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FONKSİYONEL DEĞİŞİMLİ MALZEMELERLE İLGİLİ GELİŞMELER VE
FDM İÇEREN KABUKLARIN LİNEER OLMAYAN STABİLİTE VE
TİTREŞİM ANALİZLERİ
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ABSTRACT
In this study, the non-linear vibration and stability of functionally graded (FG) coated
truncated conical shell are considered. Firstly, the basic information and developments
associated with the functionally graded materials (FGMs) are presented. The non-linear basic
equations of the truncated conical shell with FG coatings are derived using the Donnell shell
theory with von Karman–type of kinematic non-linearity. Basic partial differential equations
reduced to geometric non-linear ordinary differential equations using superposition and
Galerkin methods. The resulting equation is solved using various methods and was formed
relationship between the frequency and amplitude of FG coated truncated conical shells. In
addition, the expression is found for the lower critical load. To investigate the effect of
variation of the coating thickness and volume fraction index on the critical parameters have
been made computations.
Keywords: Functionally graded coatings, FG coated truncated conical shells, Nonlinear
vibration and stability
ÖZET
Bu çalışmada, fonksiyonel değişimli (FD) kaplamalarla kaplı kesik konik kabuğun doğrusal
olmayan titreşim ve stabilitesi ele alınmıştır. İlk önce fonksiyonel değişimli malzemeler
(FDM'ler) ile ilgili bilgi ve gelişimler sunulmuştur. Problemin teorik formülasyonu von
Karman-Donnell tipi doğrusal olmayan kinematiğe dayanmaktadır. FDM kaplamalar
modellendikten ve temel bağıntılar oluşturulduktan sonra FDM kaplamalı kesik koni kabuklar
için modifiye edilmiş Donnell tipi doğrusal olmayan hareket ve uygunluk denklemleri
türetilmiştir. Temel kısmi türevli diferansiyel denklemler Süperpozisyon ve Galerkin
yöntemleri kullanılarak geometrik doğrusal olmayan zamana bağlı adi diferansiyel denkleme
indirgenmiştir. Elde edilen denklemler değişik yöntemler kullanılarak çözülmüş ve FDM
kaplı kesik koni kabuklar için boyutsuz genliklerle doğrusal olmayan frekans parametreleri
arasındaki bağıntı oluşturulmuştur. Ayrıca, kritik yükün alt değeri için ifade bulunmuştur.
Kritik parametrelere FDM kaplama kalınlığı değişiminin ve hacim kesir indeksi etkisini
göstermek için sayısal hesaplar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel değişimli kaplamalar, FD kaplamalı kesik koni kabuklar,
Doğrusal olmayan titreşim ve stabilite
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GİRİŞ
Sandviç kabuk ve paneller havacılık, uzay araçları ve uçaklarda yapı elemanı olarak
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tür araçlar kullanım esnasında değişik statik ve dinamik
yükler etkisine maruz kalmaktadır. Geleneksel sandviç yapı elemanlarının yüzey
tabakaları ile çekirdeği arasındaki sertlik farklılıkları, yükleme durumlarında ara
yüzlerde büyük gerilmelerin meydana gelmesine neden olur. Bu tür gerilmeler
tabakaların delaminasyonuna neden olur ki bu da sonuç olarak yapının bozulmasına
getirip çıkarabilir [1].
Günümüz teknolojisinde, yeni nesil sandviç yapılarda kaplama veya çekirdek olarak
fonksiyonel değişimli malzeme (FDM) kullanılmaktadır. FDM kaplama, sandviç yapının
yüzey katmanları ile çekirdeği arasında meydana gelen termal ve kalan gerilmelerin
azaltılmasını sağlar ki buda yapının güvenirliliği ve emniyetini artırır. Yüksek
performansından dolayı, NASA'nın gelecekteki dördüncü nesil tekrar kullanılabilir
fırlatma araçlarında termik koruma (kaplama) olarak geliştirilen ana malzemelerden biri
olarak FDM önerilmektedir [2, 3].
FDM’ler seramik ve metal karışımından veya farklı metallerin kombinasyonlarından elde
edilen yeni nesil kompozitlerdir. FDM’ler mikroskobik olarak homojen değillerdir ve
malzeme özellikleri bir yüzeyden diğerine sürekli olarak değişmektedir. Malzeme
özellikleri genellikle kalınlık koordinatlarına bağlı sürekli fonksiyon şeklinde değiştiği
için bu tür malzemeler fonksiyonel değişimli malzemeler denir. Çağımızın malzemesi
olarak nitelendirilebilecek fonksiyonel değişimli kompozitlerin faydalı olduğu fikri
Bever ve Duwez (1972) çalışmasında yer almıştır [4]. Fakat bu çalışmalar, FDM’ler için
uygun üretim yöntemlerinin eksikliği nedeniyle sınırlı bir etki yaratmıştır. Japonya'da
ulusal araştırma programı çerçevesinde FDM’ler üzerine çalışmalar yürütülmesine kadar,
bu doğrultuda sistematik araştırmalar 1970' ten 1984' e kadar 15 yıl daha sürmüştür.
FDM'ler ilk olarak uzay araçları ve havacılık endüstrisinde ısı bariyeri olarak
kullanılmak için düşünülmüş ve Japonya’da bir uzay aracı tasarım projesinde ortaya
konulmuştur (1984-1987) [5].
FDM’lerin üretim yöntemleri genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
Kuru Yöntem: Toz Metalürjisi, Plazma Spreyiyle Kaplama, Pervane Kuru Karıştırma
(IDB)
Yaş Yöntem: Endüksiyonla Yığma (En düşük maliyetli), Slip Döküm vs
FDM'lerin üretim
sunulmaktadır.

teknikleri

ile ilgili kapsamlı

bilgiler [6-8] çalışmalarında

FDM’ lerin küçük termal gerilmeler, gerilme konsantrasyonları, gerilme dalgalarının
sönümü vs. gibi üstünlüklere sahip olması, onları geleneksel kompozitlere kıyasla daha
avantajlı hale getirmektedir. Bu yüzden, FDM’ler, son yirmi yıl süresince, havacılık,
makine, elektronik, optik, kimyasal, biyomedikal, nükleer ve inşaat mühendisliğini
içeren modern endüstrilerde geniş uygulamalara sahiptirler. Örneğin; FDM'ler makine
mühendisliğinde; motorun sıcak bölümlerinde bulunan metalik elemanlarını soğutma
gereksinimlerini azaltmak ve eleman ömrünü uzatmak için FDM kullanılır. Yakıt
tüketimini azaltmak amacıyla düşük ısı atan dizel motor elemanlarında FDM’den oluşan
ısıl bariyer kaplamalar kullanılır. FDM’ler seramik zırh ve termo-nükleer kıyafetler gibi
A2
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savunma mekanizmalarında, insansız uçaklarda, vs. kullanılmaktadır. Endüstriyel alanlarda;
hafif olduğu için ve alerjik özellik göstermediği için titanyum saatlerde kullanılmaktadır.
Tıraş makinelerinde kullanılan bıçaklarda kullanılmaktadır. Sürtünme veya normal
gerilmelerden kaynaklanan yüzey çatlamasını geciktirmek için FDM’ler triboloji alanında
uygulanabilir. Kemik cerrahisinde ve dişçilikte başarılı uygulamaları (suni kemik, eklem,
implant vs) ve güvenilir mekanik özelliklere sahip cihazlarda kullanıla bilmesi, aşınmaya ve
korozyona dayanıklı olması, biyolojik uyum ve bütünlük sağlayabilmesi ve zararsız
olmasından dolayı FDM'ler biyomedikal alanda kullanılmaktadır [9-13]. FDM üzerine olan
ilk çalışmaların büyük bir bölümü bu malzemelerin mekanik davranışlarına adanmıştır [1418]. FDM kabuklarla ilgili ilk çalışmalar serbest titreşim ve stabilite probleminin çözümüne
yönelik olup geometrik doğrusal formülasyanda ele alınmıştır [19-27]. FDM kabuk ve
plakların serbest titreşim ve stabilitesi ilgili temel bilgiler ve döneme ait kaynaklar Shen' in
kitabında sunulmaktadır [35]. FDM’lerin geleneksel kompozitlere göre sahip olduğu önemli
avantajlar ve gelişen teknoloji içerisinde uygulama alanlarının geniş olması, özellikle de
güvenirlik ve emniyet açısından daha hassas hesapların yapılması gereken alanlarda, örneğin;
uzay araçları, roketler, nükleer reaktörleri, makine ve otomotiv sanayide sıkça kullanılmağa
başlaması, FDM’ lerden oluşan kabukların doğrusal olmayan titreşim ve stabilite
problemlerinin çözümüne olan ilgiyi artırmıştır [27-36]. Son yıllarda, FDM tabaka içeren yapı
elemanlarının mühendisliğin değişik dallarında ve endüstride sıkı kullanmasından dolayı
FDM çekirdek veya kaplamalı plak ve kabukların serbest titreşim ve stabilite problemlerinin
çözümüne ait yayın sayısında önemli bir artış olduğu görülmektedir [37-51].
Bu çalışımda, FDM kaplamalı sandviç koni kabukların doğrusal olmayan stabilite ve titreşim
problemlerinin çözümü ile ilgili bazı bilgiler aktarılacaktır. FDM kaplamalı üç katmanlı kesik
konik kabuğun doğrusal olmayan temel denklemleri sonlu deformasyonlar teorisi kullanılarak
elde edilmiştir. Doğrusal olmayan kısmi türevli diferansiyel denklemler süperpozisyon ve
Galerkin yöntemleri kullanılarak ikinci mertebeden doğrusal olmayan diferansiyel
denklemlere indirgenir. Doğrusal olmayan titreşim frekansı ve doğrusal olmayan kritik
eksenel yüke FDM kaplamaların etkileri tartışılmıştır.
TEMEL BAĞINTI VE DENKLEMLER
Şekil 1' de içten ve dıştan FDM kaplamalı ve metal çekirdekli sandviç kesik koni kabuk
sunulmuştur. FDM kaplamalar ve metal çekirdek üçlü sistem oluşturur. Kesik koni kabukta
kullanılan koordinat sistemi ( S ,  , z ) olup S ve  ana doğrultuda ve dairesel doğrultuda
yönelmektedir. Diğer eksen z , bu iki eksenin bulunduğu düzleme dik olup pozitif yönü
koninin içine doğrudur (Bkz., Şekil 1a). Üç tabakalı kesik koni kabuğun en kesiti Şekil 1b' de
sunulmaktadır. Her bir FDM kaplamanın kalınlığı h f ve metal çekirdeğin kalınlığı hm dir.
Şekil 1 ' de şu notasyonlar geçerlidir:  koni kabuğun yarı-tepe açısı, L kesik koninin
uzunluğu, R1 ve R2 ırasıyla kesik koninin üst ve alt tabanlarının yarıçapları, S1 ve S 2 küçük
ve büyük tabana olan uzaklıklardır.
FDM metal ve seramiğin karışımı olup karışım oranı kaplamanın kalınlık (z) doğrultusunda
sürekli değişmektedir. Bu birleşik malzeme, karışımının basit bir kuralı kullanılarak elde
edilir. FDM dış kaplamanın efektif Young modülü, Poisson oranı ve yoğunlu şu şekilde
tanımlanır [36, 37, 49-51]
E df  E s  ( E m  E s )V fd ,  df   s  ( m   s )V fd ,  df   s  (  m   s )V fd
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ve FDM iç kaplamanın efektif Young modülü, Poisson oranı ve yoğunlu şu şekilde
tanımlanır:
E if  E s  ( E m  E s )V fi ,  if   s  ( m   s )V fi ,  if   s  (  m   s )V fi

(2)

Burada E m , m ,  m ve E c , c ,  c sırasıyla FDM kaplamanın metal ve seramik
yüzeylerinin Young modülü, Poisson oranı ve yoğunlunu tanımlar. Vmd and Vmi dış ve iç
FDM kaplamaların hacim kesirleri olup Vmd  Vsd  1 ve Vmi  Vsi  1 bağıntıları
geçerlidir.

a)

b)

Şekil 1. (a) FDM kaplamalı sandviç koni kabuk ve koordinat sistemi ve (b) tabaka dizilişi
Kabul edelim ki dış FDM kaplamanın hacim kesri şu şekilde tanımlanmış olsun [49-51]:

Vmd

 Z  z1 

 
 z 2  z1 

k

(3)

İç FDM kaplamanın hacim kesri, Vmi , şu şekilde tanımlanır:

V mi

A4

 z Z
  4
 z 4  z3





k

(4)
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Burada Z  z / h, z1  h1 / h, z 2  h2 / h, z3  h3 / h, z 4  h4 / h olup k hacim kesir indeksidir
( 0  k   ) ve FDM kaplamaları oluşturan malzemenin kalınlık doğrultusunda değişimini
karakterize etmektedir.
FDM kaplamalı ve metal çekirdekli sandviç koni kabuğun Young modülü, Poisson oranı ve
yoğunluğu aşağıdaki gibi tanımlanır [36, 37, 51]:

E df , df ,  df

E (Z ), (Z )  Em , m , m
 i i i
E f , f ,  f

 z1  Z   z2
 z2  Z  z3

(5)

z3  Z  z4

FDM kaplamalı ve metal çekirdekli üç tabakalı koni kabuğun gerilme ve deformasyon
bağıntıları şu şekilde ifade edilir [51]:
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(6)

Burada  Sk  ,  k  ,  Sk (k=1,2,3) katmanlardaki gerilmeler, k katman numarası, e S , e , eS
referans yüzeydeki deformasyon bileşenleri ve Qij( k ) ( z )  Qij( k ) (i, j  1,2,6 ) malzeme sabitleri
olup şu şekilde ifade edilir:
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Kesik koni kabuğun referans yüzeyindeki deformasyonları ile çökme arasındaki von-Karman
tipi doğrusal olmayan bağıntılar aşağıdaki gibidir [52]:
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Burada . u, v ve w sırasıyla, referans yüzeydeki ana doğrultuda, dairesel doğrultuda ve
normal doğrultudaki yer değiştirmeleri ifade eder. Kuvvet ve moment bileşenleri
aşağıdaki integrallerden bulunur [51,52]:
3 hk 1

N S , N , N S , M S , M  , M S   



k 1 hk

   ,   ,   1, z  d z
k
S



k

k
S

(9)

Kuvvet bileşenleri,  ( S ,  , t ) Airy gerilme fonksiyonu ile şu şekilde ifade edilir [52]:
 1  2  1    2
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N S , N , N S   

(10)

(6)-(10) bağıntıları bir arada kullanılarak ve doğrusal olmayan dinamik stabilite ve
deformasyon uygunluk denklemlerinde [52] yerine yazıldığında FDM kaplamalı sandviç
koni kabukların değiştirilmiş Donnell tipi geometrik doğrusal olmayan dinamik stabilite
ve deformasyon uygunluk denklemleri şu şekilde ifade edilir:

L111  L12 w  L13 (1 , w) 

S14 e 4 x  t

2w
t 2

L211  L22 w  L23 ( w, w)  0

(11)

(12)

Burada  1   e 2 x ve S  S1e x olup Lij (i  1,2; j  1,2,3) diferansiyel operatörlerdir
[34-36, 50] ve şu tanım geçerlidir:
 h2

h4

 h1

h3

(1)
( 3)
 t    FDi
dz   i( 2) (h2  h3 )    FDi
dz, (i  1,2)
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TEMEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
Kabul edelim ki kesik koni kabuk basit mesnetli sınır koşullarına tabi olsun. Bu durumda (12)
denkleminin çözümü basit mesnetli sınır koşullarını sağlayan aşağıdaki yaklaşım fonksiyonu
şeklinde aranacaktır [36, 52]:

w  f1 (t )e x sin(m1 x) sin(m2 )  f 2 (t )e x sin 2 (m1 x)

(14)

Burada f1( t ) and f 2 ( t ) zamana bağlı olan bilinmeyen fonksiyonlardır. Ayrıca, birinci terim
küçük deformasyonlara, ikinci terim ise büyük deformasyonlara karşı gelmekte olup şu
tanımlar geçerlidir:
m1  m / x 0 , m2  n / sin  , x0  ln(S2 / S1 )

(15)

Burada m ana doğrultudaki yarım dalga sayısı ve n dairesel dalga sayısıdır. (14) fonksiyonu
(13) denkleminde yerine yazılıp Superposizyon yöntemi uygulandığında, Airy gerime
fonksiyonu için aşağıdaki ifade elde edilir:
1 ( x,  , t )  1e  x f1 (t ) sin(m1 x) sin(m2 )   2e  x f1 (t ) cos(m1 x) sin(m2 )





 f 2 (t )e  x  3 cos(2m1 x)   4 sin(2m1 x)   5 f 22 (t )   6 f12 (t )   7 f 2 (t ) cos(2m1 x)





  8 f 22 (t )   9 f12 (t )  10 f 2 (t ) sin(2m1 x)  f12 (t ) cos(2m2 )

 11 cos(2m1 x)  12 sin(2m1 x)  13 f 2 (t )  14  f1 (t ) cos(m1 x) sin(m2 )

(16)

 f1 (t )15 f 2 (t )  16 sin(m1 x) sin(m2 )  f1 (t ) f 2 (t ) sin(m2 )

 17 cos(3m1 x)  18 sin(3m1 x)  f 22 (t )19 cos(4m1 x)   20 sin(4m1 x)





  21 f12 (t ) cos(2m2 )   22 f 2 (t )e  x  1  e 2 x  cos(m2 ) T1S12 / 2

Burada T1 eksenel yük ve i (i  1,2,..., 22 ) FDM malzeme özellikleri ve kabuk
karakteristiklerine bağlı fonksiyonlardır [36-39, 50].
(11) denklemine Galerkin yöntemi uygulandığında, şu şekle dönüşür:
x0 2 sin 





0

0

x0 2 sin 





0

0


2w x
4 4x
L


L
w

L
(

,
w
)

S
e

 11 1
 e sin(m1 x) sin(m2 )d dx  0
12
13
1
1
t
t 2 


(17)

L111  L12 w  L13 (1 , w)e x sin 2 (m1 x)d dx  0

(18)
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T1  0 olduğu dikkate alındığında, (14) ve (16) ifadeleri (17) ve (18) denklemlerinde
yerine yazıldığında, FDM kaplamalı ve metal çekirdekli sandviç koni kabuklar için
aşağıdaki geometrik doğrusal olmayan serbest titreşim denklemi elde edilir:
d 2 f1 (t )
dt

2



  DFD

 
2

3
5
0 FD f1 (t )  1FD f1 (t )  2 FD f1 (t )

 0

(19)

1
, FDM kaplamalı ve metal çekirdekli sandviç
0
koni kabuk için doğal frekans (Hz) olup şu tanımlar geçerlidir:

Burada f1 (t )  f1 (t ) / h olup  DFD 

1FD

 5  (  2   3   6 )
 42
11  13  8 5

, 2 FD 
,
( 2   3   6 )8  1 7   9
1
1

(20)

Burada  j ( j  1,2...,5) ve  ij (1,2, ,...,13) FDM kaplama, metal çekirdek ve kabuk
karakteristiklerine bağlı katsayılardır [36, 39, 50].
Harmonik Balans yöntemi, Homotopi pertürbasyon yöntemi, Varyasyon iterasyon
yöntemi, Parametre genişleyen yöntem, deştirilmiş Lindstedt-Poincare yöntemi, He ters
yöntemi vs yöntemlerden biri kullanılarak [36, 39, 52, 53], FD kaplamalı kesik koni
kabuğun boyutsuz doğrusal olmayan titreşim frekansı için aşağıdaki ifade elde edilir:

3
4

5
8

FD
DO
 DFD 1  1FD A2  2 FD A4

(21)

veya doğrusal olmayan frekansın doğrusal frekansa oranı şu şekilde bulunur:
FD
DO
3
5
 1  1FD A2  2 FD A4
FD
4
8
D

(22)

Burada A boyutsuz genliktir.
Boyutsuz doğrusal olmayan frekans parametresi şu şekilde tanımlanır:
FD
2
1FD
DO   DO R2 (1   m )  m / Em

A8
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Atalet kuvveti dikkate alınmadığında (17) ve (18) denklemlerinden kritik eksenel yükün alt
değeri için aşağıdaki ifade özel olarak elde edilir:

T1alt
kr  1 

5  (2  3  6 ) 2

(24)

4 42

Kritik yükün üst değeri (24) denkleminden özel olarak elde edilir:

T1ust
kr  1

(25)

Kritik parametrelerin minimum değerleri m, n ve A' ya bağlı olarak bulunur.
SAYISAL ANALİZ
Bu alt başlıkta, pür metal ve pür FDM kesik koni kabuklar ve FD/Metal/FD sandviç kesik
koni kabukların doğrusal olmayan titreşim ve stabilite davranışları ile ilgili bazı örnekler
sunulmuştur. Şekil 2a ve 2b pür metal, pür FDM (Ni/Si3N4) ve FD/Ni/FD sandviç koni
FD
FD
kabukların (a) 1FD
parametrelerine hm / h f oranı değişiminin etkileri
DO ve (b) DO / D
sunulmaktadır. Bu örnekte, FDM kaplama silikon-nitrat (Si3N4) ve nikel'in (Ni) karışımından
oluşmaktadır. Sandviç kabuğun çekirdeği aynı metal malzemeden yani nikelden oluşur. Ni ve
Si3N4 malzeme özellikleri T=300 K için göz önüne alınmıştır ve şu şekilde bulunmuştur:
Em  2.050981011 Pa;  m  0.31;  m  8900kg / m3 ve Ec  3.22271 1011 Pa;  c  0.24;

 c  2370kg / m3 [16,35]. FDM kaplamalar orta yüzeye göre simetrik olup çekirdek-kaplama
kalınlık oranları şu şekildedir: hm/hf=2, 4, 6 ve 8. FD kaplamalı kesik koni kabuğun geometrik
karakteristikleri şu şekildedir: R1 / h  150 , L / R1  1 ve   45 ve hacim kesir indeksi

k  5 dir. Şekil 2' den görüldüğü gibi 1FD
DO boyutsuz doğrusal olmayan frekans parametresinin
değerleri pür metal (Ni) ve pür FDM kesik koni kabukların uygun değerleri arasında
değişmektedir. Çekirdek-kaplama kalınlığı oranı hm / h f ' nin değişimi FD/Ni/FD koni
FD
kabuğun DO
/ DFD oranına az etkidiği halde 1FD
DO değerlerine önemli derecede etki

FD
etmektedir. Ayrıca, FD/Ni/FD koni kabuklarda 1FD
DO değerleri pür FDM kabuklardaki 1DO
değerlerinden daha küçük olur.
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FD
FD
Şekil 2. Pür metal, pür FDM ve FD kaplamalı koni kabukların 1FD
DO ve DO / D
boyutsuz titreşim parametrelerinin hm / h f oranına bağlı değişimi

Tablo 1' de paslanmaz çelik (SUS304), pür FDM (SUS304/Si3N4) ve FD/SUS304/FD
sandviç koni kabukların üst ve alt kritik yük değerleri ve onlara karşı gelen dalga
sayılarının hm / h f oranına bağlı değişimi sunulmaktadır. Bu örnekte, FDM kaplama
silikon-nitrat (Si3N4) ve paslanmaz çelik (SUS304) karışımından oluşmaktadır.
Paslanmaz çelik (SUS304) malzeme özellikleri T=300 K için göz önüne alınmıştır ve şu
şekildedir: Em  2.07788  1011 Pa ,  m  0.317756 ve  m  8166 kg / m3 [16, 35, 50].
FD kaplamanın hacim kesir indeksi k=1; 5 ve kabuk karakteristikleri
R1 / h  150;   45 ; L / R1  2 olarak göz önüne alınmıştır.
Tablo 1. Pür metal, pür FDM ve FD/SUS304/FD sandviç koni kabukların üst ve alt
kritik yük değerleri hm / h f oranına bağlı olarak değişimi
3
T1ust
kr  10

3
T1alt
kr  10

3
T1alt
kr  10

3
T1ust
kr  10

k=1

k=5
Pür FDM

1.244(9,8)

hm / h f

0.622(8,16)

1.390(7,12)

0.696(14,26)

FD/SUS304/FD

2

1.190(6,12)

0.573(9,26)

1.297(7,11)

0.626(9,26)

8

1.085(6,12)

0.518(9,26)

1.140(6,12)

0.548(9,26)

SUS304
0.996(6,12)

A10

0.491(2,10)

0.996(6,12)
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Tablo 1' den görüldüğü gibi hm / h f oranı 2' den 8' e arttığında, FD/SUS304/FD sandviç koni
ust
kabukların T1alt
kr ve T1kr değerleri azalmaktadır. FD/SUS304/FD sandviç koni kabuklar pür

ust
FDM kabukla kıyaslandığında T1alt
kr ve T1kr arasındaki fark hm / h f oranı 2' den 8' e kadar
arttığında artmaktadır. Bazı durumlarda FD profillerin etkisi doğrusal bazen ise doğrusal
olmayan durumda daha belirgin olduğu tespit edilmiştir. Hacim kesir indeksi k arttığında FD
profillerin kritik yüklere etkisi artmaktadır. Tablo 1' de parantez içindeki değerler (m,n) dalga
sayılarına karşı gelmektedir.

SONUÇLAR
Bu çalışmada, FDM'lerden oluşan kaplamalarla kaplı kesik konik kabuğun doğrusal olmayan
titreşim ve stabilitesi ele alınmıştır. İlk önce fonksiyonel değişimli malzemelerle ilgili bilgi ve
gelişimler sunulmuştur. Problemin teorik formülasyonu von Karman-Donnell tipi doğrusal
olmayan kinematiğe dayanmaktadır. FDM özelliklerinin, bileşenlerin hacim kesir
fonksiyonunun basit bir kuvvet kuralı dağılımına göre kalınlık doğrultusunda kademeli olarak
değiştiği varsayılır. FDM kaplamalar modellendikten ve temel bağıntılar oluşturulduktan
sonra FDM kaplamalı kesik koni kabuklar için modifiye edilmiş Donnell tipi doğrusal
olmayan hareket ve uygunluk denklemleri türetilmiştir. Temel kısmi türevli diferansiyel
denklemler Süperpozisyon ve Galerkin yöntemleri kullanılarak geometrik doğrusal olmayan
zamana bağlı adi diferansiyel denkleme indirgenmiştir. Elde edilen denklemler değişik
yöntemler kullanılarak çözülebilir ve FDM kaplı kesik koni kabuklar için boyutsuz genliklerle
doğrusal olmayan frekans parametreleri arasındaki bağıntı oluşturulmuştur. Ayrıca, kritik
yükün üst ve alt değerleri için ifadeler bulunmuştur. Kritik parametrelere FDM kaplama
kalınlığı ve malzeme bileşiminin etkisini göstermek için sayısal hesaplar yapılmıştır.
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ASMA KÖPRÜLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ
A. Aydın Dumanoğlu1 ve Süleyman Adanur2
1
Canik Başarı Üniversitesi, Samsun
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
ABSTRACT
In this study, deterministic and stochastic dynamic responses of suspension bridges are
investigated by considering geometrically nonlinear behavior. Bosporus Suspension Bridge is
chosen as an example. S16E component of Pacoima Dam record of 1971 San Fernando
earthquake and east-west component of 1992 Erzincan earthquake are used as ground
motions. Filtered white noise model modified by Clough and Penzien is considered as a
ground motion in the stochastic analyses. The ground motion model includes the effects of
incoherence, wave passage, and site response. The bridge towers and deck displacement and
internal forces are obtained in the end of the analyses. Because of the complex nature of earth
crust, it is emphasized that the multiple support seismic excitations should be taken into
account in the deterministic and stochastic analyses of long span structures like suspension
bridges.
ÖZET
Bu çalışmada, asma köprülerin deterministik ve stokastik dinamik analizleri; geometrik olarak
lineer olmayan davranış dikkate alınarak incelenmektedir. Uygulama olarak Boğaziçi Asma
Köprüsü seçilmiştir. Yer hareketi olarak 1971 San Fernando depremi Pacoima Barajı S16E
bileşeni ile 1992 Erzincan depremi doğu-batı bileşeni ivme kayıtları kullanılmaktadır.
Stokastik analizlerde yer hareketini temsil etmek üzere Clough ve Penzien tarafından
düzeltilerek elde edilen filtre edilmiş beyaz gürültü modeli dikkate alınmaktadır. Yer hareketi
modeli, mesnetlere etkiyen yer hareketlerinin yansıma ve kırılmalarla değişebilir olmasından
kaynaklanan korelasyon etkisini, dalga yayılma etkisini ve zemin özelliklerinin yer hareketine
etkisini içermektedir. Analizler sonucunda köprü kuleleri ve tabliyesine ait yerdeğiştirme ve
kesit tesirleri elde edilmiştir. Yer tabakasının karmaşık yapısından dolayı, yer hareketlerinin
farklı noktalardaki değişiminden doğan etkilerin asma köprüler gibi uzun açıklıklı sistemlerin
deterministik ve stokastik analizlerinde dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
GİRİŞ
Asma köprüler kule, kablo, askı ve tabliye gibi değişik davranış gösteren elemanlardan
oluşmaktadır. Dış kuvvetler altında özellikle kablo ve askılar büyük çekme kuvvetine maruz
kaldıklarından bu kuvvetlerin eleman rijitlik matrislerine etkisi büyük olmaktadır. Yapı
elemanlarının geometrik olarak lineer olmayan davranışı olarak adlandırılan bu özellik asma
köprülerin analizinde dikkate alınması gerekmektedir. Literatürde geometrik olarak lineer
olmama durumun dikkate alınarak yapılmış çalışmalar mevcuttur [1-9].
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Bir yapı sisteminin deprem hareketinden kaynaklanan dinamik davranışını belirlemek amacı
ile dinamik analiz yapılırken, genellikle yapının tüm mesnet noktalarının aynı anda ve aynı
yer hareketine maruz kaldığı kabul edilmekte ve yer hareketi üniform olarak
nitelendirilmektedir. Söz konusu dinamik analiz klasik olarak nitelendirilmekte ve deprem
dalga boylarının yapının boyutları yanında büyük olduğu kabul edilmektedir. Bu yaklaşımda
deprem dalgalarının sonsuz hızla yayıldığı kabul edilirken, yayılma esnasında yer
hareketindeki değişim dikkate alınmamaktadır. Ancak asma köprüler gibi uzun açıklıklı
yapılarda, dinamik yer hareketi yapının bir mesnetinden diğer mesnetlerine ulaşıncaya kadar
bir zaman geçmektedir. Bu zaman içinde yer hareketinin niteliği zemin özelliklerine ve
mesnetler arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişebilmektedir. Asma köprülerin deprem
süresince üniform olmayan yer hareketinin etkisi altında olduğu gerçeği açıktır. Dolayısıyla
asma köprüler gibi uzun açıklıklı yapıların analizinde mesnetlerde farklı dinamik etkilerin
dikkate alınması gerekmektedir. Asma köprülerin mesnetlerde farklı dinamik etkilerin olması
durumu dikkate alınarak yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır [10-18].
Deprem hareketi gibi dinamik yükler rasgele olduğundan, dinamik yüklerin tamamen belirli
olduğu deterministik yaklaşım ile dinamik analiz yapılması pek gerçekçi olmayabilir. Deprem
hareketinin belirsizliğinin dikkate alındığı, istatistik ve olasılık terimleriyle ifade edilen
stokastik yaklaşım bu aşamada daha doğru bir yaklaşım sayılabilir. Stokastik yaklaşım yapı
tepkileri için istatistiksel bir değerlendirme imkanı sağlamaktadır ve bu durum yer hareketinin
rasgele seçimine bağlı değildir. Söz konusu durum özellikle gelecekte olması muhtemel yer
hareketlerinin de düşünülmesi gereken projelendirme aşamasında oldukça önemli olmaktadır.
Stokastik analizlerde yer hareketi güç spektral yoğunluk fonksiyonu ile temsil edilebilir. Yer
tabakasının karmaşık yapısı nedeni ile yapı sistemlerinin dinamik analizinde farklı
noktalardaki yer hareketleri için dalga yayılma etkisi, korelasyon etkisi ve zemin etkisi
dikkate alınmalıdır. Korelasyon etkisi, deprem hareketinin düzgün olmayan faylar boyunca
çok değişik kaymalar sonucunda meydana gelmesi ve ortaya çıkan yerdeğiştirme dalgalarının
rasgele sayılabilecek sayısız yansıma ve kırılmadan geçmesi ile açıklanabilir. Dalga yayılma
etkisi deprem hareketinin bir mesnetten diğerine ulaşıncaya kadar geçen zaman farkından
doğmaktadır. Zemin etkisi ise farklı mesnet noktalarındaki yerel zemin şartlarının
farklılığından kaynaklanmaktadır. Literatürde üniform veya değişen yer hareketine maruz
asma köprülerin stokastik analizleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir [19-40].
Bu çalışmada, geometrik olarak lineer olmayan davranış dikkate alınarak asma köprülerin
deterministik ve stokastik dinamik analizleri gerçekleştirilmektedir. Deterministik analizlerde
yer hareketi olarak gerçek deprem kayıtları direkt olarak kullanılırken, stokastik analizlerde
yer hareketini temsil etmek üzere filtre edilmiş beyaz gürültü modeli dikkate alınmaktadır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Yapı sistemlerinin çözümünde eğer yapıya etkiyen yükler biliniyorsa; yani daha önce
meydana gelmiş bir depreme ait veri dikkate alınıyorsa bu analize deterministik analiz denir.
Deterministik analizlerde, bir sistemin hareket denklemi (1) denklemindeki gibidir [41].

Mv  Cv  Kv  Mvg (t)

(1)

Burada M, C, K sırasıyla sistemin kütle, sönüm ve rijitlik matrislerini; v , v , v ve  sırasıyla
toplam ivme, hız, yerdeğiştirme ve deprem doğrultu vektörlerini, v g (t) ise yer ivmesini
göstermektedir.
Geometrik olarak lineer olmayan analizlerde, rijitlik matrisi (2) denklemindeki gibi
hesaplanır.
K  KE  KG
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Burada K sistem rijitlik matrisini, KE sistem rijitlik matrisinin elastik bileşenini, KG sistem
rijitlik matrisinin geometrik bileşenini göstermektedir [42].
Pugsley 43, çeşitli yüklere maruz bir asma köprünün davranışını, kabloyu elastik bir zemine
benzeterek belirlemeye çalışmıştır. Bir asma köprünün davranışı, önemli ölçüde kiriş elastik
rijitliğinin, kablo elastik rijitliğine oranına bağlıdır. Dolayısıyla, eğer elastik zemin, kablo ile
eşdeğer yapılabilirse, asma köprü elastik zemine oturan elastik bir kiriş gibi düşünülebilir
44. Bu yöntemde, tabliye elastik zemin modülü k olan bir zemine oturan elastik bir kiriş gibi
dikkate alınır. Elastik zeminden bu kirişe gelen yükün düzgün yayılı olduğu kabul edilir ve (3)
denklemindeki gibi hesaplanabilir.
k

w
d

(3)

Burada, w; köprü birim uzunluğunun toplam ağırlığını, d; köprü kablosunun orta noktasındaki
sehimini, ; amprik bir katsayıyı göstermektedir.  katsayısı ya daha önce elde edilen
tecrübelerden yararlanılarak direkt olarak alınmakta, ya da köprü açıklığı boyunca, belirli
uzunlukta yayılı yüklemeler dikkate alınarak hesaplanmaktadır 45. Pugsley 45, 
katsayısının genellikle 10 ile 15 arasında değiştiğini, ancak büyük açıklıklı modern asma
köprüler için 10 ile 12 arasında bir değer alınabileceğini belirtmiştir. Elastik zemin analojisi
ile köprünün analizi yapılırken, eşit parçalardan oluşan tabliyenin, her bir parçasının rijitliği k
olan bir yay ile kabloya bağlı olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, k düzgün yayılı yükü
ile yüklü kirişin rijitliği yerine eşdeğer yay rijitliği kullanılmaktadır. Elastik zemine oturan
elastik kiriş gibi idealleştirilen tabliyeye sahip asma köprüye ait frekans değerleri (4)
denklemi ile amprik olarak hesaplanmaktadır 43.
a2 4

1
2

fi 

L4

 i4  

(4)

Burada;
a2 

g
w

k L4



;

4 

olarak alınmaktadır. Ayrıca E ve I, tabliyenin elastisite modülü ve atalet momentini, g yer
çekim ivmesini (9.81 m/s2) göstermektedir. fi ise, i’inci frekanstır.
Yapıların asinkronize yer hareketine maruz dinamik hareket denklemi (5) denklemindeki
gibidir [41].

Mvdr  Cvdr  Kvdr  MR rg vsg

(5)

Burada R rg zahiri-statik etki katsayısı vektörü veya zemin yerdeğiştirmelerinin şekil vektörü
adı verilen r vektörlerinden oluşan bir matristir, v sg ise yer hareket ivmesini göstermektedir.
Asinkronize yer hareketine maruz sistemlerin analizinde toplam yerdeğiştirmeler (6)
denklemindeki gibi zahiri-statik ve dinamik yerdeğiştirmeler olmak üzere iki bileşenden
oluşmaktadır.

Vr  Vsr  Vdr



r V ( , t)  Y ( , t)
i

i

ig

j



i

i

j

(6)

i

Burada, i zahiri-statik bileşen için mesnet sayısını; dinamik bileşen için dikkate alınan mod
sayısını, ri her bir mesnet için zemin yerdeğiştirmelerinin şekil vektörünü, Yi(j,t) zamana
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bağlı i. modal genliği, i mod vektörlerini temsil etmektedir. j ise deprem dalgasının bir
mesnetten diğerine ulaşma zamanını göstermekte olup (7) denklemi ile elde edilmektedir.

j 

Lj

(7)

Vapp

Burada, Lj mesnetin referans noktasına uzaklığını, Vapp deprem dalgası yayılma hızını
göstermektedir.
Yapı sistemlerinin çözümünde eğer yapıya etkiyen yükler bilinmiyorsa; yani çözümde
kullanılan yüklerin yapıya etkime ihtimali göz önünde bulunduruluyorsa bu analize stokastik
analiz denir. Stokastik analizde i. tepki bileşeninin toplam varyans değeri, zahiri-statik ve
dinamik tepki bileşenlerinin varyansları ile zahiri-statik ve dinamik tepki bileşenleri
arasındaki kovaryans tepki bileşeninin toplanmasıyla elde edilir. Elde edilen toplam tepkiye
ait varyans değeri (8) denklemi ile hesaplanabilir [21, 25].
qs

 2zi   2 z   2 dz  2Cov(z iqs , z id )
i

(8)

i

2d
Burada  2 qs
z ve  zi sırasıyla zahiri-statik ve dinamik tepki bileşenlerinin varyansını
i

göstermektedir. Cov(z iqs , z id ) ise zahiri-statik ve dinamik tepki bileşenleri arasındaki
kovaryansı ifade etmektedir. Bu ifadeler (9), (10) ve (11) denklemleri ile elde edilmektedirler.




r

il

l1

im

m 1

4

vgl vg m

()d

n
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r

()d

(10)

 

1

ijAil mj 
H j ()Svg vg ()d 
l m
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(11)

ij

j1

k 1

l1

Cov(ziqs , zid ) 

j1

ik

lj

mk

m 1

r

l1

j

k

v gl v g m




n

(9)



     H ()H ()S
n

2 dzi 



 A A  1 S
r

2 qs
zi

r

m1



Burada, n dikkate alınan mod sayısını, r yer hareketi ivmesinin etkidiği mesnet sayısını, Ail l mesnet
serbestlik derecesinin birim hareketinden dolayı meydana gelen zi tepki kuvvetini, lj modal katkı
faktörünün l. elemanını, ij j. modun neden olduğu zi tepki kuvvetini, Svg vg () l ve m mesnet



l

m



noktalarındaki yer hareket ivmelerinin karşıt güç spektral yoğunluk fonksiyonunu göstermektedir.
H j () ise frekans davranış fonksiyonu olup (12) denklemi ile ifade edilmektedir.

H j () 

1
 2j   2  2i j j

(12)

Stokastik analizde ortalama maksimum değer (µ), maksimum büyüklük faktörü p’ye ve z(t)
tepki işleminin standart sapması z’ye bağlı olarak (13) denklemindeki gibi ifade edilmektedir
[19].

  pz
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Stokastik analizde yapı sisteminin mesnetlerine etkiyen yer hareketi, mesnet noktaları
arasındaki yer hareket ivmesinin karşıt güç spektral yoğunluk fonksiyonuna bağlı olarak (14)
denklemindeki gibi tanımlanmaktadır [46].
Svg vg ()   lm () Svg vg ()Svg
l

Burada,

lm()

Svg vg ()  Svg
l

l

v
m gm

m

l

l

v
m gm

()

fonksiyonudur.
Zeminin
homojen
()  Svg ( ) , (14) ifadesi (15) denklemine dönüşür.
korelasyon

(14)
olması

Svg vg ()   lm () Svg ()
l

m

durumunda

(15)

Burada, Svg vg () l ve m mesnet noktaları arasındaki yer hareket ivmelerine ait karşıt güç
l

m

spektral yoğunluk fonksiyonunu göstermektedir. Bu çalışmada Clough ve Penzien [41]
tarafından düzeltilerek elde edilen ve (16) denklemi ile tanımlanan Filtre Edilmiş Beyaz
Gürültü güç spektral yoğunluk fonksiyonu kullanılmaktadır.
2

Svg ()  S0 H g () H f ()

2

(16)

Burada, S0 beyaz gürültü işleminin spektral yoğunluk fonksiyonu genlik değerini, H g () ve

Hf () zemine ait filtre fonksiyonlarını göstermekte olup (17) ve (18) denklemleri ile
hesaplanmaktadır [47].
g4  4 g2 g2 2

2

H g () 

(g2  2 ) 2  4 g2 g2 2
4

2

H f () 

(f2  2 ) 2  4 f2 f2 2

(17)

(18)

Burada,  g , g ve  f , f sırasıyla zemine ve ikinci filtreye ait doğal frekansı ve sönüm
oranını göstermektedir.
Beyaz gürültü işleminin güç spektral yoğunluk fonksiyonu genlik değeri, S 0, (19) denklemi ile
elde edilmektedir [47].
S0 

 vg 2


 H g ()

2


2

H f () d

 vg 2


(19)

0

Burada  vg 2 yer hareket ivmesinin varyansını göstermektedir.
(14) ve (15) denklemlerinde kullanılan korelasyon fonksiyonu,  lm () , yer hareketinin
değişimini frekans alanında tanımlamakta ve (20) denklemi ile ifade edilmektedir (Der
Kiureghian, 1996).
k
k
 lm ()   lm ()  lm () d  lm () z   lm () exp i  lm () d   lm () z  

(20)

Korelasyon fonksiyonu boyutsuz ve kompleks bir ifade olup 0   lm ()  1 aralığında
değerler almakta ve v l ( t ) ve v m ( t ) işlemleri arasındaki istatistiksel bağımlılığı ifade
etmektedir.  lm ()  1 iki işlem arasındaki lineer bağımlılığı,  lm ()  0 ise iki işlem
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arasındaki istatistiksel bağımsızlığı göstermektedir. (20) denkleminde  lm () terimlerinin
üsleri olarak yazılan k, d, z harfleri sırası ile korelasyon etkisini, dalga yayılma etkisini ve
k

zemin etkisini ifade etmektedir.  lm () ,  lm () d ve  lm () z sırası ile mesnetlere etkiyen
yer hareketleri arasındaki korelasyon etkisini, dalga yayılma etkisini ve mesnetlerdeki farklı
zemin etkisini göstermektedir.
Korelasyon etkisi, deprem hareketinin düzgün olmayan faylar boyunca çok değişik kaymalar
sonucunda meydana gelmesi ve ortaya çıkan yerdeğiştirme dalgalarının rasgele sayılabilecek
sayısız yansıma ve kırılmadan geçmesi ile açıklanmaktadır. Bu çalışmada mesnetlere etkiyen
yer hareketleri arasındaki korelasyon etkisi olarak (21) denklemi ile verilen Harichandran ve
Vanmarcke [48] tarafından belirlenen korelasyon modeli kullanılmıştır.
 2d lm

 2d

k
 lm ()  A exp 
(1  A  A)  (1  A) exp  lm (1  A  A)
 ()

 ()


(21)

(21) denklemindeki () (22) denklemindeki gibi hesaplanmaktadır.
   b 
 
()  k 1  
  2f 0  





1
2

(22)

Burada, d lm mesnetler arasındaki mutlak yatay uzaklığı göstermektedir. A, , k, f0 ve b
ampirik sabitler olup bu çalışmada Harichandran vd. [25] tarafından asma ve kablolu köprüler
için önerilen A=0.636, =0.0186, k=31200, f0=1.51Hz ve b=2.95 değerleri kullanılmaktadır.
(20) denklemindeki ikinci terim, lm () d , yer hareketinin yayılma etkisini göstermekte olup,
(23) denklemi ile ifade edilmektedir. Dalga yayılma etkisi deprem hareketinin bir mesnetten
diğerine ulaşıncaya kadar geçen zaman farkından doğmaktadır [49].

lm ()d  

d lm
Vapp

(23)

Burada Vapp deprem dalgası yayılma hızını, d lm dalga yayılma doğrultusunda mesnetler
arasındaki mutlak yatay uzaklığı göstermektedir. Bu çalışmada yer hareketi dalga yayılma
hızı için Vapp =400, 700, 1000, 2000, 3000m/s ve sonsuz hız değerleri kullanılmaktadır.
(20) denklemindeki son terim,  lm () z , ise yerel zemin etkisini ifade etmekte olup, (24)
denklemi ile hesaplanmaktadır. Zemin etkisi farklı mesnet noktalarındaki yerel zemin
şartlarının farklılığından kaynaklanmaktadır [50, 51].
 lm () z  tan 1

ImH l () H m ( )
ReH l () H m ( )

(24)

Burada, H l () ve H m () l ve m mesnet noktalarındaki frekans davranış fonksiyonlarını,
Im ve Re sırasıyla fonksiyonun sanal ve reel kısımlarını göstermektedir.
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SAYISAL UYGULAMA
Bu çalışmada sayısal uygulama olarak İstanbul Boğaziçi Köprüsü [52] seçilmiştir. Boğaziçi
Köprüsünün ana açıklığı 1074m, kenar açıklıkları Avrupa yakasında 231m, Asya yakasında
255m’dir. Kenar açıklık tabliyeleri kablolara asılı olmayıp, orta ayak temellerinin üzerine
yerleştirilen çelik kolonlar tarafından taşınmaktadır. 165m yüksekliğindeki çelik kulelerin her
biri, birbirine üçer adet yatay portal kirişle bağlanmış ikişer ayağa sahiptir. Ana kablolar
arasındaki mesafe 28m’dir. Aerodinamik forma sahip tabliye içi boş kutu kesitli 60 adet
tabliye ünitesinin birbirine kaynaklanmasıyla meydana gelmiştir. Her biri 3 şerit olan, biri
gidiş diğeri dönüş toplam iki yolu bulunmaktadır [53].
Boğaziçi Köprüsünün iki boyutlu sonlu eleman modeli Şekil 1’de verilmektedir. Tabliye, kule
ve kablolar kiriş elemanlarla temsil edilirken, askılar kafes elemanlarla temsil edilmiştir.
Sonlu eleman modeli 202 düğüm noktası, 195 kiriş eleman ve 118 kafes elemandan
oluşmaktadır. Seçilen matematik model, 575 serbestlik derecesi ile temsil edilmiştir.
Bu çalışmada yapılan deterministik analizlerde deprem ivme kayıtları doğrudan kullanılmıştır.
Bunun için yer hareketi olarak 1971 San Fernando depremi Pacoima Baraj kaydı S16E
bileşeni ve 1992 Erzincan depremi doğu-batı bileşeninin ilk 13.5 s’lik kısmı dikkate alınarak,
ivme değerleri 2/3 ile çarpılmak suretiyle asma köprüye düşey doğrultuda uygulanmıştır.
Deprem kayıtlarına ait ivme-zaman grafikleri Şekil 2 ve Şekil 3’te görülmektedir.
Stokastik analizlerde yer hareketini temsil etmek üzere Clough ve Penzien [41] tarafından
düzeltilerek elde edilen filtre edilmiş beyaz gürültü modeli dikkate alınmıştır. Zemin cinsi
olarak sert, orta ve yumuşak zemin cinsleri seçilmiş olup Der Kiureghian ve Neuenhofer [54]
tarafından önerilen yer ivmesi güç spektral yoğunluk fonksiyonu parametreleri kullanılmıştır.
Der Kiureghian ve Neuenhofer [54] tarafından sert, orta ve yumuşak zemin sınıfları için
önerilen filtre parametre değerleri Çizelge 1’de verilmektedir. Tablo 1’de verilen filtre
parametreleri kullanılarak  değerleri Çizelge 2’deki gibi hesaplanmıştır. 1971 San Fernando
depremi Pacoima Barajı S16E bileşeni ivme kaydına ait varyans ifadesi
 vg 2   0  0.45766m2/s4, 1992 Erzincan depremi doğu-batı bileşeni ivme kaydının ilk
13.5s’lik bölümüne ait varyans ifadesi ise  vg 2   0  0.19433m2/s4 olarak elde edilmiştir.
1971 San Fernando depremi Pacoima Barajı S16E bileşeni ivme kaydı ve 1992 Erzincan
depremi doğu-batı bileşeni ivme kaydının ilk 13.5s’lik bölümü için bulunan varyans değerleri,
farklı zemin türleri için elde edilen  değerlerine bölünmek suretiyle, S0 değerleri Çizelge
3’deki gibi elde edilmiştir. San Fernando ve Erzincan depremleri için hesaplanmış çeşitli
zemin türlerine ait ivme güç spektral yoğunluk fonksiyonları Şekil 4 ve Şekil 5’de
verilmektedir.

Şekil 1. Boğaziçi Köprüsü iki boyutlu sonlu eleman modeli
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15.00
10.00

Ývme (m/s²)

5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

Zaman (s)
Şekil 2. 1971 San Fernando depremi Pacoima Barajı S16E bileşeni ivme kaydı

6.00

Ývme (m/s²)

4.00

2.00

0.00

-2.00

-4.00
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Zaman (s)
Şekil 3. 1992 Erzincan depremi doğu-batı bileşeni ivme kaydı
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Bu çalışmada deterministik analizler için MULSAP programı [16], stokastik analizler için ise
SVEM programı [55] esas alınmıştır.
Çizelge 1. Çeşitli zemin türleri için güç spektral yoğunluk fonksiyonu filtre parametreleri.
Zemin

g

f

Cinsi

(rad/s)

Sert

15.0

0.6

1.5

0.6

Orta

10.0

0.4

1.0

0.6

Yumuşak

5.0

0.2

0.5

0.6

g

(rad/s)

f

Çizelge 2. Çeşitli zemin türleri için hesaplanan  değerleri
Zemin Cinsi

 (1/s)

Sert

47.109

Orta

31.703

Yumuşak

22.581

Çizelge 3. Çeşitli zemin türleri için hesaplanan S0 değerleri
S0 (m2/s3)

Zemin
Cinsi

San Fernando
Depremi

Erzincan
Depremi

Sert

0.009715

0.004125

Orta

0.014436

0.006129

Yumuşak

0.020267

0.008606
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Ývme Spektral Yoðunluk Fonksiyonu (m²/s³)

0.16

Sert Zemin

0.12

Orta Zemin
Yumuşak Zemin
0.08

0.04

0.00
0

10

20

30

40

50

Dairesel Frekans (rad/s)
Şekil 4. 1971 San Fernando depremi Pacoima Barajı S16E bileşeni ivme kaydı için filtre
edilmiş beyaz gürültü yer hareketi modeline ait ivme güç spektral yoğunluk
fonksiyonu

Ývme Spektral Yoðunluk Fonksiyonu (m²/s³)

0.08

Sert Zemin

0.06

Orta Zemin
Yumuşak Zemin
0.04

0.02

0.00
0

10

20

30

40

50

Dairesel Frekans (rad/s)
Şekil 5. 1992 Erzincan depremi doğu-batı bileşeni ivme kaydının ilk 13.5 s’lik kısmı için filtre
edilmiş beyaz gürültü yer hareketi modeline ait ivme güç spektral yoğunluk fonksiyonu
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SAYISAL SONUÇLAR
Deterministik Analiz Sonuçları
Geometrik olarak lineer olmayan analizler sonucu elde edilen ilk beş moda ait frekans
değerlerinin literatürde mevcut frekans değerleriyle karşılaştırılması Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelgeden de görüleceği üzere değerler birbirleri ile uyumludurlar.
Çizelge 4. Geometrik olarak lineer olmayan ve literatürdeki çalışmalarda hesaplanmış
frekans değerleri.
Mod
no

Geometrik olarak lineer
Dumanoğlu ve Severn 56
olmayan analiz ile elde
tarafından hesaplanan
edilen frekans değerleri (Hz)
frekans değerleri (Hz)

Brownjohn vd. 57
tarafından ölçülen
frekans değerleri (Hz)

1

0.121

0.127

0.129

2

0.161

0.165

0.160

3

0.220

0.226

0.217

4

0.275

0.288

0.277

5

0.363

0.378

0.362

Boğaziçi Köprüsünün elastik zemine oturan elastik kiriş idealleştirilmesi Şekil 6’da
görülmektedir. Elastik zemin analojisi kullanılarak hesaplanan ilk beş moda ait frekans
değerleri Çizelge 5’de verilmektedir.

93m

k

Eşdeğer Kiriş
1

2

3

4 ...

... 59 60 61

Şekil 6. Boğaziçi Köprüsü’nün elastik zemine oturan elastik kiriş modeli
Çizelge 5. Boğaziçi Köprüsü’nün elastik zemin analojisi ile hesaplanan frekansları.
k eşdeğer yay rijitliği kullanılarak

no

Amprik denklemlerle hesaplanan
frekanslar (Hz)

1

0.179

0.181

2

0.181

0.183

3

0.187

0.190

4

0.208

0.209

5

0.243

0.245

Mod

hesaplanan frekanslar (Hz)
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Lineer, geometrik olarak lineer olmayan ve elastik zemin analojisi ile gerçekleştirilen
analizler sonucunda köprü tabliyesinde elde edilen yerdeğiştirme ve eğilme momentleri Şekil
7 ve Şekil 8’de görülmektedir.

Şekil 7. Boğaziçi Köprüsü tabliye düşey yerdeğiştirmeleri

Şekil 8. Boğaziçi Köprüsü tabliye eğilme momentleri
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Asinkronize yer hareketine maruz asma köprünün deterministik analizi (Şekil 9) sonucu köprü
tabliye ve kulelerinde elde edilen yerdeğiştirme ve eğilme momentleri Şekil 10- Şekil 13’de
görülmektedir. Şekillerden de görüleceği üzere, deprem dalgası yayılma hızı azaldıkça elde
edilen değerler artmaktadır.

Şekil 9. Asinkronize yer hareketine maruz asma köprü
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Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Yerdeðiþtirme (cm)

0

-25

-50

-75

-100
-600

-400

-200

0

200

400

600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 10. Asinkronize analiz ile hesaplanan tabliye toplam düşey yerdeğiştirmeleri

Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
0

3

6

9

12

Yerdeğiştirme (cm)

Şekil 11. Asinkronize analiz ile hesaplanan kule toplam yatay yerdeğiştirmeleri
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Dumanoğlu1 ve Adanur2

Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Eðilme Momenti (kNm)

30000

20000

10000

0
-600

-400

-200

0

200

400

600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 12. Asinkronize analiz ile hesaplanan tabliye toplam eğilme momentleri

Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
0

20000

40000

60000

80000

100000

Eğilme Momenti (kNm)

Şekil 13. Asinkronize analiz ile hesaplanan kule toplam eğilme momentleri
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Üniform ve değişen yer hareketine maruz asma köprünün deterministik analizi (Şekil 14)
sonucu köprü tabliye ve kulelerinde elde edilen yerdeğiştirme ve eğilme momentleri Şekil 15Şekil 20’de görülmektedir. Buradaki analizler San Fernando ve Erzincan depremleri için iki
ayrı üniform yer hareketi durumu ile köprünün Avrupa yakası mesnetlerine San Fernando
depremi, Asya yakası mesnetlerine ise Erzincan depreminin etkimesi sonucu bir değişen yer
hareketi durumu dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Şekillerden anlaşıldığı üzere San
Fernando depremi kullanılarak gerçekleştirilen üniform analiz sonuçları Erzincan depremi
kullanılarak hesaplanan değerlerden daha büyüktür. San Fernando depremi ivme değerlerinin
Erzincan depremi ivme kaydından daha büyük olduğundan bu durum beklenen ve olması
gereken bir sonuçtur. Değişen yer hareketi durumunda tabliye ve Asya yakası kulesinde
hesaplanan değerler genellikle San Fernando ve Erzincan depremleri kullanılarak
gerçekleştirilen üniform yer hareketleri ile bulunan değerler arasında kalmaktadır. Avrupa
yakası kulesinde ise San Fernando depremi kullanılarak yapılan üniform yer hareketi ile
hesaplanan değerlere yakın olmakla birlikte, üniform yer hareketleri dikkate alınarak elde
edilen analizler sonucunda bulunan değerlerden daha büyük olmaktadır.

Şekil 14. Üniform ve değişen yer hareketine maruz asma köprü
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Üniform - SSSS

Üniform - EEEE

Değişen - SSEE

Yerdeðiþtirme (cm)

0

-25

-50

-75

-100
-600

-400

-200

0

200

400

600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 15. Üniform ve değişen yer hareketi ile hesaplanan tabliye düşey yerdeğiştirmeleri

Üniform - SSSS

Değişen - SSEE

Üniform - EEEE

Eðilme Momenti (kNm)

30000

20000

10000

0
-600

-400

-200

0

200

400

600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 16. Üniform ve değişen yer hareketi ile hesaplanan tabliye eğilme momentleri
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Üniform - EEEE

Üniform - SSSS

Değişen - SSEE

Kule Yüksekliði (m)

200
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0
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5

Yerdeğiştirme (cm)
Şekil 17. Üniform ve değişen yer hareketi ile hesaplanan Avrupa yakası kulesi yatay yerdeğiştirmeleri

Üniform - EEEE

Üniform - SSSS

Değişen - SSEE

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
0

1

2

3

4

5

Yerdeğiştirme (cm)
Şekil 18. Üniform ve değişen yer hareketi ile hesaplanan Asya yakası kulesi yatay yerdeğiştirmeleri
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Üniform - EEEE

Üniform - EEEE

Değişen - SSEE

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
0

6000

12000

18000

24000

30000

Eğilme Momenti (kNm)
Şekil 19. Üniform ve değişen yer hareketi ile hesaplanan Avrupa yakası kulesi eğilme momentleri

Üniform - EEEE

Üniform - EEEE

Değişen - SSEE

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
0

6000

12000

18000

24000

30000

Eğilme Momenti (kNm)
Şekil 20. Üniform ve değişen yer hareketi ile hesaplanan Asya yakası kulesi eğilme momentleri
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Şekil 21’de değişerek yayılan yer hareketine maruz asma köprü sistemi görülmektedir.
Burada köprünün değişen yer hareketine maruz olması durumunda dalga yayılma hızı 1000,
2000 ve 3000m/s alınarak elde edilen analiz sonuçları birbirleriyle ve üniform yer hareketini
ifade eden dalga yayılma hızının sonsuz olması durumunda bulunan analiz sonuçları ile
karşılaştırılmaktadır. Yer hareketi olarak köprünün Avrupa yakasındaki mesnetlerine 1971
San Fernando depremi Pacoima Barajı S16E bileşeni, Asya yakasındaki mesnetlerine ise 1992
Erzincan depremi doğu-batı bileşeni etkittirilmiştir. Analizler sonucunda asma köprünün
tabliye ve kulelerinde elde edilen yerdeğiştirme ve eğilme momentleri Şekil 22 – Şekil 25’de
verilmektedir. Şekillerden görüleceği üzere sonlu dalga yayılma hızı dikkate alınarak elde
edilen değerler, dalga yayılma hızının sonsuz olması durumunda hesaplanan değerlerden
genellikle daha büyüktür. Ayrıca yer hareketi dalga yayılma hızının azalmasıyla hesaplanan
değerlerin genellikle arttığı görülmektedir.

Şekil 21. Değişerek yayılan yer hareketine maruz asma köprü
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Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Yerdeðiþtirme (cm)

0

-20
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-600

-400

-200
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600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 22. Değişerek yayılan yer hareketi ile hesaplanan tabliye düşey yerdeğiştirmeleri

Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Kule Yüksekliði (m)
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Yerdeğiştirme (cm)

Şekil 23. Değişerek yayılan yer hareketi ile hesaplanan kule yatay yerdeğiştirmeleri
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Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Eðilme Momenti (kNm)
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Şekil 24. Değişerek yayılan yer hareketi ile hesaplanan tabliye eğilme momentleri

Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Kule Yüksekliði (m)
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Şekil 25. Değişerek yayılan yer hareketi ile hesaplanan kule eğilme momentleri
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Stokastik Analiz Sonuçları
Stokastik analizlerinde yer hareketi için kullanılan filtre edilmiş beyaz gürültü (FBG) modeli, gerçek
bir yer hareketi ile karşılaştırılmaktadır. Bunun için (16) denklemindeki filtre edilmiş beyaz gürültü
güç spektral yoğunluk fonksiyonu, filtre parametreleri Tablo 1’de verilen farklı zemin türleri için elde
edilmektedir. S0 değerleri ise her bir zemin cinsi için 1971 San Fernando depremi Pacoima Barajı
S16E bileşeninin enerjisine bağlı olarak hesaplanmıştır. Clough ve Penzien [41] tarafından düzenlenen
filtre edilmiş beyaz gürültü (FBG) modeli kullanılarak sert, orta ve yumuşak zemin türleri için elde
edilen yer hareketi modelleri ve 1971 San Fernando depremi etkisindeki asma köprü sistemi Şekil
26’da görülmektedir. Farklı zemin türleri için filtre edilmiş beyaz gürültü modelleri için elde edilen
ortalama maksimum yerdeğiştirme ve eleman kuvvetleri, 1971 San Fernando depremi güç spektral
yoğunluk fonksiyonu için bulunan sonuçlarla Şekil 27 – Şekil 30’da karşılaştırılmaktadır. Şekillerden
görüldüğü üzere sert zemin türü için filtre edilmiş beyaz gürültü modeli ile elde edilen tabliye ve
kulelerdeki yerdeğiştirme ve eleman kuvvetleri, genelde gerçek 1971 San Fernando depremi için
bulunan sonuçlarla birbirine yakın çıkmaktadır. 1971 San Fernando depremi için bulunan sonuçlar,
filtre edilmiş beyaz gürültü modeli ile orta ve yumuşak zemin türü için elde edilen sonuçlardan daha
küçük olmaktadır. Filtre edilmiş beyaz gürültü modeli ile yumuşak zemin türü için elde edilen
sonuçlar maksimum çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlardan, kullanılan deprem kaydının kaydedildiği
zemin sınıfına bağlı olarak, Clough ve Penzien [41] tarafından düzeltilen filtre edilmiş beyaz gürültü
modelinin, gerçek yer hareketini oldukça iyi karakterize edebildiği gözlenmektedir.

Şekil 26. Üniform yer hareketine maruz asma köprü
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San Fernando Depremi

Sert Zemin

Orta Zemin

Yumuşak Zemin

Yerdeðiþtirme (cm)
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Şekil 27. Tabliye düşey yerdeğiştirmeleri

San Fernando Depremi

Sert Zemin

Orta Zemin

Yumuşak Zemin

Kule Yüksekliði (m)
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Yerdeğiştirme (cm)

Şekil 28. Kule yatay yerdeğiştirmeleri
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San Fernando Depremi

Sert Zemin

Orta Zemin

Yumuşak Zemin

Eðilme Momenti (kNm)
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Şekil 29. Tabliye eğilme momentleri

San Fernando Depremi
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Şekil 30. Kule eğilme momentleri
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Bu bölümde yer hareketi dalga yayılma hızı, korelasyon etkileri, zemin şartları, üniform ve
değişen yer hareketleri dikkate alınarak asma köprülerin stokastik analizleri
gerçekleştirilmektedir. Köprünün mesnetlendiği zeminin homojen ve sert zemin olması
durumunda, sadece deprem dalgasının yayılma etkisi yani asinkronize yer hareketi dikkate
alınarak stokastik analizler yapılmaktadır. Boğaziçi Köprüsü mesnetleri sert zemine
oturduğundan dolayı yer hareketi dalga yayılma hızı olarak 1000, 2000, 3000m/s ve sonsuz
hız değerleri seçilmiştir. Yer hareketi olarak 1971 San Fernando depremi Pacoima Barajı
S16E bileşeni dikkate alınmıştır. Şekil 31’da asinkronize yer hareketine maruz mesnetleri
homojen ve sert zemine oturan asma köprü görülmektedir. Şekil 32 – Şekil 35’da tabliye ve
kulelerde elde edilen ortalama maksimum yerdeğiştirme ve eğilme momentleri görülmektedir.
Şekillerden görüleceği üzere yer hareketi dalga yayılma hızının sonsuz olduğu üniform yer
hareketi ile elde edilen değerler genellikle en küçük olmaktadır. Deprem dalgası yayılma hızı
1000m/s alınarak gerçekleştirilen analiz sonucunda bulunan değerler genellikle en büyüktür.
Yani yer hareketi dalga yayılma hızının azalması ile yerdeğiştirme ve eğilme momentleri
genellikle arttığı gözlenmektedir.

Şekil 31. Asinkronize yer hareketine maruz mesnetleri sert zemine oturan asma köprü
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Vapp=sonsuz
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Şekil 32. Asinkronize analiz ile hesaplanan tabliye toplam düşey yerdeğiştirmeleri
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Şekil 33. Asinkronize analiz ile hesaplanan kule toplam yatay yerdeğiştirmeleri
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Vapp=sonsuz
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Şekil 34. Asinkronize analiz ile hesaplanan tabliye toplam eğilme momentleri
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Şekil 35. Asinkronize analiz ile hesaplanan kule toplam eğilme momentleri
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Bu bölümde asma köprünün mesnetlendiği zeminin homojen olmaması durumunda dalga
yayılma ve korelasyon etkileri dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmektedir. Köprünün
mesnetlendiği zeminin dört bölgeye ayrıldığı ve analizlerde bu bölgelerde üç farklı zemin
dağılışının olduğu kabul edilmiştir. Bunlar;
A Durumu: Köprünün bütün mesnetleri homojen ve sert zemine oturmakta olup, yer hareketi
dalga yayılma hızı 1000m/s, korelasyon etkisi olarak Harichandran ve Vanmarcke
korelasyon modeli kullanılmaktadır. Bu durumda (20) denklemindeki korelasyon
k

etkisi  lm ()  1 , dalga yayılma etkisi  lm () d  1 ve zemin etkisi  lm () z  1
olmaktadır.
B Durumu: Köprünün Avrupa yakasındaki mesnetleri orta zemine, Asya yakasındaki
mesnetleri sert zemine oturmakta olup, yer hareketi dalga yayılma hızı olarak orta
zemin için 700m/s, sert zemin için 1000m/s, korelasyon etkisi olarak
Harichandran ve Vanmarcke korelasyon modeli kullanılmaktadır. Burada (20)
k

denklemindeki korelasyon etkisi  lm ()  1 , dalga yayılma etkisi  lm () d  1
ve zemin etkisi  lm () z  1 olmaktadır.
C Durumu: Köprünün Avrupa yakasındaki ankraj bloğu yumuşak zemine, kule ise orta
zemine, Asya yakasındaki mesnetleri ise sert zemine oturmakta olup, yer hareketi
dalga yayılma hızı olarak yumuşak zemin için 400m/s, orta zemin için 700m/s,
sert zemin için 1000m/s, korelasyon etkisi olarak Harichandran ve Vanmarcke
korelasyon modeli kullanılmaktadır. Burada da, B durumunda olduğu gibi (20)
k

denklemindeki korelasyon etkisi  lm ()  1 , dalga yayılma etkisi  lm () d  1
ve zemin etkisi  lm () z  1 olmaktadır.
Şekil 36’da homojen ve homojen olmayan zemin ortamındaki yer hareketine maruz asma
köprü ve köprünün mesnetlendiği zeminin dört bölgeye ayrılmış hali görülmektedir.
Yukarıda belirtilen üç durumda köprü tabliye ve kulelerinde hesaplanan ortalama maksimum toplam
yerdeğiştirmeler ile toplam eğilme momentleri Şekil 37 – Şekil 42’de görülmektedir. Şekillerden
görüldüğü üzere A durumundaki homojen zemin için hesaplanan değerler en küçük olurken, C
durumundaki homojen olmayan zemin için elde edilen değerler genellikle en büyüktür. Yine
şekillerden görüleceği üzere Avrupa yakası kulesinde elde edilen yerdeğiştirme ve eğilme momentleri
Asya yakası kulesinde elde edilenlerden daha büyük olmaktadır. Bunun sebebi Avrupa yakasında
köprünün mesnetlendiği zemin sert zeminden yumuşak zemine doğru değişirken, Asya yakasında
köprünün mesnetlendiği zemin değişmeyip hep sert zemin olarak kalmasıdır.
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Şekil 36. Homojen ve homojen olmayan zemin ortamındaki yer hareketine maruz asma köprü
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Dumanoğlu1 ve Adanur2

B Durumu

A Durumu

C Durumu

0

Yerdeðiþtirme (cm)

-30

-60

-90

-120

-150
-600

-400

-200

0

200

400

600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 37. Homojen olmayan zemin için tabliye toplam düşey yerdeğiştirmeleri

B Durumu

A Durumu

C Durumu

Eðilme Momenti (kNm)

25000

20000

15000

10000

5000

0
-600

-400

-200

0

200

400

600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 38. Homojen olmayan zemin için tabliye toplam eğilme momentleri
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Dumanoğlu1 ve Adanur2

A Durumu

C Durumu

B Durumu

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
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20
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40

50

60

70

Yerdeğiştirme (cm)

Şekil 39. Homojen olmayan zemin için Avrupa yakası kulesi toplam yatay yerdeğiştirmeleri

A Durumu

C Durumu

B Durumu

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
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2

4

6

8

Yerdeğiştirme (cm)

Şekil 40. Homojen olmayan zemin için Asya yakası kulesi toplam yatay yerdeğiştirmeleri
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Dumanoğlu1 ve Adanur2

B Durumu

A Durumu

C Durumu

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
0

30000

60000

90000

120000

Eğilme Momenti (kNm)

Şekil 41. Homojen olmayan zemin için Avrupa yakası kulesi toplam eğilme momentleri

B Durumu

A Durumu

C Durumu

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
0

15000

30000

45000

60000

75000

Eğilme Momenti (kNm)

Şekil 42. Homojen olmayan zemin için Asya yakası kulesi toplam eğilme momentleri
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Burada asma köprü mesnetlerinin homojen ve sert zemine oturması durumunda, korelasyon
ve dalga yayılma etkileri dikkate alınmadan, üniform ve değişen yer hareketi için stokastik
analizler yapılmaktadır. Üniform yer hareketi için San Fernando ve Erzincan depremleri
kullanılarak iki ayrı analiz yapılmaktadır. Değişen yer hareketi için Avrupa yakasındaki
mesnetlere San Fernando depremi, Asya yakasındaki mesnetlere ise Erzincan depreminin
etkidiği kabul edilerek analizler gerçekleştirilmektedir. Şekil 43’de üniform ve değişen yer
hareketlerine maruz asma köprü görülmektedir. Analizler sonucunda köprü tabliye ve
kulelerinde elde edilen ortalama maksimum toplam yerdeğiştirme ve eğilme momentleri Şekil
44 – Şekil 49’da görülmektedir. Şekillerden görüleceği üzere San Fernando depremi
kullanılarak gerçekleştirilen üniform analiz ile bulunan değeler maksimum olurken, Erzincan
depremi ile bulunanlar minimum olmaktadır. Değişen yer hareketi durumunda bulunan
değerler ise iki üniform yer hareketi durumunda elde edilen değerler arasında kalmaktadır.
San Fernando depremi ivme kayıtları Erzincan depremininkinden daha büyük olduğundan
yukarıdaki sonuçlar beklenen durumlardır.

Şekil 43. Üniform ve değişen yer hareketine maruz asma köprü
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Dumanoğlu1 ve Adanur2

Üniform - SSSS

Üniform - EEEE

Değişen - SSEE

Yerdeðiþtirme (cm)

0

-15

-30

-45

-60
-600

-400

-200

0

200

400

600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 44. Üniform ve değişen yer hareketi içintabliye toplam düşey yerdeğiştirmeleri

Üniform - SSSS

Değişen - SSEE

Üniform - EEEE

Eðilme Momenti (kNm)

18000

12000
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0
-600

-400

-200

0

200

400

600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 45.Üniform ve değişen yer hareketi için tabliye toplam eğilme momentleri
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Dumanoğlu1 ve Adanur2
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Değişen - SSEE
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Şekil 46. Üniform ve değişen yer hareketi için Avrupa yakası kulesi toplam yatay
yerdeğiştirmeleri

Üniform - EEEE

Üniform - SSSS

Değişen - SSEE

Kule Yüksekliði (m)
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Şekil 47. Üniform ve değişen yer hareketi için Asya yakası kulesi toplam yatay
yerdeğiştirmeleri
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Dumanoğlu1 ve Adanur2

Üniform - EEEE

Üniform - EEEE

Değişen - SSEE

Kule Yüksekliði (m)

200
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Eğilme Momenti (kNm)

Şekil 48. Üniform ve değişen yer hareketi ile hesaplanan Avrupa yakası kulesi toplam eğilme
momentleri
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Şekil 49. Üniform ve değişen yer hareketi için Asya yakası kulesi toplam eğilme momentleri
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Bu bölümde asma köprü mesnetlerinin homojen ve sert zemine oturması durumunda
korelasyon etkisi dikkate alınmadan, yer hareketi dalga yayılma hızı 1000, 2000, 3000m/s ve
sonsuz seçilerek değişen yer hareketi için analizler gerçekleştirilmektedir. Şekil 50’de
değişerek yayılan yer hareketine maruz asma köprü görülmektedir. Yer hareketi olarak
Avrupa yakasındaki mesnetlere San Fernando depremi, Asya yakasındaki mesnetlere ise
Erzincan depremi etki ettirilmektedir. Analizler sonucunda tabliye ve kulelerde hesaplanan
toplam yerdeğiştirmeler ve toplam eğilme momentleri Şekil 51 – Şekil 54’de görülmektedir.
Şekillerden görüleceği üzere yer hareketinin sonsuz hız ile yayıldığı kabul edilerek yapılan
analizler ile bulunan değerler genellikle en küçük olmaktadır. Sonlu hızlar için yapılan
analizlerde ise dalga yayılma hızı azaldıkça hesaplanan değerler artmaktadır.

Şekil 50. Değişerek yayılan yer hareketine maruz asma köprü
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Dumanoğlu1 ve Adanur2

Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Yerdeðiþtirme (cm)
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-400
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600

Köprü Açıklığı (m)

Şekil 51.Değişerek yayılan yer hareketi için tabliye toplam düşey yerdeğiştirmeleri

Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Kule Yüksekliði (m)

200

150
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50

0
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4

Yerdeğiştirme (cm)

Şekil 52. Değişerek yayılan yer hareketi için kule toplam yatay yerdeğiştirmeleri
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Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Eðilme Momenti (kNm)

15000

10000
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Köprü Açıklığı (m)

Şekil 53. Değişerek yayılan yer hareketi için tabliye toplam eğilme momentleri

Vapp=sonsuz

Vapp=3000m/s

Vapp=2000m/s

Vapp=1000m/s

Kule Yüksekliði (m)

200

150

100

50

0
0
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18000

24000

Eğilme Momenti (kNm)

Şekil 54. Değişerek yayılan yer hareketi için kule toplam eğilme momentleri
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Bu bölümde, dört bölgeden oluşan köprünün mesnetlendiği zemindeki farklı üç zemin dağılışı olan A,
B ve C durumları olarak dikkate alınarak stokastik analizler gerçekleştirilmiştir. Şekil 55’de homojen
ve homojen olmayan zemin ortamında değişen yer hareketine maruz asma köprü görülmektedir.
Analizler sonucunda köprü tabliye ve kulelerinde elde edilen toplam yerdeğiştirmeler ve toplam
eğilme momentleri Şekil 56 – Şekil 61’de görülmektedir. Şekillerden görüleceği gibi A durumunda
bulunan değerler en küçük olurken, C durumundaki değerler en büyük olmaktadır. Yani sert zeminden
yumuşak zemine doğru geçildikçe hesaplanan değerler de büyümektedir.

Şekil 55. Homojen ve homojen olmayan zemin ortamında değişen yer hareketine maruz asma köprü
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B Durumu

A Durumu

C Durumu

0

Yerdeðiþtirme (cm)
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Köprü Açıklığı (m)

Şekil 56. Homojen olmayan zemin ve değişen yer hareketi için tabliye toplam düşey
yerdeğiştirmeleri

B Durumu

A Durumu

C Durumu

Eðilme Momenti (kNm)

25000

20000

15000
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Köprü Açıklığı (m)

Şekil 57. Homojen olmayan zemin ve değişen yer hareketi için tabliye toplam eğilme
momentleri
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Dumanoğlu1 ve Adanur2
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Şekil 58. Homojen olmayan zemin ve değişen yer hareketi için Avrupa yakası kulesi toplam
yatay yerdeğiştirmeleri

A Durumu

C Durumu

B Durumu

Kule Yüksekliði (m)
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Şekil 59. Homojen olmayan zemin ve değişen yer hareketi için Asya yakası kulesi toplam
yatay yerdeğiştirmeleri
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A Durumu
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Şekil 60. Homojen olmayan zemin ve değişen yer hareketi için Avrupa yakası kulesi toplam
eğilme momentleri

A Durumu

B Durumu

C Durumu

Kule Yüksekliði (m)

200

150
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50

0
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15000

30000

45000

60000

Eğilme Momenti (kNm)

Şekil 61. Homojen olmayan zemin ve değişen yer hareketi için Asya yakası kulesi toplam
eğilme momentleri
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SONUÇLAR
Bu çalışmada mesnetlerinden farklı dinamik etkilere maruz asma köprülerin geometrik olarak
lineer olmayan deterministik ve stokastik analizleri gerçekleştirilmiştir. Deterministik
analizde deprem kayıtları olduğu gibi kullanılırken, stokastik analizde ise yer hareketi olarak
filtre edilmiş beyaz gürültü modeli kullanılmıştır. Deterministik analizlerde yer hareketinin
değişimi, dalga yayılma etkisi ve köprü mesnetlerine farklı yer hareketlerinin etkidiği kabul
edilerek dikkate alınırken; stokastik analizlerde ise korelasyon etkisi, dalga yayılma etkisi,
zemin şartlarındaki değişim ve köprü mesnetlerine farklı yer hareketlerinin etkidiği kabulü ile
dikkate alınmıştır.
Stokastik analizlerde kullanılan ve Clough ve Penzien tarafından düzeltilerek elde edilen filtre
edilmiş beyaz gürültü modelinin gerçek bir yer hareketi ile karşılaştırılmasından, geliştirilen
yer hareket modelinin gerçek yer hareketini oldukça iyi karakterize ettiği görülmüştür.
Deprem dalgası yayılma etkisi dikkate alınarak yapılan analizler sonucunda köprü tabliye ve
kulelerinde elde edilen yerdeğiştirme ve eleman kuvvetleri üniform yer hareketi için bulunan
değerlerden daha büyük olmuştur. Ayrıca deprem dalgası yayılma hızı azaldıkça elde edilen
değerler artmıştır.
Üniform ve değişen yer hareketi dikkate alınarak gerçekleştirilen analizler sonucunda; ivme
kayıtları büyük olan deprem kaydından oluşan üniform yer hareketi ile gerçekleştirilen analiz
ile köprü tabliye ve kulelerinde bulunan yerdeğiştirme ve eleman kuvvetleri en büyük
olurken, ivme kayıtları küçük olan deprem kaydı için elde edilen değerler en küçük
olmaktadır. Değişen yer hareketi durumunda hesaplanan değerler ise genellikle iki üniform
yer hareketi durumunda elde edilen değerler arasında kalmaktadır.
Değişerek yayılan yer hareketi dikkate alınarak gerçekleştirilen analizler sonucunda, köprü
tabliye ve kulelerinde elde edilen yerdeğiştirme ve eleman kuvvetleri sadece yer hareketi
dalga yayılma etkisi dikkate alınarak yapılan analizler sonucunda bulunan değerlere benzer
olmakla beraber onlardan daha küçüktür.
Asma köprünün mesnetlendiği zeminin homojen olmaması durumunda gerçekleştirilen
stokastik analizlerde zemin şartlarındaki farklılığın artması ile, yani sert zemin ortamından
yumuşak zemin ortamına doğru gidildikçe elde edilen tepki değerleri artmaktadır. Bütün
mesnetlerin homojen ve sert zemine oturması durumunda hesaplanan değerler en küçük
olmaktadır.
Deterministik ve stokastik analizler sonucunda elde edilen dağılımlar benzer olmakla beraber,
stokastik analiz ile bulunan değerler deterministik analiz ile bulunan değerlerden daha
küçüktür. Çünkü, stokastik analizde ortalama maksimum değerler davranışın bütün
maksimum değerlerinin ortalaması alınarak elde edilmektedir.
Sonuç olarak, yer tabakasının karmaşık yapısından dolayı, yer hareketlerinin farklı
noktalardaki değişiminden doğan etkilerin asma köprüler gibi uzun açıklıklı sistemlerin
deterministik ve stokastik analizlerinde dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
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ÇOK FAZLI VİSKOELASTİK AKIŞLARIN DOĞRUDAN SAYISAL
MODELLENMESİ
Metin Muradoğlu1, Daulet Izbassarov2
1,2
Koç Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
A front-tracking method is presented for direct numerical simulations of viscoelastic twophase systems in which one or both phases could be viscoelastic. The method is developed
using one-field formulation of flow and viscoelastic model equations within the front-tracking
framework. The interface is tracked explicitly using a Lagrangian grid while the flow
equations are solved on a fixed Eulerian grid. The surface tension is computed at the interface
using the Lagrangian grid and included into the momentum equations as a body force. The
viscoelastic effects are taken into account using the Oldroyd-B, FENE-CR and FENE-MCR
models. A fifth-order WENO scheme is used to approximate the convective terms in the
viscoelastic model equations and second-order central differences are used for all other spatial
derivatives. A log-conformation method is employed to overcome the high Weissenberg
number problem (HWNP) and found to be stable and very robust for a wide range of
Weissenberg numbers. The method has been validated for various benchmark single and
multi-phase problems. It is then applied to study motion and deformation of viscoelastic twophase systems in a pressure-driven flow through a capillary tube with a sudden contraction
and expansion, and droplet generation in a microfluidic flow-focusing configuration.
ÖZET
Çok fazlı viskoelastik akış sistemlerinin doğrudan sayısal simülasyonu için bir ara-yüz izleme
yöntemi geliştirildi. Yöntem tek-alan formülasyonuna dayalı olup damlacık ve anaakışkandan birinin veya her iki fazın da viskoelastik olması durumlarına doğrudan
uygulanabilmektedir. Fazları ayıran ara-yüz Lagrangian bir çözüm ağı ile temsil edilirken akış
ve viskoelastik model denklemleri sabit Eulerian çözüm ağı üzerinde çözülmektedir.
Viskoelastik etkiler Oldroyd-B, FENE-CR ve FENE-MCR modelleri kullanılarak hesaba
katılmıştır. Viskoelastik model denklemlerinin konveksiyon terimleri 5. dereceden WENO
yöntemiyle ve diğer uzaysal türevler ise merkezi farklar yöntemiyle ayrıklaştırılmıştır.
Zamanda entegrasyon ise tahmin et-düzelt yöntemi kullanılarak 2. dereceden doğru olarak
başarılmıştır. Yüksek Weissenberg sayılarında karşılaşılan sayısal karasızlık problemi ise logkonformasyon yöntemi kullanılarak aşılmıştır. Yöntem ilk olarak tek ve çok fazlı test
problemleriyle doğrulanmıştır. Daha sonra ise basınç tahrikli ve ani daralma/genişleme içeren
tüplerdeki çok fazlı viskoelastik sistemler ve akış-odaklaması yöntemiyle damlacık oluşturma
problemlerine uygulanmıştır.
GİRİŞ
Viskoelastik akışlar malzeme ve gıdaların proses ve üretimler, ilaç sanayii, polimer
karışımları ve mikrofluidik uygulamalar gibi mühendisliğin çok değişik alanlarında yaygın
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olarak karşımıza çıkmaktadır [12,13]. Özellikle biyolojik akışlar nerde ise tamamıyla
viskoelastik davranış göstermektedir. Viskoelastik damlacıklar ayrıca biyolojik hücrelerin
modellenmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Dolayısıyla viskoelastik damlacıkların
dinamiğinin anlaşılması birçok mühendislik uygulaması için hayati öneme sahiptir [13].
Viskoleastik akışların modellenmesi çok büyük zaman ölçek farklarından dolayı oldukça
zordur. Çok fazlı akışlarda arayüzeyin varlığı, sürekli akışla deforme olup değişime uğraması
ve akışla doğrusal olmayan etkileşimi problemi çok daha zor hale gelmektedir. Viskoelastisite
seyreltik polimer çözletilerinin mikro yapısını temel alarak değişik bünye denklemeleri
vasıtasıyla modellenmektedir. Bunlar arasında Oldroyd-B [8] ve FENE tipi modeller [1,4]
uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu model denklemleri son derece doğrusal
olmayan (non-linear) karakterde olup akış denklemleriyle birlikte çözülmelidir. Akış ve
viskoelastik zaman ölçeklerinin çok farklı olduğu yüksel Weissenberg sayılarında bünye
denklemleri oldukça katı (stiff) davranış göstermekte ve dolayısıyla geleneksel sayısal
yöntemler başarısız olmaktadır [9]. Özellikle yüksek kayma deformasyonunun olduğu
bölgelerde viskoelastik gerilmeler eksponansiyel olarak büyümekte ve gerilme tensörü pozitif
tanımlı olma özelliğini kaybetmektedir. Bunun sonucu olarak ise sayısal yöntemlerde
yakınsamama problemi ortaya çıkmaktadır. Hulsen [6] viskoelastik gerilme tensörünün pozitif
tanımlı kalmasının sayısal yöntemin kararlılığı için elzem olduğunu göstermiştir. Bu problemi
aşmak için değişik yöntemler önerilmiştir [3]. Bu yöntemler arasında log-konformasyon
yöntemi pozitif tanımlılığı garanti etmekte ve çözümüm çok yüksek Weissenberg sayıları için
bile kararlı kalmasını sağlamaktadır [5]. Bununla birlikte log-konformasyon metodu sayısal
çözüm açısında pahalı bir yöntemdir. Dolayısıyla düşük Weissenberg sayılarında (Wi < 2)
diğer yöntemlerin kullanılması da tavsiye edilmektedir. Sarkar ve Schowalter [11] tarafından
geliştirilen yarı-analitik çözüm yöntemi çok fazlı akışlarda fazların birinin Newtonsal olması
durumunda ortaya çıkan tekilliği ortadan kaldırdığı için tercih edilmektedir. Bu çalışmada
hem yarı-analitik hem de log-konformasyon yöntemi birlikte kullanılmıştır.
Çok fazlı akışların doğrudan sayısal simülasyonunda ara-yüz izleme yöntemi en yaygın
kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Arayüz-izleme yöntemi Ünverdi ve Tryggvason [15]
tarafından geliştirilmiş olup esasında Peksin [10] tarafından geliştirilen daldırılmış çisim
(immersed body) yönteminin çok fazlı/akışkanlı akışlara uygulamasıdır. Bu yöntemde NavierStokes denklemleri bütün akış alanı için yazılmakta ve değişik faz ve akışkanı temsil eden
bölgelerdeki akışkan malzeme özellikleri kullanılmaktadır. Bu yöntem tamamıyla Newtonsal
çok fazı akışlara başarıyla uygulanmıştır [14]. Ayrıca Sarkar ve Schowalter [11] tarafından
yarı-analitik çözüm metoduyla birleştirilerek çok fazlı viskoelastik akış sistemlerinin
doğrudan sayısal simülasyonunda da kullanılmıştır. Fakat Sarkar ve Schowalter [11]
tarafından geliştirilen ara-yüz izleme yönteminin iki büyük zaafı vardır: (i) Yöntem sadece
düşük Weissenberg sayılı (Wi < 2) akışlara uygulanabilmekte ve daha büyük Wi sayılarında
sayısal kararsızlık oluşmaktadır. (ii) Yüksek sayısal difüzyon sebebiyle özellikle ara-yüzey
civarındaki çok ince viskoelastik sınır tabaka iyi çözümlenememektedir. Bu çalışmada ilk
zaafı aşmak için log-konformasyon yöntemi ve ikinci zaafı aşmak için ise konveksiyon
terimlerinin ayrıklaştırılmasında beşinci dereceden WENO-Z [2] kullanılmıştır. Bu sayede
çok yüksek Weissenberg sayılı akışlar (Wi = 100) hiçbir sayısal kararsızlık olmaksızın
modellenebilmiş ve viskoelastik sınır tabaka çok seyrek çözüm ağı kullanılarak
çözümlenebilmiştir [7].
Yöntem ilk olarak standart tek fazlı viskoelastik test akışlarına uygulanmış, doğruluğu ve
gürbüzlüğü gösterilmiştir. Daha sonra ise You vd. [16] tarafından çalışılan kaldırma kuvveti
sebebiyle hareket eden çok fazlı akış sistemlerine uygulanmış ve sonuçlar You vd. [16]
simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Yöntemin doğruluğu ve gürbüzlüğü gösterildikten
sonra ise yöntem ani daralan/genişleyen bir mikro kanalda viskoelastik damlacık sisteminin
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dinamiğini incelemek için kullanılmıştır. Simülasyonlar çok geniş akış parametreleri için
yapılmış ve akışın tamamıyla karakterize edilmesi sağlanmıştır. En son olarak ise bir akışodaklama konfigürasyonunda damlacık oluşumu üzerinde viskoelastik etkiler incelenmiştir.
Bu iki akış özellikle mikrofluidik uygulamalar için çok büyük önem arz etmektedir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Bu bölümde bünye denklemleri ara-yüz izleme yöntemi çerçevesinde sunulacaktır. Bu
yöntemde Navier-Stokes ve viskoelastik gerilme denklemleri bütün akış alanı için yazılmakta
ve değişik fazları temsil eden bölgelerdeki akışkan malzeme özellikleri kullanılmaktadır.
Yüzey gerilmesinin etkisi -fonksiyonu yardımı ile modellenmekte ve momentum denklemine
eklenmektedir. Navier-Stokes denklemleri ara-yüz izleme yöntemi çerçevesinde aşağıdaki
ifade ile verilir:
 u
     uu   p   s    u  uT     τ    n  x  x f dA,
t
A

(1)

burada u hız, p basınç,  ve  s süreksiz (discontinuous) yoğunluk ve çözücü viskozitedir.
Yüzey gerilmesi bünye kuvveti olarak sağdaki en son terimde temsil edilmiş olup burada
 yüzey gerilme katsayısı,  ortalama yüzey eğriliğinin iki katı ve n ise yüzeydeki birim
normal vektördür. Yüzey gerilmesi sadece arayüzeye etki etmekte olup bu delta fonksiyonu
ile ifade edilmiştir. Burada x ve x f fonksiyonun değerlendirildiği ve arayüzeydeki başka bir
noktayı temsil etmektedir. Momentum denklemine ek olarak sıkıştırılamazlık şartı olarak
  u  0,

(2)

denklemi de çözülmektedir. Damlacığın içinde ve dışında olan akışkanlar sıkıştırılamaz kabul
edilmekte ve ısı transferinin etkileri ihmal edilmektedir. Böylece akışkan partiküllerini takip
edersek, yoğunluk ve viskozite sabit kalmakta, yani,
D
 0;
Dt

D
 0.
Dt

(3)

Yoğunluk, viskozite ve gevşetici zaman faktörü gibi akışkan malzeme özellikleri gösterge
fonksiyonu kullanılarak hesaplanmaktadır:

  d I  o (1  I );   d I  o (1  I );   d I  o (1  I ).

(4)

Burada “d” ve “o” damlacık ve ana akışkan özelliklerini göstermekte ve I ise gösterge
fonksiyonu olup damlacık içinde bir damlacık dışında ise sıfır değerini almaktadır.
Viskoelastik gerilmeler Oldroyd-B ve FENE modelleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu
modellerde konveksiyon terimleri benzer karakterdedir. Dolayısı ile sayısal yöntem açısından
eşdeğer kabul edilebilir. Bu model denklemleri genel olarak

  H

T

    uH    u   H  H u   H  S;

FH  t


τ   H,

(5)

şeklinde yazılabilir. Burada τ ekstra gerilme tensörünü ve u hız vektörünü göstermektedir.
Diğer terimler değişik modeller için Tablo 1’deki gibi tanımlanmıştır. Tabloda B
konformasyon tensörünü (boyutsuz viskoelastik gerilmeleri),  sabit zaman skalasını,  p
polimer viskozitesini ve L2 ise uzayabilme parametresini göstermektedir.
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Tablo 1: Denklem (5)’teki değişkenlerin üç farklı model için tanımlanması.
SAYISAL YÖNTEM
Yukarıda tanımlanan bünye denklemleri ara-yüz izleme yöntemi kullanılarak sayısal olarak
çözülmektedir. Bu yöntemde ara-yüzey Şekil 1’de gösterildiği gibi bir Langrangian çözüm ağı
ile temsil edilirken akış ve viskoelastik gerilme evülasyon denklemleri ise sabit Eulerian
çözüm ağı üzerinde çözülmektedir. Lagrangian çözüm ağı işaretleme noktalarından
oluşmaktadır ve iki işaretleme noktası arasında kalan parça ise ara-yüz elemanı olarak
isimlendirilmektedir. İşaretleme noktaları Eulerian çözüm ağından interpole edilen yerel hızla
hareket etmektedir. Bu yöntemde yüzey gerilme
kuvveti Lagrangian çözüm ağı üzerinde hesaplanmakta
ve komşuluğunda bulunan Eulerian çözüm ağı düğüm
noktalarına momentum denklemine eklenmek üzere
korunumlu olarak dağıtılmaktadır. Ara-yüzey sürekli
hareket edip deforme olduğundan Lagrangian çözüm
ağı her zaman adımında yeniden yapılandırılarak arayüz elemanlarının yaklaşık olarak aynı boyutta kalması
sağlanmaktadır.
Akış
denklemleri
projeksiyon
yöntemiyle çözülmektedir. Ara-yüz izleme yöntemi ve
1: Sayısal yönteminin şematik
akış çözücünün detayları Tryggvason vd. (2001) Şekil
gösterimi.
derleme makalesinde bulunabilir. Viskoelastik model
denklemleri ise yar-analitik ve log-konformasyon yöntemleri kullanılarak çözülmektedir.
Viskoelastik model denklemlerinde konveksiyon terimleri beşinci dereceden WENO-Z [2]
yöntemiyle ayrıklaştırılırken bütün diğer uzaysal türevler merkezi farklar yöntemi kullanılarak
ayarıklaştırılmaktadır. Viskoelastik model denklemlerinin ara-yüz izleme yöntemi
çerçevesinde çözümünün detayları Izbassarov ve Muradoglu (2014) makalesinde bulunabilir.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Geliştirilen sayısal yöntem ilk olarak kaldırma kuvveti etkisiyle hareket eden viskoelastik
damlacık sistemine uygulanmış ve sonuçlar You vd. (2009) tarafından elde edilen sayısal
sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Burada sadece bir sonuç sunulacaktır. Şekil 2a’da iki farklı
viskoelastik sistem için zamana bağlı yükselme hızı ve zamandan bağımsız rejimde
damlacığın şekli gösterilmiştir. Görüldüğü gibi sonuçlar You vd. (2009) sonuçlarıyla iyi bir
uyum içerisindedir ve bu yöntemin doğruluğuna delalet etmektedir.
Doğruluğu gösterildikten sonra sayısal yöntem ani daralan/genişleyen bir mikro kanaldaki
damlacığın hareket ve deformasyonu üzerindeki viskoelastik etkileri incelemek için
kullanılmıştır. Fiziksel problem ve kullanılan çözüm ağının bir parçası Şekil 2b’de
gösterilmiştir. Kanal 5:1:5 daralma/genişleme oranına sahiptir. Kanalın geniş kısmının yarıçapı R1 ve dar kısmınınki ise R2’dir. Kanalın dar kısmının uzunluğu 20R2 kadardır. Kanalın
giriş kısmın da yine 20R2 kadardır. Çıkış kısmının uzunluğu L2 olarak gösterilmiş olup değeri
çalışılan probleme göre belirlenmiştir. Damlacık başlangıçta dd çapında olup girişe 10R2
mesafede ani olarak yerleştirilmiştir. Çözüm ağı üniform olmayan Kartezyen yapıdadır ve
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şekilde görüldüğü gibi duvara yakın bölgede ve daralma/genişleme bölgesinde
sıklaştırılmıştır. Simülasyonlar FENE-CR modelleri kullanılarak yapılmıştır. Simülasyonlar
boyutlu olarak yapılmış ama sonuçlar boyutsuz hale getirilerek sunulmuştur.
Boyutsuzlaştırma için R2 uzunluk skalası olarak alınmış ve dar bölgedeki akış hızı V ise hız
skalası olarak kullanılmıştır. Zaman skalası is T = 125R2/V olarak tanımlanmıştır. Kullanılan
boyutsuz büyüklükler aşağıda özetlenmiştir.
V
 VR


d

V
Ca  o ;Wi 
; Re  o 2 ;  i ;   i ;  c  d ; k  i .

R2
o
o
o
2 R2
o
(6)
Burada Ca, Wi ve Re sırasıyla kapillari, Weisenberg ve Reynolds sayılarını gösterirken,
 ,  ,  c ve k ise sırasıyla viskozite oranı, yoğunluk oranı, boyutsuz damlacık çapı ve viskoelastik
zaman
skalası
oranıdır.
Damlacığın
deformasyon
oranı
deformation  Wb  H b  / Wb  H b  şeklinde tanımlanmıştır. Bu ifadede Wb ve Hb damlacığın
eksenel ve radyal yöndeki maksimum uzunluğudur. Simülasyonlar ilk olarak
  1,  c  1.25, Re  1, Ca  0.1,Wi  0.4 ve k=0.5 değerleri için yapılmış ve daha sonra
parametrik çalışma bu değerler “baz” alınarak icra edilmiştir. Burada örnek olarak birkaç
sonuç sunulacaktır. Şekil 3’de bir FENE-CR damlacığının Newtonsal bir akışkan içerisinde
hareketi ve deformasyonu gösterilmiştir. Bu şekilde solda damlacığın kanalın daralan kısmına
göre göreceli büyüklüğünün etkisi ve sağda ise kapilari sayısı etkisi gösterilmiştir. Görüldüğü
gibi her iki parametrenin de özellikle damlacık deformasyonu üzerinde büyük bir etkisi vardır.
Ayrıca kanal duvarına yakın bölgedeki yüksek kayma deformasyonu sebebiyle büyük
viskoelastik gerilmeler oluşmakta ve bu gerimeler akışla taşınarak damlacığın arkasında
birikmektedir. Bu tipik davranış beklentilerle uyumludur. Şekil 4’te ise bir Newtonsal
damlacığının bir FENE-CR akışkanı içerindeki hareketi üzerindeki kapillari ve Weissenber
sayılarının kombine etkisi gösterilmiştir. En ilginç sonuçlar yüksek Re sayılarında
gözlenmiştir. Burada örnek olarak Re = 100 için elde edilen sonuçlar Şekil 5’de sunulmuştur.
Görüldüğü gibi yüksek Re sayılı akışlarda damlacık çok büyük deformasyona uğramakta ve
büyük yüzey dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. Bazı durumlarda bu yüzey dalgalanması
(capillary wave) damlacığın bölünmesine dahi yol açabilmektedir. Son olarak ise viskozite
oranının etkileri Şekil 6’da gösterilmiştir. Görüldüğü gibi viskozite oranı arttıkça damlacığın
arkasında içeri doğru girinti oluşmaktadır. Çok yüksek viskozite oranlarında bu girinti
büyümekte ve dışarıdaki akışkanı tamamıyla içeri alıp kapanmaktadır (Şekil 7). Bu ilginç
davranışın özellikle birleşik damlacık üretimde kullanılabileceği öngörülmektedir.
(a)

(b)

Şekil 2: (a) Kaldırma kuvveti etkisiyle yükselen viskoelastik damlacık sistemlerinin ortalama hızının zamanla
değişimi. Semboller You vd. (2009) sonuçlarını ve sürekli çizgiler ise mevcut hesaplamaları göstermektedir.
Altta ise zamandan bağımsız rejimde damlacıkların şekilleri gösterilmiştir. (b) Problemin şematik gösterimi ve
kullanılan çözüm-ağının bir parçası.
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Şekil 3: Bir FENE-CR damlacığın Newtonsal bir akışkanı içerisinde basınç tahrikli ani daralan/genişleyen bir
kanalda hareketi ve deformasyonu. Konturlar viskoelastik gerilmeleri temsilen konformasyon tensörünün iz
bölgesinin karekökünü trace(B) göstermektedir.(Solda) Göreceli damlacık boyutunun etkisi ve (Sağda) ise
kapilari sayısının etkisi gösterilmiştir.

Şekil 4: Bir Newtonsal damlacığının FENE-CR ortamda ani daralan/genişleyen kanalda hareketi üzerinde Wi ve
Ca sayılarının etkileri. En üst satırda Wi = 0.1, orta satır Wi = 1 ve alt satır Wi = 10. Soldan sağa doğru Ca =
0.05, 0.1, 0.2 ve 0.5. Konturlar normal gerilme farkını (A zz-Arr) göstermektedir. (Re =2,   1   1.25 ,
Çözüm ağı: 64x768).
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Şekil 5: Bir FENE-CR damlacığın diğer bir FENE-CR akışkanı içerisinde basınç tahrikli ani daralan/genişleyen
bir kanalda hareketi ve deformasyonu. Konturlar viskoelastik gerilmeleri temsilen konformasyon tensörünün iz
bölgesinin karekökünü trace(B) göstermektedir. (Ca =0.1, Re = 100, Wii = 1, Wio = 10).

Şekil 6: Bir FENE-CR damlacığının Newtonsal ortamda ani daralan/genişleyen kanalda hareketi üzerinde
viskozite oranının (  ) etkileri. Konturlar normal gerilme farkını (Azz-Arr) göstermektedir. (Ca = 0.1, Re =2,
 c  1.25 ).

Şekil 7: Çok yüksek viskozite oranında (   20 ) NN(sol), NV (orta) ve NV (sağ) sistemlerinde birleşik damlacık
oluşumu. Altta daralma bölgesinin ortasında üstte ise daralma bölgesinden çıktıktan sonra damlacık şekilleri
gösterilmiştir. (Ca = 0.1, Re =2, Wi = 1,  c  1.25 ).

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada yeni geliştirilen ara-yüz izleme yöntemi kullanılarak viskoelastisitenin ani
daralan/genişleyen bir mikro kanalda hareket eden bir damlacığın üzerindeki etkileri
doğrudan sayısal simülasyon yöntemiyle incelenmiştir. İlk olarak sayısal yöntemin doğruluğu
kaldırma kuvveti etkisiyle yükselen viskoelastik damlacık sistemleri için You vd. (2009)
tarafından elde edilen sayısal sonuçlarla karşılaştırmak suretiyle gösterilmiştir. Daha sonra
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basınç tahrikli bir mikro kanalda viskoelastik damlacık sistemlerinin ani daralma ve
genişleme bölgesindeki hareketi detaylı olarak incelenmiştir. Hesaplamalar çok geniş akış
parametreleri için yapılmış ve akışın tamamıyla karakterize edilmesi hedeflenmiştir.
Damlacık deformasyonu ve dinamiğinin göreceli damlacık boyutu, kapillari sayısı, viskozite
oranı, Weisenberg ve Reynolds sayılarına kuvvetli olarak bağlı olduğu gösterilmiştir. Kanal
duvarına yakın bölgede viskoelastik gerilme birikmesi oluşmakta ve bu gerilmeler iç akış
tarafından damlacığın arka tarafına taşınmaktadır. Bu gerilmeler özellikle yüksek visozite
oranlarında damlacığın arkadan içeri doğru girmesine ve bazı durumlarda birleşik damlacık
oluşmasına yol açmaktadır. Yüksel Reynolds sayısında ise büyük yüzey dalgalanması
(capillary wave) oluşmakta ve bunun sonu olarak damlacıklar genişleyen bölgede bölünmeye
bile maruz kalabilmektedir.
Yöntem ayrıca bir akış-odaklama konfigürasyonunda damlacık oluşumu üzerinde viskoelastik
etkileri araştırmak için de kullanılmış ve ilk sonuçlar alınmıştır. Bu konudaki bazı sonuçlar
toplantıda sunulacak ve ayrıca makalenin son haline eklenecektir.
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 112M181 projesi kapsamında desteklenmiştir.
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GÖMÜLÜ ESNEK BORULARDA GERİLME ANALİZİ
Ziya Abdulaliyev 1, Osman Bulut 2 ve Şenol Ataoğlu 3
1,2,3
İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
Performing a comprehensive analysis of stress of the buried pipes under the external forces
which are used vastly for many aims is important. In this study, the stress analysis of buried
flexible pipes whose cross-secitonal area is circular ring is realized without internal pressure
using the method of photoelasticity. For this purpose, Araldite ring produced as the model of
the cross-section of the pipe has been loaded into two different fields by set-ups designed
specially. The load over the pipe consists of the effects of the force of weight of the burying
field and external forces applied on the surface of this field. The first of the field is a
polyethylene sheet assuming that the burying field is a continuous media. In the second setup, araldite ring has been tested embedding into a type of real soil. The distributions of the
difference of the principal stresses are obtained along the inner and outer edge by the
photoelastic fringes which have been occured on the models.
ÖZET
Çeşitli amaçlarla yaygın olarak kullanılan gömülü boruların maruz kaldıkları yükler altında
gerilme analizinin detaylı bir şekilde yapılması önemlidir. Bu çalışmada iç basıncı olmayan,
dairesel halka kesitli, gömülü esnek boruların gerilme analizi fotoelastisite yöntemi ile
yapılmıştır. Bu amaçla, boru kesidinin modellenmesi için hazırlanan araldit halka özel olarak
tasarlanmış düzeneklerle iki farklı ortamda yüklenmiştir. Modele gelen yükler, gömülme
ortamının ağırlığı ve bu ortamın üst yüzeyinden uygulanan dış yük etkilerinin birleşiminden
oluşmaktadır. Bu ortamlardan ilki, boru modelinin gömülü olduğu ortamın sürekli ortam
olması yaklaşımı ile polietilen levhadır. İkinci olarak araldit halka, seçilen bir tür gerçek
toprağın içerisine yerleştirilerek denenmiştir. Modellerde oluşan fotoelastik şeritler ile
halkanın iç ve dış kenarları boyunca asal gerilmelerin farkının dağılımı elde edilmiştir.
GİRİŞ
Çelik veya plastik malzemelerden üretilen borular, basınçlı ya da basıncı olmayan
akışkanların taşınması gibi amaçlarla kullanılırlar. Gömülü borularda kesit geometrisinin
optimizasyonu amacıyla toprağın ağırlığından ve dış yüklerin etkisinden dolayı oluşan
gerilmelerin analizinin detaylı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, iç basıncı
olmayan, dairesel halka kesitli, gömülü esnek boruların gerilme analizi fotoelastisite yöntemi
ile yapılmıştır.
Teknik literatürde gömülü esnek borular birçok çalışmaya konu olmuştur. Sayısal ve deneysel
yöntemlere dayanan bu çalışmalarda en çok ilgilenilen problemlerden birisi bu tür boruların
mukavemetidir [1-5]. Modellemede ana unsur boruya gelen yüklerin belirlenmesidir. İlgili
literatürde gömülü boruya gelen yüklerle ilgili değişik yaklaşımlar mevcuttur [6].
1
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İlgili literatür incelendiğinde esnek boruların çökmesi için Iowa formülü olarak isimlendirilen
amprik bir ifadenin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca yarıçap doğrultusunda, eğilmeden
dolayı oluşan en büyük normal gerilme için de amprik bir formül verilmiştir [7]. Fakat ilgili
formüller bazı teknik soruların çözümü için yeterli değildirler. Örneğin dizayn esnasında,
çökmenin hesaplandığı formül kullanılarak gerekli et kalınlığının hesaplanmasının yanlış
olacağı ilgili teknik literatürde belirtilmektedir [8]. Gerilme durumu ile ilgili uygulanan
formül bir dağılım değil, boruda oluşan en büyük gerilmenin değerini vermektedir. Başka bir
deyişle en büyük gerilmelerin oluşacakları bölgeler konusunda gerekli bilgiler mevcut
değildir.
Bu çalışmada, deney düzeneklerinde borunun gömülü olduğu ortam iki farklı şekilde
modellenmiştir. Birinci deneyde, modelin gömülme ortamı, sürekli bir ortam olarak
modellenmiştir. İkinci deneyde model özel bir kumun içerisine yerleştirilmiştir. Bu deneylere
ek olarak gömülü olmayan halkadaki gerilme durumunun görülmesi amacıyla da bir deney
gerçekleştirilmiştir. Bu modellerden elde edilen sonuçların karşılaştırılması ile, toprağın
sürekli bir ortam gibi kabul edilmesi yaklaşımının gerilme dağılımına etkisi gözlenmiş ve
toprak-boru etkileşiminden doğan sonuçlar elde edilmiştir.
DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Uzun gömülü borunun durumu düzlem şekil değiştirme ile karakterize edildiğinden borunun
modeli belirli kalınlıkta dairesel halka şeklindedir. Bu sebeple, boru modeli kalınlığı az olan
bir Araldit plaktan kesilerek hazırlanmıştır. Araldit halkanın üretimi sırasında ısı veya diğer
etkilerden kaynaklanabilecek artık gerilmelerin oluşmasını önlemek amacıyla plak üzerinde
hassas şekilde kesim yapılmıştır. Kullanılan malzemenin mekanik özellikleri ayrıca yapılan
deneyler ile belirlenmiştir.
İlk modelde gömülme ortamı, ticari ürün ismi PE-HML 500, Simona olan polietilen plak ile
modellenmiştir. Bu sayede ilgili ortam sürekli ortam gibi düşünülmüştür. PE plak içerisine
yerleştirilmiş halkanın şeması Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Birinci model ve yükleme düzeneğinin şemaları
Borunun gömüldüğü ortamda toprakla ilişkisi dikkate alınarak bu düzenekte modelle PE plak
arasında hiçbir yapıştırıcı malzeme kullanılmamıştır. Halkanın iç ve dış çapları ile et kalınlığı
sırasıyla 90 mm, 108 mm ve 8 mm' dir. Deneyde modelin yerleştiği plaka 5.7 MPa baskı
uygulanmıştır. Halka optik hassas malzemeden yapılmıştır. Optik hassas malzemenin oda
sıcaklığında elastisite modülü ve optik hassasiyet katsayısı sırasıyla 3500 MPa ve
9.57 N / (mm.şerit) olarak belirlenmiştir. Dış baskının etkisinde halkada oluşan gerilme
durumunu karakterize eden interferens şeritlerinin fotosu Şekil 2' de verilmiştir.
2

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Abdulaliyev1, Bulut2 ve Ataoğlu3

Şekil 2. Birinci modelde interferens şeritlerinin fotoğrafı
İnterferens şeritlerinin fotoğrafı kullanılarak modelin istenilen noktasında asal gerilmelerin
farkının mutlak değeri hesaplanmıştır ve dağılım çizilmiştir. İç yüzey boyunca radyal gerilme
sıfır olduğundan elde edilen değerler teğetsel doğrultuda etkiyen asal gerilmelerin dağılımını
vermektedir. İlgili dağılımlar boyutsuz olarak Şekil 3' de verilmiştir.

Şekil 3 PE plağa gömülü halkada iç ve dış kenar boyunca boyutsuz gerilmenin dağılımı
Gömülü borunun ikinci modeli gerçek kum ortramına yerleştirilerek denenmiştir. Modelin
yüklenmesi için özel bir deney düzeneği geliştirilmiştir. Bu düzenekte çelikten yapılmış dış
çerçeve içerisine yerleştirilen iki cam plak arasına kum ve model yerleştirilmiştir. Modelin
görülebilmesi için bu seviyede çerçevenin ön ve arka yüzeyine dairesel delikler açılmıştır
(Şekil 4). Model optik hassas malzemeden yapılmıştır; dış ve iç çapları 107.72 mm ve 91.72
mm' ye eşittir. Modelin kalınlığı ise 4 mm' dir. Model malzemesinin viskoelastik sıcaklığı ve
bu sıcaklıktaki elastisite modülü, optik hassasiyet katsayısı ilgili testlerle belirlenmiştir ve
sırasıyla 150 °C, 17 MPa ve 0.217 N/ (mm.şerit) değerlerine eşittirler.
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Şekil 4. İkinci model için hazırlanan deney düzeneği ve özel çerçeve
Bu deney şekil değiştirmelerin dondurulması tekniği kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemde,
malzemenin 150 °C viskoelastik sıcaklığa kadar ısıtılıp yüklenen modelde oluşan interferens
şeritleri, modeli belirli bir rejimle soğutarak sabitlenirler. Bundan sonra modele etkiyen yükler
kaldırılırlar ve modelde sabitlenmiş gerilme durumu fotoelastisitenin ilgili yöntemleri ile
incelenirler.
Halkanın tepe noktasından kumun üst seviyesine kadar olan yükseklik 106.06 mm' dir.
Düzenekte halkanın oturmasının simetrikliğini sağlayabilmek için halkanın gömülme
ortamının alt kısmında rijit bir metal levha yerleştirilmiştir. Yükleme kolundan gelen yük iki
noktadan bir rijit metal levhaya iletilerek kuma aktarılmıştır. Böylece istenmeyen dönmeler ve
uniform olmayan çökme davranışının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Rijit levhanın kuma
aktardığı toplam baskı 0.173 MPa' dır. Deney sonucunda elde edilen interferens şeritlerinin
dağılımının polariskopta siyah zeminde fotoğrafı çekilmiştir (Şekil 4). Belirli noktalarda iç ve
dış yüzeylerde ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümler için Berek kompensatörlü polarize
mikroskop kullanılmıştır. Bu sayede şerit sayıları istenilen noktalarda daha hassas
ölçülebilmiştir. Şekil 5' de ilgili halkanın deney öncesi fotosu ile deney sonrası fotoelastik
şeritlerin dağılımı, Şekil 6' da ise halkada iç ve dış kenarı boyunca boyutsuz gerilme
dağılımları görülmektedir.

Şekil 5. İkinci modelin deney öncesi çekilmiş fotoğrafı ve deney sonrası modelde interferens
şeritlerinin dağılımı
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Şekil 6. Toprağa gömülü araldit halkada iç ve dış kenar boyunca boyutsuz gerilmelerin
dağılımı
Borunun gömülü olmadığı durumda çapı doğrultusunda tekil yükle yüklenmesi durumunda
üzerinde oluşan gerilmeleri görmek amacıyla gerçekleştirilen deney sonucunda fotoelastik
şeritlerin dağılımlarını gösteren fotoğraf Şekil 7' de görülmektedir.

Şekil 7. Çapı doğrultusunda tekil yükle yüklenmiş boru modeli
SONUÇLAR
İlgili teknik literatürde gömülü boruların çökme değerinin hesabında bazı belirsizlikler vardır.
Çünkü yataklama katsayısı, çökme gecikme faktörü gibi bazı katsayılar tecrübe ile
belirlenmektedir. Bu yapılar için gerilme dağılımı, bahsedilen çökme değeri kullanılarak
hesaplandığından tam olarak belirlenmemiştir. Yapılan tüm hesaplamalar amprik formüllere
dayanmaktadır.
Bu çalışmadaki ilk deney düzeneğinde amaç toprağı sürekli bir ortam olarak modelleme ile
yeterli yaklaşımın sağlanıp sağlanamayacağının görülmek istenmesidir. Sonuçlar
incelendiğinde iç kenar boyunca radyal gerilmenin en büyük gerilmenin diğer modelden farklı
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yerde çıktığı görülmüştür. Dolayısıyla toprağı sürekli bir ortam gibi kabul ederek yapılacak
modeller başarılı olmayacaktır.
Gerilme dağılımları incelendiğinde bunun tüm bölgelerde eğilmeden kaynaklanan gerilme
dağılımı karakteristiğinde olduğu görülebilir. İç kenar boyunca oluşan radyal gerilmelerin
işaretleri beklendiği gibi çıkmıştır. Bununla birlikte ikinci deneyde yanlarda tek işaretli
gerilme olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak yan kum reaksiyonlarının daha etkin
olması gösterilebilir.
En son yapılan deneyde halkanın çapı doğrultusunda tekil yükle yüklenmesi sonucunda en
büyük radyal gerilme tepe ve alt noktalarda oluşmuştur. Ancak gömülü durumda bahsedilen
maksimumlar yanlarda oluşmuştur. Bu, yanal toprak basıncının bir sonucu olabilir. Sonuç
olarak, gömülü borunun performansının halihazırda boruların performansının belirlenmesi
için kullanılan paralel plak testinde yapıldığı gibi bu şekilde bir yükleme ile belirlenmesinin
doğru olmadığı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
In current study, a comprehensive finite element modeling was established for warm
hydromechanical deep drawing process which is a promising technique in forming of
aluminum alloys that are expected to be increasingly exploited in automotive industry along
with lightweighting efforts. Different number of elements and element formulations,
coefficients of friction for contacting surfaces and material models were systematically tested
and optimum choices and values were determined. In the second part of the study, optimum
tool temperature, and loading profiles (hydraulic pressure and blank holder force) were
obtained parametrically to achieve highest formability in warm hydromechanical deep
drawing process by using established FE model. As a result, elastic-viscoplastic-thermal
material model was found to be reflecting the material behavior better compared to other
material models utilized. Coulomb friction coefficient for contacting surfaces blank-die,
blank-blank holder and blank-punch were determined as 0.05, 0.05 and 0.25, respectively.
Optimal temperatures values for die and punch were determined as 300 and 25°C,
respectively when highest formability is taken into account. Hydraulic pressure was found to
be more effective on formability than blank holder force.
ÖZET
Bu çalışmada otomotiv sanayiinde taşıt ağırlığını azaltmak için giderek artan şekilde
kullanılan alüminyum alaşımlarının şekillendirilmesinde kullanılan geleneksel yöntemlerin
yerini almaya başlayan ılık hidromekanik derin çekme prosesinin kapsamlı bir sonlu
elemanlar modeli oluşturulmuştur. Farklı eleman sayıları ve eleman formülasyonları, temasta
bulunan bileşenler için farklı sürtünme katsayıları ve malzeme modelleri sistematik bir şekilde
denenerek sonlu eleman modeli için en uygun tercihler ve değerler belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın ikinci kısmında ise, oluşturulan sonlu elemanlar modeli ile ılık hidromekanik
derin çekme işlemindeki takım sıcaklıklarının ve yükleme profillerinin (hidrolik basıncı ve
baskı plakası kuvveti) en iyi şekillendirilebilirliği veren değerleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmalar neticesinde, malzeme davranışını en iyi elastik-viskoplastik-termal malzeme
modelinin yansıttığı belirlenmiştir. Coulomb sürtünme katsayıları sac-kalıp ara yüzeyi için
0.05, sac-baskı plakası için 0.05 ve sac-zımba sürtünme yüzeyleri arasında 0.25 olarak tespit
edilmiştir. En iyi şekillendirmenin sağlanabilmesi için kalıp ve zımbaya ait sıcaklık değerleri
sırasıyla 300 ve 25 °C olarak belirlenmiştir. Hidrolik basıncın baskı plakasının kuvvetine göre
daha etkin bir parametre olduğu görülmüştür.
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GİRİŞ
Tüm dünyada fosil yakıtların tüketimi, petrol fiyatları ve CO2 emisyonları 1973 yılındaki
büyük petrol krizinden bu yana sürekli olarak artmaktadır [1]. Enerji piyasası denetleme
kurulu tarafından hazırlanan rapora göre 2010-2012 yılları arasında ülkemizde ham petrolün
temin edilmesinde yerli kaynakların kullanımında azalma olurken, ihtiyacın karşılanmasında
ithalata yönelme gerçekleşmiş ve toplam ham petrol tüketimi yaklaşık %12 artış göstermiştir
[2]. Bu artışla birlikte son 10-20 yılda artan rekabet koşulları ve çevresel düzenlemeler (hava
kirliliği ve küresel ısınma karşıtı yasal düzenlemeler) otomotiv firmalarını, daha hafif, daha az
yakıt tüketen, daha az CO2 emisyonu açığa çıkaran ve mukavemet/ağırlık oranı daha yüksek
araçlar üretmeye sevk etmiştir. Bu yüzden üreticiler, hafif ağırlıklı malzemeler, alaşımlar ve
kompozit malzeme kullanımının arttırmak ve/veya bu malzemelerin kullanıldığı yerlerde
ağırlık optimizasyonu yaparak daha hafif ve fonksiyonel yapılar haline getirmek zorundadırlar
[3].
Hem literatürde hem de sanayide motorlu taşıtların gövdelerinde düşük karbonlu çelik (DKÇ)
gibi otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan birçok malzemenin yerine alüminyum gibi
hafif malzemelerin kullanılması ile ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur. Schultz, taşıt
ağırlığının %10 azaltılması halinde yakıt tüketiminin % 6-8 azaltılabileceğini belirtmiştir[4].
DKÇ yerine alüminyum kullanılması halinde araç ağırlığında % 40-60 azalma elde
edilebilmektedir. Ancak alüminyum alaşımlarının içerisindeki yüksek alaşım yüzdeleri
sebebiyle oda sıcaklığındaki şekillendirilebilirlikleri sınırlıdır [5, 6]. Bundan dolayı, oda
sıcaklığının üzerinde ancak yeniden kristalleşme sıcaklığının (Al alaşımları için 230-330 °C)
altındaki sıcaklıklarda gerçekleştirilen ılık şekillendirme (IŞ) yöntemi bu alaşımların
şekillendirilmesinde büyük önem arz etmektedir [5, 7]. IŞ’nin katkısıyla, şekillendirme
kuvvetleri azalmakta ve aktif hale gelen ek kayma düzlemleri yardımıyla malzemelerin
şekillendirilebilirliği (sünekliği) artmaktadır [6]. Ayrıca bu yöntemle yapılan sac
şekillendirme işlemlerinde daha yüksek kap derinlikleri de elde edilebilmektedir [8].
Alüminyum alaşımlarının oda sıcaklığındaki şekillendirilmesindeki bariyeri aşmak için
kullanılan bir diğer yöntem ise şekillendirmenin zımba ilerlemesine karşı olarak hidrolik
basıncının kullanıldığı hidroşekillendirme (HŞ) metodudur [3, 9]. Son yıllarda, hem IŞ hem
de HŞ yöntemlerinin avantaj ve özelliklerinin bir araya getirildiği ve hafif alaşımların
şekillendirilmesinde ılık şekillendirilmesinde ılık hidromekanik derin çekme (IHDÇ) yöntemi
ön plana çıkmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Ilık hidromekanik derin çekme prosesi ve prensipleri [10]
Sac malzemelerin derin çekilmesinde şekillendirilebilirliğin değerlendirmesinde kullanılan
kriterlerden biri de sınır çekme oranıdır (SÇO). SÇO genel olarak tek kademede başarıyla
8
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şekillendirilebilen en büyük başlangıç sac çapının zımba çapına oranı olarak
tanımlanmaktadır. Çizelge 1’de verilen, literatürde yapılmış bazı deneysel çalışmaların sonuçları
incelendiğinde IHDÇ prosesinin diğer malzeme şekillendirme proseslerine nazaran çok daha etkili
olduğu görülmektedir [10-12].

Çizelge 1. Farklı proseslerin malzemenin sınır çekme oranına etkilerinin karşılaştırılması
Çalışma

Klasik Derin
Çekme

Hidromekanik
Derin Çekme

Ilık
Şekillendirme

Ilık
Hidromekanik
Derin Çekme

Groche ve ark.
[10]

-

2.5

2.7

-

Kurz [11]

-

-

2.8

3.6

Xu ve ark. [12]

2.0

-

-

3.3

IHDÇ yöntemi başlı başına, alüminyum gibi hafif malzemelerin şekillendirilebilirliğinde
önemli bir artış sağlasa da daha yüksek ve başarılı şekillendirme işlemi için prosesi etkileyen
parametrelerin etkileri ve en iyi şekillendirilebilirliği veren proses parametreleri
belirlenmelidir. Choi ve arkadaşları başarılı bir IHDÇ işlemi için proses boyunca kontrol
edilmesi gereken değişkenleri zımba ve kalıp sıcaklıkları, hidrolik basıncı ve baskı plakası
kuvveti olarak belirlemişlerdir [13]. Aynı araştırmacılar, kalıp ve zımba üzerindeki sıcaklık
dağılımını belirlemek için adaptif-izotermal sonlu elemanlar analizine bağlı bir yöntem
geliştirmişleridir. Başka bir çalışmalarında ise yine sıcaklık parametresini literatürdeki
deneysel verilerden yararlanarak analitik olarak incelemişlerdir [14]. Bir diğer çalışmada HB
ve BPK değerleri, bulanık mantık algoritması ile oluşturulmuş bir alt program sonlu elemanlar
kodu ile eş çalıştırılarak belirlenmiştir [15]. Altan ve arkadaşları HB ve BPK değerlerini
adaptif sonlu elemanlar yöntemini kullanarak elde etmişlerdir [16].
Bu çalışma kapsamında, en iyi şekillendirilebilirliği veren takım sıcaklık dağılımı ve HB ve
BPK yükleme profillerinin şekilendirilebilirliğe etkileri şekillendirilen AA5754-O sacı
üzerindeki kalınlık dağılımı esas alınarak sayısal olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Sayısal
çalışmalarda LS-DYNA (LSTC Corp., Livermore, CA, ABD) ticari sonlu elemanlar yazılımı
ve onunla eş çalışan optimizasyon modülü LS-OPT kullanılmıştır [17].
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Sonlu Eleman Modelinin Oluşturulması
Ilık hidromekanik derin çekme prosesinin sonlu eleman modeli sırasıyla sac, kalıp, baskı
plakası ve zımba olmak üzere dört ana parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar ile oluşturulan
sonlu elman modeli ve boyutlar Şekil 2’de verilmiştir. Sonlu eleman modeli hazırlanırken
sistemin eksenel simetrik geometrisinden faydalanarak çeyrek model hazırlanmıştır. Proses
süresince yüksek miktarda deformasyona uğrayan sac elastik-viskoplastik olarak
tanımlanırken diğer parçalar rijit olarak tanımlanmıştır. Parçaların modellenmesinde eleman
tipi olarak Belytschko-Tsay (eleman tipi 2) ve tam integrasyonlu (fully integrated – eleman
tipi 16) kabuk elemanlar denenmiştir. Kabuk elemanların kalınlığı boyunca 7 integrasyon
noktası tanımlanmıştır. Belytschko-Tsay eleman formülasyonu daha hızlı sonuç vermişse de
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tam integrasyonlu eleman formülasyonun malzeme davranışını daha iyi yansıttığı
görülmüştür. Kalıp, baskı plakası ve zımba sırasıyla 1600, 1536, 1600 sabit eleman
sayılarından oluşurken, sac için 1000-25000 arasında eleman sayısı denenerek ağ örgüsü
(mesh) yakınsaklık analizleri sonucunda optimum eleman sayısı yaklaşık 12000 olarak
belirlenmiştir (Şekil 3). Bu değerlendirme için sac üzerindeki sabit bir noktadaki maksimum
von Mises gerilme değerleri dikkate alınmıştır.

Şekil 2. a) Sonlu eleman modeli, b) Model geometrisi ve ölçüler

Şekil 3. Sac için kullanılan eleman sayısının sonuçlara etkisi
Kalıbın tüm serbestlik dereceleri (her üç eksen üzerindeki ötelenme ve dönmeler)
sınırlandırılmıştır. Zımba ve baskı plakası için ise sadece z-ekseni doğrultusunda harekete
müsaade edilmiştir. Sac üzerine simetri sınır koşulları tanımlanmış ve sac, baskı plakası ile
kalıp arasında baskı plakası kuvveti yardımıyla tutulmuştur. Hidrolik basıncı uygularken,
akışkanı modellenmek yerine sac üzerinde tanımlanan bir bölgeye hidrolik basınç olarak
uygulanmıştır. Takımlar ve sac için başlangıç ve sınır koşulları Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. Başlangıç ve sınır koşulları: a) Baskı plakası, zımba ve kalıp için; b) Sac için
Sac-kalıp, sac-baskı plakası ve sac-zımba olmak üzere üç adet temas yüzey çifti
belirlenmiştir. Bu yüzey çiftleri arsında belirlenen Coulomb sürtünme katsayıları çeşitli
denemeler sonucunda sırasıyla 0.05, 0.05 ve 0.25 olarak belirlenmiştir. Temas algoritması
olarak forming-one-way-surface-to-surface, automatic-single-surface ve automatic-surfaceto-surface algoritmaları ile yapılan denemeler sonucunda forming-one-way-surface-to-surface
algoritmasının temas davranışını en iyi bir şekilde yansıttığı görülmüştür. Literatürdeki
çalışmalarda, piecewise linear plasticity, power-law plasticity, Johnson-Cook ve elastikviskoplastik-termal malzeme modellerinin kullanıldığı görülmüştür. Bu malzeme
modellerinden ilk ikisinin kullanımı için sac üzerinde homojen bir sıcaklık dağılımı
gerekmektedir. Ancak, uygulamada sac üzerinde sac üzerindeki sıcaklık dağılımı homojen
olmadığından Johnson-Cook ve elastik-viskoplastik-termal malzeme modelleri tercih
edilmiştir. Her iki malzeme modeliyle de başarılı sonuçlar elde edilse de elastik-viskoplastiktermal malzeme modeli doğrudan farklı sıcaklıklarda elde edilen akma eğrilerini kullanmaya
imkân sağladığından deneysel sonuçlara daha yakın değerler elde edilmiştir.
Tüm bu çalışmaların sonunda hazırlanan sonlu elman modelinin doğrulaması şekillendirilmiş
bir kap üzerindeki bir kesitten alınan ölçüler ile sayısal analiz sonucunda elde edilen değerler
karşılaştırılarak yapılmıştır. Şekil 5’ten de görülebileceği gibi hem deneysel hem de sayısal
veriler yüksek oranda uyum göstermektedir.

Şekil 5. a) Deney numunesi, b) Sonlu eleman modelinin doğrulaması için deneysel ve sayısal
kalınlık dağılımlarının karşılaştırılması
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Sıcaklık Optimizasyonu
Çalışmanın bu kısmında, en iyi şekillendirmenin sağlandığı kalıp, baskı plakası ve zımba
sıcaklıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla sıcaklık optimizasyonunda diğer tüm
parametreler sabit iken sadece kalıplar ve zımba üzerindeki sıcaklık değerleri değişken olarak
ele alınmıştır. Sacın başlangıç sıcaklığı oda sıcaklığı (25 °C) olarak kabul edilirken, kalıp
üzerindeki sıcaklık aralığı 140-300 °C ve zımba üzerindeki sıcaklık aralığı 25-140 °C olarak
kabul edilmiştir.
AA5754-O alüminyum alaşımının yeniden kristalleşme sıcaklığına göre
belirlenen bu değerler LS-DYNA programında parametrik olarak tanımlanmış ve LS-OPT
programında 10 farklı örnekleme noktasında analiz edilmiştir. Analizler değerlendirilirken sac
üzerinde yırtılma gerçekleşmeden elde edilen maksimum sac incelme yüzdesi kriter olarak ele
alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda Şekil 6’da verilen tepki yüzeyleri elde edilmiştir.
Şekil 6.a’dan görülebileceği gibi sacda yırtılma olmadan sac üzerindeki maksimum incelme
kalıp sıcaklığı 300 °C ve zımba sıcaklığı 25 °C iken gerçekleşmiştir. Şekil 6.b’de ise aynı
yüzey grafik üzerinde biri açık renkli diğeri koyu renkli iki bölge tespit edilmiştir. Bu
bölgelerden açık renkli olanı şekillendirmenin güvenli olduğu bölgeyi temsil ederken koyu
renkli bölge şekillendirmenin riskli olduğu bölgedir. Bu yorumu doğrulamak amacıyla her iki
bölgeden birer adet kalıp-zımba sıcaklıkları kombinasyonu ile analizler gerçekleştirilmiştir.
Güvenli bölgeden 260 °C kalıp, 25 °C zımba sıcaklığı çifti seçilirken riskli bölgeden 140 °C
kalıp ve 25 °C zımba sıcaklığı çifti seçilmiştir. Yapılan iki analizin sonuçları Şekil 7’de
verilmiştir. Şekil 7.a’da güvenli bölgede yapılan analiz 45 mm zımba ilerlemesinde başarılı
bir şekillendirme ile sonuçlanmıştır. Ancak, riskli bölgede gerçekleştirilen analiz 17.5 mm
zımba ilerlemesinde daha şekillendirme işlemi tamamlanmadan sacın yırtılması ile
sonuçlanmıştır.

Şekil 6. a) Kalıp ve zımba için yapılan sıcaklık optimizasyonu sonuçları b) Kalıp ve zımba
için yapılan sıcaklık optimizasyonu sınır değerleri (müsaade edilebilir incelme: açık renkli
bölge; riskli bölge: koyu renkli bölge)
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Şekil 7. Farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen ılık hidromekanik derin çekme işlemi ve yüzde
kalınlık dağılımı a) 260 ºC kalıp ve 25 ºC zımba sıcaklığında (başarılı şekillendirme),
b) 140 ºC kalıp ve 25 ºC zımba sıcaklığında (yetersiz şekillendirme ve hasar)
Yükleme Profillerinin Şekillendirme Üzerindeki Etkisi
IHDÇ ile başarılı bir şekillendirme yapabilmek için ayrıca proses parametrelerinin, proses ve
şekillendirilen parça üzerindeki etkilerini tam olarak bilinmesi gerekir. BPK ve HB yükleme
profilleri IHDÇ prosesinin en önemli parametrelerindendir.
BPK ve HB’nin proses ve şekillendirilen parça üzerindeki etkilerini incelemek için
şekillendirilmiş sacların kalınlıklarının yükleme profillerine bağlı olarak değişimleri
incelenmiştir. Bu amaçla, ilk önce mevcut başarılı şekillendirme yapılabilen BPK ve HB
yükleme profili çiftlerinden bir tanesi seçilmiştir. Seçilen BPK ve HB yükleme profilleri 1.1
ve 0.9 katsayıları ile çarpılarak profillerin ± % 10 değiştirilmeleri halindeki değerleri
belirlenmiştir. Ardından mevcut ve yeni profiller ile BPK-HB çiftleri oluşturularak 9 farklı
analiz gerçekleştirilmiştir. Analizlerde kullanılan bu profil çiftleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Analizlerde kullanılan farklı yükleme profili çiftleri
Analiz No
Yükleme
Profilleri

1

2

BPK 0.9BPK
HB

HB

3

4

5

BPK

1.1BPK

BPK

0.9HB

HB

1.1HB

6

7

8

9

0.9BPK 1.1BPK 1.1BPK 0.9BPK
0.9HB

1.1HB

0.9HB

1.1HB

Çizelge 2’de verilen 9 farklı analiz gerçekleştirildikten sonra şekillendirilmiş sacların
merkezinden kenarına olan eğrisel mesafe boyunca alınan kalınlık değişimleri
karşılaştırılmıştır. Aynı çaptaki sacdan aynı derinlikteki kap çekilirken sacdaki incelme
miktarının minimum olduğu durumda uygulanan yükleme çiftinin en iyi şekillendirmeyi
veren profiller olduğu kabul edilmiştir. Şekil 8 incelendiğinde, 0.9 BPK & 0.9 HB yükleme
profili çifti ile şekillendirilen kap üzerindeki kalınlık dağılımı minimum incelmeyle
gerçekleşmiş, dolayısıyla en iyi şekillendirmeyi vermiştir. Bu durumda, hem BPK hem de HB
yükleme profilleri aynı ölçüde azaltıldığında şekillendirilebilirlik daha fazla artmaktadır.
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 8. BPK ve HB’nin şekillendirilmiş sac üzerindeki birleştirilmiş etkisi
SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında başarılı bir ılık hidromekanik derin çekme işlemi için detaylı bir sonlu
elemanlar modeli hazırlanmıştır. Sonlu eleman modelinin oluşturulmasında, temas algoritması
için forming-one-way-surface-to-surface, malzeme modeli için elastik-viskoplastik termal,
eleman formülasyonu için tam integrasyonlu kabuk eleman en iyi sonucu veren parametreler
olarak belirlenmiştir. Temas yüzeyi çiftleri olan sac-kalıp, sac-baskı plakası ve sac-zımba için
Coulomb sürtünme katsayısı ise sırasıyla katsayısı 0.05, 0.05 ve 0.25 olarak elde edilmiştir.
Maksimum şekillendirilebilirlik için yapılan sıcaklık optimizasyonu sonucunda kalıp
sıcaklığının 300 °C ve zımba sıcaklığının 25 °C olması halinde en iyi şekillendirme elde
edilmiştir. Yükleme profilleri değerlendirmeye alındığında hem BPK hem de HB yükleme
profillerinin birlikte azaltılmasıyla şekillendirilmiş sac üzerinde minimum incelme ile
maksimum şekillendirilebilirlik elde edilmiştir.
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YARIM DÜZLEM ÜZERİNE OTURAN (YAPIŞTIRILMIŞ) FONKSİYONEL
DERECELENDİRİLMİŞ BİR TABAKANIN EKSENEL SİMETRİK TEMAS
PROBLEMİ
Gökhan Adıyaman1, Ahmet Birinci2, Muhittin Turan3 ve Volkan Kahya4
1,2,3,4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
ABSTRACT
In this study, a contact problem of a functionally graded (FG) layer resting on a half plane and
pressed with distributed load from the top was considered according to theory of elasticity and
finite element method. The problem was solved analytically applying boundary conditions on
equilibrium equations, constitutive equations and strain-displacement equations in polar
coordinates by the help of Henkel integral transform techniques. The effect of distributed load
amplitude and functional change of material properties on the distribution of stress in the
layer. In addition, it is shown that the results obtained are agreed well with the results
obtained from ANSYS which uses finite element method.
ÖZET
Bu çalışmada, yarım düzlem üzerine oturan ve üstten yayılı yükler ile bastırılan fonksiyonel
derecelendirilmiş (FD) bir tabakanın eksenel simetrik temas problemi elastisite teorisi ve
sonlu elemanlar metoduna göre incelenmiştir. Polar koordinatlardaki denge denklemleri,
bünye denklemleri ve şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntılarına sınır şartları uygulanarak
problem Henkel integral dönüşüm teknikleri kullanılarak analitik olarak çözülmüştür.
Çalışmada, yayılı yükün uygulama genişliği ve malzeme özelliklerinin fonksiyonel
değişiminin tabakada oluşacak gerilme dağılışlarına etkisi incelenmiştir. Ayrıca elde edilen
sonuçların sonlu elemanlar metodu kullanan ANSYS paket programından bulunan sonuçlarla
uyumlu olduğu gösterilmiştir.
GİRİŞ
Çalışmada söz konusu olan fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme (FDM) farklı
malzemelerin üstün özelliklerini birleştirme düşüncesiyle malzeme teknolojisinde doğmuş bir
fikirdir. İki farklı malzemenin tek bir yapıda uyumlu şekilde çalışabilmesi için metal-seramik
arası geçişler anî değildir. Bu sayede malzemenin yapı özellikleri, sabit sayısal değerler olarak
değil, fonksiyonlar ile ifade edilmektedir. Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler’ de,
malzeme yapı ve kompozisyonu cismin içerisinde kademeli/dereceli olarak değişir ve bunun
sonucunda malzeme özellikleri değişir. Bu özelliklerinden dolayı FDM geniş bir uygulama
alanına sahiptir.
Literatürde konu ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur. Bunlardan bazıları şöyle özetlenebilir.
Geçit [1] yarı sonsuz silindir ile bastırılan yarım düzlem problemini elosto-statik olarak
incelemiştir. Problem tekil integral denklem sistemine dönüştürülerek analitik olarak
çözülmüştür. Yarım düzlem üzerine oturan FD bir tabakanın ayrılmalı temas problemi El16
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Borgi ve diğerleri [2] tarafından incelenmiştir. Rhimi ve diğerleri [3] yarım düzlem üzerine
oturan FD bir tabakanın ayrılmalı eksenel simetrik temas problemini çözmüşlerdir. Yine
benzer şekilde yarım düzlem üzerine oturan ve dairesel bir panç ile yüklenen FD bir tabakanın
eksenel simetrik temas problemi Rhimi ve diğerleri [4] tarafından ele alınmıştır. Yaylacı ve
diğerleri [5] bir kontak probleminin analitik ve ANSYS çözümlerini bularak, elde edilen
sonuçları karşılaştırmışlardır.
Yapılan bu çalışmalara [1-5] bakıldığında, yarım düzlem üzerine oturan FDM ‘den oluşmuş
bir tabakanın eksenel simetrik temas problemini henüz literatürde yer almadığı görülmektedir.
Bu çalışmada bu problemin analitik ve sonlu elemanlar (ANSYS) çözümleri yapılarak elde
edilen sonuçlar karşılaştırılmalı olarak grafikler halinde verilmiştir.
PROBLEMİN ANALTİK ÇÖZÜMÜ
Bu çalışmada, yarım düzlem üzerine oturan fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) bir tabakanın
eksenel simetrik temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Tabakaya eksenel
simetrik olacak şekilde üstten 0  r  a aralığında yayılı yük ile bastırılmaktadır.
Tabaka h yüksekliğinde olup r ekseni boyunca, (, ) aralığında uzanmaktadır.

z
r

r
G1(z)

G2

Şekil 1. Probleminin Geometri ve Yükleme Durumu
Fonksiyonel derecelendirilmiş tabakanın Poisson oranının ( v1 ) sabit olduğu ve kayma
modülünün ( G1 ) z ekseni boyunca fonksiyonel olarak değiştiği kabul edilmektedir.
G1 ( z )  G0e  z

Burada, G0 tabakanın z  0 ’daki kayma modülü değerini ve  ise kayma modülünün tabaka
içindeki değişimi gösteren parametreyi ifade etmektedir. Yarım düzlem homojen olup sabit
Poisson oranı ( 2 ) ve sabit kayma modülüne ( G2 ) sahiptir.
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Problem z eksenine göre eksenel simetrik olduğundan problemin çözümünün ( r  0 )
aralığında yapılması yeterli olacaktır.
Kütle kuvvetleri ihmal edilirse, polar koordinatlarda (r ,  ) eksenel simetrik durum için denge
denklemleri, bünye denklemleri ve şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntıları:

r

r



 zr
z



 r  
r

 rz

 0,

r

 r  (  2G) r    z    ,



ur
,
r

 

ur
,
r

z



 rz
r

 0,

(1a,b)

  (  2G)    r   z  ,

 z  (  2G) z    r    ,
r 

z

z 

u z
,
z

(2a,b)

 rz  g rz ,
 rz 

(2c,d)

ur uz

z
r

(3a-d)

şeklindedir. Burada ur  r , z  ve uz  r , z  yer değiştirme bileşenlerini,  r  r , z  ,    r , z  ,

 z  r , z  ve  r  r , z  gerilme bileşenlerini ve  r (r , z ) ,  (r , z ) ,  z (r , z ) ve  r (r , z ) şekil
değiştirme bileşenlerinin göstermektedir. (2) ve (3) ifadeleri (1) ifadelerinde yerlerine
yazılırsa denge denklemleri yer değiştirmeler cinsinden aşağıdaki gibi elde edilebilir.
  2ur 1 ur
 2u zi
1
i
i

( i  1)

 ur 
 r 2 r r r 2 i r z





  2ur  2u z
i
 ( i  1)  2 i 

r

z
 z

(4a)


 ur u zi 
  ( i  1) i  i 
0
r 

 z

2
  2ur
  2ur  2u z 
1 uri  u zi 
i
i
i
  ( i  1) 

( i  1) 



2
2

r


z
r

z

r

z
z 
r 


 uri ur 
(  1)  uri u zi 
 u
 i


(3


)

   ( i  1) i  z


i i
r  z
r 
r 
 z
 r

(4b)

0


(i  1, 2)

Burada, 1 ve 2 alt indisleri ilgili ifadenin sırasıyla fonksiyonel derecelendirilmiş tabakaya ya
da yarım düzleme ait olduğunu göstermekte ve  i malzeme sabiti olup i  3  4 i (i  1, 2)
şeklindedir. Yarım düzlem homojen olduğundan  2  0 olmaktadır.
Probleme ait sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir.
 q(r ) ,
 0 ,

 z 1 (r , 0)  

 z 1 (r , h)   z2 (r, h),

ur ( r ,  h )  u r ( r ,  h)  ,
2

r  1

ra

 rz1 (r , 0)  0,

(5a,b)

 rz1 (r, h)   rz2 (r, h),

(5c,d)


u z ( r ,  h )  u z ( r ,  h )  .
2

r  1

(5e,f)

r 0

,

Burada q ( r ) bilinen yayılı yük fonksiyonunu göstermektedir.
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Yer değiştirme ifadelerinin Henkel dönüşümleri:






ur   ( , z ) J1 ( r )d  ,



u z   ( , z ) J 0 ( r )d  ,

0

(6a,b)

0

şeklindedir. Burada  ve  ifadeleri u r ve u z ifadelerinin ters Henkel dönüşümleri olup
aşağıdaki gibi ifade edilebilir.






 ( , z )  rur (r , z ) J1 ( r )dr ,



 ( , z )  ru z (r , z ) J 0 ( r )dr

0

(7a,b)

0

(4a,b) ifadelerinin J 0 ve J1 ile çarpılarak 0’dan  ’a kadar integrali alınıp (6) ifadeleri
yerlerine yazılırsa:
( i  1)

( i  1)

 2i

 i
 ( i  1) i i  ( i  1) 2  2
 ( i  1)i i  0
2
z
z
z

 2 i
 i

 ( i  1) i
 ( i  1) 2  2 i  (3   i ) ii  0
2
z
z
z

(8a)

(i  1, 2)

(8b)

ikinci mertebeden homojen lineer diferansiyel denklem sistemi elde edilir.
Fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka için ( i  1 , 1   ve G1 ( z)  G0e z ) (8) ifadelerinde
geçen 1 ve  1 aşağıdaki gibi elde edilir.
1   Aj exp  n j y  ,
4

j 1

 1   Aj m j exp  n j y  .
4

(9a,b)

j 1

Burada geçen n j ifadeleri aşağıdaki gibi yazılabilecek (8) ifadelerine ait karakteristik
denklemin kökleridir.
n4j  2 n3j  (  2  2 2 )n2j  2 2  n j   2 ( 2   2

3  1
)  0.
1  1

(10)

Bu denklemin kökleri
3  1 
1
,
n1      4 2   2  4 i
2
1  1 



3  1 
1
,
n2      4 2   2  4 i
2
1  1 



(11a,b)

3  1 
1
,
n3      4 2   2  4 i
2
1  1 



3  1 
1
,
n4      4 2   2  4 i
2
1  1 



(11c,d)

şeklinde yazılabilir. (9) ifadelerinde geçen m j ifadesi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
mj 

 3  2n

j

 1   n j    n j  1  1   2 1  3 

  4 2   2 1  31  1 

,
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(6) ve (9) ifadeleri kullanılarak FD tabaka için bu çalışmada incelenecek olan gerilme ve yer
değiştirme ifadeleri
z 
1


 4
1
n ( ) z 
G ( z )     Aj ( )C j ( )e j  J 0 ( r ) d  ,
1  1
0
 j 1





0

 j 1

4

 rz  G ( z )     Aj ( ) D j ( )e
1

n j ( ) z


 J1 ( r ) d ,



 4
n z
u z      Aj m j e j  J 0 (r )d 
0
 j 1



 4
n z
ur      A j e j  J1 (r )d  ,
0
 j 1


(13a)

(13b)
( j  1,...,4)

(14a,b)

şeklinde yeniden yazılabilir. Bu ifadelerde geçen C j ve D j ( j  1,...,4) ifadeleri aşağıdaki gibi
tanımlanabilir.
C j   3  1   1  1 m j ( )n j ( ),

Dj  n j ( )   m j ( ).

(15a,b)

Yarım düzlem için ( i  2 ,  2  0 ) (8) ifadelerine ilişkin karakteristik denklem aşağıdaki
gibidir.

n4  2 2n2   4  0

(16)

(16) denklemine ait iki adet çift katlı kök ;

n1,2   ,

n3,4  

(17a,b,c,d)

Şeklinde bulunur. Yer değiştirmelerin sonsuzda ( z   ) sıfır olma ( ur  0 , u z  0 ) şartı
da göz önünde tutularak, (8) denklemlerinde geçen  2 ve  2 ifadeleri aşağıdaki gibi
yazılabilir.


2  ( B1  B2 z )e z ,

 
 z  B2  e z

 

 2

 2    B1  


(18a,b)

(6) ve (18) ifadeleri kullanılarak yarım düzlem için bu çalışmada incelenecek olan gerilme ve
yer değiştirme ifadeleri
z 
2



1
G2   2  1 2 B1  ( 2  1) B2  2 zB2  e z J 0 ( r )d 
 2  1 0

(19a)



 rz  G2    2 B1  (1   2 ) B2  2 zB2  e z J1 ( r )d 
2

(19b)

0



ur2     B1  B2 z  e z J1 (r )d  ,
0




 
u z2      B1   2  z  B2  e z J 0 (r )d 

 

0

(20a,b)

şeklinde yazılabilir. (13, 14,19 ve 20) ifadelerinde geçen Ai ( i  1,..., 4 ), B1 ve B2 katsayıları
bilinmeyen olup, sınır şartlarının (13, 14, 19, 20) ifadelerine uygulanması ile elde edilecek
(E.1) ifadesi ile verilen lineer denklem sisteminin çözümünden elde edilebilir.
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PROBLEMİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ
Sonlu elemanalar metodu (SEM) kısmi diferansiyel ve integral denklemlerin çözümü için
yaklaşık bir çözüm yöntemidir. Bu çalışmada sonlu elemanlar analizi için ANSYS isimli paket
program kullanılmıştır. Modelin oluşturulurken, yer değiştirme değerlerinin yüklemenin
olmadığı

uçlarda

sıfır

olacağı

şekilde

boyutlandırma

yapılmıştır.

Fonksiyonel

derecelendirilmiş tabaka, kendi içinde homojen ve malzeme özellikleri sabit 20 katmanın
birleşimi olarak modellenmiştir. Her bir katmanın malzeme özellikleri, katmanın tabaka
içindeki konumuna göre değişmektedir. Probleme ait modelin üç boyutlu görünümü ve analiz
sonrasındaki şekil değiştirmiş halinin iki boyutlu görünümü sırasıyla Şekil 2a ve 2b ‘de
verilmiştir.

a. Üç boyutlu Model

b. Şekil Değiştirmiş Hal

Şekil 2. Probleme ait ANSYS modeli ve analiz sonrası şekil değiştirmiş hali
SAYISAL SONUÇLAR
Problemin geometrisi ve ilgili eksen takımı Şekil.1’de verilmiştir. FD tabaka üzerine etkiyen
yayılı yük ( q ( r ) ), bileşkesi 1 olacak şekilde ( Q  1 ), tekil yük ( a / h  0.01 ) veya düzgün
yayılı yük ( a / h  0.1, 0.5, 1.0, 2.0 ) olacak şekilde seçilmiştir. FD tabakanın alt ucundaki
( z  h ) kayma modülü aşağıdaki gibi tanımlanabilir.
Gh  G0 e   h

(17a,b,c,d)

Sonuçlarda verilen tüm değerler normalize edilmiştir büyüklüklerdir. Tabakanın yüksekliği
h  1 olarak alınırken tabakanın ve yarım düzlemin Poisson oranları 1  2  0.3 olarak
alınmıştır. Yarım düzleme ait kayma modülü tabakanın alt ucundaki kayma modülüne eşit
( G2  Gh ) seçilmiştir.
G0 / Gh oranı tabakanın üst ucunun kayma modülünün tabakanın alt ucundaki kayma
modülüne oranını göstermekte olup fonksiyonel derecelendirilmiş tabakanın malzeme
özelliklerinin derinlik boyunca değişimini ifade etmektedir. Bu oran 1’ e eşit olursa
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( G0 / Gh  1 ) malzeme özelliklerinin değişmediğini, yani homojen bir tabaka olduğunu
gösterir. Bu oran 1’den büyük olursa ( G0 / Gh  1 ) derinlik boyunca rijitliğin azaldığını, 1’den
küçük olursa ( G0 / Gh  1 ) rijitliğin tabaka boyunca arttığını ifade eder.
Normalize edilmiş düşey normal gerilme (  z / q0 ) ve yer değiştirmenin ( u z / h ) derinlik
boyunca ( z / h ) farklı G0 / Gh oranları için simetri ekseni boyunca değişimi Şekil 3’te
verilmiştir. Şekilde (2) numaralı grafikler homojen tabakaya ( G0 / Gh  1 ) ait grafikleri
göstermektedir. G0 / Gh oranı büyüdükçe ( G0 / Gh  1 ) yani tabakanın üst kısmının rijitliği
arttıkça tabaka içinde meydana gelen gerilmeler ve yer değiştirmeler azalmaktadır. G0 / Gh
oranı küçüldüğünde ise ( G0 / Gh  1 ) tabaka içinde meydana gelen gerilmeler ve yer
değiştirmeler artmaktadır.
Şekil 4’ te  z / q0 ve u z / h ’ın derinlik boyunca ( z / h ) farklı a / h oranları için r  0 simetri
ekseni boyunca değişimi sabit G0 / Gh  0.25 oranı için verilmiştir. Q  1 olacak şekilde yayılı
yükün genişliği ( a / h ) arttıkça tabaka içinde meydana gelen gerilmelerde artmaktadır. Yer
değiştirmeler ise artan a / h değerleri için azalmaktadır.

a)

b)

Şekil 3. Normalize edilmiş düşey gerilme (  z / q0 ) ve yer değiştirmenin ( u z / h ) derinlik
boyunca ( z / h ) farklı G0 / Gh oranları için değişimi. (1) G0 / Gh  0.25 , (2) G0 / Gh  1 , (3)
G0 / Gh  4 . ( a / h  0.5 )
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a)

b)

Şekil 4. Normalize edilmiş düşey gerilme (  z / q0 ) ve yer değiştirmenin ( u z / h ) derinlik
boyunca ( z / h ) farklı a / h oranları için değişimi. (1) a / h  0.5 , (2) a / h  1.0 , (3)
a / h  2 . ( G0 / Gh  0.25 )
Normalize edilmiş normal ve kayma gerilmelerinin (  z / q0 ,  rz /  0 ) tabaka-yarım düzlem
ara yüzeyi boyunca değişimi tekil yük ( a / h  0.01 ) ve yayılı yük ( a / h  1.0 ) durumları için
sırasıyla Şekil 5a ve 5b’de verilmiştir. G0 / Gh oranı büyüdükçe tabaka-yarım düzlem
arasında meydana gelen normal gerilmeler azalmaktadır. Normal gerilmeler arasındaki fark
r  0 simetri ekseninde en büyük olurken, bu noktadan uzaklaşıldıkça  z / q0 farkları
azalmaktadır. Kayma gerilmeleri arasındaki fark simetri ekseninde sıfır olurken r / h arttıkça
önce artmakta sonra tekrar azalmaktadır. Şekil 5a ve 5b beraber incelendiğinde a / h arttıkça
  (1)   (2) 
G
/
G
farklı 0 h oranları arasındaki gerilme farkları oranı 
 azalmaktadır.


 (1)



a)

b)

Şekil 5. Normalize edilmiş ara yüzey gerilmelerinin (  z / q0 ,  rz /  0 ) ara yüzey boyunca
( r / h ) değişimi, (a) a / h  0.01 , (b) a / h  1.0 , (1) G0 / Gh  0.25 , (2) G0 / Gh  4 .
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SONUÇLAR
Bu çalışmada, yarım düzlem üzerine oturan fonksiyonel derecelendirilmiş bir tabakanın
elastisite teorisi ve sonlu elemanlar yöntemine (ANSYS) göre çözümü yapılmıştır. İki farklı
yöntemden elde edilen sonuçlar grafikler yardımıyla verilmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu
karşılaştırma sonucunda sonuçların birbirine çok yakın olduğu teyit edilmiştir. Grafikler
incelendiğinde, tabaka içinde ve ara yüzeyde meydana gelen boyutsuz normal gerilme
(  z / q0 ) ve yer değiştirmelerin ( u z / h ) G0 / Gh oranının artması ile azaldığı görülmektedir.
Yayılı yük genişliği ( a / h ) arttıkça  z / q0 artarken u z / h azalmaktadır.
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KİRİŞ DESTEKLİ KOMPOZİT BİR PLAKANIN BİR ARADA UYGULANAN
EKSENEL VE KESME YÜKÜ ALTINDA BURKULMA VE BURKULMA
SONRASI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Erkan Akay1, Yavuz Yaman2
1
TAI, Ankara
2
ODTÜ-Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Ankara
ABSTRACT
In this study, the buckling and post buckling behavior of stiffened carbon fiber reinforced
composite panels under compressive axial and shear combined loading were investigated.
When both shear and axial load (tension or compression) act on a stiffened panel at the same
time, the state of stress developing in the post-buckling skin is quite complicated.The
necessary computational model is usually based on Finite Element Modelling (FEM). In this
study after verifying the FEMand completing the sensitivity studies; the buckling and post
buckling phenomenons were examined in order to see the effects of shear loading as well as
the axial compressive loading on a stiffened composite panel.
ÖZET
Bu çalışmada kesme ve eksenel basma yükü altında, tabakalı karbon fiber takviyeli kompozit
bir plakanın burkulma öncesi ve sonrası davranışları araştırılmıştır. Eksenel basma yükünün
yanında eş zamanlı kesme yüküne de maruz kalan kiriş destekli plakalarda, özellikle
burkulma sonrası davranışların oldukça karmaşık olmasından dolayı sonlu elemanlar yöntemi
gibi sayısal tabanlı bir çözücü olmadan panel davranışlarını hesaplamak oldukça zordur. Bu
çalışmada, sonlu elemanlar modelleme yönteminin doğrulanması ve hassasiyet çalışmalarının
tamamlanmasının ardından, kiriş destekli plakanın burkulma ve burkulma sonrasındaki
davranışında eksenel basma yükünün yanında kesme yükünün de etkisi incelenmiştir.
GİRİŞ
Günümüzde hafiflik ve yüksek mukavemetten dolayı kullanımları yaygınlaşsa da, kompozit
yapılar üzerindeki çalışmalar hala metal yapılar kadar yaygın değildir. Özellikle kiriş
destekli kompozit yapıların burkulma sonrası yük analiz hesapları önemli kullanım alanlarına
karşın çok yaygın olarak bulunamamaktadır[1, 2].
Guo et al. [3] çalışmasında kiriş yüksekliğinin panel kalınlığına oranının panelin burkulma
yüküne ve modşekillerine etkisini analitik yöntem ile araştırmış ve kirişin kritik burkulma
yükünü artırmada belli bir orana kadar etkili olduğunu göstermiştir. Rahimi et al. [4] kiriş
geometrisinin eksenel basma yükü altındaki silindirik yapılarda burkulma sonrası
davranışlarına etkisini sonlu elemanlar yöntemi ile araştırmıştır. Jain et al.[5] farklı kesitlere
sahip kirişlerin kesme yükü altındaki kiriş destekli panellerde burkulma davranışlarına etkisini
araştırmıştır.
Kiriş destekli kompozit yapıların uçaklarda kullanımının yaygınlaşmasına rağmen, yapılan
çalışmaların çoğunluğu bu yapıların eksensel basma yükü altında ki burkulma karakteristiğini
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incelemeye ilişkin olmuştur[1,6]. Bu çalışmada ise kiriş destekli bir panelin eksenel yükün
yanında kesme yüküne de maruz bırakılarak, burkulma karakteristiğine etkisi sonlu elemanlar
tabanlı bir program kullanılarak araştırılacaktır.
Bu kapsamda öncelikle, sonlu elemanlar modeli literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılarak
doğrulanmış ve gerekli hassasiyet (sensitivity) analizleri de yapılmıştır. Ardından bu model
kullanılarak kirişle güçlendirilmiş panelin farklı yükler altındaki davranışı incelenmiştir.
SONLU ELEMANLAR MODELİ HASSASİYET ÇALIŞMALARI
Doğrulama çalışmalarında kullanılan panel modeli Zhu et al. [7] tarafından yapılan
çalışmadan alınmış ve analiz sonuçları belirtilen test sonuçlarına yakınsayana dek bir dizi
iterasyon yapılmıştır. Sonuç olarak test değerlerine yakınsama sağlayan modelleme yöntemi
ilk model olarak seçilmiştir. İlk model, Shell281 eleman tipli, eleman boyutu 15 mm olan ve
“bonded (always)” algoritması kullanan bağlantı (contact) elemanlarından oluşmaktadır.
Daha sonra ilk model, eleman boyutu, bağlantı modelleme teknikleri ve bağlantı
(contact)algoritmaları değiştirilerek oluşturulan farklı modeller ile karşılaştırılarak bir dizi
hassasiyet çalışması yapılmıştır.
Hassasiyet çalışmaları ile amaçlanan bu tekrarlı analizler sonucunda önerilen ilk modelin en
uygunluğunun araştırılmasıdır. Tüm sonlu elemanlar modelleri Shell281 elemanı kullanılarak
oluşturulmuştur. 8 düğüm noktasına sahip olan elaman, özellikle burkulma sonrası analizler
gibi lineer olmayan çözümlerde tercih edilmektedir.
Hassasiyet çalışmasında öncelikle eleman boyutunun analiz sonuçlarına olan etkisi
araştırılmıştır. Eleman boyutuna yönelik yapılan karşılaştırma grafiği Şekil 1’de verilmiştir.
Farklı eleman boyutlarına göre elde edilen sonuçlar arasındaki fark 1% oranında olmasına
rağmen düşük eleman boyutunda çözüm süresinin uzun olması, eleman boyutunun yüksek
olması durumunda ise test sonuçlarında elde edilen burkulma sırasında ki panel şeklinin(mod
shape) yakalanamamasından dolayı eleman boyutu 15 mm’nin uygun bir değer olduğu
gözlemlenmiştir.
1,5

1

(P-Pilk_model)/Pilk_model [%]

0,5

Eleman Boyutu_10mm
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Eleman Boyutu_20mm
Eleman Boyutu_25mm

-0,5

-1

-1,5
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Şekil 1. Eleman boyutuna göre hassasiyet çalışması
Hassasiyet çalışmalarındaki ikinci değişken ise kiriş panel bağlantısı modelleme tekniği
seçimidir. Bu kapsamda iki faklı modelleme tekniği öngörülmüştür. İlk modelleme tekniğinde
ayrı bağlantı elemanları kullanarak kiriş ve panel yüzeyleri arası bağlantı sağlanmıştır.
İkincisinde ise kiriş ve panel yüzeylerinde aynı elemanlar kullanarak bağlantı sağlanmıştır.
Şekil 2’ de bu iki modelleme tekniği görülebilir.
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

27

Akay1 ve Yaman2

a)

b)

Şekil 2. a)Bağlantı elemanı kullanılarak oluşturulan bağlantı b) Ortak eleman kullanılarak
oluşturulan bağlantı
Diğer bir değişken ise farklı bağlantı algoritmalarının analiz sonuçlarına etkisidir. Bunlara ait
grafikler Şekil 3’de verilmiştir. Bu çalışmaların sonucu Çizelge 1’de verilmiştir. Sonuç olarak
ilk model olarak adlandırılan sonlu elemanlar modelleme yönteminin diğer yaklaşımlara göre
daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir.
5
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Şekil 3. Bağlantı modellemesine göre hassasiyet çalışması
Çizelge 1. Sonlu Elemanlar Yöntemi Hassasiyet Çalışmaları
Ağ Örgüsü

Bağlantı Modellemesi

Ortak
elemanlı
bağlantı

Bonded (Always)
contact

( İyileştirme)

Farklı Bağlantı (Contact) eleman
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CPU Zaman
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İLK MODEL DOĞRULAMASI
İlk model olarak adlandırılan sonlu elemanlar modelleme yöntemi, farklı panel ve yükleme
şartları için literatürde buluna test sonuçları ile karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Bu bildiride
yalnızca bir örnek gösterilecektir.
Eksenel Basma Yükü Altında Kiriş Destekli Bir Panelin Burkulma Analizi
Literatürde [7] yer alan test numunesi Şekil 4a’da, test düzeneği Şekil 4b’de ve numune
üzerindeki strain gauge yerleri Şekil 4c’de gösterilmiştir. Oluşturulan sonlu elemanlar modeli
ve sınır şartları Şekil 5’de verilmiştir.

a)

b

c)

Şekil 4. Test Numunesi a) ön görünüş b) Test düzeneği ve c) strain gauge yerleri

a)

b)

Şekil 5. a) Sınır şartları ve yükleme yönü b) sonlu elemanlar modeli
Analizler doğrusal olmayan(non-linear) yaklaşımla yapılmıştır. Eksenel yükleme ile birlikte
oluşan çökme miktarı test ve sayısal analiz sonuçlarının karşılaştırması ile kritik burkulma
mod’ları karşılaştırması sırası ile Şekil 6a ve Şekil 6b’de gösterilmiştir. Bu kapsamda test ve
analiz sonuçları birbirine oldukça yakın çıkmıştır. 2.20 P/Pcr den sonra meydana gelen
ayrışmanın test numunesinde oluşan kiriş-panel ayrılması gibi hasarlardan dolayı gerçekleştiği
düşünülmektedir.
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a)

b)

Şekil 6. a) Çökme miktarı-yük karşılaştırması b) Mod şekilleri karşılaştırması
Çökme miktarı karşılaştırma analizlerine ilave olarak panel ve kiriş üzerinde belirlenen
noktalardaki gerinme verilerinin yüklemeye bağlı olarak grafikleri hem test hem de modeller
için elde edilmiş ve sonuçlar Şekil 7’de gösterilmiştir. Örnek olarak, Şekil 5’de gösterilen
panel üzerindeki G14/G13 noktasındaki test gerinme verisi aynı noktadaki sayısal sonuçlar ile
karşılaştırılmıştır. Şekil 7a’da görüldüğü üzere özellikle burkulma öncesi oldukça yakın
sonuçlar alınmasına rağmen burkulma sonrası test numunesinde meydana gelmiş olan tabaka
ayrılması gibi nedenlerden dolayı test ve sayısal sonuçlar ayrışmaya başlamıştır. Kritik
burkulma yükünün oluştuğu noktalar arasındaki fark ise 6% civarındadır.
Orta kirişin merkezinden okunan test gerinme verisi ile sayısal gerinme eğrileri de Şekil 7b’de
görülebileceği gibi oldukça yakın sonuçlar vermiştir.

a)

b)

Şekil 7. a) Gerinme-Yük Karşılaştırması-Panel b) Gerinme-Yük Karşılaştırması-Kiriş
SAYISAL SONUÇLAR
Doğrulama çalışması yapılan kiriş destekli düz bir panelin uygulanan eksenel yük ve ona
ilaveten uygulanan kesme yükünün gerek burkulma, gerekse de burkulma sonrasına olan
etkisi bu bölümde incelenmiştir. Sonuçların karşılaştırması için 3 farklı panel kullanılmıştır.
Panellerin kalınlıkları ve tabaka serimleri ile kiriş alt tabanları aynı olup sırası ile (-45, 45,
90, 0)s ile (-45, 0, 45, 90, 0)s şeklinde tasarlanmıştır. 3 panelin farklı olan kısmı kiriş
dikmesinin kalınlığı ve tabaka serimidir. Panel-1 kiriş dik kesmesinin kompozit tabaka
yerleştirmesi (0, 90, 45, 0,(-45)2, 0, 45, 90, 0)s, Panel-2 kiriş dik kesmesinin kompozit tabaka
yerleştirmesi (0, 90, 45, 0, (-45)2, 0, 45)s ve Panel-3 kiriş dik kesmesinin kompozit tabaka
yerleştirmesi ise (90, 45, 0, -45, 0)s olarak tasarlanmıştır. Her bir tabaka kalınlığı 0.117
mm’dir.
Bu bölümde ilk olarak Panel-1 olarak adlandırılan panel üzerinde daha detaylı burkulma
sonrası panel davranışı incelenecektir. Daha sonra kirişin burkulma üzerinde etkisini görmek
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için iki farklı orta dikme kalınlığı olan Panel-2 ve Panel-3 de benzer analizler yapılacaktır.
Tüm paneller aynı boyutlara, benzer yükleme ve sınır şartlarına sahip olup; karbon takviyeli
kompozit elyaftan yapıldıkları varsayılmıştır. Panelin boyu 600 mm, eni 800 mm olup, 5
kiriş ile desteklenmiştir. Şekil 8a’da panele ait sonlu elemanlar modeli, Şekil 8b’de kirişpanel kesit alanı verilmiştir.

a)

b)

Şekil 8. a) Panel sonlu elemanlar modeli b) Panel-1,2 ve 3 kiriş-panel profili
Yüklemeler yer değiştirme kontrollü (displacement control) olarak uygulanmıştır. Dolayısı ile
eksenel basma yükü X ekseni boyunca (Ux) ve kesme yükü ise Y ekseni boyunca (Uy) yer
değiştirme olarak uygulanmıştır. Yük Oranı Ux/ Uy olarak tanımlanmıştır.
İlk olarak sadece eksenel basma yükü altında Panel-1’in davranışı incelenmiş ardından ilave
olarak farklı yük oranlarında kesme yükü uygulanarak burkulma yükü ve burkulma
sonrasında Panel-1 yatay ekseni boyunca meydana gelen gerilme dağılımları
karşılaştırılmıştır.
Şekil 9’da yalnız eksenel basma yükü altında burkulma sonrası Panel-1’in yatay kenarı
boyunca oluşan gerilme dağılımı gösterilmiştir. Burkulma sonrası özellikle kiriş destekli panel
bölgelerinde taşıma kapasitesi yük ile birlikte artmasına rağmen kirişlerin orta bölgelerindeki
desteksiz alanlarda ilk burkulma sonrası elde ettiği taşıma kapasitesini muhafaza ettiği
görülmektedir. Bu da literatürde verilen ve burkulma sonrası kiriş destekli yapılarda panelin
bir kısmının halan etkili olduğunu savunan sonuçları doğrulamaktadır.

Şekil 9. Panel-1 yatay ekseni boyunca eksenel basma yükü altında gerinme dağılımı
Şekil 10’da ise eksenel basma yüküne ilave olarak farklı yük oranlarında kesme yükününde
uygulanması ile burkulma öncesi ve sonrası panel-1 yatay ekseni boyunca oluşan gerilme
dağılımı gösterilmektedir. Genel olarak burkulma öncesi tüm yük oranları için taşıma
kapasitesi benzer bir çizgiyi takip ederken burkulma sonrası değiştiği gözlemlenmiştir.
Burkulma sonrası Yük Oranına bağlı olarak 3 fazlı bir durum oluştuğu gözlemlenmiştir. İlk
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faz Yük Oranı 1 ile 1.33 arasındaki bölgede gerçekleşmiş ve burada panelin tüm bölgelerde
yük taşıma kapasitesinin düştüğü gözlemlenmiştir.

Şekil 10. Panel-1 yatay ekseni boyunca farklı yük oranlarında altında gerinme dağılımı
İkinci faz bir tür geçiş aşamasını temsil etmekte ve Yük Oranı 2 ile 2.66 civarlarına denk
gelmektedir ki burada kimi bölgelerde yük taşıma kapasitesi artmış kimi bölgelerde
azalmıştır. Yük Oranı 4 ve sonrasında ise panel taşıma kapasitesinin yalnız eksenel yük
uygulandığı duruma yakın veya çok az üstünde artış gösterdiği gözlemlenmiştir.
Panel-2 ve Panel-3 için de benzer burkulma analizleri yapılmıştır. Şekil 11’de iki panel içinde
yalnız eksenel yükün uygulandığı, kesme ve eksenel yükün eşit olduğu ve kesme yükünün
eksenel yüke göre 8 de biri olan durumlar için karşılaştırmalı olarak panel üzerindeki gerilme
dağılımı gösterilmiştir.

Şekil 11. Farklı Yük Oranlarına göre Panel-2 ve Panel-3 de oluşan gerilme dağılımları
Kesme yükünün yüksek olduğu durumlarda panelin tüm kenarı boyunca taşıma kapasitesi
düşerken kesme yükünün göreceli olarak düşük olduğu durumlarda panelin taşıma
kapasitesinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum ayrıca 3 panel için yük oranlarına bağlı
olarak kritik burkulma yükünün verildiği Çizelge 2’de de görülebilmektedir. Kesme yükünün
düşmesi ile birlikte kritik burkulma yükünün arttığı gözlemlenmiştir.
Çizelge 2. Kesme yükünün kritik burkulma yüküne etkisi
Panel-1

Yalnız
Ux(2mm)
Ux/Uxy=1
Ux/Uxy=1.33
Ux/Uxy=4
Ux/Uxy=8
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Panel-2

Panel-3

Kritik
Burkulma
Yükü (N)Px

Kritik
Burkulma
Yükü (N)Pxy

Kritik
Burkulma
Yükü (N)Px

Kritik
Burkulma
Yükü (N)Pxy

Kritik
Burkulma
Yükü (N)Px

Kritik
Burkulma
Yükü (N)Pxy

24095

0

20699

0

18146

0

19916

3470

18864

3530

17807

3470

20080

2629

21945

1518

20153

1445

24085
24106

1056
543

21889
22022

1009
540

19849
20465

946
530
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SONUÇLAR
Uçak gövdesi, kanat gibi ana taşıyıcı bölgelerde kullanılan kiriş destekli panellerin burkulma
analizlerine ilişkin yapılan çok sayıda çalışmanın genelde yalnız eksenel yükleme, bir kısmı
kesme yükü ve çok az bir kısmı ise birleşik yük altında yapıldığı gözlenmiştir. Bu çalışmada
kesme ve eksenel yüke aynı anda maruz kalan kiriş destekli panellerin burkulma analizi ve
burkulma sonrası analizleri ticari bir sonlu elemanlar programı (ANSYS) kullanılarak
yapılmıştır.
Öncelikli olarak yalnız eksenel yük altında yapılan çalışmada ilk burkulma sonrası panel
taşıma kapasitesinin desteksiz bölgede (iki kiriş arası) az da olsa kaldığı ve bunun yükün
artması karşın belirgin olarak artmadığı gösterilmiştir. Bu da metal uçak yapıları analizlerinde
burkulma sonrası için kullanılan etkin panel genişliği (effective width) yaklaşımının
kompozitlerde de geçerli olabileceğini göstermektedir.
Birleşik yükleme altında yapılan analizlerin sonuçlarına göre; ek uygulanan kesme yükünün,
uygulanan eksenel yüke olan oranına bağlı olacak şekilde, yalnız eksenel yükleme altında
oluşan kritik burkulma yükünü azalttığı veya artırdığı gözlemlenmiştir.
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RİJİT ORTAM ÜZERİNDEKİ VİSKO-ELASTİK ÖRTÜ TABAKASI VE
VİSKO-ELASTİK LEVHADAN OLUŞAN SİSTEMİN DİNAMİK
DAVRANIŞINA LEVHA YÜKSEKLİĞİNİN ETKİSİ
Surkay Akbarov1, Nihat İlhan2 ve Nezihe Sevgi Şahin3
1,2,3
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
This paper investigates the dynamic response to a time-harmonic moving load of a system
comprising visco-elastic covering layer and a visco-elastic layer on a rigid foundation. The
effects of the viscoelasticity of the materials and the plate thickness on the dynamic response
of system are investigated.
Mathematical formulation of the sought problem is performed within the framework of the
equation of wave-propagation on visco-elastic spaces and the solution of the obtained boundary
value problem is found by applying Fourier transformation. The research is performed within
the scope of the piecewise-homogeneous body model. The investigation of the appropriate
problem for visco-elastic covering layer and visco-elastic half plane condition is handled in [1].
The effects of material parameters and plate thicknesses on numerical results related to critical
velocity and stress distribution are presented.
ÖZET
Çalışmada rijit bir ortam üzerindeki visko-elastik levha ve bunun üzerindeki visko-elastik örtü
tabakasından oluşan sistemin harmonik değişen hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı ele
alınmıştır. Sistemin bileşenlerindeki visko-elastisitenin ve tabaka kalınlıklarının bu davranışa
etkisi incelenmiştir.
Visko-elastik ortamlarda dalga yayılımının kesin denklemleri çerçevesinde uygun problemin
matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü integral
Fourier dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Araştırma parçalı homojen cisim modeli
çerçevesinde yapılmıştır. Visko-elastik örtü tabakası ve visko-elastik yarı-düzlem durumuna ait
uygun problemin incelenmesi [1] de ele alınmıştır.
Çalışmada malzeme parametrelerinin ve levha kalınlıklarının kritik hıza ve gerilme yayılımına
etkisine ait sayısal sonuçlar elde edilmiştir.
GİRİŞ
Hareketli yük etkisindeki ortamlarda dinamik davranışın belirlenmesine yönelik çalışmalar
geçmişten günümüze kadar önemli bir problem olarak ele alınmaktadır. Bu alanda yapılan
çalışmalar, özellikle yüksek hızlı tren teknolojisinin dünya çapında artan ulaşım ihtiyacının en
verimli koşullarda, hızlı ve konforlu bir şekilde sağlanması açısından inşaat mühendisliği, çevre
mühendisliği, geoteknik mühendisliği, makine mühendisliği gibi birçok mühendislik dallarını
kapsamakta olup, önemli bir araştırma konusu olarak güncelliğini kaybetmemektedir.
Hareketli yük etkisindeki tabakalı sistemlerin dinamik davranışı ile ilgili ilk çalışma [2] de
ortaya atılan araştırma ile başlamıştır. Zamanla bu çalışma araştırmacılarca sürekli olarak
34
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geliştirilmiştir; bu konunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar [3 - 9] da ele alınmıştır. Ayrıca
[10 - 12] deki çalışmalarda titreşimli hareketli yükün tabakalı sistemlere etkisi incelenmiştir.
Bu çalışmalarda titreşimli hareketli yük olması durumunda, titreşim olmadığı durumda elde
edilen kritik hız değerinden daha büyük ve daha küçük olmak üzere iki farklı kritik hız değerinin
oluştuğu saptanmıştır.
Visko-elastik örtü tabakası ve visko-elastik yarı-düzlem durumuna ait uygun problemin
incelenmesi [1] de ele alınmıştır. Ayrıca [13] te titreşimli hareketli yük etkisi altındaki viskoelastik örtü tabakası ve visko-elastik yarı-düzlemden oluşan sistemde visko-elastisiteye yönelik
reolojik malzeme parametrelerinin kritik hız ve gerilme yayılımına etkisi incelenmiştir.
Mevcut çalışmada rijit bir ortam üzerindeki visko-elastik levha ve bunun üzerindeki viskoelastik örtü tabakasından oluşan sistemin harmonik değişen hareketli yük etkisindeki dinamik
davranışı ele alınmıştır. Sistemin bileşenlerindeki visko-elastisite özelliklerini etkileyen
parametrelerin ve tabaka kalınlıklarının gerilme yayılımına etkisine ait sayısal sonuçlar elde
edilmiş ve yorumlanmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ VE FORMÜLASYON
Kalınlıkları sırasıyla h1 ve h2 olan visko-elastik örtü tabakası ve visko-elastik levha rijit ortam
üzerinde bulunmaktadır (Şekil 1). Örtü tabakası ve visko-elastik levhanın sınırları sırasıyla
  x1   , h1  x2  0 ,   x3   ,   x1   , (h1  h2 )  x2  h1 ,
  x3   şeklinde tanımlanmaktadır. Tabakalar homojen ve izotrop olarak kabul edilmiş

olup, Ox1 x2 düzleminde düzlem şekil değiştirme durumu dikkate alınmıştır. Formülasyonlar
yazılırken tabakalar için sırasıyla (1) ve (2) üst indisleri kullanılmıştır.

Şekil 1. Sistemin geometrisi.
Probleme ilişkin hareket denklemi (1) de verilmiştir.

 ij( m )
xi



(m)

 2u (jm)
t 2

i; j  1, 2 , m  1, 2 .

(1)

Visko-elastik levhada şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntıları izleyen şekilde olmaktadır.
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(m)
ij

(m)
1  ui( m ) u j 
 


2  x j
xi 

i; j  1, 2 , m  1, 2 .

(2)

Düzlem şekil değiştirme durumu için aşağıda verilen eşitlikler yazılabilir:

 d (m)

 d ( m )

d 11( m )
 q ( m ) 11( m )  0( m ) 
 r( m ) ( m )   20( m )  11  r( m )11( m ) 
dt
 dt

 dt

(m)
 d (m)
 d ( m )

d 22
( m)
(m) 
 q ( m ) 22
 0( m ) 
 r( m ) ( m )   20( m )  22  r( m ) 22

dt
 dt

 dt


(3)

( m)

d 12( m )
(m) (m)
( m )  d  12
 q  12  20 
 r( m )12( m ) 
dt
 dt


(3) eşitliğinde 0( m ) ve  0( m ) Lame sabitlerinin anlık değerleridir. q( m) , r( m) ve r( m) dikkate
alınan sistemde m. tabakanın reolojik parametreleridir. Ayrıca (3) eşitliğinde 1 q ( m) , 1 r( m ) ve

1 r( m ) oranları zaman boyutuna sahiptir. Sonuç olarak 1 q ( m) karakteristik relaksasyon süresi
şeklinde, 1 r( m ) veya 1 r( m ) ise sünme süresi şeklinde dikkate alınabilir.
Örtü tabakasının üst yüzeyinde;

 12(1)

x2  0

(1)
 0,  22

x2  0

 Peit ( x1  Vt )

(4)

sınır koşulları bulunmaktadır. Buradaki  Dirac delta fonksiyonunu göstermektedir. Örtü
tabakası ile visko-elastik levha arasındaki yüzeyde izleyen tam temas koşulları bulunmaktadır:

 i(1)2

x2  h1

  i(2)
2

x2  h1

, ui(1)

x2  h1

 ui(2)

x2  h1

, i=1,2

(5)

Ayrıca visko-elastik levhanın rijit ortam üzerine temas ettiği bölgede yer değiştirme
oluşmamaktadır.

u1(2)

x2  ( h 1  h2 )

 0, u2(2)

x2  ( h 1  h2 )

0

(6)

(4-6) sınır ve süreklilik koşulları kullanılarak çözümü yapılan (1-3) denklemleri ile probleme
ait bilinmeyen büyüklükler hesaplanabilmektedir.

g ( x '1, x '2 , t )  g ( x '1, x '2 )eit tanımlaması ve x '2  x2 , x '1  x1  Vt hareketli koordinat sistemi
kullanılarak (1) den aşağıdaki eşitlik elde edilmiştir.

 ij( m )

 2  2u (jm )

u (jm )
2 ( m)
   V

2
i

V


u
(7)

j

xi
x12
x1


(4) eşitliğinde verilen ikinci sınır koşulu ve (3) korunum eşitliği, sırasıyla (8) ve (9) eşitliklerine
dönüşür.
( m)

 22(1)
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x2  0

  P  ( x1 )
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V





d 11( m )
d (m)
d ( m )
  i  q ( m )   11( m )  0( m )  V
  i  r( m )  ( m )   20( m )  V 11   i  r( m )  11( m )  ,
dx1
dx1
dx1





V

(m)



d 22
d (m)
d ( m )
(9)
(m)
( m) 
  i  q ( m )   22
 0( m )  V
  i  r( m )  ( m )   20( m )  V 22   i  r( m )   22
,
dx1
dx
dx

1


1


V



d 12( m )
d (m)
  i  q ( m )   12( m )  2 0( m )  V 12   i  r( m )  12( m )  .
dx1
dx1



Eşitliklerin

f F ( sx2 )  

çözümünde





f ( x1 , x2 )e  isx1 dx1

Fourier

integral

dönüşümü

kullanılmıştır.
Böylece hareket denklemi:
d 12( mF)
  ( m )  s 2V 2  2sV   2  u1(Fm ) ,
dx2

is 11( mF) 
is

(m)
12 F

d ( m )
 22 F   ( m )  s 2V 2  2sV   2  u2( mF ) ,
dx2

(10)

Şekil değiştirme - yer değiştirme bağıntısı:



(m)
11F

 isu

(m)
1F

, 

(m)
22 F

du2( mF )
1  ( m ) du1(Fm ) 
(m)

, 12 F   isu2 F 

dx2
2
dx2 

(11)

ve korunum eşitlikleri:

(q ( m )  i ( sV   )) 11( mF)  0( m) (r( m)i ( sV   )) F( m)  20( m) (r( m)i ( sV   ))11( mF) ,
( m)
( m)
( m)
( m)
( m)
(q ( m )  i ( sV   )) 22
 20( m) (r( m)i (sV   )) 22
F  0 (r i ( sV   )) F
F,

(12)

(q ( m )  i ( sV   )) 12( mF)  20( m ) (r( m )i ( sV   ))12( mF) ,
Şeklini alırlar. (2) eşitliği, (4) te verilen birinci sınır koşulu, (5) ve (6) daki temas koşulları
Fourier dönüşümü sonrasında da aynı kalır. Ancak (4) te verilen ikinci sınır koşulu aşağıdaki
şekilde değişir.

 22(1)F

x2  0

 P

(13)

Bazı matematiksel işlemler neticesinde:
( m ) ( m)
( m) ( m)
( m)
( m) ( m)
( m) ( m)
( m) ( m)
11( mF)  com
F  2com
11F ,  22
 2com
 22 F , 12( mF)  2com
12 F
F  com F

(14)

elde edilir. (14) eşitliğinde aşağıdaki notasyonlar kullanılmıştır:

( m)
( m)
com
 1( m)  i2( m) , com
 1( m)  i2( m)
2

(1)
 ( m ) c2(1) 
2
( m ) c2
d   Q
((
sh
)
c


)
Q
(( sh1 )c  )(d ( m )  1)

1
(m)
(m)
c
c
2


2
, 2( m )  0( m )
,
2
2
(1)
 ( m ) c2 
 ( m ) c2(1) 
2
2
1  Q
1  Q
 (( sh1 )c  )
 (( sh1 )c  )
c2( m ) 
c2( m ) 


(m)

1( m )  0( m )
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2


c (1) 
c (1)
d    Q ( m ) (2m )  (( sh1 )c  )2
Q ( m ) (2m ) (( sh1 )c  )(d ( m )  1)
c2 
c2

, 2( m )  0( m )
2
2
(1)
 ( m ) c2 
 ( m ) c2(1) 
2
1  Q
(( sh1 )c  )
1  Q
(( sh1 )c  ) 2
(m) 
(m) 
c2 
c2 


(16)
(m)

1( m )  0( m )

burada;
h1
r( m )
r( m )
c2(1)
V
(m)
(m)
( m)
c  (1) ,   (1) , Q 
, d  ( m) , d   ( m)
c2
c2
h1q ( m )
q
q

(17)

olmaktadır.
Böylece (4), (5) ve (1) eşitliklerini kullanarak u1(Fm) ve u2( mF) için eşitlikler elde edilir.
SAYISAL SONUÇLAR
Çalışmada tanımlanan problemin çözümü için geliştirilen algoritma ile elde edilen sayısal
sonuçlar grafiksel olarak verilmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışmada levha kalınlıklarının
değişimi, h2 / h1 oranı dikkate alınarak, visko-elastik iki tabakanın temas yüzeyindeki boyutsuz
hıza göre gerilme dağılımı incelenmektedir. Ayrıca ikinci tabakaya ait visko-elastik özellikleri
belirleyen reolojik parametreler olan, d (2) ve Q (2) parametrelerinin de hız - gerilme yayılımına
etkisi incelenmiştir.
Basitleştirme açısından d ( m )  d ( m ) olarak varsayılmıştır ve d ( m) ( d( m)  d ( m) ) şeklinde
tanımlanmıştır. d (2) ve Q (2) parametrelerinin değerindeki azalma, ikinci tabaka malzemesinin
viskozite özelliklerinde artışa işaret etmektedir. Diğer taraftan bu parametrelerdeki artış,
viskozitede azalmayı işaret etmektedir.
Bu çözüm yöntemini ve yazılan algoritmanın doğruluğunu kanıtlamak amacı ile [2]
çalışmasındaki sayısal sonuçlar uygun parametreler alınarak karşılaştırılmıştır. h2 / h1 oranı
arttıkça problem teorik olarak örtü tabakalı yarı sonsuz levha problemine [2] dönüşmektedir.
Böylelikle özel bir durum için sayısal sonuçlar mukayese edilebilmektedir. h2 / h1  15 değeri
bu duruma karşılık gelmektedir.
Şekil 2 de bu karşılaştırma verilmiştir. Burada

E0(2) E0(1)  0.2 ,

 0(2)   0(1)  0.3 ,

 (2)  (1)  0.35 ve   0.006 alınmıştır. x1 h1  0 da  22 h1 P nin (17) de tanımlanan
boyutsuz hız c ye göre değişimi incelenmiştir. Şekil 2 de Q (2)  100 alınarak farklı h2 / h1
oranlarına göre gerilme dağılımı incelenmiştir.
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0.0
[2]

-0.5

22 h1 / P

-1.0
-1.5
-2.0

h2/h1=1
h2/h1=3

-2.5
-3.0
0.5

E(2)/E(1)=0.2
d(2)=0.2
Q(2)=100
 =0.006

h2/h1=5
h2/h1=10
h2/h1=15

0.55

0.6

0.65
c

0.7

0.75

0.8

Şekil 2. Levha yüksek oranlarındaki değişimin kritik hıza etkisi
Şekil 2 de görüldüğü üzere levha kalınlıklarının artışı ile normal gerilme - boyutsuz hız
( 22  c) değişimine etkisi incelenmiştir. Normal gerilme  22 nin mutlak maksimum değerleri
h2 / h1 oranının artması ile azalmaktadır. Ayrıca normal gerilmenin mutlak en büyük değerine
karşılık gelen kritik hız değerleri küçülmektedir.
0.0

0.1
E(2)/E(1)=0.2
h2/h1=3
Q(2)=100
=0.01

0.0

12 h1 / P

22 h1 / P

-0.5

-1.0

-0.1

-0.2
d(2)=0.03

d(2)=0.03
d(2)=0.06

-0.3

d(2)=0.1

d(2)=0.1

Q(2)=100
=0.01

d(2)=0.2

d(2)=0.2

-1.5
0.45

E(2)/E(1)=0.2
h2/h1=3

d(2)=0.06

0.55

0.65
c

0.75

-0.4
0.55

0.60

0.65
c

0.70

0.75

Şekil 3.   0.01 için d (2) parametresinin a) normal gerilme, b) kayma gerilme dağılımlarına
etkisi
Şekil 3, 4 (a) ve (b) de E0(2) E0(1)  0.2 ,  0(2)   0(1)  0.3 ,  (2)  (1)  0.35 ve   0.01
alınmıştır. x1 h1  0 da  22 h1 P nin c ye göre değişimi ve x1 h1  0.7 de  12 h1 P nin c ye
göre değişimi incelenmiştir.
Şekil 3 (a) da Q (2)  100 , h2 / h1  3 için farklı d (2) parametresinin boyutsuz hıza göre  22
normal gerilmesinin (  22  c ) dağılımı, Şekil 3b de  12 kayma gerilmesinin (  12  c ) dağılımı
incelenmiştir. d (2) parametresinin artması ile malzemenin viskozitesi azalmakta, elastik
duruma yaklaşmaktadır. Bu durumda beklenen şekilde  22 normal gerilmesi ve  12 kayma
gerilmesinin mutlak en büyük değeri artmaktadır.
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0.0

0.2
E(2)/E(1)=0.2
h2/h1=3
d(2)=0.2
=0.01

0.0

12 h1 / P

22 h1 / P

-0.5

-1.0

-1.5

-0.2

-0.4

(2)

Q =30

Q(2)=30

Q(2)=50

-0.6

(2)

Q =100

Q =100

Q(2)=200

Q(2)=200

(2)

-2.0
0.55

0.60

E(2)/E(1)=0.2
h2/h1=3

Q(2)=50

0.65
c

0.70

-0.8
0.55

0.75

0.60

d(2)=0.2
=0.01

0.65
c

0.70

0.75

Şekil 4.   0.01 için Q (2) parametresinin a) normal gerilme, b) kayma gerilme dağılımlarına
etkisi
Şekil 4 (a) da d (2)  0.2 , h2 / h1  3 için farklı Q ( 2) parametresinin boyutsuz hıza göre  22
normal gerilmesinin (  22  c ) dağılımı, Şekil 4 (b) de  12 kayma gerilmesinin (  12  c ) dağılımı
incelenmiştir. Q ( 2) parametresinin artması ile malzemenin viskozitesi azalmakta, elastik
duruma yaklaşmaktadır. Bu durumda beklenen şekilde  22 normal gerilmesi ve  12 kayma
gerilmesinin mutlak en büyük değeri artmaktadır.
-0.5

0.1
E(2)/E(1)=0.2
h2/h1=3

0.0

-0.6

Q(2)=100
=0.1

12 h1 / P

22 h1 / P

-0.1
-0.7

-0.8

-0.2
-0.3

-0.9

d(2)=0.03

E(2)/E(1)=0.2
h2/h1=3

d(2)=0.06
(2)

(2)

d =0.1

Q =100
=0.1

d(2)=0.2

-1.0
0.3

0.4

0.5
c

0.6

0.7

d(2)=0.03

-0.4

d(2)=0.06
d(2)=0.1
d(2)=0.2

-0.5
0.45

0.50

0.55
c

0.60

0.65

Şekil 5.   0.1 için d (2) parametresinin a) normal gerilme, b) kayma gerilme dağılımlarına
etkisi
Şekil 5, 6 (a) ve (b) de E0(2) E0(1)  0.2 ,  0(2)   0(1)  0.3 ve   0.01 alınmıştır. x1 h1  0 da

 22 h1 P nin c ye göre değişimi ve x1 h1  0.7 de  12 h1 P nin c ye göre değişimi
incelenmiştir.
Şekil 5 (a) da Q (2)  100 , h2 / h1  3 için farklı d (2) parametresinin boyutsuz hıza göre  22
normal gerilmesinin (  22  c ) dağılımı, Şekil 5(b) de  12 kayma gerilmesinin (  12  c ) dağılımı
incelenmiştir. d (2) parametresinin artması ile malzemenin viskozitesi azalmakta, elastik
duruma yaklaşmaktadır. Bu durumda beklenen şekilde  22 normal gerilmesi ve  12 kayma
gerilmesinin mutlak en büyük değeri artmaktadır.
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0.2
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=0.1
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-1.2
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0.45

0.50

c

0.55
c
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Şekil 6.   0.1 için Q (2) parametresinin a) normal gerilme, b) kayma gerilme dağılımlarına
etkisi
Şekil 6 (a) da d (2)  0.2 , h2 / h1  3 için farklı Q ( 2) parametresinin boyutsuz hıza göre  22
normal gerilmesinin (  22  c ) dağılımı, Şekil 6 (b) de  12 kayma gerilmesinin (  12  c ) dağılımı
incelenmiştir. Q ( 2) parametresinin artması ile malzemenin viskozitesi azalmakta, elastik
duruma yaklaşmaktadır. Bu durumda  22 normal gerilmesi ve  12 kayma gerilmesinin mutlak
en büyük değeri artmaktadır.
0.0
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22 h1 / P

-1.0
-1.5
-2.0
-2.5

h2/h1=1
h2/h1=3
h2/h1=5
h2/h1=10
h2/h1=15

-3.0
0.4

0.5

E(2)/E(1)=0.2
d(2)=0.2
Q(2)=100
=0.01

0.6
c

0.7
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Şekil 7.   0.01 için levha yüksek oranlarındaki değişimin kritik hıza etkisi
Şekil 7 de E0(2) E0(1)  0.2 ,  0(2)   0(1)  0.3 ve   0.01 alınmıştır. x1 h1  0 da  22 h1 P nin

c ye göre değişimi incelenmiştir. Şekil 7 de Q (2)  100 için farklı h2 / h1 oranlarına göre gerilme
dağılımı incelenmiştir.
Şekil 7 de görüldüğü üzere levha kalınlıklarının artışı ile normal gerilme - boyutsuz hız
( 22  c) değişimine etkisi incelenmiştir. Normal gerilme  22 nin mutlak maksimum değerleri
h2 / h1 oranının artması ile, diğer bir deyişle tabaka kalınlığı oranlarının artması ile
azalmaktadır. Ayrıca normal gerilmenin mutlak en büyük değerine karşılık gelen kritik hız
değerleri belirgin bir biçimde küçülmektedir.
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Şekil 8.   0.1 için levha yüksek oranlarındaki değişimin kritik hıza etkisi
SONUÇLAR
Çalışmada rijit bir ortam üzerindeki visko-elastik levha ve bunun üzerindeki visko-elastik örtü
tabakasından oluşan sistemin harmonik değişen hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı ele
alınmıştır. Sistemin bileşenlerindeki visko-elastisitenin ve tabaka kalınlıklarının bu davranışa
etkisi incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre tabaka kalınlıkları oranı azaldıkça gerilme değerleri artmaktadır.
Malzemenin visko-elastik özelliklerini belirleyen parametreler olan, d (2) ve Q (2)
parametrelerinin de gerilme yayılımına etkisi incelenmiştir. d (2) ve Q (2) parametrelerin
değerindeki azalma ikinci tabaka malzemesinin viskozite özelliklerinde artışa işaret etmektedir.
d (2) ve Q (2) parametreleri azaldıkça gerilmelerin mutlak en büyük değerleri azalmaktadır.
Ayrıca incelenen tüm problem parametreleri için h2 / h1 oranının artması, diğer bir deyişle
tabaka kalınlığı oranlarının artması ile normal gerilmenin mutlak en büyük değerine karşılık
gelen boyutsuz hız değerleri yani ckr . kritik hız değerleri ve bu ckr . değerlerine karşılık gelen
 22 normal gerilme değerleri belirgin bir biçimde azalmaktadır.
Nümerik sonuçlar, temas yüzeyinde oluşan gerilme değerlerini göstermektedir. Mevcut
çalışma, diğer hareketli ve titreşimli hareketli yük problemlerinde de uygulanabilir.
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[3]

[4]
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VİSKOELASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ İKİ KATLI İÇİ BOŞ DAİRESEL
SİLİNDİRDE EKSENEL SİMETRİK BOYUNA DALGALARIN DİSPERSİYONU
S.D. Akbarov1, T.Koçal2 ve T.Kepçeler3
1,3
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ABSTRACT
The paper deals with the study of axisymmetric longitudinal wave propagation (dispersion) in
the bi-layered hollow circular cylinder made of linear viscoelastic materials. The investigations
are made within the scope of the piecewise homogeneous body model by utilizing of the exact
equations of the linear viscoelasto-dynamics. The layers’ materials of the cylinder are described
through fractional exponential operators and this relations are used in the numerical
investigations. Dispersion curves are submitted for certain selected dispersive attenuation cases
under various values of the problem parameters and the influence of the rheological parameters
on these curves are discussed.
ÖZET
Bu makalede, lineer viskoelastik malzemeden yapılmış iki katlı içi boş silindirde eksenel
simetrik boyuna dalga yayılımı çalışmasından bahsedilmektedir. Araştırmalar viskoelastisite
teorisinin kesin denklemleri kullanılarak parçalı homojen cisim modeli kapsamında yapıldı.
Silindir katman materyallerinin bünye denklemleri fraksiyonel eksponansiyel operatörler
aracılığıyla tanımlandı ve bu bağıntılar nümerik araştırmalarda kullanıldı. Dispersiyon
eğrilerinde problem parametrelerinin değişken değerlerindeki birtakım seçilmiş dispersif
sönüm durumları sunulmaktadır ve bu eğriler üzerinde reolojik parametrelerin etkisi
tartışılmıştır.
GİRİŞ
Viskoelastik malzemelerde zamana göre harmonik dalga dispersiyonu ve sönümü ile ilgili
yapılan çalışmalar; sadece teorik anlamda değil, aynı zamanda uygulama alanında da bu
çalışmaların büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Gaz, petrol ve su taşınması olan
birçok endüstrinin altyapısında kullanılan borular ve kanalların tahribatsız muayenesi bu tür
uygulamalara örnek olarak gösterilmektedir. Birçok yapıda korozyondan korumak amacıyla
kanallar viskoelastik polimerlerle kaplanmaktadır, ancak kanalların tahribatsız testlerinin
yapılabilmesi için dalga yayılım sönümü ve dispersiyon kurallarının bilinmesi gerekmektedir.
Viskoelastik materyallerden yapılmış cisimler içindeki güdümlü dalgaların yayılımı ile ilgili
çalışmaların uygulama alanlarından biri de depremin neden olduğu veya farklı tip güç
kaynaklarına ait titreşim ve dalgaların sönümü için viskoelastik sistemlerin kullanımıdır. Weiss
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[1] ve Tamm ile Weiss [2] tarafından izotropik viskoelastik katmandaki Lamb dalga yayılımıyla
alakalı makaleler, bu konudaki ilk çalışmalardandır. Bu makalelerde elastik sabitlerinin
kompleks ve frekanstan bağımsız olduğu varsayılmıştır.
Barshinger ve Rose [3] tarafından yapılmış makalede polimer viskoelastik katmanla kaplanan
elastik metal içi boş silindirdeki eksenel simetrik boyuna güdümlü dalga dispersiyonundan ve
sönümden bahsedilmiştir. Kaplanan tabakanın viskoelastisitesi, daha önceden bahsedilen
viskoelastik materyallerdeki boyuna ve enine dalgaların sönüm katsayısı ile göz önünde
bulundurulmuştur. Bu 1 – 5 MHz arasındaki frekanslar için deneyle hesaplanan katsayılar,
kompleks modülün saptanmasında kullanılmaktadır. Sonuç olarak kompleks modülün
kullanımıyla çift katmanlı içi boş silindirin dalga dispersiyonu ve sönüm dispersiyonu
araştırılmıştır.
Bu konuda yapılan eski araştırmalara baktığımızda viskoelastik malzemelerin reolojik
parametrelerinin dalga dispersiyonuna etkisini gösteren sonuçlar elde edilememiştir. Bu
anlamda ilk çalışma Akbarov ve Kepceler [4] tarafından viskoelastik üç katlı içi boş silindir
için burulma dalgalarının yayılımını incelemişlerdir.
Takdim edilen bu çalışmada Akbarov ve Kepceler [4] tarafından araştırılmış olanlar
viskoelastik malzemeden yapılmış çift katlı içi boş silindirde eksenel simetrik boyuna dalga
yayılımı için geliştirilir. Malzemelerin bünye denklemleri Rabotnov’un [5] fraksiyonel
eksponansiyel operatörleri ile verilir. İncelemeler parçalı homojen cisim modeli ve
viskoelastisite teorisinin kesin denklemleri çerçevesinde yapılmıştır.
PROBLEMİN FORMÜLASYONU
Problemde Şekil 1’de görülen içi boş çift katlı dairesel silindir ele alınmıştır. İç dairesel
silindirin dış çeperi yarıçap (R) ve iç ile dış silindirin kalınlıkları sırasıyla h(2) ve h (1) olarak
simgelenmiştir. İç ve dış içi boş silindir ile ilgili değerler sırasıyla üst indeks (2) ve üst indeks
(1) olarak belirtilmiştir.

Şekil 1. 2 katlı içi boş silindirin geometrisi
Silindir bileşenlerinin malzemeleri homojen, izotropik ve kalıtsal linear viskoelastik olduğu
varsayılmıştır. Söz konusu sistemin noktalarının konumlarını saptamada silindirik sistem
koordinatları Or z (Şekil 1) kullanılmıştır. Ayrıca silindirlerin Oz ekseni yönünde sonsuz
uzunluğa sahip olduğu varsayılmıştır.
Böylece viskoelastik cisimler için doğrusal hareket denklemlerini kullanarak parçalı homojen
cisim modeli kapsamında Oz ekseni boyunca eksenel simetrik boyuna dalga yayılımı
incelenmiştir. Söz konusu durum için korunum denklemlerini ve mekanik bağıntıları yazacak
olursak,
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Hareket denklemleri:
(n)
Trr
T ( n) 1 ( n)
 2ur( n)
( n)
,
 rz  (Trr
 T
)   ( n)
r
z
r
t 2
( n)
Trz
T ( n) 1 ( n)
 2u z( n)
.
 zz  Trz
  ( n)
r
z
r
t 2

(1)

Bünye denklemleri:
T((iin))   (n)* (n)  2 (n)* ((iin)) , (ii )  rr , zz ,  ,
( n)
( n) , ( n )
( n )   ( n )   ( n) ,
Trz
 2 (n)* rz

  rr
zz


(2)

 ( n )* ve  ( n )* viskoelastik operatörleri denklem (3)’te verilmiştir.
 ( n) 
 ( n) 
  ( n)* 
t  1 
 0 

 (t )  
  (t )  0 
(t   ) ( )d
  ( n)* 
 0( n) 
 1( n) 

(3)

Denklem 3’teki 0( n) ve 0( n ) , Lame sabitlerinin t  0 ’daki anlık değeridir ve 1( n ) (t ) ile

1( n) (t ) ise bileşen malzemelerinin kalıtsal özelliklerini tanımlayan çekirdek fonksiyonlarına
karşılık gelmektedir.
Şekil değiştirme - yer değiştirme bağıntıları:
 ( n) u ( n)
( n) 1 ur
 rz  
 z


( n)
 ( n) ur( n)
( n ) u z




,
, zz
.
(4)
,
r
r
z
2  z
r  
(1) – (4) bağıntıları izotropik sürekli ortamlarda lineer viskoelastisite teorisi denklemleridir.
Şekil 1’e göre sınır ve temas koşullarını ele aldığımızda;
( n)
 rr


ur( n)

Trr(2)

r  R(1 h

Trr(2)
ur(2)

Trr(1)

r R
r R

r  R(1 h

(1)

(2)

R)

 Trr(1)
 ur(1)

R)

 0 , Trz(2)
r R
r R

, Trz(2)
, u z(2)

 0 , Trz(1)

r  R(1 h(2) R)
r R
r R

 Trz(1)
 u z(1)

r  R(1 h(1) R)

0 ,

r R
r R

,
,

 0.

(5)

Viskoelastik malzemelerden yapılmış çift katmanlı içi boş silindirde eksenel simetrik boyuna
dalga yayılımı probleminin formülasyonu, bünye denklemlerindeki (3) keyfi çekirdek
fonksiyonları 1( n) (t ) ve 1( n ) (t ) ’lerin açık biçimde verilmesi ile tamamlanır.
ÇÖZÜM METODU
Dalganın Oz ekseni yönünde yayıldığını göz önüne alarak yer değiştirme ve şekil değiştirmeyi
aşağıdaki biçimde gösterebiliriz:
ur(n)  vr(n) (r )ei (kz t ) , uz(n)  vz(n) (r )ei (kz t ) ,  ( n)   ( n) (r )ei ( kz t ) ,

 ((iin))   ((iin)) (r )ei (kz t ) , (ii )  rr ; ; zz; rz
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( k : dalga sayısı,  : dairesel frekans),
( n)
 rr

( n)
( n)
( n)
 (n)

dvr( n) (r )
( n) vr ( r )
( n ) dvz ( r )
( n ) 1 dvr ( r ) dv z ( r )



,   
,  zz 
,  rz  
2  dz
dr 
dr
dz
r

(7)

Viskoelastik malzemeler için yüksek derecede hassasiyetle geçerli olan
t

t

0 f1(t   ) f 2 ( )d   f1(t   ) f 2 ( )d ,

(8)

ifadesini mekanik bağıntılar (2) ve (3)’te uygularsak, aşağıdakiler yazılabilir.
T((iin))  0( n) ( n) (r )ei ( kz t )  eikz ( n) ( r )  1( n) (t   )e i d 

t

2 0( n) ((iin)) (r )ei ( kz t )  eikz  ((iin)) (r ) 

t
1( n) (t   )e i d .


(9)

t   s dönüşümü kullanılarak denklem (9)’deki integraller için aşağıdaki matematiksel
işlemler yapılır:
 ( n) 
 ( n) 
t  1 
0  1 
i
it i s
d   
e ds 
 ( n )  (t   ) e
 (t   ) e


( n)


 1 
 1 





  ( n )    ( n)  

1s
i s
it   1c 
(
t


)
e
ds

e

 (n)   i  ( n)  
( n)
     
 1 
  1c   1s  


 1

e it  
0

( n) 

(10)

(10)’daki 1(cn) , 1(cn ) , 1(sn) ve 1(sn )
  (n) 
  ( n)     ( n) 
  ( n) 

 1c 
 1s 
 1 
1 
,
(11)

(
s
)
cos(

s)
ds
 ( n)  0  ( n) 
 ( n)   0  ( n)  ( s) sin( s) ds
 1c 
 1s 
 1 
 1 
ifadeleriyle belirlenir. (8) – (11) arası bağıntılar dikkate alınarak bünye denklemleri aşağıdaki
şekilde yazılabilir:

T((iin))   (n) ( n) (r )ei ( kz t )  2M (n) ((iin)) (r )ei (kz t )   ((iin)) (r )ei (kz t ) ,
( n)
( n)
Trz(n)  2M (n) rz
(r )ei (kz t )   rz
(r )ei (kz t ) ,

(12)

bu ifadelerdeki  ( n) ve  ( n)

 ( n)  0( n)  1(cn)  i1(sn) ,  (n)  0(n)  1(cn)  i1(sn) ,

(13)

olarak tanımlanır. Böylece (11) ve (13) bağıntıları ile tanımlanan kompleks sabitler  ( n) ve

 ( n) ’in gerçek ve reel kısımları elde edilir. Viskoelastik sistemin tüm alan denklemleri (1),
(2), (4), (12) ve (13); elastik bir sistemin elastik sabitleri 0( n) ve 0( n ) ile kompleks sabitleri

 ( n) ve  ( n) ’nin değiştirilmesiyle elde edilebilir. Diğer bir ifadeyle ele alınan problem için
matematiksel hesaplar dinamik uygunluk prensibini [6] doğrulamaktadır ve burada kullanılan
çözüm yöntemi de bu prensiple örtüşmektedir.
(12)’deki ifade (1)’deki hareket denklemi içine yerleştirilerek ve denklem (6)’daki bağıntı da
göz önünde bulundurularak, aşağıdaki yer değiştirme genliği cinsinden denklemler elde edilir.
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d 2vr( n)

m1( n)

d (kr ) 2

 m2( n)

dv ( n)
d  vr( n) 

  i (m2( n )  m3( n) ) z  m3( n ) vr( n) 
d (kr )  kr 
d (kr )

dv ( n)
v ( n)
1
 2 ( n) ( n)
(m1( n)  m2( n) ) r  (m2( n)  m1( n) ) r  
 vr ,
kr
dr
(kr ) 2
k2
im3( n)

dvr( n)
d 2vz( n)
dv ( n )
1
1
 m3( n)
 i m3( n ) vr( n)  m3( n) z 
d (kr )
kr
kr
d (kr )
d (kr ) 2

ikm2( n )

dvr( n )
 im2( n)
d (kr )

vr( n)
 2 ( n) ( n)
 m1( n)vz( n)  
 vz ,
kr
k2

m1( n)   ( n)  2M ( n) , m2( n)   ( n) , m3( n)  M ( n)

(14)

Yukarıdaki dönüşümler ile ifade (6) ve (12)’ye göre (5)’teki sınır ve temas koşulları aşağıdaki
şekle dönüşür:

 rr(2)

r  R(1 h

vr(2)

r R

(2)

R)

 vr(1)

 0 ,  rz(2)

r R

, vz(2)

r  R(1 h

r R

(2)

 vz(1)

R)

r R

(2)
 0 ,  rr

(1)
,  rr

(1)
  rr

r R

r  R(1 h

(1)

R)

r R

(2)
,  rz

(1)
 0 ,  rz

r R

(1)
  rz

r  R(1 h(1) R)

r R

,

 0 . (15)

Guz [7] kaynağına göre (14) deki denklemlerin çözümü aşağıdaki gibi aranabilir.
vr( n)





d2 1 d
1
 ( n)
( n)
( n)
2 ( n)
2 ( n)
( n)

, vz 
, (16)
m1 1  k m3   
 , 1 
 ik 
r
dr 2 r dr
m2( n)  m3( n)

buradaki  ( n) fonksiyonu







   k 2  (n) )2   k 2  ( n) )2   ( n)  0
1
3
2
 1


(17)

den bulunur ve (17)’deki  2( n ) ve  3( n ) aşağıdaki denklemlerden elde edilir.
(

( n)

 

( n)



( n)

( n)

4

'

k

2

( n)

2

'

(

( n)

 

( n)

 

( n)



2

(

( n)

 

( n)



k

M

( n)





( m)

2

M

( n)



(n)



2

M

( n) 2

k

k

4



( n)


k

2

(

( n)

 

( n)

 

( n)



( n)

k

0,

(18)

Burada  / k dalga yayılımının kompleks faz hızıdır.
Böylece denklem (17) ve (18)’dan fonksiyon  ( n) için aşağıdaki ifadeler elde edilir.

 (n)  A1n J 0 ( 2(n) kr )  A2n J 0 ( 3(n) kr )  B1nY0 ( 2(n) kr )  B2nY0 ( 3( n) kr ) ,

(19)

J 0 ( x) ve Y0 ( x) sırasıyla birinci ve ikinci türden Bessel fonksiyonlarıdır.
Bağıntı (19) ve denklem (16), (13), (6) ve (7)’yi kullanarak (15)’daki sınır ve temas
koşullarından
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det  nm  0 , n; m  1, 2,...,8 ,

(20)

dipersiyon denklemleri elde edilir. (20) denklemindeki  nm ’lerin ifadeleri çok yer
kapladığından burada verilmemektedir.
NÜMERİK SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
Viskoelastik malzemede zamana göre harmonik dalga yayılımını ele almak için aşağıda ifade
edilen dalga sayısı k kompleks olarak ele alınmalıdır.
k
k  k1  ik2  k1 (1  i  ) ,   2
(21)
k1
k2 (veya (21)’teki  ) dalga sayısı, k ’nın imajiner kısmı ele alınan dalga genliğinin sönümünü
tanımlar ve  da sönüm katsayısı olarak adlandırılır. Yukarıdaki ifadeleri kullanarak dalgaların
faz hızını belirleriz.

c
(22)
k1

ve aşağıdaki ergümanları kullanırız.
( n)
c20
 0( n) /  (n) ,

c
(2)
c20

h (2)
h(1)
ve
.
R
R

, k1R ,

(23)

Dispersiyon denklemi (20)’i çözmek için; (3)’teki operatörlerde verilen çekirdek fonksiyonları
1( n) (t ) ve 1( n ) (t ) sayesinde (11)’deki ifadelerle belirlenen 1(cn) , 1(sn) , 1(cn ) ve 1(sn )
değerlerinin verilmesi gerekir. Bu operatörlerin silindir katmanlarının malzemelerinin
viskoelastik özelliklerini göstermektedir. Sonuç olarak 1(cn) , 1(sn) , 1(cn ) ve 1(sn ) ’in sayısal
değerlerini hesaplayabilmek için 1( n) (t ) ve 1( n ) (t ) ’nin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir.
Akbarov [8] ile Akbarov ve Kepceler [4] tarafından yazılan makalelerde olduğu gibi biz de
Rabotnov [5] tarafından silindir katmanlarının malzemelerinin viskoelastisitesini ifade eden
fraksiyonel eksponansiyel operatörü kullandık.




3 0( n )
3 0( n )
 ( n )* (t )  0( n )  (t ) 
 ( n( n)*)  
  ( n )   (t )  ,



2(1   0( n ) )   2(1   0( n ) )






 0( n )
3 0( n )
 ( n )* (t )  0( n )  (t ) 
 ( n( n)*)  
  ( n )   (t )  ,



(1   0( n ) )   2(1   0( n ) )


(24)

(24)’deki bağıntılarda  (n( n)*) aşağıdaki şeklinde verilmiş operatördür.



0 

 (n( n)*) ( x(n) ) (t )    (n( n)) ( x(n) , t   ) ( )d ,




( n)



(x
( n)

( n)

( n)
, t )  t 





( x( n) ) p t p (1

p 0   n)(1  

( n)

))

( n)

, 0   (n)  1 .

(25)

))

(25)’deki   x) gamma fonksiyonudur. Ayrıca (24) ve (25)’deki  ( n ) ,  0( n) ve (n) sabitleri
n’inci katman malzemesinin reolojik parametreleridir. Bu reolojik parametrelerinden aşağıdaki
biçimde oluşturulan boyutsuz parametrelere geçilir.
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d ( n) 

 ( n)
 0( n)

(n)
c20

, Q(n) 

( n)
, 01


1
(n)
R (  01
  ( n ) )1

(n)

30( n)
2(1   0( n) )

.

(26)

(26)’daki parametrelerin mekaniksel anlamlari Akbarov [8] kaynağında verilmektedir. Bu
kaynağa göre Q ( n ) viskoelastik malzemenin karakteristik boyutsuz sürünme zamanını, d ( n ) ise
bu malzemenin elastik sabitlerinin t   da olan değerlerini göstermektedir. Q ( n ) ve d ( n )
değerlerinin artması malzemenin viskozitesinin azalmasının göstergesidir. Böylece boyutsuz
reolojik Q ( n ) ve d ( n ) parametreleri değiştirilerek eksenel simetrik boyuna dalga yayılımında
katman malzemelerinin viskoelastisitesinin etkisi incelenecektir. Bu incelemelerde (20)
dispersiyon denkleminin sayısal çözümü Akbarov ve Kepceler’in [4]’teki geliştirilen algoritma
ile yapılır. İncelemelerde Ewing ile ark. [9] ve Kolsky [10]’a göre sönüm katsayısı 

1(1)
1
s ( )

(1)
2    (1) ( )
0
1c

1(2)
1
s ( )
veya  
(2)
2    (2) ( )
0
1c

(27)

olarak varsayılır. Bu makalede verilen sayısal sonuçlar ν0(1)  ν0(2)  0.3 ,  (1)   (2)  0.5 ve

0(2) 0(1)  0.5 olduğu durumda elde edilmiştir. Bundan başka ( Q (1)  Q (2) (  Q ) ve
d (1)  d (2) (  d )) olduğu farz edilmiştir.
h(1) R  h(2) R  0.1 durumunda elde edilen dispersiyon eğrileri Şekil 2’de verilmektedir.
Bu şekillerdeki d parametresinin değeri sabit tutularak Q parametresinin dispersiyon eğrisi
üzerindeki etkisi a harfiyle gruplanan grafiklerle temsil edilirken b harfiyle gruplanan
grafiklerde ise Q parametresinin değeri sabit tutularak d parametresinin dispersiyon eğrisi
üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Şekil 2. Belli şartlardaki dalga yayılım grafiği
SONUÇLAR
Bu makalede lineer viskoelastisite teorisinin hareket denklemleri kapsamında viskoelastik
malzemelerden yapılmış iki katlı içi boş dairesel silindirde eksenel simetrik boyuna dalga
dispersiyonu araştırılmıştır. Kesin nümerik araştırmalar için malzemelerin viskoelastikliği
Rabotnov’un [5] fraksiyonel eksponansiyel operatörleri ile tarif edildi. Karakteristik boyutsuz
sürünme zamanı ( Q ) ve elastik sabitlerinin t   da olan değerleri ( d ) ile karakterize edilen
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boyutsuz reolojik parametreleri belirtildi ve dispersiyon eğrilerine etkisi incelendi. Elde edilen
sayısal sonuçlara göre silindir malzemelerinin viskoelastisitesi dalganın yayılımını hızını
düşürür ve bu düşüş k1R  1.5 olduğu durumda daha belirgin olur.
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AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİMLERİNİN DOĞRUSAL KARESEL
DÜZENLEYİCİ (LQR) İLE AKTİF DENETİMİ
Onur Akın1 ve Melin Şahin2
1,2
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

ABSTRACT
In this study, active vibration control of a smart beam equipped with piezoelectric patches
which are used as both sensor and actuator is investigated by using linear quadratic regulator
(LQR) method. Frequency response function that includes the first natural frequency of the
smart beam is obtained by applying exponential sine wave within the specified frequency range
to the piezoelectric actuator patch and measuring the response of the system from another
piezoelectric patch as a sensor. Then, by using the obtained frequency response function and
MATLAB software, an analytic model which characterize the dynamic system of the smart
beam is determined. Free and forced vibration control performances of the linear quadratic
controllers which are obtained by using different Q and R parameters are tested and compared
on Simulink software. Furthermore, by using the best controller which is obtained by
considering the output voltage of the controller, an experimental study is conducted. Finally,
the experimental results are compared with the simulation outputs.
ÖZET
Bu bildiride, piezoelektrik yamaların hem algılayıcı hem de uyarıcı olarak kullanıldığı akıllı bir
kirişin titreşimlerinin lineer karesel düzenleyici (LQR) metodu kullanılarak aktif denetimi
incelenmiştir. Akıllı kirişin birinci rezonans frekansını kapsayan frekans cevap fonksiyonu,
uyarıcı piezoelektrik yamaya belli frekans aralığında üssel olarak sinüs dalgası verilerek ve
algılayıcı olarak kullanılan piezoelektrik yama yardımıyla sistemin tepkisi ölçülerek elde
edilmiştir. Ardından bu frekans cevap fonksiyonu kullanılarak, MATLAB programı yardımıyla
akıllı kirişin dinamik özelliğini karakterize eden bir analitik modeli ortaya çıkartılmıştır. Farklı
Q ve R parametreleri kullanılarak elde edilen (LQR) denetçilerin, Simulink ortamında serbest
ve zorlanmış titreşimlerini bastırma performansları test edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Ek olarak,
kontolcü çıkış voltajı da gözönüne alınarak elde edilen en iyi kontrolcü de kullanılarak deneysel
çalışma yapılmıştır. Son olarak, deney sonuçları benzetim çıktılarıyla karşılaştırılmıştır.
GİRİŞ
Havacılık ve uzay yapılarında esneklik, hafiflik ve dayanıklılık en önemli kriterlerdir ve bu
kriterlerin sağlanması genellikle istenmeyen titreşimlerin oluşmasına da sebep olmaktadır. Bu
titreşimler, yapının sağlığında olumsuz etkiler yaratarak servis ömrünün kısalmasına,
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gürültüye, verimliliğin azalmasına, bu bağlamda çevre kirliliğine, yolcu sağlığının olumsuz
etkilenmesine vb. olumsuzluklara neden olmaktadırlar [1]. Yapıların titreşimlerinin
sönümlenmesinde aktif ve pasif olarak iki farklı yöntem kullanılmaktadır ancak, düşük frekans
ve yüksek genlik uygulamaları için pasif sönümleme uygun bir yöntem olarak
değerlendirilmemektedir [1]. Aktif kontrol uygulamalarında piezoelektrik malzemeler uygun
maliyetli çözümler sunmakta ve bu yüzden kullanımları hızla artmaktadır. Piezoelektrik
malzemeler, boyutsal değişikliklere zorlandıklarında elektrik sinyalleri ürettikleri gibi voltaj
farkına maruz bırakıldıklarında da boyutsal olarak değişim meydana getirmektedirler. Bu
özellikler piezoelektrik malzemelerin hem uyarıcı, hem de algılayıcı olarak kullanımına olanak
sağlamaktadır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde daha
önce teorik ve deneysel olarak yapısal modal karakteristiklerinin bulunmasına ve aktif titreşim
kontrolüne yönelik çalışmalar [2] yapılmıştır. PZT (Lead Zirconate Titanate) yamaların uyarıcı
ve algılayıcı olarak kullanıldığı denetçi uygulamalarında akıllı kirişin titreşimlerinin aktif
kontrolünde etkin bir şekilde çalıştığı gösterilmiştir. Akıllı kiriş üzerinde aktif titreşim
sönümlemesine yönelik birçok denetçi tasarımı da yapılmıştır. Performansları incelenmiş olan
denetçiler arasında H∞ [3], PID [4], LQG [5], CFE [6] ve LPV [7] sayılabilir. Ayrıca yapılan
bir çalışmada [8] ise, bir Q ve R parametresi seçimi sonucunda ortaya çıkan LQR denetçi
kullanılmış ve uygulanmıştır.
Bu çalışmada ise, titreşim sönümlemesinde farklı Q ve R parametreleri kullanılarak tasarlanan
doğrusal karesel düzenleyici (LQR) denetçilerinin performansları ve denetçi çıkış voltajları da
incelenmektedir. İlk olarak akıllı kirişin analitik sistem modeli çıkarılmış, daha sonra denetçi
tasarlanmış, akıllı kirişin serbest ve zorlanmış titreşim sonuçları elde edilmiş ve
karşılaştırılmıştır.
AKILLI KİRİŞ MODELİ
Akıllı kiriş (Şekil 1) bir ucu tutturulmuş, diğer ucu serbest olan 350x30x2 mm boyutlarında
alüminyum malzemeden oluşmaktadır. Üzerine Şekil 2 (b)’de görülen 25.37x25.37x0.50 mm
boyutlarında BMP500 tipi PZT yamadan simetrik olarak ikisi bir yüzeyde, ikisi diğer yüzeyde
olmak üzere 4 adet yapıştırılmıştır. Bu piezoelektrik yamalar kullanım amaçlarına göre A1, A2,
D, S şeklinde adlandırılmıştır (Şekil 2 (a)). A1 ve A2 kontrol piezoelektrik yamaları olarak
kullanılmış ve daha güçlü etki sağlaması amacıyla bimorf konfigürasyonunda bağlanmıştır.
Algılayıcı olarak S, uyarıcı olarak D ile adlandırılmış piezoelektrik yamalar kullanılmıştır.

Şekil 1 Akıllı Kiriş

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

53

Akın1 ve Şahin2

Akıllı kirişin uç kısmında ağırlık değişiminin frekans cevaplarına etkisini görmek amacıyla
kurulmuş bir servo mekanizması da bulunmaktadır. Bu çalışmada servo kolundaki ağırlık sabit
bir konumda tutulmaktadır.

Şekil 2 (a) PZT Yama Adları (b) BMP500 Tipi PZT Yama
A1 ve A2 piezoelektrik yamalarına 5 Hz – 30 Hz frekans aralığında üssel artan sinüs
dalgalarıyla uyarılmış ve algılayıcı olarak kullanılan S piezoelektrik yaması ile sistemin cevabı
ölçülmüştür. Bu giriş-çıkış verileri, MATLAB programı yardımıyla hızlı Fourier dönüşümü
kullanılarak frekans cevap fonksiyonuna çevrilmiştir. Şekil 3’de akıllı kirişin deneysel ve
analitik frekans cevap fonksiyonları gösterilmiş ve akıllı kirişin ilk rezonans frekansı 14.38 Hz
olarak bulunmuştur.

Şekil 3 Akıllı kirişin deneysel ve analitik modellerinin frekans cevapları
Denklem 1, akıllı kirişin elde edilen 3. dereceden transfer fonksiyonunu göstermektedir.
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𝐺(𝑠) =

0.01879 𝑠 3 +0.1993 𝑠 2 +310.7 𝑠+1269
𝑠 3 +20.58 𝑠 2 +8214 𝑠+1.539×105

(1)

DENETÇİ TASARIMI VE UYGULAMASI
Doğrusal karesel düzenleyici (LQR) denetçisi optimal bir kontrolcü yaklaşımı olup, kontrol
çıkışı tüm durum uzayı parametreleri fonksiyonudur. Doğrusal ve zamanla değişmeyen bir
sistemde durum uzayı aşağıdaki gibi yazılabilir.

𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢
Burada, x: durum vektörü, u: kontrol vektörü, y: çıkış vektörü, A: sistem matrisi, B: giriş
matrisi, C: çıkış matrisi ve D: doğrudan iletim matrisidir. Denklem 1’de verilen akıllı kirişin
transfer fonksiyonu durum uzayına çevrilmiş ve A, B, C, D matrisleri aşağıdaki gibi
bulunmuştur.
−20.5771
𝐴 = [ 128.0000
0

−64.1702
0
32.0000

−37.5772
]
0
0

1
𝐵 = [0]
0
𝐶 = [−0.1875

1.2215

−0.3964]

𝐷 = 0.0188
Denetçi tasarlamadan önce sistemin kontrol edilebilirliğinin doğrulanması da gerekmektedir.
Sistemin tüm durum uzayı parametreleriyle kontrol edilebilir olması için kontrol edilebilirlik
matrisinin rankının, sistemin durum parametre sayısına (yani 3 e) eşit olması gerekmektedir.
Kontrol edilebilirlik matrisi Denklem 2’de gösterilmiştir.
𝐶 = [𝐴|𝐴𝐵|𝐴2 𝐵| … |𝐴𝑛−1 𝐵]

(2)

LQR denetçisinin yapısı karesel maliyet fonksiyonunu minimum yapacak şekilde tasarlanan bir
durum geribeslemeli kontrol yöntemidir. Denklem 3’te karesel maliyet fonksiyonu
gösterilmiştir.
1 ∞ 𝑇
𝐽 = ∫ [𝑥 𝑄𝑥 + 𝑢𝑇 𝑅𝑢]𝑑𝑡
2 0

(3)

Burada Q pozitif tanımlı, R pozitif yarı tanımlı ağırlık matrisler, x durum vektörü, u ise giriş
vektörüdür. Geribeslemeli kontrol kuralı ve geribesleme kazanç vektörü K aşağıdaki
denklemlerle hesaplanmaktadır.
𝑢 = −𝐾𝑥

𝐾 = 𝑅 −1 𝐵 𝑇 𝑃
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Kazanç vektöründe yer alan P, Riccati denkleminden elde edilir ve bu denklem Denklem (4)’te
gösterilmiştir.
𝐴𝑇 𝑃 + 𝑃𝐴 − 𝐵𝑃𝑅 −1 𝐵 𝑇 𝑃 + 𝑄 = 0

(4)

Geribesleme kazanç vektörü K, Q ve R parametreleri kullanılarak elde edilmektedir. Bu
çalışmada Q ve R parametreleri şu şekilde seçilmiştir.
1 0
𝑄 = 𝛼 × [0 1
0 0

0
0]
1

𝑅=𝛽

Farklı alfa ve beta değerleri verilerek kontrolcünün performansı ve akıllı kirişin ilk rezonans
frekansında (14.38 Hz) serbest ve zorlanmış titreşimlerinin sönümlenmesi gözlenmiştir. Serbest
titreşimlerin benzetimi için sistem modeline ilk rezonans frekansında (14.38 Hz) ±0.5 Volt
sinüs dalgası uygulanmış ve sistem çıktısının sabit genliğe ulaştığındaki (±0.48 Volt) herhangi
bir değerinin durum parametreleri (Denklem 5) kaydedilmiştir. Bu durum parametreleri
sistemin başlangıç koşuluna göre serbest titreşim hareketini izlemek için kullanılmıştır. Ayrıca,
titreşimlerin sönümleme benzetim çalışmalarında sisteme ±0.5 Volt sinüs dalgası uygulanmış
ve kontrolcü, sistem ±0.48 Volt (algılayıcı piezoelektrik yamadan ölçülen) değerinde sinüs
dalgası ile 14.38 Hz frekansında zorlanırken çalıştırılmıştır.

𝑥𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç

−4.5930 × 10−4
=[
]
0.0031
5.6389 × 10−8

(5)

Benzetim çalışmalarında alfa değeri 1 sabit olarak alınmış ve beta değerleri 1’den başlatılarak
azaltılmıştır. 5 farklı parametre ile benzetim yapılmış ve sonuçları (Şekil 4’ten 8’e kadar)
gösterilmiştir. Ayrıca, en yüksek kontrolcü çıkış voltajı her benzetim için bulunmuş ve
giriş/çıkış modülünün limitiyle karşılaştırmak amacıyla kaydedilmiştir.
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Şekil 4 Senaryo 1’in (α=1, β=1) benzetim sonuçları

Şekil 5 Senaryo 2’nin (α=1, β=0.1) benzetim sonuçları

Şekil 6 Senaryo 3’ün (α=1, β=0.01) benzetim sonuçları
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 7 Senaryo 4’ün (α=1, β=0.002) benzetim sonuçları

Şekil 8 Senaryo 5’in (α=1, β=0.001) benzetim sonuçları
Kontrolcü devrede olmadan sistemin verilen başlangıç koşulunun değeri sonucundaki yatışma
süresi yaklaşık 5.2 saniye olarak hesaplanmıştır. Tablo 1’de benzetim sonuçları
karşılaştırılmıştır.
Tablo 1 Senaryoların karşılaştırılması
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Parametreler

Kazanç
[dB]

Kontrolcü Çıkışı [V]
(En yüksek değeri)

Yatışma
Süresi [s]

Zorlanmış Titreşim
Bastırma Oranı

α=1, β=1

-1.17

0.14

4.50

12 %

α=1, β=0.1

-6.11

0.96

2.57

50 %

α=1, β=0.01

-14.97

3.93

0.95

82 %

α=1, β=0.002

-21.40

8.40

0.42

92 %

α=1, β=0.001

-24.02

10.80

0.30

94 %
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Kontrolcü çıkışının en büyük voltaj değeri, verilen başlangıç koşulu ve Senaryo 5 için 10.80
Volt bulunmuştur ancak bu değer, giriş-çıkış modülünün limitlerini (±9 V) geçtiği için bu
kontrolcü deneysel çalışmada kullanılamamaktadır. Bu durumda, verilen başlangıç koşulunun
değeri sonucu ortaya çıkan en yüksek titreşim miktarını sönümleyebilecek en iyi kontrolcü
parametreleri (α=1, β=0.002) olarak bulunmuştur.
Ayrıca, deneysel çalışmalar ile akıllı kirişin serbest ve zorlanmış titreşimleri, elde edilen en iyi
kontrolcü kullanılarak bastırılmış ve sonuçlar Şekil 9’da gösterilmiştir. Ek olarak, kontrolcü
sinyallerinin limitler (yani ±9 V) içerisinde olduğu da gözlenmiştir.

Şekil 9 Serbest ve Zorlanmış Titreşim Sönümleme Deneysel Sonuçları
SONUÇLAR
Akıllı kirişin, serbest (Tablo 2) ve zorlanmış (Tablo 3) titreşimlerinin benzetim ve deney
sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, akıllı kirişin titreşimlerinin bastırılmasında, doğrusal
karesel düzenleyici yöntemi kullanılarak tasarlanan denetçinin etkin olduğu gösterilmiştir.
Tablo 2 Serbest Titreşim Sönümleme Benzetim ve Deney Sonuçları
Yatışma Süresi [s]

Kontrolcü Çıkışı [V]
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Açık Döngü Kapalı Döngü

(En Yüksek Değeri)

Benzetim

5.20

0.42

8.40

Deney

5.18

0.44

8.83

Tablo 3 Zorlanmış Titreşim Sönümleme Benzetim ve Deney Sonuçları
Bastırma Performansı

Kontrolcü Çıkışı [V]
(En Yüksek Değeri)

Benzetim

92 %

8.40

Deney

89 %

8.60
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ABSTRACT
In this study, a new “Expandable Pedicular Screw” is designed for use in osteoporosis
vertebral patients’ treatments. Solid model of the screw is designed by using the
SOLIDWORKS© program. In the light of the standards and the literature, tensile test, bending
test, torsion test and peel test are simulated separately by using finite element analysis (FEA)
program ANSYS©. Results of the analyses are discussed and compared with existing results.
ÖZET
Osteoporoza bağlı vertebra (omur) sorununa çözüm üretmek için yeni bir genişleyebilir
pedikül vida tasarlanmıştır. Tasarım SOLIDWORKS© programı kullanılarak yapılmıştır.
Tasarlanan vidaya standartlara uygun olarak çekme, eğilme, burulma ve sıyırma testlerinin
bilgisayarlı benzetimleri (simülasyonları) uygulanmış, yapılan analizlerin sonuçları,
standartlarda ve daha önce yapılmış çalışmalarda bulunan değerlerle karşılaştırılmıştır.
Analizler için ANSYS© sonlu elemanlar paket programı kullanılmıştır.
GİRİŞ
Günümüzde özellikle yaşlı bireylerde sık görülen osteoporoz (kemik erimesi) insan hayatını
zorlaştırmaktadır. Vertebral kolon patolojileri (omurga rahatsızlıkları) uygarlığın
başlangıcından itibaren insanlığın merak duyduğu ve ilgilendiği konulardan olmuştur. İlk
vertebra ile ilgili yazıtlara Edwin Smith Cerrahi Papirüslerinde (M.Ö 16.yy)
rastlanılmaktadır [1].
Omurga kırıkları, doğuştan omurga eğrilikleri ve tümör sebebiyle kemiklere gelen yükün
alınması gibi durumlarda omurga sabitlemesi tek çözüm olarak göze çarpar [2]. Birçok
farklı yöntem olduğu hâlde en yaygın omurga sabitleme, pedikül vidalarla sabitleme
yöntemidir [3]. Kemik erimesi olan (osteoporotik) vakalarda pedikül vidalarla omurga
sabitlemesi işlemi diğer vakalara göre daha problemlidir. Osteoporoz, kemiği daha gevrek
ve kırılmaya müsait hâle getiren yan etkilerinden dolayı sessiz hastalık olarak adlandırılır [4].
Vidanın çekip çıkarma dayanımını artırmak; kemik kalitesi, vida tasarımı ve kemik-vida ara
yüzündeki bağı faktörlere bağlıdır [5]. Uygulamada daha iyi sonuçlar alma adına pedikül
vidalara sement takviyesi yapılmasıyla ilgili çok sayıda araştırma yapılmış ve bunların çok
büyük bir bölümü, sement takviyesinin osteoporoz hastası kemiklerde çekip çıkarma
dayanımını artırdığını göstermiştir [6].
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Bu konuda insan kadavraları, yaşayan hastalar, hayvanlar ve sentetik köpükler üzerinde
yapılan çalışmalarda, kanüllü pedikül vidalarla sement takviyesinin çekip çıkarma
dayanımında artış sağladığı görülmüştür. Bunun yanında sement takviyesinin zehirli sızıntı
riski ve ikincil bir malzeme kullanılma zorunluluğu gibi bazı sakıncalı tarafları vardır. Sement
takviyesinin bu tür dezavantajları, araştırmacıları, kemiğin doğasını daha detaylı anlamaya
ve pedikül vidaların tasarımlarıyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaya yönlendirmiştir.
Vida çekirdeği üzerinde yapılan birçok çalışma, vida çekirdeğinin konik şekilde olmasının
silindirik şekilde olmasına göre, daha yüksek çekme (çıkarma) mukavemeti sağladığını
göstermiştir [5]. Araştırmacılar diş profili, hatve, diş yüzey alanı gibi tasarım değişkenlerine
odaklansalar da çok önemli bir iyileştirme sağlanamamıştır [7].
Bu çalışmada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı vertebra (omur) sorununa çözüm üretmek
için yeni bir pedikül vida tasarlanmıştır. Tasarlanan genişleyebilir pedikül vidanın uç kısmı 4
kanatlı olarak tasarlanmış, vidanın ortasında kanül ve vidanın ucunun self-tapping (akıllı vida)
özellikte olması düşünülmüş ve SOLIDWORKS© programı ile çizilmiştir. Vida malzemesi
olarak Ti-6Al-4V, sıyırma analizinde ise kemiğin mekanik özelliklerine yakın bir malzeme
olan UHMWPE seçilmiştir. Standartlarda bahsi geçen testlerin simülasyonu ve analizi
yapılmıştır.
TASARIM
Kemik erimesi hastalar için tasarlanan genişleyebilir pedikül vidanın tasarım aşamaları bu
bölümde anlatılacaktır. Literatür araştırmalarından, bu konuda uzmanlaşmış doktorların
deneyimlerinden ve özel sektörde pedikül vida üretimi yapan Prodorth firmasından alınan
fikirler ışığında pedikül vidanın hangi parametreler doğrultusunda tasarlanması gerektiğine
karar verilmiştir. Genişleyebilir pedikül vidanın en genel özellikleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Genişleyebilir pedikül vidanın boyutsal özellikleri
Vida boyutlarının belirlenmesinde, Demir ve diğ. [8] çalışması yol gösterici oluşmuştur.
Pedikül uygulanmasında, çekip-çıkarma dayanımı, kemik-vida ara yüzeyini sabitleyici bağ
(fiksasyon), sement kullanımı, revizyon ameliyatları parametreleri dikkate alınarak
genişleyebilir pedikül vidanın tasarımı gerçekleştirilmiştir. Vidanın ortasının kanüllü olması
sement kullanılabilmesine ve fiksasyona arttırıcı etki yapmakla birlikte genişletici rot
kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Genişletici rot kullanımı vidanın kemik içinde uç
kısmının açılmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda çekip-çıkarma dayanımını oldukça
arttırabilmektedir. Uç kısmının “self-tapping” özelliğinin olması ile ameliyat sırasında pedikül
vidanın kemiğe montajından önce ek bir işlem gerektirmemesi sağlanmıştır.
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Şekil 2. Genişleyebilir pedikül vidayı oluşturan parçalar

Şekil 3. Genişleyebilir pedikül vidanın parçaları montajlanmış ve ucu açılmış görüntüsü
ANALİZ
Analiz için ANSYS paket programı kullanılmıştır. Program ile genişleyebilir pedikül
vidanın çekme, burulma, eğilme ve sıyırma analizleri yapılmıştır. Normal vida ile
genişleyebilir vida için yapılan analizler hem kendi aralarında hem de bu konuyla ilgili
çalışmalarla kıyaslama yapılmıştır.
©

Analizlere referans olması açısından Örmeci [9] ve Toraman [10] tarafından yapılan deneysel
çalışmalar ele alınmıştır.
ÇEKME ANALİZİ
Sınır şartları Şekil 4 ve 5’ te gösterilmiştir.
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Şekil 4. Normal vida için çekme analizinin sınır şartları

Şekil 5. Genişletilmiş vida için çekme analizi sınır şartları
ÇEKME ANALİZİ SONUÇLARI

Şekil 6. Normal vidanın çekme analizi sonucu

Şekil 7. Genişletilmiş vidanın çekme analizi sonucu

Vidanın dayanımına bakılmıştır. Genişleyebilen vida kanatlı yapıya sahip olduğu halde
sonuçları pozitif çıkmıştır.
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EĞİLME ANALİZİ
Sınır şartları aşağıdaki Şekil 8 ve 9’ da gösterilmiştir.

Şekil 8. Normal vida için eğilme analizinin sınır şartları

Şekil 9. Genişletilmiş vida için eğilme analizinin sınır şartları
EĞİLME ANALİZİ SONUÇLARI

Şekil 10. Normal vidanın eğilme analizi sonucu
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Şekil 11. Genişletilmiş vidanın eğilme analizi sonucu
Deney verilerine göre [9], 600N‘ a denk gelen deplasman yaklaşık 5 mm civarında, 600N’ a
karşılık normal vida için maksimum deplasman 1,3564 mm ve genişletilmiş vidaya uygulanan
600N kuvvet ile maksimum deplasman 0,10066 mm bulunmuştur. Genişleyebilir pedikül
vidanın deneysel veriden uzak çıkmasının sebebi ise tasarlanan vidanın içinde genişletici rot
parçasının bulunmasıdır. Omura fazla yüklenilme durumunda vida deforme olmayacaktır.
BURULMA ANALİZİ (ASTM F543)
Sınır şartları aşağıdaki Şekil 12 ve 13’ de gösterilmiştir.

Şekil 12. Normal vida için burulma analizinin sınır şartları

Şekil 13. Genişletilmiş vida için burulma analizinin sınır şartları
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BURULMA ANALİZİ SONUÇLARI

Şekil 14. Normal vidanın burulma analizi sonucu

Şekil 15. Genişletilmiş vidanın burulma analizi sonucu
Omura gelen kuvvetlere göre yapılan analizlerde, hareketin yapısına göre omurlar burulmaya
da maruz kalır. Bu yüzden burulma analizi önemlidir. Omura sıyırma etkisi yapabilir. Bu
yüzden moment altında vidanın plastik şekil değişimi olmamalıdır.
SIYIRMA ANALİZİ
Hsu, C.C. ve diğ.[11] bu konularda çalışma yapmış ve çekip çıkarmanın omura etkisini
incelemiştir. Ayrıca Örmeci [9] prototip olarak ürettiği vida ile dana omurgası kullanarak çekip
çıkarma dayanımlarını incelemiştir.
Sıyırma analizi Şekil 16‘ daki gibi modellenmiştir.
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Şekil 16. Sıyırma analizinin modellenmiş görüntüsü
Wenhai Wang ve diğ.[12] uyguladığı malzeme özellikleri referans alınmıştır.
SIYIRMA ANALİZİ SONUÇLARI

Şekil 17. Normal vida sıyırma analizi

Şekil 18. Genişletilmiş vida sıyırma analizi

Şekil 17‘ da ilk haldeki vida görülürken , Şekil 18’ de tasarlanan genişleyebilir vida
gösterilmiştir. Analiz sonucunda deneysel verilerdeki parametreler kullanılarak sıyırma
analizi yapılmıştır. Tasarlanan genişleyebilir vidanın -sementinde etkisi ile- tutunma yüzeyi
oldukça iyidir.

68

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Akış1, Atıl2, Yıldız3 ve Özhan4

SONUÇLAR
Bu çalışmada osteoporoz hastalarda kullanılması için tasarlanmış genişleyebilir pedikül vida
incelenmiştir. Pedikül vidalar omur sabitlemesinde (fiksasyon) oldukça başarılı bir araçtır.
Omur kırıkları gibi durumlarda iyileşmenin en iyi ve hızlı bir şekilde olabilmesi için
omurların stabil olması gerekmektedir. İnsan vücudunda kullanılan vidaların sağlamlığı ve
insan sağlığına zararı olmaması en önemli kriterlerdir.
Tasarlanan genişleyebilir pedikül vidanın bilgisayar ortamında ANSYS programı kullanılarak
Çekme, Burulma (ASTM F543), Eğilme ve Sıyırma analizleri gerçekleştirilmiştir.
Kemik erimesi olan hastalarda en büyük problem kemik-vida arasında tutunma miktarının az
olmasıdır ve bu nedenle çekip çıkarma dayanımının düşük olmasıdır. Genişleyebilir vidanın
tercih edilmesinin sebebi çekip çıkarma dayanımının ters konik yapısı sayesinde yüksek
olmasıdır. Tutunma miktarını arttırmak içinse sement takviyesi yapılmalıdır.
Kemik erimesi önemli ve sıklıkla görülen bir hastalıktır. Genellikle ileri yaşlarda ortaya
çıktığı için tedavisi de zordur. Bu çalışmada tasarlanan “Genişleyebilir Pedikül Vida”nın
yapılacak ek çalışmalar ve deneyler sonunda üretilmesiyle uygulayıcılar açısından “kolay
uygulanabilir” ve hastalar açısından ise
“başarılı bir tedavi”
alternatifi olacağı
düşünülmektedir.
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SANDVİÇ KOMPOZİT PLAKA ÜZERİNDE AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ
AMACIYLA KULLANILACAK PİEZOELEKTRİK YAMALARIN
YERLERİNİN BELİRLENMESİ
Yunus Tansu Aksoy1 ve Melin Şahin2
1,2
Havacılık ve Uzay Mühendisliği – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
ABSTRACT
Weight is one of the most important problems in Aerospace Engineering applications. To
overcome this problem, sandwich composite materials are designed. Sandwich materials solve
this weight problem while having a smoother surface, fatigue resistance and increasing
strength. However, thin plate-like structures have vibration problems. The most effective
solution to the vibration problems can be said as active vibration control. Active vibration
control is a powerful way of vibration suppression as long as the actuators and sensors are
located correctly. Improper locations may lead to lose in the control performance; in fact,
control can be impossible. In this paper, locations for piezoelectric actuators and sensors are
determined using finite element modelling and analyses methods.
ÖZET
Ağırlık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarında en önemli sorunlardan biridir. Bu
sorunun üstesinden gelmek için sandviç kompozit yapılar tasarlanmaktadır. Sandviç yapılar
bu ağırlık problemini çözerken, aynı zamanda daha pürüzsüz bir yüzey, malzeme
yorgunluğuna dayanım ve artan bir mukavemet de sağlamaktadır. Ancak, ince plaka tipi
yapılar titreşim problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu titreşim problemlerine karşı en etkili
çözüm olarak aktif titreşim kontrolü söylenebilir. Eyleyici ve algılayıcılar doğru yerleştirildiği
sürece aktif titreşim kontrolü titreşim bastırmada çok güçlü bir yöntemdir. Yanlış konumlar,
performans düşüklüğüne ve hatta kontrolün imkansızlaşmasına yol açabilirler. Bu çalışmada,
sonlu elemanlar modelleme ve analiz metotları kullanılarak, piezoelektrik eyleyici ve
algılayıcıların yerleri belirlenmiştir [1].
GİRİŞ
Sandviç kompozit yapılar, düşük ağırlık sağlaması ve yüksek direngenlik göstermesi gibi
faydalarından dolayı havacılık ile ilgili alanlarda çalışanların ilgisini çekmektedir. Pürüzsüz
yüzey, malzeme yorgunluğuna dayanım ve artan mukavemet, sandviç yapıların tercih
edilmesinde önemli bir oynar. Bu avantajlardan biri örnek olarak Şekil 1’de gösterilmektedir.
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Şekil 1 Aerodinamik Yüzey Pürüzsüzlüğü [1]

Sandviç yapılar temel olarak iki yüksek mukavemet sahibi yapının arasına hafif bir malzeme
konarak oluşturulur. Bu iki dış yüzey genelde kompozit seçilmekle beraber, ortada bulunan
çekirdek yapı köpük, balsa veya bal peteği olabilmektedir. Çekirdek yapılar o kadar hafiftir
ki, 16 kg/m3’e kadar düşük yoğunluğa sahip olabilirler [2].
Piezoelektrik yapılar, elektrik enerjini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi de elektrik
enerjisine çevirebilen yapılardır. Piezoelektrik özelliğin tanımı, uygulanan strese karşılık
elektrik üretme olarak verilmiştir [3]. Piezoelektrik malzemelerin bu özellikleri sayesinde,
elektrik akımı verilerek bağlı oldukları yapıda mekanik yer değiştirmeler elde
edilebilmektedir. Piezoelektrik yapılar, eyleyici ve algılayıcı olarak aktif titreşim kontrolü
tasarımlarının çoğunda kullanılırlar. Ancak, aktif titreşim kontrolü sağlayabilmek için
oluşturulan yapının kontrol edilebilir olması gerekmektedir. Bunun için piezoelektrik yamalar
doğru yerlere konumlandırılmalıdırlar. Bu çalışmada da sonlu elemanlar modeli kullanılarak,
ince bir plakanın üzerine ilk üç biçim şeklini kontrol etmek için gereken piezoelektrik
yamaların nereye konumlanması gerektiği araştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan
piezoelektrik yamaların boyutları 25x25 mm’dir.
SONLU ELEMANLAR MODELİ
Bu çalışmada kullanılan plakanın boyutları 195 mm ve 300 mm olarak belirlenmiştir. Kısa
olan kenarlardan biri sınır koşulu olarak sabitlenmiş, diğer üç kenarı serbest olarak
bırakılmıştır. Sandviç yapı, SGL GE8903-280-37e cam elyaf olan yüzeylerinin kalınlığı 0.25
mm ve çekirdek yapı olan Rohacell 31 IG-F köpüğün kalınlığı da 1 mm olmak üzere
toplamda 1.5 mm kalınlığa sahiptir. Yüzeyde bulunan kompozit plakalar “twill” örme
kullanılarak “prepreg” formdan üretilmiştir. Malzemelerin özellikleri üretici firmadan temin
edilmiş ve Tablo 1 ve Tablo 2 ile gösterilmiştir. Bu malzeme özellikleri kullanılarak,
kompozit sandviç plaka CQUAD4 2-D kabuk elemanlarla MSC Patran [4] yazılımı ile
modellenmiştir.
Tablo 1 Cam Elyaf Yüzeyin Malzeme Özellikleri

GE 8903-280-37 (Yüzey)

E1
[GPa]

E2
[GPa]

G12
[GPa]

ρ
[kg/m3]

25.0

25.0

3.5

2000

Tablo 2 Köpük Çekirdek Yapının Malzeme Özellikleri

Rohacell 31 IG-F (Çekirdek)

E
[MPa]

G
[MPa]

ρ
[kg/m3]

36.0

13.0

32

Çözüm ağı bağımsızlığını göstermek için farklı çözüm ağları denenmiş ve 60 eleman kısa
kenar için 90 eleman uzun kenar için uygun bulunmuştur. Sonlu elemanlar modeli 5400
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eleman ve 5551 nokta içermektedir. Bu sonlu elemanlar modeli ile bulunan doğal frekanslar
ve biçim şekilleri Şekil 2’de gösterilmiştir.

(b)

(a)

(c)
Şekil 2 Kompozit Sandviç Plakanın İlk Üç Doğal Frekansı ve Biçim Şekilleri: (a) Düzleme Dik İlk Eğilme:
[13.54 Hz], (b) İlk Burulma: [31.22 Hz], (c) Düzleme Dik İkinci Eğilme: [81.90 Hz]

PİEZOELEKTRİK EYLEYİCİ VE ALGILAYICILARIN YERLERİNİN
BELİRLENMESİ
Piezoelektrik eyleyiciler ve algılayıcılar, en çok modal kuvvetlerin uygulandığı yerlere, en az
kontrolcü eforu gerektiren veya en çok enerji dağılan yerlere, yapının en çok yer değiştirme
kazandığı yerlere, kontrol edilebilirlik veya gözlemlenebilirlik seviyelerinin en çok olduğu
yerlerde konumlandırılabilirler [5]. Piezoelektrik eyleyici ve algılayıcılarının yerleri, ilk üç
biçim şekli için en çok eğriliğin olduğu yerler olarak seçilmiştir. Yerlerin belirlenmesi için
temel olarak denklem (1) kullanılmıştır [6].
𝜕 3 𝑧(𝑥, 𝑡)
(1)
=0
𝜕𝑥 3
Önce ilk biçim şekli olan düzleme dik ilk eğilmeye göre, ardından ilk burulma ve düzleme dik
ikinci eğilme biçim şekillerine göre piezoelektrik yamaların yapıştırılacağı yerler
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belirlenmiştir. Ancak denklem (1)’deki gibi üçüncü türevi sıfıra eşitlemek yerine ikinci
türevin en yüksek olduğu konumların bulunması yoluna gidilmiştir. Eğriliğin bulunması için
biçim şekilleri normalize edilip, ikinci türevleri alınmış ve buna göre her noktadaki eğriliğin
sayısal bir değeri bulunmuştur. Fiziksel sınırlar da göz önüne alınarak, her bir biçim şeklinin
kontrolü için gereken yerler tespit edilmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi ile bulunan yer
değiştirme biçim şekillerinin ikinci türevleri merkezi fark yöntemi kullanılarak, denklem (2)
ile bulunmuş ve bu denklem y yönündeki analizler için de tekrar edilmiştir.
𝑧(𝑥 + 𝑑𝑥) − 2𝑧(𝑥) + 𝑧(𝑥 − 𝑑𝑥)
(2)
𝑑𝑥 2
Denklem (2)’de x ekseni kısa kenar boyunca, y ekseni uzun kenar boyunca alınmıştır. z(x),
biçim şeklini, z''(x) ise x yönündeki ikinci türevi temsil etmektedir. Piezoelektrik yamaların
sayısı ve konumları, bu yamalar deneysel ortamda da kullanılacağından formülizasyondan
sonra fiziksel koşullar da göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. İlk önce, sadece bir
adet algılayıcı kullanılacağından, algılayıcının yeri belirlenmiştir (Şekil 3).
𝑧 ′′ (𝑥) =

Şekil 3 Piezoelektrik Algılayıcının Konumlandırılması

Eyleyicilerin yeri belirlenirken, biçim şekli sırası göz önüne alınmıştır. Konum bulmak için
kullanılan bilgisayar programındaki algoritma Şekil 4’te verilmiştir [7]. Önce düzleme dik ilk
eğilme için azami eğriliğin olduğu yere 4 adet yama yerleştirilmiştir. Sonraki biçim şekli için
azami eğrilik konumu bulunurken diğer yamaların bulunduğu yerler çıkarılarak kalan
yerlerdeki en yüksek eğriliğin olduğu yere 4 adet yama daha konumlandırılmıştır. Üçüncü
biçim şekli için de aynı prosedür izlenerek yerleştirme işlemi tamamlanmıştır (Şekil 5).
Plakanın yamalar yapıştırıldıktan sonraki son hali de Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 4 Piezoeletrik Yamaların Yerleşim Algoritması

Şekil 5 Piezoelektrik Eyleyicilerin Konumlandırılması

Şekil 6 Piezoelektrik Yamaların Sandviç Kompozit Plaka Üzerinde Konumlandırılması
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SONUÇLAR
Bu çalışmada sonlu elemanlar metotları kullanılarak, aktif titreşim kontrolü için gereken
piezoelektrik yamaların konumları belirlenmiştir. İlk üç biçim şeklini kontrol etmek için,
sırayla her biçim şekli için konumlandırmalar yapılmıştır. Konumlandırmalar en yüksek
eğriliğin olduğu yere yapılmış, Her bir biçim şekli için en yüksek eğriliğin olduğu yerler bir
algoritma yardımı ile bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda, deneylerde kullanılmak amacıyla,
ilk üç biçim şeklinin aktif titreşim kontrolünü sağlamak amacıyla optimum yerlerine
piezoelektrik yamaların yerleştirildiği akıllı sandviç plaka üretilmiştir.
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TEK KATLI TEK AÇIKLIKLI DÜZLEM ÇERÇEVENİN
HİBRİT DİNAMİK BENZERİ TESTİ
Cenk Aksoylar1, Nihan Doğramacı Aksoylar2, Ömer Güzel3 ve Ebubekir Koç4
1,2,4
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul
3
Yapı Merkezi İnşaat San. A.Ş., İstanbul
ABSTRACT
Hybrid pseudo dynamic simulation is a technique that combines the advantages of
mathematical modeling and laboratory tests. The structural system is separated into substructures. The components whose seismic behavior are well known, behave elastically or
cannot be physically tested in the laboratory because of geometrical sizes are modelled
mathematically. On the other hand, the components whose seismic behavior are the main
focus of the research or behave non-linearly are tested physically in the laboratory. In the
framework of this study a small-scaled, single story, single span plane frame is tested with
hybrid pseudo-dynamic simulation in “Structural Mechanics and Earthquake Research
Laboratory” of Fatih Sultan Mehmet Vakıf University under Elcentro earthquake ground
motion record. The results are compared with hybrid simulations having mathematical models
only. According to the results of the simulations with physical specimens, the hybrid pseudodynamic simulation gives satisfactory results within the required precision.
ÖZET
Hibrit dinamik benzeri simülasyon, matematiksel modellemenin ve laboratuvar testlerinin
avantajlarını birleştiren bir yöntemdir. Hibrit dinamik benzeri simülasyonda araştırılacak yapı,
alt yapı parçalarına bölünür. Bu alt yapılardan deprem davranışı daha iyi bilinen, elastik
sınırlarda davranan veya geometrik boyutları nedeniyle laboratuvar ortamında fiziksel olarak
test edilmesi mümkün olmayanlar matematiksel olarak modellenir. Deprem davranışları asıl
araştırma konusu olan ve doğrusal olmayan davranışların yoğunlaştığı alt yapılar ise
laboratuvarda fiziksel olarak test edilirler. Bu çalışma kapsamında küçük ölçekli, tek katlı tek
açıklıklı bir düzlem çerçevenin hibrit dinamik benzeri testi Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi “Yapı Mekaniği ve Deprem Araştırma Laboratuvarı”nda elcentro depremi ivme
kaydı altında gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar tamamen matematiksel modeller
kullanılarak yapılan sayısal çözümlerle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında
gerçekleştirilen fiziksel numuneli hibrit dinamik benzeri testin yeterli ve istenilen hassasiyette
sonuçlar verdiği gösterilmiştir.
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GİRİŞ
Yapıların deprem davranışlarının öğrenilmesi ve belirlenmesinde kullanılan üç ana yöntem: i)
depremlerden sonra yapılan saha incelemeleri, ii) matematiksel modellemeler ve iii)
laboratuvar testleridir. Saha incelemeleri, depremin yapılar üstündeki etkilerinin
incelenmesindeki en gerçekçi yöntemdir. Ancak her deprem kaydının, yapının, zemin
koşullarının vb. özellikleri incelenen duruma özel olması nedeniyle elde edilen sonuçlar kısıtlı
olmaktadır. Matematiksel modelleme, yapıların düşük maliyetle birçok deprem senaryosuna
göre incelenmesine imkân tanıdığı için en çok kullanılan yöntemdir. Ancak bu yöntemde de
kullanılan analiz metoduna, malzeme ve yapı modelleri vb. kabullere göre elde edilen
sonuçlarda büyük değişiklikler olabilmektedir. Laboratuvar testleri ise yapıların deprem
davranışının ve kapasitesinin belirlenmesindeki en etkili yöntemdir. Saha incelemelerinin
aksine araştırmacının incelemek istediği yapı tipinde ve deprem senaryosunda tam kontrolü
vardır. Ayrıca laboratuvar testlerinde malzeme ve geometrik davranışına ait ön kabuller
yapılmadığından elde edilen sonuçlar analitik modellemeye göre daha gerçekçi olmaktadır.
Yapıların deprem davranışlarının ve performanslarının belirlenmesinde kullanılan üç ana
laboratuvar testi yöntemi: i) quasi statik testler, ii) dinamik benzeri testler ve iii) sarsma
tablası / gerçek zamanlı testlerdir. Sarsma tablası testleri hem yapıların kapasiteleri açısından
hem de depremlerin istemleri açısından en güvenilir sonuçları veren yöntemdir. Ancak
özellikle çok serbestlik dereceli sarsma tablaları çok yüksek maliyetli yatırımlardır ve
üzerlerindeki yapı ağırlığına ait kısıtlamalar yüzünden genellikle ölçeklendirilmiş yapılara ait
testler gerçekleştirilebilmektedir. Quasi-statik testler ekonomikliği ve basitliği nedeniyle
özellikle gerçek ölçekli yapıların incelenmesinde en çok kullanılan yöntemdir. Ancak bu
yöntemde yapının dinamik davranışı göz ardı edilir ve yapının daha önceden belirlenmiş bir
deplasman profilini gerçekleştirmesi sağlanır. Bu şekilde yapının kapasitesine ait bazı bilgiler
elde edilebilse de, deprem istemi ile ilişkilendirilmesi deneyden sonra analitik olarak yapılır.
Dinamik benzeri testlerde ise hem yapının kapasitesine hem de deprem istemine ait bilgiler
test sırasında elde edilir. Ana prensip olarak, yapı adım adım integrasyon yöntemi ile
incelenir. Simülasyon gerçek zamanlı olmayan düşük hızlarda gerçekleştirilir. Her zaman
adımında yapının fiziksel testinden elde edilen reaksiyon kuvvetleri bir bilgisayar modelinde
yapının atalet ve sönüm etkileri ile matematiksel olarak birleştirilir ve depremin bir sonraki
zaman adımında yapıdan istediği deplasman değerleri belirlenir. Bu deplasman değerlerinin
fiziksel yapıya etkitilmesi ile test devam eder.
Hibrit dinamik benzeri simülasyon, matematiksel modellemenin ve laboratuvar testlerinin
avantajlarını birleştiren bir yöntemdir. Bu yöntemde araştırılacak yapı, alt yapı parçalarına
bölünür. Bu alt yapılardan deprem davranışı daha iyi bilinen, elastik sınırlarda davranan veya
geometrik boyutları nedeniyle laboratuvar ortamında fiziksel olarak test edilmesi mümkün
olmayanlar matematiksel olarak modellenir. Deprem davranışları asıl araştırma konusu olan
ve doğrusal olmayan davranışların yoğunlaştığı alt yapılar ise laboratuvarda fiziksel olarak
test edilirler.
Bu çalışma kapsamında küçük ölçekli, tek katlı tek açıklıklı bir düzlem çerçevenin hibrit
dinamik benzeri testi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi “Yapı Mekaniği ve Deprem
Araştırma Laboratuvarı” nda gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar tamamen matematiksel
modeller kullanılarak yapılan sayısal çözümlerle karşılaştırılmıştır.
Ülkemizde daha önce dinamik benzeri testler yapılmıştır [1,2], ancak hibrit dinamik benzeri
test halen dünyada çok sınırlı sayıda üniversitede gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışma,
yazarların bilgisi dahilinde, ülkemizde yapılmış olan ilk hibrit dinamik benzeri testtir.
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HİBRİT DİNAMİK BENZERİ TEST
Hibrit simülasyon ana mantık olarak; incelenecek tüm sistemin fiziksel ve/veya matematiksel
alt yapı parçalarına ayrılmasını ve tüm sistemin rijitlik matrisinin atalet kuvveti içeren, altyapı
bölümlemesi yapılan ve deplasman sonuçları istenilen serbestlik derecelerine indirgenme
işlemi yapılmasını içerir. Hareket denklemi (1)’de verilen sistemde i, j ve k alt indisleri
sırasıyla, atalet kuvveti içeren serbestlik derecelerini, altyapı bölümlemesi yapılan ve
deplasman sonuçları istenilen serbestlik derecelerini ve ilgi odağı olmayan diğer serbestlik
derecelerini içermektedir. Bu sistemde, ilgi odağı olmayan serbestlik dereceleri indirgenerek
(2)’de verilen hareket denklemi üzerinden çözümler gerçekleştirilir.
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İndirgenmis rijitlik matrisi üzerinden gerçekleştirilen dinamik benzeri test gerçek zamanlı
olmayan hızlarda yürütülür.
Dinamik benzeri test ana mantık olarak bir zaman integrasyon şeması kullanarak hareket
denkleminin adım adım çözülmesini içerir. Her adımda, rijitlikle ilgili terimler fiziksel testten
ve/veya matematiksel modelden alınır, üzerine atelet ve sönüm matrisleri sayısal olarak ilave
edilerek hareket denklemi çözülür. Bu çalışmada iterasyonsuz örtük bir yöntem olan α-OS [3]
zaman integrasyon şeması kullanılmıştır. Bu yöntemde (3)’de verilen α katsayısı ile
değiştirilmiş hareket denklemi, yer değiştirme ve hız bileşenlerinin (4), belirleyici ve düzeltici
bileşenlerine ayrılmasıyla çözülür.

Mxn1  1    Cxn1   Cxn  1    rn1   rn  1    f n1   f n
xn 1  xn  txn  12 t 2 1  2  xn  t 2  xn 1
xn 1  xn  t 1    xn  t xn 1

(3)
(4)

Hibrit dinamik benzeri simülasyonda Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign’de (UIUC)
geliştirilen ve açık kaynak kodlu olarak literatürde bulunan UI_Simcor yazılımı [4,5,6,7],
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde bulunan altyapıya göre düzenlenerek
kullanılmıştır.
DENEY DÜZENEĞİ VE TEST NUMUNESİ
Hibrit dinamik benzeri simülasyonda, matematiksel model ve fiziksel test altyapılarının
birleşim noktalarında hesaplanan sınır koşullarını, fiziksel test numunesine etkitebilecek yük
ve deplasman hücrelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sınır koşulları incelenecek sistemdeki
serbestlik derecesine göre tek eksenli olabileceği gibi, en genel halde altı eksenlidir. Bu
çalışmada Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi “Yapı Mekaniği ve Deprem Araştırma
Laboratuvarı”nda bulunan altı eksenli yük ve deplasman hücresi kullanılmaktadır. Altı
serbestlik dereceli yük ve deplasman hücresi her üç eksen doğrultusunda öteleme veya kuvvet
ve her üç eksen etrafında dönme veya moment olarak aldığı komutları deney numunesine
yansıtabilmektedir. Laboratuvarda kullanılan hücrenin fotoğrafı ve teknik kapasitesi Şekil
1’de verilmiştir.
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Teknik Kapasitesi
X

Y

Z

Yer
Değiştirme

± 50 mm

± 25 mm

± 25 mm

Dönme

± 11.6o

± 9.4o

± 20.4o

Kuvvet

18.6/31
kN (B/Ç)

9.3/15.6
kN (B/Ç)

27.9/46.8
kN (B/Ç)

Moment

2.2 kN.m

2.6 kN.m

2.2 kN.m

Şekil 1. Altı Serbestlik Dereceli Yük ve Deplasman Hücresi ve Teknik Kapasitesi
Bu çalışmada, Şekil 2.a’da verilen tek katlı tek açıklıklı düzlem çerçeve sistemi incelenmiştir.
Çerçeve kat döşemesinin rijit diyafram olarak davrandığı düşünülerek, tüm kolon üst uçlarının
yapacağı yatay deplasmanların aynı olacağı kabul edilmiştir. Ayrıca kolon üst uçlarındaki
dönme değerlerinin sıfır olduğu kabul edilmiş ve tüm sistem tek serbestlik dereceli bir sisteme
indirgenmiştir.
Bu kabuller altında, 5 ve 10’nolu düğüm noktalarının yapacağı tüm deplasman ve dönme
değerleri aynı olacağından, tüm sistem bu noktadan iki ayrı alt yapı parçasına ayrılmıştır. Bu
alt yapılardan sol kolon fiziksel test altyapısı olarak belirlenmiş ve 5 nolu düğüm noktasının
bulunduğu noktadan Yük ve Deplasman Hücresine bağlanarak fiziksel olarak test edilmiştir.
Sağ kolonun bulunduğu alt yapı ise sayısal olarak ZeusNL isimli sonlu elemanlar programı ile
modellenmiş ve çözümleri yapılmıştır.
Kolonlar 12x12mm boyutlarında dolu gövdeli St37 çeliğinden imal edilmiştir. Kat yüksekliği
430mm, kat kütlesi 200kg olarak alınmıştır. Kolonların üretildiği St37 çelik malzemesinin
elastisite modülü üniversal basma çekme cihazında üç adet deney yapılarak ve ortalaması
alınarak 180GPa olarak belirlenmiş ve sayısal analizlerde kullanılmıştır.
Bu noktada belirtmekte fayda gördüğümüz bir diğer husus da; incelenen sistemin öncelikli
amacının üniversitemizdeki hibrit dinamik benzeri test sisteminde bulunan makine, techizat
ve yazılımların doğru ve hassas çalıştığının gösterilmesi olduğudur.

Şekil 2. a) incelenen tüm sistem b) fiziksel test ve c) matematiksel model altyapısı
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SAYISAL SONUÇLAR
Tek katlı tek açıklıklı düzlem çerçevenin dinamik davranışı, karşılaştırma yapmak amacıyla,
iki farklı şekilde incelendi. İlk incelemede gerçekleştirilen hibrit dinamik benzeri testte, sol
kolonun bulunduğu alt yapı fiziksel test, sağ kolonun bulunduğu altyapı ise matematiksel
model olarak ele alındı. İkinci incelemeye ait hibrit dinamik benzeri testte ise her iki alt yapı
da matematiksel olarak modellendi.
Tüm dinamik analizlerde, maksimum yer ivmesi 0.319g olan elcentro deprem kaydının 2
saniyelik kısmı, 0.02 saniyelik zaman adımları ile kullanıldı (Şekil 3). Analizler boyunca
malzeme davranışının lineer elastik bölgede kalması için deprem kaydı 0.5 katsayısı ile
ölçeklendirildi.

Şekil 3. Elcentro Depremi Yer İvmesi Kaydı
Fiziksel ve matematiksel modeller kullanılarak yapılan hibrit dinamik benzeri test sırasında
fiziksel test kolonunun üst ucunda bulunan yük ve deplasman hücresinde gerçekleşen i) yatay
deplasman, ii) yatay reaksiyon kuvveti, iii)dönme ve iv) reaksiyon momenti değerleri Şekil
4’de verilmiştir. Bu değerlerden de görüleceği gibi sıfır olması gereken kolon üst ucu dönmesi
1x10-4 rad mertebelerinde gerçekleştirilmiş ve kolon üst ucunda oluşması gereken moment
değerleri oluşmuştur.
Fiziksel numuneli hibrit dinamik benzeri test sırasında alt yapılara gönderilen yatay
deplasman istemleri ve elde edilen yatay reaksiyon kuvvetleri Şekil 5’de verilmiştir. Çerçeve
tek serbestlik dereceli sisteme indirgendiği için her iki alt yapıya da gönderilen deplasman
istemleri aynıdır. Bunun yanında her iki yapıdan elde edilen yatay reaksiyon kuvvetleri
birbirine çok yakındır. İlgili grafiklerden de görüleceği gibi her iki alt yapı da lineer elastik
sınırlarda davranış göstermiştir. Her iki yapıdan elde edilen yatay deplasman – yatay
reaksiyon kuvveti grafikleri Şekil 6’da karşılaştırılmıştır. Matematiksel modele ait grafiğin
rijitliği 46.7 N/mm olarak gerçekleşirken fiziksel modele ait rijitlik değeri ise 44.9 N/mm
olarak ölçülmüştür. Hesaplanan rijitlik değerleri arasındaki %4’lük fark kabul edilebilir
sınırlar içerisinde yer almaktadır.
Hem fiziksel numuneli hem de tamamen matematiksel modelli gerçekleştirilen hibrit dinamik
benzeri testler sonucunda, çerçevenin kat deplasmanlarına ait elde edilen değerler Şekil 7’de
verilmiş ve karşılaştırılmıştır. Her iki analiz sonucunda elde edilen kat deplasmanlarının
zaman içindeki davranışı birbirleri ile beklenenin üzerinde uyumlu gerçekleşmiştir. Mutlak
değer olarak maksimum deplasman, fiziksel testli ve tamamen matematiksel modelli
analizlerde sırasıyla -10.5mm ve 10.0mm olarak gerçekleşmiştir. Değerler arasındaki %5’lik
fark kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmaktadır. Elde edilen sonuçlar ışığında
gerçekleştirilen fiziksel numuneli hibrit dinamik benzeri testin yeterli ve istenilen hassasiyette
sonuçlar verdiği görülmüştür.
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a) Yatay Deplasman (mm)

b) Yatay Reaksiyon Kuvveti (N)

c) Dönme (rad)

d) Reaksiyon Momenti (N)

Şekil 4. Yük ve Deplasman Hücresinde Oluşan Değerler

a) Fiziksel Test Alt Yapısı

b) Sayısal Alt Yapı

Şekil 5. Alt Yapılarda Oluşan Yatay Deplasmanlar ve Yatay Reaksiyon Kuvvetleri
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Şekil 6. Yatay Deplasman-Reaksiyon Kuvveti (Fiziksel ve Sayısal Test Alt Yapıları)

Şekil 7. Yatay Deplasman Karşılaştırması
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Tek katlı tek açıklıklı düzlem çerçevenin dinamik davranışı, fiziksel test numuneli hibrit
dinamik benzeri test ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar tamamen matematiksel modelli
hibrit dinamik benzeri test sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda, kullanılan yük ve deplasman hücresinin istenilen deplasman
ve dönme değerlerini yeterli hassasiyette gerçekleştirebildiği görülmüştür. Ayrıca fiziksel test
numunesinden elde edilen yatay rijitlik değeri, matematiksel olarak hesaplanan değerle
%96’dan büyük oranda uyumludur. Son olarak elcentro deprem kaydı altında elde edilen
maksimum yatay deplasmanlar arasındaki fark %5 civarında oluşmuştur. Elde edilen sonuçlar
ışığında gerçekleştirilen fiziksel numuneli hibrit dinamik benzeri testin yeterli ve istenilen
hassasiyette sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Sonuçların hassasiyetinin arttırılması için, güçlü
duvar olarak çalışan çelik reaksiyon yapısının etkilerinin de dikkate alınması planlanmaktadır.
Ülkemizde hibrit dinamik benzeri test yapılabilmesinin en büyük avantajı, coğrafik olarak
dağınık bulunan yapı mekaniği laboratuvarlarının internet üzerinden eş zamanlı olarak ortak
deney yapabilmesine imkan sağlıyor olmasıdır. Bu sayede daha önce gerek laboratuvarların
yükleme kapasiteleri, gerekse fiziksel mekân sınırları dolayısıyla yapılamayan testlerin önü
açılacaktır.
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DEĞİŞKEN KALINLIKLI DÖNEL SİMETRİK DAİRESEL PLAKLARIN
DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ
Murat Altekin1, Ali Mercan2
1,2
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
Simge Listesi
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ABSTRACT
Geometrically nonlinear analysis of axisymmetric circular plates of variable thickness was
made numerically. Clamped circular plate under uniform transverse pressure was
investigated. The material of the plate was assumed to be homogeneous and isotropic. Finite
difference and Newton-Raphson methods were used to solve the system of ordinary
differential equations. The central deflection of the plate was compared with the solutions in
the literature for both uniform and varying thickness.

ÖZET
Değişken kalınlıklı dönel simetrik dairesel plakların geometrik doğrusal olmayan eğilme
analizi sayısal olarak yapıldı. Çevresi boyunca ankastre dairesel plağın düzgün yayılı
transvers yük altındaki davranışı incelendi. Plak malzemesinin homojen ve izotrop olduğu
kabul edildi. Sayısal hesaplarda kullanılan sıradan (adi) diferansiyel denklem takımının
çözümü için sonlu farklar ve Newton-Raphson yöntemleri kullanıldı. Plak kalınlığının sabit
ve değişken olması durumları incelenerek orta noktadaki çökme değeri için literatürdeki
değerlerle karşılaştırma yapıldı.
GİRİŞ
Dairesel plakların analizi mekaniğin en çok çalışılan alanlarından biri olma özelliğini
korumaya devam etmektedir [1-11]. Malzeme tasarrufu ve hafiflik gibi nedenlerden veya
tasarım amaçlarından dolayı değişken kalınlıklı dairesel plaklar yaygın biçimde çeşitli
mühendislik yapılarında ve makinalarda yapısal eleman olarak kullanılmaktadır [4]. Konuyla
ilgili çalışmalar eğilme ve titreşim analizleri üzerine yoğunlaşmış olup, ilgili alanda ilk
çalışmalara yirminci yüzyılın başlarında rastlanmaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişime
paralel olarak zamanla doğrusal analizden doğrusal olmayan analize doğru bir yöneliş
gözlemlenmiştir. Plak problemlerinde analitik çözümün yapılabilmesi (i) sınır koşullarına, (ii)
malzeme özelliklerine, (iii) yükleme durumuna ve (iv) kullanılan teoriye bağlı olduğundan
çalışmaların büyük çoğunluğunda çeşitli sayısal yöntemlere başvurulmuştur. Ritz, sonlu
elemanlar, sonlu farklar, pertürbasyon, kollokasyon gibi yöntemlerden farklı plak teorilerinin
uygulandığı analizlerde yararlanılmıştır (bu konudaki başlıca çalışmalara [1-15] numaralı
kaynaklarda yer verilmiştir).
Çalışmalarda genellikle homojen ve izotrop malzeme özellikleri göz önüne alınmış ve
çoğunlukla ince plaklar çalışılmıştır. Plak kalınlığı radyal koordinatın bir fonksiyonu olarak
tanımlanmış olup kalınlık değişiminin doğrusal ve doğrusal olmayan durumları incelenmiştir.
Araştırmaların çoğunda dönel simetrik hale odaklanılmıştır. Yüzeysel taşıyıcı sistemlerin
araştırıldığı engin literatürün büyük bölümünde olduğu gibi değişken kalınlıklı dairesel
plakların üzerine yapılmış araştırmalarda da sıklıkla plak çevresi basit mesnetli veya ankastre
olarak modellenmiştir.
Bu çalışmada, değişken kalınlıklı dönel simetrik dairesel plakların geometrik doğrusal
olmayan eğilme analizi sayısal olarak yapılmıştır. Çevresi boyunca ankastre plağın düzgün
yayılı transvers yük altındaki davranışı incelenmiştir. Sıradan diferansiyel denklem takımının
çözümü için sonlu farklar ve Newton-Raphson yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada
hesaplanan değerlerle literatürde mevcut olan sonuçlar karşılaştırılmış ve birbirine çok yakın
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değerler elde edildiği görülmüştür. Farklı kalınlık parametreleri dikkate alınarak çökme ve
eğilme momenti için duyarlık analizi yapılmıştır.
2. FORMÜLASYON
Radyal doğrultuda değişken kalınlıklı dairesel plakların geometrik doğrusal olmayan
eğilmesinin inceleneceği bu çalışmada kullanılacak denklemlerin elde edilmesinde [7-11]
numaralı kaynaklardan yararlanılmıştır.
Belirtilen kaynaklardan alınan (i) denge denklemleri, (ii) kesit tesiri-yer değiştirme bağıntıları,
(iii) şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntıları düzenlenerek (1-6) denklemleri elde edilmiştir.

 mr r   m  rq r  0

(1)

 n r r   n   0

(2)

1
1
 q r r   q  n r w   n   w    0
r
r 

(3)

 

m r  D   w   w  
r 


(4)

1
1
2
 n r  n    u    w  
Et
2

(5)

w  

(6)

D

Et 3
12 1   2 

(7)

Bu diferansiyel denklemler boyutsuzlaştırılarak sonlu farklar yöntemiyle cebirsel denklemlere
dönüştürülmüştür. Radyal doğrultuda ileri ve geri fark formülleri kullanılmıştır. Plak
çevresindeki sınır koşulları ve plağın merkezindeki düzenlilik koşulları tam olarak
sağlanmıştır.
3. SAYISAL SONUÇLAR
Çalışmada aşağıda belirtilen sayısal değerler ve parametreler kullanılmıştır.

a  1m,
q


E,
c4

t 0  0.01m,
c

a
,
t0

  0.3,
  3,

E  2 106 N / m2

(8)

t  t 0e r  t 0 exp  r 2 

(9)

2

Sonlu farkların uygulandığı ızgara sisteminde nokta sayısının belirlenmesi için yakınsama
çalışması yapılmış ve 51 nokta ile yeterli hassasiyette çözüme ulaşıldığı gözlenmiştir. Sonlu
fark ızgarası 1 numaralı nokta plağın kenarına, 51 numaralı nokta ise plağın orta noktasına
karşı gelecek şekilde oluşturulmuştur. Plağın merkezinde oluşan boyutsuz çökme
büyüklükleri literatürdeki değerlerle karşılaştırılmış ve mukayese sonucunda çok uyumlu
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değerler bulunduğu görülmüştür (Tablo 1). Çalışmada aşağıda belirtilen boyutsuz büyüklükler
için duyarlılık analizi yapılmıştır (Şekil 1-2).
W

w
,
t0

Mr 

mr
Et 0 2

(10)

Tablo 1: Transvers düzgün yayılı yük etkisindeki ankastre dairesel plağın merkezindeki
boyutsuz çökme parametresi

Problem no η
1
0
2

0.2

3

0.4

(doğrusal hesap) (doğrusal olmayan hesap)
Aciklama
W0
W0
Sabit kalınlıklı
0.5112
0.4583
0.4588 [8]
Değişken kalınlıklı 0.3815
0.3602
0.3581 [8]
Değişken kalınlıklı 0.2852
0.2770
0.2768 [8]

0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
W

0.25

=0
=0.2
=0.4

0.2
0.15
0.1
0.05
0

0

10

20

30
nokta numarasi

40

50

60

Şekil 1: Ankastre plakta kalınlık parametresine göre boyutsuz çökme grafiği
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=0.4

-4
-5

0

10

20

30
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40
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60

Şekil 2: Ankastre plakta boyutsuz Mr eğilme momenti grafiği

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER
Literatürdeki çalışmaların çoğundan farklı olarak bazı kesit tesirlerinin de doğrudan
belirlendiği bu çalışmada radyal doğrultuda değişken kalınlıklı ankastre dairesel plakların
düzgün yayılı yük altında geometrik doğrusal olmayan eğilme analizi yapılmıştır. Dnel
simetrik durum incelenmiştir. Plağın merkezindeki çökme değerleri [8] numaralı kaynakta
bulunan değerlerle karşılaştırılmış ve birbirine yakın değerler bulunduğu gözlenmiştir
(Tablo 1).
Doğrusal olmayan hesapla bulunan çökme değerleri doğrusal hesapla bulunan sonuçlara göre
daha küçük bulunmuştur.
Sabit kalınlıklı plağa kıyasla göz önüne alınan kalınlık fonksiyonuna göre değişken kalınlıklı
dairesel plaktaki merkezi çökme en az %20 küçük bulunmuştur.
η arttıkça plağın merkezindeki Mr değeri azalmaktadır (Şekil 2).
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PERİYODİK OLARAK SÖNÜMLENEN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDEKİ
SİLİNDİRİN AKMA DAVRANIŞI
Tunç Apatay1 ve Ahmet N. Eraslan2
1
Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara
2
O.D.T.Ü, Mühendislik Bilimleri, Ankara
ABSTRACT
Based on Tresca’s yield criterion, yielding of a solid cylinder subject to periodic internal heat
generation is investigated. A state of generalized plane strain is presumed. The cylinder is
initially at zero temperature and then internal heat is generated periodically. The surface of the
cylinder is kept at its initial temperature throughout. In the first part of the study the
temperature distribution in the cylinder is obtained by the use of Duhamel’s theorem. Then
the corresponding thermoelastic solution is determined. It is observed that the surface of the
cylinder is critical and yielding always commences there. Based on the values of the
parameters, two different plasticization behaviors may occur. By performing a parametric
analysis, deformation chart of the cylinder that dictates the type of the deformation is plotted.
ÖZET
Periyodik iç ısı üreten bir silindirin akma davranışı Tresca akma kriteri yardımıyla
incelenmektedir. Genelleştirilmiş birim şekil değiştirme durumu kabul edilmiştir. Silindir
başlangıçta sıfır derece sıcaklığındadır ve daha sonra içerisinde periyodik olarak iç ısı
üretilmektedir. Yüzey sıcaklığı daima başlangıç sıcaklığında tutulmaktadır. Çalışmanın birinci
kısmında silindir içerisindeki sıcaklık dağılımı Duhamel teoremi yardımıyla belirlenmiştir.
Daha sonra karşılık gelen termoelastik çözüm elde edilmiştir. Silindir yüzeyinin akmaya göre
kritik olduğu ve akmanın her zaman buradan başlayacağı gözlemlenmiştir. Kullanılan
parametrelerin sayısal değerlerine göre iki değişik plastikleşme davranışı söz konusudur.
Detaylı bir parametrik analiz yaparak silindirin nasıl ve ne zaman akacağını gösteren
deformasyon diyagramı çizilmiştir.
GİRİŞ
Mühendislikte geniş uygulama alanına sahip olmalarından dolayı silindir çubukların gerilme
davranışları bilim adamlarının her zaman ilgisini çeken bir çalışma konusu olmuştur. Yüksek
hızlarda dönen silindirler, sıcaklık etkisi altındaki silindirler, ısı üretimi etkisi altındaki
silindirler veya bu yüklerin kombinasyonlarının etkisi altında çalışan silindirler bu
çalışmaların kapsamını oluşturmaktadır. Literatürdeki çalışmaların büyük bir bölümünde iç ısı
üretimi etkisindeki silindirler için ısı üretimi genellikle zamandan bağımsız olarak alınmıştır.
Fakat nükleer reaktörlerde, kimyasal uygulamalarda kullanılan silindirlerde ve uzay araçları
gibi diğer mühendislik uygulamalarında ısıl üretim zamana bağlı olarak değişim
göstermektedir ve bu değişim genellikle periyodik bir fonksiyon şeklinde davranış gösterir [13]. Son zamanlarda iç ısı üretimi altındaki silindirler üzerine yapılan çalışmalardan bazıları şu
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şekilde sıralanabilir: Walde [1] içi dolu silindirlerde iç ısı üretimi etkisindeki silindirlerde ısıl
gerilme dağılımlarını integral dönüşümleri metoduyla elde etmiştir. Bhongade and Durge,
zamanla değişken iç ısı üretimi altında çalışan sonlu uzunluktaki içi boş silindirlerde [2] ve
ince cidarlı silindirlerde [3] ısıl gerilme dağılımlarını elde etmişlerdir.
Bu çalışmada zamana bağlı bir fonksiyonla periyodik olarak değişen iç ısı üretimi etkisindeki
silindir çubuklarda akma davranışı Tresca [4] akma kriteri esas alınarak incelenmiş ve bu
davranışın iç ısı üretimini belirleyen parametreler ile ilişkisi irdelenmiştir.
SICAKLIK DAĞILIMI
Isıl gerilme dağılımının belirlenebilmesi için ilk olarak silindir içerisindeki sıcaklık dağılımı
elde edilmiştir. b yarıçaplı silindir başlangıçta sıfır sıcaklığa sahip olup zamanla g(t), (t,
zaman) ile değişen iç ısı üretimi etkisindedir. Isı üretimini belirleyen fonksiyon boyutsuz
formda G( )  Ae  / 2 cos şeklinde seçilmiştir ve bu fonksiyon zamanla sönümlenerek
sıfıra ulaşmaktadır. Burada , normalize edilmiş zaman, A ise fonksiyonun genliğini
belirleyen bir sabittir. Isı üretimi G( )  g (t )b 2 / kT0 şeklinde boyutsuzlandırılmıştır. Bu
ifadede k ısıl iletkenlik katsayısı, T0 bir referans sıcaklığı,  ise  T t / b 2 şeklinde
tanımlanmış normalize edilmiş zamandır.  T ise malzemenin ısıl yayılma katsayısıdır.
Silindir içerisindeki sıcaklık dağılımını veren ısı transferi problemi tek boyutta radyal
koordinat için aşağıdaki gibidir [5]:

T 1 T  2T


 G( );
 r r r 2

0  r  1,   0,

(1)

ve sınır şartları
T (0, )  sonlu,
T (1, )  0,

T (r ,0)  0.

(2)

Burada,
boyutsuz sıcaklığı,
ise boyutsuz radyal koordinatı ifade
etmektedir. Bu denklem homojen olmayan bir denklem olduğundan ve zamanla değişen iç ısı
üretimini gösteren G ( ) terimini içerdiğinden değişkenlerin ayrılması metoduyla çözülemez.
Bu noktada problem Duhamel teoremi kullanılarak aşağıdaki şekilde çözülmüştür [5].


T ( r , )   G (  )
0


(r ,   )d .


(3)

Burada  (r , ) aşağıda verilen ikincil problemin çözümünü ifade etmektedir;

 1   2 


 1;
 r r r 2
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(0, )  sonlu
 (1, )  0
 ( r ,0)  0.

(5)

İkincil problemin çözümü için  (r , ) zamana bağlı ve zamandan bağımsız iki fonksiyonun
toplamı olarak
 ( r , )  Y ( r , )  Z ( r )

(6)

şeklinde yazılır. Bu ifadenin (4) denkleminde yerine yazılmasıyla elde edilen diferansiyel
denklem zamana bağlı ve zamandan bağımsız olacak şekilde süperpozisyonla Y (r , ) ve Z (r )
için iki diferansiyel denkleme ayrılabilir. Bu denklemlerin çözümü sonunda elde edilen
 (r , ) ifadesinin (3) denkleminde yerine yazılmasıyla sıcaklık dağılımı;


J 0 ( n r ) 
2n (   )
G
(

)
e
d .
0
n 1  n J 1 ( n )

T ( r ,  )  2

(7)

şeklinde elde edilmiştir. Burada J 0 ve J 1 , sırasıyla birinci türden sıfırıncı dereceden ve
birinci dereceden Bessel fonksiyonlarını göstermektedir. n (n  1, 2 ,) ise J 0 ( )  0
ifadesinin pozitif kökleridir.
ELASTİK ÇÖZÜM
Silindir içerisinde sıcaklık dağılımının Duhamel teoremi ile elde edilmesinden sonra elastik
bölgedeki ısıl gerilme ve yer değiştirme dağılımları, silindirik koordinatlardaki bünye
denklemi ve genelleştirilmiş Hooke bağıntıları [6,7] yardımıyla elde edilen diferansiyel
denklemin çözümüyle belirlenmiştir. Bu diferansiyel denklem;

r2

d 2u
du
1 
2 T

r

u


r
,
dr
1 
r
dr 2

(8)

şeklinde Cauchy-Euler tipindedir ve çözümü ise
u (r )  C1r 

C 2  1      r

  T ( , )d .
r  1    r  0

(9)

şeklindedir. Burada u  Eu / b Y boyutsuz radyal yer değiştirme,  Y malzemenin eksenel
çekme durumundaki dayanımı,  poisson oranı,  boyutsuz ısıl genleşme katsayısıdır. Yer
değiştirmenin silindir merkezinde ( r  0 ) tanımlı olabilmesi için integral sabitlerinden
C2  0 olmalıdır. Denklem (9) ile verilen yer değiştirme ifadesi ile temel elastisite bağıntıları
kullanılarak türetilen gerilme - yer değiştirme ifadeleri yardımıyla gerilme bileşenleri ve yer
değiştirme ifadeleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir:
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 1      r
u  C1r  
   T ( , )d ,
 1    r  0

(10)

 0  C1
 1

(1   )(1  2 ) 1   r 2

(11)

 0  C1
 1

(1   )(1  2 ) 1   r 2
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r

0 T ( , )d ,

r

0 T ( , )d. 

 T ( r , )
,
1 

(1   ) 0  2C1  T (r , )

.
(1   )(1  2 )
1 

(12)

(13)

Burada  j   j /  Y boyutsuz gerilme bileşenlerini ifade etmektedir.  0 birim şekil
değiştirmesi ile C1 integral sabitinin bulunması için kullanılan şartlardan biri silindir
yüzeyinde radyal gerilme bileşeninin sıfır olmasıdır, yani  r (1)  0 . Ayrıca genelleştirilmiş
düzlem birim şekil değiştirme durumunda silindirin uçları serbesttir dolayısıyla sabitlerin
bulunmasında kullanılan diğer şart silindirin eksenel doğrultusundaki net kuvvetin sıfır
olmasıdır:
1

Fz  2  r  z dr  0.
0

(14)

Böylece  0 ve C1 şu şekilde elde edilir:
C1 

 (1  3 ) 1
r T ( r ,  ) dr ,
1   0
1

 0  2  r T (r , )dr ,
0

(15)

(16)

SAYISAL SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Çözüm sonucunda elde edilen elastik gerilme dağılımlarının incelenmesi sonucunda en büyük
asal gerilme ve en küçük asal gerilme arasındaki farkın her zaman silindirin yüzeyinde
meydana geldiği görülmüştür. Dolayısıyla Tresca akma kriteri dikkate alındığında, akma
daima silindirin dış yüzeyinde başlamaktadır. Ancak akma başlangıcında eşdeğer gerilmenin,
ısı üretim fonksiyonunun parametrelerine ve değişen zamana bağlı olarak iki farklı formda
malzemenin akma sınırına ulaştığı gözlemlenmiştir. Akmadan sonraki davranışı belirleyen
plastik gerilme analizinin formülasyonu bu iki farklı duruma göre türetileceğinden bu
davranışın belirlenmesi önemlidir.
Şekil 1’ de iki farklı ısıl yük etkisinde ve farklı malzemeden yapılmış silindirlerin akma
başlangıcındaki (boyutsuz formda gerilmeler arasındaki farkın 1’e ulaştığı andaki) elastik
limit gerilme dağılımları verilmiştir. Şekil 1a’ da akma, silindir yüzeyinde  r      z (A94
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durumu) şeklinde başlamaktayken Şekil 1b’ deki silindirde akma başlangıcında     z   r
(B-durumu) şeklindedir. Şekiller incelendiğinde iki durumda gerilme bileşenlerinin yönlerinin
farklı olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ısıl yük üretiminin periyodik olarak artıp
azalmasına bağlı olarak gerilmelerin de yön değiştirerek periyodik bir şekilde artıp
azalmasıdır. Şekil 1a’ da A  4.0,   2.5 parametrelerine sahip silindir   2.656 limit
zamanında akmaya başlarken A  6.5,   3.2 parametrelerine sahip silindir verilen silindir
  0.524 limit zamanında akmaya başlamaktadır.

a)

b)

Şekil 1. Elastik limit durumunda gerilme dağılımı, a) A  4.0,   2.5 , b) A  6.5,   3.2
Gerilme dağılımlarını ve silindirde akmanın başlayıp başlamayacağını belirleyen, ısı üretim
fonksiyonunda yer alan A ve  parametreleridir. Bu parametrelerin hangi değerlerinde akma
başlangıcının hangi duruma göre gerçekleşeceği yapılan parametrik analiz sonucu Şekil 2’
deki grafikte gösterilmiştir. Şekil 2’ de I ile ifade edilen çizginin altında kalan bölgeden
seçilen A ve  değerleri, silindirde akmaya neden olacak kadar büyük ısıl yükler
yaratmadığından dolayı bu bölgeden seçilen parametrelere sahip silindirler her zaman elastik
deformasyon etkisi altındadır. I çizgisi A-Durumuna göre elastik limit değerlerini, II çizgisi
ise B-durumuna göre elastik limit değerlerini vermektedir. Yani I çizgisi üzerinden seçilen
parametrelere sahip silindirlerde silindir ucunda belli bir zamanda akma başlangıcına
ulaşılmakta fakat zamana bağlı olarak ısıl yükün yön değiştirmesiyle plastik bölgeye
geçilememektedir. Benzer davranış II çizgisi üzerinden seçilen parametrelere sahip silindirler
için de söylenebilir. Bu durumda ise silindir yüzeyinde belirli bir zamanda B-Durumuna göre
akma başlangıcına ulaşılmakta fakat plastik bölge oluşmamaktadır. I ve II çizgileri arasında
kalan bölgeden seçilen A ve  değerleri için A-Durumu olarak tanımlanan  r      z
gerilme durumuna göre, II çizgisinin yukarısında kalan bölgeden seçilen parametre değerleri
için ise B-Durumu olarak tanımlı     z   r gerilme durumuna göre akma başlamaktadır.
Ayrıca bu şekiller incelendiğinde akmadan sonra iki farklı formda plastik bölgenin oluşacağı
görülmektedir. A-Durumu için bu plastik bölgelerde  r      z ve  r      z , BXIX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Durumu için ise     z   r ve     z   r ilişkilerinin geçerli olacağı görülmektedir.
Zamanın artmasıyla beraber bu bölgeler silindirin içine doğru ilerlemesi beklenmektedir.
Sonuç olarak bu iki akma başlangıç durumuna göre silindirin plastik davranışının
belirlenebilmesi için iki farklı plastik deformasyon formülasyonu gerekmektedir. Bu çalışma
sonucunda sıcaklık dağılımı Duhamel teoremi yardımıyla elde edilen silindirin termoelastik
davranışı elde edilmiş, Tresca kriteri dikkate alınarak silindirin plastik davranışının hangi
parametreler için hangi duruma göre formüle edilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Şekil 2. Akma başlangıç durumunu belirleyen A   değerleri

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
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2,3
Mühendislik Bilimleri, O.D.T.Ü, Ankara
ABSTRACT
In this theoretical investigation, analytical solutions to thermally induced elastic and partially
plastic deformations of a solid cylinder under periodic internal heat generation are derived.
The analytical unsteady temperature distribution in the cylinder is formulated by the use of
Duhamel’s theorem. Tresca’s yield criteria and the corresponding flow rules are utilized in the
treatment of plastic deformation. Furthermore, the material of the cylinder is assumed to
behave linearly during hardening. In both elastic and partially plastic deformations a state of
generalized plane strain is taken into account. It is observed that the surface of the cylinder is
critical and plastic deformation always commences there. It is also observed that the evolution
of two adjacent plastic regions halt as soon as the temperature gradient reaches it’s maximum
and just begins to draw back.
ÖZET
Bu teorik çalışmada, periyodik iç ısı üreten bir silindirin elastik ve kısmen plastik
davranışlarının analitik çözümleri türetilmiştir. Silindir içerisindeki sıcaklık dağılımının
analitik ifadesi Duhamel Teoremi yardımıyla elde edilmiştir. Plastik deformasyonun
formülasyonunda Tresca akma kriterleri ve karşılık gelen akış kurallarından yararlanılmıştır.
Bu bağlamda, silindir malzemesinin lineer olarak pekleştiği varsayılmaktadır. Hem elastik
hem de kısmen plastik çözümlerde genelleştirilmiş birim düzlem şekil değiştirme durumu
kabul edilmektedir. Silindirin yüzeyinin kritik olduğu ve plastik deformasyonun daima bu
bölgede başlayacağı gözlemlenmiştir. Buna ilave olarak, birbirine bitişik iki plastik bölgenin
silindir yüzeyinden içeri zamanla genişlemelerinin sıcaklık gradyanının maksimuma erişip
düşmeye başladığı ana kadar devam ettiği de gözlemlenmiştir.
GİRİŞ
Makine mühendisliğinin en çok kullanılan temel yapıları arasında yer alan içi dolu ve boş
silindirlerin sıcaklık değişimi altındaki elastik ve bazen de kısmen plastik davranışının
belirlenmesi malzemenin verimli kullanılması açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda
bazı uygulamalara örnek olarak nükleer ve kimyasal reaktörler, lazerle ısıtma teknikleri ve
özellikle uzay araçlarındaki silindirik elemanlar gösterilebilir. Bu uygulamaların çoğunda
termal yük genelde periyodik olarak zamanla değişmektedir [1].
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Literatürde ısıl gerilmelerle ilgili oldukça fazla teorik ve deneysel çalışma olmasına rağmen
bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu periyodik yüklemenin dışında kalmaktadır. Konu ile
ilgili birkaç örnek vermek gerekirse Cossali [2] ve Walde’nin [3] çalışmalarından bahis
edilebilir. Cossali [2] periyodik iç ısı üretimi etkisindeki içi dolu silindirlerde sıcaklık
dağılımını Fourier dönüşüm yöntemiyle elde etmiş ancak elastik gerilme analizine
girmemiştir. Walde [3] ise iç ısı üretimi etkisindeki içi dolu silindirlerde ısıl gerilme
dağılımlarını integral dönüşümleri metoduyla elde etmiştir. Literatürdeki çalışmaların büyük
bir çoğunluğu elastik gerilme analizi üzerinedir. Plastik deformasyonun incelendiği
çalışmalarda ise iç ısı üretiminin zamandan bağımsız olduğu durumlar ele alınmıştır.
Bu çalışmanın amacı periyodik olarak iç ısı üreten silindir çubukların kısmen plastik ısıl
gerilme ve yer değiştirme davranışlarını analitik yöntemlerle hesaplamak ve silindir içerisinde
plastik bölgenin zamanla nasıl genişlediğini belirlemektir.
SICAKLIK DAĞILIMI
b yarıçaplı silindir zamanla boyutsuz formda G(  ) = A sin  şeklinde değişen iç ısı üretimi
etkisi altındadır. Silindirin başlangıç sıcaklığı sıfır olarak alınmıştır. Ayrıca dış yüzey sıcaklığı
da sürekli sıfırda tutulmaktadır. Burada  ,  T t / b 2 şeklinde tanımlanmış normalize edilmiş
zamanı, A fonksiyonun genliğini belirleyen bir sabiti,  T ise malzemenin ısıl yayılma
katsayısını göstermektedir. İç ısı üretimi etkisindeki bir silindirin sıcaklık dağılımını veren ısı
transferi problemi boyutsuz formda belirlenen sınır ve başlangıç şartlarıyla birlikte

T 1 T  2T


 G( );
 r r r 2

0  r  1,   0,

(1)

ve
T (0, )  sonlu,
T (1, )  0,

T (r ,0)  0.

(2)

şeklindedir [1].
Burada T0 referans sıcaklığı göstermek üzere T  T / T0 boyutsuz sıcaklığı, r  r / b ise
boyutsuz radyal koordinatı ifade etmektedir. Bu problem zamana bağlı G ( ) terimini
içermesinden dolayı homojen değildir ve değişkenlerin ayrılması metoduyla çözülemez. Bu
nedenle problemin çözümünde Duhamel teoremi kullanılmıştır. Duhamel teoremine göre
problemin çözümü


T ( r , )   F (  )
0


(r ,   )d


(3)

şeklindedir [1]. Burada  (r , ) , zamana bağlı ve zamandan bağımsız iki fonksiyonun
toplamından oluşmakta olup aşağıda verilen ikincil problemin çözümünü ifade etmektedir;
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 1   2 


 1;
 r r r 2

0  r  1,   0,

(4)

 (0, )  sonlu,

 (1, )  0,

 ( r ,0)  0.

(5)

Bu problemin çözümü için  (r , ) , zamana bağlı ve zamandan bağımsız iki fonksiyonun
toplamı olarak
 ( r , )  Y ( r , )  Z ( r )

(6)

şeklinde yazılır. Bu ifadenin (4) ile verilen diferansiyel denklemde yerine yazılmasıyla

Y 1 Y  2Y 1 dZ d 2 Z




 1;
 r r r 2 r dr dr 2

0  r  1,   0

(7)

denklemi elde edilir. Bu denklem süperpozisyon metoduyla zamana bağlı ve zamandan
bağımsız iki parçaya ayrılabilir. Elde edilen iki ayrı denklemin çözülmesiyle


Y (r , )  2 e
n 1

2n

J 0 ( n r )

3n J1 (n )

,

(8)

ve
r2
Z (r )  C1 ln r  C 2 
4

(9)

şeklinde elde edilir. Başlangıç ve sınır şartlarının bu denklemlere uygulanmasıyla integral
sabitlerinin bulunmasının ardından elde edilen  (r , ) ifadesinin (3) ile verilen denklemde
yerine yazılmasıyla sıcaklık dağılımı aşağıdaki şekilde elde edilir;


J 0 ( n r ) 
2n (   )
G
(

)
e
d .
0
n 1  n J 1 ( n )

T ( r ,  )  2

(10)

Burada J 0 ve J 1 , sırasıyla birinci türden sıfırıncı dereceden ve birinci dereceden Bessel
fonksiyonlarını göstermektedir. n (n  1,2,) ise J 0 ( )  0 ifadesinin pozitif kökleridir.
ELASTİK ÇÖZÜM
Sıcaklık dağılımına bağlı elastik gerilme ve yer değiştirme dağılımları, silindirik
koordinatlardaki bünye denklemi ve genelleştirilmiş Hooke bağıntıları [6,7] yardımıyla elde
edilen diferansiyel denklemin çözümüyle belirlenmiştir. Bu diferansiyel denklem;
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d 2u
du
1 
T
r
r
u 
r 2
2
dr
1 
r
dr
2

(11)

şeklinde Cauchy-Euler tipindedir ve çözümü ise
u (r )  C1r 

C 2  1      r

  T ( , )d
r  1    r  0

(12)

şeklindedir. Burada u  Eu / b Y boyutsuz radyal yer değiştirme,  Y malzemenin eksenel
çekme durumundaki dayanımı,  poisson oranı,  boyutsuz ısıl genleşme katsayısıdır. Yer
değiştirmenin silindir merkezinde ( r  0) tanımlı olabilmesi için integral sabitlerinden
C2  0 olmalıdır. (12) ile verilen yer değiştirme ifadesi ile temel elastisite bağıntıları
kullanılarak türetilen gerilme - yer değiştirme bağıntıları yardımıyla gerilme bileşenleri ve yer
değiştirme ifadeleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir:

r 

r 

 1      r
u  C1r  
   T ( , )d ,
 1    r  0

(13)

 0  C1
 1

(1   )(1  2 ) 1   r 2

(14)

 0  C1
 1

(1   )(1  2 ) 1   r 2
z 

r

0 T ( , )d ,

r

0 T ( , )d. 

 T ( r , )
,
1 

(1   ) 0  2C1  T (r , )

.
(1   )(1  2 )
1 

(15)
(16)

Burada  j   j /  Y boyutsuz gerilme bileşenlerini ifade etmektedir.  0 birim şekil
değiştirmesi ile C1 integral sabitleri ise, silindir yüzeyinde  r (1)  0 ve genelleştirilmiş
düzlem birim şekil değiştirme durumunda uçları serbest silindir için eksenel doğrultudaki net
kuvvetin sıfır olması şartları yardımıyla;
C1 

 (1  3 ) 1
r T ( r ,  ) dr ,
1   0
1

 0  2  r T (r , )dr
0

(17)

(18)

şeklinde elde edilir.
Elastik Sonuçlar
Şekil 1.’de A  4.0,   2.0 alınarak akma başlangıcında gerilme dağılımı verilmiştir.
Görüldüğü gibi asal gerilmeler arasındaki fark silindir yüzeyinde 1’ e ulaşmaktadır,
dolayısıyla akma silindir yüzeyinde başlamaktadır. Akmanın başladığı zaman değeri
  0.954 olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 1. Akma başlangıcında elastik gerilme dağılımı,   0.3
PLASTİK ÇÖZÜM
Şekil 1. incelendiğinde elastik limit zamanı aşıldığında silindir yüzeyinden içeriye doğru iki
farklı formda plastik bölgenin oluşacağı görülmektedir. Tresca akma kriterine göre bu
bölgelerden birinde gerilme bileşenleri     z   r şeklinde değişirken, diğer bölgede ise
    z   r şeklinde değişmektedir. Plastik bölgelerde toplam birim şekil değiştirme,
elastik bileşen  ie , plastik bileşen  i p ve ısıl bileşen  T ’nin toplamı şeklindedir:

 i   ie   i p   T ,

i  r , z, .

(19)

Ayrıca lineer gerinme pekleşme davranışı
 y  1  H EQ

(20)

formunda tanımlanmıştır. Burada  EQ , eşdeğer birim şekil değiştirme ve H normalize edilmiş
pekleşme parametresidir. Oluşan iki plastik bölgeye ait denklemler aşağıdaki bölümlerde
verilmiştir.
Plastik Bölge 1
Bu bölgede gerilmeler arasında     z   r ilişkisi bulunmaktadır. Tresca kriteri ve ilgili
akış kuralına göre  y      r ,  p   rp ,  zp  0 ve  EQ   rp ifadeleri geçerlidir.
Toplam birim şekil değiştirme ve yer değiştirme – birim şekil değiştirme ifadeleri ile elde
edilen gerilme bileşenlerinin bünye denkleminde yerine yazılmasıyla

r2

d 2u
du
2(1   )(1  2 )
 (1   )2  H (1   ) 2 T
r
u 
r
r
2
2
dr
r
dr
1  H (1   )
1  H (1  2 )

(21)
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diferansiyel denklemi elde edilir. Bu denklemin çözümü ise

u ( r )  C3 r 

C 4 (1   )(1  2 )r (2 ln r  1)  (1   )2  H (1   ) 1


r
r
2 1  H (1   2 )
2 1  H (1   2 )









r 2T (r , )  2 r T ( , )d 
e

e
re



(22)

şeklindedir.
Plastik Bölge 2
Bu bölgede gerilmeler arasında     z   r ilişkisi bulunmaktadır. Tresca kriteri ve ilgili
ve  EQ   rp

ifadeleri

(1  2 )(3  H 0 )
d 2u
du
 3  2 H (1   ) 2 T
2

r

M
u

r
r
2
2
dr
1  2 H (1  )
r
dr
( M  1)1  2 H (1  )

(23)

akış kuralına göre  y      r   z   r ,  p   zp   rp
geçerlidir. Plastik bölge 1’dekine benzer şekilde

r2

diferansiyel denklemi ve çözümü

u ( r )  C5 r 

C6
(1  2 )(3  H 0 )r
 (1   )3  2 H (1   )


r
2M 1  2 H (1   )
(1  M 2 )1  2 H (1   )

r


r M r 1 M T (r , )  r p1 M T (r p , )  (1  M )    M T ( , )d 
rp





 (1   )3  2 H (1   )  M 1 M
1 M
r
r
T ( r , )  r p T ( r p , )
2M 1  2 H (1   )



r

 (1  M )   M T ( , )d 
rp


(24)

şeklinde elde edilir. Burada

M

1 H
1  2 H (1   )

(25)

şeklinde tanımlanmıştır.
SAYISAL SONUÇLAR
Şekil 2’de önceki bölümde formülasyonu verilen iki farklı formdaki plastik bölgelerin
zamanla silindir içerisinde nasıl genişledikleri görülmektedir. Şekilde re , plastik bölge 1 ile
elastik bölge sınırının radyal koordinatını, r p ise iki plastik bölge arasındaki sınırın radyal
koordinatını göstermektedir. Şekil 2(a) da pekleşme parametresi H = 0.25, Şekil 2(b)’de ise
H = 0.5 alınmıştır. Buna göre   0.954 anında başlayan plastik deformasyon, iç ısı üretimi
miktarının azalmaya başladığı   1.765 anına kadar genişlemektedir. Şekil 2 incelendiğinde 1.
plastik bölgenin diğer formdaki plastik bölgeye göre daha hızlı ilerlediği görülmektedir.
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Pekleşme parametresinin etkisine bakıldığında ise düşük parametre değerinde 2. plastik
bölgenin daha hızlı ve daha geniş olarak ilerlediği görülmektedir. Şekil 3’de ise plastik
deformasyon bölgelerinin ilerleyişlerinin durduğu   1.765 anındaki gerilme, yer değiştirme
ve birim şekil değiştirme dağılımları verilmiştir.

a)

b)

Şekil 2. Plastik bölgelerin zamanla ilerleyişi ve pekleşme parametresinin etkisi,   0.3

Şekil 3. τ = 0.52 anında plastik gerilme, yer değiştirme ve birim şekil değiştirmeler,   0.3
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SONUÇLAR
Zamana bağlı periyodik olarak değişen iç ısı üretimi etkisi altındaki lineer gerinme pekleşmeli
içi dolu diskin termoelastik ve kısmen plastik davranışı incelenmiştir. Tresca akma kriteri esas
alındığında plastik deformasyonun asal gerilmeler arasındaki en büyük farkın meydana
geldiği silindirin dış yüzeyinde başladığı görülmüştür. Silindir yüzeyinde teğetsel gerilme
bileşeni ile eksenel gerilme bileşeni birbirine eşittir. Akmanın başlamasıyla birlikte
    z   r ve     z   r olmak üzere iki farklı formda plastik bölge oluşmakta ve bu
bölgeler aynı anda zamanla silindirin içine doğru ilerlemektedir. Bu iki plastik bölgenin
silindir içerisindeki ilerleyişleri incelendiğinde elastik bölge ile komşu olan plastik bölgenin
daha hızlı ilerlediği görülmüştür. Pekleşme parametresinin plastik bölge ilerleyişi üzerindeki
etkisi incelendiğinde düşük parametreye sahip silindirde dış yüzeye yakın olan plastik
bölgenin daha geniş olduğu gözlemlenmiştir.
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ABSTRACT
In this paper, series tuned mass dampers (STMDs) are considered for suppressing the
vibration of railway bridges under high-speed trains. A railway bridge is modeled as an EulerBernoulli beam and a train is simulated as a series of moving forces. Numerical results from
simply supported bridge under Eurostar train show that the proposed STMD is more effective
than a single TMD in reducing dynamic responses during resonant speeds.
ÖZET
Bu çalışmada, yüksek hızlı trenlerin (YHT) etkisindeki demiryolu köprülerinde meydana
gelen titreşimlerin azaltılmasında seri bağlı ayarlı kütle sönümleyicilerin (SAKS) kullanımı
ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan köprü Euler-Bernoulli kiriş teoremine göre, tren ise bir
dizi hareketli kuvvetten meydana gelen kuvvet serisi olarak modellenmiştir. Eurostar YHT
etkisindeki basit mesnetli bir köprü üzerinde gerçekleştirilen analizler, rezonans hızı altında
meydana gelen titreşimlerin azaltılmasında SAKS'ın tek bir ayarlı kütle sönümleyiciye (AKS)
göre daha etkili olduğunu göstermiştir.
GİRİŞ
Trenlerin rezonans hızında hareket etmesi köprülerin dinamik davranışlarında önemli artışa
sebep olmaktadır. Bu durum emniyet ve seyir konforunu olumsuz yönde etkilemektedir.
Ayarlı kütle sönümleyiciler kullanılarak söz konusu titreşimlerin azaltılması önemli bir
çalışma konusudur. Son yıllarda birçok araştırmacı taşıt yükleri etkisinde köprülerde meydana
gelen titreşimlerin azaltılmasında farklı AKS modellerini kullanmışlardır.
Kwon vd. [1], yüksek hızlı tren etkisindeki üç açıklıklı bir köprüde meydana gelen dinamik
titreşimlerin azaltılmasında AKS'nin etkisini incelemişlerdir. Wang vd. [2], iki farklı açıklığa
sahip demiryolu köprüsü ve üç farklı yüksek hızlı tren modeli kullanarak yapmış oldukları
analizlerde, tek bir AKS kullanılarak dinamik tepkilerin azaltılması konusunda çalışmışlardır.
AKS'nin optimum özelliklerin belirlenmesi amacıyla bir tasarım yöntemi önermişlerdir.
Samani vd. [3], kirişlerde hareketli yükler altında meydana gelen titreşimlerin azaltılmasında
lineer ve nonlineer sönümleyicilerin performansını incelemişlerdir.
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AKS kontrol sistemleri çoğunlukla yapının hâkim periyotlarına göre ayarlanmakta ve böylece
bu mod üzerinde meydana gelen titreşimlerin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Yapıya
ait frekansın belirlenmesinde veya AKS’nin üretim aşamasında yaşanan aksaklıklar öngörülen
titreşim performansında azalmaya yol açmaktadır. Söz konusu durum literatürde frekans
kayması (detuning effect) olarak bilinmektedir. Buna karşılık araştırmacılar, kontrol
sisteminin tek bir frekans yerine bir belli bir frekans aralığında olmasının frekans kayması
problemine karşılık etkili olacağını öne sürmüşlerdir. Bu amaçla, tek bir AKS yerine aynı
kütle oranına sahip fakat geniş frekans aralığında etkili paralel AKS (PAKS) sistemini
önermişlerdir. Bu kontrol sistemi, farklı frekanslara sahip birden fazla AKS'nin birbirine
paralel olarak bağlanmasıyla meydana gelmektedir.
Yau ve Yang [4], yüksek hızlı tren etkisindeki kablolu köprüde çoklu rezonans titreşimlerinin
karma PAKS sistemi kullanılarak azaltılması üzerine çalışmışlardır. Benzer yaklaşımı
kullanarak, iki açıklıklı kafes köprüsündeki dinamik davranışın azaltılmasında geniş bantlı
PAKS sisteminin performansını incelemişlerdir [5]. Lin vd. [6], tek açıklığa sahip demiryolu
köprüsünde tren yükleri (Almanya ICE, Fransa TGV ve Japonya SKS) nedeniyle meydana
gelen titreşimin PAKS kullanılarak azaltılmasını çalışmışlardır. PAKS sisteminin rezonans
titreşimlerinin azaltılmasında tek bir AKS ye göre daha tekili olduğunu bildirmişlerdir. Li vd.
[7], demiryolu köprülerindeki titreşimlerin çoklu AKS sistemi kullanılarak azaltılması üzerine
çalışmışlardır. Yapmış oldukları analizlerde, bant genişliğinin, AKS sayısının ve sönüm
oranının AKS sisteminin performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Luu vd. [8], yüksek
hızlı trenlerin etkisindeki demiryolu köprülerinde titreşimin azaltılması amacıyla kullanılan
ayarlı kütle sönümleyicilerin optimum tasarım parametrelerinin elde edilmesi için yeni bir
yöntem geliştirmişlerdir.
Li ve Zhu [9], birbirine seri olarak bağlı iki aks den meydana gelen bir sönümleyici modelinin
yer ivmesinin azaltılması üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Zuo [10], bir birine seri olarak
bağlı yeni bir ayarlı kütle sönümleyici modeli önermiştir. Benzer kütle oranlarına karşılık
SAKS’nin diğer sönümleyici modellerine göre daha etkili olduğu bildirmiştir.
AKS ve PAKS sistemleri taşıt yüklerinin yapılarda sebep olduğu titreşimlerin azaltılmasında
birçok araştırmacı tarafından kullanılmasında karşın, SAKS sistemi söz konusu titreşimlerin
azaltılmasında henüz kullanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, hareketli yükler etkisindeki tek
açıklıklı bir köprüde meydana gelen titreşimlerin azaltılmasında SAKS modelinin etkinliğini
incelemektir. SAKS modeline ait optimum parametreler, maksimum yer değiştirme değerinin
azaltılması kriteri kullanılarak elde edilmiştir.

PROLEMİN TANIMI
Yüksek hızlı tren (YHT) etkisindeki tek açıklı bir köprünün orta noktasına yerleştirilen seri
bağlı ayarlı kütle sönümleyici (SAKS) modeline ait gösterim Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de
ele alınan probleme ait çözümün elde edilmesi amacıyla (n+2) hareket denklemine ihtiyaç
duyulmaktadır. Burada, n kirişe ait mod sayısını göstermektedir. Elastik kirişin tren ve SAKS
etkisi altındaki dinamik davranışı aşağıdaki diferansiyel denklem ile ifade edilmektedir.

 4 y ( x, t )
 2 y ( x, t )
y ( x, t )
EI
 mb
 cb
 F ( x, t )  FS ( x, t )
4
2
x
t
t
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Şekil 1. Seri bağlı ayarlı kütle sönümleyici modeli
Burada, EI eğilme rijitliği, mb birim uzunluğun kütlesi, x kiriş ekseni koordinatı, t zaman,
y(x,t) kirişin enine yer değiştirmesi, cb kirişe ait sönüm katsayısıdır. Eşitliğin sağ tarafındaki
yük terimleri ise sırasıyla
K
d
d L 

F ( x, t )   Pδ[ x  (vt  d k )]  H (t  k )  H (t  k
)
v
v


k 1

(2)

FS ( x, t )   c1  y1 (t )  y( xs , t )  k1  y1 (t )  y( xs , t ) δ( x  xs )

(3)

şeklinde tanımlıdır. Burada, v tren hızı, d k kirişin başlangıcıyla k. yük arasındaki mesafe, K
aks yüklerinin toplam sayısı, P uygulanan dış kuvvet, xs SAKS’nin kiriş üzerindeki yeri, L
kiriş açıklığı,  ( ) ve H ( ) ise sırasıyla Dirac delta ve Heaviside fonksiyonlarıdır. SAKS
için hareket denklemleri sırasıyla (4) ve (5) ifadelerinde verilmektedir.
m1 y1 (t )  c1  y1 (t )  y ( xs , t )   k1  y1 (t )  y ( xs , t )   c2  y2 (t )  y1 (t )   k2  y2 (t )  y1 (t )   0

(4)

m2 y2 (t )  c2  y2 (t )  y1 (t )  k2  y2 (t )  y1 (t )  0

(5)

n ( x) ve qn (t ) sırasıyla n. moda ait mod fonksiyonu ve genelleştirilmiş koordinatlar olmak
üzere (1) ifadesinde verilen diferansiyel denkleminin çözümü,
N

y ( x, t )   qn (t ) n ( x)

(6)

n 1

şeklinde alınıp (1) ifadesinde yerine yazıldıktan sonra elde edilen denklemin her iki tarafı
 j ( x ) ile çarpılıp 0 dan L ye kadar integrali alındıktan sonra ortogonalite şartları dikkate
alınırsa
2
qn (t )  2ξ n ωn qn (t )  ωn2 qn (t ) 
(7)
 F ( x, t )  Fs ( x, t ) 
mL
elde edilir. (7) denkleminin sağ tarafındaki ifadeler
K

F ( x, t )   P sin
k 1

Fs ( x, t )  sin

nπ (vt  d k ) 
dk
dk  L 
)
 H (t  )  H (t 
L
v
v



N
N
jπxs
jπxs



nπxs  
y
(
t
)

sin
q
(
t
)
y
(
t
)

sin
qn (t )  
c

k
 1 1


n
1 1

L
L
L  
j 1
j 1
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şeklindedir. (6) ifadesinin (4) ve (5) ifadelerinde yazılmasıyla


N



j 1

m1 y1 (t )  c1  y1 (t )   qn sin

jπxs 



N

L 



j 1

  k1  y1 (t )   qn sin

jπxs 

 c2  y2 (t )  y1 (t )   k 2  y2 (t )  y1 (t )   0
L 

m2 y2 (t )  c2  y2 (t )  y1 (t )  k2  y2 (t )  y1 (t )  0

(10)
(11)

elde edilir. (7), (10) ve (11) denklemlerinin sayısal çözümü Newmark metodu ile yapılacaktır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Mod süperpozisyon yöntemi kullanılarak, yüksek hızlı tren etkisindeki tek açıklı köprüde
meydana gelen titreşimler farklı sönümleyici modelleri kullanılarak azaltılmıştır. Sayısal
sonuçlar için kirişin elastisite modülü E = 28,2 GPa, atalet momenti I = 17,9 m4, birim
uzunluğun kütlesi m = 38240 kg/m, kiriş uzunluğu L = 40 m, sönüm oranı ξ  %2,5 ve 1.
doğal frekans ω1  22, 41rad/s olarak alınmıştır [6]. Dinamik analizlerde hareketli yük modeli
olarak Avrupa'da kullanılmakta olan Eurostar HST modeli seçilmiştir.
Tek açıklıklı bir köprü üzerinde hareketli yüklerin sebep olduğu rezonans titreşimi üzerinde
köprünün doğal açısal frekansının yanında vagon genişliği de etkili olmaktadır.
ωd
(12)
vp  1
( p  1, 2,3,..., )
2πp
Burada, d = vagon genişliği, ω1 = köprünün 1. titreşim moduna karşılık gelen doğal açısal
frekansı, ve p = rezonans sayısıdır. 12 nolu ifadeye göre, köprünün 1. moduna karşılık gelen
1. rezonans hızı v1  66, 7 m/s = 240,12 km/h olarak elde edilmektedir.
Tablo 1 ve 2'de SAKS ve PAKS sistemlerine ait optimum parametreler verilmiştir. Her bir
AKS sistemine ait toplam kütle kirişin toplam kütlesinin %2 olarak seçilmiştir. Optimum
parametreler kirişin orta noktasındaki maksimum yer değiştirmenin minimuma indirilmesi
kriterine bağlı olarak MATLAB paket programı içerisindeki fmincon araç kutusu kullanılarak
elde edilmiştir.
Tablo 3'de tren hızındaki değişime bağlı olarak köprünün orta noktasında elde edilen yer
değiştirme ve ivmelerin köprünün sağ mesnedi için ise dönme açılarının maksimum değerleri
verilmiştir. Tablo 3'den görüleceği üzere SAKS sistemi her üç dinamik tepkinin
azaltılmasında diğer AKS sistemlerine göre azda olsa daha iyi sonuç vermektedir. Tablo 4'de
AKS sistemleri için belirlenen optimum frekans değerlerinde %  10 luk bir hatanın olması
durumunda dinamik tepkiler ve bu tepkilerde kontrolsüz sisteme göre elde edilen azalma
oranları gösterilmiştir. Tablo 4'de elde edilen azalma oranları Tablo 3'le kıyaslandığında,
optimum frekans değerlerinde meydana gelen hata AKS sisteminden beklenen performans
seviyesinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu bakımdan AKS sistemine ait optimum
özelliklerin üretim aşamasında doğru bir şekilde tatbik edilmesi son derece önemlidir. Tablo
3-4'de tren hızı v = 0-350 km/sa aralığında 2,5 km/sa'lik artımla göz önüne alınmıştır.
Şekil 2a-b'de, tren hızındaki değişime bağlı olarak köprü orta noktasında elde edilen
maksimum dinamik yer değiştirme ve ivme değerleri üzerinde farklı AKS sistemlerinin etkisi
gösterilmiştir. Benzer grafik Şekil 2c'de sağ mesnetteki maksimum dönme değerleri için
verilmiştir. Şekil 2a-c'de görüldüğü gibi AKS sistemlerinin tren etkisi altında köprüde
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meydana gelen dinamik davranışların azaltılmasında son derece etkili olduğu görülmektedir.
Dinamik davranış üzerinde meydana gelen en büyük azalma trenin rezonans (v=240 km/sa)
hızında hareket etmesi durumunda elde edilmektedir. Ayrıca, Şekil 2a-c'den görüleceği üzere
PAKS ve SAKS sistemlerinin dinamik davranışın azaltılması üzerinde bir AKS den oluşan
sisteme göre daha etkili olduğu görülmektedir.
Tablo 1, SAKS sistemine ait optimum parametreler
μ
β2
β1
0,114
1,046
0,932

ξ1 (%)
0,000

ξ 2 (%)
20,3

Tablo 2, PAKS sistemine ait optimum parametreler
ξ j (%)
β j  ωj / ωn , j  1, 2,..., s
AKS sayısı (s)
1
13,7
0,958
3
7,2
0,879, 0,980, 1,081
7
4,1
0,843, 0,891, 0,939, 0,988, 0,1,036, 1,085, 1,133
Tablo 3, Farklı AKS sistemleri için köprüde elde edilen maksimum dinamik tepkiler
Yer değiştirme
İvme
Dönme
Durum
(mm)
(g)
(10-4 rad)
AKS'siz
3,960
0,1120
3,1891
AKS'li
2,575 (% 34,98)
0,0478 (% 57,28)
2,1126 (% 33,75)
PAKS'lı (s=3)
2,502 (% 36,82)
0,0459 (% 59,02)
2,0688 (% 35,13)
PAKS'lı (s=7)
2,496 (% 36,98)
0,0449 (% 59,88)
2,0461 (% 35,84)
SAKS'lı
2,484 (% 37,27)
0,0437 (% 61,02)
2,0437 (% 35,92)
Tablo 4, AKS frekansındaki olası hataların köprünün dinamik davranışı üzerindeki etkisi
Yer değiştirme
İvme
Dönme
Hata (%)
Durum
(mm)
(g)
(10-4 rad)
% -10
AKS'siz
3,960
0,1120
3,1891
AKS'li
2,830 (% 28,55)
0,0560 (% 50,00) 2,2832 (% 28,41)
PAKS'lı (s=3)
2,839 (% 28,32)
0,0585 (% 47,73) 2,2558 (% 29,26)
PAKS'lı (s=7)
2,895 (% 26,89)
0,0630 (% 43,77) 2,2620 (% 29,07)
SAKS'lı
2,818 (% 28,86)
0,0617 (% 44,93) 2,2034 (% 30,91)
% +10

AKS'siz
AKS'li
PAKS'lı (s=3)
PAKS'lı (s=7)
SAKS'lı

3,960
2,837 (% 28,35)
2,780 (% 29,82)
2,786 (% 29,64)
2,723 (% 31,24)

0,1120
0,0498 (% 55,52)
0,0423 (% 62,26)
0,0418 (% 62,69)
0,0418 (% 62,69)
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3,1891
2,3397 (% 26,63)
2,2919 (% 28,13)
2,2933 (% 28,09)
2,2437 (% 29,65)
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Şekil 2. Tren hızına karşılık köprünün dinamik davranışındaki değişim
Şekil 3a-c'de görüldüğü gibi SAKS'li ve SAKS'siz durumları için köprü orta noktasındaki yer
değiştirme ve ivme değerlerinin, köprünün sağ mesnette ise dönme değerlerinin zamana göre
değişimi verilmiştir. Köprü üzerinde SAKS olması durumunda yer değiştirme, ivme ve dönme
için elde edilen maksimum tepkiler sırasıyla 2,434 mm, 0,343g ve 2,035×10-4 rad şeklindedir.
Köprü üzerinde SAKS olması durumunda ise bu değerler 3,528 mm 0,912g ve 2,896×10-4 rad
olarak elde edilmiştir.
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Şekil 3. Rezonans hızında köprüdeki dinamik tepkilerin zamanla değişimi

SONUÇLAR
Bu çalışmada, SAKS sistemin tek açıklıklı bir köprüde meydana gelen rezonans
titreşimlerinin azaltılması üzerindeki etkisi mevcut sistemlerle mukayese edilerek
incelenmiştir. Sayısal sonuçlar, SAKS ve PAKS’ın dinamik tepkilerin azaltılmasında tek
AKS’ye göre daha iyi olduğunu göstermiştir. SAKS ve PAKS’ın benzer performans
göstermesine karşılık, SAKS’ın basit bir yapıya sahip olmasının hem ekonomik hem de
uygulanma kolaylığı bakımından önemli avantaj sağladığı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
Sandwich structures are specific applications of the composite materials whose high
performance properties are obtained by different material combinations. They have quite
extensive usage areas (aeronautics and aerospace, automotive, defense, etc.) with their several
high quality properties compared with the conventional materials. Sandwich structures can be
consisted of different facesheets and core materials in order to have required properties for the
application areas. The determination of the low-velocity impact response of the sandwich
structures has an important role by reason of their working areas with impulsive loadings. The
deformations and energy absorption capability of the honeycomb sandwich structures
reinforced by the functionally graded plates under low-velocity impact loads were investigated
using explicit finite element software, LS-DYNA®. The sandwich structure was consisted of
Al/SiC FG facesheets and Al 3003-H19 aluminum honeycomb core. The impact response of
the sandwich structure was investigated in terms of different material compositions of the FG
plates, impact energies and cell wall thickness of the honeycomb core.
ÖZET
Sandviç yapılar, sahip oldukları yüksek performans özelliklerinin farklı malzeme
kombinasyonları ile elde edildiği kompozit malzeme alanının özel bir uygulamasıdır.
Konvansiyonel malzemelere göre sahip oldukları birçok üstün özellikleri ile oldukça geniş bir
uygulama alanına (havacılık ve uzay, otomotiv, savunma, vs.) sahiptirler. Sandviç yapı
elemanları, uygulama alanına yönelik istenilen özelliklere sahip olması açısından farklı yüzey
plakaları ve çekirdek malzemelerinden oluşabilir. Sandviç yapılar, kullanım alanlarına bağlı
olarak darbeli yüklemelere maruz kalabildikleri için düşük hızlı darbe cevabının belirlenmesi
oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Fonksiyonel kademelendirilmiş plakalar ile desteklenmiş
bal peteği sandviç yapıların düşük hızlı darbe yükleri altındaki deformasyonları ve enerji
sönümleme kabiliyetleri LS-DYNA® sonlu elemanlar programı kullanılarak araştırılmıştır.
Sandviç yapı, Al/SiC fonksiyonel kademelendirilmiş kompozit yüzey plakaları ve Al 3003-H19
alaşımı bal peteğinden oluşmaktadır. Sandviç yapının darbe cevabı, fonksiyonel
kademelendirilmiş destek plakalarının farklı malzeme kompozisyonu, vurucu kütlesinin sabit
olduğu farklı çarpma enerjileri ve bal peteği çekirdek malzemesinin farklı hücre duvar
kalınlıkları için incelenmiştir.
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GİRİŞ
Sandviç yapılar uygun malzeme kombinasyonu ile kötü çalışma şartlarına sahip çalışma
ortamları için oldukça uygundur. Özellikle yapıya etkiyen darbeli yükler altında oluşan
enerjinin sönümlendiği yapılarda kullanılmaktadır. Bu yüzden, sandviç yapıların darbe
cevabının araştırılması oldukça önemli bir konudur. Sandviç yapı tasarımında farklı yüzey
plakaları ve çekirdek malzemeleri kullanılmaktadır. Çekirdek malzemesi olarak en yaygın
kullanılan malzemelerden biri bal peteğidir. Sandviç yapılarda bal peteği kullanılarak hafif bir
yapı elde edilmesinin yanı sıra özellikle basma ve darbeli yükler altında yüksek mekanik
dayanıma sahip bir yapı elde edilmiş olur. Sandviç yapılarda yüzey plakaları olarak farklı
yapılarda kompozit ve metal malzemeler kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, yüzeyler için
fonksiyonel kademelendirilmiş plakalar seçilmiştir. Fonksiyonel kademelendirilmiş
malzemeler, genellikle seramik-metal bileşenlerinden oluşan ve malzeme kompozisyonunun
kalınlık boyunca belirli bir fonksiyona göre değiştiği çok katmanlı kompozit yapılardır. Sahip
oldukları mekanik özellikleri ile darbeli ortamlarda ve balistik uygulamalarda
kullanılabilmektedirler. Seramik oranının fazla olduğu katman yüksek sertliği sayesinde
çarpma enerjisini karşılamada ve çarpan cismin durdurulmasında önemli bir işleve sahipken
metal oranının fazla olduğu katman yapısal bütünlüğü sağlamada ve kademelendirilmiş bölge
ise çarpma enerjisinin radyal yönde yayılmasında ve sönümlenmesinde önemli bir etkiye
sahiptir.
Farklı kompozit yüzey plakaları ve bal peteği çekirdek malzemeleri ile oluşturulmuş sandviç
yapıların ve fonksiyonel kademelendirilmiş malzemelerin düşük hızlı darbe davranışlarının
araştırıldığı çalışmalar mevcuttur. Karbon elyaf takviyeli kompozit plakalar ile desteklenmiş
alüminyum bal peteği sandviç yapılarda, çarpma enerjisinin düşük çarpma hızlarında bal peteği
tarafından, yüksek çarpma hızlarında ise kompozit yüzey plakaları tarafından sönümlendiği
tespit edilmiştir [1]. Farklı katman sayısına sahip karbon elyaf kompozit yüzey plakaları ve
farklı bal peteği malzemelerinden oluşturulmuş sandviç yapılar için farklı enerji seviyelerinde
(5-20 J) sandviç yapıda oluşan hasar başlangıcı, hasar yayılımı ve hasar mekanizmaları
incelenmiş ve kompozit plakalarda çok zor görülebilen darbe hasarı (BVID-barely visible
impact damage) meydana gelmiştir [2]. Cam elyaf takviyeli kompozit yüzey plakaları ve iki
farklı kalınlıktaki alüminyum bal peteği ile oluşturulmuş sandviç yapı için kompozit plakaların
eğilme modülünün ve bal peteği kayma modülünün şekil değiştirme duyarlılığına etkisi
incelenmiş ve bu parametrelerin incelenen şartlar altında hiçbir şekil değiştirme duyarlılığı
sergilemediği tespit edilmiştir [3]. Fonksiyonel kademelendirilmiş sandviç kirişlerin düşük hızlı
darbe yükleri altında temas bölgesi civarındaki temas gerilmelerinin ve diğer gerilme
bileşenlerinin artmasıyla kirişin temas rijitliğinin de arttığı, diğer taraftan çekirdek
özelliklerinin derecelendirilmesiyle en yüksek darbe yüküne bağlı olarak en yüksek şekil
değiştirme değerinin azaldığı tespit edilmiştir. Fonksiyonel kademelendirilmiş çekirdeğin darbe
yükünü etkili bir şekilde azalttığı ve bu özelliği sayesinde darbeli yüklemelere karşı
kullanılabileceği görülmüştür [4]. Fonksiyonel kademelendirilmiş çekirdeğe sahip sandviç
kirişlerin üç boyutlu düşük hızlı darbe davranışı, çekirdek yapısının simetrik, asimetrik ve
homojen durumları için incelenmiş, en yüksek temas kuvvetinin asimetrik çekirdeğe sahip
yapıda ve en düşük temas kuvvetinin ise homojen çekirdeğe sahip yapıda oluştuğu tespit
edilmiştir. Asimetrik çekirdeğe sahip yapıda oluşan en yüksek normal ve kayma şekil
değiştirme değerlerinin homojen çekirdeğe sahip yapıya kıyasla daha düşük olduğu
görülmüştür [5]. Fonksiyonel kademelendirilmiş dairesel plakaların düşük hızlı darbe yükleri
altındaki darbe cevabı sayısal ve deneysel olarak araştırılmış, sayısal modelde
kademelendirilmiş bölgedeki lokal malzeme özelliklerinin hesaplanmasında Mori-Tanaka
şeması ve plakaların elasto-plastik davranışlarını modelleyebilen TTO model kullanılmıştır.
Sayısal analiz sonuçları, plaka kompozisyonunun seramik zenginden metal zengine
değişmesiyle deneysel sonuçlarla daha yakın sonuçlar vermiştir [6].
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YÖNTEM VE UYGULAMA
Fonksiyonel kademelendirilmiş plakalar ile desteklenmiş bal peteği sandviç yapıların düşük
hızlı darbe cevabı LS-DYNA® sonlu elemanlar programı kullanılarak araştırılmıştır. Sandviç
yapı oluşumunda, Al 6061 ve SiC bileşenlerinden oluşan fonksiyonel kademelendirilmiş
kompozit plakalar ve Al 3003-H19 alaşımı bal peteği kullanılmıştır. Sayısal modelleme için
fonksiyonel kademelendirmiş malzemelerin mikro yapısını esas alan Mori-Tanaka
homojenizasyon şeması [7-8] ve fonksiyonel kademelendirilmiş malzemelerin elasto-plastik
malzeme davranışını tanımlayabilen TTO (Tamura-Tomota-Ozowa) model [9] kullanılmıştır.
Fonksiyonel kademelendirilmiş plakaların elasto-plastik darbe cevabı ile ilgili yapılan
çalışmada [6], Mori-Tanaka şeması ve TTO model sonlu elemanlar modeline başarılı bir şekilde
adapte edilmiştir. Seramik ve metal bileşenlerden oluşan fonksiyonel kademelendirilmiş destek
plakalarının en alt yüzeyleri metal ve en üst yüzeylerinin de seramik-zengin olduğu kabul
edilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Fonksiyonel kademelendirilmiş plaka
Sonlu Elemanlar Modeli
Sayısal modelleme LS-DYNA® sonlu elemanlar paket programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Sonlu elemanlar modeli, elasto-plastik sandviç yapı elemanları ve rijit
vurucudan oluşmaktadır. Fonksiyonel kademelendirilmiş plakaların sonlu elemanlar ağında 8
düğüm noktalı, 9 serbestlik dereceli katı eleman kullanılmış olup, plakalar 100x100 mm
boyutlarına ve 5 mm kalınlığa sahiptir. Plakalar, kalınlık boyunca 10 katman ve % 100 metal
katmandan % 70-30 seramik-metal katmana değişen şekilde modellenmiştir. Alüminyum bal
peteğinin sonlu elemanlar ağında ise 4 düğüm noktalı, 12 serbestlik dereceli kabuk eleman ve
Belytschko-Leviathan kabuk eleman formülasyonu kullanılmış olup, bal peteği 6.35 mm hücre
çapı ve 18 mm yüksekliğe sahiptir. Çarpma analizleri, 20 mm çapında yarı küresel uçlu rijit
vurucu ile gerçekleştirilmiştir. Sandviç yapının çarpma analizleri için geliştirilmiş sonlu
elemanlar modeli Şekil 2’ de gösterilmiştir.

Şekil 2. Sandviç yapı sonlu elemanlar modeli
Sandviç yapı elemanlarının elasto-plastik malzeme davranışını modelleyebilmek için
MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY malzeme modeli kullanılmıştır. Fonksiyonel
kademelendirilmiş plakaların malzeme davranışı, LS-DYNA® kodu içine TTO model esas
alınarak kullanıcı-tanımlı olarak tanımlanmış ve malzeme modeline adapte edilmiştir.
Fonksiyonel kademelendirilmiş plakaların farklı malzeme kompozisyonları (n=0.1 (metalzengin), n=1 (lineer-karışım), n=10 (seramik-zengin)) için TTO model kullanılarak elde edilen
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gerilme-şekil değiştirme eğrileri ve alüminyum bal peteğinin gerilme-şekil değiştirme eğrisi
Şekil 3’ de ve fonksiyonel kademelendirilmiş plaka bileşenlerinin ve bal peteği malzemesinin
mekanik özellikleri Çizelge 1’ de verilmiştir.
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Şekil 3. Plakaların farklı malzeme kompozisyonları için gerilme-şekil değiştirme eğrileri
(a,b,c) ve bal peteği malzemesinin gerilme-şekil değiştirme eğrisi (d)
Çizelge 1. Plaka bileşenlerinin ve bal peteği malzemesinin mekanik özellikleri
Malzeme
Al 6061
SiC
Al 3003-H19

Elastiklik
Modülü
(GPa)
67
302
70

Poisson
Oranı

Yoğunluk
(kg/m3)

0.33
0.17
0.33

2702
3100
2730

Akma
Gerilmesi
(MPa)
95
183

Kopma Şekil
Değiştirmesi
0.74
0.01
0.52

Çarpma analizlerinde temas modelinin tanımlanması önemli adımlardan biridir. Bu çalışmada,
vurucu ve sandviç yapı arasında CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE temas
algoritması tanımlanmıştır. Fonksiyonel kademelendirilmiş plakalar ve alüminyum bal peteği
ara yüzeyleri mükemmel yapışkan olarak kabul edilmiş ve yapışma yüzeylerine
CONTACT_TIED_NODES_TO_SURFACE temas algoritması tariflenmiştir. Son olarak,
çarpma esnasında sandviç yapı elemanları arasında veya elemanların kendi içerisinde
oluşabilecek olası etkileşimler için CONTACT_ERODING_SINGLE_SURFACE temas
algoritması tanımlanmıştır.
Sandviç yapıda, üst ve alt fonksiyonel kademelendirilmiş plakalar seramik-zengin yüzeyler
çarpma etkisini ilk karşılayacak şekilde konumlandırılmıştır. Alt plakanın hareketi tüm
yönlerde sınırlandırılmış, üst plakanın ise yalnızca düşey yöndeki hareketi serbest bırakılmıştır.
Vurucunun tüm eksenlerdeki dönme serbestliği ve çarpma eksenine dik olan eksenlerdeki
hareketleri sınırlandırılmış ve çarpma yönündeki hareketi ise serbest bırakılmıştır.
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SAYISAL SONUÇLAR
Al/SiC fonksiyonel kademelendirilmiş plakalar ve Al 3003-H19 bal peteği ile oluşturulan
sandviç yapının darbe cevabı için fonksiyonel kademelendirilmiş destek plakaların malzeme
kompozisyonunun (n) etkisi, çarpma hızının/enerjisinin (v, E) etkisi ve bal peteği hücre duvar
kalınlığının (t) etkisi incelenmiştir.
Malzeme Kompozisyonunun Etkisi
Fonksiyonel kademelendirilmiş plakaların malzeme kompozisyonunun sandviç yapının darbe
cevabına etkisi, plakaların n=0.1 (metal-zengin), n=1 (lineer-karışım) ve n=10 (seramik-zengin)
durumları için araştırılmıştır. Malzeme kompozisyonunun etkisi için çarpma hızı 8 m/s
(161.44 J) ve bal peteği hücre duvar kalınlığı 70 mikron seçilmiştir. Çarpma etkisi sonucu
sandviç yapıda oluşan deformasyonlar Şekil 4’ de gösterilmiştir. Plakaların malzeme
kompozisyonunun metal-zengin durumdan seramik-zengin duruma değişmesiyle sandviç
yapıda oluşan merkezi çökmeler azalmış ve sırasıyla 8.62 mm, 7.72 mm, 6.38 mm çökme
değerleri oluşmuştur.
v=8 m/s (E=161.44 J), t=70 mikron

n=0.1 (metal-zengin)

n=1 (lineer-karışım)

n=10 (seramik-zengin)
Şekil 4. Fonksiyonel kademelendirilmiş plakaların farklı malzeme kompozisyonları için
sandviç yapıda oluşan deformasyonlar
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Plakaların seramik oranındaki artışa bağlı olarak yapının çarpma direnci artarken, oluşan plastik
deformasyon miktarı ve merkezi çökme değerleri azalmıştır ve bu durum bal peteğinde oluşan
deformasyonları etkilemiştir. Plakaların metal-zengin olması durumunda diğer malzeme
kompozisyonlarına göre daha sünek bir yapıya sahip olduğu için bal peteğindeki
deformasyonlar temas bölgesi ve civarında yoğunlaşırken, lineer-karışım ve seramik-zengin
olması durumunda çarpma etkisi alt tabakalara hızlı bir şekilde ilerleyemediği için radyal yönde
yayılmıştır. Buna bağlı olarak, burkulma deformasyonu oluşan hücre sayısı seramik-zengin
plakalara sahip sandviç yapıda daha fazladır. Bu durum, özellikle n=0.1 ve n=10 malzeme
kompozisyonları karşılaştırıldığında açıkça görülmektedir (Şekil 4).
Çarpma analizleri sonucu, malzeme kompozisyonunun temas kuvveti ve kinetik enerjideki
zamana bağlı değişimlere etkisi Şekil 5’ de gösterilmiştir. Plakaların metal-zengin
kompozisyondan seramik-zengin kompozisyona değişmesiyle temas kuvveti artarken temas
süresi azalmıştır (Şekil 5.a). Plakaların metal-zengin, lineer-karışım ve seramik-zengin olması
durumunda sandviç yapıda oluşan en yüksek temas kuvveti değerleri sırasıyla 4.18 kN,
4.83 kN ve 5.81 kN’ dur. Bütün malzeme kompozisyonları için sandviç yapı çarpma enerjisinin
büyük bir kısmını sönümlemiştir (Şekil 5.b). Plakalardaki seramik oranı azaldıkça yapının
sönümlediği enerji değeri artmıştır. Sönümlenen enerji oranları metal-zengin durumdan
seramik-zengin duruma sırasıyla % 96.4, % 95.1 ve % 93.5’ tir. Plakalardaki seramik oranı
arttıkça yapıya etkiyen çarpma enerjisi daha erken sönümlenmiştir.
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Şekil 5. Fonksiyonel kademelendirilmiş plakaların malzeme kompozisyonundaki değişimin
sandviç yapının darbe cevabına etkisi; (a) temas kuvveti, (b) kinetik enerji
Çarpma Hızının/Enerjisinin Etkisi
Çarpma analizleri 6 m/s, 8 m/s ve 10 m/s hız değerlerine karşılık gelen üç farklı enerji
seviyesinde (90.81 J, 161.44 J ve 252.25 J) gerçekleştirilmiştir. Çarpma hızının/enerjisinin
etkisi, plakaların lineer-karışım kompozisyonu ve 70 mikron hücre duvar kalınlığı için
araştırılmıştır. Farklı enerji seviyeleri için sandviç yapıda oluşan deformasyonlar Şekil 6’ da
gösterilmiştir. Çarpma enerjisinin artmasıyla sandviç yapıda oluşan merkezi çökme değerleri
artmış ve artan enerji seviyesi için merkezi çökmeler sırasıyla 5.38 mm, 7.72 mm ve 10.04 mm
olmuştur. Bal peteğinde oluşan burkulma deformasyonları artan çarpma enerjisiyle temas
bölgesinden kenarlara doğru ilerlemiştir. En düşük enerji seviyesinde deformasyonlar temas
bölgesi yakınlarında oluşurken en yüksek enerji seviyesinde daha geniş bir alanda etkili
olmuştur.
Çarpma enerjisinin artışı ile oluşan en yüksek temas kuvveti değerleri artarken temas süreleri
yaklaşık aynı kalmıştır (Şekil 7.a). Artan çarpma enerjisi ile oluşan en yüksek temas kuvveti
değerleri sırasıyla 3.91 kN, 4.83 kN ve 5.75 kN’ dur. Sandviç yapının enerji sönümleme oranları
artan çarpma enerjisi için sırasıyla % 94.9, % 95.1 ve % 95.7’ dir (Şekil 7.b). Enerji seviyesinin
artmasına karşılık sandviç yapının sönümlediği enerji oranları yaklaşık aynı kalmıştır.
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n=1, t=70 mikron

v=6 m/s (E=90.81 J)

v=8 m/s (E=161.44 J)

v=10 m/s (E=252.25 J)
Şekil 6. Farklı çarpma hızları/enerjileri için sandviç yapıda oluşan deformasyonlar
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Şekil 7. Çarpma hızı/enerjisi değişiminin sandviç yapının darbe cevabına etkisi; (a) temas
kuvveti, (b) kinetik enerji
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Bal Peteği Hücre Duvar Kalınlığının Etkisi
Bal peteği hücre duvar kalınlığının sandviç yapının darbe cevabına etkisi, 8 m/s (161.44 J) hız
değerinde ve plakaların lineer-karışım kompozisyonu için araştırılmıştır. Bal peteği hücre duvar
kalınlığının (t) 18 mikron, 70 mikron ve 100 mikron değerleri için analizler gerçekleştirilmiştir.
Farklı hücre duvar kalınlıkları için sandviç yapıda oluşan deformasyonlar Şekil 8’ de
gösterilmiştir.
v=8 m/s (E=161.44 J), n=1

t=18 mikron

t=70 mikron

t=100 mikron
Şekil 8. Bal peteğinin farklı hücre duvar kalınlıkları için sandviç yapıda oluşan
deformasyonlar
Hücre duvar kalınlığı azaldıkça bal peteğinde oluşan plastik deformasyon ve çökme
miktarındaki artışa bağlı olarak bal peteğinde oluşan burkulma deformasyonları artmaktadır.
Hücre duvar kalınlığı azaldıkça temas bölgesinde yoğunlaşan deformasyon kenarlara doğru
artmıştır. 100 mikron ve 70 mikron hücre duvar kalınlığına sahip yapılarda deformasyon üst
plaka ve bal peteğinde oluşurken, 18 mikron hücre duvar kalınlığı için yapının stabilitesi
bozulmuş ve bal peteği tamamen katlanarak vurucu alt plaka ile temas etmiştir. Hücre duvar
kalınlığı azaldıkça bal peteğinin darbe dayanımı azalmıştır ve bunun sonucunda en küçük hücre
duvar kalınlığında kalınlık boyunca oluşan burkulma deformasyonları sonucu bal peteği
tamamen hasara uğramıştır. Hücre duvar kalınlığı azaldıkça sandviç yapıda oluşan merkezi
çökme değerleri artmış ve sırasıyla 5.74 mm, 7.72 mm ve 18.2 mm çökme değerleri oluşmuştur.
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Hücre duvar kalınlığının azalmasıyla yapıda oluşan en yüksek temas kuvveti de azalmıştır.
(Şekil 9.a). Hücre duvar kalınlığının 18 mikron olması durumunda en yüksek temas kuvveti
8.74 kN değerine ulaşmıştır, ancak bu durum bal peteğinin tamamen ezilmesi ve vurucunun alt
plaka ile temasa başlaması ile oluşmuştur. Vurucunun alt plaka ile teması 3.5 ms’ den sonra
başlamış ve bu andan itibaren temas kuvveti tekrar artmaya başlamıştır. 3.5 ms’ ye kadar vurucu
üst plaka ve özellikle bal peteğinde deformasyon oluşturmuş ve bu ana kadar bal peteğinde
birbirini takip eden katlanmalar sonucu temas kuvveti dalgalı olarak değişmiştir. Sonuç olarak,
temas kuvvetinin kıyaslanması açısından hücre duvar kalınlığının 18 mikron değeri için 3.5 ms’
ye kadar olan kısmı dikkate alınmalıdır. Hücre duvar kalınlığının artmasıyla yapının rijitliği
artmış ve en yüksek temas kuvveti değeri artarken temas süresi azalmıştır. Hücre duvar
kalınlığının artmasıyla yapıda oluşan en yüksek temas kuvveti değerleri sırasıyla 2.44 kN
(3.5 ms’ lik kısımda), 4.83 kN ve 6.53 kN’ dur.
Hücre duvar kalınlığı azaldıkça sandviç yapının enerji sönümleme oranı artmış ve sırasıyla
% 93.9, % 95.1 ve % 98.9 değerlerini almıştır (Şekil 9.b). Ancak yapı enerji sönümleme
kabiliyeti kazanırken darbe dayanımı azalmaktadır. Bu durum, 18 mikron hücre duvar kalınlığı
için incelendiğinde açıkça görülmektedir. Sandviç yapı, çarpma enerjisinin yaklaşık olarak
tamamını sönümlerken oluşan deformasyon miktarı diğer durumlara göre oldukça fazladır.
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Şekil 9. Bal peteği hücre duvar kalınlığındaki değişimin sandviç yapının darbe cevabına
etkisi; (a) temas kuvveti, (b) kinetik enerji
Sandviç yapı elemanlarının enerji sönümleme oranları her bir parametre için Çizelge 2’ de
detaylı olarak verilmiştir.
Çizelge 2. Farklı malzeme kompozisyonu, çarpma hızı/enerjisi ve bal peteği hücre duvar
kalınlığı için sandviç yapı elemanlarının sönümlediği enerji oranları
Malzeme Kompozisyonu
(v=8 m/s, t=70 mikron)

Çarpma Hızı/Enerjisi
(n=1, t=70 mikron)

Bal Peteği Hücre Duvar
Kalınlığı
(n=1, v=8 m/s)

0.1

1

10

6 m/s

8 m/s

10 m/s

18
70
100
mikron mikron mikron

Yüzey
Plakaları

% 73.7

% 70.1

% 65.1

% 71.2

% 70.1

% 64.3

% 29.4

% 70.1

% 70.9

Bal
Peteği

% 22.7

% 25.0

% 28.4

% 23.7

% 25.0

% 31.4

% 69.5

% 25.0

% 23.0

Vurucu
Geri
Sekme

% 3.6

% 4.9

% 6.5

% 5.1

% 4.9

% 4.3

% 1.1

% 4.9

% 6.1
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SONUÇLAR
Fonksiyonel kademelendirilmiş plakalar ile desteklenmiş bal peteği sandviç yapıların düşük
hızlı darbe yükleri altındaki davranışları; plakaların malzeme kompozisyonu, çarpma
hızı/enerjisi ve bal peteği hücre duvar kalınlığı parametreleri için araştırılmıştır. Plakaların
malzeme kompozisyonu metal-zengin durumdan seramik-zengin duruma değiştikçe yapının
rijitliği artarken, yapıda oluşan merkezi çökme azalmaktadır. Yapının rijitliğinin artmasıyla
beraber oluşan en yüksek temas kuvveti artarken temas süresi azalmaktadır. Seramik oranı
arttıkça çarpma etkisi alt tabakalara hızlı bir şekilde ilerleyemediği için seramik-zengin
plakalara sahip yapıda burkulma deformasyonuna uğrayan hücre sayısı artmaktadır. Çarpma
hızının/enerjisinin artmasıyla yapıda oluşan deformasyon ve merkezi çökme değerleri
artmaktadır. Artan çarpma enerjisi ile en yüksek temas kuvveti artmakta ve temas süresi
yaklaşık aynı kalmaktadır. Bal peteği hücre duvar kalınlığının azalmasıyla bal peteğinde oluşan
plastik deformasyon miktarı ve merkezi çökme değerleri artmaktadır. Buna bağlı olarak, hücre
duvar kalınlığının azalmasıyla yapının darbe dayanımı da azalmıştır ve özellikle hücre duvar
kalınlığının en küçük değeri için yapının stabilitesi bozulmuş ve bal peteği tamamen katlanarak
deforme olmuştur. Hücre duvar kalınlığının artması yapının rijitliğini artıran bir etkiye sahiptir
ve yapıda oluşan en yüksek temas kuvveti artarken temas süresi azalmaktadır. Sandviç yapı,
incelenen her parametre için yapıya etkiyen çarpma enerjisinin büyük bir kısmını
sönümlemiştir.
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ABSTRACT
In this study, optimum designs of planar steel frames with semi-rigid connections are carried
out with 64 W profiles from AISC (American Institute of Steel Construction) by using genetic
algorithm. Optimum designs of the frames are obtained under stress constraints from AISCLRFD (American Institute of Steel Construction - Load and Resistance Factor Design),
maximum lateral displacement, inter storey drift constraints and column-column geometric
constraints. A program based on finite element method is developed in MATLAB for all
optimization procedures. The results obtained from the examples solved are presented in
tabular and graphical formats. The results obtained in the study show that the effective length
factor values of columns increase for the case with semi-rigid connection. So, the sections of
column members are greater and minimum total weight of steel increases for the case with
semi-rigid connection.
ÖZET
Bu çalışmada, yarı-rijit birleşimli düzlem çelik çerçeve sistemlerin genetik algoritma yardımı
ile AISC'den (American Institute of Steel Construction) alınan 64 W profil arasından
minimum ağırlıklı olacak şekilde optimum boyutlandırılması yapılmıştır. Optimizasyonda
gerilme, maksimum yer değiştirme, katlar arası rölatif yer değiştirme, kolon-kolon geometrik
sınırlayıcıları dikkate alınmıştır. Gerilme sınırlayıcıları AISC-LRFD (American Institute of
Steel Construction - Load and Resistance Factor Design) standardındaki kriterler uygun
olarak işleme konulmuştur. Tüm optimizasyon aşamaları için MATLAB'da sonlu elemanlar
yöntemine dayalı bir program geliştirilmiştir. Çözülen örneklerde bulunan analiz sonuçları
tablo ve grafikler ile sunulmaktadır. Elde edilen analiz sonuçları, çelik çerçeve sistemlerde
kolon elemanların etkili uzunluk faktörü değerlerinin yarı rijit bağlantılı durum için
büyüdüğünü göstermektedir. Bu nedenle yarı rijit bağlantılı durum için kolon kesitleri
büyümekte ve optimum çözümde toplam ağırlık artmaktadır.
GİRİŞ
Sürekli gelişen dünyamızda çelik malzemesinin her geçen gün değerinin artması, yapılacak
yapı sistemlerinde minimum çelik tüketimi ile gerçekleştirilebilmesini gerektirmektedir.
Gerekli kriterleri sağlayan ve minimum çelik tüketimi ile yapılan boyutlandırma konusu
ağırlık optimizasyonu olarak nitelendirilmektedir ve yapı mühendisliği alanında ki birçok
araştırmacı tarafından çalışılmaktadır. Son yıllarda ayrık tasarım değişkenleri içeren bu
boyutlandırma problemi üzerine birçok algoritma yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları
şöyle sıralanabilir; Genetik Algoritma, Harmoni Arama Algoritması, Tavlama Benzetimi
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Algoritması, Tabu Arama, Karınca Kolonisi Algoritması vb. dir. Bu çalışmada yapı
optimizasyonu için Golberg [1] tarafından geliştirilen, ilk algoritma yöntemlerinden biri olan
ve biyolojik süreçleri (üreme, çaprazlama ve mutasyon) taklit eden Genetik Algoritma
kullanılmıştır. Rajeev ve Krishnamoorthy [2] tarafından Genetik Algoritma kullanılarak basit
kafes sistemlerin minimum ağırlık için optimum boyutlandırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışma basit kafes sistemler üzerine yapılmasına rağmen ayrık tasarım değişkenli
optimizasyon problemini ve Genetik Algoritma yönteminin aşamalarını oldukça detaylı bir
şekilde açıklamaktadır. Daloğlu ve Armutçu [3] tarafından Genetik Algoritma kullanılarak
tam rijit birleşimli düzlem çerçeve sistemlerin optimum boyutlandırılması araştırılmıştır.
Genetik Algoritması ve diğer birçok algoritma yöntemi sonraki yıllar da yarı rijit sistemler
üzerinde kullanılmıştır. Simoes [4] tarafından yarı rijit bağlantılı çerçeve sistemler üzerine ilk
çalışmalardan biri gerçekleştirmiştir. Son yıllarda yarı rijit bağlantılı sistemler çeşitli birleşim
türlerine göre oldukça detaylı bir şekilde araştırılmıştır. (Kameshki ve Saka [5], Hayalioğlu ve
Değertekin [6], Filho vd. [7], Hadidi ve Rafiee [8]).
Yukarıda sıralanan çalışmalarda genelde herhangi bir program yardımıyla sonlu elemanlar
yöntemi veya benzeri metotlar kullanılarak yapı modelinin gerilme ve deplasman değerleri
belirlenerek
boyutlandırma
sınırlayıcıları
altında
optimum
boyutlandırmalar
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, MATLAB programında tüm optimizasyon aşamaları
için sonlu elemanlar yöntemine dayalı bir program geliştirilmiştir. Bu çalışmada tam rijit
birleşimli iki farklı literatür örneği tam rijit ve yarı rijit olarak çözülerek elde edilen sonuçlar
grafik ve tablolar ile sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre yarı rijit bağlantılı çelik
çerçeve sistemlerinin kolon elemanlarının etkili uzunluk faktörü değerleri (K) tam rijit
bağlantılı duruma göre büyüdüğü görülmektedir. Bunun yanı sıra yer değiştirme değerlerinde
de artışlar meydana gelmektedir. Bu durum uygulanan sınırlayıcıların sağlanabilmesi için
kolon elemanlarının daha büyük profiller ile boyutlandırılmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle optimum çözümde toplam çelik ağırlığı artmaktadır.
GENETİK ALGORİTMA VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ
Biyolojik organizmaların genetik süreçleri ele alınarak modellenmiş yöntem olan Genetik
Algoritma (GA) yöntemi öncelikle başlangıç popülasyonun rastgele oluşturulması ile başlar.
Bu her bir bireyin ikili (0 veya 1) sistemde kodlanıp bir araya getirilmesiyle
gerçekleştirilebilir. Kod zincirinin uzunluğu, problem çözümünde ele alınan farklı profil
sayısına ve sistemin eleman sayısına bağlıdır. Daha sonra her bir bireyin kod zinciri çözülerek
sistemdeki her bir değişken elemana karşılık gelen profil ataması yapılır. Bu sistem sonlu
elemanlar yöntemi ile analiz edilerek sisteme ait gerilme ve yer değiştirme değerleri bulunur.
Bulunan bu değerler, probleme ilişkin burkulma ve yanal burkulmayı kapsayan bileşik
gerilme sınırlayıcıları ve deplasman sınırlayıcıları gibi sınırlayıcıların hesaplanmasında
kullanılır. Analiz sonuçlarına göre her bir birey için sınırlayıcıların ihmal edilme değeri
belirlenir. Buna göre sınırlayıcılara uyan bireyler en iyi uyum değerine sahip olup, bir sonraki
aşamaya katılabileceklerdir. Diğer taraftan sınırlayıcıları en ağır şekilde ihlal eden bireyler, en
kötü uyum değerlerine sahip olup, popülasyondan çıkarılacaklardır. Popülasyondan çıkarılan
bireyler yerine en iyi uyum dereceli bireyler kopyalanarak popülasyondaki toplam birey
sayısının değişmemesi sağlanmaktadır. Yenilenen bu popülasyondaki bireylerden daha iyi
çözüm elde edilmesi amacıyla bu bireylere çaprazlama ve mutasyon (değişim) operatörleri
uygulanır. Çaprazlama operatörü için bireyler ikişer ikişer seçilir. Daha sonra bu ikişer seçilen
bireylerin kromozomları arasında çaprazlama yapmak üzere rastgele bir konum belirlenir. Son
olarak belirlenen konumdaki genetik bilgiler değiştirilerek çaprazlama işlemi tamamlanır
(Daloğlu ve Aydın, [9]). Mutasyon operatöründe ise popülasyondaki her yeni bireye önceden
belirlenmiş bir olasılıkla uygulanır. Bu operatörle bireyden rastgele seçilen bir gen 0’dan 1’e
veya 1’den 0’a değiştirilir. Bu operatörlerin uygulanması ile yeni nesil meydana gelmiştir. Bu
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işlemin tamamı, belirlenen nesil sayısına veya belirlenen sonlandırma kriterlerinin
sağlanmasına kadar tekrar edilir.
Yarı rijit birleşimli düzlem çerçeve elemanların 1.mertebe analize göre rijitlik matrisi ifadesi
aşağıda verilmektedir. (Simoes [4]; Filho vd., [7]).
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Bu bağıntıda α1 ve α2 yarı rijitlik çarpanları, S1 and S2 göz önüne alınan uca ait dönme yay
rijitliğidir. K etkili uzunluk faktörü (narinliğe bağlı katsayı) yanal ötelemesi önlenmemiş
çerçeveler için aşağıdaki bağıntı ile elde edilmektedir (Dumonteil, [10]).
K

1.6GAGB  4.0  GA  GB   7.50
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(3)

Bu bağınıtıda GA ve GB kolonların A ve B uçlarında kullanılan katsayılar olup tam rijit
çerçeveler için denlem (4) ile yarı rijit birleşimli çerçeveler için denklem (5) ve (6) ile elde
edilmektedir (Dhillon and O’Malley, [11]; Degertekin vd., [12]).
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Burada Ic ve Ig göz önüne alınan noktaya rijit olarak bağlanmış ve burkulma boyunun
hesaplanacağı düzlemdeki kolon ve kirişlerin atalet momentleri, Lc ve Lg gözönüne alınan
noktaya rijit bağlanmış kolon ve kirişlerin boylarıdır, αuf bir katsayı olup dönme yay rijitliği
(k=M/θr) ile belirlenmektedir.
YARI RİJİT BİRLEŞİM
Yapıların matematik modeli oluşturulurken düğüm noktaları genellikle ankastre veya mafsalı
olarak modellenir. Ancak gerçek bir yapıda yük altında davranış matematik modeli tam olarak
yansıtmayabilir. Bu nedenle birleşim yerlerinin yarı rijit olarak modellenmesi gündeme
gelmektedir. Doğan [13]’ün çalışmasında belirttiği gibi kirişin kolona yarı rijit bağlantısında
eğilme momentine bağlı olarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir miktar dönme
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gerçekleşmektedir. Ayrıca bu noktadaki eğilme moment kapasitesi tam rijit birleşim ile
mafsallı birleşim arasında yarı rijit birleşimin türüne göre değişmektedir. Birleşimlerin türleri
bu birleşim noktalarındaki moment kapasiteleri için oldukça belirleyici olabilmektedir. Bu
durum Şekil 1 ve 2 de gösterilmektedir. Şekil 3'de ayrıca yarı rijit birleşim detayları
sunulmaktadır (Hayalioglu ve Degertekin [6]).

Şekil 1. Yarı rijit birleşimdeki θr
T profili ile monteli birleşim
Kolon berkitmeleri ile destekli uç levhalı birleşim

Moment, M

Kolon berkitmeleri ile desteksiz uç levhalı birleşim
Alt ve üst başlık ve çift gövde korniyerli birleşim
Alt ve üst başlık korniyerli birleşim
Çift gövde korniyerli birleşim

Dönme, θr

Şekil 2. Yarı rijit birleşim türlerinin Moment- dönme eğrileri (Hayalioglu ve
Degertekin [6])

t

db

d
g

g

ta

Alt ve üst başlık ve çift

Çift gövde korniyerli
birleşim
t

la

gövde korniyerli birleşim
db

tp

d

db

dg

la

Alt ve üst başlık korniyerli
birleşim
tp

Kolon berkitmeleri ile desteksiz uç
levhalı birleşim
db

t

db

lt

Kolon berkitmeleri ile destekli uç levhalı
birleşim

T profili ile monteli birleşim

Şekil 3. Yarı rijit birleşim detayları (Hayalioglu ve Degertekin [6])
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BOYUTLANDIRMA SINIRLAYICILARI
Ele alınan örneklerde uygulanan optimum tasarım problemine ait formüller şöyle
sıralanmaktadır;


Uzay çelik çerçeve sistemin optimum tasarım problemi minimum ağırlık için
aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır (Daloğlu and Armutçu [3]),
ng

nk

k 1

i 1

min W   A k  i Li

(7)

Burada Ak k grubuna ait elemanların kesit alanlarını, ρi ve Li i inci çubuğun yoğunluğunu ve
boyunu, ng sistemdeki toplam grup sayısını, nk sistemdeki toplam eleman sayısını
göstermektedir. W(Ak) amaç fonksiyonu, sınırlayıcılar (gerilme, yer değiştirme, geometrik
sınırlayıcılar vb.) altında minimize edilmektedir (Aydoğdu and Saka [14]).


Uygulanan gerilme sınırlayıcıları,AISC-LRFD [15]'e uygun şekilde;

M uy
 P  8  M ux
Pu
 0.2 için gil  x    u   


 Pn
  Pn il 9  b M nx b M ny


  1.0  0
il

M uy
 P   M ux
Pu
 0.2 için gil  x    u   


 Pn
 2 Pn il  b M nx b M ny


  1.0  0
il

i  1,..., nm
l  1,..., nl

(8)

i  1,..., nm
l  1,..., nl

(9)

Bu bağıntılarda, nm toplam eleman sayısı, nl yükleme durumlarının toplam sayısı, Pu çekmede
veya basınçta eksenel kuvvet, Pn çekmede veya basınçta taşınabilecek maksimum kuvvet, Mux
kuvvetli eksendeki eğilme momenti, Mnx kuvvetli eksendeki taşıyabileceği maksimum eğilme
momenti, Muy zayıf eksendeki eğilme momentidir (iki boyutlu çerçevelerde Muy =0 dır), Mny
zayıf eksendeki taşıyabileceği maksimum eğilme momenti,  ise dayanım azaltma
katsayısıdır, basınç için 0.85, çekme için 0.90 ve eğilme için 0.90 dır.


Uygulanan maksimum yer değiştirme sınırlayıcıları;

g jl  x  

 jl
 1  0 j=1,….,m
 ju

(10)

l=1,…,nl

Burada  jl lyükleme durumu için j noktasının deplasmanını,  ju ilgili deplasmanın alabileceği
üst sınırı, m yer değiştirmesi sınırlanmış düğüm noktası sayısını, nl toplam yükleme
durumlarının sayısını göstermektedir.


Katlar arası rölatif yerdeğiştirme sınırlayıcıları;

g jil  x  

 jil
 ju

1  0

j=1,….,ns

i=1,…,nsc

l=1,…,nl

(11)

Burada  jil l yükleme durumu altındaki j. kattaki i. kolonda katlar arası yer değiştirmesi,
 ju sınır değer (kat yüksekliği/300), ns katların sayısı, nsc bir kattaki kolonların sayısını

göstermektedir.
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Kolon- kolon geometrik sınırlayıcılar;

gn  x  

Dun
1  0
Dln

n=2,…,ns

(12)

gw  x  

Wun
1  0
Wln

n=2,…,ns

(13)

Burada Wun ve Wln seçilen üst ve alt kattaki kolonların birim ağırlıklarını, Dun ve Dln ise üst ve
alt kattaki seçilen kolonların kesit yüksekliğini göstermektedir.
ÖRNEKLER
Bu çalışmada literatürde tam rijit birleşim için çözülen iki örnek tam rijit ve yarı rijit birleşim
durumları için çözülerek elde edilen sonuçlar grafik ve tablolar ile sunulmaktadır. Her iki
örnekte kullanılan çelik malzeme bilgileri, E=200 GPa, fy=248.2 MPa ve ρ=7.85 ton/m3 dir.
Optimum boyutlandırmalar AISC (American Institute of Steel Construction) den alınmış 64
W (W8x15, W 8x21, W8x24, W 8x28, W 8x31, W 8x35, W 8x40, W 10x15, W 10x22, W
10x26, W 10x33, W 10x39, W 10x54, W 10x77, W 12x19, W 12x26, W 12x30, W 12x35, W
12x40, W 12x45, W 12x50, W 12x53, W 12x58, W 12x72, W 12x96, W 14x26, W 14x30, W
14x34, W 14x38, W 14x43, W 14x48, W 14x53, W 14x61, W 14x68, W 14x74, W 14x82, W
14x90, W 14x120, W 14x159, W 14x193, W 14x257, W 14x311, W 14x370, W 14x426, W
16x26, W 16x31, W 16x36, W 16x40, W 18x35, W 18x40, W 18x50, W 18x76, W 21x50, W
21x62, W 21x132, W 24x68, W 24x103, W 27x94, W 27x161, W 30x108, W 30x148, W
30x191, W 33x221, W 36x194) arasından gerçekleştirilmektedir.
15 Elemanlı Düzlem Çerçeve
Şekil 4’de üç katlı, iki açıklıklı, 15 elemanlı düzlem çerçeve örneği görülmektedir. Bu örnek
daha önce tam rijit birleşim durumu için Pezeshk vd. [16] tarafından genetik algoritması (GA)
yöntemine göre ve Değertekin [17] tarafından arı kolonisi algoritması (ABC) yöntemine göre
çözülmüştür. Bu çalışmada genetik algoritma ile tam rijit durumuna ilave olarak yarı rijit
birleşim durumu (Alt ve üst başlık korniyerli birleşim; dönme yay rijitliği, S=226x106
kNmm/rad; (Değertekin ve Hayalioğlu [18]) için çözülerek elde edilen sonuçlar aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir. Ayrıca her iki duruma ait toplam ağırlığın iterasyon ile değişimi ve
kolonlara ait K değerlerinin değişimi Şekil 5 ve 6’da sunulmaktadır.

Şekil 4. 15 elemanlı düzlem çerçeve
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Tablo 1. Optimum boyutlandırma sonuçları
Bu çalışma
GA

Pezeshk vd. [16]
GA

Değertekin [17]
ABC

Tam rijit

Tam rijit

Kolon (1)

12x53

Yarı rijit
( Alt ve üst başlık
korniyerli birleşim)
S=226x106 kNmm/rad
14x61

10x68

10X60

Kiriş (2)

24x68

24x68

24x62

24X62

Ağırlık (kN)

87.010

90.14

86.79

83.59

Grup no
Tam rijit

Şekil 5. Toplam ağırlığın iterasyon adımları ile değişimi

Şekil 6. Kolonlara ait K değerlerinin değişimi
Tablo 1’de görüldüğü gibi bu çalışmada tam rijit birleşim için elde edilen optimum
boyutlandırma sonuçları literatür sonuçları ile oldukça paraleldir. Bununla birlikte yarı rijit
birleşim durumu için Şekil-6’da görüldüğü gibi kolonlara ait K değerlerinde bir miktar artış
olmakta ve kolon kesitleri için W 12x53 yerine daha büyük kesit olan W 14x61 seçilmektedir.
Bu suretle toplam ağırlık yaklaşık %3.4 artmaktadır.
On Katlı Tek Açıklıklı Düzlem Çerçeve
On katlı tek açıklıklı düzlem çerçeve örneği tam rijit durum için Pezeshk vd. [16] ve
Değertekin [17] tarafından çözülmüştür, Şekil 7. Bu çalışmada tam rijit durumuna ilave olarak
yarı rijit birleşim durumu (Kolon berkitmeleri ile destekli uç levhalı birleşim, S=395x106
kNmm/rad; (Değertekin ve Hayalioğlu, [18]) için çözülerek elde edilen sonuçlar Tablo 2’de
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

129

Artar1 ve Daloğlu2

gösterilmektedir. Bununla birlikte her iki duruma ait toplam ağırlığın iterasyon ile değişimi ve
kolonlara ait K değerlerinin değişimi Şekil 8 ve 9’da sunulmaktadır.

Şekil 7. On katlı tek açıklıklı düzlem çerçeve

Şekil 8. Toplam ağırlığın iterasyon adımları ile değişimi

Şekil 9. Kolonlara ait K değerlerinin değişimi
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Tablo 2. Optimum boyutlandırma sonuçları
Bu çalışma
Grup no

Pezeshk et al.[16]
GA

Değertekin [17]
ABC

Tam rijit

Yarı rijit
S=395x106
kNmm/rad

Tam rijit

Tam
rijit

1

30x191

30x191

14x233

14x233

2

30x191

30x191

14x176

14x176

3

30x148

30x148

14x132

14x145

4

30x108

30x108

14x99

14x99

5

12x58

24X68

12x65

12x58

6

30x191

30x191

36x150

36x150

7

27x94

24x103

33x130

33x118

8

27x94

27x94

27x94

27x84

9

24x68

24x68

16x50

24x68

Toplam Ağırlık
(kN)

315.32

321.12

313.13

308.68

Maksimum
yanal yer
değiştirme (cm)

7.8

9.94

-

9.98

Maks. rölatif
katlar arası yer
değiştirme (cm)

1.02

1.22

-

1.23

Pezeshk vd. [16] ve Değertekin [17] çalışmalarında kolon elemanlara ait optimum boyutlar,
W 14 ve W 12 kesitleri arasından seçilmiştir. Bu çalışmada ise kolon elemanlar kiriş
elemanlar da olduğu gibi 64 W arasından boyutlandırılmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi bu
çalışmada tam rijit birleşim için elde edilen optimum boyutlandırma sonuçları Pezeshk vd.
[16] ve Değertekin [17]’e ait sonuçlara oldukça yakındır. Bunun yanı sıra yarı rijit birleşim
durumu için Şekil 9’da görüldüğü gibi kolonlara ait K değerlerinde bir miktar artış olmakta ve
bu suretle toplam ağırlık yaklaşık %1.9 artmaktadır. Ayrıca ağırlık artışının yanı sıra
maksimum yanal yer değiştirme ve katlar arası rölatif yer değiştirme değerlerinde önemli
ölçüde artışlar meydana geldiği de gözlenmektedir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada düzlem çelik çerçeve sistemlerin tam rijit birleşim durumuna ilave olarak yarı
rijit birleşim durumları için genetik algoritma ile optimum boyutlandırmaları
gerçekleştirilmiştir. Gerilme sınırlayıcılarının yanı sıra yer değiştirme ve kolon-kolon
geometrik sınırlayıcıları kullanılmıştır. Tüm optimizasyon aşamaları için MATLAB’de sonlu
elemanlar yöntemine dayalı bir program geliştirilmiştir. Ele alınan iki örnek literatürde daha
önce tam rijit birleşim durumu için çözülmüştür. Çözülen örneklerde yarı rijit birleşim durum
için kolonlara ait K, etkili uzunluk faktörü, değerlerinin arttığı ve buna bağlı olarak kolon
kesitlerinin büyüdüğü gözlenmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre maksimum yanal ve
katlar arası rölatif yer değiştirme değerlerinin de yarı rijit birleşim durumu için arttığı ve
sonuç olarak toplam çelik ağırlıkta artışlar meydana geldiği görülmektedir.
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KAYMA GERİLMELERİ İÇEREN FDM ÇEKİRDEĞE SAHİP SANDVİÇ
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ABSTRACT
The stability of the sandwich cylindrical shell containing functionally graded materials
(FGMs) under axial load based on the shear deformation theory (SDT) is investigated. The
basic relations and modified Donnell type basic equations of metal cylindrical shells coated
with FGMs are derived on the basis of SDT and solved by using Galerkin method. Analytical
expressions for the dimensionless critical axial load of the sandwich cylindrical shell
containing an FG layer based on the CST and SDT are found. Finally, the effects of variations
of shear stresses, volume fractions of the core, shell characteristics and variations of the
thickness of the FG core on the values of the critical axial load of sandwich cylindrical shell
containing an FG core are studied numerically.
Keywords: Functionally graded materials (FGMs), functionally graded (FG) core, sandwich
cylindrical shell, axial load, critical load, SDT
ÖZET
Fonksiyonel değişimli malzemelerden (FDM’ler) oluşan çekirdeğe sahip sandviç silindirik
kabukların eksenel basınç yükü etkisi altında stabilitesi Kayma Deformasyonlar Teorisi
(KDT) kullanılarak incelenmektedir. FDM çekirdekli silindirik kabukların temel bağıntıları ve
değiştirilmiş Donnell tipi temel denklemleri KDT temel alınarak türetilmekte ve Galerkin
Yöntemi uygulanarak çözülmektedir. KKT ve KDT temelinde, FD çekirdekli sandviç
silindirik kabukların boyutsuz kritik eksenel yükü için analitik ifadeler bulunmaktadır.
Analizler kısmında, kayma gerilmelerinin, hacim bileşenleri değişiminin, kabuk
karakteristiklerinin, çekirdek kalınlığı değişiminin sandviç silindirik kabukların kritik eksenel
yükünün minimum değerlerine etkileri sayısal olarak incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel değişimli malzeme (FDM), Fonksiyonel değişimli (FD)
çekirdek, sandviç silindirik kabuk, eksenel yük, kritik yük, KDT
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GİRİŞ
Teknolojinin gelişimi, yeni nesil malzemelerin, örneğin, fonksiyonel değişimli malzemeler
(FDM'ler) olarak adlandırılan malzemelerin geliştirilmesine yol açmıştır. FDM'ler, iki
malzemenin, genellikle metal ve seramik malzemelerin karışımından elde edilen özel
malzemeler olup özellikleri kalınlık doğrultusunda sürekli olarak değişmektedir. Ayrıca,
FDM'ler yüksek sertlik ve büyük termal direnç kapasitesi gibi benzersiz özelliklere sahip
oldukları için uzay araçları, nükleer santraller ve diğer mühendislik uygulamalarında
kullanılmaktadır [1,2].
Genelde sandviç yapılarda düşük toklukları ve ısıl genleşme katsayılarındaki uyumsuzluklar
sebebiyle kaplama veya çekirdek çatlamaya maruz kalmaktadır [3]. Bu nedenle tasarım
sırasında, sandviç yapı elemanlarının temas yüzeyleri arasında meydana çıkan gerilme
dağılımlarının düzenlenmesi önemlidir. FDM çekirdeği oluşturan malzemenin özellikleri
kalınlık koordinatının bir fonksiyonu olup çekirdeğin altındaki veya üstündeki tabakanın
malzeme özelliklerine eşit olmakla beraber çekirdeğin üstüne veya altına doğru sürekli olarak
değişebilmektedir. Böylece, FD çekirdek kullanılarak yapı elemanının alt veya üst tabakası ile
çekirdek arasındaki uyumsuzluklar engellenebilir [4,5].
FDM yapı elemanları üzerine yapılmış çok sayıda çalışmalar içinde, en ilgi çekici konulardan
biri de pür FDM çekirdekli silindirik kabukların stabilite ve titreşim analizlerdir. Bu
çalışmalar ilk dönemlerde KKT temel alınarak yapılmıştır [6,7].
FDM kabukların stabilite problemlerinde kayma gerilmelerin etkisinin hesaba katılmaması,
burkulma yükleri için ciddiye alınacak hatalara yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle, kayma
deformasyon teorisi (KDT) ile yapılan hesap ve analizler klasik kabuk teorisine (KKT)
kıyasla daha gerçekçidir. Kayma deformasyon teorisi temel alınarak homojen tabakalı
silindirik kabukların stabilite ve titreşimi ile ilgili eski fakat çok önemli yayınlar mevcuttur
[8,9].
Günümüz teknolojisinde, FDM çekirdeklerin sık şekilde kullanılması, FDM çekirdekli yapı
elemanlarının titreşim ve stabilite davranışlarının KDT temelinde incelenmesi ile ilgili bazı
önemli çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olmuştur [10-13].
Yapılan literatür taraması, KDT temelinde FD çekirdekli sandviç silindirik kabukların eksenel
yük etkisi altında stabilite probleminin henüz yeteri kadar çalışılmadığını ortaya koymuştur.
Bu çalışmada, söz konusu problemin çözümü ele alınmaktadır.
TEMEL BAĞINTI VE DENKLEMLER
Şekil 1’de, FD çekirdekli sandviç silindirik kabuk sunulmaktadır. FD çekirdekli silindirik
kabuk üçlü bir sistem oluşturmaktadır. Sandviç silindirik kabuğun orta tabakası FDM’den,
alttaki tabaka pür seramik ve üstteki tabaka pür metalden oluşmaktadır. 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 1a). Silindirik kabuğun uzunluğu L, yarıçapı R, genel kalınlığı
h  hcek  hm  hs olup hm metal tabakanın, hs seramik tabakanın ve hcek  2a FD
çekirdeğin kalınlığıdır (Şekil 1b).
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Silindirik kabuğun FD çekirdeğinin Young modülleri ve Poisson oranı aşağıdaki gibi ifade
edilir [4-7]:
E cek (Z)  Em  (E s  Em )V s , νcek (Z)  νm  (ν s  νm )V s

(1)

a)
b)
Şekil 1. a) FD çekirdekli silindirik kabukta koordinat sistemi, b) tabakaların diziliş şekli; (1)
Metal, (2) FD çekirdek, (3) Seramik
Burada Em , m ve E s , s , sırasıyla, sandviç silindirik kabuktaki FD çekirdeğin metal ve
seramik yüzeylerinin Young modülü ve Poisson oranıdır. V s ve Vm , sırasıyla, FD çekirdeğin
metal ve seramik hacim kesirleri olup şu bağıntılar geçerlidir [10-13]:
Vm  Vs  1

(2)

FD çekirdeğin hacim kesirleri kuvvet fonksiyonu olarak ifade edilmektedir [14]:
Vs  Z  0.5

d

(3)

Burada Z  z / hcek boyutsuz kalınlık koordinatı ve d (d  0) hacim kesir indeksidir. FD
çekirdekli silindirik kabuğun malzeme özelliklerinin, yani Young modülü ve Poisson oranının
matematiksel modelleri aşağıdaki şekilde ifade edilir [4,7]:
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 h/ 2  z  a

E m , νm
E(Z), ν(Z)  E cek (Z), νcek (Z)
E , ν
 s s

a  z a

(4)

a  z  h/ 2

Kuvvet ve moment bileşenleri aşağıdaki integrallerden bulunur [7-9]:

Tij , M ij   

3 hk 1



k 1 hk

1, z ijk  d z

3 hk 1

N ii   

k 
  i3 d z

(5)

(i  1,2)

k 1 hk

Burada

(i, j  1,2)

(6)

Tij (i, j  1,2) düzlem içi kuvvet bileşenleri; M ij (i  1,2) moment bileşenleri,

N ii (i  1,2) kesme kuvvetleri,  ii( k ) (i  1,2) FD çekirdekli sandviç silindirik kabuğun

 ij( k ) (i  1,2; j  2,3) FD çekirdekli sandviç silindirik
kabuğun tabakalarındaki kayma gerilmeleri ve k  1,2,3 olup tabaka sayısını göstermektedir.
tabakalarındaki normal gerilmeler;

KDT çerçevesinde, FD çekirdekli silindirik kabuğun gerilme-deformasyon bileşenleri
arasındaki bağıntılar aşağıdaki şekilde yazılabilir [12]:

k   Q ( k ) Q ( k )
 11
12

  11
(k )
(k )

k
 22   Q12 Q11
 k   
0
 12   0


2

 e11  z  w  I ( k ) ( z ) 
01
x
x 2

0
2

 w

(k )
 e22  z
0
 I 02
( z)
2

y

y
(k ) 

Q66

2w


(k )
(k )
 I 01
( z)
 I 02
( z)
  012  2 z
xy
y
x


k    ( k )
 13
Q55 0   13 
 k    

, (k  1,2,3)
(k ) 
 23   0 Q44   23 












(7)

(8)

Burada , Qij( k ) , i, j  1,2,4,5,6; k  1,2,3 , tabakalardaki malzeme özelliklerine bağlı nicelikleri
içeren katsayılardır [12], w yer değiştirme, eii (i  1,2) referans yüzeyde normal
deformasyonlar,  ij (i  1,2,3) kayma deformasyonları,  ( x, y ) ve  ( x, y ) sırasıyla y ve x
eksenlerine göre dönmeler olup şu tanımlar geçerlidir:
z

f ( z)
dz,
(k )
Q
(
Z
)
55
0

(k )
I 01
( z)  

z

(k )
I 02
( z)  

f ( z)

(k )
0 Q44 ( Z )

Burada f (z ) , kayma gerilme fonksiyonlarıdır.
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Tij (i, j  1,2) kuvvet bileşenleriyle  Airy gerilme fonksiyonu arasındaki bağıntılar şu
şekildedir [8,9]:

T11  h

 2
 2
 2
,
T

h
,
T


h
22
12
xy
y 2
x 2

(10)

(7) ve (8) bağıntıları (5) ve (6) integrallerinde yerine yazılarak elde edilen sonuçlar (10)
bağıntıları ile birlikte silindirik kabuğun stabilite ve deformasyon uygunluk denklemlerinde
[12] yerine yazıldığında, bazı işlemlerden sonra FD çekirdeğe sahip sandviç silindirik
kabukların stabilite ve deformasyon uygunluk denklemleri aşağıdaki şekle dönüşür:

C1  C5 h

 4
 4
4w
4w
 3
 3

 3
 C2 h 4  C3 4  C4  C6  2 2  C7 3  C11
 I5
 (C8  C12 )
0
2
2
2
x
x y
x
x
x y
x
xy
xy 2

 4
 4
4w
4w
 3
 3
 3

 C1  C5 h 2 2  C6  C4  2 2  C3 4  C9  C11 
 C10 3  C12
 I6
0
4
2
y
y
x y
x y
y
xy
y
xy 2

C2 h

(11)
B1h

 4
 4
 4
4w
 4w
4w
 2 B2  B5 h 2 2  B1h 4  B4 4  2 B3  B6  2 2  B4 4
4
x
x y
y
x
x y
y

 B9

 3
 3
 3
 3
1  2w
 ( B7  B11)
 ( B10  B12 )
 B8 3  
3
2
2
R x 2
x
xy
xy
y

h  2
2w


 T 2  I5
 I6
0
2
R x
x
y
x

Burada Ci , Bi (i  1,2,...,12) ve I j ( j  5,6) FD çekirdekli sandviç silindirik kabukların
malzeme özelliklerine bağlı parametrelerdir [12].
TEMEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
FD çekirdekli silindirik kabuk basit mesnetli olduğu için, (11) denklemlerinin çözümü
aşağıdaki gibi aranır [12]:

  f1 sin(m1 x) sin(n1 y ), w  f 2 sin(m1 x) sin(n1 y ),
  f 3 cos(m1 x) sin(n1 y ),   f 4 sin(m1 x) cos(n1 y )

(12)

Burada, f1 , f 2 , f 3 , f 4 bilinmeyen katsayılar, n1  n / R olup n çevre doğrultusunda dalga
sayısı ve m1  m / L olup m ana doğrultuda dalga sayısıdır.
(12) bağıntıları (11) denklemlerinde yerine yazılıp Galerkin yöntemi uygulandığında ve
integralleme ve bazı matematiksel işlemlerden sonra KDT çerçevesinde FD çekirdekli
silindirik kabuğun boyutsuz kritik eksenel yükü için aşağıdaki ifade elde edilir:
T1KDT

kr

F3 F4  F1 F6 F8 F3  F2 F6   F5 F3  F2 F6 F8 F3  F2 F6 
k 3 F3 F4  F1 F6 m12 E s h
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Burada Fi (i  1,2,.., 6) , kayma gerilmeleri içeren FD çekirdekli sandviç silindirik kabuğun
özelliklerine bağlı katsayılardır [12]. Kayma gerilemelerin etkisi dikkate alınmadığında, KKT
çerçevesinde FD çekirdekli silindirik kabuğun boyutsuz kritik eksenel yükü için aşağıdaki
ifade elde edilir:

T1KKT

kr
 2





1
C3 m14  2C 4  C6 m12 n12  C3 n14  m12 / R  C 2 m14  C 2 n14
2
E s hm1



C1  C5 m12 n12

 m

2
1



/ R  B4 m14  2 B3  B6 m12 n12  B4 n14 

B1m14  2 B2  B5 m12 n12  B1n14


(14)

Burada Ci , Bi (i  1,2,.., 6) KKT çerçevesinde FD çekirdekli sandviç silindirik kabuğun
özelliklerine bağlı katsayılardır [12]. FD çekirdekli silindirik kabukların kritik eksenel yükün
minimum değerlerini bulmak için (13) ve (14) ifadeleri m, n dalga sayılarına göre minimize
edilir.
SAYISAL ANALİZ
Sayısal analizler kısmında metal malzeme olarak Nikel (Ni) ve seramik malzeme olarak
silikon nitrat (Si3N4) ele alınmaktadır. FD çekirdek, yani Si3N4/Ni, silikon nitrat ile paslanmaz
çelik'in bir kombinasyonudur. Sandviç silindirik kabuk ise Ni/FD/Si3N4 şeklinde
tasarlanmıştır. FD çekirdeğin metal ve seramik yüzeylerinin özellikleri Shen [14]' de
sunulmaktadır.
Sayısal analizlerde, FD çekirdeğin hacim kesir indeksi d=0.5; 1.0; 2.0; 10.0 olarak ele
alınmıştır. Kayma gerilme fonksiyonu kalınlık koordinatına bağlı bir üniform fonksiyondur.
Tüm hesaplarda boyutsuz kritik eksenel yükün minimum değerleri (m,n)=(1,1) olduğunda
elde edilir.
Metal (nikel) ve seramikten (silikon nitrat) oluşan tek tabakalı ve Ni/FD/Si3N4 sandviç
silindirik kabukların T1KKT
ve T1KDT
değerlerinin değişik hacim kesir indeks değerleri için
kr
kr
R / h oranına bağlı değişimi Şekil 2’de sunulmaktadır. Kabuk parametreleri şu şekildedir:
R / L  5 ve h / 2a  2 . Pür metal, pür seramik ve Ni/FD/Si3N4 sandviç silindirik kabukların
ve T1KDT
değerleri R / h oranı artığında azalmaktadır. Ni/FD/Si3N4 silindirik
T1KKT
kr
kr
kabuklarda kayma gerilmelerinin boyutsuz kritik eksenel yüke etkisi R / h oranı arttığında
azalmaktadır. Örneğin, Ni/FD/Si3N4 sandviç silindirik kabuklarda hacim kesir indeksi d  10
olduğunda R / h oranı 20'den 50'ye arttığında kayma gerilmelerinin etkisi %11.89'dan
%1.6'ya kadar azalmaktadır. Ni/FD/Si3N4 sandviç silindirik kabuklar pür metal silindirik
kabuklarla kıyaslandığında, R / h arttığında boyutsuz kritik eksenel yüke FD profillerin etkisi
arttığı halde, pür seramik silindirik kabuklarla kıyaslandığında söz konusu etki azalmaktadır.
Örneğin, Ni/FD/Si3N4 sandviç silindirik kabuklar pür metal ve pür seramik silindirik
kabuklarla kıyaslandığında d  0.5 , 1, 2, 10 ve R / h  20 için FD profillerin boyutsuz kritik
eksenel yüke etkisi sırasıyla %26.44, %25.04, %23.9%, %22.41 ve %17.3, %18.21, %18.96,
%19.93 ve R / h  50 için söz konusu etkiler sırasıyla %29.61,%27.52, %25.56, % 22.65 ve
%15.24, %16.61, %17.89,% 19.79 olmaktadır. Ayrıca, KKT çerçevesinde FD profillerin
boyutsuz kritik eksenel yüke etkisi kayma deformasyon teorisine kıyasla daha az etkili olduğu
görülmektedir. İlaveten, hacim kesir indeksinin küçük değerlerinde FD profillerin boyutsuz
kritik eksenel yüke etkisi R / h oranının artışından daha fazla etkilenmektedir.
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Şekil 2. Pür metal, pür seramik ve Ni/FD/Si3N4 sandviç silindirik kabukların T1KKT
ve T1KDT
kr
kr
değerlerinin değişik hacim kesir indeks değerleri için R / h oranına bağlı değişimi
Metal (nikel) ve seramikten (silikon nitrat) oluşan tek tabakalı ve Ni/FD/Si3N4 sandviç
silindirik kabukların T1KKT
ve T1KDT
değerlerinin değişik hacim kesir indeks değerleri için
kr
kr
h / 2a oranına bağlı değişimi Şekil 3’de sunulmaktadır. Silindirik kabuk parametreleri şu
şekildedir: R / L  5 ve R / h  25 . Ni/FD/Si3N4 sandviç silindirik kabukların T1KKT
ve T1KDT
kr
kr
değerleri h / 2a oranı artığında azalmaktadır. Ni/FD/Si3N4 silindirik kabuklarda kayma
gerilmelerinin boyutsuz kritik eksenel yük değerlerine etkisi h / 2a oranı arttığında d<1 için
çok az artmakta ve d>1 için zayıf da olsa azalmaktadır. Örneğin, Ni/FD/Si 3N4 sandviç
silindirik kabuklarda h / 2a oranı 1.1'den 2'ye arttığında, hacim kesir indeksi d  0.5
olduğunda kayma gerilmelerinin etkisi %7.26'dan %7.48'e kadar artmakta ve d  10
olduğunda %8.21'den % 7.7'ye kadar azalmaktadır. Ni/FD/Si3N4 sandviç silindirik kabuklar
pür metal silindirik kabuklarla kıyaslandığında, h / 2a oranı arttığında boyutsuz kritik
eksenel yüke FD profillerin etkisi d<1 olduğunda arttığı halde, d>1 olduğunda azalmaktadır.
Örneğin, Ni/FD/Si3N4 sandviç silindirik kabuklar pür metal silindirik kabuklarla
kıyaslandığında d  0.5 , 2, 10 ve h / 2a  1.1 olduğunda FD profillerin boyutsuz kritik
eksenel yüke etkisi sırasıyla %32.2, %21.3, %13.1% ve h / 2a  2 için söz konusu etkiler
sırasıyla %26.85,%24.16, %22.49 olmaktadır.
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Şekil 3. Pür metal ve Ni/FD/Si3N4 sandviç silindirik kabukların T1KKT
ve T1KDT
değerlerinin
kr
kr
değişik hacim kesir indeks değerleri için h / 2a oranına bağlı değişimi
SONUÇLAR
FD çekirdeğe sahip sandviç silindirik kabukların eksenel basınç yükü etkisi altındaki
stabilitesi KDT kullanılarak incelenmektedir. FD çekirdekli silindirik kabukların temel
bağıntıları ve değiştirilmiş Donnell tipi temel denklemleri KDT temel alınarak türetilmekte ve
Galerkin Yöntemi uygulanarak çözülmektedir. KKT ve KDT temelinde, FD çekirdekli
sandviç silindirik kabukların kritik eksenel yükü için analitik ifadeler bulunmaktadır.
Analizler kısmında, kayma gerilmelerinin, hacim bileşenleri değişiminin, kabuk
karakteristiklerinin, çekirdek kalınlığı değişiminin sandviç silindirik kabukların kritik eksenel
yükü değerlerine etkileri sayısal olarak incelenmektedir.
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FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ SANDVİÇ PLAKALARIN
BALİSTİK DARBE YÜKÜ ALTINDAKİ DAVRANIŞI ÜZERİNDE FARKLI
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ABSTRACT
Today, the development of high-performance and light armors has become a critical
requirement against emerging threats. The research for new materials in this field has brought
ceramic-faced composite armors to the forefront. Layered composite structures are widely
used in ballistic systems due to their high strength and high stiffness. An abrupt change in
their material properties across an interface between discrete materials introduces large
interlaminar stresses that could cause delamination. One way to overcome this adverse effect
is to use a functionally graded material (FGM). The purpose of this study is to determine
damage and deformation mechanisms of functionally graded sandwich plates, which have
different ceramic components, under ballistic impact loads.
ÖZET
Günümüzde de gelişen tehditler karşısında daha etkin balistik koruma sağlayacak hafif ve
yüksek performanslı zırhların geliştirilmesi kritik bir ihtiyaç haline gelmiş ve bu sahadaki
yeni malzeme arayışları seramik ön yüzlü kompozit zırhları ön plana çıkarmıştır. Katmanlı
yapıya sahip bu plakalar yüksek mukavemetleri ve yüksek rijitlikleri nedeniyle balistik
sistemlerde yaygın olarak kullanılırlar. Ancak, katmanlardaki malzeme özelliklerinin ani
olarak değişmesi nedeniyle ara yüzeylerde yüksek gerilmeler meydana gelir ve bu gerilmeler
de katmanlar arasında ayrılmalara (delaminasyon) neden olur. Bu olumsuz etkiler fonksiyonel
kademelendirilmiş malzemeler (FGM) kullanılarak azaltılabilir ya da ortadan kaldırılabilir.
Bu çalışma ile farklı seramik bileşenlere sahip fonksiyonel kademelendirilmiş sandviç
plakalarda balistik darbe yükleme altında meydana gelen hasar mekanizmaları ve
deformasyonları deneysel olarak incelenmiştir.
GİRİŞ
Fonksiyonel kademelendirilmiş malzemeler (Functionally Graded Materials=FGMs) belirli
bir pozisyonda malzeme kompozisyonunun sürekli olarak değiştiği yapılar olarak
tanımlanırlar (Şekil 1a). Genellikle seramik-metal bileşiminden oluşan bu malzemeler kötü
çalışma şartlarına sahip uygulamalar için son derece uygun olmakla birlikte
kompozisyonundaki sürekli değişimler bu malzemenin mekanik özellikleri üzerinde etkilidir
[1].
İleri kompozit malzemeler sınıfında yer alan fonksiyonel kademelendirilmiş malzemeler, uzay
nükleer ve otomobil endüstrileri gibi oldukça özellikli alanlarda kullanıldığı gibi zor çalışma
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şartlarına sahip darbeli ortamlarda veya balistik amaçlı olarak da kullanılabilirler. Bu nedenle
bu malzemelerin darbe dayanımlarının da belirlenmesi oldukça önemlidir.
Mühendislik uygulamalarında dışarıdan gelebilecek darbelere karşı istenmeyen sonuçların
ortaya çıkmaması için, malzemenin gerekli en uygun cevabı veya davranışı verebilmesi
istenir. Kompozit malzemelerde bir darbe sonucunda oluşan hasar, çarpmanın türüne göre
darbeye maruz kalmayan yüzeyde meydana gelebilir, içyapıda oluşan delaminasyonlar
(tabakalar arasında ayrılma) şeklinde başlayabilir. Metallerde darbe cevabı, plastik şekil
değiştirme sonucunda bir kopma şeklinde olmasına rağmen, kompozitler çok değişik
modlarda hasara uğrayabilirler. Bu nedenle kompozit malzemede darbenin oluşturacağı hasarı
tahmin etmek için darbe hızının belirlenmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir [2].
Terminal balistik odaklı bu çalışma ile farklı seramik bileşenler (SiC, B4C ve Al2O3)
kullanılarak üretilen fonksiyonel kademelendirilmiş sandviç plakaların (FKSP) balistik
performansı, hasar mekanizmaları ve deformasyonları deneysel olarak incelenmiştir.
Fonksiyonel Kademelendirilmiş Sandviç Plakaların Üretilmesi
Seramik ve metal bileşenlerden oluşan fonksiyonel kademelendirilmiş sandviç plakaların, alt
ve üst yüzeyleri metal olup, bu metal yüzeyler arasında kalan bölgede seramik oranı, alt
yüzeyden üst yüzeye doğru ilerledikçe, kademeli olarak değiştiği kabul edilmektedir. Seramik
(c) ve metal (m) bileşenlerin hacimsel oranları arasındaki ilişki;

eşitliği ile ifade edilir. Bileşimin oranı plaka kalınlığı (h) boyunca konumun fonksiyonu
olarak

şeklinde ifade edilir, burada Vc(z) plakanın herhangi bir z mesafesindeki seramik bileşenin
hacimsel oranı, h plakanın kalınlığı, n bileşimin değişimini lineer veya non-lineer olarak
kontrol eden keyfi bir üstür. Çeşitli n değerleri için bileşimin hacimsel oranları Şekil 1b’de
gösterilmiştir.

Şekil 1. a) Fonksiyonel kademelendirilmiş sandviç plaka
b) Plaka kalınlığı boyunca farklı kompozisyonel gradyantlarda seramik bileşenin hacimsel
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

143

Aydın1, Apalak2, Güneş3 ve Reddy4

oranı (Vc).
Fonksiyonel kademelendirilmiş malzemelerin üretimi, genel olarak toz metalürjisi ile
kademelendirilmiş yapının elde edilmesi ve daha sonra sinterlenmesi esasına dayanır.
Literatürde, fonksiyonel kademelendirilmiş plakaların üretim yöntemleri üzerine yapılmış
birçok çalışma mevcut olup söz konusu tekniklerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri
bulunmaktadır [4-8]. Bu çalışmada; 15 mm kalınlığa sahip fonksiyonel kademelendirilmiş
sandviç plakalar, toz istifleme sıcak presleme (powder stacking-hot pressing) tekniği
kullanılarak Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kompozit Laboratuvarında
üretilmiştir. Metal bileşen olarak ortalama 10 mikron Al 6061 ve seramik bileşen olarak
ortalama 50 mikron SiC, Al2O3 ve B4C tozlarının kullanıldığı lineer kompozisyona sahip
plakaların, her bir katmanı için gerekli olan metal ve seramik miktarları, karışım teorisi
kullanılarak, hesaplanmıştır (Şekil 2).
Balistik sistemlerde yüksek sertlik ve dayanım gerekliliği sebebiyle, seramik malzemeler
tercih sebebi olmuştur, fakat yüksek kırılganlığa sahip olmaları sebebiyle, seramik
malzemeler bu amaç için tek başına kullanılmazlar. Bu sebeple seramikler, balistik
uygulamalarda ön yüz malzemesi ya da matris malzemesi olarak karşımıza çıkar. Balistik yük
altında zırh sistemleri yapısında bulunan seramik katman, mermi enerjisinin sönümler ve
yüksek sertliğe sahip olması sebebiyle, mermi uçunu kalınlaştırarak merminin nüfuziyet
kabiliyetini önemli ölçüde düşürür. Tablo 1’de yukarıda bahsi geçen seramiklere ait özellikler
verilmiştir.

Şekil 2. Lineer kompozisyonda (n=1.0) üretilmiş Al-SiC fonksiyonel kademelendirilmiş
sandviç plaka ve kalınlık boyunca hacimsel karışım oranları. (M: metal ve C: seramik)
Tablo 1. Zırh imalatında yaygın olarak kullanılan seramik malzemeler ve özellikleri [3].
Yoğunluk

Elastisite Modülü

Sertlik

Alüminyum Oksit

3900

350

2000

Silisyum Karbür

3200

390

2600

Bor Karbür

2500

450

3700

Seramik

Balistik Testlerin Yapılması
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Fonksiyonel kademelendirilmiş sandviç plakaların balistik performansının belirlenmesi
amacıyla Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Mekanik Laboratuvarında
bulunan gaz silah sistemi kullanılmıştır (Şekil 3). Mermi hızlarının ölçümü için Şekil 4a’da
gösterilen, gaz silah sistemine entegre hız ölçüm sistemi kullanılmış olup sistem namludan

Şekil 3. Gaz silah sistemi
çıkan merminin, aralarında sabit bir mesafe bulunan iki ışık perdesini kesmesi için geçen
süreyi hesaplayarak mermi hızının bulunması prensibi ile çalışır. Plakalar Şekil 5’te gösterilen
sabitleme plakaları kullanılarak hedef tankı içerisine yerleştirilen plakaların balistik testleri
ortalama 635 m/s mermi hızında gerçekleştirilmiş ve testlerde MIL-DTL-46593B
standardında 0.3 kalibre mermi kullanılmıştır (Şekil 4b).

Şekil 4. Hız ölçüm sistemi ve 0.3 kalibre çelik mermi
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 5. Fonksiyonel kademelendirilmiş sandviç plakaların hedef noktasına sabitlenmesi.
SONUÇLAR
Fonksiyonel kademelendirilmiş plakalarda, seramik yoğun tabakaların çarpma yüzeyine yakın
olarak yerleştirilmesi sonucu merminin sahip olduğu enerjinin bir kısmı ön yüzeyde bulunan
seramiği kırmak için harcanacak ve sert bir yüzeyle karşılaşan mermi kalınlaşarak nüfuziyet
gücünü kaybedecektir. Metal oranının arttığı plaka arka yüzeyi ise mermi enerjisinin büyük
bir kısmını sönümleyecektir. Bu mekanizma göz önünde bulunarak yapılan balistik testlerde
%70 seramik %30 metal karışıma sahip katman, atış yönünde olacak şekilde
konumlandırılmıştır.
Şekil 6’da mermi isabeti altında plaka ön ve arka yüzeylerinde meydana gelen deformasyon
görüntüleri verilmiştir. Görüntüler incelendiğinde mermi Al-B4C fonksiyonel
kademelendirilmiş plaka içerisine nüfuz etmiş ve plaka içerisinde kalmıştır. Plaka arka
yüzeyinde ise şişme oluşmuştur.
Çarpma yüküne maruz plakalarda kalınlık boyunca bir şok dalgası oluşur. Bu şok dalgası
plaka ön yüzeyinde basma gerilmesi oluştururken arka yüzeye ulaşan bu dalgalar çekme
gerilmesine sebebiyet verirler. Eğer plaka arka yüzeyinde oluşan çekme gerilmeleri plakanın
akma dayanımından daha yüksek değerlere ulaşırsa malzemenin kırılmasına sebep olurlar. AlB4C plaka arka yüzeyinde oluşan radyal çatlaklarda bu duruma örnektir. Al-Al2O3 ve Al-SiC
fonksiyonel kademelendirilmiş plakalarda ise tam delinme oluşmuş olup Al-Al2O3 bileşenlere
sahip plaka daha fazla deforme olmuştur. Balistik testler sonrası katmanlar arası yapıyı
görmek amacıyla plakalar epoksi kalıba alınarak çarpma yüzeyine dik doğrultuda kesilmiştir.
Şekil 7’de sırasıyla Al-Al2O3, Al-SiC be Al-B4C plakalarda mermi çarpması sonrasında
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oluşan deformasyon kesit resimleri verilmiştir. Kesit görüntüleri incelendiğinde özellikle
seramik bileşenin hacimsel oranının yüksek olduğu tabakaların birbirine bağlanamadığı ve ara
yüzeyden ayrıldığı görülmektedir bu durum Al-Al2O3 ve Al-B4C fonksiyonel
kademelendirilmiş sandviç plakalarda daha belirgin olup %70 seramik %30 metal karışıma
sahip katmanlar, plakadan tamamen ayrılmış olup Al-SiC plakada ise bu ayrılma daha az
olmuştur.
Sonuç olarak alüminyum ile seramik tozları arasındaki reaktivite açısından SiC tozunun diğer
seramik tozlara kıyasla daha başarılı olduğu anlaşılmaktadır.
MIL-STD-662F standardında tam nüfuziyet, merminin hedefe çarpma sonrasında, merminin,
mermiye ait bir parçacığın veya hedef malzemesine ait bir parçacığın şahit plakayı delmesi
olarak tanımlanır. Balistik testlerde Al-Al2O3 ve Al-SiC bileşenlere sahip fonksiyonel
kademelendirilmiş sandviç plakalarda delinme gerçekleşmiştir. Yine aynı standartta,
adyabatik kayma şeklinde meydana gelen hasar sonucunda, merminin yaklaşık olarak kendi
çapına yakın bir hedef parçasını hedeften kopararak ayırması "plug oluşumu" olarak
tanımlanır. Şekil 7a ve Şekil 7b den anlaşıldığı üzere plakalarda mermi plaka üzerinden plaka
arka yüzeyine doğru genişleyen konik bir parçayı koparmıştır. Al-Al2O3 fonksiyonel
kademelendirilmiş sandviç plakada, Al-SiC fonksiyonel kademelendirilmiş sandviç plakaya
göre katmanlar arası delaminasyonun daha fazla olduğu ve arka yüz deformasyon çapının
arttığı görülmektedir.
Al-B4C plakada mermi yaklaşık olarak plaka kalınlığının yarısına kadar nüfuz etmiş ve plaka
arka yüzeyinde radyal çatlaklar oluşmuştur. Ayrıca plakada seramik %70 bor karbür %30
alüminyum karışıma sahip katman ile altındaki katman arasında delaminasyon oluştuğu
görülmektedir.
Bu çalışma ile değişen seramik bileşen ile plakaların balistik darbe yüküne karşı vermiş
oldukları cevap ve hasar mekanizmalarının değişti açık olarak gösterilmiş olup doğru
fonksiyonel yapının tasarlanması fonksiyonel kademelendirilmiş plakaların balistik amaçlar
için kullanılabilirliği açısından önemlidir.
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Al-SiC Fonksiyonel Kademelendirilmiş
Sandviç Plaka

Al-B4C Fonksiyonel Kademelendirilmiş
Sandviç Plaka

ARKA YÜZ

ÖN YÜZ

Al-Al2O3 Fonksiyonel Kademelendirilmiş
Sandviç Plaka

Şekil 6. Mermi isabeti sonrasında plaka ön ve arka yüzeylerinde meydana gelen deformasyonlar.
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a) Al-Al2O3 FKSP

b) Al-SiC FKSP

c) Al-B4C FKSP

Şekil 7. Balistik test sonrası fonksiyonel kademelendirilmiş sandviç plaka kesit görüntüleri.
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ABSTRACT
We present a technique for the measurement of 2D strain fields in soft materials in tensile
loading by using fluorescent microscopy and a custom-built uniaxial stretcher. The design,
manufacturing, assembly, and characterization of the uniaxial tensile stretcher setup have
been completed. The stretcher setup was also successfully integrated with an inverted
fluorescent microscope. Polymer samples with embedded flurescent microspheres were
prepared for the demonstration of 2D strain measurement technique and instrumentation. The
fluorescent microspheres embedded in the sample were tracked using fluorescent microscopy
while the sample was under tensile loading. Image processing method for calculating strain
fields is in progress. The local strain measurement technique presented herein enables the
direct measurement of in-plane strains in a region of interest in the specimen.
ÖZET
Bu çalışmada, floresan mikroskop üzerine montelenebilecek şekilde özel imal edilen tek
eksenli çekme düzeneği kullanılarak yumuşak malzemelerde iki boyutlu gerinim ölçüm
tekniği geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında, tek eksenli çekme düzeneğinin tasarımı, imalatı,
kalibrasyonu ve floresan mikroskop ile tümleştirilmesi tamamlanmıştır. Geliştirilen gerinim
ölçüm tekniğinin denenmesi için içerisinde floresan kürecikler gömülü polimer numuneler
hazırlanmıştır. Numuneler çekilirken eşzamanlı olarak floresan küreciklerin hareketinin
yüksek çözünürlüklü floresan mikroskop ile takibi yapılmıştır. Floresan mikroskop
görüntüleri işlenerek iki boyutlu yerel gerinim ölçümü çalışması amaçlanmaktadır. Bu
çalışmada geliştirilen teknik ile çekme deneyinde kullanılan numunenin üzerinde ilgilenilen
bölgelerin yerel gerinim değerlerinin doğrudan elde edilmesi mümkün kılınmıştır.
GİRİŞ
Malzeme özelliklerinin ölçümü için gerçekleştirilen çekme testlerinde, numuneye uygulanan
çekme gerinimi numunenin uzunluğundaki değişim kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde
hesaplanan gerinim değeri ortalama bir değer olup, numunenin heterojen yapıya sahip olması
durumunda oluşacak heterojen gerinim dağılımına dair bilgi verememektedir. Ayrıca, numune
homojen yapıda olsa dahi, çekme esnasında numunenin tokalardan kayması ve numunenin
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sabitlendiği iki uçta gerinimin homojen dağılmaması gibi nedenlerden ötürü çekme testinde
ölçülen değerlerde hata oluşabilmektedir.
Heterojen yapıya sahip malzemelere örnek olarak biyo-malzemelerin (örneğin hidrojeller)
mekanik özelliklerinin ölçümünde ve biyo-malzemelerle yapılan çalışmalarda [1],
malzemenin heterojen yapısından ötürü yerel gerinim ölçümü önem taşımaktadır. Yerel
gerinim ölçüm tekniğinin uygulanabileceği bir başka alan da canlı hücreler ile yapılan
çalışmalardır [2,3]. Bu çalışmalarda, polimer numuneler üzerine canlı hücreler yerleştirilmiş
ve numune çekilerek hücrelere dolaylı yoldan mekanik gerilme uygulanmıştır. Polimer
numune üzerinde ilgilenilen hücrenin bulunduğu noktadaki yerel gerinim değeri ile ortalama
gerinim arasında fark olması durumunda, ilgilenilen bölgedeki gerinimin yerel olarak ölçümü
gerekmektedir.
Bu çalışmada geliştirilen çekme düzeneği ve yerel gerinim ölçüm tekniğinin uygulaması için
mekanik özellikleri iyi bilinen [4,5] ve biyolojik çalışmalarda da kullanılan bir malzeme
olduğu için poli(dimetil siloksan) (PDMS) numuneler incelenmiştir. Çalışma kapsamında
tasarımı ve üretimi yapılan tek eksenli çekme düzeneği ve yerel gerinim ölçüm tekniği
kullanılarak PDMS numunelerin mekanik özelliklerinin ölçülmesi ve bu sonuçların
literatürdeki bulgularla karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Tek Eksenli Çekme Düzeneği Mekanik Tasarımı
Polimer numunelerde yerel gerinim ölçümü için tasarlanan tek eksenli çekme düzeneği,
floresan mikroskop üzerine montelenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu düzenek kullanılarak
standart çekme testleri yapılabilmekle birlikte, içerisinde gömülü floresan kürecikler bulunan
saydam numune kullanılması durumunda iki boyutlu yerel gerinim ölçümü de
yapılabilmektedir. Tek eksenli çekme düzeneği tasarlanırken kurulum kolaylığı, mikroskop ile
uyumluluk ve parça tümleştirilebilirliği göz önünde bulundurulmuştur.
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Şekil 1. Tek eksenli çekme düzeneğini üstten (a) ve önden (b) gösteren şematik. Temel
bileşenler: Step motor (2) ve güç aktarma mili (1), motor montaj parçası (3), motor montaj
konsolu (4), doğrusal hareket kılavuz rayı (8) ve bilyalı yatak (7), hareketli toka montaj
parçası (6), sabit toka montaj parçası (12), tokalar (10), numune (11), yük hücresi (13), yük
hücresi sabitleme aparatı (14) ve düzeneğin mikroskopa monte edilmesi için kullanılan
alüminyum L-profil ayaklar (5).
Şekil 1’de şematik olarak gösterilen tek eksenli çekme düzeneği, çekme kuvveti uygulayan
doğrusal eyleyici ve numunedeki gerilmeyi ölçen yük hücresinden oluşur. Doğrusal eyleyici,
bir adet step motor ve güç aktarma milinden oluşur. Numune, alüminyumdan yapılmış iki
toka ile tutturulmuştur. Tokalardan biri hareketli, diğeri ise sabittir. Sabit olan toka bir aparat
aracılığıyla yük hücresine monte edilmiştir. Hareketli toka ise bir tarafı motorun miline
sabitlenmiş diğer tarafı da kılavuz raylı sistem üzerinde hareket kabiliyeti olan bir sabitleme
parçasına monte edilmiştir. Kılavuz raylı sistem tokaların lineer hareketini sağlamak için
kullanılmıştır. Tokaların tasarımı değişse de tokaları sabitlemek için kullanılan parçalar kalıcı
olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede farklı boyut ve şekillerdeki numuneler için gerekli
olan farklı tokaların kullanılması mümkün olabilmektedir. Motor ile birlikte yük hücresi ve
tokalar, iskelet görevi yapan, montaj kolaylığına ve aynı zamanda diğer gereksinimlere göre
uyarlamaya imkan veren iki adet alüminyum sigma profil üzerine monte edilmiştir. Floresan
mikroskop üzerine monte edilmiş çekme düzeneği Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Tasarım, üretim, ve kalibrasyonu tamamlanan tek eksenli çekme düzeneğinin floresan
mikroskop üzerine montelenmesi.
Elektromekanik Aksam ve Kalibrasyon
Tek eksenli çekme düzeneğinin kontrol sistemini gösteren blok diyagramı Şekil 3’te
gösterilmektedir. Numuneye çekme kuvveti uygulamak için kullanılan step motor (IMS
MDrive23TM Serisi) kendi içerisinde sürücü ve kontrolcü bulundurmaktadır. Motoru
programlama ve kontrol etme için iki adet iletişim portu bulunmaktadır. İletişim portlarından
biri RS-485 iletişim portu olup kontrolcüye program atamayı gerçekleştirir. Diğer iletişim
portunda ise kontrolcüye atanan programı yönetmeyi sağlayan dört adet I/O, bir adet analog
veri girişi ve motora güç sağlayan kablolar bulunmaktadır. RS-485 iletişim portu RS-422/485
USB veri dönüştürücü ile bir bilgisayara bağlanmıştır. RS-485 portu genel amaç için
kullanılan I/O portuna fonksiyon tanımlar. Genel amaçlı I/O kanalları bir veri toplama kartı
(NI PCI-6036E) ve bir konnektör blok (NI BNC-2110) aracılığıyla bilgisayara bağlanmıştır.
LabVIEW yazılımı kullanarak motor sanal ortamda sürülebilmektedir.
Test sırasında numunede oluşan gerilimi ölçmek için yük hücresi (Interface SMT1-5N)
kullanılmıştır. Yük hücresi, gerilimölçer ve Wheatstone köprüsü kullanarak uygulanan
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

153

Aydın1, Aksoy2, Bayraktar3 ve Alaca4

kuvveti elektrik potansiyeline çevirmektedir. Wheatstone köprüsünün çalışma prensibinden
dolayı yük hücresinin uyarılması için ve oluşan sinyalin okunması için iki ayrı devre
bağlantısı gerekmektedir. Yük hücresinin tahrik edilmesi için 10 voltluk güç kaynağı
kullanılmaktadır. Yük hücresi çıktı olarak analog sinyal vermekte, bu sinyal daha sonra
filtrelenerek ve yükseltilerek konnektör ve veri toplama kartı ile sanal ortama aktarılmaktadır.
Motoru sürmek için kullanılan LabVIEW programına yük hücresi de eklenerek kuvvet
geribildirimi sağlanmıştır.

Şekil 3. Tek eksenli çekme düzeneği kontrol sisteminin blok diyagramı.
Lineer eyleyici işlevi gören step motor, açık döngülü kontrol edilmektedir. Motorun
uyguladığı deplasmanın ya da motor milinin dönüş açısının ölçümü yapılmamaktadır.
Numuneye uygulanan çekmede hatanın en aza indirgenmesi için doğrusal eyleyici sisteminin
titizlikle kalibre edilmesi gerekmektedir. Step motor bir adım açısı kadar dönme yaptığında,
güç aktarma mili de belirli bir miktar doğrusal hareket yapmaktadır. Güç aktarma milinin
doğrusal hareketi için üretici tarafından rapor edilen kazanım değeri 0.198 µm/adım olarak
belirlenmiştir. Motorun kalibrasyonu için güç aktarma milinin bağlı olduğu doğrusal hareket
yapan parça üzerine bir ölçek çubuğu monte edilmiş ve motora verilen mesafe komutuna göre
oluşan deplasmanın ölçümü, ölçek çubuğunun hareketinin mikroskop görüntüsü kaydedilerek
yapılmıştır. Görüntü işleme yöntemi kullanılarak, ölçek çubuğunun farklı mesafe komutları
için yaptığı hareket ölçülmüş ve verilen komutla ölçülen hareket miktarları karşılaştırılmıştır.
Kalibrasyon sonucunda, ölçülen deplasman ile motora verilen komut arasında oldukça
doğrusal (R2 = 0.9999) bir ilişki görülmüş, ve motorun kazanımı 0.196 µm/adım olarak
hesaplanmıştır.
Tek eksenli çekme düzeneğinde numunedeki gerilme kuvvetinin ölçümü için kullanılan yük
hücresi, 5N yük kapasitesine sahip olup, üretici tarafından hazırlanan kalibrasyon
sertifikasında nominal çıkış sinyali 2.10946 mV/V olarak kaydedilmiştir. Bu değerlere göre,
yük hücresine 10V besleme gerilimi ve 5N kuvvet uygulandığında elde edilen çıkış sinyali
21.0946 mV olmalıdır. Yük hücresinden okunan sinyalindeki gürültüyü azaltmak ve sinyalin
genliğini yükseltmek için özel bir sinyal işleme devresi kurulmuştur (bkz. Şekil 3). Bu devre
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iki adet alçak geçiren pasif filtre, 106.50 kazanımlı yükseltici ve birim kazanımlı Sallen-Key
alçak geçiren filtreden oluşmaktadır. Yük hücresinin kalibrasyonu, işlenmiş çıkış sinyali
kullanılarak yapılmıştır ve kalibrasyon sonucu Şekil 4’te gösterilmektedir. Yük hücresinden
alınan sinyal, uygulanan kuvvete göre doğrusal olarak (R2 = 1.0000) değişmektedir ve
kazanım değeri olarak 0.4339 V/N ölçülmüştür.
Numune Hazırlığı
Tek eksenli çekme düzeneği ve iki boyutta gerinim ölçümü tekniğinin denenmesi için, Dow
Corning firmasından alınan Sylgard 184 elastomer kit kullanılarak PDMS numuneler
hazırlanmıştır. Sylgard 184 kitin içerisinde öncül polimer ve kürleme ajanı bulunmaktadır.
Hassas tartı kullanılarak öncül polimer ve kürleme ajanı 10:1 oranında karıştırılmış ve
Phosphorex adlı firmadan alınan floresan mikro kürecikler karışıma eklenmiştir. Floresan
mikro küreciklerin PDMS numunenin içine karıştırılması, numunede çekme testi sırasında
oluşan deformasyonun floresan mikroskop altında görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Elde
edilen karışımın homojen olduğundan emin olana kadar karıştırma işlemi devam ettirilmiştir.
Karıştırma işlemi karışım içerisinde hava baloncuklarının oluşmasına neden olduğu için,
karışım bir süre vakum içerisinde bekletilmektedir.
Vakumlanan karışım, ASTM D882 standartlarına göre tasarlanmış bir kalıba dökülmüştür.
Döküm işleminden sonra yapılan ikinci bir vakumlama işlemi, daha önce bertaraf edilmeyen
ve döküm sırasında oluşan hava baloncuklarının ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.
Kalıptaki polimer karışımın kürleşmesi için oda sıcaklığında 48 saat bekletilmesi ya da 150ºC
fırın içerisinde 10 dakika pişirilmesi gerekmektedir. Karışımın içerisinde bulunan floresan
mikro kürecikler yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında parlama özelliklerini kaybettikleri için,
kürleşme işlemi oda sıcaklığında yapılmıştır.
SAYISAL SONUÇLAR
Floresan Küreciklerin Mikroskop ile Takip Edilmesi ve Yerel Gerinim Ölçümü
İlk olarak mikro küreciklerin takibi beyaz ışık altında gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 150 ms
zaman aralığında görüntüler kaydedilmiştir. Toplam 3.6 saniye boyunca PDMS çekilmiştir.
Elde edilen görüntülerden küreciklerin yerinin belirlenmesi için öncelikle arka plan sinyalleri
görüntüden temizlemiş ve resimler parçalara ayrılmıştır. Sonrasında her bir küreciğin merkez
noktası belirlenmiştir. Birbirini takip eden görüntülerde küreciklerin yerlerinin belirlenip
sonrasında gittikleri noktalarının belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla farklı noktalar arasında
ortalama değişimin karesi minimize edilmiştir. Kullandığımız bu algoritma, en yakın-komşu
nokta hesaplamasına benzer bir algoritmadır. Bu şekilde kürecikler birbirine çok yakın olsalar
bile piksel çözünürlüğünde lokalizasyon sağlanabilmektedir.
Örnek bir analizin sonuçlarını içeren Şekil 5a’da farklı renklerde gösterilen küreciklerin
hareketi açık şekilde gözükmektedir. Şekil 5b’ de ise bu küreciklerin bir kısmının yakından
görüntüsü verilmiştir. Polar ölçüm ile 96 adet küreciğin doğrusal hareketi belirlenmiştir (Şekil
5c). Küreciklerin pozisyon analizi kullanılarak ortalama yer değiştirmenin karesi
hesaplamıştır. Bu bize kürecik tarafından alınan toplam mesafenin karesini belli bir zaman
aralığında vermektedir. Şekil 5d’de yaklaşık 96 kürecik için bu değerler ayrı olarak
gösterilmiştir. Burada yer değiştirme uygulanan kuvvet ile doğru orantılıdır. 96 kürecik için
ayrı ayrı hesaplanan ortalama yer değiştirme değerlerinin ortalaması Şekil 5e’de
görülmektedir.
Floresan küreciklerin takibi sonucu elde edilen veri kullanılarak, numunenin mikroskop ile
görüntülenen bölgesindeki yerel gerinimi hesaplama çalışması devam etmektedir.
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Şekil 5. Parçacık izleme analizi ile PDMS içerisinde yer alan küreciklerin gerçek zamanlı
olarak takip edilmesi. a) Merkez noktası belirlenen küreciklerin hareketi takip edilmiştir. b)
Seçilmiş alandan bazı küreciklerin hareketinde ilk 40 adımın gösterimi. c) Polar grafik
kullanarak hareket halinde açısal değişimlerin olup olmadığının belirlenmesi. d) 96 küreciğin
ortalama yer değiştirme değerlerinin karesi 24 lag zamanı için gösterilmiştir. e) 96 küreciğin
ortalama yer değiştirme değerlerinin ortalaması ilk 7 lag zamanı için gösterilmiştir.
SONUÇLAR
Yapılan çalışmada, floresan mikroskop ile uyumlu olarak çalışabilen tek eksenli çekme
düzeneği tasarlanmış, üretilmiş ve kalibrasyonu yapılmıştır. Tek eksenli çekme düzeneği ile
yumuşak malzemeler üzerinde standart çekme testleri yapılabilmekle birlikte, floresan
mikroskop ile tümleştirme sayesinde, numunedeki iki boyutlu yerel gerinim de
ölçülebilmektedir. Bu düzenek kullanılarak içerisinde gömülü floresan kürecikler bulunan
saydam polimer numunelere çekme testi uygulanmış ve eşzamanlı olarak alınan floresan
mikroskop görüntüleri kullanılarak numunenin deformasyonu esnasında içerisindeki
küreciklerin hareketi takip edilmiştir. Geliştirilen teknik kullanılarak numunenin ilgilenilen
bir bölgesine mikroskop ile odaklanarak o bölgedeki mekanik deformasyon görüntülenmesi
ve yerel gerinim değerlerinin hesaplanması mümkündür. Mikroskop görüntüsü işlenerek
floresan küreciklerin konum verisi elde edilmiştir. Konum verisi kullanılarak yer değiştirme
ve yerel gerinim değerlerinin hesaplanması çalışması devam etmektedir. Yerel gerinim
değerlerinin hesaplanmasının ardından ortalama gerinim değeriyle karşılaştırma ve PDMS
için literatürde yayınlanan verilerle doğrulama yapılacaktır.
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ABSTRACT

In this study, the strain energy expression was obtained by using the Mindlin plate theory
which takes into account the effects resulting from the shear deformation in the thickness
direction. Using this phrase, three noded triangular finite element, four noded quadrilateral
finite element and eight noded quadrilateral finite element models have been developed. To
compute the element stiffness matrix, shape functions of these elements are used. In order to
test shear locking, the obtained elements are analyzed in both thin and moderately thick
plates. In order to avoid shear locking phenomenon that appears in case of thin plate
applications, discrete shear gap technique and reduced integration technique are employed for
the evaluation of the stiffness matrices by using the principle of minimum potential energy.
ÖZET
Bu çalışmada, kalınlık doğrultusundaki kayma şekil değiştirmelerinden doğan etkilerin göz
önüne alındığı Mindlin plak teorisi kullanılarak plaklar için şekil değiştirme enerjisi ifadesi
elde edilmiştir. Elde edilen bu ifade yardımıyla yer değiştirmelerin bilinmeyen olarak
tanımlandığı izoparametrik üç noktalı üçgen sonlu eleman, dört ve sekiz noktalı dörtgen sonlu
eleman modelleri oluşturulmuştur. Eleman rijitlik matrisini elde etmek için bu elemanların
biçim fonksiyonları kullanılmıştır. Kayma kilitlenmesini test etmek için, elde edilen elemanlar
hem kalın sayılabilecek plaklarda hem de ince plaklarda incelenmiştir. Kayma kilitlenmesinin
meydana geldiği durumlarda integrasyon adımı azaltılması ve ayrık kayma aralığı yöntemi
kullanılmıştır.
GİRİŞ
Kalın sayılabilecek plaklar için, plak diferansiyel denkleminin çözümü, trigonometrik
hiperbolik seriler yardımı ile yükler ve yer değiştirmeler seriye açılarak sağlatılmaya çalışılır
[1-3]. Teoride karşılaşılan güçlüklerin aşılması için kalın plakların analizi, son yıllarda
kullanımı daha yaygınlaşan sonlu elemanlar yöntemi ile yapılmaya başlanmıştır [4-11].
Ferreira, Mindlin plakların statik, dinamik ve burkulma analizi için Matlab programını
kullanmıştır [12]. Khennane, kitabında sonlu eleman yöntemi için teorik bilgi vermiş, sonlu
eleman yöntemi için Matlab ve Abaqus programlarını kullanarak analizler yapmıştır [13].
Bletzinger, Bischoff ve Ramm tarafından yapılan çalışmada ayrık kayma aralığı yönteminin
teorik detayları verilmiş ve bu yöntemi kayma kilitlenmesiz üçgen kabuk elemanlarda
kullanmışlardır [14]. Nguyen-Thoi, Liu, Nguyen-Xuan ve Thai-Hoang yaptıkları çalışmada
kayma kilitlenmesi problemini önlemek için ayrık kayma aralığı yöntemini kullanmışlardır
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[15]. Bu yöntem için bağ matrisleri yeniden tanımlanmış, buna göre sayısal sonuçlar elde
edilmiştir.
Bu çalışmada, kalınlık doğrultusundaki kayma şekil değiştirmelerinden doğan etkilerin göz
önüne alındığı Mindlin plak teorisi kullanılarak plaklar için şekil değiştirme enerjisi ifadesi
elde edilmiştir. Elde edilen şekil değiştirme enerjisi ifadesi yardımıyla yer değiştirmelerin
bilinmeyen olarak tanımlandığı izoparametrik dört ve sekiz noktalı dörtgen sonlu eleman
modelleri oluşturulmuştur. Ayrıca üç noktalı bir üçgen sonlu eleman modeli ile de çözüm
yapılarak üç elemanın yaklaşımına bakılmıştır. Eleman rijitlik matrisini elde etmek için bu
elemanların biçim fonksiyonları ve türevleri kullanılmıştır. Çözümleme için sonlu eleman
programı hazırlanırken, Ferreira’nın oluşturduğu Matlab programı kullanılmıştır. Ferreira’nın
programı dört ve sekiz noktalı dörtgen elemanlar ile üç noktalı üçgen eleman için yeniden
düzenlenmiş, ayrıca ayrık kayma aralığı yöntemi için üç noktalı eleman kullanılarak bağ
matrisleri yeniden formüle edilmiştir. Böylece farklı kalınlıklara, sınır koşullarına,
yüklemelere ve geometrilere sahip plaklar için hazırlanan program kullanılarak yer
değiştirmeler ve iç kuvvetler elde edilmiş ve üç elemanın yaklaşımına bakılmıştır. Ayrıca elde
edilen elemanlar hem kalın sayılabilecek plaklarda hem de ince plaklarda denenerek kayma
kilitlenmesi olayının meydana gelip gelmediği incelenmiştir. Kayma kilitlenmesinin meydana
geldiği durumlarda integrasyon adımı azaltılması ve ayrık kayma aralığı yöntemi
kullanılmıştır. Ayrık kayma aralığı yöntemi hem kalın hem de ince plaklarda üçgen elemanlar
kullanıldığında oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Bu nedenle özellikle ayrık kayma aralığı
yönteminin yaklaşımını görmek amacı ile üç noktalı üçgen sonlu eleman modeli
kullanılmıştır.
MİNDLİN PLAKLARIN ELEMAN FORMÜLASYONU
2.1. Temel Bağıntılar
Mindlin plaklarda karakteristik bir noktada yer değiştirme bileşenleri U, V, W ile gösterilir.
,

,

(1)

Burada U, V ve W sırasıyla plağın X, Y ve Z eksenleri doğrultusundaki yer değiştirmelerini
ifade etmektedir.
Y ekseni etrafındaki dönmeyi,
X ekseni etrafındaki dönmeyi, w ise
yer değiştirmeyi tanımlamaktadır. Burada, θ vektörü:
(2)

şeklinde tanımlıdır.

ve

terimleri ince plaktaki eğilme dönme miktarlarını,

ve

terimleri de x ve y doğrultusundaki ortalama kayma şekil değiştirmelerini göstermektedir.
Sonlu elemanda her bir düğüm noktasında serbestlikler, w yüzeye dik doğrultuda yer
değiştirme bileşeni ile
,
dönme bileşenleridir. Elemanın uç serbestlikleri matris
formunda:

(3)
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olur. Burada n eleman düğüm noktası sayısını göstermektedir.
noktasının serbestliklerinden oluşmaktadır. Ve

vektörü, i düğüm

vektörü:
(4)

şeklindedir. Her düğüm noktasında 3 serbestlik derecesi olmak üzere elemanın yer değiştirme
fonksiyonu:
(5)
Burada

matrisinin herhangi bir kolonunu oluşturan

boyutunda bir matristir.

satırlar, o kolona ait serbestliğin birim, diğer serbestliklerin sıfır olması durumunda w,
yer değiştirmelerini veren şekil fonksiyonlarıdır.

,

Yer Değiştirmeler-Şekil Değiştirmeler Arasındaki Bağıntılar
U, V, W yer değiştirme ifadelerine göre plağın birim şekil değiştirmeleri:

,

,

,

,

(6)

,
şeklinde elde edilebilir.
Şekil değiştirme bağıntıları matris formunda yazılırsa:

(7)

elde edilir. Burada:
,

(8)

,

bağıntılarına göre yer değiştirmeler şekil fonksiyonlarına bağlı yazılmaktadır.
değiştirmelerle yer değiştirmeler arasındaki bağıntıyı veren matristir.
Burada

matrisi şekil

matrisi:
(9)

şeklindedir.
gelen

160

matrisi, eğilme terimlerinden gelen

matrisi olmak üzere iki kısımdan oluşur.

matrisi ve kayma terimlerinden
matrisi:
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(10)
şeklindedir.

boyutundadır. Benzer biçimde

matrisi:
(11)

şeklindedir.
Gerilmeler-Şekil Değiştirmeler Arasındaki Bağıntılar
Bilindiği gibi düğüm noktası i’ ye ait gerilme vektörü:
(12)
şeklinde elde edilmektedir. İç kuvvetleri matris formunda gösterirsek, eğilme terimlerini
içeren
matrisi:
(13)
ve kesme kuvvetlerini içeren

matrisi:
(14)

olur. Elastisite matrisi
, eğilme terimlerinden gelen katkı
gelen katkı
ile gösterilerek elde edilir:

ve kayma terimlerinden
(15)

matrisi:
(16)

şeklinde olur. Benzer şekilde

matrisi:
(17)

olur.
Eleman Rijitlik Matrisinin Elde Edilmesi
Eleman rijitlik matrisinin elde edilmesinde eğilme ve kayma terimlerinin etkileri iki ayrı
kısımda incelenmiştir. b alt indisi eğilme etkilerini, s alt indisi ise kayma etkilerini sembolize
etmektedir. Bu durumda
eleman rijitlik matrisi:
(18)
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şeklindedir. Eğilme ve kayma rijitlik matrisleri:
(19)

,
ifadeleri ile hesaplanmaktadır.
KULLANILAN SONLU ELEMAN MODELLERİ
Noktalı Sonlu Elemanın Şekil Fonksiyonları

Şekil 1: 3 noktalı üçgen sonlu eleman.
3 noktalı üçgen sonlu elemanın (Şekil 1) biçim fonksiyonları:
,

,

(20)

şeklindedir.
Noktalı Sonlu Elemanın Şekil Fonksiyonları
4 noktalı dörtgen sonlu elemanın (Şekil 2) biçim fonksiyonları:
,
,

(21)

olarak bilinmektedir. Şekil (2 b)’deki kutular içindeki sayılar eleman noktalarının yerel
koordinatlarıdır.

Şekil 2: İzoparametrik 4 noktalı dörtgen sonlu eleman.
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Noktalı Sonlu Elemanın Şekil Fonksiyonları

Şekil 3: İzoparametrik 8 noktalı dörtgen sonlu eleman.
8 noktalı dörtgen sonlu elemanın (Şekil 3) şekil fonksiyonları aşağıda verilmiştir:
,
,
,
,

(22)

KAYMA KİLİTLENMESİNİN ÖNLENMESİ
Kaymadan gelen terimler plağın kalın olması durumunda ihmal edilemeyecek mertebede iken
ince olması durumunda eğilme terimleri yanında bu terimlerin etkisi çok küçüktür. Bu yüzden
kalın plaklara uygulanan bu tür genel sonlu elemanların ince plaklara uygulanması
durumunda kayma kilitlenmesi denilen problemle karşılaşılır. Zira ince plakta kalınlık
doğrultusundaki kayma gerilmelerinden gelen rijitlik matrisi terimlerinin diğer terimlere göre
daha büyük değerler alması çözümün hassasiyetini bozup bu tür zorluklara yol açmaktadır.
Çalışmada kayma kilitlenmesinin önlenmesi için integrasyon adımının azaltılması yöntemi ve
ayrık kayma aralığı yöntemi kullanılmıştır.
İntegrasyon Adımının Azaltılması
Kayma kilitlenmesi problemi sayısal integrasyon adımı azaltılarak basit bir biçimde
çözülmektedir. Zira integralde az terim almak serbestlik derecesi sayısını artırarak kayma
şekil değiştirmelerini sıfır ve potansiyel enerjiyi minimum yapacak düzeye çıkarır. Bu da
kayma terimlerinden gelen kilitlenmeyi kaldırır. Bunun için sadece kayma etkilerini içeren
ifadelerin hesabında integrasyon adımının azaltılması işlemi uygulanmaktadır. Böylece
integrasyon adımın azaltılması ile elde edilen kayma terimlerinden oluşan rijitlik matrisi
gerçek haline daha yakın terimler içerir. Burada rijitlik matrisi ifadeleri oluşturulurken eğilme
ve kayma etkileri ayrı düşünülmelidir.
Ayrık Kayma Aralığı Yönteminde Üçgen Sonlu Eleman
Bu bölümde ayrık kayma aralığı yöntemini ve bu yöntemde kullanılan biçim fonksiyonları
önceki bölümde verilen üçgen elemanı tanımlayacağız. Ayrık kayma aralığı yöntemi hem
kalın hem de ince plaklarda üçgen elemanlar kullanıldığında oldukça iyi sonuçlar
vermektedir. Mindlin plakların üçgen sonlu elemanlar ile çözümünde yer değiştirmeleri,
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(23)
şeklindedir. Burada:
şekil fonksiyonunu,

düğüm noktası serbestliklerini göstermektedir.

Bu yöntemde
matrisi şekil fonksiyonlarının türevlerine bağlı olarak yazılmakta ve sadece
sabitlerden oluştuğu görülmektedir. Bu durumda
matrisi yine eğilme ve kayma
terimlerinden oluşmak üzere ikiye ayrılır. Üç noktalı üçgen elemanın koordinatları şekilde
gösterildiği gibidir (Şekil 4).

Şekil 4: Üç noktalı üçgen eleman ve genel koordinatlar.
Şekil 4’de,

,

,

ve

şeklindedir.

Bu tez kapsamında, ayrık kayma aralığı yönteminin uygulanması için üç noktalı sonlu eleman
modellerinde tanımlanan bağ matrisleri kullanılmıştır. Ayrık kayma aralığı yöntemi için
tanımlanan bağ matrisleri
Nguyen-Xuan ve diğ. (2012) yayınından alınmıştır.
Bunlara göre

matrisi:
0 0 c 0 0 -b 0 
0 b - c
1 
Bb = e 0 0 d - a 0 0 -d 0 0 a 
2A
0 d - a b - c 0 -d c 0 a -b 

(24)

elde edilir. Burada Ae üçgen elemanın alanıdır. Benzer şekilde kayma şekil değiştirmeleri
yeniden düzenlenebilir.
matrisi:

b - c Ae
1 
Bs = e 
2A 
d-a 0


0
Ae

ac
bc
bd bc 
-b - 
2
2
2
2

ad bd
ad
ac 
-d a
2
2
2
2 
c

(25)

olarak elde edilir. Bunlara göre elemanın eğilme ve kayma şekil değiştirmesi yeniden elde
edilir:
,

(26)

İfadeler yukarıdaki gibi alınırsa ayrık kayma aralığı yöntemine göre düzenlenmiş [K] sistem
rijitlik matrisi:
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(27)
şeklinde olur. Eleman rijitlik matrisi ise:

(28)

olarak elde edilir.
SAYISAL ÇÖZÜMLER
Örnek 1: Düzgün Yayılı Yük Etkisi Altında Ankastre Mesnetli Kare Plak

Bu örnekte E=10920 kN/m2, ν=0.30 ve q=1 kN/m2 olarak alınmıştır. 3 noktalı üçgen, 4 ve 8
noktalı dörtgen sonlu elemanlarla plak kalınlığı h=0.1 m ve h=0.01 m alınarak çözümler
yapılmıştır. Problemde simetri dikkate alınmadan tüm sistemde sonlu eleman ağı
oluşturulmuştur. Dörtgen elemanlar için 400 elemanlı karelajlar oluşturulmuştur. Kayma
kilitlenmesi problemi için ise söz konusu üçgen ve dörtgen elemanlarla farklı kalınlık/açıklık
oranlarıyla çözümler yapılmıştır. Bulunan sonuçlarda (h/a˂0.05) ‘ den itibaren kayma
kilitlenmesi gözlenmiştir. Kayma kilitlenmesi problemini gidermek için dörtgen sonlu
elemanlarda tam, azaltılmış, seçilerek azaltılmış integrasyon yöntemleri kullanılırken, 3
noktalı üçgen sonlu elemanda bu yöntemin yanı sıra ayrık kayma aralığı yöntemi de
kullanılmıştır. Çizelgelerde büyüklükler boyutsuz olarak verilmiştir. Bunun için çökmeler
wD/qa4 cinsinden tanımlanmıştır.
Çizelge 1: Düzgün yayılı yüklü ankastre kare plakta h/a=0.1 için plak ortası çökmesi
(wD/qa4).

Çizelge 2: Düzgün yayılı yüklü ankastre kare plakta h/a=0.01 için plak ortası çökmesi
(wD/qa4).

Çizelge 1 ve Çizelge 2’ye bakıldığında 20x20 karelaj için analitik çözüme en yakın değer hem
h/a=0.1 hem de h/a=0.01’de 8 noktalı dörtgen sonlu elemandadır. Kayma kilitlenmesi
probleminin çözümünde kullanılan yaklaşımların etkisini görmek amacıyla farklı
kalınlık/açıklık oranları için 3 noktalı üçgen, 4 ve 8 noktalı dörtgen elemanlarla 20x20
karelajda elde edilen sonuçlar Çizelge 3’te verilmiştir. Dörtgen elemanlarla çözümde tam
integrasyon, azaltılmış integrasyon ve seçilerek azaltılmış integrasyon yöntemi kullanılmıştır.
Üçgen elemanla yapılan çözümlerde bu yöntemlerin yanı sıra üçgen elemanlarda iyi sonuç
veren ayrık kayma aralığı yöntemi de kullanılmıştır. Çizelgede analitik çözüme en yakın
değerler koyu punto ile yazılmıştır. Çizelge 3’e baktığımızda 3 noktalı üçgen elemanda
analitik çözüme en yakın değerler ayrık kayma aralığı yönteminde verilmiştir. 4 noktalı
dörtgen elemanda h/a˂0.05 oranı için azaltılmış ve seçilerek azaltılmış integrasyon değerleri
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daha yakın sonuçlar vermiştir. 8 noktalı dörtgen elemanda ise (h/a˂0.05) durumunda seçilerek
azaltılmış integrasyon yöntemiyle elde edilen sonuçlar diğer yöntemlere göre analitik sonuca
daha yakın sonuçlar vermiştir.
Çizelge 3: Düzgün yayılı yüklü ankastre kare plakta plak ortası çökmesi kayma kilitlenmesi
testi.

T: Tam İntegrasyon, A: Azaltılmış İntegrasyon, S: Seçilerek Azaltılmış İntegrasyon
A.K.A.: Ayrık Kayma Aralığı
Örnek 2: Düzgün Yayılı Yük Etkisi Altında Basit Mesnetli Kare Plak
Aynı plak düzgün yayılı yük etkisi altında dört tarafı basit mesnetli olarak incelenmiştir.
Örnek 1’de olduğu gibi aynı sonlu eleman ağları kullanılarak plağın ince ve kalın olduğu
durumlarda plak ortasında çökmeler bulunmuştur.
Çizelge 4: Düzgün yayılı yüklü basit mesnetli kare plakta h/a=0.1 için plak ortası çökmesi
(wD/qa4).

Çizelge 5: Düzgün yayılı yüklü basit mesnetli kare plakta h/a=0.01 için plak ortası çökmesi
(wD/qa4).

Çizelge 4 ve Çizelge 5’teki sonuçlara göre analitik sonuca en yakın değerler 8 noktalı dörtgen
sonlu elemanla bulunmuştur. Çizelge 6’da dört kenarı basit mesnetli kare plak için kayma
kilitlenmesi probleminin giderilmesine ait 3 noktalı üçgen, 4 ve 8 noktalı dörtgen sonlu
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elemanlarla 20x20 karelajda elde edilen sonuçlar verilmiştir. Çizelge 6’ya göre 3 noktalı
üçgen sonlu eleman basit mesnetli kare plak için en uygun sonuçları ayrık kayma aralığı
yönteminde vermiştir. Sadece h/a=0.1 için seçilerek azaltılmış integrasyon adımında bulunan
sonuç analitik sonuca daha yakınsaktır. Ama bu fark çok belirgin değildir. 4 noktalı dörtgen
sonlu elemanda seçilerek azaltılmış integrasyon yöntemi sonuçlarının yakınsaması daha
iyidir. 8 noktalı dörtgen sonlu elemanda tam integrasyon yöntemiyle elde edilen sonuçlar ile
seçilerek azaltılmış integrasyon yöntemiyle elde edilen sonuçlar dengeli bir dağılım
göstermiştir.
Çizelge 6: Düzgün yayılı yüklü basit mesnetli kare plakta plak ortası çökmesi kayma
kilitlenmesi testi.

T: Tam İntegrasyon, A: Azaltılmış İntegrasyon, S: Seçilerek Azaltılmış İntegrasyon,
A.K.A.: Ayrık Kayma Aralığı
SONUÇLAR
Kalınlık doğrultusundaki kayma şekil değiştirmelerinden doğan etkilerin göz önüne alındığı
Mindlin plak teorisi kullanılarak yer değiştirmelerin bilinmeyen olarak tanımlandığı
izoparametrik üç noktalı üçgen sonlu eleman, dört ve sekiz noktalı dörtgen sonlu eleman
modelleri oluşturulmuştur. Elde edilen elemanlar hem kalın sayılabilecek plaklarda hem de
ince plaklarda denenerek kayma kilitlenmesi olayının meydana gelip gelmediği incelenmiştir.
Kayma kilitlenmesinin meydana geldiği durumlarda integrasyon adımı azaltılması ve ayrık
kayma aralığı yöntemi kullanılmıştır. Ayrık kayma aralığı yöntemi hem kalın hem de ince
plaklarda üçgen elemanlar kullanıldığında oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Bu nedenle ayrık
kayma aralığı yönteminin yaklaşımını görmek amacı ile yukarıda detayları verilen üç noktalı
üçgen sonlu eleman modeli kullanılmıştır. Söz konusu elemanların doğruluğunu ve
yakınsaklığını belirlemek amacı ile bazı örnekler alınmış ve elde edilen sonuçlar analitik
çözümler ile karşılaştırılmıştır. Farklı kalınlık oranları için elde edilen sonuçlardan hareketle
sonlu elemanların birbirine göre yaklaşımı belirlenmeye çalışılmıştır. Kayma kilitlenmesi
olayının incelenmesi için kare plaklar, düzgün yayılı yük altında 3 noktalı üçgen, 4 noktalı ve
8 noktalı dörtgen sonlu elemanlar kullanılarak h/a=0.001’den h/a=0.2’ye kadar değişen
kalınlıklarda çözülmüştür. Her çözüm tam integrasyon, azaltılmış integrasyon ve seçilerek
azaltılmış integrasyon başlıkları altında hesaplanmıştır. Ayrıca 3 noktalı üçgen sonlu
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elemanda kayma kilitlenmesi probleminin giderilmesi için üçgen sonlu elemanlarda daha iyi
sonuç veren ayrık kayma aralığı yöntemi de kullanılmıştır.
Sonuç olarak; bu çalışmada geliştirilen 9, 12 ve 24 serbestlik dereceli izoparametrik sonlu
elemanların, gerek kalın sayılabilecek plak uygulamalarında, gerekse ince plaklarda,
mühendislik analizleri bakımından yeterli yaklaşıklıkta çözümler verdiği görülmüştür. Elde
edilen sonuçlar, analitik çözümler ve literatürdeki başka sonlu eleman sonuçlarla
karşılaştırılarak bu çalışmada yapılan formülasyonun ve hazırlanan programın güvenle
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
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KUADRATİK ORTAMDA PARİTE ZAMAN (PT) SİMETRİLİ KAFES
SOLİTONLARI
Mahmut Bağcı1, İlkay Bakırtaş2
1,2
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
Solitary wave solutions are investigated for the two-dimensional nonlinear Schrödinger
equation with mean term (NLSM) and additional Parity-Time (PT) Symmetric periodic
lattices. The numerical existence of solitons are demonstrated for real and PT-Symmetric
periodic lattices. The linear and nonlinear evolution of these solitons are investigated by using
direct simulations of the NLSM system. It is demonstrated that solitons in the periodic lattice
can be nonlinearly stable in the absence of the PT-Symmetry. Also, it is noticed that
strengthened gain-loss component (imaginary part of the potential) in the PT-Symmetric
lattices decreases blow-up distance of the solitons.
ÖZET
Bu çalışmada doğrusal olmayan Schrödinger (NLS) denkleminde kuadratik terimlerin ve
parite zaman (PT) simetrili periyodik kafes yapılarının (latis) varlığında lokalize dalgalar
(temel ve dipol solitonlar) incelenmiştir. Çalışmada, periyodik potansiyel içindeki solitonların
varlığı, potansiyelin gerçel (reel) ve kompleks olduğu durumlar için gösterilmiştir. Gerçel
potansiyelin varlığında doğrusal olmayan kararlılığa sahip solitonların, kompleks potansiyel
içinde kararlı olamadıkları görülmüştür. Ayrıca, sanal (imaginary) terimin potansiyel içindeki
ağırlığı arttırıldıkça solitonların daha hızlı çökerek kararsız hale geldikleri görülmüştür.
GİRİŞ
Fizik ve matematikte çeşitli yönetici denklemler kullanılarak dalga çözümleri elde edilebilir.
Elde edilen çözümlerin yapısı ve kararlılığı kullanılan fiziksel modele ve bu model için
kullanılan parametrelere göre değişir. Bu çözümler kararlı lokalize dalgalar (soliton) veya
sönümlü dalgalar olabilir. Çözüm elde edilmek istenen ortamın (malzemenin) simetri
merkezli (centro-symmetric) olması durumunda üçüncü dereceden (kübik) doğrusal olmayan
Schrödinger (NLS) denklemi yönetici denklem olarak kullanılabilir. Fakat, kullanılan
malzeme simetri merkezli değilse, bu ortamda çözüm elde edebilmek için NLS denklemine
ikinci dereceden (kuadratik) katkılar eklenmelidir. Kübik NLS denklemine kuadratik katkılar
eklendiğinde (NLS equation with Mean Term) aşağıda verilen NLSM sistemi elde
edilmektedir [1].
1
2
iu z  u  u u   u  0
2

 

 xx  yy  u

2

.
xx

Burada u ( x, y, z ) birinci harmoniğin genliğe katkısını,  ( x, y ) kuadraritk etkileri
göstermektedir.  bağlantı katsayısını,  kullanılan malzemenin (ortamın) yönlere
bağımlılığını (anizotropisini) yansıtan sabiti göstermektedir.   0 durumunda su dalgaları,
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  0 durumunda elektromanyetik dalga çözümleri elde edilir (   0 durumunda NLS
denklemi elde edilir).
Yönetici denklemlere bir dış potansiyel eklenerek kararlı çözüm elde etmek literatürde bilinen
bir yöntemdir. Son yıllarda, düzenli (kristal veya yarı kristal) potansiyeller kullanılarak elde
edilen temel dipol ve çoklu (vorteks) solitonlarla ilgili çok sayıda çalışma yayınlanmıştır
[2,3]. Ayrıca karmaşık (kompleks) değerli (Parity Time Symmetric) potansiyellerin varlığında
dalga çözümlerine önem verilmektedir. Kompleks değerli potansiyeller parite zaman (PT)
Simetrik olarak tanımlanmaktadır[4].
NLSM Sistemi için bir dış potansiyelin varlığında çözümlerin incelendiği herhangi bir
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, PT-Simetrik periyodik kafes için elde edilen NLSM
solitonları incelenmiştir.
Kullanılan fiziksel sistemin yönetici modeli, bir dış potansiyel içeren NLSM Sistemi,
1
2
iu z  u  u u   u  V ( x, y )  0
2

 

 xx  yy  u

2

xx

ile verilir. Burada V (x, y) potansiyeli göstermektedir. Potansiyelleri elde etmek için
kullanılan genel form
V
V  x, y   02
N

N 1

e



i kx x k y y



2

 iW ( x, y )

n 0

Şeklindedir [2]. W ( x, y ) potansiyelin sanal kısmını göstermektedir ve
W ( x, y)  W0V0  sin  2 x   sin  2 y 

olarak tanımlanmıştır. V0 potansiyel derinliğini W0 sanal kısmın potansiyel derinliğini
belirleyen katsayıdır. Potansiyel frekansı kx = ky = 2π olarak belirlenmiştir. Burada N=2,3,4,6
durumları periyodik potansiyelleri, N=5,7 durumları yarı kristal potansiyelleri elde etmek için
kullanılır. Bu çalışmada N=4 durumuna karşılık gelen periyodik potansiyel incelenecektir.
Tanımlanan potansiyelin reel ve sanal kısımlarına ait üstten görünüşler ve diyagonal kesitler
aşağıdaki şekillerde verilmiştir.

Şekil 1. Periyodik potansiyelin reel kısmına ait (a) üstten görünüş; (b) diyagonal kesit.
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Şekil 2. Periyodik potansiyelin sanal kısmına ait (a) üstten görünüş; (b) diyagonal kesit.
SAYISAL YÖNTEM
Bu çalışmada, Ablowitz ve Musslimani’nin NLS tipi denklemlerin soliton çözümlerini sayısal
olarak hesaplamak için oluşturdukları Spektral Renormalizasyon (SR) yöntemi NLSM
sistemine uyarlanarak kullanılmıştır [5]. Bu yöntemde yönetici denklem Fourier uzayında ele
alınıp, u  f  x, y  ei z çözüm önerisi ile doğrusal olmayan terime göre bir yakınsama
faktörü belirlenir. Belirlenen bu yakınsaklık sınırına ulaşana kadar döngü yinelenir, bu
çalışmada yakınsama koşulu 10-8 olarak belirlenmiştir.
Sayısal çözüm için kullanılan Gaussian başlangıç koşulu aşağıdaki şekildedir.
M 1

w0  x, y, 0    e

2
2
 A  x  xn    y  yn    i n



.

n0

Burada xn , yn solitonların potansiyel üzerindeki yerini,  n (birden fazla soliton olması
durumunda) faz farkını, M soliton sayısını belirlemek için kullanılır. A değeri, solitonu
belirlenen yere odaklamak için kullanılır.
Çalışmada, aksi belirtilmedikçe,   1,   1, A=1,   1 ve V0  12.5 olarak alınmıştır.
KARARLILIK ANALİZİ
NLSM modeli kullanılarak elde edilen temel ve dipol solitonların doğrusal ve doğrusal
olmayan kararlılığı incelenmiştir.
Solitonların kararlılığı incelenirken, ilk olarak soliton gücü ile solitonun doğrusal olmayan
kararlılığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Vakhitov-Kolokolov (VK) kararlılık kriterleri
açıklanmıştır. VK kararlılık kriterlerine göre solitonun kararlı olabilmesi için soliton gücünün
(P), özdeğer (µ) arttıkça azalması (eğim koşulu) ve soliton gücünün kritik değer (Pc) olan
5.85’ten küçük olması gerekir [6].
Güç–özdeğer analizi yapıldıktan sonra NLSM sisteminin ana denklemindeki türevler (uxx ve
uyy) sonlu farklar yöntemiyle doğrudan çözülüp solitonlar dördüncü dereceden Runge-Kutta
yöntemiyle ilerletilerek soliton kararlılığının sayısal analizi yapılmıştır [2,3].
Ele alınan potansiyeller için temel ve dipol solitonlar, kafesin merkezine yakın minimumlarda
elde edilmiş ve elde edilen bu solitonların kararlılık analizleri yapılmıştır. Temel solitonlar
için sayısal yöntemle elde edilen kararlılık analizlerinin VK kararlılık kriterlerine uygunluğu
gösterilmiştir.
GERÇEL POTANSİYEL SOLİTONLARININ VARLIĞI VE KARARLILIK ANALİZİ
SR yöntemi kullanılarak gerçel periyodik potansiyelin varlığında NLSM yönetici sisteminin
temel ve ikili (dipol) çözümleri sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’te elde edilmiştir.
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Şekil 3. Periyodik potansiyelin minimumuna odaklanan temel solitonun (a) 3 boyutlu
görünüşü; (b) Üstten görünüşü.

Şekil 4. Periyodik potansiyel için elde edilen ikili (dipol) solitonların (a) 3 boyutlu görünüşü;
(b) Üstten görünüşü; (c) Faz yapısı.

Şekil 5. (a) Potansiyelin olmadığı ( V0  0 ); (b) Periyodik potansiyelin varlığında ( V0  12.5 )
NLSM sistemi için güç analizi.
Şekil 5’teki güç analizinden görüldüğü gibi potansiyelin olduğu ( V0  12.5 ) durumda soliton
gücü azalmış ve eğim negatife dönmüştür. VK kararlılık kriterleri göz önüne alındığında
periyodik potansiyelin varlığında elde edilen solitonların doğrusal olmayan kararlılığa sahip
olacağı öngörülmektedir.
Şekil 3 ve Şekil 4’te elde edilen solitonların doğrusal kararlılıkları sırasıyla Şekil 6 ve Şekil
7’de incelenmiştir.
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Şekil 6. (a) Potansiyelin olmadığı; (b) Periyodik potansiyelin varlığında temel solitonun en
büyük genlik değerinin ilerlemeye bağlı olarak değişimi.

Şekil 7. (a) Potansiyelin olmadığı; (b) Periyodik potansiyelin varlığında ikili (dipol)
solitonların en büyük genlik değerinin ilerlemeye bağlı olarak değişimi.
Şekil 6 ve Şekil 7’de görüldüğü gibi hem temel hem ikili solitonlar için ilerleme sonucunda en
büyük genlik değeri artmaktadır. Bu artış, incelenen solitonların doğrusal kararsızlığını
göstermektedir. Genlik artışı potansiyelin olmadığı durumlar için çok daha hızlı
gerçekleşmektedir.
Benzer şekilde elde edilen temel ve ikili solitonlar için doğrusal olmayan kararlılık analizi
sırasıyla Şekil 8 ve Şekil 9’da yapılmıştır.

Şekil 8. Periyodik potansiyelin minimumuna odaklanan temel solitonun ilerleyişi sırasında (a)
Üstten görünüşü; (b) En büyük genlik değeri.
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Şekil 9. Periyodik potansiyelin minimumuna odaklanan ikili (dipol) solitonların ilerleyişi
sırasında (a) Üstten görünüşü; (b) En büyük genlik değeri.
Şekil 8 ve Şekil 9’da görüldüğü gibi temel ve ikili solitonların şekil ve konumları değişmemiş
ve en büyük genlik değerleri salınım yapmıştır. Bu durum periyodik potansiyelin varlığında
temel ve ikili solitonların doğrusal olmayan kararlılığa sahip olduğunu göstermektedir.
PT-SİMETRİLİ POTANSİYEL SOLİTONLARININ VARLIĞI VE KARARLILIK
ANALİZİ
SR yöntemi kullanılarak PT-simetrili potansiyelin varlığında NLSM yönetici sisteminin
temel ve ikili (dipol) çözümleri sırasıyla Şekil 10 ve Şekil 11’de elde edilmiştir. İki durum
için de sanal kısmın potansiyel derinliğini W0  0.1 olarak alınmıştır.

Şekil 10. PT simetrili potansiyelin minimumuna odaklanan temel soliton. (a) Gerçel kısmın
üstten görünüşü; (b) Sanal kısmın üstten görünüşü; (c) Gerçel ve sanal kısmın diyagonal
kesitleri; (d) Faz yapısı.
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Şekil 11. PT simetrili potansiyelin minimumuna odaklanan ikili (dipol) solitonlar. (a) Gerçel
kısmın üstten görünüşü; (b) Sanal kısmın üstten görünüşü; (c) Gerçel ve sanal kısmın
diyagonal kesitleri; (d) Faz yapısı.
Şekil 10 ve Şekil 11’de elde edilen PT-simetrili potansiyel solitonlarının doğrusal olmayan
kararlılık özellikleri sırasıyla Şekil 12 ve Şekil 13’te incelenmiştir.

Şekil 12. PT-simetrili potansiyelin minimumuna odaklanan temel solitonun ilerleyişi sırasında
(a) Üstten görünüşü; (b) En büyük genlik değeri.

Şekil 13. PT-simetrili potansiyelin minimumuna odaklanan ikili solitonların ilerleyişi
sırasında (a) Üstten görünüşü; (b) En büyük genlik değeri.
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Şekil 12 ve Şekil 13’ten görüldüğü gibi, temel ve ikili solitonlar PT-simetrili potansiyel içinde
ilerlerken soliton profilleri değişmiş ve en büyük genlik değeri sınırlı ilerleme sonucunda
önemli ölçüde artmıştır. Bu durum, PT-simetrili potansiyel içinde elde edilen solitonların
kararsızlığını göstermektedir.
Benzer şekilde sanal kısmın derinliği arttırılarak (W0=0.3 için) elde edilen temel ve ikili
solitonların kararlılık özellikleri incelendiğinde bu solitonların da kararsız oldukları ve en
büyük genlik değerinin daha hızlı şekilde arttığı görülmüştür. Sanal kısmın derinliği arttıkça
solitonlar daha hızlı kararsız hale gelmiştir.
SONUÇLAR
Periyodik potansiyelin gerçel ve kompleks (PT-Simetrik) olduğu durumlar için temel ve dipol
NLSM solitonlarının sayısal olarak elde edilebileceği gösterilmiştir.
Potansiyelin sanal kısmının olmaması durumunda (W0=0) doğrusal olmayan kararlılığa sahip
NLSM solitonları elde edilmiş fakat PT-Simetirisin olduğu durumlar için kararlı soliton yapısı
elde edilememiştir. Ayrıca, potansiyel içinde sanal kısmın ağırlığının arttırılmasının kararlılığı
olumsuz etkilediği ve çökme mesafesini kısalttığı görülmüştür.
Potansiyelin hem gerçel hem kompleks olduğu durum için elde edilen solitonların doğrusal
olarak kararsız oldukları görülmüştür.
NLSM sistemine potansiyel eklenince soliton gücü azalmıştır. Kararlılık analizlerinden elde
edilen sayısal sonuçlar gerçel potansiyel için VK kararlılık kriterleri ile uyum içindedir.
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DÜZENSİZ KAFES (LATİS) İÇİNDE NLSM SOLİTONLARI
Mahmut Bağcı1, İlkay Bakırtaş2, Nalan Antar 3
1,2,3
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
Fundamental, dipole and vortex solitons are obtained in a lattice with a vacancy defect for the
two-dimensional nonlinear Schrödinger (NLS) equation with mean term (NLSM System).
Although the first nonlinear semi infinite band-gap structures are almost overlapping for the
NLS equation and NLSM System, there is a marked difference between soliton powers of
these models. The linear stability spectrum and the nonlinear evolution of NLSM solitons are
investigated by using direct simulations. The stability analysis shows that the fundamental,
dipole and vortex solitons can be nonlinearly stable under suitable conditions, but none of
these solitons are linearly stable. Also, it is shown that the nonlinear stability results of
fundamental solitons are in good agreement with Vakhitov-Kolokolov (VK) stability
criterions.
ÖZET
Doğrusal olmayan Schrödinger (NLS) denklemine kuadratik katkılar dahil edildiğinde NLSM
sistemi elde edilmektedir. NLSM sisteminde boşluk düzensizliği içeren potansiyelin
varlığında lokalize dalga çözümlerinin (temel, dipol ve vorteks solitonların) var olduğu
gösterilmiştir. NLS denkemi ve NLSM sistemi için birinci doğrusal olmayan (nonlinear) bant
yapısı çok benzer olmasına rağmen soliton güçleri arasında önemli fark olduğu görülmüştür.
Elde edilen solitonların doğrusal kararlılık spektrumları ve doğrusal olmayan ilerleyişleri
sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Kararlılık analizleri, belirli koşullar altında düzensiz kafes
solitonlarının doğrusal olmayan kararlılığa sahip olabileceğini fakat bu solitonların doğrusal
olarak kararsız olduğunu göstermiştir. Ayrıca, doğrusal olmayan kararlılık için elde edilen
sonuçların Vathikov–Kolokolov (VK) kararlılık kriterleri ile uyum içinde olduğu
görülmüştür.
GİRİŞ
Doğrusal olmayan (nonlinear) dalga denklemlerinin çözümleri, optik, akışkanlar dinamiği
veya plazma fiziği gibi alanlarda geniş olarak yer tutan önemli bir konudur. Bu dalga
problemlerinin çözümleri farklı özellikler taşır. Bu çözümler kararlı lokalize dalgalar (soliton)
veya sönümlü dalgalar olabilir.
Sayısal yöntemlerden faydalanarak birçok dalga denkleminin soliton çözümlerinin olduğu
kanıtlanmıştır. Bu dalga denklemlerine örnek olarak Korteweg-de Vries (KdV) denklemi,
doğrusal olmayan Schrödinger (NLS) denklemi veya bu çalışmada da model olarak kullanılan
NLS denklemine kuadratik katkıları içeren (NLS with mean term) NLSM sistemi
gösterilebilir.
Son yıllarda düzenli (kristal veya yarı kristal) potansiyeller kullanılarak elde edilen temel
dipol ve çoklu (vorteks) solitonlarla ilgili çok sayıda çalışma yayınlanmıştır [1,2]. Fakat
düzensizlik içeren potansiyellerle ilgili çok az sayıda çalışma vardır [3,4].
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Doyurulabilir doğrusal olmayan ortam veya dış potansiyel kullanılarak yönetici
denklemlerden kararlı çözümler elde etmek literatürde bilinen bir yöntemdir. Fakat, NLSM
sisteminin bir potansiyelin varlığında incelendiği herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışmada NLSM sisteminin temel, dipol ve çoklu solitonları düzensiz bir potansiyelin
varlığında incelenmiştir. Kullanılan fiziksel sistemin yönetici modeli, bir potansiyel içeren
NLSM Sistemi aşağıdaki şekilde tanımlanır [5].
1
2
iu z  u  u u   u  V (x, y)u  0
2

 

 xx  yy  u

2

xx

Burada u ( x, y, z ) birinci harmoniği,  ( x, y ) kuadraritk etkileri göstermektedir.  ile 
kullanılan malzemenin (ortamın) fiziksel özelliklerine göre değişmektedir.   0 durumunda
su dalgaları,   0 durumunda elektromanyetik dalga çözümleri elde edilir (   0
durumunda NLS denklemi elde edilir).
V (x, y) dış potansiyeli göstermektedir. 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 

ile verilmektedir [3]. Burada   x, y  faz fonksiyonu
 y  y0 
1  y  y 0 
  tan 

 x 
 x 

  x, y   tan 1 

olarak tanımlanır. V0 potansiyel derinliğini belirleyen katsayıdır.   x, y   0 olarak
alındığında düzensizlik içermeyen bir periyodik potansiyel elde edilir.
Bu potansiyellere ait üstten görünüşler ve diyagonal kesitler aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 1. (a) Periyodik potansiyelin üsten görünüşü; (b) Sınır düzensizliği içeren potansiyelin
üstten görünüşü; (c) Periyodik potansiyelin diyagonal kesiti; (d) Boşluk düzensizliği içeren
potansiyelin diyagonal kesiti.
SAYISAL YÖNTEM
NLSM Sisteminin soliton çözümlerini elde etmek için Ablowitz ve Musslimani’nin ortaya
koyduğu Spektral Renormalizasyon (SR) yöntemi kullanılmıştır [6]. SR yönteminde, NLSM
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Sistemi Fourier uzayında ele alınıp, u  f  x, y  ei z çözüm önerisi ile lineer olmayan terime
göre bir yakınsama faktörü belirlenir. Bu çalışmada yakınsama koşulu 10-8 olarak alınmıştır.
SR yöntemiyle soliton çözüm elde etmek için kullanılan Gaussian başlangıç koşulu aşağıdaki
şekildedir.
M 1

w0  x, y, 0    e

2
2
 A  x  xn    y  yn    i n



n 0

Burada xn , yn solitonların yerini,  n faz farkını, M soliton sayısını (temel, dipol, çoklu)
belirlemek için kullanılır. A değeri, solitonu belirlenen yere odaklamak ve yakınsaklığı
sağlamak için kullanılır.
Çalışmada, aksi belirtilmedikçe,   1,   1, A=1, V0  12.5 ve   0.5 olarak alınmıştır.
SOLİTONLARIN VARLIĞI VE KARARLILIK ANALİZİ
SR yöntemi kullanılarak boşluk düzensizliği içeren potansiyelin varlığında NLSM yönetici
sisteminin temel, dipol ve çoklu çözümleri merkezdeki boş hücre civarında elde edilmiştir.
Aynı yöntem kullanılarak birinci doğrusal olmayan bant yapısı potansiyel içinde düzensizliğin
olduğu ve olmadığı (periyodik olduğu) durumlar için karşılaştırılmıştır.

Şekil 2. Boşluk düzensizliğinin olduğu ve olmadığı (periyodik) durumlar için bant yapısı.
Boşluk düzensizliğinin olduğu durumda soliton çözüm elde edilebilecek (gap) alanının daha
dar olduğu Şekil 2’den görülmektedir. Benzer şekilde NLS (   0 ) ve NLSM sisteminde (
  1 ) soliton çözüm elde edilebilecek alanlar karşılaştırıldığında bant sınırının iki durum için
örtüştüğü görülmüştür.
Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin merkezine odaklanan temel soliton ve merkezin
etrafına odaklanan ikili ve çoklu solitonlar sırasıyla Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te
gösterilmiştir.
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Şekil 3. Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin merkezine odaklanan temel solitonun (a) 3
boyutlu görünüşü; (b) Üstten görünüşü.

Şekil 4. Boşluk düzensizliği civarında elde edilen ikili (dipol) solitonların (a) 3 boyutlu
görünüşü; (b) Üstten görünüşü; (c) Faz yapısı.

Şekil 5. Boşluk düzensizliği civarında elde edilen çoklu (vorteks) solitonların (a) 3 boyutlu
görünüşü; (b) Üstten görünüşü; (c) Faz yapısı.
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Elde edilen solitonların doğrusal ve doğrusal olmayan kararlılıkları incelenmiştir. Doğrusal
kararlılık analizi için özdeğer dağılımı incelenmiştir. Doğrusal spektrumu elde etmek için
NLSM denklemi doğrusallaştırılıp, doğrusal özdeğer problemine dönüştürülmektedir. Bu
özdeğer problemi “Fourier collocation” yöntemi ile sayısal olarak çözülüp özdeğerler elde
edilmektedir [7]. Pozitif gerçel değerli herhangi bir özdeğere sahip solitonlar kararsız olarak
nitelenmektedir.

Şekil 6. (a) Temel; (b) İkili; (c) Çoklu solitonların doğrusal özdeğer spektrumu.
Doğrusal olmayan kararlılık incelenirken, ilk olarak soliton gücüyle (P) solitonun doğrusal
olmayan kararlılığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Vakhitov-Kolokolov (VK) kararlılık
kriterleri açıklanmıştır [8]. Bu kriterlere göre solitonun kararlı olabilmesi için soliton gücünün
(P), özdeğer (µ) arttıkça azalması (eğimin negatif olması) ve güç değerinin kritik güç
değerinin altında olması gerekir [8]. Gücün kritik değeri NLS denklemi için 5.85’tir. Soliton
gücü
 

P

  u  x, y 

2

dxdy

 

ile verilir.
Düzensiz potansiyel içindeki temel solitonun NLS denklemi ve NLSM sistemi için güç analizi
Şekil 7’de gösterilmektedir.

Şekil 7. Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin varlığında NLS denklemi ve NLSM sistemi
için güç analizi.
Şekil 7’de görüldüğü gibi özdeğer (µ) arttıkça güç (P) azalmaktadır (yani grafiğin eğimi
negatiftir). Dolayısı ile kritik bir güç değerinin altında yer alan solitonların doğrusal olmayan
kararlılığa sahip olması beklenmektedir.
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(P) - (µ) analizi yapıldıktan sonra solitonun en büyük genlik değeri ile potansiyel içinde
ilerleyen soliton profilinin şekli ve konumu incelenmiştir. En büyük genlik değerinin
değişmediği (veya ihmal edilebilir ölçüde değiştiği) ve soliton profilinin şekli ile konumunun
değişmediği durumda ele alınan soliton doğrusal olmayan kararlılığa sahip olarak
nitelenmektedir.
Şekil 3’te elde edilen temel solitonun doğrusal olmayan kararlılığı Şekil 8’de incelenmiştir.

Şekil 8. Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin merkezine odaklanan temel solitonun
ilerleyişi sırasında (a) Üstten görünüşü; (b) En büyük genlik değeri.
Şekil 8’de görüldüğü gibi temel solitonun ilerleyişi sırasında üstten görünüşü değişmemiş ve
en büyük genlik değeri çok küçük salınımlar yapmıştır. Bu durum, boşluk düzensizliğinin
merkezine odaklanan temel solitonun doğrusal olmayan kararlılığını göstermektedir. Şekil
7’deki güç analiziyle birlikte ele alındığında, elde edilen sonucun VK kararlılık kriterleri ile
uyum içinde olduğu görülebilir.
Benzer şekilde Şekil 4 ve Şekil 5’te elde edilen ikili (dipol) ve çoklu (vorteks) solitonların
doğrusal olmayan kararlılık analizleri sırasıyla Şekil 9 ve Şekil 10’da gösterilmiştir.

Şekil 9. Boşluk düzensizliği civarında elde edilen ikili (dipol) solitonların ilerleyişi sırasında
(a) Üstten görünüşü; (b) En büyük genlik değeri.
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Şekil 10. Boşluk düzensizliği civarında elde edilen çoklu (vorteks) solitonların ilerleyişi
sırasında (a) Üstten görünüşü; (b) En büyük genlik değeri.
Düzensizlik içeren potansiyel içerisinde elde edilen ikili ve çoklu solitonların ilerlerken
yerlerini korudukları ve en büyük genlik değerlerinin salınım yaptığı Şekil 8 ve Şekil 9’dan
görülebilir. Bu durum düzensizlik içeren kafes yapısı içinde elde edilen ikili ve çoklu
solitonların doğrusal olmayan kararlılığa sahip olduklarını göstermektedir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada NLSM sistemine düzensiz bir potansiyel eklenerek soliton çözümler elde
edilmiştir. Potansiyel içerisinde düzensizlik yaratıldığında birinci doğrusal olmayan bant
yapısının daraldığı, yani soliton çözüm elde edilebilecek aralığın daraldığı görülmüştür. Elde
edilen temel, dipol ve çoklu solitonların doğrusal kararlılık spektrumları ve doğrusal olmayan
ilerleyişleri incelenmiştir. Yapılan kararlılılık analizlerine göre düzensiz kafes içerisinde
temel, dipol ve çoklu solitonların doğrusal olmayan ilerleyişlerinin kararlı olduğu
görülmüştür. Elde edilen sonuçlar VK kararlılık kriterleri ile uyum içindedir.
Doğrusal kararlılık spektrumları her bir durum için incelenmiş ve tüm solitonların pozitif
gerçel değerli özdeğerlere sahip olduğu, dolayısı ile doğrusal olarak kararsız oldukları
görülmüştür.
Çalışmada ayrıca NLS denklemiyle NLSM siteminin bant yapıları ve soliton güçleri
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda bant yapıları çok benzer olsa da soliton güçleri
arasında önemli farklar olduğu görülmüştür.
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SÖNÜMLÜ-DEĞİŞTİRİLMİŞ KORTEWEG-deVRIES (KdV) DENKLEMİNİN
ANALİTİK VE HESAPLAMALI ÇÖZÜM KARŞILAŞTIRMASI
Cihan Bayındır1
1
Işık Üniversitesi, 34980 Şile, İstanbul.
ABSTRACT
In this study an assessment of the propagating wave type analytical solution of the dissipative
(perturbed) modified Korteweg-de Vries (KdV) equation, which has been encountered in fluid
mechanics and optics, is performed by a computational method. For this purpose, propagating wave
solutions derived analytically by Demiray are used. For the numerical solution of the dissipative
modified KdV equation, a scheme with 4th order Runge-Kutta method for time stepping and the
Fourier spectral method for evaluating the spatial derivatives is used. As a conclusion of the
comparisons it has been validated that analytical solution derived by Demiray is consistent with
computational results. Additionally in the computational observations it has been observed that a
dispersive tail is developed especially for long times which is not observed in analytical solutions due
to the local wave seeking and square integrability condition.

ÖZET
Bu çalışmada akışkanlar mekaniği ve optikte karşılaşılan sönümlü-değiştirilmiş Korteweg-de Vries
(KdV) denkleminin (dissipative modified KdV) ilerleyen dalga tipindeki çözümlerinin hesaplamalı bir
yöntemle değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu amaçla Demiray tarafından analitik olarak elde edilen
ilerleyen dalga çözümleri kullanılmıştır. Sönümlü-değiştirilmiş KdV denkleminin hesaplamalı çözümü
zaman basamaklamayı 4. derece Runge-Kutta, mekansal türevleri ise Fourier tayfı yöntemileriyle
hesaplayan bir şemayla elde edilmiştir. Karşılaştırmaların neticesinde Demiray tarafından verilen
analitik çözümlerin hesaplamalı çözümlerle tutarlı olduğu görülmüştür. Ayrıca analitik çözümde yerel
çözüm arama ve kare-integrallenebilirlik şartı nedeniyle gözlenmeyen ancak hesaplamalı çözümde
özellikle zaman ilerledikçe dağılımlı bir kuyruk (dispersive tail) oluştuğu gözlenmiştir.

GİRİŞ
KdV denklemi akışkan ve katı mekaniği gibi çeşitli mekanik dallarında, ayrıca akustik, optik, plazma
fiziği vb. diğer bilim dallarında da zayıf eğrisellikli (nonlinear) dalga ilerleyişini modelleyen
denklemler içinde en sık kullanılanlardan biridir. Bu denklem, ters yansıma dönüşümü (inverse
scattering transform) vb. teknikler kullanılarak kesin olarak çözülebilir. KdV denkleminin çözümleri
içinde en yaygın kullanılanı sech2 tipinde olan tekil dalga çözümleridir. Değişik eğrisellik, dağılım ve
sönümlenme etkilerini modelleyebilmek için KdV denkleminin çok değişik çeşitleri önerilmiştir.
Standart KdV denklemine sönümlenme etkilerinin eklenip eğrisellik etkilerinin değiştirildiği bir çeşit
denklem de sönümlü-değiştirilmiş KdV denklemidir. Bu denklem sönümlenme etkisi altında zayıf
eğrisellikli dalga ilerleyişini modeller.
Bu çalışmada sönümlü-değiştirilmiş KdV denkleminin ilerleyen dalga biçimindeki analitik çözümleri
hesaplamalı bir yöntemle değerlendirilmiştir ve geçerliliği gösterilmiştir. Bu amaçla Demiray [1]
tarafından elde edilen analitik ilerleyen dalga çözümleri kullanılmış ve irdelenmiştir. Sönümlüdeğiştirilmiş KdV denkleminin hesaplamalı çözümü zamanda 4. derece Runge-Kutta, mekanda ise
Fourier tayfı yöntemlerini kullanan bir şemayla elde edilmiştir. Karşılaştırma sonucunda Demiray
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tarafından verilen analitik çözümlerin hesaplamalı çözümlerle uyuştuğu ve sönümlü-değiştirilmiş KdV
denkleminin analitik çözümü olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca analitik çözümde yerel
çözüm arama ve kare-integrallenebilirlik şartı nedeniyle gözlenmeyen ancak hesaplamalı çözümde
özellikle benzetim zamanı ilerledikçe dalga ilerleyişinin zıt yönünde dağılımlı bir kuyruk oluştuğu
gözlenmiştir.

ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Sönümlü-Değiştirilmiş KdV Denklemi
Sönümlü-değiştirilmiş KdV denklemi uygulamalı matematik ve fizikte çok sayıda değişik fiziksel
olayın modellenmesinde kullanılmaktadır. Bu duruma zayıf eğrisellikli uzun su dalgalarının
sönümlenerek ilerlemesi, elastik bir tüpün içindeki ağdalı akışın modellenmesi vb. gibi örnekler
verilebilir [1]. Sönümlü-değiştirilmiş KdV denklemi

U
U
 3U
  1U 2
  2 3   3U  0
τ



(1)

şeklinde yazılabilir. Burada  1 ,  2 ,  3 sırasıyla eğrisellik, dağılım ve sönümlenme katsayılarıdır. Eğer
sönümlenme etkilerinin gözardı edilebileceği düşünülürse  3  0 olarak seçilip değiştirilmiş
(modified) KdV denklemi

U
U
 3U
  1U 2
2 3  0




(2)

şeklinde elde edilir. Bu denklemin çözümlerinden biri

  1/ 2

U  a0 sec h  1  a0  ,      1 a02 .
6
 6 2 


(3)

Burada a0 sabit olup dalga genliğini göstermektedir. Bu çözüm formunu göz önünde bulundurarak
(1)’deki sönümlü-değiştirilmiş KdV denkleminin aşağıdaki şekilde çözümünü arayacağız. Bu yöntem
Demiray tarafından ortaya atılmış olup sönümlü-değiştirilmiş KdV uygulanması [1]’de görülebilir.
Sönümlü-değiştirilmiş KdV denkleminin ilerleyen çözümü için a( ), ( ), ( ),V ( ) bilinmeyen
fonksiyonları göstermek üzere

U ( , )  a( )V ( ),    ( )[   ( )],

(4)

türünden bir çözüm arayalım [1]. Bu ifadeler (1)’de yerine koyularak

 ( )'V '  1a2 ( )V 2V '  2 2 ( )V '''  0,

(5)

 a ( ) '

 ( )'
 a( )   3  V   ( )  V '  0.



(6)

denklem seti elde edilir. (3)’teki çözümü göz önünde bulundurarak (5) için

V ( )  sec h   .

(7)

şeklinde bir çözüm ararsak ve sec h   nin değişik kuvvetlerini sıfıra eşitlersek [1]
1

  2
 ( )   1  a( ),
 6 2 

 '( ) 

1 2
a ( ).
6 2

ifadeleri elde edilir. Denklem (6)’yı V ile çarpıp integralini alarak
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 a ( ) ' 1  ( ) '
 2
 a( )  2  ( )   3  V  0,



(9)

ifadesi elde edilir. Burada


V 2   V 2 d .


(10)

dir. Yerel ilerleyen dalgaların ele alınması durumunda V kare integrallenebilir olup sınırlıdır.
Dolayısıyla

a( )' 1  '( )

   0.
a( ) 2  ( ) 3

(11)

ifadesi elde edilir. (8) ile (11)’i birlikte kullanarak

1 a '( )
   0.
2 a( ) 3

(12)

a( )  a0 exp(2 3 ),

(13)

denklemi elde edilir. Bu denklemin çözümü

olup (1) deki sönümlü-değiştirilmiş KdV denkleminin çözümü

  1/ 2

 a2
U  a( )sec h  1  a( )η  , η    1 0 [1  exp(4 3 )].
24 3
 6 2 


(14)

olarak özetlenebilir [1].
Benzetim için Kullanılan Hesaplamalı Şema
Sönümlü-değiştirilmiş KdV denkleminin hesaplamalı benzetimi için tayf yöntemi kullanılmıştır. Tayf
yöntemlerinin detaylı incelemesi ve örnek uygulamaları [2, 4, 5, 6, 7, 8] gibi kaynaklarda görülebilir.
Denklem (1) aşağıdaki şekilde tekrar yazılır.
3
 1  U 
U
 3U

  2 3   3U
τ
3 


(15)

İlerleyen dalga formunu incelemek için  3 sönümlenme katsayısının diğer katsayılara nazaran küçük
olması gerekmektedir. Bu katsayılar  1  4,  2  1,  3  0.01 olarak seçilmiştir. Bu denklemdeki
mekansal türevler Fourier dönüşümü kullanılarak

 U 3 


 F 1 ikF U 3   ,

 3U
 F 1  ik 3 F U 
3


(16)

şeklinde hesaplanabilir. Burada F ve F-1 Fourier ve ters Fourier dönüşümlerini göstermektedir. Zaman
basamaklama algoritması olarak 4. derece Runge-Kutta algoritması kullanılmıştır [2, 4, 5]. Bu amaçla
(15) nolu denklemin sağ tarafı f ile gösterilerek

U
 f (τ , U )
τ

(17)

şeklinde yazılabilir. Δt zaman aralığını göstermek üzere bir sonraki basamaktaki değerler

U n 1  U n 

Δt
( s1  2 s2  2 s3  s4 )
6
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τ

n 1

 τ n  Δt

(19)

ifadeleriyle elde edilir. Burada s değerleri zaman basamağındaki dört adet zaman türevini gösteren
fonksiyonlar olup

s1  f (τ n , U n )

(20)

s2  f (τ n  Δt / 2,U n  Δt * s1 / 2)

(21)

s3  f (τ n  Δt / 2,U n  Δt * s2 / 2)

(22)

s4  f (τ n  Δt ,U n  Δt * s3 )

(23)

ifadeleriyle hesaplanır. Bu şemayla ilk şartlardan başlayarak ilerleyen zamanlar için dalga profili
bulunabilir. 3. derece türevden gelen F 1 ik 3 F U  ibaresi kısa dalgalar için k çok büyük
olacağından şemanın denge koşulunu belirleyen en kritik bileşendir. Denge problemi oluşmaması için
Δ t  2*103 s olarak seçilmiştir. [6]’da üstel bir fonksiyonla kullanılarak bu şartı rahatlatabilecek bir
yöntem KdV denklemi için sunulmuş olup, istenirse sönümlü-değiştirilmiş KdV denklemine de
uygulanabilir.

SAYISAL SONUÇLAR

Şekil 1. τ = 5.0s için analitik ve hesaplamalı çözümlerin kıyaslanması, N=1024.
Bu çalışmada kullanılan analitik ve hesaplamalı çözümlerin kıyaslaması için gereken program
MATLAB programlama dilinde yazılarak çift 1.8 GHz çekirdekli, 1GB RAM li Dell Vostro 1700
model bir bilgisayarda çalıştırılmıştır. N=1024 Fourier tayfı bileşeni kullanılarak elde edilen
hesaplamalı çözüm ile analitik çözümün karşılaştırılması τ = 5.0s için Şekil 1’de görülebilir.
(13-14)’te verilen analitik çözümden beklendiği üzere dalga formu sönümlenerek ilerlemektedir ancak
sönümlenme katsayısı  3 küçük seçildiğinden sönümlenme etkileri baskın değildir. Şekil 1’den
anlaşılacağı üzere Demiray tarafından ortaya konulan ve (13-14)’te verilen analitik çözüm hesaplamalı
çözümle büyük benzerlik göstermektedir. Aradaki küçük fark ise hesaplamalı çözümdeki çok küçük
kesme ve yuvarlama paylarıyla analitik çözümün çıkarılışındaki kare-integrallenebilirlik şartından
kaynaklanmakadır. Ancak Demiray [1] tarafından ortaya konulan bu çözüm, sönümlü değiştirilmiş
KdV denkleminin geçerli çözümlerinden biridir.
Benzer kıyaslama τ = 30.0s için Şekil 2’de görülebilir. Şekil 1’deki çözümle kıyaslandığında
genlikteki azalma sönümlenme bileşeninin etkisi olarak fark edilebilir. (13-14)’te verilen analitik
çözümün τ = 30.0s için de hesaplamalı çözümle büyük tutarlılık gösterdiği görülebilir. Ancak analitik

188

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Bayındır1

çözümün hesaplamalı çözümden daha hızlı sönümlendiği ve aynı zamanda hesaplamalı çözümde sağa
doğru ilerleyen dalga profilinin sol tarafında dağılımlı bir kuyruk oluştuğu görülebilir. Bunun nedeni

Şekil 2. τ = 30.0s için analitik ve hesaplamalı çözümlerin kıyaslanması, N=1024.
analitik çözümün çıkarılışında kabul edilen ve (7) ve (9-10) denklemleriyle verilen tekil ve yerel dalga
biçiminde çözüm arama koşullardır.

Şekil 3. τ = 0.0s-30.0s aralığı için analitik ve hesaplamalı çözümlerin kıyaslanması, N=1024.
τ = 0.0 ile 30.0s arasındaki 7 eşit zaman aralığındaki analitik ve hesaplamalı çözümün karşılaştırılması

Şekil 3’te görülebilir. Şekilden de fark edileceği üzere, bu zaman değerleri için çözümler büyük
tutarlılık göstermektedir. Dolayısıyla [1]’de verilen analitik çözüm sönümlü-değiştirilmiş KdV
denkleminin analitik çözümlerinden biri olarak kullanılabilir. Ayrıca dağılımlı kuyruk oluşumunun
aşama aşama geliştiği fark edilebilir.
Zaman ilerledikçe analitik ve hesaplamalı çözüm arasındaki farkın nasıl değiştiğini göstermek adına

τ = 90.0s anındaki karşılaştırma Şekil 4’te sunulmuştur. Daha küçük zaman değerleriyle
kıyaslandığında beklendiği üzere sönümlenmenin arttığı görülebilir. İlave olarak dağılımlı kuyruğun
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi
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büyüdüğü ancak hala yerel ilerleyen dalga formunun korunduğu   [200, 200] tanım aralığı
düşünüldüğünde görülebilir.

Şekil 4. τ = 90.0s için analitik ve hesaplamalı çözümlerin kıyaslanması, N=1024.
SONUÇLAR
Bu çalışmada sönümlü-değiştirilmiş Korteweg-de Vries denkleminin ilerleyen dalga biçimindeki
analitik çözümleri hesaplamalı bir yöntemle değerlendirilmiştir. Bu amaçla Demiray tarafından
analitik olarak elde edilen ilerleyen dalga çözümleri kullanılmıştır. Sönümlü-değiştirilmiş KdV
denkleminin hesaplamalı çözümü için zamanda 4. derece Runge-Kutta, mekanda ise Fourier tayfı
yöntemilerini kullanan hesaplamalı bir şema programlanmış ve hesaplamalı sonuçlar elde edilmiştir.
Karşılaştırma sonucunda Demiray tarafından verilen analitik çözümlerin hesaplamalı çözümlerle
tutarlı olduğu ve sönümlü-değiştirilmiş KdV denkleminin analitik çözümü olarak kullanılabileceği
gösterilmiştir. Ayrıca analitik çözümde yerel çözüm arama ve kare-integrallenebilirlik şartı nedeniyle
gözlenmeyen ancak hesaplamalı çözümde özellikle zaman ilerledikçe dalga ilerleyişinin zıt yönünde
dağılımlı bir kuyruk oluştuğu gözlenmiştir.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]
[7]

190

H. Demiray, A note on the analytical solution to the modified perturbed Korteweg-de Vries
equation, Applied Mathematics and Computation, 134, 501-505, 2003.
C. Bayındır, Implementation of a Computational Model for Random Directional Seas and
Underwater Acoustics, M.S. Thesis, University of Delaware, 2009.
C. Canuto, M. Y. Hussaini, A. Quarteroni and T. A. Zang, Spectral Methods: Fundamentals in
Single Domains, Springer-Verlag, 2006.
E. A. Karjadi, M. Badiey and J. T. Kirby, Impact of surface gravity waves on high-frequency
acoustic propagation in shallow water, The Journal of the Acoustical Society of America, 127,
1787-1787, 2010.
E. A. Karjadi, M. Badiey, J. T. Kirby and C. Bayındır, The effects of surface gravity waves on
high-frequency acoustic propagation in shallow water, IEEE Journal of Oceanic Engineering,
37, 112-121, 2012.
L. N. Trefethen, Spectral Methods in MATLAB, SIAM, 2000.
C. Bayındır, Hesaplamalı akışkanlar mekaniği çalışmaları için sıkıştırılabilir Fourier tayfı
yöntemi, XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, KTÜ, Trabzon, 2015.
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Bayındır1

[8]

C. Bayındır, Okyanus dalgalarının sıkıştırılabilir Fourier tayfı yöntemiyle hızlı modellenmesi,
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, KTÜ, Trabzon, 2015.

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

191

XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ÇALIŞMALARI İÇİN
SIKIŞTIRILABİLİR FOURIER TAYFI YÖNTEMİ
Cihan Bayındır1
1
Işık Üniversitesi, 34980 Şile, İstanbul.
ABSTRACT
In this study an approach which can improve the performance of the Fourier spectral method, which is
very frequently used for simulations in computational fluid mechanics and similar branches, is
proposed. The sparse functions, that are functions with majority of elements are zero, are considered
and it is shown that compressive sampling algorithm can be used with the Fourier spectral method to
improve the performance of the simulations. For this purpose nonlinear Schrödinger equation and its
one and two soliton solutions are utilized. For the time integration split-step method is used and it is
shown that proposed compressive Fourier spectral method can improve the performance of the
simulations by decreasing the computation times significantly with negligible change in the accuracy.

ÖZET
Bu çalışmada hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve benzer dallarda benzetimlerde (simulasyon) sıkça
kullanılan Fourier tayfı yönteminin performansını geliştirecek bir yaklaşım ortaya konulmuştur.
Benzetimi yapılan fonksiyonların seyrekliği, yani çoğu bileşeninin sıfır olması, durumu ele alınmış ve
sıkıştırılabilir algılama yönteminin bu tip fonksiyonların benzetiminde klasik tayf yöntemiyle beraber
kullanılarak benzetim performansını geliştirebileceği gösterilmiştir. Bu amaçla eğrisel (doğrusal
olmayan) Schrödinger denklemi ve bu denklemin bir ve iki tekil dalga çözümleri kullanılmıştır.
Zaman integrasyonu için yarık-basamaklı Fourier tayfı yöntemi (split-step Fourier method) kullanılmış
ve önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin sonuçların kesinliğinde belirgin bir fark olmaksızın
hesaplama zamanlarını belirgin ölçüde azaltarak benzetim performansını geliştirebileceği
gösterilmiştir.

GİRİŞ
Bu çalışmada hesaplamalı akışkanlar mekaniği, matematik vb. çalışmalarda kullanılan Fourier tayfı
yönteminin performansını geliştirebilecek bir yöntem önerilmiştir. Sıkıştırılabilir Fourier tayfı yöntemi
olarak adlandırılan bu yöntem, zaman basamaklaması boyunca Fourier dönüşümünün klasik Fourier
dönüşümüne nazaran daha az sayıda bileşen için hesaplanması ve zaman basamaklama sonunda
sıkıştırılabilir algılama yöntemi kullanılarak daha fazla sayıdaki bileşen için fonksiyonun geriçatılması
ilkesine dayanmaktadır. Bu yöntemle benzetim sonucu çok daha kısa zamanda elde edilirek benzetim
performansı geliştirilmiş olur.
Önerilen yöntem sıkıştırılabilir algılama yöntemini kullandığı için ancak seyrek, yani çoğu sıfır
elemanlardan oluşan, fonksiyonların benzetiminde kullanılabilir. Doğa ve mühendislik yapılarındaki
çoğu fonksiyonun seyrek olduğu düşünülürse bu yöntemin birçok benzetim için çok avantajlı
olabileceği anlaşılır. Seyrek fonksiyon modeli olarak kuantum mekaniği, optik ve akışkanlar mekaniği
gibi çeşitli branşlarda kullanılan ve su dalgası paketlerinin zayıf eğrisellik altında değişimini
modelleyen eğrisel Schrödinger denklemi ele alınmıştır. Eğrisel Schrödinger denkleminin tek ve çift
tekil dalga çözümleri yarık-basamaklı Fourier yöntemi için ilk şart olarak kullanılmıştır. Zaman
basamaklama ise yarık-basamaklı Fourier yöntemiyle yapılmıştır. Önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı
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yönteminin kesinlikte belirgin bir azalma olmaksızın, hesaplama zamanını azaltarak benzetim
performansını geliştirebileceği ortaya konmuştur. Özellikle daha fazla sayıda zaman basamağı
kullanıldığında önerilen yöntemin çok daha avantajlı olacağı gösterilmiştir.

ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Eğrisel Schrödinger Denkleminin Bir ve İki Tekil Dalga Çözümlerin
Eğrisel Schödinger denklemi kuantum mekaniği, optik gibi branşlardaki yaygın kullanımının yanısıra
akışkanlar mekaniğinde zayıf eğrisellikli su dalgası paketlerinin modellenmesinde kullanılmaktadır
[1]. Bu denklemin en yaygın kullanılan formu olarak

it   xx  2 

2

(1)

ele alınabilir. Bu denklemin bir tekil dalga çözümü

 ( x, t )  2 A exp{i[2 x  4(1  A2 )t   / 2]}sec h(2 Ax  8 At )

(2)

olarak verilebilir. İki tekil dalga çözümünü elde etmek için gereken prosedür Hirota tarafından
verilmiş olup [2], aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Denklem için

 ( x, t )  G ( x, t ) / F ( x, t )

(3)

biçiminde bir çözüm aranırsa buradan

F ( x, t )  1  a(1,1* ) exp( 1   1* )  a(1, 2* ) exp( 1   2* )  a(2,1* ) exp( 2   1* )
 a(2, 2* ) exp( 2   2* )  a(1, 2,1* , 2* ) exp( 1   2   1*   2* )

(4)

ile

G( x, t )  exp( 1 )  exp( 2 )  a(1, 2,1* )exp( 1   2   1* )  a(1, 2, 2* )exp( 1   2   2* )

(5)

ifadeleri elde edilir [2]. Bu ifadelerdeki katsayılar

a (i, j * )  ( Pi  Pj*) 2 , a(i, j )  ( Pi  Pj ) 2 , a(i* , j * )  ( Pi*  Pj* ) 2 ,
a (i, j , k *)  a (i, j )a (i, k *)a ( j , k *)

(6)

a (i, j , k *, l*)  a (i, j )a (i, k *)a (i, l*)a ( j , k *)a ( j , l *)a (k *, l *).
şeklinde gösterilebilir [2]. Bu denklem setinin içindeki parametreler [2]’deki gibi seçilerek

 j  Pjx  jt   (0)
j  iPj 2 .
j ,
P1  4  2i, P2  3  i,  1(0)  9.04,  2(0)  2.1.

(7)

olarak alınmıştır.

Yarık-Basamaklı Fourier Tayfı Yöntemi
Tayf yöntemleri içinde Fourier tayf yöntemi çok değişik benzetimleri yapmak amacıyla kullanılan en
yaygın yöntemdir [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Alan denklemindeki mekansal türevler Fourier serileri ile
hesaplanırken zamansal türevlerin integrasyonu için Runge-Kutta, Adam- Bashforth gibi yöntemler
kullanılmaktadır [3, 5, 6, 7, 8]. Sıkça kullanılan bir diğer yöntem ise yarık-basamaklı Fourier tayf
yöntemidir (split-step Fourier method). Bu yöntem ilk olarak [9]’de ortaya konulmuştur. Bu yöntemin
Schrödinger denklemi için uygulanabilecek hali [10, 11]’da verilmiştir. Bu yöntemde denklem önce
eğrisel ve doğrusal kısımlarına ayrılır. Eğrisel kısım

it  2 

2

(8)

olarak yazılır. Bir sonraki zaman basamağı için fonksiyon
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 ( x, t 0  t )  e2i| ( x,t )| t  ( x, t 0)
2

0

(9)

olarak hesaplanabilir. Burada i imajiner sayıyı, Δt zaman basamağını göstermektedir. Schrödinger
denkleminin doğrusal kısmı

it   xx

(10)

olarak yazılır. Bu doğrusal kısım hızlı Fourier ve ters Fourier dönüşümleri kullanılarak

 ( x, t 0  t )  F 1[eik t F[ ( x, t 0  t )]]
2

(11)

şeklinde hesaplanabilir. (9) ve (11)’de verilen ifadeler birleştirilerek

 ( x, t 0  t )  F 1[eik t F [e 2i| ( x ,t
2

2
0 )| t

 ( x, t0 )]]

(12)

denklemi elde edilir. Bu denklem ilk değerden başlayarak daha sonraki zaman basamakları için
fonksiyonun bulunmasında kullanılır.

Sıkıştırılabilir Algılama Yöntemi
Sıkıştırılabilir algılama yöntemi yaklaşık on yıl kadar önce ortaya atıldığı günden itibaren çok sayıda
araştırmacının ilgisini çekmiş olup dijital sinyal işleme, uygulamalı matematik vb. gibi çok çeşitli
branşta kullanılmaktadır. Bu yöntem aynı zamanda tek pikselli kamera sistemi, sıkıştırılabilir algılama
yöntemine dayanan analog-dijital çeviriciler gibi donanım sistemlerinin temelini teşkil eden
yöntemdir. Bu bölümde sıkıştırılabilir algılama yönteminin kısa bir özeti sunulmuştur.

 , N elemanı olan K-seyrek, yani N elemandan sadece K tanesi sıfırdan farklı olan, bir fonksiyon
olsun. Dönüşüm matriksi ψ olan dik dönüşüm yöntemleri kullanılarak  dönüşüm yüzeyindeki temel
fonksiyonlar cinsinden ifade edilebilir. Günümüzde sıkça kullanılan dik dönüşüm yöntemlerine örnek
Fourier, dalgacık, ayrık kosinüs dönüşümleridir. Dolayısıyla ηc dönüşüm katsayı vektörü olmak üzere
fonksiyon,   ψc olarak ifade edilebilir. Fonksiyonun sadece sıfırdan farklı olan bileşenleri ele
alınarak  s  ψcs elde edilir.
Sıkıştırılabilir algılama yöntemi N elemanlı K-seyrek  fonksiyonunun M=O(K log(N/K))
mertebesinde rassal ölçüm yapılarak bu ölçümlerden çok yüksek bir olasılıkla geriçatılabileceğini
belirtmektedir. Kullanılan M rassal ölçüm için ölçüm matriksi Φ olarak gösterilirse yapılan rassal
ölçümler sonunda g  Φ fonksiyonu elde edilir. Bu aşamadan sonra problem

g  ηc şartı altında min || ηc ||l1
olarak özetlenebilir. Burada || ηc ||l1 

η

ci

dir. Yani verilen şartı sağlayan fonksiyonlar içinde

i1

sıkıştırılabilir algılama yöntemi çözümü, l1 enküçüklemesini sağlayan   ψc dir. Seyrek
fonksiyonların geriçatılmasındaki tek yöntem l1 enküçüklemesi yöntemi değildir. Açgözlü tarama,
ağırlıklandırılmış l1 enküçüklemesi gibi yöntemler de mevcuttur. Bu çalışmada l1 enküçüklemesi
yöntemi kullanılmıştır. Sıkıştırılabilir algılama yönteminin daha kapsamlı açıklaması [12]’de
görülebilir.

Önerilen Sıkıştırılabilir Fourier Tayfı Yöntemi
Klasik Fourier tayf yönteminde bir fonksiyon N tayf bileşeniyle temsil edilir. Dolayısıyla Fourier
katsayıları bu N bileşen için hesaplanmakta olup, her zaman basamağında bu işlem tekrarlanmaktadır.
Çözülen denkleme bağlı olmak üzere birden fazla sayıda hızlı Fourier ve ters hızlı Fourier dönüşümü
gerekebilir. Bu da hesaplama süresini arttıran en temel faktördür.
Bu çalışmada sıkıştırılabilir algılama yöntemine dayanan ve hesaplamalı Fourier tayfı yöntemini
hızlandırabilecek bir yaklaşım önerilmiştir. Benzer bir yaklaşım [13]’te görülebilir. Bu yöntemde N
bileşen kullanmak yerine M << N olmak üzere, seyrek bir fonksiyondan M=O(K log(N/K)) bileşen
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seçilip hızlı Fourier ve ters hızlı Fourier dönüşümleri bu M bileşen için yapılır. Zaman
basamaklamasının sonunda fonksiyonun N bileşeni, bu M bileşene sıkıştırılabilir algılama yöntemi
uygulanarak elde edilir. Böylelikle Fourier dönüşümleri için bileşen sayısı büyük ölçüde
azalacağından sonuç çok daha kısa zamanda elde edilir. Bu yöntem sıkıştırılabilir Fourier tayfı
yöntemi olarak adlandırılabilir. Bu yöntemin klasik Fourier tayfı yöntemine kıyasla kesinlikte belirgin
bir azalma olmaksızın performansı büyük ölçüde geliştirdiği ileriki kısımlarda gösterilmiştir.

SAYISAL SONUÇLAR
Eğrisel Schrödinger Denkleminin Yarık-Basamaklı Fourier Tayfı Yöntemi Çözümü için
Sonuçlar

Şekil 1. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin bir tekil dalga
çözümü için kıyaslanması, N=1024, M=128.
Şekil 1’de, N=1024 bileşenli klasik Fourier tayfı yöntemi ve M=128 bileşenli sıkıştırılabilir Fourier
tayfı yöntemi eğrisel Schrödinger denkleminin bir tekil dalga çözümü için kıyaslanmıştır. Bu benzetim
için ilk şart (2)’yle tanımlanmıştır. Şekilde görülebileceği üzere bu iki yöntemin kesinliği arasında
belirgin bir fark yoktur. İki yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama
karekök fark (root-mean-square) 0.0025 olarak hesaplanmıştır.
Şekil 2’de, N=1024 bileşenli klasik Fourier tayfı yöntemi ve M=256 bileşenli sıkıştırılabilir Fourier
tayfı yöntemi eğrisel Schrödinger denkleminin bir tekil dalga çözümü için kıyaslanmıştır. Bu benzetim
için de ilk şart (2)’yle tanımlanmıştır. Şekilden görülebileceği üzere bu iki yöntemin kesinliği arasında
belirgin bir fark yoktur. İki yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama
karekök fark (root-mean-square) 0.0012 olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 2. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin bir tekil dalga
çözümü için kıyaslanması, N=1024, M=256.

Çizelge 1. Schrödinger denkleminin bir tekil dalga çözümü için klasik Fourier tayfı ve önerilen
sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin performans kıyaslaması.
Zaman Basamak

Klasik Tayf Yöntemi

Sayısı

Zamanı(s)

Önerilen Yöntem

Normal Rms

N

M

1024

64

105

308.75

73.04

0.0209

1024 128

105

256.40

96.73

0.0025

1024 128

6

10

2735.00

527.44

0.0025

1024 256

105

302.81

182.43

0.0012

2048 256

105

613.63

541.15

0.0023

Zamanı(s)

Fark

Yukarıda sunulan şekiller yöntemin kesinliğinde belirgin bir azalma olmadığını göstermektedir. Çeşitli
parametreler için bir tekil dalga benzetim zamanları ise saniye cinsinden Çizelge 1’de sunulmaktadır.
Hesaplama zamanları çift 1.8 GHz çekirdekli, 1GB RAM i olan Dell Vostro 1700 model bir
bilgisayarda ölçülmüştür. Çizelgedeki her satır için 50 benzetim yapılarak ortalama zaman
hesaplanmıştır. Çizelgeden de görülebileceği üzere, az sayıdaki zaman basamağı için önerilen yöntem
klasik yönteme nazaran küçük bir gelişme sağlamaktadır. Bunun nedeni l1 enküçüklemesi için
harcanan zamandır. Ancak zaman basamağı sayısı arttıkça önerilen yöntemin klasik yönteme nazaran
kesinliğinde belirgin bir azalma olmaksızın çok daha kısa sürede benzetim yapabildiği görülebilir.
Böylelikle önerilen yöntemle tayf benzetimlerinin performansı geliştirilebilir.
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Şekil 3. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin iki tekil dalga
çözümü için kıyaslanması, N=2048, M=256.

Şekil 4. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin iki dalga
çözümü için kıyaslanması, N=2048, M=128.
Şekil 3’te, N=2048 bileşenli klasik Fourier tayfı yöntemi ve M=256 bileşenli sıkıştırılabilir Fourier
tayfı yöntemi eğrisel Schrödinger denkleminin iki tekil dalga çözümü için kıyaslanmıştır. Bu benzetim
için ilk şart (3-7)’yle tanımlanmıştır. Şekilden görülebileceği üzere bu iki yöntemin kesinliği arasında
belirgin bir fark yoktur. İki yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama
karekök fark 0.0032 olarak hesaplanmıştır. Şekil 4’te ise aynı kıyaslama N=2048 bileşenli klasik
Fourier tayfı yöntemi ve M=256 sıkıştırılabilir Fourier tayfı yöntemi için yapılmış olup
normalleştirilmiş ortalama karekök fark 0.0068 olarak hesaplanmıştır.
Çeşitli parametreler için iki tekil dalga benzetim zamanları ise saniye cinsinden Çizelge 2’de
sunulmaktadır. Hesaplama zamanları yine çift 1.8 GHz çekirdekli, 1GB RAM i olan Dell Vostro 1700
model bir bilgisayarda ölçülmüştür. Çizelgedeki her satır için Çizelge 1’de yapıldığı gibi 50 benzetim
yapılarak ortalama zaman hesaplanmıştır. Çizelgeden de görülebileceği üzere bir tekil dalga çözümü
için elde edilen sonuçların iki tekil dalga çözümü için de geçerli olduğu ve az sayıda zaman
basamağı için önerilen yöntemin klasik yönteme nazaran küçük bir gelişme sağladığı anlaşabilir.
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Bunun nedeni yine l1 enküçüklemesi için harcanan zamandır. Ancak benzer şekilde zaman basamağı
sayısı arttıkça önerilen yöntemin klasik yönteme nazaran kesinliğinde belirgin bir azalma olmaksızın
çok daha kısa sürede benzetim yapabildiği görülebilir. Böylelikle tayf benzetim performansı önerilen
yöntemle geliştirilebilir.
Çizelge 2. Schrödinger denkleminin iki tekil dalga çözümü için klasik Fourier tayfı ve önerilen
sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin performans kıyaslaması.
Zaman Basamak

Klasik Tayf Yöntemi

Sayısı

Zamanı(s)

Önerilen Yöntem

Normal Rms

N

M

1024

64

105

328.01

59.54

0.0160

1024 128

105

257.04

107.00

0.0052

1024 128

106

2607.40

501.90

0.0052

1024 256

105

297.00

242.70

0.0034

2048 256

5

614.39

532.88

0.0031

10

Zamanı(s)

Fark

SONUÇLAR
Bu çalışmada hesaplamalı akışkanlar mekaniği çalışmaları için sıkıştırılabilir Fourier tayfı yöntemi
önerilmiştir. Bu amaçla eğrisel Schrödinger denklemi ele alınmış ve bu denklemin bir ve iki tekil
dalga çözümleri kullanılmıştır. Bu çözümlerin seyrek olması göz önünde bulundurularak klasik
Fourier tayfı yöntemine nazaran daha az sayıda bileşen ve sıkıştırılabilir algılama yöntemini kullanan
sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin, kesinlikte belirgin bir azalma olmaksızın, hesaplama zamanını
azaltarak benzetim performansını geliştirebileceği ortaya konmuştur. Özellikle daha fazla sayıda
zaman basamağı kullanıldığında önerileren yöntemin çok daha avantajlı olacağı gösterilmiştir.
Önerilen yöntem hesaplamalı mekaniğinin başka dallarında kullanılabileceği gibi aynı zamanda sonlu
farklar vb. gibi başka hesaplama şemalarında da kullanılabilir.
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OKYANUS DALGALARININ SIKIŞTIRILABİLİR FOURIER TAYFI
YÖNTEMİYLE HIZLI MODELLENMESİ
Cihan Bayındır1
1
Işık Üniversitesi, 34980 Şile, İstanbul.
ABSTRACT
In this study an approach, which can improve the performance of the Fourier spectral method used for
modeling the nonlinear ocean waves, is proposed and applied. Like majority of the signals in the
nature, ocean waves are sparse either in time or frequency domain, that is, majority of components is
zero. Considering this property it is shown that compressive sampling algorithm can improve the
simulation performance by decreasing the simulation time. For this purpose the computational
solutions of the governing equations are obtained with a scheme which uses a 4th order Runge-Kutta
method for time stepping and Fourier transforms for the calculations of spatial derivatives. Proposed
approach is based on the principle of using smaller number of spectral components during the time
stepping and using the compressive sampling to reconstruct the signal which is represented by bigger
number of spectral components at the end of time stepping. For this purpose monochromatic,
trichromatic (sidebands) and full Jonswap spectrum of ocean waves are simulated. It is shown that the
proposed approach, which can be named as the compressive Fourier spectral method, can improve the
performance of the simulations by decreasing the computation times significantly with negligible
change in the accuracy especially for bigger number of time steps.

ÖZET
Bu çalışmada tam eğrisel (nonlinear) okyanus dalgalarının modellenmesi için klasik Fourier tayfı
yöntemini hızlandıracak bir yaklaşım önerilmiş ve uygulanmıştır. Doğadaki sinyallerin çoğu gibi
okyanus dalgaları da zaman veya sıklık düzleminde seyrektir, yani çok sayıda bileşeni sıfırdır. Bu
özellik düşünülerek sıkıştırılabilir algılama yönteminin okyanus dalgalarının benzetim zamanını
azaltarak benzetim performansını arttırabileceği gösterilmiştir. Bu amaçla alan denklemlerinin çözümü
zaman basamaklayı 4. derece Runge-Kutta, mekansal türevleri ise Fourier dönüşümleriyle hesaplayan
bir şemayla yapılmıştır. Önerilen yaklaşım klasik yönteme nazaran çok daha az sayıda tayf bileşeni
kullanılması ve zaman basamaklama sonunda bu az sayıdaki bileşenden sıkıştırılabilir algılama
yöntemiyle detaylı geriçatılma yapılması esasına dayanmaktadır. Bu amaçla tek zamanlı, üç zamanlı
(bir esas iki yan bantlı) ve tam Jonswap tayfı dağılımlı okyanus dalga benzetimleri yapılmıştır.
Sıkıştırılabilir Fourier tayfı yöntemi olarak adlandırılabilecek bu yaklaşımın, sonuçların kesinliğinde
belirgin bir azalma olmaksızın, hesaplama zamanını azaltarak özellikle daha büyük zaman basamağı
değerleri için benzetim performansını önemli ölçüde geliştirebileceği gösterilmiştir.

GİRİŞ
Okyanus dalgalarının modellenmesi kıyı mühendisliği, gemi hidrodinamiği, uydulu okyanusbilim vb.
birçok hidrolik ve akışkanlar mekaniği dalı için önem arz etmektedir. Bu amaçla okyanus dalgalarının
hareketini modelleyebilecek çok sayıda kesin ve yakınsak model denklem önerilmiştir. Model
denklemlerin karmaşıklığı ancak hesaplamalı çözümleri olası kılmıştır. Bu amaçla değişik hesaplamalı
şemalar kullanılmaktadır. Bu şemalar seçilirken kesme ve yuvarlama hata paylarının az, kolay
uygulanabilir ve hızlı olması gibi koşullar göz önünde bulundurulur. Günümüzde bu benzetimler
yüksek performanslı paralel bilgisayar gibi son teknoloji ürünü cihazlarla yapılmaktadır. Ancak
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hesaplamalı çözümlerin hızı ve kesinliğini arttıracak şemalar araştırma konusu olmaya devam
etmektedir.
Bu çalışmada tam eğrisel (nonlinear) okyanus dalgalarının modellenmesini hızlandırmak için klasik
Fourier tayfı yöntemini hızlandıracak bir yaklaşım ortaya atılmış ve uygulanmıştır. Okyanus
dalgalarının doğadaki sinyallerin büyük kısmı gibi zaman veya sıklık düzleminde seyrek, yani çok
sayıda bileşenin sıfır, olduğu gözlenebilir. Bundan dolayı sıkıştırılabilir algılama yönteminin okyanus
dalgalarının benzetim zamanını azaltarak benzetim performansını arttırabileceği bu çalışmada
gösterilmiştir. Klasik tayf yönteminin bir örneği olarak, alan denklemlerinin çözümünü zaman
basamaklayı 4. derece Runge-Kutta, mekansal türevleri ise Fourier dönüşümleriyle hesaplayan bir
şemayla elde edilebilir. Benzetim performansını geliştirmek adına klasik yönteme nazaran çok daha az
sayıda tayf bileşeni kullanılması ve zaman basamaklama sonunda bu az sayıdaki bileşenden
sıkıştırılabilir algılama yöntemiyle detaylı geriçatılma yapılması esasına dayanan bir yaklaşım bu
çalışmada ortaya konulmuştur. Bu amaçla tek zamanlı, üç zamanlı ve tam Jonswap tayfı dağılımlı
okyanus dalga benzetimleri yapılmıştır. Sıkıştırılabilir Fourier tayfı yöntemi olarak adlandırılabilecek
bu yaklaşımın zamanını azaltarak özellikle daha büyük zaman basamağı değerleri için benzetim
performansını önemli ölçüde geliştirebileceği ve sonuçların kesinliğinde belirgin bir azalmaya sebep
olmadığı gösterilmiştir.

ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Eğrisel Okyanus Dalgalarını Modelleyen Alan Denklemleri
Eğrisel okyanus dalgalarının modellenmesi için çeşitli tam veya yakınsak yaklaşımlar ortaya atılmıştır.
Bunlardan en yaygın kabul görenlerden biri [1]’de ortaya atılmış olup [1, 2]’de özetlenmiştir. Okyanus
yüzeyindeki hız potansiyeli,  ( x, z  , t )   s ( x, t ) , kullanılarak hız ve basınç yüzey sınır şartları

 s
H

t


  H

t  s

(1)

olarak yazılabilir [3]. Burada H Hamilton olup dalganın enerjisini,  ise yüzey salınımını
göstermektedir. Yüzeydeki hız potansiyeli  ( x, z  , t )   s ( x, t ) şeklinde tanımlanırsa zincir kuralı
uygulanarak

t ( x,, t )  ts ( x, t )  z ( x,, t )t

(2)

h ( x, , t )  h s ( x, t )  z ( x, , t )h

(3)

ifadeleri elde edilir. Okyanus yüzeyindeki hız ve basınç koşulları bu ifadeler kullanılarak

t  h s .h  (1  h.h )z ( x,, t )  0
1
2

ts  g   h s . h s  (1   h. h )z2 ( x , , t )  

(4)

Pa



(5)

olarak elde edilebilir [2]. Perturbasyon serileri kullanılarak temel fonksiyonlar cinsinden hız
potansiyeli


 ( m ) ( x , z, t )   n( m ) (t ) n ( x , z )

(6)

n 1

olarak ifade edilebilir [2]. Yatay periyodik okyanus dalgalarının incelenmesi için derin sularda bu
fonksiyon




 ( m ) ( x , z , t )   n( m ) (t ) exp ikn . x  kn z
n 1



(7)

olarak, sığ sularda ise
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 ( m ) ( x , z, t )   n( m ) (t )
n 1

cosh[| kn | ( z  h)]
exp(ikn . x )
cosh[| kn | h]

(8)

olarak yazılabilir. Bilinmeyen z   seviyesi için z  0 etrafında Taylor serisi açılımı kullanılarak
P Pm

 z ( x , , t )   

k

m 1 k  0

N

 n( m) (t )

k ! n 1

 k 1
 n ( x , 0)
z k 1

(9)

ifadesi elde edilir [2]. Burada P, pertürbasyon serisinin derecesini gösterip bu çalışma için P=10
seçilmiştir. Dolayısıyla (4) ve (5)’te verilen hız ve basınç sınır şartları

 M M m  k N ( m)

 k 1
t   h . h  (1   h . h )    n (t ) k 1  n ( x, 0)   0
z
 m1 k 0 k ! n 1

s

(10)

2

 M M m  k N

P
1
 k 1
  g   h s . h s  (1   h. h )    n( m ) (t ) k 1  n ( x, 0)    a
2
z

 m1 k 0 k ! n 1

s
t

(11)

olarak yazılabilir. (10) ve (11) nolu denklemler hesaplamalı bir yöntem kullanılarak çözülüp eğrisel
okyanus dalgaları modellenebilir [1, 2, 4, 5]. Bu denklemlerin hesaplamalı çözümünde kullanılan
klasik şema bir sonraki kısımda özetlenmiştir.

Benzetim için Kullanılan Klasik Fourier Tayfı Yöntemi Şeması
Tayf yöntemleri içinde Fourier tayf yöntemi çok değişik benzetimleri yapmak amacıyla kullanılan en
yaygın yöntemdir [2, 4, 5, 6, 7]. Alan denklemindeki mekansal türevler Fourier serileri ile
hesaplanırken zamanda basamaklama için Runge-Kutta, Adam-Bashforth gibi yöntemler
kullanılmaktadır [2, 5, 6, 7]. Tayf yöntemlerinin detaylı incelemesi ve örnek uygulamaları [2, 4, 5, 6,
7, 8] gibi kaynaklarda görülebilir. Klasik Fourier tayfı yönteminde (10) ve (11)’deki mekansal türevler

 

 h η  F 1 i k F  η  ,



 

 h s  F 1 i k F  s  



(12)



ifadeleriyle hesaplanabilir. Burada k dalga numarası vektörünü, F ve F-1 Fourier ve ters Fourier
dönüşümlerini göstermektedir. Zaman basamaklama algoritması olarak 4. derece Runge-Kutta
algoritması kullanılmıştır [2, 4, 5]. Bu amaçla (10-11) nolu denklemlerin sağ tarafları f ve g ile
gösterilerek

η


 f (η( x,t),  s ( x , t ))
t

(13)

 s


 g (η( x,t),  s ( x , t ))
t

(14)

şeklinde yazılabilir. Δt zaman aralığını göstermek üzere bir sonraki basamaktaki değerleri

Δt
( s1  2s2  2s3  s4 )
6

(15)

Δt
(m1  2m2  2m3  m4 )
6

(16)

ηn 1  ηn 

  n s 

n 1 s

t n 1  t n  Δ t

(17)

ifadeleriyle elde edilir. Burada s ve m ifadeleri dört ara zaman basamağındaki zaman türevlerini
gösteren fonksiyonlar olup
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s1  f (η( x,t n ),  s ( x , t n ))


(18)



m1  g (η( x,t n ),  s ( x , t n ))




s2  f (η( x,t n + Δt / 2 )  Δt * s1 / 2,  s ( x , t n + Δt / 2)  Δt * m1 / 2)




m2  g (η( x,t n + Δ t / 2 )  Δ t * s1 / 2,  s ( x , t n + Δt / 2)  Δt * m1 / 2)




s3  f (η( x,t n + Δ t / 2 )  Δ t * s2 / 2,  s ( x , t n + Δt / 2)  Δt * m2 / 2)




m3  g (η( x,t n + Δt / 2 )  Δt * s2 / 2,  s ( x , t n + Δt / 2)  Δt * m2 / 2)








s4  f (η( x,t n + Δ t )  Δ t * s3 ,  s ( x , t n + Δt )  Δt * m3)
m4  g (η( x,t n + Δ t )  Δ t * s3 ,  s ( x , t n + Δ t )  Δ t * m3)

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

ifadeleriyle hesaplanır. Bu şemayla ilk şartlardan başlayarak ilerleyen zamanlar için dalga profili ve
yüzeydeki hız potansiyeli bulunabilir. Bu şemanın denge şartları ve diğer özellikleriyle ilgili analizler
[1-2]’de görülebilir.

Sıkıştırılabilir Algılama Yöntemi

 , K-seyrek, yani N elemandan sadece K tanesi sıfırdan farklı olan, bir fonksiyon olsun. Dönüşüm
matriksi ψ ile gösterilen dik dönüşümler kullanılarak  dönüşüm kümesindeki temel fonksiyonlar
cinsinden ifade edilebilir. Günümüzde sıkça kullanılan dik dönüşüm yöntemlerine örnek Fourier,
dalgacık vb. dönüşümleridir. Dolayısıyla fonksiyon,   ψc olarak ifade edilebilir. Burada ηc ,
dönüşüm katsayı vektörünü göstermektedir. Fonksiyonun sıfır olan bileşenleri göz ardı edilerek
sıfırdan farklı bileşenler  s  ψcs şeklinde yazılabilir.
Sıkıştırılabilir algılama yöntemi N elemanı olan K-seyrek  fonksiyonunun M=O(K log(N/K))
mertebesinde rassal ölçüm yapılarak bu ölçümlerden çok yüksek bir olasılıkla geriçatılabileceğini
belirtmektedir [9]. M rassal ölçüm için ölçüm matriksi Φ olarak gösterilirse yapılan rassal ölçümler
sonunda g  Φ ölçüm fonksiyonu elde edilir. Bu aşamadan sonra problem

g  ηc şartı altında min || ηc ||l1
olarak özetlenebilir. Burada || ηc ||l1 

η

ci

dir. Dolayısıyla verilen şartı sağlayan fonksiyonlar

i1

içinde sıkıştırılabilir algılama yöntemi çözümü, l1 enküçüklemesini sağlayan   ψc dir.
Sıkıştırılabilir algılama geriçatılmasındaki tek yöntem l1 enküçüklemesi yöntemi olmayıp açgözlü
tarama, ağırlıklandırılmış l1 enküçüklemesi gibi yöntemler de mevcuttur. Bu çalışmada ise l1
enküçüklemesi yöntemi kullanılmıştır. Sıkıştırılabilir algılama yönteminin daha detaylı anlatımı [9]’da
görülebilir.

Önerilen Sıkıştırılabilir Fourier Tayfı Yöntemi
Klasik Fourier tayfı yönteminde bir fonksiyon N tayf bileşeniyle temsil edilir. Dolayısıyla Fourier
dönüşümleri bu N bileşen için hesaplanmakta olup, her zaman basamağında bu işlem
tekrarlanmaktadır. Bu da hesaplama süresini arttıran en temel nedendir.
Bu çalışmada hesaplamalı Fourier tayfı yöntemini hızlandırabilecek bir yaklaşım önerilmiştir. Bu
yaklaşım sıkıştırılabilir algılama yöntemine dayanmaktadır. Benzer bir yaklaşım [10]’da görülebilir.
Bu yöntemde N bileşen kullanmak yerine seyrek bir fonksiyondan M=O(K log(N/K)) bileşen seçilip
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hızlı Fourier ve ters hızlı Fourier dönüşümleri zaman basamaklama boyunca bu M bileşen için yapılır.
Burada M << N dir. Zaman basamaklamasının sonunda fonksiyonun N bileşeni, bu M bileşene
sıkıştırılabilir algılama yöntemi uygulanarak elde edilir. Böylelikle sonuç çok daha kısa zamanda elde
edilir. Bu yöntem sıkıştırılabilir Fourier tayfı yöntemi olarak adlandırılabilir. Bu yöntem, klasik
Fourier tayfı yöntemiyle karşılaştırıldığında kesinlikte belirgin bir azalma olmaksızın performansı
büyük ölçüde geliştirebileceği ileriki kısımlarda gösterilmiştir.

SAYISAL SONUÇLAR
Tek Zamanlı Dalga için Sonuçlar

Şekil 1. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin tek zamanlı
bir dalga için kıyaslanması, N=1024, M=128 ile elde edilen tayf.
Şekil 1’de, N=1024 bileşenli klasik Fourier tayfı yöntemi ve M=128 bileşenli sıkıştırılabilir Fourier
tayfı yöntemi tek zamanlı bir dalganın tayfı için kıyaslanmıştır. Bu benzetim için ilk şart olarak tek
zamanlı, yani sinüs biçiminde, bir profil kullanılmış ve zaman basamakla yukarıda anlatılan yöntemle
gerçekleştirilmiştir. Şekilden de görülebileceği üzere bu iki yöntemin kesinliği arasında belirgin bir
fark yoktur. İki yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama karekök fark
(root-mean-square) 0.0230 olarak hesaplanmıştır. Şekil 1’de gösterilen tayfa ters Fourier dönüşümü
uygulanarak dalga profili elde edilmiş ve Şekil 2’de sunulmuştur. Şekil 2’deki kıyaslamada iki
yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama karekök fark (root-mean-square)
0.0034 olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 2. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin tek zamanlı
bir dalga için kıyaslanması, N=1024, M=128 ile elde edilen dalga profili.

Üç Zamanlı Dalgalar için Sonuçlar
Şekil 3’te, N=1024 bileşenli klasik Fourier tayfı yöntemi ve M=256 bileşenli sıkıştırılabilir Fourier
tayfı yöntemi üç zamanlı bir dalganın tayfı için kıyaslanmıştır. Bu benzetim için ilk şart olarak üç
zamanlı (bir esas, iki yan bantlı), yani üç sinüs fonksiyonunun toplamı biçiminde, bir profil
kullanılmış ve zaman basamakla yukarıda anlatılan yöntemle gerçekleştirilmiştir. Şekilden de
görülebileceği üzere bu iki yöntemin kesinliği arasında belirgin bir fark yoktur. İki yöntemle elde
edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama karekök fark (root-mean-square) 0.0006 olarak
hesaplanmıştır. Şekil 3’de gösterilen tayfa ters Fourier dönüşümü uygulanarak dalga profili elde

Şekil 3. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin üç zamanlı
dalgalar için kıyaslanması, N=1024, M=256 ile elde edilen tayf.
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Şekil 4. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin üç zamanlı
dalgalar için kıyaslanması, N=1024, M=256 ile dalga profili.
edilmiş ve Şekil 4’te sunulmuştur. Şekil 4’teki kıyaslamada iki yöntemle elde edilen sonuçlar
arasındaki normalleştirilmiş ortalama karekök fark (root-mean-square) 0.0059 olarak hesaplanmıştır.
Hesaplamalı şema, Tp maksimum enerjiyi taşıyan dalganın periyodunu göstermek üzere, aynı
parametrelerle bir öncekine göre daha uzun olan 50 Tp lik bir süre için çalıştırılmış ve sonuç tayfı
Şekil 5’te sunulmuştur. Bu süre eğrisel etkileşimlerin oluşması için yeterli bir süre olup enerjinin diğer
enerji bantlarına sıçramaya başladığı şekilde görülebilir. İki yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki
normalleştirilmiş ortalama karekök fark (root-mean-square) 0.0106 olarak hesaplanmıştır. Şekil 5’te
gösterilen tayfa ters Fourier dönüşümü uygulanarak dalga profili elde edilmiş ve Şekil 6’da
sunulmuştur. Şekil 6’daki kıyaslamada iki yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş
ortalama karekök fark (root-mean-square) 0.0073 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 5. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin üç zamanlı
dalgalar için kıyaslanması, N=1024, M=256 ile elde edilen tayf-eğrisel etkileşim durumu.
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Şekil 6. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin üç zamanlı
dalgalar için kıyaslanması, N=1024, M=256 ile dalga profili-eğrisel etkileşim durumu.

Jonswap Tayfı için Sonuçlar
Şekil 7’de, N=1024 bileşenli klasik Fourier tayfı yöntemi ve M=256 bileşenli sıkıştırılabilir Fourier
tayfı yöntemi Jonswap tayfı için kıyaslanmıştır. Bu benzetim için ilk şart olarak çok sayıda (1024)
sinüs fonksiyonunun toplamı biçiminde bir profil kullanılmış ve zaman basamakla yukarıda anlatılan
yöntemle gerçekleştirilmiştir. Jonswap tayfı ve ilk yüzey dalga profilinin elde edilmesinin detaylı
açıklaması [2]’de görülebilir. Şekilden de görülebileceği üzere bu iki yöntemin kesinliği arasında
belirgin bir fark yoktur. İki yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama
karekök fark (root-mean-square) 0.0321 olarak hesaplanmıştır. Şekil 7’de gösterilen tayfa ters Fourier
dönüşümü uygulanarak dalga profili elde edilmiş ve Şekil 8’de sunulmuştur. Şekil 8’deki kıyaslamada
iki yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama karekök fark (root-meansquare) 0.0099 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 7. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin Jonswap tayfı
için kıyaslanması, N=1024, M=256 ile elde edilen tayf.
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Şekil 8. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin Jonswap tayfı
için kıyaslanması, N=1024, M=256 ile elde edilen gerçekçi dalga profili.

Şekil 9. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin Jonswap tayfı
için kıyaslanması, N=1024, M=256 ile elde edilen tayf-eğrisel etkileşim durumu.
Hesaplamalı şema, Tp maksimum enerjiyi taşıyan dalganın periyodunu göstermek üzere, aynı
parametrelerle bir öncekine göre daha uzun olan 50 T p lik bir süre için çalıştırılmış ve sonuç tayfı
Şekil 9’da sunulmuştur. Bu süre eğrisel etkileşimlerin oluşması için yeterli bir süre olup enerjinin
diğer iki tepeli Jonswap tayfından diğer enerji bantlarına sıçramaya başladığı şekilde görülebilir. İki
yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama karekök fark (root-mean-square)
0.0099 olarak hesaplanmıştır. Şekil 9’da sunulan tayfa ters Fourier dönüşümü uygulanarak dalga
profili elde edilmiş ve Şekil 10’da sunulmuştur. Şekil 10’daki kıyaslamada iki yöntemle elde edilen
sonuçlar arasındaki normalleştirilmiş ortalama karekök fark (root-mean-square) 0.0104 olarak
hesaplanmıştır.
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Şekil 10. Klasik Fourier tayfı yöntemi ile önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin Jonswap
tayfı için kıyaslanması, N=1024, M=256 ile elde edilen tayf-eğrisel etkileşim durumu.
Önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı yönteminin klasik tayf yöntemine kıyasla avantajını göstermek
adına çeşitli N, M ve zaman basamağı değerleri için gerçekçi dalga benzetim zamanları saniye
cinsinden Çizelge 1’de sunulmaktadır. Hesaplama zamanları çift 1.8 GHz çekirdekli, 1GB RAM i
olan Dell Vostro 1700 model bir bilgisayarda ölçülmüştür. Çizelgedeki her satır için 50 benzetim
yapılarak aritmetik ortalama zaman hesaplanmıştır. Çizelgeden de görülebileceği üzere az sayıda
zaman basamağı için önerilen yöntem klasik yönteme kıyasla küçük bir gelişme sağlamaktadır. Bunun
nedeni l1 enküçüklemesi için harcanan zamandır. Ancak zaman basamağı sayısı büyüdükçe önerilen
yöntemin klasik yönteme nazaran kesinliğinde belirgin bir azalma olmaksızın çok daha kısa sürede
benzetim yapabildiği görülür. Böylelikle benzetim performansı geliştirilebilir.
Çizelge 1. Gerçekçi dalga benzetimi için klasik Fourier tayfı ve önerilen sıkıştırılabilir Fourier tayfı
yönteminin performans kıyaslaması.
Zaman Basamak

Klasik Tayf Yöntemi

Sayısı

Zamanı(s)

1024 128

2x104

116.98

38.71

0.0140

1024 256

4

2x10

161.34

135.38

0.0011

1024 256

6x104

366.88

152.26

0.0037

1024 256

1x105

618.92

132.13

0.0019

2048 256

5x104

705.15

601.74

0.0077

N

M

Önerilen Yöntem
Zamanı(s)

Normal Rms
Fark

SONUÇLAR
Bu çalışmada okyanus dalgalarının modellenmesi için klasik Fourier tayfı yöntemini hızlandıracak bir
yaklaşım önerilmiş ve uygulanmıştır. Okyanus dalgalarının zaman veya sıklık düzleminde çok
bileşeninin sıfır, yani seyrek olmaları, düşünülerek sıkıştırılabilir algılama yönteminin benzetim
performansını arttırabileceği gösterilmiştir. Önerilen yaklaşım klasik yönteme nazaran çok daha az
sayıda tayf bileşeni kullanılması ve zaman basamaklama sonunda bu az sayıdaki bileşenden detaylı
geriçatılma yapılması esasına dayanmaktadır. Bu amaçla tek zamanlı, üç zamanlı ve tam Jonswap tayfı
dağılımlı okyanus dalga benzetimleri yapılmıştır. Sıkıştırılabilir Fourier tayfı yöntemi olarak
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adlandırılabilecek bu yaklaşımın, kesinlikte belirgin bir azalma olmaksızın, hesaplama zamanını
azaltarak özellikle daha büyük zaman basamağı değerleri için benzetim performansını önemli ölçüde
geliştirebileceği ortaya konmuştur. Önerilen yöntem hesaplamalı mekaniğinin başka dallarında
kullanılabileceği gibi aynı zamanda sonlu farklar, elemanlar vb. gibi başka hesaplama şemalarında da
kullanılabilir.
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KUVVET UYGULANMIŞ BASİT MESNETLİ EULER-BERNOULLI
KİRİŞİNİN MADM (MODIFIED ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD)
KULLANILARAK TİTREŞİM ANALİZİ
Ferda Bilik1,Tuncay Karaçay2
1,2
Gazi Üniversitesi, Ankara
ABSTRACT
The effect of dynamic loading on the design of bridges becomes more important with the
increased load capacities of transportation vehicles. A bridge subjected to bending loads could
be modeled as an Euler-Bernoulli beam and loads may be assumed as constant force vectors
effecting at certain positions. Then, the equation of motion of the bridge becomes a fourth
order, non-homogenius partial differential equation. As the problem is compicated, different
analytical solution method are derived. In this study, vibration response of a bridge subjected
to the constant loading is analytically solved using MADM (Modified Adomian
Decomposition Method. A generic bridge is used to represent a case study and the results of
the first mode deformations are given for different load application positions.
ÖZET
Yük taşımacılığında kapasitesi artırılmış araçların kullanım alanlarının yaygınlaşması ile
birlikte köprü tasarımında dinamik yüklerin etkisi daha önemli hale gelmiştir. Eğilme
yüklerine maruz kalan köprü Euler-Bernoulli (EB) kirişi olarak modellenebilir. Yükler ise
belirli bir konumda uygulanmış sabit kuvvetler şeklinde ele alınabilir. Bu durumda köprü
hareket denklemleri dördüncü mertebe, non-homojen, kısmi diferansiyel denklem ile ifade
edilmektedir. Bu denklemlerin çözümünün zor olması sebebiyle çeşitli analitik yöntemler
geliştirilmiştir. Bu çalışmada, sabit yüklemeye maruz köprü titreşiminin davranışı DAAM
(Değiştirilmiş Adomian Ayrışım Methodu) yöntemi kullanılarak analitik olarak çözülmüştür.
Örnek bir çalışma olarak jenerik bir köprünün analizi yapılmış ve, kuvvetin farklı uygulama
noktaları için köprü titreşimlerinin birinci modundaki yerdeğiştirmeler elde edilmiş ve grafik
olarak sunulmuştur.
GİRİŞ
Kapasitesi artırılmış araçların kullanımlarının yaygınlaşması yüklerin dinamik etkisinin daha
da önem kazanmasına sebep olmuştur. Bu zorlayıcı etki köprü yapısında yorulma ve buna
bağlı çatlakların meydana gelmesine sebep olmakta ve köprü kullanım ömrünü azaltmaktadır.
Literatürde teorik çalışmalar genelde tek kirişli ve düzgün kesitli köprüler içindir. Statik yada
dinamik, düzenli yada rastgele zorlayıcı kuvvetler nedeniyle oluşan köprü titreşimi hareket
denklemleri dördüncü mertebe, non homojen, kısmi diferansiyel denklem şeklinde ifade
edilmektedir. Bu hareket denklemlerinin çözümü için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
Adomian ayrışım metodu (ADM) da bu yöntemlerden biridir. Lai ve arkadaşları farklı sınır
şartları için EB kiriş titreşimini ADM kullanarak analiz etmişlerdir [1]. Hsu ve arkadaşları,
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düzgün olmayan kiriş titreşim problemlerinin klasik yada esnek sınır şartlarındaki çözümü
için yeni bir ADM geliştirmiş ve kiriş mod şekillerini elde etmişlerdir [2]. Aynı yöntemi
Timoshenko kiriş titreşimi analizi için de kullanmışlardır [3]. Mao ve Pietrzko ise ADM’nu
düzgün kesite sahip iki kademeden oluşan Euler kirişi serbest titreşim analizinde
kullanmışlardır [4]. Mao, birden fazla kademeli kesite sahip EB kirişi serbest titreşiminde
ADM’dan yararlanmıştır [5, 6].
1980’li yılların sonlarında geliştirilen ADM yönteminde genel denklem, lineer ve nonlineer
terimlerden oluşmakta ve denklem çözümü en yüksek türev mertebesine göre eşitliğin her iki
tarafının integralinin alınması esasına dayanmaktadır [7]. Bu yöntem, sonraki dönemlerde adi
ve kısmi diferansiyel denklem çözümlerinde kullanım alanının artması sebebiyle daha
kullanışlı hale getirilmiş ve modifiye edilerek seriye açılımın daha kolay ve hızlı şekilde
yapılması sağlanmıştır [8-13].
Bu çalışmada, dönme, kayma ve burulma ataletleri ihmal edilmiş, basit mesnetli, EB kirişi
olarak modellenmiş bir köprünün titreşim analizi değiştirilmiş Adomian ayrıştırma metodu
(DAAM) kullanılarak yapılmıştır. Kuvvetin farklı uygulama noktaları hareket denkleminde
Dirac Delta fonksiyonu ile ifade edilmiş ve elde edilen dördüncü mertebe, non-homojen,
kısmi diferansiyel denklem, sınır ve başlangıç şartları dikkate alınarak ikinci mertebe adi
diferansiyel denklem şekline dönüştürülmüştür. Bu denklemin DAAM ile çözümünden elde
edilen analitik ifade de jenerik bir köprü nümerik değerleri yerlerine yazılarak, kuvvetin farklı
uygulama noktaları için birinci modda köprü yerdeğişimleri grafik halinde sunulmuştur.
DAAM ve FORMÜLASYONU
Matematik, fizik ve mühendislik uygulamalarında çözümü oldukça karmaşık olan kısmi
diferansiyel denklem çözümünde son yıllarda kullanılmaya başlanan AAM modifiye edilerek
daha kullanışlı hale getirilmiştir [14,15]. Bu yöntemde ikinci mertebe non-homojen
denklemve başlangıç şartları aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

DAAM’a göre yeni bir diferansiyel operatör olan L aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Burada N non-lineer terimi, g ise non-homojen fonksiyonu ifade etmektedir. Bu yöntemde L
operatörünün tersi iki defa integralinin alınmasıdır ve aşağıdaki gibi gösterilir.

Bu eşitlikte P(t)=0 olduğu durumda L-1 operatörü tekrar yazılırsa,

olur. DAAM genel denklemi seri formunda aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
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Burada An non-linner terim seri açılımındaki Adomian polinomlarını ifade etmektedir. Bu
toplam serisinde sıfırıncı terim ve diğer terimler aşağıdaki şekilde iki parça halinde yazılarak
işlemler kolaylaştırılır ve bulunan sonuçlar sırayla yerlerine yazılarak y(t) elde edilir.

ÜZERİNE KUVVET UYGULANAN KÖPRÜ MATEMATİKSEL MODELİ
Şekil 1’de şematik olarak gösterilen düzgün kesitli tek kirişli bir köprünün modeli dinamik
analizi, üzerine başlangıç noktasından  mesafesinde bir F kuvveti uygulandığı anda DAAM
kullanılarak incelenecektir.

Şekil 1. Üzerine F kuvveti uygulanan tek kirişli köprü modeli
Toplam uzunluğu l, elastisite modülü E, alan atalet momenti I, yoğunluğu ρ, kesit alanı A olan
EB modeli uygulanarak modellenmiş basit mesnetli köprünün, üzerine  mesafesinde bir F
kuvveti uygulandığı andaki hareket denklemi, sınır ve başlangıç şartları aşağıdaki gibi ifade
edilmiştir.

Burada w(x,t) dikey yönlü yer değişimini ifade etmektedir ve modal formda aşağıdaki gibi
yazılabilir.

Burada qn(t) kirişin n. modal genliğini ve Wn(x) ise n. mod şekil fonksiyonunu ifade
etmektedir. Bu ifade dikkate alınarak hareket denklemi tekrar yazılırsa,
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elde edilir. Sönümsüz serbest titreşim için kiriş denklemi
şeklindedir. Bu ifade yukarıdaki denklemde yerlerine yazılırsa,

ve bu eşitliğin de her iki tarafı Wn(x) ile çarpılıp,

integrali alınırsa;

bulunur. Literatürde basit mesnetli kiriş n. modal yer değişimi ifadesi ve doğal frekansı
sırayla;

şeklinde verilmektedir. Ayrıca modların normalleştirilmesinde ortogonallik durumu için basit
mesnetli kirişte genel ifade
yerlerine yazılır ve integrali alınırsa,

bulunur. Burada

’dir. Bu ifadeler yukarıdaki denklemde

kabul edilerek hareket denklemi tekrar yazılırsa,

elde edilir. Bu denklemin analitik çözümünden elde edilecek genel ifade kiriş mod şekillerinin
gösterilmesinde kullanılacaktır.
DAAM ile HAREKET DENKLEMİ ÇÖZÜMÜ
Bu ikinci mertebe non homojen hareket denklemi DAAM yöntemi genel formatında aşağıdaki
gibi yazılabilir.

Burada k terim sayısını, n ise mod sayısını ifade etmektedir. Bu ifade işlemleri kolaylaştırmak
amacıyla iki parça halinde yazılacak olursa;
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elde edilir. Başlangıç şartları sıfırıncı terimde yerlerine yazılarak non-homojen terimin iki kez
integrali alınıp, k=0,1,2,3... için serinin diğer terimlerinde yerlerine yazılırsa,

bulunur. Benzer işlemler k=4,5,6... içinde tekrarlanabilir. Bu terimler kullanılarak kirişin n.
modal genliği qn(t) genel ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir.

Bu ifadede parantez içindeki terim için
açılımından yararlanılırsa,

Taylor seri

olur. Bu ifade önceki bölümde verilen genel denklemde yerine yazılırsa,

ve daha önce yapılan kabuller yerlerine yazılarak gerekli sadeleştirmeler yapılırsa dikey yönlü
yerdeğişimi ifadesi,
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şeklinde elde edilmiş olur.
SAYISAL SONUÇLAR
DAAM yöntemi kullanılarak elde edilen köprünün titreşiminin birinci modda dikey yönlü yer
değişimi analitik ifadesinde Çizelge 1’de verilen jenerik bir köprü özellikleri yerlerine
yazılarak, 60 kN’luk bir kuvvetin 30 m uzunluğundaki köprüde oluşturduğu etki incelenecek
olursa Şekil 2’de verilen grafik elde edilir. Buna göre kuvvetin başlangıç noktasına olan
uzaklığı
arttıkça beklenildiği gibi dikey yönlü yer değişimi köprünün birinci
modu olan yarım sinüs eğrisini takip edecek şekilde önce artmakta, orta noktada en büyük
değere ulaşmakta, bitiş noktasına yaklaşıldığında ise yerdeğişimi azalmaktadır.
Çizelge 1. Jenerik Köprü Özellikleri
Elastisite Modülü E [GPa] Yoğunluğu ρ[kg/m3] Alan [m2] Atalet Momenti I [m4]
28

3824

10

18

Şekil 2. Üzerine F=60 [kN]’luk kuvvet geçen tek kirişli köprünün dikey yerdeğişimi
SONUÇLAR
Bu çalışmada, dönme, kayma ve burulma ataletleri ihmal edilmiş, basit mesnetli, EB kirişi
olarak modellenmiş bir köprünün, başlangıç noktasına belirli bir mesafede bir kuvvet
uygulandığı andaki titreşimi DAAM yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen analitik
çözüme bağlı olarak, jenerik bir köprü için verilen nümerik değerler denklemde yerlerine
yazılarak kuvvetin farklı uygulama noktaları için köprünün birinci titreşim modunda dikey
yönlü yerdeğişimleri elde edilmiştir.
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KALINLIĞI HİPERBOLİK DEĞİŞEN FONKSİYONEL
DERECELENDİRİLMİŞ (FD) DÖNEN DİSKLERİN
LİNEER ELASTOSTATİK ANALİZİ
Cem Boğa1 ve Vebil Yıldırım2
1
Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Makine Programı, Adana
2
Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü, Adana
ÖZET
Bu çalışmada mühendislikte çok geniş uygulama alanına sahip olan ve son yıllarda oldukça
önem kazanan fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) malzemeden yapılmış, değişken kalınlıklı ve
sabit açısal hızla dönen disklerin lineer elasto-statik analizi Tamamlayıcı Fonksiyonlar yöntemi
ile etkin bir şekilde ele alınmıştır. Metod üç farklı metal-seramik çifti için ve ıraksak/yakınsak
hiperbolik disk profileri ile üniform disk profili için uygulanmıştır. Malzeme değişim
fonksiyonu olarak üssel değişim seçilmiştir. Söz konusu malzemelerden yapılmış disklerde
meydana gelen radyal doğrultudaki yer değiştirme ile radyal ve teğetsel gerilmelerin açısal hız
ve disk profillerine göre değişimleri grafikler halinde sunulmuştur.
ABSTRACT
In the present study, elasto-static linear analysis of the rotating variable-thickness disks made
of functionally graded (FG) materials, having a wide range of applications in engineering and
gaining considerable importance in recent years, is discussed effectively with the
Complementary Functions method. This method has been applied for three different ceramicmetal pairs, divergent/convergent hyperbolic disc profiles and uniform disc profiles. An
exponential function is chosen as a material grading rule. The variation of the radial
displacement, radial and hoop stresses of disks made of such ceramic-metal pairs with the
angular velocity and disk profiles are presented graphically.
GİRİŞ
Dairesel diskler genellikle uzaysal yapılar, elektronik bileşenler ve dönen makineler dâhil
mühendislikte çok geniş uygulama alanlarına sahip olan yapı elemanlarıdır. Dönen disklerin
gerilme analizi mühendislik tasarımında uzun süreden beri önemli bir çalışma alanını
oluşturmaktadır. Sabit/değişken kesitli isotrop diskler konusunda çok sayıda çalışma mevcuttur.
Fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) malzemeler ileri yapısal kompozit malzemelerin yeni bir
türü olup, özellikle ısıl direnç özelliklerinden dolayı dikkat çekmektedir. FD malzemeler, ayrıca
yapı bileşenlerinin malzeme ve gerilme açısından optimizasyonunda başarıyla
kullanılmaktadır. FDM yapıların analizi, malzeme özellikleri koordinatların bir fonksiyonu
olarak değiştiğinden, homojen malzemeden yapılmış yapıların analizinden çok daha fazla
karmaşık olup ilave emek ve hassasiyet gerektirmektedir.
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Horgan ve Chan [1] basit kuvvet fonksiyonu ile derecelendirilmiş, iç/dış basınca maruz sabit
yoğunluklu FD dönen diskler için kapalı çözümler sunmuştur. Aynı problem değişken
yoğunluk göz önüne alınarak Çallıoğlu ve ark. [2] tarafından da incelenmiştir. Ancak basit
kuvvet fonksiyonuna ait kuvvetler hem elastisite modülü hem de yoğunluk için aynı alınmış
olduğundan, böyle bir kabul gerçek bir yoğunluk değişimini temsil etmekten uzak olmakla
kalmayıp, elastisite modülünün değişiminin dönmeye olan etkisini de iptal etmiş olmaktadır.
Zenkour [3] yoğunluğu ve elastisite modülü üssel fonksiyonla değişen FD malzemeden
yapılmış üniform dönen disklere Whittaker fonksiyonları cinsinden çözüm bulmuştur. Zenkour
bu sonuçlarını dış yüzeyde rijit kılavuz, iç yüzeyde mil bulunması sınır şartı [4] ile ortasında
FDM bulunan üç tabakalı sandviç disklere uygulamıştır [5]. Nejad ve diğ. [6] iç/dış basınca
maruz dönen, üssel FD disklerin elastik analizini hiper-geometrik fonksiyonlar yardımı ile
analitik olarak çalışmıştır. Durodola ve Attia [7] ortotrop FD disklerin elastik analizini
gerçekleştirmiştir. Chen ve ark. [8] enine izotropik FD disklerin üç boyutlu analitik statik
analizini, Lubarda [9] iç/dış basınca maruz disklerin sonlu farklar yöntemi ile sayısal analizini
ele almışlardır. Peng ve Li [10] polar ortotrop FD dönen diskleri incelenmiştir. Tütüncü ve
Temel [11] Tamamlayıcı Fonksiyonlar yöntemini kullanarak iç basınca maruz FD
silindir/disk/kürede eksenel simetrik yer değiştirmeler ve gerilmeleri çalışmışlardır. Yukarıda
bahsedilen bu çalışmaların hepsinde sabit kalınlıklı (üniform) diskler söz konusudur. İzotrop ve
homojen malzemeden yapılmış değişken kalınlıklı disklere ait çalışmalar da mevcuttur [11-14].
Ancak değişken kesitli FDM disklere ait çalışmalar çok sayıda değildir. Bunlardan Bayat ve
diğ. [15] eksenel simetrik dönen, basit kuvvet fonksiyonu ile derecelendirilmiş FD parabolik ve
hiperbolik disk profillerine sahip disk problemlerinde; sabit kesit için analitik ve değişken kesit
için yarı analitik elastik çözümler sunmuştur. Bu yarı analitik çözümler değişken kalınlıklı
diskin, kalınlığı sabit alt disk modüllerine bölünmesi ile elde edilmiştir. Bayat ve diğ. [16] bir
diğer çalışmalarında ankastre-serbest sınır şartları ile üssel ve Mori-Tanaka malzeme değişim
fonksiyonlarını kullanmışlardır.
Şimdiki çalışmada FD değişken kalınlıktaki disk problemi, düzlem elastisite temel kabullerinin
ve Poison oranının değişmediği kabulünün dışında herhangi bir kabul kullanılmadan
Tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemiyle [11, 17-23], diferansiyel denklemlerinin doğrudan
çözülmesi ile ele alınmış, bu sayede sayısal kesin çözüm elde edilmiştir. Söz konusu yöntem
genel olup malzeme değişim fonksiyon türünden ve disk profil tipinden bağımsızdır. Yazarlar
bu yöntemi daha önceleri eğri eksenli uzaysal ve düzlemsel çubukların statik/dinamik/burkulma
problemleri, eksenel simetrik kabuklar ve silindirik tonozların statik problemleri ile iç ve dış
basınca maruz sonsuz silindirlerde elastik-termal dinamik analizler gibi çok daha kompleks
problemlerin çözümünde başarı ile uygulamışlardır [19-23]. Bu çalışmada da problemin
doğasından ötürü bu çözüm yöntemi benimsenmiştir.

ALAN DENKLEMLERİ VE FORMÜLASYON
Küçük yer değiştirmeler, düzlem gerilme ve eksenel simetrik yükleme kabulleri ile elde edilen,
kalınlığı değişen diskin (Şekil 1) elastostatik davranışını idare eden diferansiyel denklem, şekilyer değiştirme, denge ve bünye denklemleri kullanılarak aşağıda olduğu gibi genel formda elde
edilmiştir [d( )/dr =( )‘ ] .
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Şekil 1. Sabit açısal hızla dönen FD disk

𝐸 ′ (𝑟) 1 ℎ′ (𝑟)
𝜈 𝐸 ′ (𝑟) 1 𝜈 ℎ′ (𝑟)
+ +
) + 𝑢𝑟 (𝑟) (
− +
)
𝐸(𝑟) 𝑟 ℎ(𝑟)
𝑟 𝐸(𝑟) 𝑟 2 𝑟 ℎ(𝑟)
𝜔2 𝑟𝜌(𝑟)(1 − 𝜈 2 )
=−
𝐸(𝑟)

𝑢′′𝑟 (𝑟) + 𝑢′𝑟 (𝑟) (

(1)

Burada r radyal doğrultudaki koordinat, 𝑢𝑟 (𝑟) radyal doğrultudaki yer değiştirme fonksiyonu,
ν disk malzemesinin sabit Poisson oranı, ℎ(𝑟) disk kalınlık değişim fonksiyonu, ω sabit açısal
hız, E(r) elastisite modülü değişim fonksiyonu, 𝜌(𝑟) ise disk malzemesi yoğunluk değişim
fonksiyonudur. Denklem (1) en genel hali ile ikinci dereceden değişken katsayılı homojen
olmayan bir diferansiyel denklemdir. FD diskte malzeme değişim fonksiyonlarının özel olarak
basit kuvvet fonksiyonu, lineer fonksiyon veya üssel fonksiyon olarak seçilmesi ve disk
kalınlığının üniform olması durumunda analitik çözüm bulmak mümkün olabilmektedir [1-5].
Diğer durumlarda genelde sayısal çözüm yöntemlerine başvuru kaçınılmazdır.
Bu çalışmada tanımlanan disk probleminin, afaki çözümleri yerine, genel ve uygulamaya
doğrudan yönelik olarak ele alınması hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle radyal doğrultudaki
disk kalınlık değişim fonksiyonu hiperbolik bir fonksiyonla tanımlanmış olup
−𝑘2

𝑟
ℎ(𝑟) = ℎ̂0 (𝑏)

(2)

fiziksel disk geometrisi kabullere ve uygulamalara ters düşmeyecek şekilde tayin edilmiş ve
Şekil 2’ de verilen ölçülere sahip farklı disk profilleri göz önüne alınmıştır. Denklem (2) de ℎ̂0 ,
diskin dış yüzeyindeki disk kalınlığını, b ise diskin dış yüzeyindeki disk yarıçapını
göstermektedir.
Merkezde mile bağlı FD malzemeden yapılmış diskin iç yüzeyinin tamamen metal, dış
yüzeyinin tamamen seramik olduğu, malzeme özelliklerinin iç yüzeyden dış yüzeye doğru
aşağıda verilen üssel fonksiyonla değiştiği kabul edilmiştir.

𝑟

𝑟

𝐸(𝑟) = 𝐸𝑏 𝑒 𝛽1 (𝑏−1) ; 𝜌(𝑟) = 𝜌𝑏 𝑒 𝛽2(𝑏−1)
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𝐸
𝑙𝑛( 𝑎 )

𝛽1 =

𝐸𝑏
𝑎−𝑏
(
)
𝑏

𝜌
𝑙𝑛( 𝑎 )

;

𝛽2 =

𝜌𝑏
𝑎−𝑏
(
)
𝑏

(4)

Hiperbolik fonksiyon
0.12
0.1
0.08

yakınsak

k2 = 1

ıraksak

0.06

k2 = -1

uniform

0.04

h(r) (m)

0.02
1E-17

-0.02
-0.04

k2 = 0

-0.06
-0.08
-0.1

0.182
0.191
0.200

0.137
0.146
0.155
0.164
0.173

0.092
0.101
0.110
0.119
0.128

0.047
0.056
0.065
0.074
0.083

0.020
0.029
0.038

-0.12

r (m)

Şekil 2. Disk kalınlık profilleri ve disk ölçüleri

Daha önceki çalışmalarda da olduğu gibi Poisson oranının radyal doğrultuda olan değişiminin
sonuçlara etkisinin önemsenmeyecek düzeyde olmasından dolayı, bu oran bu çalışmada da sabit
𝜈 +𝜈
olarak hesaba ( 𝜈 = 𝑎 2 𝑏 ) katılmıştır. Metal-seramik çifti olarak yine uygulamada sıkça
rastlanılan ve Çizelge 1’ de sunulan üç farklı malzeme çifti seçilmiştir. Tamamlayıcı
fonksiyonlar yöntemi, sınır değer problemini başlangıç değer problemine indirgeyerek
diferansiyel denklemlerin doğrudan çözümünde kullanılan etkin bir yöntemdir [17-23].
Tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemiyle çözümde öncelikle (1) nolu eşitlik, aşağıda olduğu
şekilde uygun değişkenler seçilerek iki adet birinci dereceden diferansiyel denklem takımına
𝜈
𝜈2 − 1
𝑢′𝑟 = − 𝑢𝑟 −
𝜎
𝑟
𝐸(𝑟) 𝑟
𝜎′𝑟 =

𝐸(𝑟)
𝜈 − 1 ℎ′(𝑟)
𝑢
+
{
−
} 𝜎 − 𝜔2 𝑟𝜌(𝑟)
𝑟
𝑟2
𝑟
ℎ(𝑟) 𝑟
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dönüştürülür. Daha sonra bu diferansiyel denklem takımının Runga Kutta 4/5 yöntemi ile ve
gerek yönteme ait gerekse probleme ait gerçek sınır şartları kullanılarak çözülmesi sonucu
radyal doğrultudaki yer değiştirmeler ve radyal gerilmeler hesaplanmaktadır. Bu büyüklüklerin
bulunması sonrası, ilgili elastisite denklemleri yardımı ile çevresel gerilmeler hesaplanır. Bu
çalışmada diferansiyel denklemlerin çözümünde göz önüne alınan sınır şartları da, söz konusu
geometri için pratikte en sık görünen sınır şartı olarak seçilmiştir (disk içte sabit bir mile bağlı
olup, dış yüzeyde radyal gerilme bulunmamakta, disk serbestçe genişleyebilmektedir.):
𝑟 = 𝑎 ⇒ 𝑢𝑟 (𝑎) = 0 ;
𝑟 = 𝑏 ⇒ 𝜎𝑟 (𝑏) = 0
METAL
Ti-6Al-4V
ASTM-321
Al

E (GPa)
122.557
170
70

Çizelge 1. Malzeme özellikleri
ρ(kg/m3)
ν
SERAMİK
2370
0.29
Si3N4
7850
0.33
ZrO2
2700
0.3
Al2O3

E (GPa)
348.43
116.4
393

ρ(kg/m3)
4429
3657
3970

ν
0.24
0.3
0.3

SAYISAL UYGULAMALAR
Öncelikle bu çalışmada göz önüne alınan problemin (Şekil 2) yukarıda anlatıldığı şekilde
formülasyonuna dayanan Fortran dilinde hazırlanan program ile elde edilen sonuçların,
geçerliliği literatürde mevcut sonuçlarla karşılaştırılarak doğrulanmıştır (Çizelge 2). Çizelge 2
deki sonuçların birebir örtüştüğü görülmektedir. Daha sonra FD disklerde meydana gelen yer
değiştirmeler ile radyal ve çevresel gerilmelerin açısal hız, metal-seramik çiftleri ve disk
profillerine göre değişimleri incelenmiş; sonuçların bazıları Şekil 3 ve 4’ te sunulmuştur.
Çizelge 2. Sayısal sonuçların analitik formüllerle doğrulanması (Ti-6Al-4V / Si3N4)
( 𝑝𝑎 = 1 𝐺𝑃𝑎 ; 𝑝𝑏 = 0.5 𝐺𝑃𝑎 ; 𝑎 = 2 𝑐𝑚 ; 𝑏 = 4 𝑐𝑚 )
r (m)
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040

σr - Analitik (GPa) [24]
-1,00000
-0,77744
-0,64382
-0,55783
-0,50000

σr - CFM (GPa)
-1,00000
-0,77744
-0,64382
-0,55783
-0,50000

% Bağıl Hata
1,07288E-13
2,56395E-07
3,29786E-06
5,59409E-06
2,38419E-14

SONUÇLAR
Çizelge (2) den bu çalışmadan elde edilen sonuçların sayısal olarak kesin olduğu görülmekte;
Tamamlayıcı fonksiyonla yönteminin bu tip eksenel simetrik yapıların statik/dinamik
analizinde de başarıyla uygulanabileceği anlaşılmaktadır. Sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:
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Yakınsak hiperbolik disk profili gerek yer değiştirmeler gerekse gerilmeler açısından
genel olarak ıraksak hiperbolik ve üniform disk profilinden daha küçük değerler
vermektedir.
Açısal hızla birlikte elastik büyüklükler de artmaktadır.
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Aynı yükleme şartlarında ASTM-321/ZrO2 diskteki yer değiştirmeler, diğer metalseramik çiftlerinden daha fazladır.
Açısal hızın değerine, metal-seramik çiftine ve disk profillerine göre maksimum
elastik büyüklüklerin yeri kalınlık boyunca değişebilmektedir. Örneğin Ti-6Al-4V /
Si3N4 metal-seramik çiftinde 𝜔 = 150 𝑟𝑎𝑑/𝑠 için maksimum teğetsel gerilmeler
yakınsak profilde dış yüzeye, uniform profilde ortalara, ıraksak profilde iç yüzeye
yakındır. Maximum radyal gerilmeler mil civarı veya kesit ortalarındadır.



1.6E-06
1.4E-06

Exponential (Üssel) Değişim (ASTM-321 / ZrO2)
ω = 150 rad/sec

1.2E-06

ur (m)

ω = 100 rad/sec
1.0E-06

ıraksak

8.0E-07

yakınsak
uniform

6.0E-07
4.0E-07
2.0E-07
0.0E+00

r/b
Exponential (Üssel) Değişim (Al / Al2O3)

1.0E-06
9.0E-07

ω = 150 rad/sec

8.0E-07
7.0E-07

ıraksak

ur (m)

6.0E-07

ω = 100 rad/sec

5.0E-07

yakınsak
uniform

4.0E-07
3.0E-07
2.0E-07
1.0E-07
0.0E+00

r/b

Şekil 3. ASTM-321 / ZrO2 ve Al / Al2O3 metal-seramik çifti için radyal yer değiştirmelerin
açısal hız ve disk profillerine göre değişimleri
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Exponential (Üssel) Değişim (Ti-6Al-4V / Si3N4)

9.0E-07

ω = 150 rad/sec

8.0E-07
7.0E-07

ur (m)

6.0E-07
5.0E-07

ω = 100 rad/sec

4.0E-07

ıraksak

3.0E-07

yakınsak

2.0E-07

uniform

1.0E-07

1

0.91

0.955

0.82

0.865

0.73

0.775

0.64

0.685

0.595

0.55

0.46

0.505

0.415

0.37

0.28

0.325

0.19

0.235

0.1

0.145

0.0E+00

r/b
Exponential (Üssel) Değişim (Ti-6Al-4V / Si3N4)

6.0E+06

ıraksak

5.0E+06

yakınsak

σr (Pa)

4.0E+06
uniform

ω = 150 rad/sec
3.0E+06

ω = 100 rad/sec
2.0E+06

1.0E+06

1

0.91

0.955

0.82

0.865

0.73

0.775

0.64

0.685

r/b

0.595

0.55

0.505

0.46

0.415

0.37

0.325

0.28

0.235

0.19

0.145

0.1

0.0E+00

Exponential (Üssel) Değişim (Ti-6Al-4V / Si3N4)

2.5E+06

ıraksak
yakınsak

2.0E+06

uniform

σθ (Pa)

1.5E+06

ω = 150 rad/sec

ω = 100 rad/sec

1.0E+06
5.0E+05

1

0.91

0.955

0.82

0.865

0.775

0.73

0.685

0.64

0.595

0.55

0.505

0.46

0.415

0.37

0.325

0.28

0.235

0.19

0.145

0.1

0.0E+00

r/b

Şekil 4. Ti-6Al-4V / Si3N4 metal-seramik çifti için radyal yer değiştirme ile radyal ve çevresel
gerilmelerin açısal hız ve disk profillerine göre değişimleri
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İKİ RİJİT DİKDÖRTGEN BLOK İLE YÜKLENMİŞ ELASTİK YARI
SONSUZ DÜZLEM ÜZERİNE OTURAN ELASTİK İKİ TABAKANIN
SÜREKLİ TEMAS PROBLEMİ
Pınar Bora1, Talat Şükrü Özşahin2
Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sivas
KTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
ABSTRACT
In this study, continuous contact problem for two layers, having different heights and
elastic constants, loaded by means of two rigid rectangle stamps and resting on an elastic
half infinite plane is considered according to theory of elasticity. The problem is solved
under the assumptions that all surfaces are frictionless. Using boundary conditions of the
problem and integral transform technique, the problem is reduced to a singular integral
equation. The integral equation is solved numerically by making use of appropriate GaussChebyshev integration formula for rectangular stamp profiles and contact stress
distribution under the stamps is obtained. Depending on the contact stress under the
stamps, initial separation loads and initial separation distances between elastic layers and
between lower layer elastic half infinite plane are determined.
ÖZET
Bu çalışmada, rijit dikdörtgen iki blok aracılığı ile yüklenmiş ve elastik yarı sonsuz
düzleme oturan elastik özellikleri farklı iki tabakanın sürekli temas problemi elastisite
teorisine göre incelenmiştir. Problemde bütün yüzeylerin sürtünmesiz olduğu kabul
edilmiştir. Probleme ait sınır şartları ve integral dönüşüm tekniği kullanılarak problem
singüler bir integral denkleme indirgenmiştir. Uygun Gauss-Chebyshev integrasyon
formülü kullanılarak, integral denklem iki dikdörtgen blok profili için sayısal olarak
çözülmüş ve blok altındaki temas gerilmeleri hesaplanmıştır. Bloklar altındaki temas
gerilmelerine bağlı olarak, tabakalar arasındaki ve alt tabaka ile elastik yarı sonsuz düzlem
arasındaki ilk ayrılma yükleri ve ilk ayrılma uzaklıkları belirlenmiştir.
GİRİŞ
Birçok yapı ve mekanik sistem elemanlarının birbirleri ile temas halinde olması nedeniyle
temas problemleri mühendislik yapılarında geniş yer bulmuşlardır. Mühendislik
yapılarındaki gerilme, yer değiştirme, şekil değiştirme problemlerinin çözümünde
elemanter teorinin yetersiz kaldığı durumlarda elastisite teorisi yardımıyla problemler
çözülmüş, bilgisayar teknolojisi ve sayısal çözüm yöntemlerinin gelişmeyle birlikte de bu
konudaki çalışmaların sayısında önemli ölçüde artışlar meydana gelmiştir. Literatürde
elastik yarı sonsuz düzlem üzerine oturan farklı yükleme özelliklerine sahip elastik tabaka
veya tabakaların sürtünmesiz sürekli ve süreksiz temas problemlerine sıklıkla rastlamak
mümkündür.[1-8] Sürtünme etkisinin dikkate alındığı çalışmalar ise [9-11]’de verilmiştir.
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Şekil 1. Problemin geometrisi

Bu çalışmada, elastik yarı sonsuz düzleme oturan ve iki rijit dikdörtgen blok aracılığı ile
yüklenmiş, homojen, izotrop, elastik özellikleri ve yükseklikleri farklı elastik iki tabakanın
sürekli temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Bloklar yardımıyla tabakaya
aktarılan yükler P ve Q olup Q  P olduğu kabul edilmiştir. Problemde h, h1 , h 2 sırasıyla
tabakaların toplam yüksekliğini, 1 nolu tabakanın yüksekliğini ve 2 nolu tabakanın
yüksekliğini göstermektedir. Ayrıca ρ i (i=1,2); 1ve 2 no’lu tabakaların yoğunluklarını ve g
yerçekimi ivmesini ifade etmektedir. Problem düzlem hal için incelendiğinden z ekseni
doğrultusundaki kalınlık birim olarak alınmıştır.
PROBLEMİN FORMÜLASYONU ve ÇÖZÜMÜ
Problemin çözümünde ilk olarak denge denklemleri, bünye denklemleri, yer değiştirme ve
şekil değiştirme bağıntıları yardımıyla Navier denklemleri elde edilmiştir. Navier
denklemlerine, Fourier integral dönüşüm tekniği uygulanarak bir grup adi diferansiyel
denklem takımı elde edilmiştir. Bu diferansiyel denklem takımının çözülmesiyle
gerilmelere ve yer değiştirmelere ait ifadeler bilinmeyen katsayılar cinsinden bulunmuştur.
Bu bilinmeyen katsayılar aşağıdaki sınır şartları yardımıyla bilinmeyen temas gerilmeleri
p(x) ve q(x)’e bağlı olarak belirlenmiştir.
Probleme ilişkin sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir :

-p(x)

σ y1 (x, h) = -q(x)
0




c<x<d

-   x < a, b < x < c, d < x <  
a<x<b

σ y (x, h 2 ) = σ y (x, h 2 ) -   x < 
2
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τ xy (x, h) = 0

- < x < 

(3)

τ xy (x, h 2 ) = 0

- < x < 

(4)

τ xy (x, 0) = 0

-  x < 

(5)

τ xy (x, h 2 ) = 0

- x < 

(6)

1

1

2

2


[v 2 (x,h 2 )-v1 (x,h 2 )]=0 -<x<
x

(7)

τ xy (x,0)  0

-  x  

(8)


[v 2 (x,0)-v 3 (x,0)]=0 - x 
x

(9)

σy2 (x,0)=σy3 (x,0) - x

(10)

3


 x [v1 (x,h)]=0

  [v1 (x,h)]=0
 x


a<x<b 


c<x<d 


(11)

Burada u(x, y) ve v(x, y) x ve y doğrultularındaki yer değiştirme bileşenleridir,
σx (x,y), σy (x,y) sırasıyla x ve y doğrultularındaki normal gerilme bileşenlerini τ xy (x,y) ise
kayma gerilmesi bileşenlerini göstermektedir. p(x) ve q(x) sırasıyla 1. ve 2. blok altındaki
bilinmeyen temas gerilmeleridir. Probleme ait denge şartları
b

d

 p(x) dx=P ,

 q(x) dx=Q

a

c

(12a-b)

olarak tanımlanmıştır. Elde edilen katsayıların (11) no’lu sınır şartlarında yerlerine
konulup gerekli düzenlemelerin yapılması sonucunda
1+κ1 1 

1 1
p(t)dt  k1 (x,t)+

π μ1 a
4 (t-x) 

b

-

-

1+κ1 1 

1 1
q(t)dt  k1 (x,t)+
=0

π μ1 c
4 (t-x) 


-

1+κ1 1 

1 1
p(t)dt  k1 (x,t)+

π μ1 a
4 (t-x) 


-

1+κ1 1 

1 1
q(t)dt  k1 (x,t)+
=0

π μ1 c
4 (t-x) 


d

a<x<b

(13a)

b

d
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denklem takımları elde edilmiştir. p(x) ve q(x) temas gerilmelerinin hesaplanabilmesi için
(12) no’lu denge denklemleri ile (13) no’lu integral denklemler birlikte çözülmelidir.
Denklemlerdeki k1 (x,t) integral denklemin çekirdeğidir ve açık şekli aşağıda verilmiştir.


k1 (x, t) =  {{16 α 3 (1 + κ1 ) ((e-4 αh - e-4 αh2 - 4 α e

-2 αh - 2 αh

2

(h - h 2 )) (1 + κ 2 )

0

ma(-1 - κ 3 - (1 + κ 2 ) mb + e-4 αh2 (1 + κ 3 - (1 + κ 2 ) mb) + 2 e-2 αh2
(-2 α h 2 (1 + κ 3 ) + (1 + κ 2 ) mb)) + (e

-4 αh

+e

-4 αh2

- 2e-2 αh - 2 αh2 )

(1 + κ1 ) (1 + κ 3 + (1 + κ 2 ) mb + e-4 αh2 (1 + κ 3 - (1 + κ 2 ) mb) +
2 e-2 αh2 ((1 + 2 α 2 h 2 2 )(-1 - κ 3) + 2 αh 2 (1 + κ 2 ) mb))) }/Δ (1 + κ1 )/4}{sinα(t - x)}dα

(14)

Δ = -64α 3{[-e-4αh2 - 2(2αh - 2αh 2 )e-2αh-2αh2 + e-4αh ](1 + κ1 ) [e-4αh2
((1 + κ 3 ) - (1 + κ 2 )mb) - ((1 + κ 3 ) + (1 + κ 2 )mb) - 2e-2αh2 (-(1
+ 2α 2 h 2 2 )(1 + κ 3 ) + 2αh 2 (1 + κ 2 )mb)] + [e -4αh2 - 2(1 + 2α 2
(h - h 2 ) 2 )e-2αh-2αh2 + e-4αh ](1 + κ 2 )ma[e-4αh2 ((1 + κ 3 ) - (1 + κ 2 )mb) ((1+ κ 3 ) + (1+ κ 2 )mb) - 2e-2αh2 (-2αh2 (1+ κ 3 ) + (1+ κ 2 )mb)]}

(15)

Yukardaki eşitliklerde geçen μ i ve κ i elastik tabakalara ait malzeme sabitleri olup κ
düzlem

şekil

değiştirme

halinde κ i =(3-4υi ) ,

düzlem

gerilme

halinde

ise

κ i =(3-υi )/(1+υi ) olduğu bilinmektedir. υ i Poisson oranıdır, ma= μ 2 μ1 , mb= μ 3 μ 2 kabul

edilmiştir.
İntegral denklemin sayısal çözümü için aşağıdaki boyutsuz büyüklükler tanımlanmıştır.
x1 =

b-a
b+a
r1 
2
2

t1 

b-a
b+a
s1 
2
2

d-c
d+c
d-c
d+c
r2 
t2 
s2 
2
2
2
2
b-a
b+a
d-c
d+c
g1 (s1 )=p(
s1 +
)/P/h, g 2 (s 2 )=q(
s2 +
)/P/h
2
2
2
2
x2 =

(16a-f)

Burada g(s) rijit bloklar üzerinde ortaya çıkan boyutsuz temas gerilmeleridir. Rijit
blokların kenarlarında temas gerilmeleri singülariteye sahip olduğu için integral denklemin
indisi +1 dir. Buna göre singüler integral denklemin çözümü aşağıdaki gibi aranır.

gi (si )=

G i (si )
1

(-1<si  1)

(i=1,2)

(17)

(1-si 2 ) 2
Burada g(s), -1  s  1 kapalı aralığında sınırlıdır. Uygun Gauss-Chebyshev integrasyon
formülü kullanılarak, (12) ve (13) nolu denklemler aşağıdaki hale indirgenebilir.
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n

 πW G (S
i

1

1i

i=1

)

b-a
=1 ,
2h

n

 πW G
i

2

(S2i )

i=1

d-c
 Q/P
2h

(18a-b)

(1  1 )
b-a
1
[k1 (x1 ,t1 )+
]
b-a
2h
4
i=1
(s1i -r1j )
2
n
(1  1 )
d-c
1
  Wi G 2 (S2i )
[k1 (x1 ,t 2 )+
]0
2h
4 [ d-c s  d+c ]  [ b-a r  b+a ]
i=1
2i
1j
2
2
2
2
(j=1,...,n-1)
n

  Wi G1 (S1i )

(1  1 )
b-a
1
[k1 (x 2 ,t1 )+
]
2h
4 [ b-a s  b+a ]  [ d-c r  d+c ]
i=1
1i
2j
2
2
2
2
n
(1  1 )
d-c
1
  Wi G 2 (S2i )
[k1 (x 2 ,t 2 )+
]0
2h
4 [ d-c (s -r )]
i=1
2i 2j
2
(j=1,...,n-1)

(19a)

n

  Wi G1 (S1i )

(19b)

Bu ifadelerde;
W1i  W2i

W1  Wn =

1
2n-2

Wi =

i -1
π)
n -1
2j -1
r1j = r2j = cos(
π)
2n - 2

1
n-1

(i=2,...,n-1)

(i = 1,..., n)

S1i = S2i = cos(

(j = 1,..., n -1)

olarak verilmektedir. (18) ve (19) ifadelerinden n bilinmeyenli n tane cebrik denklem elde
edilir. Bu denklem takımlarının çözülmesi sonucunda g(s1 ) (i=1,…,n) ler hesaplanabilir.
Tabakaların birbirine temas ettikleri yüzeydeki σ y (x,y) gerilme yayılışı ilk ayrılma yükü
ve ilk ayrılma uzaklığının hesaplanmasında kullanılır. Temas yüzeylerindeki σ y1 (x,h2 ) ve
σ y2 (x,0) gerilmeleri, kütle kuvvetleri eklenip gerekli ara işlemlerin yapılması sonucunda

belirlendikten sonra ilk ayrılma yükleri ve ilk ayrılma uzaklıklarını veren ifadeler aşağıdaki
gibi elde edilirler:
b

d

1 1
1
σ y1 (x,h 2 )=- -  k 2 (x,t)p(t)dt-  k 2 (x,t)q(t)dt
λ πa
πc
b

-<x<

(20)

-<x<

(21)

d

1
ρh
1 μ2
1 μ2
σ y2 (x,0)=- [1+ 2 2 ]k 3 (x,t)p(t)dtk 3 (x,t)q(t)dt

λ
ρ1h1 π μ1 a
π μ1 c

Burada λ yük faktörü olup; λ= P ρ1ghh1 eşittir.
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(20) ve (21) ifadelerinde geçen k 2 (x,t) ve k 3 (x,t) integral denklemlerin çekirdekleri olup
açık halleri aşağıdaki gibidir.


k 2 (x,t)   {128α 3[(-1+α(h-h 2 ))+e-2αh2 (1+α(h-h 2 ))](1+κ 1 )

μ2

0

-(1+κ 2 )

μ3

μ2

)+e-αh-αh2 ((1+κ 3 )+(1+κ 2 )

(1+κ 3 )-2αh 2 (1+κ 2 )

μ3

μ2

μ3

μ2

μ1

[e-αh-5αh2 ((1+κ 3 )

)-2e-αh-3αh 2 (1+2α 2 h 22 )

]}



k 3 (x,t)   {-256α 3 [(1+αh 2 )+e-2αh2 (-1+αh 2 )](1+κ 1 )(1+κ 2 )
0

μ3

μ2

[e-αh-4αh2 (-1+α

(-h+h 2 ))+e -3αh-2αh2 (1+α(-h+h 2 ))]}

Tabakalar arasındaki ilk ayrılma yükü ve ilk ayrılma uzaklığının belirlenebilmesi için (20)
, (21) ifadelerinin sıfıra eşitlenmesi gerekir. Bu eşitlikler yardımıyla ilk ayrılma yükleri ve
ilk ayrılma uzaklıkları birlikte bulunabilir.

SAYISAL SONUÇLAR

Şekil 2 a-b. Çeşitli yük oranı değerleri için bloklar altındaki temas gerilmeleri yayılışı
κ1 =2,κ 2 =2,κ 3 =2, μ 2 / μ1 =2, μ 3 / μ 2 =2, a/h=3, (b-a)/h=1, (d-c)/h=1, (c-b)/h=1)
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Şekil 3 σ y (x,h 2 ) P/h boyutsuz gerilme dağılımının tabakaların kayma modülleri oranı ile
değişimi ( κ1 =2,κ 2 =2,κ 3 =2, μ 3 / μ 2 =1 a/h=3, (b-a)/h=0.5, (d-c)/h=0.5, (c-b)/h=1, Q=2P)

Şekil 4 σ y (x,0) P/h boyutsuz gerilme dağılımının blok genişlikleri ile değişimi
(, κ1 =2,κ 2 =2,κ 3 =2,μ 2 / μ1 =2, μ 3 / μ 2 =0.5, a/h=3, (c-b)/h=1, Q=2P)
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Şekil 5 σ y (x,0) P/h boyutsuz gerilme dağılımının bloklar arası mesafe ile
değişimi( κ1 =2,κ 2 =2,κ 3 =2, μ 2 / μ1 =0.5,μ 3 / μ 2 =0.5 , a/h=3, (b-a)/h=1, (d-c)/h=1, Q=2P)

Tablo 1. Kritik yük faktörü ( λ cr )değerlerinin bloklar arasındaki uzaklıkla ((c-b)/h)
değişimi (Q=2P, μ 2 /μ1  2 , μ 3 /μ 2  0.5 , a/h=3, (b-a)/h=(d-c)/h=1)
c-b
h

BLOK I

BLOK II

λ crsol

x crsol

0.5

71.2228

1.2556

1

82.4970

3

92.9404 1.2317

38.067

5

94.4009

1.2402

46.2553 7.2439

46.2553

7.2439

48.4878 11.743

5.5

94.5287 1.2420

89.7045 5.7540

47.8830

7.7600

48.5027 12.243

6

94.6013

1.2428

94. 2925 5.7269

48.4775

8.2652

48.5107

12.742

6.0647

94.6074

1.2430

94.6074 5.2570

48.5176

8.3303

48.5176

12.799
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x crsağ

x crsağ

λ crsol

x crsol

λ crsol

x crsağ

45.7765 7.2451

1.2284

47.0447 7.7476
5.4271

38.067

5.4271
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SONUÇLAR
Şekil 2 a-b’de çeşitli yük değerleri için dikdörtgen rijit bloklar altındaki p(x)/(P/h),
q(x)/(P/h) boyutsuz temas gerilmelerinin değişimi verilmektedir.1. blok sabit yüklenmiş 2.
blokta yük artırılmıştır. Temas gerilmeleri rijit blokların kenarlarında sonsuza gitmekte,
x=0 simetri düzlemine yaklaştıkça yük değerinin artmasına bağlı olarak düzgün bir şekilde
artmaktadır. Rijit bloğun kenarlarının gerilme için singüler noktalar olduğu düşünülürse bu
beklenen bir sonuçtur.1. blok altında ise 2. bloktaki yüklemeler nedeniyle değişim
gözlenmektedir. Şekil 3 ’ te tabakalar arasındaki ilk ayrılma yükü ve ilk ayrılma
uzaklığının tabakaların kayma modülleri oranı ile değişimi görülmektedir. Şekildeki
değerler incelendiğinde alt tabakanın kayma modülünün üst tabakanın kayma modülüne
oranı arttıkça yani alt tabaka üst tabakaya oranla rijitleştikçe tabakalar arasında ilk ayrılma
yükleri ve ilk ayrılma uzaklıkları azalmakta, bu durumda ayrılmalar daha kolay
gerçekleşmektedir. Şekil 4’te alt tabaka ile elastik yarı sonsuz düzlem arasındaki ilk
ayrılma yük ve ilk ayrılma uzaklığının blok genişlikleri ile değişimi görülmektedir.
Şekilden de görüldüğü gibi blok genişliği arttıkça ilk ayrılma yük ve uzaklıkları
artmaktadır. Şekil 5’te alt tabaka ile elastik yarı sonsuz düzlem arasındaki ilk ayrılma yükü
ve ilk ayrılma uzaklığının bloklar arasındaki mesafe ile değişimi görülmektedir. Buna göre
(c-b)/h ‘ın küçük değerleri için ((c-b)/h)<3)  ‘ya bağlı iki ayrılma bölgesi meydana
gelmektedir. Q/h  P/h kabulünden ilk ayrılma bölgesi ikinci bloğun sağ tarafında
olmaktadır. Bloklar arasındaki uzaklık ((c-b)/h=3) daha da artırılırsa bloklar arasında bir
ayrılma bölgesi daha ortaya çıkmaktadır. Ve bu bölge muhtemelen ilk ayrılma bölgesidir.
Tabakalar arasındaki uzaklık artırılmaya devam ettiğinde ((c-b)/h=6) ise yük faktörü  ’ya
bağlı olarak dört ayrılma bölgesi meydana gelir. İlk ayrılma bölgesi ikinci bloğun
yakınlarındadır ve (c-b)/h’ ın belli bir değerinden sonra bloklar arasındaki etkileşim
kaybolmaktadır. Tablo 1’ de Şekil 5’te ki durum için tablo oluşturulmuş ve verilen sabitler
için bloklar arasındaki etkileşimin son bulduğu değer ( c-b)/h=6.0647 olarak belirlenmiştir.
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TABAKALI KOMPOZİT PLAKALARIN ELEMAN BAĞIMSIZ GALERKİN
YÖNTEMİ İLE EĞİLME ANALİZİNDE KAYMA DÜZELTME
KATSAYISININ ETKİSİ
Ömer Yavuz Bozkurt1, Özkan Özbek2
1,2
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 27310, Gaziantep
ABSTRACT
In this study, the effects of various shear correction factors are examined on the solution
accuracy of bending analyses of layered composite plates using element-free Galerkin method
(EFGM). The solutions are achieved using a general EFGM algorithm, based on ReissnerMindlin plate theory (FSDT), has been developed on MATLAB programming environment.
The obtained results using regular and irregular node distributions are compared with analytical
results in the literature.
ÖZET
Bu çalışmada, tabakalı kompozit plakaların farklı kayma düzeltme katsayıları kullanarak
eleman bağımsız Galerkin yöntemi ile eğilme analizleri yapılmış ve sonuçları kayma düzeltme
katsayılarının çözüm üzerindeki etkilerini incelemek için analitik çözümün sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Yöntem için, MATLAB programı ortamında Reissner-Mindlin Plaka Teorisi
tabanlı genel amaçlı bir kod geliştirilmiş ve çözümler bu kod kullanılarak yapılmıştır. Çözümler
için oluşturulan modellerde, düzgün ve düzensiz dağıtılmış düğüm nokta düzenleri
kullanılmıştır.
GİRİŞ
Plakaların eğilme analizlerinde kullanılan kalınlık boyunca sabit enine kayma gerilmesi
varsayımı tabakalı plakalarda tabaka kalınlığı boyunca gerçekleşen enine kayma gerilmesi ile
çelişmesi sebebiyle kayma düzeltme katsayısı tabakalı plakaların eğilme analizlerinde tabakasız
plakalara göre daha fazla önem göstermektedir. Tek katmanlı plakaların sonlu elemanlar ve
ağsız yöntemler kullanılarak yapılan eğilme analizlerinde kayma düzeltme katsayısı olarak 5/6
değeri yaygın kullanıma sahiptir. Ancak, tabakalı plakaların sonlu elemanlar yöntemi ile
gerçekleştirilen eğilme analizlerinde 1/2, 3/4, 5/6, 0.917, 1 ve 1.054 gibi çeşitli kayma düzeltme
katsayısı değerleri kullanımları dikkat çekmektedir [1,2]. Ağsız yöntemler ile tabakalı
plakaların eğilme analizlerinde sadece 5/6 değeri kullanımı gözlemlenmiştir [3].
Ağsız yöntemler, Sonlu ve Sınır Elemanları yöntemleri gibi gelişmesinin yeterince
tamamlamamıştır. Literatürde öne sürülen birçok yeni ağsız yöntemler mevcuttur [4-7]. Bunlar
arasında Eleman Bağımsız Galerkin yöntemi, ilk ağsız yöntemlerden biri olması ve yüksek
yakınsama hızı sayesinde katı cisimler mekaniğinde popüler bir ağsız yöntemdir [4]. Şekil
fonksiyonu türetimi için Hareketli En Küçük Kareler yaklaşımı kullanan yöntem sayısal
integral almak içinde arka plan hücreleri ve Gauss quadrature yöntemi kullanmaktadır [8].

237

Bozkurt1 ve Özbek2

TABAKALI KOMPOZİT PLAKALAR İÇİN REİSSNER-MİNDLİN PLAKA
TEORİSİ
Kartezyen koordinat sisteminin 𝑥 − 𝑦 düzleminde yatan orta düzlemi ile tipik bir MindlinReissner plakası Şekil 1’de gösterilmektedir. Orta düzlem ile mesafesi 𝑧 olan bir noktanın yer
değiştirme alanı aşağıdaki gibi yazılabilir:
−𝑧𝜃𝑥 (𝑥, 𝑦)
𝑢
𝐮 = { 𝑣 } = {−𝑧𝜃𝑦 (𝑥, 𝑦)}
𝑤
𝑤(𝑥, 𝑦)

(1)

burada (𝑢, 𝑣, 𝑤) plakanın 𝑥, 𝑦 ve 𝑧 yönlerinde ki yer değiştirmelerini, 𝜃𝑥 ve 𝜃𝑦 enine kesitin 𝑥 ve
𝑦 eksenlerine göre dönmelerini göstermektedir. Eğilmeden oluşan 𝜃𝑥 , 𝜃𝑦 enine dönmeleri ve 𝑤
orta düzlem yer değiştirmesi ile Mindlin-Reissner plakasında oluşan birim deformasyon
aşağıdaki gibi yazılır.
−𝑧

𝜕𝜃𝑥 (𝑥,𝑦)
𝜕𝑥

𝜕𝜃𝑦 (𝑥,𝑦)
𝜀𝑥𝑥
−𝑧 𝜕𝑦
𝜀𝑦𝑦
𝜕𝜃𝑦 (𝑥,𝑦)
𝜕𝜃 (𝑥,𝑦)
𝛆 = 𝛾𝑥𝑦 = −𝑧 𝑥
− 𝑧 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝛾𝑦𝑧
𝜕𝑤(𝑥,𝑦)
−𝜃𝑦 (𝑥, 𝑦) + 𝜕𝑦
{ 𝛾𝑥𝑧 }

{ −𝜃𝑥 (𝑥, 𝑦) +

𝜕𝑤(𝑥,𝑦)

(2)

}

𝜕𝑥

Ortotropik doğrusal elastik malzemeler için genelleştirilmiş Hooke yasasını kullanarak 𝑖’inci
tabakada ki gerilme aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
𝛔𝑖 = 𝐜̅ 𝑖 𝛆

(3)

burada
𝛔𝑖 = {𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜏𝑥𝑦

𝑖

𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑥𝑧 }𝑇

(4)
(5)

𝑇 𝑖

𝐜̅ = 𝐓 𝐜 𝐓

𝑖’inci tabakanın malzeme matrisidir ve 𝐸1 , 𝐸2 , 𝜈12 , 𝐺12 , 𝐺13 and 𝐺23 gibi malzeme
özelliklerinden oluşur. Ortotropik malzemeler için malzeme matrisi aşağıdaki gibidir;
Ayrıca 𝐜 𝑖

𝐸1 𝜈21
1−𝜈12 𝜈21
𝐸2

1−𝜈12 𝜈21

1−𝜈12 𝜈21

0
0
0

0
0
0

𝐜𝑖 =

𝐸1
1−𝜈12 𝜈21
𝐸1 𝜈12

[

0

0

0

0

0

0

𝐺12
0
0

0
𝐺23
0

0
0
𝐺31 ]

(6)

ve 𝐓 tabaka dönüşüm matrisi aşağıdaki gibi verilebilir:
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃
𝑠𝑖𝑛2 𝜃
𝐓 = 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
0
[
0

𝑠𝑖𝑛2 𝜃
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃
−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
0
0

−𝑠𝑖𝑛2𝜃
𝑠𝑖𝑛2𝜃
2
𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃
0
0

burada 𝜃 ilgili tabakada ki fiberin yönelim açısıdır.
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0
0
0
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑖𝑛𝜃

0
0
0
−𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 ]

(7)

Bozkurt1 ve Özbek2

Şekil 1. Tipik tabakalı Mindlin-Reissner plakası
Tabakada ki fiber yerleşimine göre dönüşümü gerçekleştirilmiş birim deformasyonları
{𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑦𝑦 𝛾𝑥𝑦 } = 𝑧 {𝜀̅𝑥𝑥 𝜀̅𝑦𝑦 𝛾̅𝑥𝑦 } göz önüne alarak 𝑖’inci tabakanın üst yüzeyinde ki
gerilmeler aşağıdaki gibi yazılabilir:
𝑧 +1

= 𝑧𝑖+1 [𝑐̅11 𝑖 𝜀̅𝑥𝑥 + 𝑐̅12 𝑖 𝜀̅𝑦𝑦 + 𝑐̅13 𝑖 𝛾̅𝑥𝑦 ]

𝑧 +1

= 𝑧𝑖+1 [𝑐̅12 𝑖 𝜀̅𝑥𝑥 + 𝑐̅22 𝑖 𝜀̅𝑦𝑦 + 𝑐̅23 𝑖 𝛾̅𝑥𝑦 ]

𝜏𝑥𝑦𝑖

𝑧 +1

= 𝑧𝑖+1 [𝑐̅13 𝑖 𝜀̅𝑥𝑥 + 𝑐̅23 𝑖 𝜀̅𝑦𝑦 + 𝑐̅33 𝑖 𝛾̅𝑥𝑦 ]

𝑧 +1
𝜏𝑥𝑧𝑖
𝑧 +1
𝜏𝑦𝑧𝑖

= [𝑐̅44 𝑖 𝛾𝑥𝑧 + 𝑐̅45 𝑖 𝛾𝑦𝑧 ]

𝜎𝑥𝑥𝑖

𝜎𝑦𝑦𝑖

(8)

= [𝑐̅45 𝑖 𝛾𝑥𝑧 + 𝑐̅55 𝑖 𝛾𝑦𝑧 ]

Eğme döndürgüleri (𝑀𝑖𝑗 ) ve kayma kuvvetleri (𝑉𝑖𝑗 ) aşağıdaki gibidir:
n

zi +1

z σixx dz

Mxx = ∑ ∫
i
n

zi
zi +1

z σiyy dz

Myy = ∑ ∫
i
n

zi +1

z τixy dz

Mxy = ∑ ∫
i

(9)

zi

zi
n

zi +1

τixz dz

Vxx = k sh ∑ ∫
i
n

zi
zi +1

Vyy = k sh ∑ ∫
i

τiyz dz

zi

burada 𝑘𝑠ℎ kayma düzeltme katsayısıdır. Denklem 8’de ki gerilme değerlerinin Denklem 9’a
yerleştirilmesi ile Denklem 9 aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
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3
𝑧𝑖+1

𝑀𝑥𝑥 = ∑𝑛𝑖 [
𝑀𝑦𝑦 = ∑𝑛𝑖 [

3

3
𝑧𝑖+1

3
3

−

−

𝑀𝑥𝑦 = ∑𝑛𝑖 [𝑧𝑖+1 −
𝑉𝑥𝑥 =
𝑉𝑦𝑦 =

𝑧𝑖3
3

𝑧𝑖3
3

] [𝑐̅11 𝑖 𝜀̅𝑥𝑥 + 𝑐̅12 𝑖 𝜀̅𝑦𝑦 + 𝑐̅13 𝑖 𝛾̅𝑥𝑦 ]

] [𝑐̅12 𝑖 𝜀̅𝑥𝑥 + 𝑐̅22 𝑖 𝜀̅𝑦𝑦 + 𝑐̅23 𝑖 𝛾̅𝑥𝑦 ]

𝑧𝑖3

] [𝑐̅13 𝑖 𝜀̅𝑥𝑥 + 𝑐̅12 𝑖 𝜀̅𝑦𝑦 + 𝑐̅13 𝑖
3
3
𝑘𝑠ℎ ∑𝑛𝑖[𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖 ][𝑐̅44 𝑖 𝛾𝑥𝑧 + 𝑐̅45 𝑖 𝛾𝑦𝑧 ]
𝑘𝑠ℎ ∑𝑛𝑖[𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖 ][𝑐̅45 𝑖 𝛾𝑥𝑧 + 𝑐̅55 𝑖 𝛾𝑦𝑧 ]

𝛾̅𝑥𝑦 ]

(10)

Denklem 10’daki eğme döndürgüleri ve kayma kuvvetleri vektörel olarak aşağıdaki gibi ifade
edilirler:
𝑀𝑥𝑥
3
3
𝑧3
𝑧3
𝑀
𝐌 = [ 𝑦𝑦 ] = ∑𝑛𝑖 𝐃𝑖 𝐋Φ (𝑧𝑖+1 − 3𝑖 ) = [∑𝑛𝑖 𝐃𝑖 (𝑧𝑖+1 − 𝑖 )] 𝐋Φ
3
3
3
𝑀𝑥𝑦
(11)
𝑉𝑥𝑥
𝐕 = [𝑉 ] = 𝑘𝑠ℎ ∑𝑛𝑖[𝐀𝑖𝑠ℎ (∇𝐰 − Φ)(𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖 )] = 𝑘𝑠ℎ [∑𝑛𝑖 𝐀𝑖𝑠ℎ (𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖 )](∇𝐰 − Φ)
𝑦𝑦

burada,
𝜕

𝐋=[

𝜕

− 𝜕𝑥

0

− 𝜕𝑦

0

− 𝜕𝑦

𝜕

𝜕

− 𝜕𝑥

Φ = {𝜃𝑥

𝜃𝑦 }𝑇

𝜕

𝜕 𝑇

∇= {𝜕𝑥

𝜕𝑦

]

(12)
(13)

}

(14)

Ayrıca 𝐃𝑖 ve 𝐀𝑖𝑠ℎ sırası ile eğme ve kayma etkileri ile ilişkili malzeme özellikleridir. Matris
olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilirler.
𝑐̅11 𝑖
𝐃𝑖 = [𝑐̅12 𝑖
𝑐̅13 𝑖
𝐀𝑖𝑠ℎ

𝑐̅12 𝑖
𝑐̅22 𝑖
𝑐̅23 𝑖

𝑐̅44 𝑖
=[ 𝑖
𝑐̅45

𝑐̅13 𝑖
𝑐̅23 𝑖 ]
𝑐̅33 𝑖
𝑐̅45 𝑖
]
𝑐̅55 𝑖

(15)

(16)

Kütle kuvvetlerin yokluğunda, sanal çalışma prensibi kullanılarak elde edilen denge
denklemleri aşağıda verilmiştir,
𝐋𝑇 𝐌 − 𝐕 = 0
(17)
𝑇

∇ 𝐕+𝐛 =0
burada 𝐛 uygulanan dış kuvvetler vektörüdür. Eleman Bağımsız Galerkin yöntemi bu denklem
sistemlerinin çözümü için kullanılır.
ELEMAN BAĞIMSIZ GALERKİN YÖNTEMİ
Hareketli En Küçük Kareler Yaklaşımı
Hareketli En Küçük Kareler Yaklaşımı’na göre herhangi bir x noktasında ve Ω lokal alan
içerisinde yer alan 𝑢(x) alan değişkeni fonksiyonu için aşağıdaki ifade yazılır;
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T
uh (x) = ∑m
i=1 pi (x)a i (x) = p (x)a(x)

(18)

burada 𝑚 esas terimlerinin sayısını, pT (x) = {𝑝1 (x), 𝑝2 (x), 𝑝3 (x), ⋯ , 𝑝𝑚 (x)} monomiyal esas
fonksiyonlarının vektörünü, 𝒂T (x) = {𝑎1 (x), 𝑎2 (x), 𝑎3 (x), ⋯ , 𝑎𝑚 (x)} ise katsayılar vektörünü, ve
xT = [𝑥, 𝑦] 2 boyutlu problemler için konum vektörünü gösterir. pT (x) esas fonksiyonunu elde
etmek monomiyaller Pascal Üçgeni’nden minimum bütünlüğü sağlayarak seçilir.
coefficients vektörünü elde etmek için 𝑢(x) fonksiyonu ve lokal yaklaşımı arasındaki fark
Denklem 19’te ifade edilen ağırlıklı ayrık (discrete) 𝐿2 norm kullanılarak minimize edilmelidir.
a(x)

𝐽 = ∑𝑛𝑖=1 𝑤(x − x𝑖 )[pT (x𝑖 )a(x) − 𝑢𝑖 ]2

(19)

burada, 𝑛 x noktasının destek alanı içerisinde bulunan düğüm noktalarının sayısını, 𝑢𝑖 𝐱 = x𝑖 ’de
𝑢 ‘nun noktasal değerini, 𝑤(x − x𝑖 ) ise ağırlık fonksiyonun ifade etmektedir. Ağırlık fonksiyonu
değeri x noktasının destek alanı içinde bulunan bütün düğüm noktaları için sıfırdan büyük
olmak zorundadır.
Herhangi bir x noktasında a(x) e bağlı olarak ağırlıklı kalanın minimize edilmesi için aşağıdaki
denklem kullanılır;
𝜕𝐽
𝜕a

(20)

=0

Denklem 25’in uyugulanması ile lineer denklemi kümesi olarak aşağıdaki denklem elde edilir;
A(x)a(x) = B(x)U𝑠

(21)

burada U𝑠 = {𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , ⋯ , 𝑢𝑛 }T destek alanındaki düğüm noktaları için alan fonksiyonunun
noktasal değerlerinin vektörüdür. Ayrıca A ve B matrisleri sırasıyla Denklem 22 ve Denklem
23’de ki gibidir.
A(x) = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 (x)𝑝(𝑥𝑖 )𝑝T (𝑥𝑖 ) ,
B(x) = [𝑤1 (x)𝑝(𝑥1 )

𝑤𝑖 (x) = 𝑤(x − 𝑥𝑖 )

𝑤2 (x)𝑝(𝑥2 )

⋯

𝑤𝑛 (x)𝑝(𝑥𝑛 )]

(22)
(23)

A matrisi hareketli en küçük karelerin ağırlıklı döndürgü matrisi olarak adlandırılır ve eğer tekil
değilse a(x) matrisi aşağıdaki gibi ifade edilebilir;
a(x) = A−1 (x)B(x)U𝑠
𝑢ℎ (x)’in

(24)

lokal yaklaşımı Denklem 18 kullanılarak aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir;
T
𝑢ℎ (x) = ∑𝑛𝑖=1 𝜙𝑖 (x)𝑢𝑖 = Φ (x)US

(25)

burada Φ is hareketli en küçük kareler şekil fonksiyonlarının vektörünü gösterir ve Denklem
26’de ki gibi ifade edilir.
𝑇

𝚽 T (x) = {𝜙1 (x)

𝜙2 (x)

⋯

𝜙n (x)} = pT (x)A−1 (x)B(x)

(26)

Şekil fonksiyonlarının kısmi türevlerine Denklem 32 kullanılarak ulaşılır.
T −1
Φ,i = (𝐩T 𝐀−1 𝐁),i = pT,𝑖 A−1 B + pT A−1
,𝑖 B + p A B,𝑖

(27)

−1
−1
A−1
,𝑖 = −A A,𝑖 A

(28)

burada
Ağırlık fonksiyonları hareketli en küçük kareler şekil fonksiyonlarını türetmek için en önemli
noktalardan biridir. Hareketli en küçük kareler yaklaşımının süreklilik özellikleri temel olarak
ağırlık fonksiyonlarına dayanmaktadır. Ağırlık fonksiyonu maksimum değerini destek alanının
merkezinden alarak destek alanı içerisinde pozitif, destek alanı dışında monoton bir düşüş
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kullanarak sıfır olmalıdır. Literatürde değişik ağırlık fonksiyonları bulunmaktadır [9]. Bu
çalışmada kübik spline ağırlık fonksiyonu kullanılır ve formülü aşağıdaki gibi yazılmaktadır;
2⁄3 − 4𝑟̅𝑖 2 + 4𝑟̅𝑖 3
𝑤𝑖 (𝐱 − 𝑥𝑖 ) = 𝑤(𝑟̅)
̅𝑖 + 4𝑟̅𝑖 2 − 4⁄3 𝑟̅𝑖 3
𝑖 = {4⁄3 − 4𝑟
0

𝑟̅𝑖 ≤ 0.5
0.5 < 𝑟̅𝑖 ≤ 1
𝑟̅𝑖 > 1

(29)

2 boyutlu problemlerde dikdörtgen etki alanı için ağırlık fonksiyonları Denklem 30 ve Denklem
31 kullanılarak elde edilir.
(30)

𝑤(𝑟̅)
𝑖 = 𝑤(𝑟𝑥 )𝑤(𝑟𝑦 ) = 𝑤𝑥 𝑤𝑦
𝑟𝑥 =

|𝑥−𝑥𝑖 |

ve

𝑟𝑤𝑥

𝑟𝑦 =

|𝑦−𝑦𝑖 |

(31)

𝑟𝑤𝑦

burada 𝑟𝑤𝑥 ve 𝑟𝑤𝑦 𝑥 ve 𝑦 yönlerinde destek alanı ölçüleridir.
Galerkin Zayıf Formu ve Sınır Şartlarının Güçlendirilmesi
Reissner-Mindlin plakaları için Galerkin zayıf form denklemi aşağıdaki gibi ifade edilir;
∫Ω 𝛿(𝐋𝑑 𝑢)T 𝐷𝐿𝑑 𝑢𝑑Ω − ∫Ω 𝛿(𝐋𝑢 𝑢)T 𝑏𝑑Ω − ∫Γ 𝛿(𝐋𝑢 𝑢)T 𝑡Γ 𝑑𝑆 + 𝛿 ∫Γ

1

𝑢2

𝑡

(𝑢𝑏 − 𝑢Γ )T 𝛼(𝑢𝑏 − 𝑢Γ )𝑑Γ

(32)

Buradan ayrık(discrete) sistem denklemi aşağıda gibi yazılabilir;
(K + K𝛼 )U = (F + F𝛼 )

(33)

burada K global direngenlik matrisini gösterir ve Denklem 32’da verilen noktasal direngenlik
matrislerinden elde edilir.
𝐾𝑖𝑗 = ∫Ω B𝑖 T DB𝑗 𝑑Ω

(34)

burada,
0
B𝑖 =

𝜕𝜙𝑖
𝜕𝑥

[0

0

0
𝜕𝜙𝑖

0
𝜕𝜙𝑖

𝜕𝑦
𝜕𝜙𝑖

𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝜕𝜙𝑖

𝜕𝜙𝑖 T

𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝜙𝑖

0

0

𝜙𝑖 ]

(35)

Ayrıca Denklem 33’de yer alan K𝛼 ceza katsayıları matrisi olup, Denklem 36’de ifade
edilmektedir.
(K𝛼 )𝑖𝑗 = ∫Γ 𝜑𝑖 T α𝜑𝑗 𝑑Γ
𝑢

(36)

burada 𝜑𝑖 diyagonal matrisidir. Eğer ilgili serbestlik derecesi kısıtlanmamış ise diyagonal
elemanlar 0’a aksi takdirde 1’e eşittir.
Denklem 33’de yer alan kuvvet vektörü F global kuvvet vektörüdür ve Denklem 37’de ifade
edilen noktasal kuvvet vektörleri kullanılarak elde edilir.
𝐹𝑖 = ∫Ω(𝐋𝑢 Φ𝑖 )T 𝑏𝑑Ω + ∫Ω(𝐋𝑢 Φ𝑖 )T 𝑡Γ 𝑑𝑆

(37)

burada Φ𝑖 şekil fonksiyonlarının diyagonal matrisidir.
Denklem 33’de bulunan F𝛼 vektörü gerekli sınır şartlarının yerine getirilmesi ile elde edilen
kuvvetleri gösterir ve ifadesi aşağıdaki gibidir;
𝐹𝑖𝛼 = ∫Γ 𝜑𝑖 T 𝛼𝑢Γ 𝑑Γ
𝑢
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ÇÖZÜMLER VE TARTIŞMA
Tabakalı kompozit plakaların farklı kayma düzeltme katsayıları kullanarak eleman bağımsız
Galerkin yöntemi ile eğilme analizleri yapmak için iki örnek problem çözümü
gerçekleştirilmiştir. Örneklerde kullanılan malzemelerin özellikleri Çizelge 1.’de verilmiştir.
Çözümlerdeki deformasyon ve 𝑥 yönündeki gerilme değerleri kritik nokta olarak kabul edilen
1. tabakanın üst yüzeyinde ve orta noktasında, 𝑦 yönündeki gerilme değerleri 2. tabakanın üst
yüzeyinde ve orta noktasından elde edilmiştir. Eleman bağımsız Galerkin yöntemi
çözümlerinde ölçüsüz bir destek alanı büyüklüğü için 3.0, arka plan hücrelerindeki integrasyon
nokta sayısı için 5𝑥5 ve ceza katsayısı için 1𝑥106 değerleri kullanılmıştır.
Çizelge 1. Çözümlerde kullanılan malzemelerin özellikleri
M1
M2
9
𝑬𝟏 , 𝑃𝑎 250 × 10
25 × 106
𝑬𝟐 , 𝑃𝑎 10 × 109
1.0 × 106
𝑮𝟏𝟐 , 𝑃𝑎 5 × 109
0.5 × 106
𝑮𝟏𝟑 , 𝑃𝑎 5 × 109
0.5 × 106
𝑮𝟐𝟑 , 𝑃𝑎 2 × 109
0.2 × 106
𝒗𝟏𝟐
0.25
0.25
Örnek 1: Basit mesnetli düzgün dağıtılmış yük altında kare plaka
𝑘𝑁

Basit mesnetli kare plakaya uygulanan düzgün dağıtılmış yayılı yük miktarı, 𝑞 = 100 𝑚2 olup,
sahip olduğu kalınlık/uzunluk oranı 0.1’dir. Plaka 4 farklı tabaka sayısı için incelenmiştir.
Tabakalardaki fiber yönelimleri sırasıyla 0𝑜 /90𝑜 /0𝑜 , 0𝑜 /90𝑜 /90𝑜 /0𝑜 , 0𝑜 /90𝑜 /0𝑜 /90𝑜 /0𝑜 ,
0𝑜 /90𝑜 /90𝑜 /0𝑜 /90𝑜 /90𝑜 /0𝑜 şeklinde simetrik dizilimdedir. Malzeme olarak Çizelge 1.’den
M1 seçilmiştir. Simetriden dolayı, çözümlerde plakanın 1/4'ü modellenmiştir. Çözümlerde
1089 düğüm noktası ve 1024 arka plan hücresi kullanılmıştır. Çözümlerde kullanılan düzgün
dağıtılmış ve düzgün dağıtılmamış düğüm noktaları modelleri ve kare plaka Şekil 2.’de
görülebilmektedir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 2. ve Çizelge 3.’te yer almaktadır.

Şekil 2. Düzgün dağıtılmış yayılı yük altında basit mesnetli kare plaka ve EFGM yönteminde
kullanılan modelleri
Elde edilen sonuçlara göre; düzgün dağıtılmış düğüm noktaları ile düzgün dağıtılmamış düğüm
noktaları arasında deformasyon sonuçları için önemli bir fark görülmezken, düzgün dağıtılmış
düğüm noktaları kullanılarak elde edilen gerilmelerde daha yakın sonuçlar gözlenmiştir. Yine
deformasyon sonuçlarında kayma düzeltme katsayısı için en yakın sonuçlar 5/6 değerinde elde
edilirken gerilme sonuçlarına bakıldığında bu durum tabaka sayısı, fiber yönelimi gibi
değişkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
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Çizelge 2. Dört kenarından basit mesnetli kare plakanın orta noktasındaki düğüm noktasının
düzgün dağıtılmış düğüm noktaları kullanılarak elde edilen normalize edilmiş gerilmeleri ve
deformasyonları

[𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 /𝟎𝒐 ]

𝒘
𝝈𝒙
𝝈𝒚

Kayma Düzeltme Katsayısı
1/2
3/4
5/6
1.0
1.256462 1.067024 1.027900 0.970027
0.695127 0.712474 0.716178 0.721889
0.364786 0.311463 0.300022 0.282326

[𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 ]𝒔

𝒘
𝝈𝒙
𝝈𝒚

1.246090
0.671670
0.554429

1.066994
0.697339
0.496747

1.029748
0.703096
0.483861

0.974599
0.712189
0.463550

1.025
0.7577
0.5006

̅𝒐 ]
[(𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 )𝒔 /𝟎

𝒘
𝝈𝒙
𝝈𝒚

1.162076
0.684292
0.572511

1.007826
0.705985
0.537409

0.976021
0.711006
0.529363

0.929419
0.719059
0.516524

0.9727
0.7649
0.5525

̅𝒐 ]
[(𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 )𝒔 /𝟎

𝒘
𝝈𝒙
𝝈𝒚

1.135530
0.683660
0.622285

0.989303
0.704284
0.602647

0.959291
0.709171
0.598035

0.915536
0.717100
0.590591

0.9643
0.7605
0.6016

Fiber Yönelimi

Analitik
Sonuç [3]
1.0219
0.7719
0.3072

Çizelge 3. Dört kenarından basit mesnetli kare plakanın orta noktasındaki düğüm noktasının
düzgün dağıtılmamış düğüm noktaları kullanılarak elde edilen normalize edilmiş gerilmeleri ve
deformasyonları

[𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 /𝟎𝒐 ]

𝒘
𝝈𝒙
𝝈𝒚

Kayma Düzeltme Katsayısı
1/2
3/4
5/6
1.0
1.260975 1.071595 1.029729 0.974642
0.805474 0.824459 0.828454 0.834556
0.339332 0.290922 0.280569 0.264596

[𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 ]𝒔

𝒘
𝝈𝒙
𝝈𝒚

1.250401
0.768348
0.507020

1.071300
0.796659
0.454919

1.031657
0.802960
0.443306

0.978919
0.812864
0.425031

1.025
0.7577
0.5006

̅𝒐 ]
[(𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 )𝒔 /𝟎

𝒘
𝝈𝒙
𝝈𝒚

1.166410
0.772104
0.519583

1.012108
0.795620
0.488126

0.978003
0.801022
0.480935

0.933685
0.809647
0.469482

0.9727
0.7649
0.5525

̅𝒐 ]
[(𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 )𝒔 /𝟎

𝒘
𝝈𝒙
𝝈𝒚

1.139727
0.750526
0.558666

0.993395
0.772401
0.541234

0.961339
0.777554
0.537153

0.919582
0.785884
0.530581

0.9643
0.7605
0.6016

Fiber Yönelimi

Analitik
Sonuç [3]
1.0219
0.7719
0.3072

Örnek 2: Basit mesnetli düzgün dağıtılmış yük altında paralelkenar plaka
Basit mesnetli paralelkenar plakaya uygulanan düzgün dağıtılmış yayılı yük miktarı, 𝑞 =
1.0 𝑃𝑎 olup, sahip olduğu kalınlık/uzunluk oranı 0.01’dir. Plaka fiber yönelimleri sırasıyla
0𝑜 /90𝑜 /0𝑜 ve 45𝑜 /−45𝑜 /45𝑜 olmak üzere 3 tabakaya sahiptir. Plakanın dikey eksenle yaptığı
iki farklı açı (15𝑜 , 30𝑜 ) altında çözümleme yapılmıştır. Malzeme olarak Çizelge 1.’den M2
seçilmiştir. Plaka simetrik olmadığından dolayı, çözümlerde plakanın tamamı modellenmiştir.
Çözümlerde 289 düğüm noktası ve 256 arka plan hücresi kullanılmıştır. Çözümlerde kullanılan
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düzgün dağıtılmış ve düzgün dağıtılmamış düğüm noktaları modelleri ve paralelkenar plaka
Şekil 3.’de görülebilmektedir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4. ve Çizelge 5.’te yer almaktadır.
L
h

Şekil 3. Düzgün dağıtılmış yayılı yük altında basit mesnetli paralelkenar plaka ve EFGM
yönteminde kullanılan modelleri
Çizelge 4. ve 5.’te yer alan sonuçlara göre; özellikle düzgün dağıtılmış düğüm noktası
kullanılarak elde edilen deformasyon çözümleri için bütün sonuçlar kabul edilebilir düzeyde
olup, 5/6 en yakın sonuçlara sahip kayma düzeltme katsayısı değeri olarak göze çarpmaktadır.
Düzgün dağıtılmamış düğüm noktaları ile elde edilen çözümlerde ise 1/2 değeri ön plana
çıkmaktadır.
Çizelge 4. Dört kenarından basit mesnetli paralelkenar plakanın orta noktasındaki düğüm
noktasının düzgün dağıtılmış düğüm noktaları kullanılarak elde edilen normalize edilmiş
gerilmeleri ve deformasyonları
Kayma Düzeltme Katsayısı
Nguyen
1/2
3/4
5/6
1.0
(2007)
6.4321
𝟏𝟓𝒐
𝒘 6.470480 6.444992 6.439451 6.430624
[𝟎𝒐 /𝟗𝟎𝒐 /𝟎𝒐 ]
0.7812
𝝈𝒙 0.752083 0.751721 0.751603 0.751374
𝒐
𝒐
𝒐
6.4332
[𝟒𝟓 /−𝟒𝟓 /𝟒𝟓 ]
𝒘 6.455886 6.396392 6.382581 6.359985
0.2693
𝝈𝒙 0.258897 0.257789 0.257516 0.257057
𝒐
𝒐
𝒐
𝒐
5.4654
𝟑𝟎
[𝟎 /𝟗𝟎 /𝟎 ]
𝒘 5.523667 5.494419 5.487663 5.476492
0.6634
𝝈𝒙 0.639683 0.638536 0.638208 0.637601
5.7904
𝟒𝟓𝒐 /−𝟒𝟓𝒐 /𝟒𝟓𝒐 ]
𝒘 5.821341 5.783461 5.774858 5.760859
0.2651
𝝈𝒙 0.252146 0.251321 0.251119 0.250777
Çizelge 5. Dört kenarından basit mesnetli paralelkenar plakanın orta noktasındaki düğüm
noktasının düzgün dağıtılmamış düğüm noktaları kullanılarak elde edilen normalize edilmiş
gerilmeleri ve deformasyonları
Açı

Fiber Yönelimi

Kayma Düzeltme Katsayısı
Nguyen
1/2
3/4
5/6
1.0
(2007)
𝒐
𝒐
𝒐
𝒐
6.4321
𝟏𝟓
[𝟎 /𝟗𝟎 /𝟎 ]
𝒘 6.432305 6.394471 6.385146 6.369145
0.7812
𝝈𝒙 0.758361 0.756491 0.755915 0.754819
6.4332
[𝟒𝟓𝒐 /−𝟒𝟓𝒐 /𝟒𝟓𝒐 ]
𝒘 6.211960 6.130560 6.111012 6.078316
0.2693
𝝈𝒙 0.255382 0.253980 0.253630 0.253035
𝒐
𝒐
𝒐
𝒐
5.4654
𝟑𝟎
[𝟎 /𝟗𝟎 /𝟎 ]
𝒘 5.521053 5.491890 5.485189 5.474162
0.6634
𝝈𝒙 0.646066 0.644955 0.644642 0.644071
5.7904
𝟒𝟓𝒐 /−𝟒𝟓𝒐 /𝟒𝟓𝒐 ]
𝒘 5.807717 5.768835 5.760008 5.745672
0.2651
𝝈𝒙 0.253392 0.252601 0.252413 0.252102
SONUÇLAR
Bu çalışmada tabakalı kompozit plakaların eleman bağımsız Galerkin yöntemi ile eğilme
analizinde kayma düzeltme katsayısının etkisi farklı değerler kullanılarak incelenmiştir. Elde
Açı

Fiber Yönelimi
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edilen sonuçlara göre; düzgün dağıtılmış ve dağıtılmamış düğüm noktaları kullanılarak yapılan
çözümlerde önemli bir fark gözlemlenmemiştir. Kare plaka örneğinde kayma düzeltme
katsayısının 5/6 olduğu çözüm için en iyi deformasyon değerlerinin elde edildiği
görülmektedir. 𝑥 yönündeki gerilmelerde düzgün dağıtılmamış, 𝑦 yönündeki gerilme
değerlerinde düzgün dağıtılmış düğüm noktalarının kullanılması daha yakın sonuçlar vermiştir.
Paralelkenar plakada ise en yakın sonuçları 1/2 değeri verse de, bütün sonuçlar kabul edilebilir
düzeydedir. Söz konusu sonuçlara bakılarak kayma düzeltme katsayısı için 5/6 değerinin genel
olarak kabul edilebilir doğrulukta sonuç verdiği gözükmektedir ve farklı problemlerin çözümü
için önerilebilir bir değer düşünülmektedir.
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YARI RİJİT BAĞLI BETONARME BACALARIN SERBEST TİTREŞİMİNİN
DİFERANSİYEL TRANSFORMASYON METODU İLE ANALİZİ
Baran Bozyiğit1, Onur Öztürkoğlu2 ve Seval Çatal3
1,2,3
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
ABSTRACT
In this study, the free vibration analysis of semi-rigid connected reinforced concrete chimneys is
investigated. The first three natural circular frequencies of the chimneys which have uniform cross
sections along their heights and modeled by using different translational and rotational springs due to
different soil conditions, are obtained using analytical solution and Differential Transform Method
(DTM). SAP2000 is used in addition to analytical solutions and DTM solutions in numerical analysis.
The stiffnesses of elastic springs that are used in numerical analysis are calculated by means of shear
modulus of the soil, poisson ratio of the soil and radius of the foundation in accordance with ASCE 498. The results obtained from DTM are compared with the results of the analytical solution and very
good proximity is observed. The natural frequencies of semi-rigid systems are compared with the
natural frequencies of clamped foundation system. The natural frequencies are tabulated. After all, the
mod shapes and normalized bending moment diagrams are presented.
ÖZET
Bu çalışmada; Timoshenko kiriş teorisi dikkate alınarak, yarı rijit bağlı betonarme bacaların serbest
titreşim analizi incelenmiştir. Farklı zemin kayma modülleri için çökmeye ve dönmeye karşı elastik
yaylar kullanılarak modellenen sabit enkesitli betonarme bacaların ilk üç modlarına ait doğal açısal
frekansları, analitik metotla ve Diferansiyel Transformasyon Metodu (DTM) kullanılarak elde
edilmiştir. Tüm analizlerde analitik yöntem ve DTM’nin yanında SAP2000 programı da kullanılmıştır.
Sistemlerde kullanılan çökme ve dönme yayı rijitlikleri ASCE 4-98 yönetmeliği kapsamında zemine
ait kayma modülüne, poisson oranına ve baca temelinin yarıçapına bağlı olarak hesaplanmıştır.
DTM’den elde edilen sonuçların analitik yöntemle elde edilen sonuçlara oldukça başarılı bir şekilde
yakınsadığı görülmüştür. Yarı rijit bağlı sistem için elde edilen açısal frekans değerleri, ankastre
mesnetli sistem ile kıyaslanmıştır. Analizler sonucu elde edilen açısal frekans değerleri tablo halinde
verilmiştir. İlk üç moda ait mod şekilleri ve normalize edilmiş eğilme momenti diyagramları
sunulmuştur.
GİRİŞ
Ülkemizde de yapılması planlanan nükleer reaktörlerde ve çeşitli endüstriyel üretim tesislerinde sıkça
kullanılan bacaların dinamik analizi can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.
Yüksek bacaların serbest titreşim analizinde genellikle basit ve hızlı çözüm için, topaklanmış kütleli
sistem modeliyle birlikte ankastre mesnet varsayımı kullanılmaktadır. Literatürde sınırlı sayıda
çalışmada yüksek bacaların serbest titreşim analizine yer verilmiştir. Güler [1], Euler-Bernoulli kiriş
teorisini ve Galerkin yöntemini kullanarak, değişken enkesitli, boyları 115 metre ve 110 metre olan iki
yüksek bacanın doğal titreşim periyotlarını ve mod şekillerini elde etmiştir. Yüksek bacaların
tasarımında yapı-zemin etkileşiminin dinamik davranış üzerindeki etkilerinin vurgulandığı bu
çalışmada, Winkler zeminine oturan dairesel temel plağı kullanılmıştır. Górski, Polonya’da bulunan
bir elektrik santralindeki 295 metre uzunluğundaki bacanın doğal açısal frekanslarını ve sönüm oranını
GPS teknolojisini kullanılarak incelemiştir [2]. Chmielewski ve arkadaşları [3] Polonya’da yer alan bir
elektrik santraline ait 245 metre yüksekliğindeki bacanın ilk dört moduna ait doğal titreşim
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periyotlarını ve mod şekillerini sonlu elemanlar metodu ile elde etmişlerdir. Analizlerde Kausel
yaklaşımı ile zemine ait elastik dönme ve çökme yayları için rijitlikler kullanılmıştır. Çalışmanın
deneysel olan ikinci bölümünde, bacaya jeofon sensörleri yerleştirerek periyot ve deplasman ölçümleri
yapılmıştır. Elde edilen doğal titreşim periyodu değerleri ve mod şekilleri nümerik analizden bulunan
sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmada kullanılan, etkili bir matematiksel teknik olan Diferansiyel Transformasyon Metodu
(DTM) ilk kez Zhou tarafından, elektrik devrelerinde diferansiyel denklemlerin çözümünde
kullanılmış ve tanıtılmıştır [4]. Chen ve Ho, DTM’yi ilk kez özdeğer problemine uygulamışlardır, elde
edilen özdeğer ve özvektörler analitik çözümle kıyaslanmış, yöntemin başarısı görülmüştür [5].
Demirdağ ve Yeşilce [6], zemine dönmeye karşı elastik yayla bağlı, tepe noktasında topaklanmış kütle
bulunan Timoshenko kolonunun serbest titreşim analizi için DTM’yi uygulamışlardır. Yay ve kolon
arasındaki rölatif rijitlik için tanımlanan katsayının farklı değerleri için elde edilen ilk üç moda ait
açısal frekans değerleri analitik yöntemle kıyaslanmış olup, başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yeşilce
ve Çatal’ın araştırmasında, elastik zemine oturan değişken enkesitli, yarı rijit bağlı Reddy-Bickford
kirişlerinin serbest titreşim analizi DTM uygulanarak incelenmiştir. Çalışmada ilk altı moda ait açısal
frekans değerleri tablolar halinde sunulmuş olup, farklı eksenel basınç kuvveti ve rijitliklerin doğal
açısal frekanslar üzerindeki etkileri açıkca görülmektedir [7]. Yeşilce ve Çatal, eksenel basınç kuvveti
altında, elastik zemine oturan Reddy-Bickford kirişinin serbest titreşimini bir ucu basit bir ucu
ankastre mesnetli sınır koşulları altında DTM’yi kullanarak incelemişlerdir. Hareket denklemleri
Hamilton Prensibi ile elde edildikten sonra analitik çözüm ve DTM ile çözüm yapılmıştır. Çeşitli
eksenel basınç kuvveti ve zemin yatak katsayısı değerleri için elde edilen ilk üç moda ait açısal frekans
değerleri tablolar halinde sunulmuştur. DTM’nin etkinliği ve başarısı elde edilen sonuçlarda
görülmektedir [8].
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yarı rijit bağlı betonarme bacaların serbest titreşim analizi,
Timoshenko kiriş teorisi ve DTM kullanılarak ilk kez bu çalışma ile incelenmiştir. Analitik çözüm ve
DTM çözümleri için Matlab ortamında tarafımızdan hazırlanan bilgisayar programları kullanılmıştır.
MODEL ve ANALİTİK ÇÖZÜM
Çalışmaya konu edilen betonarme baca ile ilgili olarak aşağıdaki kabuller yapılmıştır:
1. Baca homojen ve izotropiktir.
2. Bacanın malzeme davranışı doğrusal elastiktir.
3. İkinci mertebe etkiler ihmal edilmiştir.
4. Sönüm etkisi ihmal edilmiştir.
5. Eksenel deformasyonlar ihmal edilmiştir.
Bu çalışmada, zemin parametrelerine göre değişen elastik yay rijitliklerinin hesabında ASCE 4-98
yönetmeliği esas alınmıştır [9]. kx ve kθ sırasıyla (1) ve (2) numaralı bağıntılar kullanılarak elde
edilebilir.

kx

32( 1  )Gs R0
7 8

kθ

8Gs R03
3( 1  )

(1)

(2)

Burada;  ve Gs sırasıyla zemine ait poisson oranını ve kayma modülünü tanımlamaktadır.
Yarı rijit bağlı, sabit enkesitli betonarme baca modelinin boykesiti ve enkesiti Şekil 1’de sunulmuştur.

248

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Bozyiğit1, Öztürkoğlu2 ve Çatal3

Şekil 1. Betonarme bacanın boykesiti ve enkesiti
Burada; H baca yüksekliğini, R0 dairesel baca temelinin yarıçapını, kx ve kθ sırasıyla elastik çökme
yayının rijitliğini ve elastik dönme yayının rijitliğini ifade etmektedir.
Timoshenko kiriş teorisine göre w(z,t) kiriş eksenine dik yer değiştirme fonksiyonunu, θ(z,t) kesit
dönmesi fonksiyonunu göstermek üzere, çalışmaya konu edilen betonarme bacanın hareket
denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir [10]:

AG   2 w( z,t )  ( z,t ) 
 2 w( z,t )

0

m
k  z 2
z 
t 2

EI

 2 ( z,t )
I  2 ( z,t ) AG  w( z,t )


m

  ( z,t )   0

2
2
z
A t
k  z


(3)

(4)

Burada; m , A, G, E, I ve k bacaya ait parametreler olup, sırasıyla yayılı kütleyi, enkesit alanını,
kayma modülünü, elastisite modülünü, atalet momentini ve kesme düzeltme katsayısını
göstermektedir.
Baca hareketinin harmonik olduğu varsayımıyla, ξ = z / H olmak üzere; w(z,t) ve  ( z,t )
fonksiyonları değişkenlerine ayırma yöntemiyle aşağıdaki gibi yazılabilir:
w(ξ,t) = w(ξ) . eiωt

(5)

iωt

(6)

θ(ξ,t) = θ(ξ) . e

(3) ve (4) numaralı hareket denklemleri, (5) ve (6) numaralı bağıntılar kullanılarak adi diferansiyel
denklemlere dönüştürüldükten sonra, analitik çözüme ve DTM çözümüne esas olacak betonarme
bacanın hareket denklemleri aşağıdaki gibi yazılır:

AG d 2 w AG d

 m 2 w(  )  0
2
2
kH d 
kH d
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EI d 2 AG dw  mI  2 AG 



 (  )  0
H 2 d 2 kH d  A
k 

(8)

Burada; ω sistemin açısal frekansını ifade etmektedir.
Sisteme ait eğilme momenti M (  ) ve kesme kuvveti T (  ) fonksiyonları boyutsuz konum
parametresi  ’e bağlı olarak aşağıdaki gibi yazılabilir:

EI d
H d

(9)

AG dw AG

(  )
kH d
k

(10)

M( ) 
T(  ) 

Bacaya ait sınır koşulları aşağıdaki gibi yazılabilir:

M (   0 )   (   0 )k θ  0

(11)

T(   0 )  w(   0 )k x  0

(12)

M (   1)  0

(13)

T(   1 )  0

(14)

Sınır koşulları kullanılarak elde edilen denklem takımının çözülmesiyle sistemin açısal frekans
değerlerine ulaşılır.
DİFERANSİYEL TRANSFORMASYON METODU (DTM)
Adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin ve denklem takımlarının çözümünde oldukça etkili nümerik
yöntemlerden biri olan Diferansiyel Transformasyon Metodu (DTM), Taylor seri açılımına dayanan ve
yarı analitik kabul edilen matematiksel bir tekniktir. DTM yaklaşımı Taylor seri açılımına dayansa da,
iterasyona dayalı bir prosedür uygulanarak fonksiyonların türevleri sembolik olarak elde edilmez [11].
Titreşim problemine ait, diferansiyel hareket denklemleri, DTM’ye özgü transfer fonksiyonları
kullanılarak sınır koşulları bir takım cebirsel eşitlikler olarak elde edilir. Bu cebirsel eşitliklerin çözüm
kümesi, serbest titreşim analizi uygulanan sistemin özdeğerleridir [12].
Tek boyutlu DTM için, uygulamada sıkça karşılaşılan fonksiyonlar ve sınır koşulları sırasıyla Çizelge
1 ve Çizelge 2’de sunulmuştur [11].
Çizelge 1. Tek boyutlu DTM için temel teoremler
Orijinal Fonksiyon

Transfer Edilmiş Fonksiyon

w(x) = u(x) ± v(x)

W(k) = U(k) ± V(k)

w(x) = a . u(x)

W(k) = a . U(k)

w(x) 

d m u(x)
dx m

W(k) 

(k  m)!
.U(k  m)
k!
k

w(x) = u(x) . v(x)

W(k) 

 U(r).V(k  r)
r 0
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Çizelge 2. Sınır koşulları için tek boyutlu DTM teoremleri
x=0
Orijinal Sınır
Koşulları

x=1

Transfer
Edilmiş
Sınır Koşulları

Orijinal Sınır

Transfer Edilmiş

Koşulları

Sınır Koşulları


w(0) = 0

W(0) = 0

 W(k)  0

w(1) = 0

k 0

dw(0)
0
dx
d 2 w(0)
0
dx 2



 k.W(k)  0

dw(1)
0
dx

W(1) = 0

k 0



 k.(k 1).W(k)  0

d 2 w(1)
0
dx 2

W(2) = 0

k 0



3

3

d w(0)
0
dx 3

d w(1)
0
dx 3

W(3) = 0

 k.(k 1).(k  2).W(k)  0
k 0

DTM’nin Yarı Rijit Bağlı Betonarme Bacanın Hareket Denklemlerine Uygulanması
DTM çözümü için (7) ve (8) numaralı denklemler sırasıyla, (15) ve (16) numaralı eşitliklerle belirtilen
formda yazılabilirler:

AG d 2 w AG d

 m 2 w(  )
2
2
kH d 
kH d

EI d 2
AG dw  mI  2 AG 




 (  )
H 2 d 2
kH d  A
k 

(15)

(16)

(9), (10), (15) ve (16) numaralı eşitlikler için aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır:

 mI  2 AG 
AG
AG





A
k 
m 2
EI

kH
kH
K1 
;K2 
;K3 
;K4 
;K5 
;
AG
AG
EI
EI
H
kH 2
kH 2
H2
H2
AG
AG
K6 
;K7 
kH
k
(15) ve (16) numaralı bağıntılara Çizelge 1 ile sunulan teoremler kullanılarak DTM uygulanırsa (17)
ve (18) numaralı eşitlikler elde edilir:

K1.φ( k  1 )
K 2.W ( k )

(k 2)
( k  1 )( k  2 )

(17)

K 3.W ( k  1 )
K 4.φ( k )

(k 2)
( k  1 )( k  2 )

(18)
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Burada; W(k) ve φ (k) sırasıyla, deplasman ve kesit dönmesi fonksiyonlarının transfer edilmiş
fonksiyonlarıdır.
(11) – (14) bağıntıları ile sunulan sınır koşullarının kullanılabilmesi için eğilme momenti ve kesme
kuvveti fonksiyonlarına DTM uygulanarak, sırasıyla eğilme momenti ve kesme kuvveti
fonksiyonlarının transfer edilmiş fonksiyonları olan M ( k ) ve T ( k ) aşağıdaki gibi elde edilir.

M ( k )  K 5.( k  1 )( k  1 )

(19)

T ( k )  K 6.( k  1 )W( k  1 )  K 7.( k )

(20)

Yarı rijit bağlı betonarme bacanın orijinal sınır koşulları ve transfer edilmiş sınır koşulları Çizelge 3
ile sunulmuştur.
Çizelge 3. Yarı rijit bağlı betonarme bacanın sınır koşulları

 =0
Orijinal Sınır Koşulu

 =1

Transfer Sınır Koşulu

Orijinal Sınır Koşulu

Transfer Sınır Koşulu


N

M( 0 )   ( 0 )k θ  0

M(k )  0

M (1)  0

M ( 0 )   ( 0 )k θ  0

k 0


N

T( 0 )  w( 0 )k x  0

T ( k ) = 0

T( 1 )  0

T ( 0 )  W ( 0 )k x  0

k 0

Çizelge 3 ile sunulan, transfer edilmiş sınır koşulları (17) ve (18) numaralı bağıntılarda yerine
yazıldıktan sonra φ (1) = C1, W(1) = C2 alınarak aşağıdaki matris form elde edilir:
N
 A11
 ω
 N
 A 21  ω 

N
A12
 ω    C1  0
   
N
A 22
 ω  C2  0

(21)

Burada; N terim sayısını, C1 ve C2 denklem sisteminin katsayılarını, A Nj1  ω  ise ilgili terim sayısına
karşılık gelen açısal frekansın polinomunu ifade etmektedir. Açısal frekans değerleri (21) numaralı
bağıntıda yer alan katsayılar matrisinin determinantının sıfıra eşitlenmesi ile elde edilir.
SAYISAL ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER
Sayısal analizde kullanılan baca modeli için, H = 30 m, R0 = 2.15 m, baca dış çapı D = 2.30 m, iç çapı
d = 1.70 m, m = 4.8038 kN.sn2/m2, E = 31000000 kN/m2, G = 12916667 kN/m2, kesme düzeltme
katsayısı k = 2, zemin poisson oranı  =0.25 alınmıştır. Çalışmada kullanılan, farklı zemin kayma
modüllerine (Gs) göre değişen elastik yay katsayıları Çizelge 4’de yer almaktadır. Yarı rijit bağlı
sistemle birlikte, ankastre mesnetli sistemin ilk üç modlarına ait açısal frekans değerleri DTM, analitik
yöntem ve SAP2000 yapısal analiz programı kullanılarak elde edilmiş ve sayısal değerler Çizelge 5’de
sunulmuştur.
Çizelge 4. Zemin kayma modülü ve elastik yay rijitlikleri
2

252

Gs (kN / m )

30000

45000

60000

75000

90000

105000

kx (kN / m)

309600

464400

619200

774000

928800

1083600

kθ (kN.m / rad)

1060093

1590140

2120187

2650233

3180280

3710327
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Çizelge 5. Yarı rijit bağlı ve ankastre mesnetli bacalara ait açısal frekans değerleri
Yarı Rijit Bağlı Sistem
Yöntem

DTM

Analitik
SAP 2000
Yöntem

DTM

Analitik
SAP 2000
Yöntem
Analitik
SAP 2000

2

N

2

2

Gs = 30000 kN/m
Gs = 45000 kN/m
Gs = 60000 kN/m
ω1 (rad/sn) ω2 (rad/sn) ω 3 (rad/sn) ω1 (rad/sn) ω2 (rad/sn) ω 3 (rad/sn) ω1 (rad/sn) ω2 (rad/sn) ω3 (rad/sn)

12
14
20
22
24
28
30

4.3668
5.0988
5.6359
4.3668 40.7694
5.0988 42.4290
5.6359 43.6343
4.3668 40.9103
5.0988 42.6147 114.0166 5.6359 43.8289
4.3668 40.9103 107.3163 5.0988 42.6146 114.8059 5.6359 43.8288 119.3310
4.3668 40.9103 107.2678 5.0988 42.6146 114.6942 5.6359 43.8288 119.1534
4.3668 40.9103 107.2704 5.0988 42.6146 114.7012 5.6359 43.8288 119.1653
4.3668 40.9103 107.2704 5.0988 42.6146 114.7012 5.6359 43.8288 119.1654
4.3668 40.9103 107.2704 5.0988 42.6146 114.7012 5.6359 43.8288 119.1654
4.3699 41.1486 108.3355 5.1026 42.8787 115.9524 5.6401 44.1095 120.5606
Gs = 75000 kN/m2
Gs = 90000 kN/m2
Gs = 105000 kN/m2
N ω (rad/sn) ω (rad/sn) ω (rad/sn) ω (rad/sn) ω (rad/sn) ω (rad/sn) ω (rad/sn) ω (rad/sn) ω (rad/sn)
1
2
3
1
2
3
1
2
3

12
20
22
30

6.0524
6.0524
6.0524
6.0524
6.0524
6.0571

44.7979
44.7979
44.7979
44.7979
45.0909

122.4480
122.2250
122.2250
123.7284

6.3871
6.3871
6.3871
6.3871
6.3871
6.3921

45.6126
45.6125
45.6125
45.6125
45.9155

124.7923
124.5163
124.5163
126.1026

6.6630
6.6630
6.6630
6.6630
6.6630
6.6684

46.3172
46.3172
46.3172
46.3172
46.6286

126.6631
126.3379
126.3379
127.9896

Ankastre Mesnetli Sistem
ω1 = 9.6704 rad/sn
ω1 = 9.6806 rad/sn

ω2 = 58.0518 rad/sn
ω2 = 58.4975 rad/sn

ω3 = 152.9392 rad/sn
ω3 = 152.9392 rad/sn

Çizelge 5’de görüldüğü üzere, zemin kayma modülü arttıkça sistemin ilk üç moduna ait açısal frekans
değerleri artarak ankastre mesnetli sistemin değerlerine doğru yakınsamaktadır. Basit ve hızlı analiz
olanağı sağlayan ankastre mesnet yaklaşımı, yarı rijit bağlı sisteme göre uzak sonuçlar vermese de,
zemin kayma dayanımı azaldıkça gerçek dinamik davranışı sergilemekten uzaklaştığı anlaşılmaktadır.
DTM ile elde edilen sonuçların analitik yöntemden elde edilen sonuçlara yeterli terim sayısı
kullanıldığında oldukça başarılı bir hassasiyetle yakınsadığı görülmektedir. Yarı rijit bağlı sistemde,
birinci moda ait açısal frekans değerleri tüm kayma modülleri için onikinci terimde yeterli hassasiyete
ulaşırken, ikinci modlarda yirminci terim, üçüncü modlarda otuzuncu terim civarında gerekli
yakınsama gerçekleşmiştir.
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Şekil 2. Gs = 60000 kN/m2 değeri için DTM ve analitik çözümden elde edilen mod şekilleri

1.Mod

2.Mod

3.Mod

Şekil 3. Gs = 60000 kN/m değeri için SAP2000’den elde edilen mod şekilleri
2
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Şekil 4. Gs = 60000 kN/m2 değeri için DTM ve analitik çözümden elde edilen normalize edilmiş
eğilme momenti diyagramı

1.Mod

2.Mod

3.Mod

Şekil 5. Gs=60000 kN/m2 değeri için SAP2000’den elde edilen eğilme momenti diyagramları
Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5 karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, DTM’den elde edilen
sonuçlarla çizilen mod şekillerinin ve normalize edilmiş eğilme momenti diyagramlarının
SAP2000’den elde edilenlere oldukça yakın olduğu gözlemlenmiştir. Mod şekilleri çizilirken, Matlab
ortamında boyutsuz konum parametresi  için 0.05 aralıkla okuma yapılırken, eğilme momenti
diyagramında 0.02 aralıkla okuma yapılmıştır.
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SONUÇLAR
Bu çalışma ile, yarı rijit bağlı betonarme bacaların serbest titreşim analizi Timoshenko kiriş teorisi ve
DTM kullanılarak incelenmiştir. Farklı zemin kayma modülleri için ilk üç moda ait açısal frekans
değerleri analitik yöntemle, DTM ile ve SAP2000 kullanılarak elde edilmiştir. Mod şekilleri ve
normalize edilmiş eğilme momenti diyagramları SAP2000 ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Elde
edilen sonuçlar göre, özellikle karmaşık yapıya sahip diferansiyel denklemlerin çözümünü gerektiren
titreşim problemlerinde başarısı ve hızı kanıtlanmış olan DTM’nin, yarı rijit bağlı bacaların serbest
titreşim analizinde de oldukça başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.
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TABAKALI KOMPOZİT PLAKALARIN YARI STATİK PENETRASYON
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ABSTRACT
In this study, the behavior of carbon and S-glass fiber reinforced composite laminates under
the quasi-static penetration loads was investigated, and compared with each other. Load to
deformation according to punch shear ratios (SPR=Ds/Dp) was also examined. In this way, it
was obtained the information about the energy absorption capacity of the composite laminates
and variation of impact behaviors in terms of different punch ratios. Results showed that
carbon/epoxy composite laminates exhibited better energy absorption capacity than Sglass/epoxy composite laminates. In addition, as the SPR ratio increases, the maximum force
decreases, but the energy absorption capacity increases.
ÖZET
Bu çalışmada, karbon ve S-cam fiber takviyeli tabakalı kompozit plakaların yarı statik
penetrasyon yükleri altındaki davranışları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Yüke karşı
deformasyon özellikleri farklı kesme delme oranlarına (Ds/Dp) göre ele alınmıştır. Böylece
kompozit plakaların enerji emme kapasiteleri hakkında ve hangi malzemenin hangi delme
oranı altında daha iyi darbe davranışına sahip olacağı hakkında bilgi elde edilmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre, karbon/epoksi kompozit plakaların S-cam /epoksi plakalardan daha iyi
enerji emme kapasitelerinin olduğunu ve (Ds/Dp) oranının artmasının maksimum kuvveti
düşürdüğü, fakat enerji emme kapasitesini artırdığını göstermiştir.
GİRİŞ
Tabakalı kompozitler, en eski ve yaygın kullanım alanına sahip olup, yüksek mukavemet ve
düşük ağırlık, neme karşı yüksek direnç, yüksek darbe dayanımları gibi özeliklerinden dolayı
son yıllarda kullanımları oldukça popüler hale gelmiştir. Kompozit malzemeler çalışma
esnasında düşük ya da yüksek darbe yüklerine maruz kalabilirler. Bu durum malzemede hasar
oluşturup, mukavemetinin azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle bu malzemelerin enerji
emme kapasitelerinin belirlenmesi ve darbe direnci yüksek olan malzemenin seçilmesi
oldukça önem taşımaktadır. Malzemelerin yüksek hızlı darbe davranışları oldukça fazla önem
kazanmış ve bu konu ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır [1-5]. Malzemelerin enerji emme
kapasitelerinin belirlenmesi için kullanılabilecek yöntemlilerden birisi yarı statik penetrasyon
metodudur. Bu metot kullanılarak malzemelerin balistik darbe davranışları modellenebilir.
Literatüre bakıldığında bu konu ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Gama ve Gillespie [6]
kalın kesite sahip S-2 Cam-elyaf/SC15 kompozit plakaların balistik ve penetrasyon
özelliklerini araştırmıştır. Yarı statik delme/kesme testini yaparak farklı (Ds/Dp) oranlarındaki
kompozit plakaların enerji emme özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak, yarı statik
penetrasyon yöntemi ile elde edilen sonuçların balistik penetrasyon yönteminden daha doğru
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netice verdiği anlaşılmıştır. Goldsmith ve diğerleri [7] silindirik ve 12,7 mm düz uç vurucular
kullanılarak karbon fiber kompozit plakalar üzerine yarı statik ve balistik testler yapmıştır.
Kontrollü bir çekme makinesi kullanılarak vurucu ucun 0,012 ve 6,5 s-1 aralığında yer
değiştirmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak delme kuvveti numune kalınlığı ile orantılı olarak
değişmektedir. Goldsmith ve diğerleri [8] konik uca sahip vurucuların fiber takviyeli
kompozitlerin delme dirençlerine etkilerini araştırmışlardır. Farklı hızlardaki vurucu kompozit
plakalara uygulanmış ve sonuçlar yarı statik yükler altındaki ile kıyaslanmıştır. Bulgular, her
iki yönteminde iyi sonuç verdiğini göstermiştir. Wen [9] analitik metotları kullanarak fiber
takviyeli kompozitlerin farklı uçlara sahip vurucular altındaki davranışlarını incelemiştir.
Analitik metotlar dinamik ve yarı statik penetrasyon yükleri temelli olup farklı hızlardaki
vurucular için kullanılmıştır. Hem deneysel, hem de analitik yöntemle balistik ve penetrasyon
özellikleri araştırılmış ve her ikisinin de yakın sonuçlar verdiği anlaşılmıştır. Caprino ve
diğerleri [10] karbon fiber takviyeli kompozitlerin delme ve malzeme özelliklerini düz uçlu
vurucular kullanılarak araştırmıştır. Testler malzeme tamamen delinene kadar yapılmıştır.
Wardle ve Lagace [11] ince kesitlere sahip Grafit/epoksi kompozit malzemelerde oluşan hasar
özelliklerini incelemiştir. Yarı statik yükler altında düz uçlu vurucular kullanılarak,
malzemelerin enerji emme kapasiteleri ölçülmüştür. Oluşan hasarları incelemek için Xradyografi yöntemi kullanılmıştır. Yarı statik test hasarı belirleme açısından daha doğru
sonuçlar vermiştir. Yahaya ve diğerleri [12] örgülü olmayan Kevlar/keten karışımı kompozit
plakaların balistik ve yarı statik penetrasyon özelliklerini incelemiştir. ASTM standartlarına
uygun olarak farklı kalınlıktaki numunelere çekme testi yapılmıştır. Sonuçta, Kevlar ya da
keten ile hibrit yapılmış kompozitlerin daha iyi enerji emme kapasitelerinin olduğu
anlaşılmıştır. Jordan ve diğerleri [13] düz örgülü fenolik E-cam elyafı kompozit plakaların
düşük hızlı, balistik ve penetrasyon özelliklerini incelemiştir. Malzeme özellikleri ASTM
standartlarına göre belirlenmiş kompozitler üzerinde yarı statik yükler altında ezme ve delme
testleri yapılmıştır.
Bu çalışmada, karbon ve cam-elyafı ile güçlendirilmiş kompozit plakaların yarı statik
penetrasyon özellikleri kontrollü çekme testi makinesi kullanılarak belirlenecektir. ASTM
D732 standartlarına uygun olarak 1.25 mm/dak hızındaki vurucu uç ile plakalar üzerinde
deneysel olarak farklı Ds/Dp oranları kullanılarak kesme penetrasyon testleri yapılacaktır.
Oluşan hasar karakteristikleri maksimum kuvvete karşı deformasyon özellikleri göz önüne
alınarak incelenecek ve karşılaştırılacaktır
MATERYAL VE METOTLAR
Kompozit plakalar 10 katman ve (00/900) fiber yönelimlerine sahip olarak üretilmiştir.
Kullanılan karbon ve S-cam-elyafı fiber düz ve 200 g/m2 özelliğindedir. Fiberlere epoksi
reçine ve sertleştiriciden oluşan karışım sürüldü ve sıcak pres altında 80 0C sıcaklıkta ve 0.2
MPa basınç altında 1 saat kürlendikten sonra oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar bekletilmiştir.
Daha sonra bu malzemelerin mekanik özellikleri Shimadzu AG-X çekme testi makinesi
kullanılarak belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 1 de toplanmıştır.
Çizelge 1. Kompozit plakaların malzeme özellikleri
E3 = 0,6 E1

G12= G13 = G23

(MPa)

(MPa)

(MPa)

S-camı
elyaf/epoksi

19.6

11.7

3.8

0.14

Karbon/epoksi

49

29.4

3.2

0.11

Fiber Type
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ρ (kg/m3)

1710
1440
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Kompozitlerin üretilmesinden sonra penetrasyon testleri için 100x100 mm boyutlarında
numuneler kesilmiştir. Kesilen bu numunelerin penetrasyon özelliklerinin belirlenmesi şekil 1
gösterildiği gibi bir test düzeneği hazırlanmıştır. Numuneler düz uçlu ve 12,5 mm kalınlığında
silindirik uçlu vurucu ile kesme delme testine maruz bırakılmıştır. Bu mekanizma şekil 1 (b)
de gösterildiği gibi punçın çapı (Dp), darbeye maruz kalan dairesel alan ve bu alanın çapına
(Ds) bağlı olan bir düzenektir.

Çekme cihazı

Düz ve silindirik uç

Penetrasyon
test düzeneği
(a)

(b)
Şekil 1. Penetrasyon düzeneği
SAYISAL SONUÇLAR

Bu çalışmada 5 farklı Ds/Dp oranı kullanılmıştır, bunlar sırası ile 1,2,3,4 ve 5 tir. Üretilen
numunelerden karbon plakalar 2 mm; cam-elyafı plakalar ise 1,5 mm kalınlığında olup
bunlara ait kuvvet ve deformasyon şekilleri Şekil 2 deki gibi elde edilmiştir. Bu grafiklerden
de anlaşılacağı üzere Ds/Dp oranı arttıkça maksimum kuvvet düşmekte, fakat deformasyon
artmaktadır. Şekilden de anlaşılacağı üzere, kuvvet kritik değere ulaşıncaya kadar lineer
olmayarak artmakta ve kritik değerden sonra aniden düşmektedir.
Ayrıca, kritik değere ulaşmadan önce matris kırılması ve bunun arkasından plastik
deformasyon oluşur. Fiber kopmasından sonra dışarı atılan parça ile birlikte sürtünme
bölgesine girilir. Bu şekilde penetrasyon işlemi tamamlanır.
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(a)

(b)
Şekil 2. Yarı statik penetrasyon sonuçları. (a) Karbon/epoksi kompozit plakaları, (b) Cam-elyaf/epoksi
kompozit plakaları

Yarı statik penetrasyon testleri sonrası numunelerin ön ve arka yüzlerinde oluşan hasarların
değişimleri farklı Ds/Dp oranlarına göre Çizelge 2 de verilmiştir. Şekillerden de anlaşılacağı
üzere Ds/Dp oranı arttıkça, hem karbon/epoksi hem de S-cam/epoksi kompozit plakalar
üzerindeki çöküntü ve delaminasyon miktarları artmaktadır. Özellikle büyük olan Ds/Dp
oranlarında, oluşan çöküntü ve delaminasyonlar gözle görülecek derecededir.
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Çizelge 2. Numunelerde oluşan hasarlar
Ds/Dp

Karbon/epoksi kompozit plakalar

S-Cam /epoksi kompozit plakalar

1

Ön

Arka

Ön

Arka

Arka

Ön

Arka

Ön

Arka

Ön

Arka

2

Ön
3

Ön

Arka

Ön

Arka

Ön

Arka

4

5
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Çizelge 3. SPR oranlarına göre maksimum kuvvet değişimleri
Karbon/epoksi

S-camı elyafı/epoksi

SPR

Pmax (kN)

Pmax(kN)

1

24.4

11.7

2

16.6

5.3

3

14.5

4.6

4

12.9

3.9

5

12.2

3.5

Şekil 3. Maksimum penetrasyon kuvveti değişimlerinin kıyaslanması

Maksimum penetrasyon kuvvetinin SPR (Ds/Dp) oranlarına göre değişimleri Çizelge 3 ve
Şekil 3 te gösterildiği gibidir. Tablo ve grafikten de anlaşılacağı üzere, hem karbob/epoksi
hem de S-camı/epoksi kompozitler için maksimum penetrasyon kuvveti SPR=1 de en fala
olup bu değerler SPR=5 e kadar azalmaktadır.
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SONUÇLAR
Karbon ve S-cam elyaf kumaş ile güçlendirilmiş kompozitlerin penetrasyon özellikleri farklı
kesme oranları (Ds/Dp) dikkate alınarak irdelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar
özetlenirse:


Karbon fiber kompozitlerin maksimum kuvvet ve enerji emme özellikleri cam
elyafınkinden fazladır,



Kırılan numunelerin arka yüzeylerindeki delaminasyon ve hasar miktarları ön yüze
göre daha fazla ve belirgindir,



Daha büyük kesme oranlarında (Ds/Dp) daha düşük maksimum kuvvet, buna karşın
daha fazla enerji emme miktarı saptanmıştır,



Sonuçlar bize yarı statik penetrasyon modeli ve buna karşılık gelen balistik darbe
olayının farklı kesme oranlarında Ds/Dp nasıl bir hasar oluşturacağı konusunda önemli
bilgiler vermektedir.
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ABSTRACT
In this study, it is aimed to investigate the vibration characteristics of hybrid and non-hybrid
composite laminates reinforced with Kevlar and S-glass fibers. For this purpose, different
ratios of Kevlar/S-glass-epoxy hybrid and non-hybrid composite laminates were prepared,
their vibration responses were identified and results were compared with each other. In
addition, finite element method using ANSYS software, the effects of fiber orientation angle
on natural frequency of the composite laminates were investigated. The results showed that
the hybridization of Kevlar with S-glass fiber was highly effected the vibration behavior of
composite laminates.

ÖZET
Bu çalışma, elastik özellikleri farklı olan S-cam ve Kevlar fiberleri ile güçlendirilmiş hibrit ve
hibrit olmayan kompozit tabakaların titreşim özelliklerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.
Farklı oranlarda S-cam elyafı ve Kevlar fiberinin birleşimi ile hibrit kompozitler hazırlanmış
ve titreşim özellikleri ful cam elyaf/epoksi ve ful Kevlar/epoksi olan kompozitler ile
kıyaslanmıştır. Ayrıca sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak fiber yönelmesinin doğal
frekansa olan etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar Kevlar ve S-cam fiber hibridizasyonunun
kompozit plakaların titreşim özelliklerini önemli derecede etkilediğini göstermiştir.
GİRİŞ
Kompozit malzemelerin hafif ve yüksek mukavemet, yüksek yorulma kabiliyetleri ve iyi
derecede dinamik ve korozyon dayanımı gibi özellikleri yapı ve mühendislik uygulamaları
için vazgeçilmez bir malzeme haline gelmiştir. Bu malzemelerin mekanik ve titreşim
özelliklerinin bilinmesi ve optimizasyonu oldukça önem taşımaktadır [1-6]. Bu konu ile ilgili
literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Botlelho ve arkadaşları [7] karbon fiber/epoksi, cam
fiber/epoksi ve bunların karışımlarının Alüminyum plakalar ile birleştirmek sureti ile hibrit
kompozitler hazırlanmış ve dinamik özellikleri belirlenmiştir. Hong ve arkadaşları [8] farklı
fiber dizilimi ve açı yönelmesine sahip olan kompozit tabakaların titreşim ve sönüm
özelliklerini incelemiştir. Sönümleme özelliklerini belirlemek için karma tabanlı nümerik
hesaplamalar yapılmıştır. Sonuçlar malzemenin elastik katsayısının ve fiber yönelmesinin
kompozitlerin dinamik özelliklerini önemli derecede etkilediğini göstermiştir. Nasser [9] fiber
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ile güçlendirilmiş kompozitlerin ankastre sınır şartlarındaki çubukların aktif titreşim ve
sönümleme özelliklerini incelemiştir. Ayrıca yapay zeka yöntemlerini kullanarak, üretilen ve
deneysel şartlarda testleri yapılan kompozit malzemelerin dinamik özelliklerini belirlenmiştir.
Berthelot ve Sefrani [10] tek yönlü kevlar ve cam elyafı ile güçlendirilmiş kompozitlerin
sönümleme ve titreşim özelliklerini araştırmışlardır. Dinamik modal analiz yöntemi
kullanılarak malzemelerin sönümleme özellikleri ankastre sınır koşulları altında deneysel
olarak belirlenmiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, kompozitlerin enerji emme ve yayma
kapasitelerinin sönümleme ve titreşim özeliklerini önemli derecede etkilediği görülmüştür.
Nayak ve arkadaşları [11] karbon/epoksi ve cam/epoksi kompozitlerin burkulma ve titreşim
özelliklerini araştırmış ve sonuçları deneysel ve nümerik olarak ortaya koymuştur. Nümerik
çalışmalarda ANSYS paket programı kullanılmış olup sonuçları deneysel sonuçlar ile oldukça
yakın elde etmişlerdir. Lavanya ve arkadaşları [12] cam fiber ile güçlendirilmiş kompozitler
ile viskoelastik malzemeleri birleştirmiş ve dinamik davranışlarını incelemişler. Yapılan
analizler sonucunda, malzeme içlerine yerleştirilen viskoelastik katmanlar ve fiber yönelme
açılarının titreşim ve sönümleme üzerinde etkisinin fazla olduğu ortaya konulmuştur.
Bu çalışmada, Kevlar ve cam elyafı ile güçlendirilmiş hibrit kompozit plakaların ankastre
sınır şartlarında dinamik modal analiz yöntemi kullanılarak titreşim özelliklerinin araştırılması
hedeflenmiştir. Bu nedenle ful cam elyafı ile güçlendirilmiş tabaka içerisindeki Kevlar fiber
miktarı kademeli olarak artırılırken, cam elyaf miktarı ise aynı oranda azaltılmıştır.
Hibridizasyon işlemi ile ful S-cam/epoksi kompozitten ful Kevlar/epoksi kompozite kadar
malzemelerin titreşim özelliklerinin ne kadar ve hangi oranlarda değiştiği ortaya konulacaktır.

MATERYAL VE METOTLAR
Kompozit plakalar 10 katman ve (00/900) fiber yönelimlerine sahip olarak üretilmiştir.
Kompozit plakaların üretiminde 173 g/m2 dimi dokunmuş Kevlar fiber ile 200 g/m2 düz
dokunmuş S-cam fiber kullanılmıştır. 100:40 sertleştirici oranında epoksi reçine kullanılmış
ve fiberlerin üzerine el ile sürülerek preste içerinde 0.2 MPa basınç altında, 80 0C sıcaklıkta
ve 1 saat kürlendikten sonra oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar bekletilmiştir. Üretilen
kompozit plakaların mekanik özellikleri Shimadzu AG-X çekme makinesi kullanılarak
belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 1 de verilmiştir. Hibrit kompozit plakaların fiber dizilimleri
ve çekme testi sonuçları Çizelge 2 de gösterildiği gibidir.
Çizelge 1. Kompozit plakaların malzeme özellikleri
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ν12

ρ (kg/m3)

3.8

0.14

1710

2.5

0.09

1250

E1 = E2

E3 = 0,6 E1

G12= G13 = G23

(MPa)

(MPa)

(MPa)

S-Cam elyafı/epoksi

19.6

11.7

Kevlar/epoksi

26.5

15.9

Fiber Tipi
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Çizelge 2. Üretilen kompozitlerin dizilimleri ve çekme testi sonuçları
İsimlendirme

kod

Tabaka
oranı

Fiber hacim
oranı (Cam
elyaf/Kevlar)

Maksimum
çekme
mukavemeti
(MPa)

Maksimum
Uzama (%)

G10

GFRP

10/0

100/0

441.45

3.60

G8K2

H1

8/2

455.99

3.63

G6K4

H2

6/4

47.3

467.04

4.00

G4K6

H3

4/6

28.5

531.85

4.83

G2K8

H4

2/8

13

547.88

4.95

K10

KFRP

0/10

0/100

560.98

5.09

Cam elyaf

Fiber dizilimleri

70.5

Kevlar elyaf

Titreşim özelliklerini belirlemek amacı ile Şekil 1 de gösterilen dinamik modal test düzeneği
kullanılmıştır. Plakaya dışarıdan çekiç yardımı ile bir kuvvet uygulanmakta ve buna karşı
gelen titreşim bir ivme metre ile ölçülmektedir. Dataları toplamak amacı ile NI 9234 data
toplayıcı ve NI Signal Express yazılımı kullanılmıştır. Bu yöntem ile hibrit ve hibrit olmayan
bütün numunelerin titreşim özellikleri elde edilmiştir.

(b)

Şekil 1. Modal analiz test düzeneği. (a) Düzeneğin genel görünümü, (b) Test numuneleri
Fiber yönlenme açısı kompozitlerin doğal frekansına etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle (0/90),
(15/-75), (30/-60), (45/-45) fiber yönlenme açılarında kompozit plakaların doğal frekans
değişimleri sonlu elemanlarla incelenmiştir. Fiber açı yönelmesinin doğal frekansa etkisini
incelemek için ANSYS yazılımı kullanılmıştır. Nümerik çalışmalarda kullanılan elaman tipi
SHELL 99 [13] olup, bu eleman modeli x-, y-, z- de öteleme ve dönme hareketine sahip 6
tane serbestlik derecesine sahiptir. Kullanılan eleman sayısı 3000 tane olup oluşturulan model
Şekil 2 te gösterilmiştir. İlk iki doğal frekans modu Block-Lanczos metodu ile elde edilmiştir.
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Deneysel ve nümerik sonuçlar (Çizelge 3) birbirlerine kabul edilebilir seviyede yakın olmakla
birlikte, sonlu elemanlar modelinin kompozit analizinde kullanılabileceğini göstermektedir.

Şekil 2. Sonlu elemanlar modeli
SAYISAL SONUÇLAR
Üretilen tabakalı hibrit kompozitlerin çekme mukavemetleri ASTM 6264M standartlarına
uygun olarak, 2mm/dak hızında ölçülerek elde edilmiştir. Çekme testi gerilme-gerinim
grafikleri Şekil 3 te gösterildiği gibi olup en düşük çekme mukavemeti cam/epoksi plakada,
en yüksek ise Kevlar/epoksi plakada gerçekleşmiştir. Hibrit plakaların ise çekme
mukavemetleri Kevlar katmanları arttırıldıkça tam Kevlar/epoksi kompozit plaka değerine
doğru artış göstermektedir.

Şekil 3. Gerilme- gerinim değişimleri
Üretilen malzemelerin doğal frekans ve titreşim özellikleri Şekil 4 te verilmiştir.
Kevlar/epoksi plakanın doğal frekansı S-cam/epoksi plakadan fazla olup, doğal frekans
değerleri ful S-cam elyaf/epoksiden ful Kevlar/epoksiye kadar eklenen Kevlar fiber tabaka
fonksiyonu olarak artmaktadır. Bunun nedeni, Kevlar fiberin cam elyaf fibere göre daha tok
ve elastisitesinin daha yüksek bir malzeme olmasıdır.
Çizelge 3’te sonlu elemanlar ile deneysel sonuçların karşılaştırması bulunmaktadır. Deneysel
ve sonlu elemanlardan elde edilen sonuçlar birbirlerine oldukça yakın elde edilmiştir. Ayrıca
fiber yönlenme açısının etkisi ANSYS sonlu elemanlar paket programı ile incelenmiş ve
sonuçlar Şekil 5’da verilmiştir. Doğal frekansın fiber yönlenme açısına bağlı olarak
değişmektedir ve (0/90) fiber yönelmesinde en yüksek değer elde edilmiştir. Mod 1 ve Mod 2
doğal frekansları eğilme karakteristiğinde olduğundan dolayı (0/90) fiber yönlenmesinde en
yüksek doğal frekans değeri elde edilmiştir. Fiber yönlenme açısı arttıkça doğal frekans
azalmaktadır. Mod 1’deki doğal frekans değerlerine göre hibrit tabakalar arasındaki fark, açı
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değişimine göre neredeyse sabit kalmakta ancak Mod 2’de hibrit plakalar arasındaki fark fiber
yönlenme açı artışı ile birlikte azalmaktadır.
f1=48.57 Hz

f1=55.21 Hz

(a)
f1=59.35 Hz

(b)
f1=70.18 Hz

(c)
f1=73.28 Hz

(d)
f1=84.43 Hz

(e)

(f)

Şekil 4. Titreşim testi sonuçları (a) GFRP, (b) H1, (c) H2, (d) H3, (e) H4, (f) KFRP
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Çizelge 3. Deneysel ve nümerik doğal frekans değerlerinin kıyaslanması

Mode 1

Mode 2

(Hz)

(Hz)

Exp.

ANSYS

Exp.

ANSYS

GRFP

48.57

45.89

263.02

256.06

H1

55.21

51.94

319.25

313.08

H2

59.35

60.32

331.29

336.02

H3

70.18

69.38

390.52

385.87

H4

73.28

78.29

420.68

429.25

KFRP

84.33

93.30

480.52

488.53

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Mod 2
500GFRP
Mod 1
H1
450H2
400H3
350H4
300KFRP
250
200
150
100
(a)
(b)
50
0
Şekil 5. Doğal frekansın fiber yönelmesine
göre değişimi
15
30
45
0
15
30
Fiber yönlenme açısı
Fiber yönlenme açısı
Doğal frekans (Hz)

Doğal frekans (Hz)

(0/90)10

0

SONUÇLAR

Kevlar ve S-cam ve epoksi ile güçlendirilmiş tabakalı hibrit kompozitlerin titreşim özellikleri
belirlenmiş ve hibridizasyonun doğal frekansa olan etkisi ele alınmıştır. Ayrıca fiber
yönlenme açı etkisinin doğal frekansa olan etkileri sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiştir.
Genel olarak bu çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
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Kevlar elyaf S-cam elyafı ile hibridizasyonu malzemenin çekme mukavemetini
artırmaktadır ve bu artış ful Kevlar/epoksi kompozite kadar eklenen Kevlar elyaf
tabakaların fonksiyonu olarak değişmektedir,
Hibrit plakalarda H4 (G2K8) hibrit plaka maksimum çekme mukavemetine sahiptir.
H4 (G2K8) hibrit plaka ful cam/epoksi plakadan %124 daha yüksek, ful Kevlar/epoksi
plakadan ise % 2.3 daha düşük çekme mukavemeti elde edilmiştir,



Cam elyaf katman yerine Kevlar elyaf katman eklenmesi doğal frekansta pozitif hibrit
etkisine neden olmakta olup doğal frekans dizilimi: KFRP > H1 > H2 > H3 > H4 >
GFRP.



Fiber açısı arttıkça doğal frekans düşmektedir. Ayrıca Mod1 ve Mod 2 frekanslarında
(0/90) fiber yönelmesinde doğal frekans en büyük olmaktadır,



Sonuç olarak, elastik özelliği yüksek ve pahalı bir malzeme olan Kevlar elyaf ile yine
yüksek mukavemetli ve ucuz bir malzeme olan S-cam elyafı kompozit kullanarak
istenilen özellikte yeni bir malzeme oluşturmak ve kullanmak mümkündür.
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KALINLIĞI SABİT GENİŞLİĞİ EKSPONANSİYEL DEĞİŞEN ÇATLAKLI
ANKASTRE KİRİŞİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
Yusuf Cunedioğlu1
1
Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Niğde
ABSTRACT
In this study, free vibration behavior of the edge cracked isotropic cantilever beam with a
constant thickness whose width is exponentially varying with variable cross section is
investigated. Solution of the problem obtained via finite element method by using
Timoshenko beam theory. Finite element simulation code is developed in MATLAB to
calculate the natural frequencies. The cracked node as a cracked element is represented by a zero
mass and zero length spring elements. The stiffness matrix of the cracked element is derived
from the linear elastic fracture mechanics theory as the inverse of the compliance matrix
calculated the using stress intensity factors and strain energy release rate expressions. In the
study, the effects of crack location, depth of the crack, and geometric index and slenderness
ratio on the natural frequencies are investigated. The examined parameters are significantly
affected the natural frequency values.
ÖZET
Bu çalışmada, içinde çatlak bulunan kalınlığı sabit, genişliği eksponansiyel değişen değişken
kesitli izotrop malzemeli ankastre bir kirişin serbest titreşimi incelenmiştir. Çalışmada
Timoshenko kiriş teorisi kullanılarak problemin çözümü sonlu elemanlar metoduyla
gerçekleştirilmiştir. Problemin simülasyonu için MATLAB’ta sonlu elemanlar kodu yazılarak
doğal frekanslar hesaplanmıştır. Çalışmada çatlak bir düğüm vasıtasıyla boyutsuz ve kütlesiz
bir yay elemanla temsil edilmiştir. Çatlak elemanın rijitlik matrisi lineer elastik kırılma
mekaniği kullanılarak hesaplanan gerilme yığılma faktörü ve şekil değiştirme enerjisi
salıverinim oranlarına ait esneklik matrisinin tersi alınarak türetilmiştir. Bu çalışmada çatlak
derinliği oranının, çatlak konumunun, kesitin geometrik indeksinin ve kiriş boy kalınlık
oranının doğal frekans değerlerine ve mod şekillerine olan etkileri incelenmiştir. İncelenen bu
parametrelerin kirişin doğal frekanslarını önemli ölçüde etkilediği gözlemlenmiştir.
GİRİŞ
Günümüzde özelikle inşaat, makine ve uzay teknolojilerinde yaygın bir şekilde kiriş
elemanlar kullanılmaktadır. Güvenlik, ekonomiklik ve estetikliğin ön planda tutulduğu
günümüzde sabit mukavemetli kirişlerin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Sabit
mukavemetli kirişler kesitleri sürekli değişken olduğundan malzeme tasarrufunu beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle değişken kesitli kirişler pek çok uygulamalarda kullanılmaktadır.
Ancak bu yapı elemanlarının gerek imalatında gerekse çalışma ve çevre koşularından
kaynaklı yüzey çatlaklı hasar durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu yapı elemanlarında çatlak
mevcudiyeti yapının rijitlik düşüşlerine sebep olmaktadır. Yapıdaki bu rijitlik düşüşü sistemin
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serbest titreşim karakteristiğini etkilemektedir. Bu nedenle tasarım esnasında bu durumun göz
ardı edilmemesi gerekir.
Literatürde çatlak ihtiva eden kirişlerin serbest titreşimiyle ilgili birçok çalışma mevcut olup
bunlardan bazı referanslar şöyledir; Kısa ve ark. [1] çatlak içeren Timoshenko kirişinin
titreşim karakteristiklerini Bileşen Mod Sentezi (Component Mode Synthesis) metodunu
sonlu elamanlar metoduyla birleştirerek analiz etmişlerdir. Bu çalışmada çatlak lineer bir
elastik yayla modellenmiştir. Kısa ve Brandon [2], çatlaklı kirişlerin özdeğer probleminin
çözümü için bir sonlu eleman modeli geliştirmişlerdir. Çalışmalarında, çatlaklı yapının
modellenmesinde Sonlu Elemanlar Metodu, Bileşen Mod Sentezi ve Lineer Elastik Kırılma
Mekaniği Teorilerinden yararlanmışlardır. Zheng ve Kessissoglou [3], sonlu elemanlar
metodunu kullanarak çatlak içeren kirişlerin doğal frekans ve mod şekillerini incelemişlerdir.
Kısa ve Gürel [4], dairesel kesite sahip birden fazla çatlak içeren kirişin serbest titreşim
analizi için uygulanabilir yeni bir sayısal teknik geliştirmişlerdir. Akbaş [5] fonksiyonel
derecelendirilmiş çatlak içeren bir ankastre kirişin serbest titreşimini incelemiştir.
Bu çalışmada, kalınlığı sabit genişliği uzunluk boyunca eksponansiyel değişen değişken
kesitli kiriş geometrisine ait çatlak durumunu ele alan çalışmaya rastlanmadığından bu kiriş
geometrisi incelenmiştir. Bu çalışmada çatlak derinliği oranının, çatlak konumunun, kesitin
geometrik indeksinin ve kiriş boy kalınlık oranının doğal frekans değerlerine ve mod
şekillerine olan etkileri incelenmiştir.
TİMOSHENKO KİRİŞİN RİJİTLİK VE KÜTLE MATRİSLERİ
İki düğümlü ve her düğümü düşey yer değiştirme ve dönmeye v,  sahip iki serbestlik
dereceli bir kiriş eleman için rijitlik ve kütle matrisleri sırasıyla aşağıdaki gibi verilmiştir [2];
3
3k
EI z

K

 1
2k 3 1  3   3

3k

3

3k

 4  3  k

2

3k

 2  3  k 2


3k  2  3  k 

3
3k

3k  4  3  k 2 
3k

2

(1)

ve

 M1  

 Ak
210 1  3 

2

 m1
m
 2
 m3

 m4

m2

m3

m5

m4

 m4

m1

m6

m2

m4 
m6 
 Iz

m2  30k 1  3 2

m5 

 m7
m
 8
 m7

 m8

m8

m7

m9

m8

m8

m7

m10

m8

m8 
m10 
(2)
m8 

m9 

burada k=L/2, E Young modülünü, A kesit alanını ve Iz ise z eksenine göre atalet momentini
ifade etmektedir.  parametresi ise aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;



EI z
 GAk 2

(3)

burada,  kayma düzeltme faktörü ve G kayma rijitlik modülüdür. Kütle matrisindeki m
ifadeleri ise
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m1  156  882  1260 2 , m2   44  231  315 2  k ,
m3  54  378  630 2 , m4   26  189  315 2  k ,
m5  16  84  126 2  k 2 , m6   12  84  126 2  k 2 ,

(4)

m7  18, m8   3  45  k ,

m9   8  30  180 2  k 2 , m10   2  30   90  2  k 2

şeklinde tanımlanmıştır.
İki düğümlü ve her düğümü yatay yer değiştirmeye u sahip tek serbestlik dereceli bir kiriş
eleman için rijitlik ve kütle matrisleri sırasıyla aşağıdaki gibi verilmiştir [2];
 1
EA  2
 K2   
k  1

 2

1
3
 
2
2
 ,  M 2    Ak 
1 
1
 3

2 

1
3

2
3 

(5)

Bu çalışmada iki düğümlü ve her bir düğümü u, v,  üç serbestlik derecesine sahip kiriş
elaman kullanılacaktır. Bu nedenle (1), (2) ve (5) nolu denklemler serbestlik derecesine göre
birleştirilirse kiriş elemana ait rijitlik ve kütle matrisleri elde edilir [2];
 K 211



K el  
 K 2 21




K 212
K111

K112

K113

K1 21 K1 22

K1 23
K 2 22

K1 31 K1 32

K1 33

K1 41 K1 42

K1 43


K114 
K1 24 


K1 34 

K1 44   6 x 6

(6)

ve
 M 211



M el  
 M 2 21




M 212
M 111 M 112

M 113

M 1 21 M 1 22

M 1 23
M 2 22

M 1 31 M 1 32

M 1 33

M 1 41 M 1 42

M 1 43


M 114 
M 1 24 


M 1 34 

M 1 44   6 x 6

(7)

ÇATLAK ELAMANIN RİJİTLİK MATRİSİ
Çalışmada çatlak bir düğüm vasıtasıyla boyutsuz ve kütlesiz bir yay elemanla temsil
edilmiştir [1]. Çatlak elemanın rijitlik matrisi lineer elastik kırılma mekaniği kullanılarak
hesaplanan gerilme yığılma faktörü ve şekil değiştirme enerjisi salıverinim oranlarına ait
esneklik matrisinin tersi alınarak türetilmiştir [1]. Esneklik matrisi d  u, v,  serbestlik
derecesine göre oluşturulursa

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

275

Cunedioğlu1

 c11
C   0
c31

c13 
0 
c33  3 x 3

0
c22
0

(8)

ifadesi elde edilir. Esneklik matrisinin tersi (C-1) alınmak suretiyle düğümle temsil edilen
çatlağın rijitliği bulunur. Sonuçta çatlak elemana ait rijitlik matrisi aşağıdaki gibi olur;

 C 1  C 1 

K cr  
1
1
  C 
C  6 x 6

(9)

Serbest titreşim yapan çatlaksız [6] ve çatlaklı [5] bir kirişe ait öz değer ifadeleri sırasıyla
aşağıdaki gibidir;

 K     M d   0
2

(10)

(11)
   K    K      M   d   0
d  sırasıyla global halde kirişin rijitlik matrisi, kütle matrisi, açısal
2

cr

burada,  K  ,  M  , ω ve

hız ve mod şeklini temsil etmektedir.
ÇATLAKLI KİRİŞ MODELİN DOĞRULANMASI
Çatlaklı kiriş modelin ve MATLAB’da yazılan sonlu elemanlar kodunun doğruluğunun test
edilmesi için literatürde mevcut olan dikdörtgen kesitli izotrop ve homojen malzemeli
ankastre bir kiriş ele alınmıştır [5].
L1
y, v
a

ϴ

h

x, u

L
Şekil 1. İzotrop ve homojen dikdörtgen kesitli çatlaklı ankastre kiriş geometrisi
Analizde kullanılan Şekil 1’deki kirişin uzunluğu L=0.2 m, kalınlığı h=0.0078 m, genişliği
b=0.025, elastiklik modülü E=216 GPa, kayma rijitlik modülü G=3/8E, kayma düzeltme
faktörü  =5/6, yoğunluğu ρ=7850 kg/m3 ve Poisson oranı υ=0.28 olarak alınmıştır. Şekilde
a çatlak derinliğini, L1 ise çatlak konumunu temsil etmektedir. Hesaplamalar a/h=0.2 oranı ve
kirişin farklı konumları (L1/L) için yapılmış ve elde edilen birinci doğal frekans değerleri
Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1: İzotrop ve homojen çatlaksız ve çatlaklı ankastre kirişin a/h = 0.2 oranı için birinci
doğal frekans değerleri
L1/L

0.2

0.4

0.6

Çatlaksız kiriş

Kısa ve ark. [1] 1020.0137 1030.095 1035.284 1037.0189
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Ke ve ark. [7]

1020.098

1029.853 1034.932 1037.0106

Akbaş [5]

1021.6

1031.2

Şimdi

1020.046

1030.004 1035.196 1036.932

1036.2
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Çizelge 1’den de görüleceği üzere literatürle uyumlu sonuçlar elde edilerek modelin ve
yazılan sonlu elemanlar kodunun doğruluğu sağlanmış oldu.
PROBLEMİN TANIMLANMASI VE İRDELENMESİ
Bu çalışmada ele alınan Şekil 1’ deki ankastre kirişin üstten görünüşü Şekil 2’de olduğu gibi
kabul edilerek hesaplamalar yapılmıştır. Çalışmada Al2O3 malzemesine ait geometrik boyutlar
ve malzeme özellikleri L=0.2 m, h=0.005 m, b=0.02 m, E=380 GPa, G=3/8E, ρ=3950 kg/m3,
υ=0.3,  =5/6 alınmıştır [8].

Şekil 2.Kalınlığı sabit genişliği eksponansiyel değişen izotrop ve homojen ankastre kiriş
Literatürde farklı değişken kesitli türde birçok çalışmalar yapılmış olmasına rağmen genişliği
uzunluk boyunca eksponansiyel değişen değişken kesitli kiriş çalışmaları pek az sayıdadır.
Literatürde bu geometriye ait çatlak durumunu ele alan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle
çalışmada bu geometri ele alınmıştır
Bu çalışmada genişliği aşağıdaki fonksiyonla tanımlanmış kirişin farklı (a/h) çatlak derinliği
oranları, farklı (L1/L) çatlak konumları ve farklı (  ) geometrik indeksleri için doğal frekans
ve mod şekilleri incelenmiştir.
b( x )  bo e x

(12)

burada bo kiriş genişliğinin yarısıdır. Fonksiyondan da anlaşılacağı üzere   0 hali
dikdörtgen sabit kesitli kiriş durumuna karşılık gelmektedir. Dolayısıyla çatlaklı kiriş modeli
ve MATLAB’da yazılan sonlu eleman kodu burada geçerli olmaktadır. Analizler çatlak
konumu L1/L=0.2 için farklı geometrik indekslerin farklı çatlak derinliği oranları için
yapıldığında ilk üç modun değişimi Şekil 3’te verilmiştir.
200
190

1. Mod doğal frekansı (Hz)

180
170
160
150
140
130

L1/L = 0.2
0
 = 0.25/L
 = 0.5/L
 = 0.75/L
 = 1/L

120
110
100
90
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Çatlak derinliği oranı (a/h)
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1240

2. Mod doğal frekansı (Hz)

1220

1200

1180

L1/L = 0.2

= 0.25/L
 = 0.5/L
 = 0.75/L
 = 1/L

1160

1140

1120
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Çatlak derinliği oranı (a/h)
3450
3400

3. Mod doğal frekansı (Hz)

3350
3300
3250

L1/L = 0.2

3200







3150
3100
3050

=0
= 0.25/L
= 0.5/L
= 0.75/L
= 1/L

3000
2950
2900
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Çatlak derinliği oranı (a/h)

Şekil 3. Çatlak konumu L1/L=0.2 için ilk üç modun farklı geometrik indekslerin farklı çatlak
derinliği oranlarıyla değişimi
Şekil 3’tende görüleceği gibi geometrik indeksin artmasıyla birlikte doğal frekans
değerlerinin düştüğü aynı zamanda çatlak derinliği oranının (a/h) artmasıyla da 1. ve 3. mod
doğal frekans değerlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Ancak 2. moda ait doğal frekanslarının
çatlak derinliği oranından pek fazla etkilenmediği görülmüştür. Analizler   0 ,   1/ L ve
farklı çatlak pozisyonlarının (L1/L) farklı çatlak derinliği oranları (a/h) için yapıldığında elde
edilen ilk üç modlara ait değişimler sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir.
200

1. Mod doğal frekansı (Hz)

190
180
170
160
150

 = 0

a/b = 0.2
a/b = 0.4
a/b = 0.6
a/b = 0.8

140
130
120
0.2

0.4

0.6

Çatlak pozisyonu (L1/L)
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1250

2. Mod doğal frekansı (Hz)

1200
1150
1100
1050
1000
950

 = 0

a/h = 0.2
a/h = 0.4
a/h = 0.6
a/h = 0.8

900
850
800
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Çatlak pozisyonu (L1/L)
3500
3400

3. Mod doğal frekansı (Hz)

3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700

 = 0

a/h = 0.2
a/h = 0.4
a/h = 0.6
a/h = 0.8

2600
2500
2400
0.2

0.4

0.6

0.8

Çatlak pozisyonu (L1/L)

Şekil 4 Geometrik indeks   0 için ilk üç modun farklı çatlak pozisyonunun (L1/L) farklı
çatlak derinliği oranlarıyla (a/h) değişimi
150
145

1. Mod doğal frekansı (Hz)

140
135
130
125
120
115
110
105

L
a/h= 0.2
a/h= 0.4
a/h= 0.6
a/h= 0.8

100
95
90
85
0.2

0.4

0.6

0.8

Çatlak pozisyonu (L1/L)
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1150

2. Mod doğal frekansı (Hz)

1100
1050
1000
950
900
850

L

a/h= 0.2
a/h= 0.4
a/h= 0.6
a/h= 0.8

800
750
700
0.2

0.4

0.6

0.8

Çatlak pozisyonu (L1/L)
3400

3. Mod doğal frekansı (Hz)

3200

3000

2800

2600

 = 1/L

a/h = 0.2
a/h = 0.4
a/h = 0.6
a/h = 0.8

2400

2200
0.2

0.4

0.6

Çatlak pozisyonu (L1/L)

0.8

Şekil 5 Geometrik indeks   1/ L için ilk üç modun farklı çatlak pozisyonunun (L1/L) farklı
çatlak derinliği oranlarıyla (a/h) değişimi
Şekil 4’ten görüleceği üzere çatlak pozisyonu ankastre uçtan serbest uca doğru
kaydırıldığında 1. modun frekans değerlerinde bir artış gözlemlenirken 3. mod ta tersi bir
durum gözlemlenmiştir. 2. mod ta ise frekans değerleri ankastre uçtan L1/L=0.6 ya kadar bir
düşüş ve bu konumdan sonra tekrar bir artış görülmüştür. Ayrıca her üç modun frekans
değerleri çatlak derinliği oranının artmasıyla da düştüğü görülmüştür. Şekil 5’e bakıldığında
ilk iki modun karakteristiği Şekil 4’teki ile aynıdır. Ancak, 3. modun karakteristiği Şekil 4’ün
3. moduyla kıyaslandığında farklılık arz etmiştir. Bu da geometrik indeksin bir etkisi olarak
yorumlanabilir. Öte yandan, analizler çatlak konumu L1/L=0.2 için farklı geometrik
indekslerin çatlaksız ve farklı çatlak derinliği oranları için yapıldığında ilk üç modun değişimi
Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6’dan görüldüğü gibi çatlaksız ve çatlaklı durum için geometrik
indeksin ve çatlak derinliği oranının artmasıyla birlikte 1. Ve 3. Mod doğal frekans
değerlerinin düştüğü görülmüştür. Buna karşılık 2. modun frekans değerlerinin geometrik
indeksin artmasıyla düşerken, çatlak derinliği oranının artmasıyla da pek fazla etkilenmediği
gözlemlenmiştir.
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200

L1/L = 0.2

190

a/h = 0
a/h = 0.2
a/h = 0.4
a/h = 0.6
a/h = 0.8

180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
0

0.25/L

0.5/L

0.75/L

1/L

Geometrik indeks ()
1240

L1/L = 0.2
a/h = 0
a/h = 0.2
a/h = 0.4
a/h = 0.6
a/h = 0.8

2. Mod doğal frekansı (Hz)

1220

1200

1180

1160

1140

1120
0

0.25/L

0.5/L

0.75/L

1/L

Geometrik indeks ()
3500

3. Mod doğal frekansı (Hz)

3400

3300

3200

L1/L = 0.2
a/h = 0
a/h = 0.2
a/h = 0.4
a/h = 0.6
a/h = 0.8

3100

3000

2900
0

0.25/L

0.5/L

0.75/L

1/L

Geometrik indeks ()

Şekil 6. Çatlak konumu L1/L=0.2 için ilk üç modun farklı geometrik indekslerin çatlaksız ve
farklı çatlak derinliği oranlarıyla değişimi
Diğer yandan analizler, farklı geometrik indekslerin (   0 ,   1/ L ) ilk üç modun frekans
boy kalınlık oranı (L/h) değişimi için yapıldığında elde edilen değişimler Şekil 7’de
verilmiştir.
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50000

1. Mod
2. Mod
3. Mod
1. Mod
2. Mod
3. Mod


40000

Frekans (Hz)

L
30000

20000

10000

0
10

15

20

25

30

35

40

Kiriş boy kalınlık oranı (L/h)

Şekil 7   0 ve   1/ L geometrik indeksleri için ilk üç modun frekans boy kalınlık oranı
(L/h) değişimi
Şekil 7’den de görüleceği gibi boy kalınlık oranının artmasıyla birlikte ilk üç modun frekans
değerlerinin düştüğü bununla birlikte geometrik indeks değerinin artmasıyla da frekans
değerlerinin düştüğü gözlemlenmiştir.
SONUÇLAR
Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar kısaca şöyle özetlenebilir; geometrik indeksin ve
çatlak derinliği oranının artmasıyla yapının doğal frekans değerlerinin düştüğü ancak ikinci
modun çatlak derinliği oranından pek fazla etkilenmediği görülmüştür. Çatlağın konumu
yapının titreşim karakteristiğini önemli ölçüde etkilediği ve farklı geometrik indeksler için
boy kalınlık oranının artmasıyla birlikte modalara ait doğal frekans değerlerinin düştüğü
gözlemlenmiştir.
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ÇENTİKLİ, ÇENTİKSİZ BETON KRİŞLERDE BOYUT ETKİSİ
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3

ABSTRACT
Test results from a size effect study of Type I&II on notched and unnotched beams are
presented. The test specimens were geometrically similar but with different sizes (in the ratio
1:12.5) with different notch length ratios of 0, 0.02, 0.075, 0.15 and 0.3. The beams had
rectangular cross sections with constant thickness of 40 mm, depth varied from 40 mm to 500
mm. It was observed that all the notch length ratios exhibited a size effect in which the
nominal stress at maximum load (failure load divided by cross-sectional area) decreased as
the size was increased. This contradicts with the current codes, which do not account for such
a size effect, and indicates that the failure is governed by fracture mechanics. The rotations
measured at the supports of each specimen using clinometer are also presented in this study.
ÖZET
Çentikli, çentiksiz beton kirişlerde Tip I&II boyut etkisi deney sonuçları verilmiştir. Deney
kirişleri, geometrik olarak benzer farklı boyutlarda (1:12.5 oranında), 0, 0.02, 0.075, 0.15 ve
0.30 çentik uzunlukludur. Dikdörtgen kesitli kirişlerin kalınlıkları sabit olup 40 mm,
yükseklikleri 40 mm den 500 mm ye değişmektedir. Bütün çentik uzunlukları için en büyük
yükteki göçme gerilmesi (göçme yükünün, kesite oranı) boyut arttıkça azalmaktadır. Geçerli
yönetmelikler boyut etkisini göz önüne almadığı için bu durum aykırı olup göçmede kırılma
mekaniği kullanılmalıdır. Bu çalışmada her bir numune için clinometer kullanılarak mesnet
dönmeler de elde edilmiştir.
GİRİŞ
Beton yarı gevrek bir malzeme olup, göçmesinin plastik teoriler ile açıklanması doğru
değildir. Beton elemanlarda yük altında yayılı çatlaklar oluşur, sonra yayılı çatlaklar göçme
yüküne yaklaşınca tek bir çatlağa dönüşerek eleman göçer. Beton yapıların modellemesi için
davranışın kırılma mekaniği ilkelerine dayandırılması gerekir. Beton yapılarda kırılma
mekaniği kullanılarak gerçek davranış belirlenebilir. Kırılma mekaniğinin kullanılma
nedenlerinden en önemlisi boyut etkisidir. Aynı bir beton karışımdan hazırlanmış geometrik
olarak benzer beton yapıların göçme yükleri karşılaştırıldığında, yapı boyutu D arttıkça,
göçme gerilmesi N azalmaktadır.
Yapılan araştırmalar, beton yapıların göçme yüklerinde boyut etkisi olduğunu göstermiştir.
Beton yapıların boyut etkisi üzerine yapılmış çalışmaları, (i) betonarmenin çekme, kesme
göçmesi (eğik kesme [1], burulma [2, 3], çekip çıkarma [4], aderans eki [5], çelik lifli beton
[6] ve diğ.), (ii) merkezi basınç yükü altındaki elemanların göçmesi (kompakt elemanlar [7],
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donatısız [8] ve donatılı [9] kolonlar, çentikli kolonlar [10], yüksek dayanımlı silindirler [11]
ve diğ.), (iii) eğilmede basınç betonun ezilmesi (aşırı donatılı kirişler [12]) dir.
Yapılan çalışmalar yalnız göçme yüklerinde değil yük-yerdeğiştirme ile yük-mesnet
dönmelerinde de boyut etkisi göstermiştir. Eğilme kirişlerinde Tip I&II boyut etkileri için beş
deney serisi hazırlanmıştır. Deney serilerinde kirişler aynı boyutlu olup, çentik boyları
değiştirilmiştir. Bu çalışmanın ana amacı boyut etkisi deneylerinde göçme yükü,
yerdeğiştirmeler yanında mesnet dönmelerinin etkisini araştırmaktır. Daha önceki benzeri
çalışmalarda kirişler yatay dökülmüştür. Burada ise kirişler alışılagelen biçimde düşey
dökülüp, düşey denenmişlerdir.
Bu çalışma, deneysel çalışma yanında analitik çalışmaları da içermektedir. Deneysel bulgular,
göçme yükleri yanında yük-düşey yerdeğiştirmeler, yük-mesnet dönmelerini içermektedir.
Göçme yükleri Tip I&II boyut etkisi bağıntılarının elde edilmesi için kullanılmıştır. Bu
deneylerdeki önemli konu beton kirişlerin eğilme göçmelerinde “clinometer” ile mesnet
dönmelerinin elde edilmesidir.
DENEY KİRİŞLERİ
Tip I&II boyut etkisini araştırmak için Gazi Üniversitesinde geometrik olarak benzer farklı
boyutta kiriş deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kirişlerde iki boyutta benzerlik olup; kiriş
yüksekliği D, kiriş uzunluğu L ile orantılıdır. Boyut etkisinin etkilenmemesi için kalınlık
bütün kirişlerde aynı b=40 mm seçilmiştir.
Bu çalışmada yapılan deneysel program farklı boyutlu deney kirişlerini içermektedir. Kirişler
4 farklı karışımda 6 Aralık 2012 de düşey olarak dökülmüşlerdir. Betonun dökümü sırasında
agreganın ayrışmasını önlemek için kalıplarda vibratör kullanılmıştır. Kirişlerin açıkta kalan
üst yüzü mala ile düzeltildikten sonra naylon örtü altında 48 saat bekletilmişlerdir. Kirişler 8
saat içinde dökülmüştür.

Şekil 1. Deney kirişleri
Beton kirişler, aynı bir karışım oranında dökülerek dört karışımında bağıl olarak aynı elde
edilmiştir. Deneyler geometrik olarak benzer dört farklı boyutta 80 kirişi içermektedir
(Çiz.1). Kiriş yükseklikleri 40, 93, 215 ve 500 mm olup, boyut değişim aralığı en küçükten en
büyüğe 1:12.5 dur. Çiz.1 ile Şek.2 den görüldüğü gibi bütün kirişlerde uzunluğun, yüksekliğe
oranı (L/D) 2.4 dür. Kirişlerin çentik aralığı sabit 4 mm olup beş farklı çentik
uzunluğu/yükseklik oranı 
0, 0.02, 0.075, 0.15, 30 elmas uçlu sulu testere ile
kesilerek elde edilmiştir. Burada a=çentik uzunluğudur.
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Çizelge 1. Deney kirişlerinin boyutları, sayıları.
Çentik derinlik oranı α=a/D
Kiriş
Yükseklik×Uzunluk
boyutu
(mm)
0
0.025
0.075
0.15
12.5
500×1200
4
4
4
4
5.386
215×516
4
4
4
4
2.321
93×223.2
4
4
4
4
1
40×96
4
4
4
4

0.3
4
4
4
4

Toplam
20
20
20
20

Şekil 2. Yükleme düzeneği
Kirişler çentik derinliklerine göre gruplandırılmıştır. Kiriş adlandırılmasında “C” çentiksiz
(
i, “N” ise çentikli kirişleri göstermektedir. Çentikli kirişlerde ikinci gelen
“S” küçük çentik uzunluk oranı 
 “M” orta çentik uzunluk oranı
 “B” büyük çentik uzunluk oranı  “D” derin çentik uzunluk oranı
 

andan kiriş sayıları gelmektedir. Her bir kirişten
dörder adet dökülmüştür.
Kirişler 2 gün sonra (8 Aralık 2012) kalıptan çıkarılıp, naylon örtü altında ıslak olarak deney
yapılana kadar bekletilmiştir. Kirişler deney sırasında yaş farkının sonuçları etkilememesi için
laboratuvar koşullarında yaklaşık 7 ay bekletilmişlerdir. Bütün çentikler kirişler döküldükten
44-46 gün sonra 22-24 Ocak 2013 de açılmıştır.
Kirişler aynı karışım oranında, yaklaşık aynı yaşta, aynı çevre koşullarında deney için
saklanmışlardır. Bütün deneyler aynı yükleme çerçevesinde yük kontrollü olarak en büyük
yüke yaklaşık aynı zamanda ulaşacak biçimde denenmişlerdir.
Beton karışım oranı çimento/su/kaba agrega/kum=1/0.55/1.81/2.81 (ağırlık) olarak
laboratuvarda hazırlanmıştır. Çimento yaygın kullanılan Portland çimentosu, kaba agrega
Kutludüğün taş ocağından, kum ise yerel nehir yatağından elde edilmiştir. En büyük ince
agrega boyutu 5mm, en büyük kaba agrega boyutu 10 mm dir. Kirişler düzgün yüzeyli
plywood ahşap kalıplara dökülmüştür. Beton dökülmeden önce kalıplar, beton yapışmasını,
betonun su kaybını önlemek için yağlanmıştır.
Beton karışımının basınç dayanımını bulmak için 150 mm lik 5 küp, 75 mm çapında 150 mm
yüksekliğinde 7 silindir dökülmüştür. Bütün küp, silindirler ile kirişler aynı koşullarda
kalmışlardır. 215 gün sonra beş adet küpün ortalama basınç dayanımı 47.3 MPa (değişim
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katsayısı=3%), yedi adet 75x150 lik silindirin ortalama basınç dayanımı 36.9 MPa (değişim
katsayısı=11%) bulunmuştur. Silindir kalıpları metal, küp kalıpları ise sert plastiktir.
Çalışma ile ilgili, deney düzeneği, ölçüm yerleşimi, gibi bilgiler diğer çalışmalarda
verilmiştir [18-20].
DENEY DÜZENEĞİ
Deney kirişleri yatay etkinin göçme biçimini etkimemesi için her iki uçta kayıcı olarak,
simetrik mesnetli, ortadan P ile yüklenmiştir (Şek.2). Kiriş yüklemelerinde, yük ve mesnetler
arasında düzlem dışı yerdeğiştirmeleri azaltma amacı ile aynı bir doğrultuda yüklenmesi için
gerekli özen gösterilmiştir. Yük aktarımının uygun olması, yanal burkulmanın önlenmesi için
en büyük boyutlu kirişlerin (h=500 mm) her iki yüzünde düşey kayıcı mesnetler,
kullanılmıştır. Bütün deneylerde, uygulanan yükü ölçmek için “yük hücresi”, düşey
yerdeğiştirmeleri ölçmek için “LVDT”, kirişlerin mesnet dönmelerini ölçmek için
“clinometer” kullanılmıştır. Bütün ölçüm aletlerinin deney öncesi doğrulukları kontrol
edilmiştir.
Deneyler, uzun süre alacağından, deney kirişleri 200 gün bekletilmiştir. Deneylere 15
Temmuz 2013 de başlanılarak 8 günde tamamlanmıştır. Kirişlerin uzun süre bekletilmesi
sonucu beton dayanım artışı ile 7 aylık betonda hidratasyon azaldığından (hidratasyon hızı 3
aydan sonra çok azalır [21]), yaş farkı etkisi en aza indirilmiştir. Yükleme çerçevesinin
“katılık” etkisinin deney sonuçlarına etkisini en aza indirmek için bütün kirişler 500 kN
kapasiteli çerçevede, 50 kN duyarlıklı “load cell” ile denenmiştir.
Yük ile mesnetlerin olduğu yerlere yükleri kirişlere düzgün dağılı vermek için çelik prizmatik
bloklar kullanılmıştır. Çelik blokların boyutları kiriş boyları ile orantılıdır. Yük altında,
mesnetlerde betonun yerel ezilmesini önlemek çelik prizmalar superglue ile kirişlere
yapıştırılmıştır (Şek.2). Kesitleri 60x36, 25.8x15, 11.1x7, ile 5x340 mm, uzunlukları 40 mm
olan 4 adet mesnet seti farklı boyutlu kirişler için kullanılmıştır. Mesnet çapları (), kiriş
boyutu ile değişmekte olan, yarım daire mesnetlere oturmaktadır. Geometrik benzerlik yük
altında, kenar mesnetlerdeki çelik mesnetlerde de sağlanmıştır. Mesnet ile yük altına konacak
çelik blokların yerleri kirişlere işaretlenerek, prizmalar yapıştırılmıştır. Mesnet ortasından
diğer mesnete olan açıklığın, kiriş yüksekliğine oranı 2.176 dır. Yükleme hızının göçme
yüklerine etkisini en aza indirmek için bütün kirişlerde, en büyük yüke 5-10 dakika arasında
ulaşılmıştır.
Bütün çentikli, çentiksiz kirişlerde iki ölçme aleti kullanılmıştır. Ölçüm aralığı 200 mm olan,
doğrusal değişen çok küçük değişimleri ölçen LVDT, kiriş dışında, kirişin oturduğu plağın
düşey yukarı yerdeğiştirmesinden ölçmüştür. LVDT yükleme çerçevesine manyetik mesnet
ile oturtulmuştur.
Mesnet dönmelerini () ölçmek için kiriş yüzünde kullanılan, diğer ölçüm aleti “clinometer”,
olası göçme yerlerinden uzak yere konmuştur. Elektronik ölçüm yapan “Clinometer” in
markası AccuStar olup, 0.0010 duyarlılıkta olup, analog çıkışı vardır. Analog çıkış, bir başka
düzenleyici (conditioner) devre ile veri toplayıcısına iletilmektedir. Dairesel olan
“clinometer” in oturma çapı 44 mm olup bu çapta etkilidir. Clinometer, kiriş yüzüne C biçimli
tutucu ile sıkı bir biçimde tutturularak, mesnet döndükçe, clinometer mesnet ortasındaki
dönme açısını vermektedir.
BOYUT ETKİSİ
Deneyler, Tip I ile Tip II arasındaki geçiş bağıntısını elde etmek için önemlidir. Tip I boyut
etkisi, çentiksiz kirişlerde ya da önceden büyük çatlağı olmayan, büyük çatlağı birden
oluşmayan yapılarda oluşur. Tip II boyut etkisi ise derin çentikli ya da en büyük yüke
kontrollü çatlak gelişimi ile ulaşan (betonarme yapılar gibi) yapılarda oluşur. Tip II boyut
etkisi eğrisi, D kirişin karakteristik boyutu olmak üzere ya D-1/2 kuvvet yasası ile sonlanır. Tip
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I boyut etkisi ya olasılıksal boyut etkisi ihmal edildiğinde yatay asimptot olarak ya da -1/2
eğiminden daha küçük eğimli kuvvet yasası LEFM (Lineer elastic fracture mechanics) ile
sonlanır. Tip II boyut etkisindeki davranış, çentiğin ya da daha önceden var olan büyük
çatlağın kırılma işlem bölgesinden (FPZ) büyük olması, Tip I de en büyük yükte ancak
görünür çatlak oluşmasındandır [14]. Bu çalışma Tip I ile II arasındaki geçişi verir. Bu
çalışmada sığ çatlaklı kirişlere de yer verilmiştir.
Yapı dayanımında boyut etkisi, yapının Nu bilinen dayanımı olmak üzere, en büyük (göçme)
yükünden elde edilerek Bağ.(1) ile tanımlanır.
 =cNPu/(bD)
(1)
Burada, D kiriş ya da yapının karakteristik boyutu, b kirişin genişliği, cN uygunluk için seçilen
boyutsuz katsayıdır. Çentiksiz kirişler için boyut etkisi Tip I, Bağ.(2) ile verilmiştir [14].
N=fr[1+rDb/(D+lp)]1/r
(2)
Çentikli kirişler (Tip II) için ise Bağ.(3) verilmiştir.
N=Bft/1+D/D0
(3)
Burada fr, r, Db, lp, Bft, D0 deney sonuçlarından bulunacak ampirik sabitlerdir. N=nominal
gerilme, fr=çok büyük yapılarda nominal gerilme, r=dataya uydurulan eğriden bulunan
boyutsuz büyüklük olup optimizasyonda 0.50 ile 0.52 arasında değişmekte [14], Db= çatlak
sınır tabakasının derinliği (yaklaşık FPZ na eşit), lp=en büyük agrega boyutu ile ilgili
malzemenin karakteristik boyutu, B=boyutsuz parametre, ft= betonun çekme dayanımı,
D0=yapı geçiş boyutudur.
DENEY ANALİZLERİ
Beton kirişlerin boyut etkisi deney sonuçları Çiz.2 de özetlenmiştir. Bu çizelgede P0 deneyden
ölçülen en büyük yüktür. Şek.3 ise her bir çentik-uzunluk oranı  için log( ) in log(D)
değişimi olan bütün boyut etkisi eğrilerini göstermekte olup, kiriş dayanımı artan boyut ile
azaldığını göstermektedir.

a)
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c)

d)

e)
Şekil 3. Boyut etkisi eğrileri
Çizelge 2. Her bir kiriş için ölçülen en büyük yük ile göçme gerilmeleri.
D
P0
P0
P0
N
N
N
Beam
Beam
Beam
(mm) (kN) (MPa)
(kN) (MPa)
(kN) (MPa)
C1
500 20.07 7.23
NS1 18.97 7.11
NM1 16.76 7.07
C2
500 19.25 6.93
NS2 21.82 8.18
NM2 15.26 6.43
C3
500 24.97 8.99
NS3 20.49 7.68
NM3 13.79 5.81
C4
500
27.6
9.94
NS4 20.11 7.54
NM4 16.16 6.81
C5
215 15.88 13.29 NS5 9.06
7.88
NM5 10.02 9.79
C6
215 12.99 10.88 NS6 6.64
5.77
NM6 7.69
7.52
C7
215 16.69 13.97 NS7 7.73
6.72
NM7 7.55
7.38
C8
215 18.52 15.51 NS8 8.53
7.41
NM8 8.48
8.29
C9
93
10.73 20.75 NS9 5.51 11.13 NM9 5.32 12.03
C10
93
8.62 16.67 NS10 5.85 11.82 NM10 4.74 10.72
C11
93
6.95 13.44 NS11 5.17 10.44 NM11 4.2
9.50
C12
93
6.42 12.41 NS12 5.48 11.07 NM12 4.96 11.22
C13
40
4.37 19.67 NS13 3.47 16.43 NM13 3.22 16.93
C14
40
4.38 19.71 NS14 4.46 21.11 NM14 3.29 17.30
C15
40
3.33 14.99 NS15 3.99 18.89 NM15 3.35 17.62
C16
40
4.07 18.32 NS16 3.9
18.46 NM16 3.44 18.09
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Beam
NB1
NB2
NB3
NB4
NB5
NB6
NB7
NB8
NB9
NB10
NB11
NB12
NB13
NB14
NB15
NB16

D
(mm)
500
500
500
500
215
215
215
215
93
93
93
93
40
40
40
40

P0
N
Beam
(kN) (MPa)
13.22 6.59
ND1
12.81 6.38
ND2
13.45 6.70
ND3
13.77 6.86
ND4
7.73
8.93
ND5
6.28
7.26
ND6
7.06
8.16
ND7
9.62 11.12 ND8
3.84 10.29 ND9
4.46 11.95 ND10
4.70 12.60 ND11
5.06 13.56 ND12
2.98 18.56 ND13
2.68 16.69 ND14
3.06 19.06 ND15
2.42 15.07 ND16

P0
N
(kN) (MPa)
11.34 8.33
11.38 8.36
10.82 7.95
11.54 8.48
6.69 11.51
7.04 12.11
6.60 11.35
8.04 13.83
3.30 13.06
4.86 19.24
2.90 11.48
2.76 10.93
1.78 16.35
1.66 15.24
1.40 12.86
1.61 14.79

SONUÇLAR
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki verilmiştir.
1-Boyut değişim aralığı 1:12.5 olan düşey döküm kirişlerin bütünü boyut etkisi göstermiştir.
2-Çentik değişim aralığı 
kirişler Bazant’ın Tip I, Tip II boyut etkileri ile
uyum göstermiştir.
3-Kiriş boyutu arttıkça, boyut etkisi, gevreklik artmıştır.
4-Dataya uygun eğrilerin geçirilmesi ile Bazant’ın fr=5.27 MPa, Db=73.2 mm, lp=126.6 mm
değerleri yerine aynı bir r=0.52 için fr=4 MPa, Db=90 mm, lp=50 mm bulunmuştur.
5-Bazant’ın Tip I boyut etkisi küçük çentikli kirişler için, Tip II boyut etkisi derin çentikli
kirişler için uygun olduğu görülmüştür.
6- Tip I, Tip II boyut etkisi gözlenmiş olup yönetmeliklerde göz önüne alınmalıdır.
Ek Bilgi: Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dan Gazi,
İstanbul Bilgi Üniversitelerine sağlanan Proje No:111M374 ile gerçekleştirildiği için
TÜBİTAK’a teşekkürü bir borç biliriz. Deneylerin yapılmasında emeği geçen, Dr.Çağatay M.
Belgin’e teşekkür ederiz.
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YAPIŞTIRICI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ SANDVİÇ T TİPİ
BAĞLANTILARIN DÜŞÜK HIZLI DARBE DAVRANIŞI
Umut Çalışkan1, M. Kemal Apalak2 ve Kemal Arslan3
1,2
Erciyes Üniversitesi, Makine Mühendisliği, KAYSERİ
3
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, KAYSERİ
ABSTRACT
Adhesive bonding technique is used in many engineering areas succesfully. Adhesive
bonding presents the new possibilities to manufacture with low cost because of many
advantages in application. It is possible to bond very thin metal plates and obtain
lightweight joints with adhesive. Tee joints are used to strenghten plates which are made
by non-metal (composite) in marine structures, automotive industry and aircraft industry.
Although it is used extensive in practice, confirming the geometric dimentions are related
with experience of more simple bonding behaviour. Researchers used different bonding
technics in tee joints. In this study, the impact behaviour of tee joints with double support
was investigated by using Abaqus® finite element packaged software. Tee joints were
formed as sandwich structure with two different polymer foam core materials (Expanded
polystrene, EPS and Polivinil klorür, PVC) and reinforced metal plates (Aluminum 2024T3). The effect of the foam density and support geometry on the impact behaviour were
investigated for different impact energies. Sandwich structure was bonded using adhesive.
Adhesive layers were modelled by using cohesive zone model and cohesive elements.
ÖZET
Yapıştırıcı ile bağlama tekniği birçok mühendislik sahasında başarılı bir şekilde
uygulanmıştır. Uygulamadaki birçok avantajından dolayı yapıştırıcı ile birleştirme düşük
maliyetli üretim için yeni imkânlar sunar. Yapıştırıcı ile çok ince metallerin birleştirilmesi
ve hafif bir bağlantı elde edilmesi mümkündür. Deniz yapılarında, otomotiv sanayinde ve
uçak yapılarında metalik olmayan (kompozit) malzemelerden imal edilmiş plakaların
dayanımını arttırmak amacıyla T bağlantılar kullanılmaktadır. Pratikte ki yaygın
kullanımına rağmen, geometrik boyutlarının tespit edilmesi daha basit geometrili
bağlantıların davranışlarından elde edilen tecrübeye dayanır. T tipi bağlantıların
oluşturulmasında araştırmacılar farklı birleştirme teknikleri kullanmışlardır. Bu çalışmada,
çift destekli T tipi bağlantıların düşük hızlı darbe davranışı Abaqus® sonlu elemanlar paket
programı kullanılarak incelenmiştir. T bağlantı, gelen darbe yüklerini daha iyi
sönümleyebilmek ve yeterince de hafif olmasını sağlamak için, çekirdeği iki farklı polimer
köpük malzemesi (Expanded polystrene, EPS ve Polivinil klorür, PVC) olan ve metal
plakalarla (Alüminyum 2024-T3) desteklenmiş sandviç yapı şeklinde oluşturulmuştur.
Darbe davranışına köpük yoğunluğu etkisi ve destekleyici yapının geometrisinin etkisi
farklı darbe enerjileri için incelenmiştir. Yapı tamamen yapıştırıcı kullanılarak
oluşturulmuştur. Yapıştırıcı malzemesi kohezif bölge modeli (Cohesive Zone Model) ve
kohezif elemanlar (Cohesive element) kullanılarak modellenmiştir.
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GİRİŞ
Dünyada gelişen teknoloji ile birlikte mühendislik uygulamalarında kompozit
malzemelerin yeri gün geçtikçe artmaktadır. Saçtan, tahtadan yapılan tekneler, yatlar
yerlerini polyester cam elyaftan yapılan benzerlerine bırakmaktadır. Bakım onarım
yönünden daha avantajlı olan kompozit malzemelerden yapılan teknelerin esas avantajları
ise aynı zamanda hafif, uzun ömürlü ve süratli olmalarıdır. Ahşap yapılarda ve uçak
konstrüksiyonlarında yapıştırılmış yapıların dayanımı ve gerilme değişimlerine olan
dayanımı yıllardır gösterilmiştir. Geleneksel metotlara göre bazı avantajlarından dolayı,
yapıştırıcıyla birleştirilmiş bağlantılar birçok araştırmacı tarafından klasik analitik metot
ve sonlu eleman metodu kullanılarak incelenmiştir. Tek ve çift bindirme bağlantıları basit
geometriye sahip olmalarından dolayı ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir. Analizler,
yapıştırıcıyla birleştirilmiş bağlantıların soyulma gerilmeleri için zayıf olduğunu ve
yapıştırıcı ucu civarında yüksek gerilme yığılmalarının meydana geldiğini göstermiştir (1).
YÖNTEM
Kohezif Bölge Modeli (Cohesive Zone Modelling)
Sandviç yapıların imalatında yapıştırıcı önemli bir yere sahiptir. Yapıştırıcı (adhesive),
ASTM tarafından “yüzey teması ile malzemeleri bir arada tutabilen madde” olarak
tanımlanmaktadır (2). Yapıştırıcılar havacılık, uzay, denizcilik ve otomotiv gibi bir çok
alanda kullanılmaktadır. Yapıştırıcının bir başka tanımı ise, “yüzeylere uygulandığında
onları bir arada tutabilen ve ayrılmayı önleyen polimerik malzemedir” şeklindedir.
Yapışmış bölge modeli gerilme-şekil değiştirme eğrisi esas alınacak olursa, eğrinin tepe
noktasına kadar elastik olarak yüklenir, hasar bu nihai yüklemeden sonra başlar ve
sonunda kopma meydana gelir. Yapışmış bölge yöntemi genel olarak düğüm noktalarını
birleştiren yapıştırıcıya ait elemanların, yapışma gerilmeleri ile karşılık gelen yer
değiştirmeleri (normal ve kayma) arasındaki ilişkilerden faydalanır. Ayrıca bu model
eğrinin tepe noktaları (normal) veya (kayma) ‘ a kadar elastik davranışını, bunu takip
eden rijitlik azalışını, malzemedeki son kopmaya kadar olan elastik bozunumu da kullanır.
Yapışmış bölge modeli genel olarak çalışmalarda, üçgen, üssel ve ikizkenar yamuk
kuralları şeklinde uygulanmaktadır(Şekil 1 (3)).

Şekil 1. Yapışmış Bölge Modeli Kuralları
Üssel kuralda
ve
e kadar lineer bir davranış vardır ve bu degerlerden sonra
kopmaya kadar üssel olarak bir yumuşama dikkate alınır. Ancak üçgen kuralda gerilmede
ani bir düşüş söz konusudur. Gn ve Gs yapışmış bölge yöntemi kurallarının çekme ve
kayma durumlarındaki eğrinin altında kalan alandır. Yapışmış bölge yönteminde lineer
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elastik davranış arayüzeyde o anki kayma ve çekme durumlarına karşılık gelen gerilme
ve şekil değiştirme halleri cinsinden matris biçiminde tarif edilir (3).
(1)

(2)

Şekil 2. Yapışmış Bölge modeli davranışı
Sekil 2 de gösterildiği gibi eğrinin eğimi rijitliği vermektedir (4). Bu değer özellikle
kırılma davranışlarında oldukça yüksektir. Tip I ve Tip II de normal veya kayma
gerilmeleri kritik değere geldiginde rijitlik 0’ a düşer. Gerçek yapılarda genellikle kuvvet
çatlak önünde yer alır, bu yüzden genel olarak karışık tip ayrılma formülasyonunu
çıkartmak gerekmektedir. Tip I ve Tip II (normal ve kayma) için ilk ayrılma meydana
geldigi anda GI veya GII (kırılma toklukları) kritik degerlerinin hesaplanması gereklidir.
(GIC veya GIIC).
Tablo 1. T bağlantı elemanlarının özellikleri
Elastiklik
Akma
Poisson
Yoğunluk
Malzeme
Modülü
Gerilmesi
Oranı
(kg/m3)
(GPa)
(MPa)
Al 2024-T3
73.1
0.33
2780
350
EPS 100
0.031
0
100
PVC500
0.105
0
500
Tablo 2. Araldite 2015 yapıştırıcı malzemesi özellikleri
Malzeme
Araldite 2015
Elastiklik Modülü (GPa),E
1.85
Kayma Modülü (GPa),G
0.56
21.63
Ayrılma Gerilmesi (Normal,MPa),

294

Ayrılma Gerilmesi (Kayma,MPa),

17.9

Ayrılma Tokluğu (Normal,N/mm),

0.43

Ayrılma Tokluğu (Normal,N/mm),

4.70
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Sonlu Elemanlar Modeli ve Sayısal Analizler
Analizler Abaqus® sonlu elemanlar metodu paket yazılımı kullanılarak yapılmıştır.
Malzemeler elastik-plastik malzeme modeline uygun bir şekilde modellenmiştir. Bunun
için her bir malzeme ASTM standartlarına uygun bir şekilde çekme ve basma testine
maruz tutulmuş ve analizlerde bu sonuçlar kullanılmıştır. Şekil 3 de bu malzemelerin
gerilme-şekil değiştirme eğrileri gösterilmiş, Tablo 1’de ise bu malzemelerin mekanik
özellikleri verilmiştir [5,6]. Köpük malzemesi için CRUSHABLE FOAM malzeme
modeli kullanılmıştır. Yapının oluşturulmasında başlıca faktör olan yapıştırıcı malzemesi
ise, ayrılmaları ve hasarı incelenebilmesi için kırılma mekaniği temelli COHESIVE
ZONE MODEL kullanılmıştır. Tablo 2’de bu model için gerekli olan mekanik özellikler
verilmiştir [3]. Metal plakalarda ve köpük malzemesinde eleman tipi olarak 8 düğüm
noktalı katı (solid) elemanlar kullanılmıştır. Yapıştırıcı malzemesi ise malzeme modeline
uygun olarak özel formülasyonu olan kohezif (cohesive) elemanlar kullanılarak
modellenmiştir.
Darbe analizleri için vurucu, t bağlantı geometrisine uygun olarak silindirik uçlu ve rijit
olarak modellenmiştir. Vurucu kütlesi sabit ve 5.302 kg’dır ve vurucu hızının değiştiği (2
ve 4 m/s) iki farklı darbe enerjisinde (10.6 J ve 42.4 J) yapılmıştır. Yapılan ön analizlerde
darbe süresinin 20 ms ‘ yi geçmediği görülmüş ve bu süre dikkate alınarak analizler
yapılmıştır. Analizlerde bir diğer önemli nokta ise temas algoritmasıdır. Vurucu ile T
bağlantı arasında ve diğer yüzeyler arasında GENERAL CONTACT temas algoritması
kullanılmıştır. Birbirine temas eden yüzeylerin birbirinden ayrılmaması ve birlikte
hareket etmesi için ise yüzeyler tek tek seçilerek TIE SURFACE TO SURFACE temas
algoritması kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına etki edecek bir diğer faktör ise sınır
şartlarıdır. Yapı araştırıldığında çalışma şartlarına uygun olacak sınır şartları
oluşturulmuştur.
40

4
EPS100
3.5

30
Gerilme (MPa)

3

20

2.5
2
1.5

10

1
0.5

0
0

0.05

0.1
Şekil Değiştirme

0.15

0

0.2

0

0.1

0.2

0.3

a) Araldite 2015

0.4
0.5
Sekil Degistirme

0.6

0.7

0.8

0.9

b) EPS100
200

600

PVC500

Al 2024-T3

180

500

160
140

400

Gerilme (MPa)

Gerilme (MPa)

Gerilme (MPa)

Araldite 2015

300
200

120
100
80
60
40

100
20

0
0

0.025

0.05

0.075
0.1
0.125
Şekil Değiştirme

0.15

0.175

0.2

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
Sekil Degistirme

0.6

0.7

0.8

0.9

c) Al 2024-T3
d) PVC500
Şekil 3. T bağlantıda kullanılan malzemelerin gerilme-şekil değiştirme eğrileri
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

295

Çalışkan1, Apalak 2 ve Arslan3

Analizler destekleyici plakaların farklı iki geometrisi dikkate alınarak ve değişen iki
farklı yoğunluğa sahip yumuşak ve sert köpük malzemelerinin darbe davranışına etkisi
araştırılarak yapılmıştır. Enerji sönümleme kabiliyeti oldukça yüksek olan köpük
malzemeleri T bağlantının darbe yükünün geldiği tarafa konumlandırılarak, yapının zarar
görmeden darbeyi sönümleyebilmesi amaçlanmıştır. T bağlantının uzunluğu 300 mm,
genişliği 30 mm ve yüksekliği ise 140 mm ‘ dir. Alüminyum plakalar 2 mm kalınlığına
sahipken, köpük kalınlığı 10 mm ve yapıştırıcı kalınlığı ise yaklaşık 0.2 mm’ dir.
Destekleyici plakaların boyları ise 50 ve 75 mm olarak değişmektedir. Şekil 5 de aynı
malzeme türü aynı renk olacak şekilde model ve T bağlantının sonlu elemanlar modeli
gösterilmektedir. Numuneleri yorumlayabilmek ve ayırt edebilmek için kodlama tekniği
kullanılmıştır. Köpük malzemesinin ismi, yoğunluk, destekleyici plakaların (stiffer)
çeşidi ve darbe hızı bu kodlama içerisinde yer almaktadır (Şekil 5). Sonlu elemanlar
modeli ve oluşturulan eleman ağı yapısı da Şekil 5 de gösterilmektedir.
XXXXXX-SX-VX
Darbe hızı
(2 ve 4 m/s)
Destek Uzunluğu
(1-50 mm,2-75 mm)
Köpük Malzemesi, yoğunluğu
(EPS100,PVC500)

a) EPS100S1V2
b) PVC500S2V4
Şekil 5. T tipi bağlantının sonlu elemanlar modeli ve numune ismi kodlaması
Analiz sonuçları ve deformasyon görüntüleri sıralı bir şekilde Şekil 6 da gösterilmektedir.
Düşük yoğunluklu ve 1. çeşit destek plakasına sahip yapı (EPS100S1V2) 2 m/s darbe hızı
için 2. çeşit destek plakalı yapıya göre daha fazla burkulmuştur. Destekleyici plaka
boyunun daha uzun olması (2. çeşit) yapıyı daha rijit hale getirmiştir. Darbe hızı
arttığında bu durum daha belirgin olarak görülmektedir. Darbe hızının artmasıyla 1. çeşit
destekleyici yapı için (EPS100S1V4) yapıya etkiyen darbe enerjisinin büyük bir kısmı t
bağlantının dikey kısmı tarafından alınmış ve burkulmaya harcanmıştır. 2. çeşit plakaya
sahip yapıda ise (EPS100S2V4) köpük malzemesi daha fazla sıkışmıştır ve sandviç
yapının metal plakaları daha fazla plastik deformasyona maruz kalmıştır. Bu durumun
temel nedeni destek plaklarının boyunun daha uzun olması ve bu durumun burkulmayı
önlemesidir. Yüksek yoğunluklu köpük malzemesine sahip (PVC500S1V2) sandviç t
bağlantılara bakıldığında ise destek plakası etkisi aynı sonuçları vermiştir. Destek plakası
daha uzun olan yapılarda (PVC500S2V2) daha az burkulma meydana gelmiş fakat daha
fazla köpük sıkışması oluşmuştur. Yüksek yoğunluklu bağlantıdaki köpük sıkışması
düşük yoğunluktaki bağlantıdaki gibi bariz bir şekilde görülmemektedir. Bunun nedeni,
yüksek yoğunluğun sıkışma oranını etkilemesidir. Yoğunluk etkisi araştırıldığında ise,
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yüksek yoğunluklu köpük daha sert bir yapıya sahip olduğu için t bağlantılarda burkulma
daha fazla görülmektedir. Yoğunluğun artması yapıyı rijitleştirmiştir. T bağlantının
kullanım yerlerine göre yüksek darbe enerjisine maruz kalan yapılarda yüksek
deformasyonlar gözükmemektedir. Yapıya etki eden darbe enerjisi başarılı bir şekilde
sönümlenmiştir. Yapının oluşturulmasının temel amacı gelen darbe enerjisini başarılı bir
şekilde sönümleyebilmektir.

EPS100S1V2

EPS100S2V2

EPS100S1V4

EPS100S2V4

PVC500S1V2

PVC500S2V2

PVC500S1V4

PVC500S2V4

Şekil 6. Sandviç T Tipi bağlantıların deformasyon görüntüleri
Şekil 7 de ise kohezif bölge metodu ile modellenen yapıştırıcı tabakasında meydana gelen
hasarlar gösterilmektedir. 2 m/s darbe hızına maruz yapılarda herhangi bir hasar ve
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ayrılma oluşmamaktadır. 4 m/s darbe hızına maruz yapılarda ise T bağlantının sandviç
kısmıyla, dikey plakaların birleştirilme noktasında ve destek plakalarının başlangıç
noktalarında ayrılmalar meydana gelmiştir. Ayrılmalara neden olan temel faktör
burkulmaların meydana gelmesidir.

EPS100S1V4

EPS100S2V4

PVC500S1V4

PVC500S2V4

Şekil 7. Yapıltırıcı bölgesi hasara uğramış numuneler

14

6
EPS100S1V2
EPS100S2V2
PVC500S1V2
PVC500S2V2

5

EPS100S1V4
EPS100S2V4
PVC500S1V4
PVC500S2V4

12

Temas Kuvveti (kN)

Temas Kuvveti (kN)

10
4

3

2

8

6

4
1

0

2

0

2

4

6

8

10
12
Zaman (ms)

14

16

a) V= 2 m/s, E=10.6 J

18

20

0

0

2

4

6

8
Zaman (ms)

10

12

14

16

b) V= 4 m/s, E=42.4 J

Şekil 8. Sandviç T tipi bağlantıların temas kuvveti-zaman grafikleri
Şekil 8’de T tipi bağlatıların temas kuvveti-zaman grafikleri gösterilmektedir. Düşük
köpük yoğunluklu ve 1. tip destek plakasına sahip yapı (EPS100S1V2) 2 m/s darbe hızı
için (E=10.6 J) 2.4925 kN en büyük temas kuvvetine sahipken, 2. tip destek plakasına
sahip yapı ise (EPS100S2V2) 3.2610 kN en büyük temas kuvvetine sahiptir. Daha büyük
yoğunluklu köpük malzemesine ve 1. tip destek plakasına sahip yapı 4.5266 kN, 2. tip
destek plakasına sahip numune ise 5.4397 kN en büyük temas kuvvetine sahiptir. Temas
sürelerine bakıldığında ise, en büyük temas süresi 17 ms olarak düşük yoğunluklu köpük
malezmesi ve 1. tip destek plakasına sahip yapıda ortaya çıkmaktadır. 2. destek plakasına
sahip yapıda ise 14.6 ms temas süresi oluşmaktadır. Yüksek yoğunluklu ve 1. tip destek
plakasına sahip yapıda 11.8 ms temas süresi oluşurken 2. tip destek plakasına sahip
numunede ise 8.7 ms temas süresi oluşmuştur. En büyük temas kuvvetleri köpük
yoğunluğu arttıkça artmaktadır. Destek plakası değişimi dikkate alındığında ise, 2. tip
destek plakası daha uzun olduğu için yapıyı daha da rijit hale getirmiştir ve temas
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kuvvetinin artmasına neden olmuştur. Temas süreleri ile temas kuvvetleri arasında da
uyum olduğu gözükmektedir. Temas kuvveti arttıkça temas süresinin azaldığı
gözlemlenmektedir.
Darbe hızı 4 m/s olduğunda ise (E=42.4 J) düşük yoğunluklu ve 1. tip destek plakasına
sahip yapıda 6.0514 kN en büyük temas kuvveti ve 11.8 ms temas süresi oluşturmaktadır.
2. tip destek plakasına sahip yapıda ise 6.7184 kN en büyük temas kuvveti ve aynı şekilde
11.8 ms temas süresi oluşturmaktadır. Yüksek yoğunluklu köpük malzemesi ve 1. tip
destek plakasına sahip yapıda 7.6583 kN en büyük temas kuvveti verirken 2. tip destek
plakasına sahip yapı ise 13.8109 kN en büyük temas kuvveti vermektedir. Temas süreleri
ise aynı şekilde 11.8 ms olup değişmemektedir. Darbe hızı arttığında da köpük yoğunluğu
değişimi darbe davranışını aynı şekilde etkilemiştir ve daha büyük temas kuvvetlerine
neden olmaktadır. Fakat darbe hızının artması temas sürelerini değiştirmemiştir. Temas
artık olabildiğince kısa sürede meydana gelmektedir.
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Şekil 9. Sandviç T tipi bağlantıların kinetik enerji-zaman grafikleri
Şekil 9’da sandviç T tipi bağlantıların kinetik enerji-zaman grafikleri gözükmektedir.
Kinetik enerji grafikleri vurucu üzerinden alınmıştır. 2 m/s darbe hızı için sonuçlar
incelendiğinde, (E=10.6 J) düşük yoğunluklu ve 1. tip destek plakasına sahip yapı yaklaşık
olarak 8.2 J enerji sönümlerken 2. tip destek plakasına sahip yapı ise 8.7 J enerji
sönümlemiştir. Daha yüksek köpük yoğunluğuna ve 1. tip destek plakasına sahip yapı 9.7
J enerji sönümlerken 2. tip destek plakasına sahip yapı ise 10 J enerji sönümlemiştir.
Köpük yoğunluğunun artması enerji sönümleme kabiliyetini arttırmaktadır. Aynı zaman
da daha uzun olan destek plakası tipi de enerji sönümleme kabiliyetini arttıkmaktadır.
Sönümlenen enerji hem elastik şekil değiştirmeye hemde plastik şekil değiştirmeye
harcanan enerjidir.
Darbe hızı 4 m/s (E=42.4 J) olduğunda ise EPS100S1V4 isimli yapı 22.3 J enerji
sönümlemiştir. EPS100S2V4 isimli yapı ise 30.1 J enerji sönümlemiştir. Daha yüksek
yoğunluklu köpük malzemesine sahip yapılar ise PVC500S1V4 30.8 J enerji
sönümlemiştir. PVC500S2V4 isimli yapı ise 39.4 J enerji sönümlemiştir. Darbe hızı
arttığında yine köpük yoğunluğunun artışı enerji sönümleme kabiliyetini arttırmaktadır.
Fakat köpük yoğunluğu düşük ve 2. tip destek plakasına sahip yapı ile köpük yoğunluğu
yüksek ve 1. tip destek plakasına sahip yapı yaklaşık olarak aynı şekilde enerji
sönümlemiştir. Destek plakasının uzun olması yapıyı rijitleştirirken yüksek köpük
yoğunluklu yapının sergilediği davranışa yaklaşmaktadır.
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Şekil 10. Sandviç T tipi bağlantıların plastik kayıp enerjisi-zaman grafikleri
Şekil 10’da sandviç T tipi bağlantıların plastik kayıp enerjisi-zaman grafikleri
gösterilmektedir. Darbe hızı 2 m/s (E=10.6 J) iken köpük yoğunluğu düşük olan ve 1. tip
destek plakasına sahip yapıda (EPS100S1V2) 5.7 J enerji plastik şekil değiştirmeye
harcanmıştır. Bu numunenin sönümlediği toplam enerji ise 8.19 J ‘dür. 2.49 J enerji ise
elastik şekil değiştirmeye harcanmıştır. 2. tip destek plakasına sahip numune de ise 6.29 J
enerji plastik deformasyona harcanmıştır. Bu yapının sönümlediği toplam enerji 8.7 J,
elastik şekil değiştirmeye harcanan enerji ise 2.41 J’dür. Yüksek yoğunluklu köpük
malzemesine ve 1. tip destek plakasına sahip yapıda (PVC500S1V2) 6.5 J enerji plastik
deformasyona harcanmıştır. Bu yapının sönümlediği toplam enerji 9.7 J iken elastik
deformasyonlara harcanan enerji ise 3.2 J ‘dür. 2. tip destek plakasına sahip yapıda
(PVC500S2V2) 7.42 J enerji plastik şekil değiştirmeye harcanırken, numune toplam 10 J
enerji sönümlemiştir ve 2.58 J enerji elastik deformasyonlara harcanmıştır. Köpük
yoğunluğunun artması plastik deformasyonu arttırmıştır. Destek plakasının uzunluğu da
plastik deformasyonu etkileyen önemli bir değişkendir. Yüksek köpük yoğunluklu yapının
davranışı, düşük köpük yoğunluklu yapıda 2. tip destek plakası kullanılarak sağlanmıştır.
Harcanan enerjilerin büyük bir kısmı plastik deformasyonlara harcanmıştır.
Darbe hızı 4 m/s (E=42.4 J) olduğunda ise düşük yoğunluklu ve 1. tip destek plakasına
sahip yapıda 14.3 J enerji plastik deformasyona harcanmıştır. EPS100S1V4 isimli yapının
sönümlediği toplam enerji 22.3 J olurken, 8 J enerji elastik deformasyonlara harcanmıştır.
2. tip destek plakasına sahip yapıda 20.7 J enerji plastik deformasyonlara harcanmıştır. Bu
yapıda totalde 30.1 J enerji sönümlerken bunun 9.4 J enerjisi elastik olarak harcanmıştır.
Köpük yoğunluğu arttırıldığında ve 1. Tip destek plakasına sahip yapıda (PVC500S1V4)
plastik deformasyona harcanan enerji 20.26 J’dür. Bu yapının sönümlediği toplam enerji
30.87 J olurken elastik şekil değiştirmelere harcanan enerji ise 10.61 J’dür. 2. tip destek
plakalı yapıda (PVC500S2V4) 28.5 J enerji plastik deformasyona harcanmıştır. Yapı
toplam 39.38 J enerji sönümlerken bunun 10.88 J enerji elastik deformasyonlara
harcanmıştır. Darbe hızı arttığında ise yine destek plakasının uzaması köpük yoğunluğu
artışı ile aynı etkiyi yaratmıştır. Köpük yoğunluğunun artması daha fazla plastik
deformasyona sebebiyet vermiştir.
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SONUÇLAR
Sandviç T bağlantıların düşük hızlı darbe davranışları; farklı destek plaka boyları için,
sandviç yapıyı oluşturan köpük malzemesinin farklı yoğunlukları ve farklı darbe hızları
için araştırılmıştır. Destek plakasının boyunun uzaması yapıyı daha fazla rijit hale
getirirken, destek plakasının boyunun kısa olması burkulma deformasyonun artmasına
izin vermiştir. Köpük yoğunluğunun artması ile birlikte yapı daha da rijit hale gelmiştir.
Yapının rijit olması ile birlikte en büyük temas kuvvetleri uzun destek plakalı ve yüksek
köpük yoğunluklu yapılarda ortaya çıkmıştır. Destek boyu plakası kısa (1. tip) olan yapı
burkulabildiği için temas kuvvetleri daha düşük çıkmıştır. Temas süreleri rijitliğin
artması ile azalmıştır. Artan darbe hızı, temas kuvvetlerini arttırırken temas süreleri bu
hızlarda sabit kalmıştır. Köpük yoğunluğunun artması yapının enerji sönümleme
kabiliyetini arttırmıştır. Destek plakasının uzaması da aynı şekilde enerji sönümleme
kabiliyetini arttırmıştır. Yapıya etkiyen çarpma enerjisinin büyük bir kısmının plastik
deformasyonlara harcandığı görülmektedir. Ancak uzun destek plakalı ve düşük köpük
yoğunluklu numune ile yüksek köpük yoğunluklu ve kısa destek plakalı numune hemen
hemen aynı miktarda enerji sönümlemiş ve aynı deformasyonları göstermiştir. Destek
plakasının boyunun uzaması köpük yoğunluğu etkisini karşılamıştır.
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SUNİ ARI KOLONİSİ YÖNTEMİ KULLANILARAK SOĞUK
ŞEKİLLENDİRİLMİŞ İNCE CİDARLI ÇELİK KESİTLERDEN YAPILAN AZ
KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TASARIM OPTİMİZASYONU
Serdar Çarbaş1 ve Mehmet Polat Saka2
1
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Karaman, Türkiye
2
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ABSTRACT
The environment is at risk, and thus the structural engineering design profession needs to
carefully reconsider design approaches to structures. Embodied carbon of structural systems
in buildings has been established to be considerable and detrimental the environmental impact
of the buildings. Structural materials use mostly natural resources. Large amounts of carbon
are emitted into the atmosphere during the extraction, refinement, and installation of structural
materials. Using cold-formed thin-walled steel sections as structural members provides a
sustainable structures framework that reconciles initial environmental impacts of innovative,
green materials and long-term durability for construction industry. This paper highlights a
research on the development and implementation of a design algorithm to obtain cold-formed
thin-walled steel sections in order to reach minimum frame weight while satisfying the
constraints specified by design codes. Artificial Bee Colony (ABC) technique is used as a
solution tool in improved design algorithm. This technique is a recent numerical optimization
technique which mimics the intelligent behavior of honey bee swarm. The recent studies with
the ABC method have shown its effectiveness and robustness in finding the optimum solution
of combinatorial optimization problems. A design example is included to demonstrate the
efficiency of the optimum design algorithm developed.
ÖZET
Çevre risk altında ve bu yüzden yapı mühendisliği tasarımı uzmanlık alanı yapılar için tasarım
yaklaşımlarını dikkatli bir şekilde yeniden gözden geçirmelidir. Binaların yapısal
sistemlerinde bulunan gömülü karbonun hatırı sayılır derecede önemli olduğu ve binaların
çevresel etkilerinin zararlı olduğu tespit edilmiştir. Yapısal malzemeler çoğunlukla doğal
kaynakları kullanır. Büyük miktarda karbon, yapısal malzemelerin çıkartılması, arıtılması ve
kurulumu sırasında atmosfere yayılır. Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı çelik kesitlerin yapı
elemanı olarak kullanılması, yapı sektörü için başlangıçta ki çevresel etkileri uzlaştırılmış
yenilikçi, çevreci malzemeler ve uzun vadeli dayanıklılığa sahip sürdürülebilir (çevreci) yapı
sistemleri sağlar. Bu makale, tasarım yönetmeliklerinde belirtilmiş olan sınırlayıcıları
sağlayacak şekilde minimum çerçeve ağırlığına ulaşmak için soğuk şekillendirilmiş ince
cidarlı çelik kesitleri elde eden bir tasarım algoritmasının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
üzerine bir araştırmaya ışık tutamaktadır. Suni Arı Kolonisi (SAK) yöntemi geliştirilen
tasarım algoritmasında çözüm aracı olarak kullanılmıştır. Bu yöntem, bal arısı kolonilerinin
zeka davranışlarını taklit eden yeni optimizasyon yöntemlerinden biridir. SAK metodu ile
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yapılan en son çalışmalar, birleşimsel optimizasyon problemlerinin optimum çözümünü
bulmada bu yöntemin etkinliğini ve sağlamlığını göstermiştir. Bir tasarım örneği geliştirilen
optimum tasarım algoritmasının etkinliğini göstermek için eklenmiştir.
GİRİŞ
İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız binalar bizleri doğanın zorluklarına karşı korur fakat
sayısız yolla sağlığımızı ve çevreyi etkilerler. İnşaatları süresince binaların çevresel etkileri
daha belirgin hale geldikçe “çevreci ve/veya sürdürülebilir bina” olarak nitelendirilen yeni bir
alan ivme kazanmaktadır [1]. Çevreci veya sürdürülebilir bina, daha sağlıklı ve kaynak
verimli yapı modelleri oluşturan ve kullanan bir uygulamadır. Sürdürülebilir inşaatın genel
amacı kaynakların korunması yoluyla çevre üzerinde daha hafif bir ayak izi bırakmak için
rekabetçi bir düşük maliyetle sünekliğin, mukavemetin, dayanıklılığın ve estetik esnekliğin
benzersiz bir bileşimini sağlayacak yenilikçi yüksek performanslı binaları geliştirirken aynı
zamanda inşaat ihtiyaçları için enerji tasarruflu, uygun maliyetli, az bakım isteyen ürünleri
dengelemektir. Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı çelik kesitlerden yapılan sürdürülebilir
(çevreci) binalar güvenli, rahat, sağlam, ekonomik ve enerji tasarruflu olarak bilindiklerinden
dolayı çevresel etkileri ve bakım-onarımı azalttıkları için çoğu kez üretim ve ulaştırma gibi
diğer çevresel kirlenmeleri tamamen ortadan kaldırmayı beraberinde getirirler. Soğuk
şekillendirilmiş ince cidarlı çelik kesitlerin inşaatlarda kullanımı şu potansiyel faydaları
içerebilir; i) Çevresel Faydalar; biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi korur ve iyileştirir, hava ve
su kalitesini artırır, atık yığınlarını azaltır, doğal kaynakları muhafaza eder ve yeniden
canlandırır, ii) Ekonomik Faydalar; işletim maliyetlerini azaltır, çevreci ürün ve hizmetler için
pazarı şekillendirir, genişletir ve oluşturur, kullanıcı verimliliğini artırır, kullanımı süresince
ekonomik performansı optimize eder, iii) Sosyal Faydalar; kullanıcı rahatlığını ve sağlığını
iyileştirir, estetik kaliteyi yükseltir, yerel altyapı üzerindeki deformasyonu minimize eder,
genel yaşam kalitesini artırır [2].
Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı elemanlar inşaat endüstrisinde birçok alanda
kullanılmaktadır. Muhtemelen geleneksel olarak en yaygın kullanıldığı alan endüstriyel çelik
yapılarda, çelik veya betonarme birincil bir yapı üzerinde aşık veya kaplama levhası gibi
ikincil veya üçüncül yük taşıyıcı elemanlar olarak kullanılırlar. Soğuk şekillendirilmiş
elemanlar Kuzey Amerika ve Avustralya/Yeni Zelenda bölgelerinde konutlarda birincil
taşıyıcı yapı olarak kullanılırlar; bu tip yapı sistemleri gün geçtikçe popülarite kazanmakta ve
geleneksel yapı malzemeleri ile yarışır hale gelmektedir. Aynı zamanda birincil taşıyıcı
sistemleri tamamen soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı çelik profillerden oluşan çok katlı iş
yeri bina örneklerini görmekte mümkündür. Bir diğer geniş kullanım alanı ise, yenileme
yapılan binalarda veya soğuk şekillendirilmiş elemanlardan yapılan binalarda hafif kat sistemi
uygulaması olarak karşımıza çıkan trapez kaplama ve soğuk şekillendirilmiş profillerin çekme
ve ince beton döşemenin basınç parçaları olduğu kompozit tabliye uygulamalarıdır. Ayrıca
soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı kesitler yaygın olarak büyük depolama alanlarının raf
sistemlerinde de kullanılırlar [3].
Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı açık kesitlerin tanımında, profilin duvar kalınlığı temsili
bir boyutundan oldukça küçük olarak kabul edilir. Bu kalınlık, eksenel yüke, kesmeye,
eğilmeye ve taşımaya maruz kaldığı zaman akma gerilmesine ulaşmadan önce burkulan
elemanın cidar genişliği ile kıyaslandığında oldukça küçüktür. Bu yüzden başlıca tasarım
kriterlerinden biri bu kesitlerin cidarlarında ki lokal (yerel) burkulmayı esas alır [4,5].Soğuk
şekillendirilmiş ince cidarlı açık kesitler genellikle düzlem içi ve düzlem dışı yüklere maruz
kalırlar. Bu genel yükleme durumundan dolayı diğer iç etkilere ilaveten ince cidarlı
elemanlarda yüksek seviyelerde burulma momentleri oluşur. Bu tip ince cidarlı kirişlerin
davranışlarını tahmin etmede basit kiriş teorisi yetersiz kalmaktadır [6]. Bunun sebebi en
kesitte burulma momentlerinden dolayı büyük çarpılma deformasyonlarının yer almasıdır ve
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sonuç olarak kesit düzlemi artık düz olarak kalmayacaktır. Böyle bir durumda kesit içinde
diğer iç etkilerden dolayı meydan gelen gerilmelerin yanında eğilme bükülmelerinden
meydana gelen gerilmeleri de dikkate almak gerekir. Bu tip gerilmeleri hesaplamak için basit
kiriş teorisinden daha karmaşık bir teori olan Vlasov teorisini [7,8] kullanmak gereklidir. Bu
teorinin temeli, ince cidarlı bir kiriş kesitinin ana hattının dış etkilere maruz kaldığı zaman
değişmeden kaldığı varsayımına dayanmaktadır. Bu yaklaşımın basitliği, çarpılma
kısıtlamasının etkisine yer vermek için basit eğilme ifadelerine benzer ilave terimleri
içermesindendir. Bu ilave terimler kesit üzerine etkiyen moment çifti, kesitin sektöriyel
koordinatı ve çarpılma sabiti gibi yeni ifadeleri içermektedir. Bu yüzden Vlasov teorisinde,
kesit özelliklerine ilaveten en kesitin sektöriyel özelliklerinin hesabına da ihtiyaç
duyulmaktadır [8,9]. Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı çelik kesitler kullanılarak yapılan
çelik çerçeve sistemlerin optimum boyutlandırma tasarımında çarpılmanın önemli bir
etkisinin olduğu yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur [10,11].
Bu çalışmada soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı kestilerden yapılan az katlı çelik çerçevelerin
optimum tasarımını yapan bir algoritma geliştirilmiştir. Tasarım sınırlayıcıları AISI-LRFD
(Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü, Yük ve Mukavemet Faktörü Tasarımı) yapı
yönetmeliğine göre uygulanmıştır [12]. Tasarım sınırlayıcıları, kirişler için deplasman
kısıtlayıcılarını, ara kat ötelenmelerini, etkin narinlik oranını, taşıma gücü gereksinimlerini
içerirken kiriş-kolonlar içinse elastik burulmaya bağlı yanal burkulma muhteva eden kombine
eksenel ve eğilme mukavemeti gereksinimlerini içerir. Ayrıca uygulamaya yönelik tasarım
gereksinimlerini karşılamak için ilave sınırlayıcılarda dikkate alınmıştır. Geliştirilen tasarım
algoritması, çelik çerçeve yapının elemanları için AISI yapı tasarım yönetmeliğine bağlı
olarak listelenmiş olan soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı C-kesitleri, şartnamede belirtilen
tasarım sınırlayıcılarını uygulayarak çelik çerçevenin ağırlığını minimum yapacak şekilde
seçer.
AISI-LRFD’ye GÖRE OPTİMUM TASARIM PROBLEMİ
Çelik çerçeve elemanları için soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı C-kesitlerin seçimi, seçilen
C-kesitlerin uygulama kurallarında belirtildiği şekilde hizmete elverişlilik ve mukavemet
gereksinimlerini karşılamalarının yanında çerçevenin tümünde veya malzeme bazında maliyet
tasarrufunu da göz önünde tutmalıdır. AISI-LRFD [12] yapı yönetmeliğinden alınan
sınırlayıcılar tasarım probleminin formülizasyonuna uygulandığında aşağıdaki gibi bir ayrık
programlama problemi elde edilmiş olur.
Eleman gruplarına (ng) atanacak C-kesitlerin sıra numarasını gösteren ve tam sayı
değerlerinden oluşan I vektörü (Eşitlik 1) çerçevenin ağırlığını (W) minimize etmek için
oluşturulur (Eşitlik 2).
IT=[I1, I2, … , Ing]
ng

nk

Min W =  m k  Li
k=1
i=1

(1)
(2)

Yapının ağırlığı şu sınırlayıcılara maruz bırakılmıştır;
 Hizmete Elverişlilik Sınırlayıcıları;
δ

jl

-1.0  0

, j = 1, 2, … , nsm, l = 1, 2, … , nlc

(3)

-1.0  0

, j = 1, 2, … , njtop, l = 1, 2, … , nlc

(4)

L / Ratio


top
jl

H / Ratio
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oh
jl

, j = 1, 2, … , nst, l = 1, 2, … , nlc

-1.0  0

hsx / Ratio

(5)

burada, δjl, j’inci elemanın l’inci yük durumu altında ki maksimum sehmidir. L elemanın
uzunluğu, nsm sehim kısıtlamalarının uygulandığı toplam eleman sayısıdır, nlc yük durumu
sayısıdır, H çelik çerçeve yapının yüksekliğidir, njtop en üst katta bulunan düğüm noktası
sayısıdır, Δtopjl, j’inci düğüm noktasının l’inci yük durumu altında ki en üst kat deplasmanıdır,
nst çerçevede bulunan kat sayısıdır, Δohjl, j’inci katın l’inci yük durumu altında ki ara kat
deplasmanıdır, hsx kat yüksekliğidir ve Ratio ise Ad Hoc Komite Raporu’nda [13] tarif edilen
yanal burkulmaların kısıtlama oranıdır. Bu rapora göre, birinci derece analize göre kabul
edilebilir sehim limitlerinin aralığı (1/750)*H’den (1/250)*H’ye kadar değişebilir. Önerilen
değer ise (1/400)*H’dir. Ara kat sehim limitleri için önerilen tipik değerler ise
(1/500)*hsx’den (1/200)*hsx’e kadar değişir. Önerilen değer ise (1/400)*hsx’dir.


Taşıma Gücü (Mukavemet) Sınırlayıcıları; Kombine Edilmiş Eksenel Çekme Yükü
ve Eğilme

Soğuk şekillendirilmiş elemanlar, eşzamanlı eğilme ve eksenel çekme yüküne maruz
bırakıldıkları zaman AISI-LRFD yapı yönetmeliğinin C5.1’inci bölümünde [12] belirtildiği
üzere aşağıda verilen etkileşim denklemlerini sağlamalıdırlar.
M ux

 M nxt
b

+

M ux

 M nx
b

M uy

 M nyt
b

+

M uy

 M ny

+

Tu
 1.0
t Tn

(6)



Tu
 1.0
t Tn

(7)

b

burada;
Mux, Muy
= Merkezi eksenlere göre gerekli olan eğilme mukavemetleridir (ilgili yapı
yönetmeliğinde belirtilen katsayılarla çarpılarak elde edilmiş olan momentler).
Øb

= 0.90’a veya 0.95’e eşit olan eğilme mukavemetleri (moment dayanımı).

Mnxt, Mnyt
= SftFy (burada, Sft uygun eksen etrafında ki aşırı çekme lifine göre tam
azaltılmamış kesitin kesit modülü ve Fy ise tasarım akma gerilmesidir).
Tu
= Gerekli olan eksenel çekme mukavemetidir (ilgili yapı yönetmeliğinde
belirtilen katsayılarla çarpılarak elde edilmiş olan çekme).
Øt

= 0.95.

Tn

= Geçerli eksenel çekme mukavemeti (dayanım).

Mnx, Mny
=
dayanımları).


Merkezi

eksenlere

göre

gerekli

eğilme

mukavemetleri

(moment

Taşıma Gücü (Mukavemet) Sınırlayıcıları; Kombine Edilmiş Eksenel Basınç Yükü
ve Eğilme

Soğuk şekillendirilmiş elemanlar, eşzamanlı eğilme ve eksenel basınç yüküne maruz
bırakıldıkları zaman AISI-LRFD yapı yönetmeliğinin C5.2’inci bölümünde [12] belirtildiği
üzere aşağıda verilen etkileşim denklemlerini sağlamalıdırlar.
Pu
> 0.15
c Pn

için,
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Pu
 0.15
c Pn

Cmy M uy
Pu
C M
+ mx ux +
 1.0
c Pn  M nx α x  M ny α y
b
b

(8)

M uy
Pu
M ux
+
+
 1.0
c Pno  M nx  M ny
b
b

(9)

M uy
Pu
M ux
+
+
 1.0
c Pn  M nx  M ny
b
b

(10)

için,

burada,
Mux, Muy
= Merkezi eksenlerin etkili kesitine göre gerekli olan eğilme mukavemetleridir
(ilgili yapı yönetmeliğinde belirtilen katsayılarla çarpılarak elde edilmiş olan momentler).
Øb

= 0.90’a veya 0.95’e eşit olan eğilme mukavemetleri (moment dayanımı).

Øc

= 0.85.

Pu
= Gerekli olan eksenel basınç mukavemetidir (ilgili yapı yönetmeliğinde
belirtilen katsayılarla çarpılarak elde edilmiş olan basınç).
Mnx, Mny

= Merkezi eksenlere göre gerekli eğilme mukavemetleri (moment dayanımları)
αx = 1 -

ve

Pu
> 0,
P
Ex

αy = 1-

Pu
>0
P
Ey

(11)

burada,
2
π EI x
P
=
,
2
Ex
(K x L x )

P
=
Ey

2
π EI y
(K y L y )

2

(12)

burada,
Ix

= x eksenine göre atalet momenti

Kx

= x eksenine göre burkulma için etkili uzunluk katsayısı

Lx

= x eksenine göre eğilme için çapraz bağlamsız uzunluk

Iy

= y eksenine göre atalet momenti

Ky

= y eksenine göre burkulma için etkili uzunluk katsayısı

Ly

= y eksenine göre eğilme için çapraz bağlamsız uzunluk

Pno

= Fn=Fy alınarak hesaplanan geçerli eksenel mukavemet.

Cmx, Cmy = 0.85 veya 1.0 alınan katsayılar.


İzin Verilen Narinlik Oranı Sınırlayıcıları;

Soğuk şekillendirilmiş basınç elemanlarının izin verilen maksimum narinlik oranı 200 olarak
sınırlandırılmıştır.
K x Lx
rx

veya

K yLy

< 200

ry

burada,
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Kx

= x eksenine göre burkulma için etkili uzunluk katsayısı.

Lx

= x eksenine göre eğilme için çapraz bağlamsız uzunluk.

Ky

= y eksenine göre burkulma için etkili uzunluk katsayısı.

Ly

= y eksenine göre eğilme için çapraz bağlamsız uzunluk.

r x , ry

= x ve y eksenlerine göre en kesitin atalet yarıçapı.



Geometrik Sınırlayıcılar;

Geometrik sınırlayıcılar, peşpeşe iki katın kolonları için seçilen C-kesitlerin ya eşit ya da üst
kattakilerin alt kattakilerden küçük olması için gereklidir. Benzer şekilde, bir kiriş bir kolonun
başlık kısmına bağlandığı zaman kirişin başlık kısmının genişliği kolonun başlık kısmının
genişliğine ya eşit ya da küçük olmalıdır. Ayrıca, bir kiriş bir kolonun gövdesine bağlandığı
zaman kirişin başlık genişliği kolonun gövde genişliğinden ya küçük ya da (D-2tb) boyutunda
olmalıdır. Burada, D ve tb sırasıyla C-kesitin derinlik ve başlık kalınlığıdır (Şekil 1).
a
a
m
i -1  1.0 ve i -1  1.0
b
b
D
m
i
i
D

bi
B
i
-1  1.0
ci
ci
D - 2t
i
b

, i = 1, … , nccj

(14)

, i = 1, … , nj1

(15)

bi
f
-1  1.0 , i =1, … , nj2
ci
B
f

(16)

B

Şekil 1. Bir C-kesit için tipik kiriş-kolon bağlantısı
burada, nccj problemde tanımlanan kolon-kolon geometrik sınırlayıcısının sayısı, mia üst kat
için seçilen C-kesitin birim ağırlığı, mib alt kat için seçilen C-kesitin birim ağırlığı, Dia üst kat
için seçilen C-kesitin derinliği, Dib alt kat için seçilen C-kesitin derinliği, nj1 bir kolonun
gövdesine bağlanan kirişlerin bulunduğu düğüm noktalarının sayısı, nj2 bir kolonun başlığına
bağlanan kirişlerin bulunduğu düğüm noktalarının sayısı, Dici düğüm noktası i’de bulunan
kolon için seçilen C-kesitin derinliği, tbci düğüm noktası i’de bulunan kolon için seçilen Ckesitin başlık kalınlığı, Bfci düğüm noktası i’de bulunan kolon için seçilen C-kesitin başlık
genişliği, Bfbi düğüm noktası i’de bulunan kiriş için seçilen C-kesitin başlık genişliğidir.
Eşitlik (2)’den (16)’ya kadar tanımlanan tasarım problemi ayrık programlama problemi halini
almıştır. Tasarım programının çözümü, tasarım yönetmeliğinden alınan Eşitlik (3)’den (16)’ya
kadar tasarım sınırlayıcılarını sağlayacak şekilde ve Eşitlik (2)’de verilmiş olan amaç
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fonksiyonunun değerini minimum yapacak şekilde soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı Ckesitlerin seçimini gerektirmektedir.
SUNİ ARI KOLONİSİ YÖNTEMİ
Suni Arı Kolonisi (SAK) yöntemi, bal arısı kolonilerinin zekice yiyecek arama davranışlarını
taklit eder [14]. Suni arı kolonisi algoritmasında, farklı görevler yerine getiren üç tip arı
vardır. İlk arı grubu olan işçi arılar yiyeceğin yerini belirler, yiyecek miktarını değerlendirir
ve en iyi yiyecek kaynağının yerini hafızalarında tutarlar. Bu arılar kovana geri geldiklerinde,
dans alanında yaptıkları dans ile topladıkları bilgiyi diğer arılar ile paylaşırlar. Dans süresi
yiyecek kaynağında ki nektar miktarını belirtmektedir. İkinci arı grubu olan izleyici arılar
yapılan dansı gözlemlerler ve yiyecek kaynağını gidilmeye değer bulurlar ise yiyecek
kaynağına uçarlar. Bu nedenle nektar bakımından daha zengin olan yiyecek kaynağı daha
fazla izleyici arı çeker. Üçüncü grup arı olan kâşif arılar kovan etrafında rastgele yeni yiyecek
kaynakları keşfederler. Yiyecek kaynağı diğer arılar tarafından terkedilen işçi arılar kâşif arı
olurlar. Sonuç olarak, kâşif arılar keşif icra ederlerken işçi ve izci arılar ise işletme ve/veya
kullanma görevini icra ederler. Her yiyecek kaynağı optimizasyon probleminin olası sonucu
olarak düşünülür ve yiyecek kaynağındaki nektar miktarı, uygunluk değeri ile tanımlanan
çözümün kalitesini temsil eder. Suni arı kolonisi algoritması dört evreden oluşur. Bu evreler
başlangıç aşaması, işçi arılar aşaması, izleyici arılar aşaması ve kâşif arılar aşamasıdır.
1. Başlangıç Aşaması: Eşitlik (17) kullanılarak tüm yiyecek kaynakları popülasyon
vektörleri başlatılır (Xp, p=1,…,np). Burada, np popülasyon büyüklüğüdür (suni
arıların toplam sayısı). Her bir yiyecek kaynağı n değişken içeren çözüm vektörüdür
(Xpi, i=1,…,n) ve bunlar optimizasyon probleminin potansiyel çözümleridir.
x pi = x li + rand(0,1)(x ui - x li )

(17)

burada, Xli ve Xui, Xi’nin alt ve üst sınırlarıdır.
2. İşçi Arılar Aşaması: İşçi arılar Eşitlik (18)’i kullanarak yeni yiyecek kaynakları
ararlar.
vpi = x pi + pi (x pi - x ki )

 1
eğer f(x p )  0

uygunluk(x p ) = 1 + f(x p )
1 + abs(f(x )) eğer f(x ) < 0
p
p


(18)

(19)

burada, k≠i rastgele seçilmiş yiyecek kaynağıdır, Øpi, [-1, 1] aralığında rastgele bir
sayıdır. Yeni yiyecek kaynakları üretildikten sonra, bunların uygunluk değerleri
hesaplanır. Eğer bunların uygunluk değerleri Xpi’den daha iyi ise yeni yiyecek kaynağı
önceki ile yer değiştirir. Yiyecek kaynaklarının uygunluk değerleri Eşitlik (19)
kullanılarak hesaplanır.
3. İzleyici Arılar Aşaması:
uygunluk(x p )
Pp = np
 uygunluk(x p )
p=1

(20)

İşçi olmayan arılar iki gruba ayrılırlar. Bunlar izleyici arılar ve kâşiflerdir. İşçi arılar
yiyecek kaynağı hakkındaki bilgilerini izleyici arılar ile paylaşırlar. İzleyici arılar,
popülasyonda ki her yiyecek kaynağının uygunluk değeri kullanılarak Eşitlik (20)
yardımı ile hesaplanan olasılık değerine, Pp, bağlı olarak yiyecek kaynaklarını
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seçerler. Bir izleyici arı için olasılığa bağlı olarak yiyecek kaynağı, Xpi, seçildikten
sonra bir komşu kaynak, Vpi, Eşitlik (18) kullanılarak hesaplanır ve bunun uygunluk
değeri belirlenir.
4. Kâşif Arılar Aşaması: Yiyecek kaynağını rastgele seçen işçi olmayan arılara kâşif
denir. Eğer işçi arıların çözümleri önceden belirlenmiş deneme sayısından sonra
ilerleme göstermezse bu arılar kâşif arı olurlar. Bu kâşifler yeni çözümler için yeni
yiyecek kaynağı aramaya başlarlar.
5. 2 ile 4 arasında ki aşamalar sonlandırma kriterine ulaşılıncaya kadar tekrar edilir.
AYRIK DEĞİŞKENLERLE OPTİMUM TASARIM ALGORİTMASI
Eşitlik (2)’den Eşitlik (16)’ya kadar verilen ayrık optimum tasarım probleminin çözümü SAK
yöntemi ile elde edilmiştir. SAK tabanlı optimum tasarım algoritmasında yönetmelikte yer
alan listelerde ki çelik C-kesitlerin sıra numaraları tasarım değişkeni olarak alınmıştır. Bu
amaçla AISI yapı yönetmeliğinde [12] yer alan 85 adet dudaklı C-kesitten oluşan
4CS2x059’dan 12CS4x105’e kadar isimlendirilen çelik kesitlerin tam listesi, optimum
tasarım algoritması bu listeden çelik çerçeveli yapının elemanlarına C-kesit seçebilsin diye
tasarım havuzu olarak alınmıştır. Bir sıra numarası seçildikten sonra algoritma için seçilen
kesit tanımlaması ve kesit özellikleri kullanılabilir hale gelir. Bir önceki bölümde detayları
verilmiş olan SAK yöntemi sürekli tasarım değişkenleri kabulü yapar. Fakat bu çalışmada
düşünülen problem ayrık tasarım değişkenlerine sahiptir. Bu gereksinim algoritma süresince
elde edilen sayıların yuvarlanması ile halledilmiştir. Bu bağlamda Eşitlik (17) şu şekilde
yazılmıştır;
Ipi = Imin + INT[rand(0,1)(I max - I min )] , i = 1,...., ng , p = 1, ...., np

(21)

burada, Ipi, Xpi’nin tamsayı değeridir, rand(0,1) terimi 0 ile 1 arasında rastgele bir sayıyı
temsil eder, Imin, 1’e eşittir ve Imax C-kesitlerin toplam sayısına yani 85’e eşittir. ng tasarım
değişkenlerinin toplam sayısı ve np kolonide bulunan toplam arı sayısına yani neb+nob
toplamına eşittir. Burada, neb işçi sayıların sayısı ve nob ise izleyici arıların sayısıdır.
Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı kestilerden yapılan çelik çerçevelerin analizi matrisdeplasman yöntemi ile yapılır. Bu tip çelik çerçeveli yapılar oldukça narindirler ve dış yükler
altında ilk boyutlarıyla kıyaslandığında büyük deformasyonlar oluşur. Büyük deplasman
gösteren yapılarda, malzeme doğrusal elastik özelliği gösterse bile yapının tepkisi doğrusal
değildir [17]. Yani belli tip yüklemeler altında küçük deformasyonlar farz edilse bile doğrusal
olmayan davranış tahmin edilebilir. Yapı deforme oldukça rijitlikte ve yükte değişim olur. Bu
tip yapılarda eleman rijitliklerinde eksenel kuvvetlerin etkisi göz önüne alınmalıdır. Bu da
rijitlik metodu uygulamasında P-δ analizinin gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Her bir
tasarım döngüsünde çerçeve elemanlarının en kesit özellikleri değiştiği zaman, denge
fonksiyonlarının kullanımıyla eğilme momenti ve eksenel kuvvetler arasında ki etkileşimi
dikkate alan doğrusal olmayan rijitlik matrisinin oluşturulmasıyla çelik çerçeveli yapı analiz
edilir. Doğrusal olmayan rijitlik matrisinin çıkarılması ve soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı
kesitlerden yapılan çelik çerçevelerin analizinde geometrik doğrusalsızlığın göz önünde
tutulması ile ilgili detaylara literatürde [10] yer verilmiştir.
TASARIM ÖRNEĞİ
İki katlı, 379 elemanlı, üç boyutlu, soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı kesitlerden yapılan az
katlı bir çelik çerçeve bu çalışmanın tasarım örneği olarak seçilmiştir. Bu yapının üç boyut,
plan ve kat görünüşleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Yapının her bir kolonunun arası 0.6m
açıklığa sahiptir ve kat yüksekliği 2.8m’dir. Yani yapının toplam yüksekliği 5.6m’dir.
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a) Üç boyut görünüşler

b ) Plan görünüşler

c ) Birinci ve ikinci kat döşemesiz kuş bakışı görünüşler
Şekil 2. İki katlı 379 elemanlı soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı kesitlerden yapılan az katlı
çelik çerçeve; a) Üç boyut görünüşler, b) Plan görünüşler, c) Birinci ve ikinci katın döşemesiz
kuş bakışı görünüşleri.
Bu uzay çerçeve sistemi 230 düğüm noktasına ve 379 elemana sahiptir. Bu elemanlar
birbirinden bağımsız 10 eleman grubunda toplanmıştır. Bu gruplandırma Çizelge 1’de
gösterilmiştir. Yapıya ASCE 7-05’de [18] bahsedilmiş olan yerçekimi ve yanal yükler
etkitilmiştir. Buna göre, ölü yük 2.89kN/m2, hareketli yük 2.39kN/m2, kar yükü ise
0.755kN/m2 olarak alınmıştır. Katsayılar ile çarpılmamış rüzgâr yükü değerleri de Çizelge
2’de verilmiştir. Yük ve kombinasyon katsayıları LRFD-AISC yönetmeliğine [19] göre
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uygulanmıştır. Buna göre Yük Durumu 1: 1.2D+1.6L+0.5S, Yük Durumu 2:
1.2D+0.5L+1.6S, Yük Durumu 3: 1.2D+1.6WX+L+0.5S. Burada, D ölü yükü, L hareketli
yükü, S kar yükünü ve WX global X doğrultusunda uygulanan rüzgar yükünü temsil eder.
Yapının en üst katının hem x hem de y yönlerinde ki sehimi 14mm ile sınırlandırılırken ara
kat sehimi ise 7mm ile sınırlandırılmıştır. AISI yapı yönetmeliğinde [13] yer alan 85 adet
dudaklı C-kesitten oluşan çelik kesitlerin tam listesi tasarım değişkenleri için tasarım havuzu
olarak düşünülmüştür.
Çizelge 1. İki Katlı, 379 elemanlı uzay çelik çerçevenin eleman grupları
Kat
no.
1
2

y yönü
kirişleri
1
4

x yönü
kirişleri
2
5

Pencereler
3

Kısa kirişleri
bağlayan kolonlar
6
8

Uzun kirişleri
bağlayan kolonlar
7
9

Çaprazlar
10
10

Çizelge 2. İki Katlı, 379 elemanlı uzay çelik çerçevenin rüzgâr yükleri
Çatının rüzgâr yönü tarafında bulunan düğüm noktalarına
4kN
Birinci katın rüzgâr yönü tarafında bulunan düğüm noktalarına 8kN
(Rüzgar yönü global X doğrultusundadır)

Çizelge 3. İki Katlı, 379 elemanlı uzay çelik çerçevenin optimum tasarım sonuçları
Group No

Group tipi

1
1ci kat y yönü kirişleri
2
1ci kat x yönü kirişleri
3
pencereler
4
2ci kat y yönü kirişleri
5
2ci kat x yönü kirişleri
ci
6
1 kat kısa kirişleri bağlayan kolonlar
7
1ci kat uzun kirişleri bağlayan kolonlar
8
2ci kat kısa kirişleri bağlayan kolonlar
9
2ci kat uzun kirişleri bağlayan kolonlar
10
çaprazlar
Minimum ağırlık (kN (kg))
Maximum en üst kat sehimi (mm)
Maximum ara kat sehimi (mm)
Maximum deplasman (mm)
Maximum taşıma gücü oranı
Maximum iterasyon sayısı

SAK tarafından
seçilen kesitler
4CS4x065
8CS2.5x059
4CS2x059
7CS4x105
12CS4x070
8CS4x059
4CS4x059
12CS4x085
6CS4x059
4CS2x059
36.076 (3678.73)
13.06
0.378
2.647
1.0
75000

Şekil 3. İki Katlı, 379 elemanlı uzay çelik çerçevenin tasarım geçmişi grafiği
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Tasarım örneği SAK yöntemi kullanılarak farklı parametre değer kümeleri ile beş defa
birbirinden bağımsız çalıştırılmıştır ve algoritma tarafından elde edilen en iyi sonuçlar arı
kolonisi boyutu 50, maksimum döngü sayısı 1500 ve limit 250 olarak alındığı zaman
bulunmuştur. SAK yöntemi tabanlı tasarım algoritması problemin optimum çözümünü
yapının minimum ağırlığı 36.076kN (3678.73kg) olacak şekilde bulmuştur. Bu optimum
tasarım Çizelge 3’de gösterilmiştir. Çelik çerçevenin elemanlarına atanan çelik kesit
tanımlamaları da bu tabloda belirtilmiştir. Çizelge 3’den açıkça görüldüğü üzere en üst kat
sehimi hemen hemen en üst limitindedir ve bu da sehim sınırlayıcısının optimum tasarım
probleminde baskın olduğunun işaretidir. Fakat taşıma gücü oranı 1.0 olarak optimizasyon
işlemini yönetmektedir. SAK yöntemi tarafından optimizasyon işlemi süresince üretilen en iyi
olası çözümlerin değişimini gösteren yakınsama geçmişi grafiği Şekil 3’de verilmiştir.
SONUÇLAR
İnsan nüfusunun çok hızlı artması sebebiyle sürdürülebilir (çevreci) yapılar oldukça önem
kazanmıştır. Her hafta kentsel nüfusa bir milyon insan eklenmekte ve barınma problemi
ortaya çıkmaktadır. Soğukta şekillendirilmiş ince cidarlı elemanlardan oluşturulan çelik
çerçeveli yapı inşaat sektöründe kullanılması diğer malzemeler ile aynı yükü daha az
malzeme kullanarak taşıyan sürdürülebilir binalar yapılmasına olanak verir. Bu tip yapılar için
geliştirilen optimum tasarım algoritması gerekli malzeme miktarını en az seviyelere kadar
indirebilmektedir. Suni Arı Kolonisi (SAK) algoritması tabanlı tasarım prosedürü AISI yapı
tasarım yönetmeliğinde listelenmiş olan soğukta şekil verilerek üretilen ince cidarlı dudaklı Ckesitleri şartnamede belirtilen tasarım sınırlayıcılarını uygulayarak çelik çerçevenin ağırlığını
minimum yapacak şekilde seçer. Elde edilen sonuçlar ışığında, geometrik doğrusalsızlığı ve
çarpılma etkisini dikkate alan SAK yönteminin bu tip yapıların optimum tasarımını elde
etmek için oldukça etkili ve sağlam bir teknik olduğu söylenebilir.
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TAMAMLAYICI FONKSİYONLAR METODU İLE ÜNİFORM OLMAYAN
KESİTE SAHİP ÇUBUĞUN ZORLANMIŞ TİTREŞİM ANALİZİ
Kerimcan Çelebi1, Durmuş Yarımpabuç2 ve Mehmet Eker3
1,3
Makine Müh. Böl., Müh. Fak., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye
2
Matematik Böl., Fen-Edb. Fak., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye

ABSTRACT
The axial vibration problem formulation and solution of a nonuniform rod modeled as a
continuous system were analyzed. By applying Laplace transformation to the differential
equations that model to this problem, time independent boundary value problems were obtained
in the axial coordinates, then this problem is solved by the complementary functions method.
The equations solved numerically is converted into time space with the help of Durbin's
numerical inverse transformation. The numerical results that obtained for each load type and
inhomogeneity parameter were compared with analytical and ANSYS results in the literature.
This unified method is well-structured, simple and efficient.
ÖZET
Sürekli sistem olarak modellenen eksenel yüklenmiş değişken kesitli bir çubuğun elastik
davranış problemi analiz edilmiştir. Bu problemi modelleyen diferansiyel denklemlere Laplace
dönüşümü uygulanarak zamandan bağımsız sınır değer problemi eksenel koordinatlarda elde
edilmiş daha sonra bu problem tamamlayıcı fonksiyonlar metodu (TFM) tarafından
çözülmüştür. Sayısal olarak çözülen denklemler Durbin’in sayısal ters dönüşümünü yardımıyla
zaman uzayına dönüştürülmüştür. Her bir yükleme tipi ve inhomojenlik parametresi için elde
edilen sayısal sonuçlar, analitik sonuçlar ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu birleşik
yöntem, iyi yapılandırılmış, basit ve etkili bir yöntemdir.
GİRİŞ
Malzeme mühendisliği alanındaki gelişmeler, değişken kesite sahip malzemelerden yapı
elemanları imalatını mümkün kılmıştır. Tasarımcı tarafından değişken kesite sahip elemanların
kullanılması ağırlığın azaltılmasında yardımcı olduğu gibi yapıların dayanımını ve kararlılığını
da arttırmaktadır. Değişken kesite sahip çubukların dinamik yük altındaki davranışlarının
analizi, kompozit malzeme araştırmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Dinamik eksenel yük
altındaki üniform olmayan kesite sahip çubukların analizi tek boyutlu titreşim problemleri
başlığı altında incelenebilir. Bu konularda yapılan çok sayıda çalışma, serbest titreşim analizi
ve zorlanmış titreşimin analizlerinde, ağırlıklı olarak, sonlu elemanlar yöntemi ve benzeri
nümerik yöntemleri ihtiva etmektedir [4-11].
Bu çalışmada, değişken kesit alanına sahip bir çubuğun uç noktasına dinamik yükler
uygulanarak analiz yapılmıştır. Problemi ifade eden diferansiyel denklem, değişken katsayılara
sahip olacağından her kesit tipi için mevcut yöntemlerle analitik çözüm pratik olmayacaktır.
Bundan dolayı, analizde Laplace transformasyon yöntemi ile birlikte Tamamlayıcı fonksiyonlar
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metodu (TFM) kullanılmıştır. Laplace transformasyon yöntemi zamandan bağımsız sınır değer
problemini eksenel koordinatlarda verirken daha sonra bu problem TFM tarafından
çözülmektedir. TFM benzer problemleri başlanğıç-değer sistemine çevirerek literatürdeki
herhangi bir sayısal yöntem ile çözülmesine izin vermektedir. Bu çalışmada beşinci dereceden
Runge-Kutta metodu kullanılarak sayısal olarak çözülen denklem sistemi Durbin’in sayısal ters
dönüşümünü kullanarak zaman uzayına dönüştürülmüştür. Metodun teorisi literatürde [12-14]
mevcuttur. Bu yöntem ayrıca çubuk harici elemanların kullanıldığı diğer bazı yapısal mekanik
problemlerinde de başarılı bir şekilde uygulanmıştır [15-17]. Çubuğun serbest ucuna ait
deplasman değerleri tablolar halinde verilmiş, elde edilen zorlanmış analiz sonuçları
literatürdeki analitik sonuçlar Çelebi[10] ve sonlu elemanlar yöntemi kullanarak sayısal çözüm
yapan ANSYS paket program sonuçları ile karşılaştırılmıştır. TFM sonuçlarının diğer bir
sayısal çözüm yapan ANSYS sonuçlarına göre analitik sonuçlara çok daha yaklaştığı
gözlemlenmiştir. Tamamlayıcı fonksiyonlar metodunun çubuğun dinamik analizinde sağladığı
diğer avantajlar ise (1) zorlanmış titreşim etkisi doğrudan elde edilir, (2) zorlanmış titreşim
analizi için serbest titreşim frekanslarına ve mod şekillerine ihtiyaç yoktur, (3) çözüm yöntemi
kesit alanını ifade eden belirli bazı fonksiyonlara bağımlı değildir, kesit alanını ifade eden tüm
keyfi fonksiyonlar için son derece uygundur.
TEORİ
Eksenel yük altında kesit alanı koordinatına göre değişen bir çubuğun davranışı aşağıdaki
diferansiyel denklem ile verilir [10]
 2 u ( x, t )
1 A( x) u ( x, t ) 1  2 u ( x, t )

 2
A( x) x
x
x 2
c
t 2

(1)

Denklem (1)’i boyutsuz olarak ifade etmek istersek
 2 v( ,  )
1 A( ) v( ,  )  2 v( ,  )


A( ) 

 2
 2

(2)

şeklinde olur. Burada c 2  E /  olup, “c” deplasman yayılma hızıdır. Bu işlem için aşağıdaki
boyutsuz değişkenler kullanılmıştır.
v( , ) 

u ( x, t )
,
L



x
,
L



ct
L

(3)

Çubuğun uçları sabit-serbest şeklindedir. 𝜂 = 0 ucunda ankastre olan çubuk başlangıçta
hareketsizdir. 𝑃(𝜏) kuvveti 𝜂 = 1.0 'de ki serbest uca eksenel yönde uygulanmaktadır. Sınır
şartları
𝜈(𝜂, 0) = 0 ,
𝜈(0, 𝜏) = 0 ,

𝜕𝜈(𝜂, 0)
=0
𝜕𝜏

(5)

𝜕𝜈(1, 𝜏)
𝑃(𝜏)
=
𝜕𝜂
𝐴(1)𝐸(1)

(6)

şeklinde elde edilir. Denklem (2), kesit alanı A ’nın formuna bağlı olarak, değişken katsayılı
bir denklem olduğundan genel çözümü yoktur. Analitik olarak özel bazı A( ) formları için
çözülebilirken sayısal olarak ise tamamlayıcı fonksiyonlar metodu kullanılarak kesit alanını
ifade eden tüm keyfi fonksiyonlar için çözüm elde edilebilir. Çalışmamızda analitik çözüm ile
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sayısal çözümleri karşılaştırabilmemiz adına bu formlar sin 2 [a  b] , (1  a ) 2 ve e  a  olarak
tespit edilmiştir. Çubuğun serbest ucuna uygulanacak kuvvetler ise P1 ( )  P0 (1  Cos[  ]) ,
P2 ( )  P0 ve P3 ( )  P0 (1  e   ) olarak düşünülmüştür.

A( )  Ao Sin2 [a  b] Kesit İfadesi için Çözüm

Kesit ifadesinin boyutsuz büyüklük olan 𝜂 ile 𝐴(𝜂) = 𝐴0 𝑠𝑖𝑛2 [𝑎𝜂 + 𝑏] şeklinde değiştiğini,
elastisite 𝐸(𝜂) = 𝐸0 ve yoğunluğun 𝜌(𝜂) = 𝜌0 ise üniform olduğunu kabul edersek
diferansiyel denklem ve sınır şartları Laplace uzayında
𝑦 𝚤𝚤 (𝜂, 𝑠) + (2𝑎 cot[𝑎𝜂 + 𝑏])𝑦 𝚤 (𝜂, 𝑠) − 𝑠 2 𝑦(𝜂, 𝑠) = 0
𝜕𝑦(1, 𝑠)
𝐿{𝑃(𝜏)}
=
𝜕𝜂
𝐴0 sin2 [𝑎 + 𝑏] 𝐸0

𝑦(0, 𝑠) = 0 ,

(7)

(8)

formunu alır. Burada 𝑦(𝜂, 𝑝) = 𝐿{𝑣(𝜂, 𝜏} ve 𝑠 ise kompleks Laplace parametresini ifade eder.
Bu safhada, denklem (7)'nin kapalı form çözümü bu kesit ifadesi için değişken dönüşümü
yapılarak mümkündür fakat pratik değildir. Dolayısıyla Laplace uzayındaki sonuçların eldesi
için TFM kullanılabilir. TFM, ikinci mertebeden sınır-değer problemlerini başlangıç değerproblemine dönüştürme esasına dayanmaktadır. TFM ile denklem (7)'nin genel çözümü
𝑦 = 𝑏𝑖 𝑦𝑖

,

𝑖 = 1,2

(9)

şeklindedir, burada 𝑦𝑖 lineer bağımsız homojen çözüm iken 𝑏𝑖 sınır şartlarından elde edilecek
sabitlerdir.
(𝑖)

(𝑖)

TFM ile çözüme 𝑦𝑖 = 𝑍1 ve 𝑦𝑖𝚤 = 𝑍2 kabulleri yapılarak başlanır ve
(𝑖)

𝚤

(𝑖)

(𝑍1 ) = 𝑍2
𝚤
(𝑖)
(𝑍2 )

(10)
= −(2𝑎 cot[𝑎𝜂 +

(𝑖)
𝑏])𝑍2

+

(𝑖)
𝑠 2 𝑍1

eşitlikleri elde edilir. Yukardaki homojen denklem sisteminin çözümü keyfi başlangıç koşulları
için sayısal olarak yapılır. Bu keyfi başlangıç koşulları 𝐶𝑖𝑗
(𝑖)

𝑍𝑗

= 𝐶𝑖𝑗

,

𝑖 = 1,2

(11)

çözümün lineer bağımsızlığını sağlamak için lineer bağımsız olarak seçilmelidir. Bu başlangıç
değer problemi beşinci dereceden Runge-Kutta metodu (RK5) ile çözülmüştür. Çözümde 0 ≤
𝜂 ≤ 1 aralığı boyunca 21 düğüm noktası (20 aralık) alınmıştır.
Bu çözüm sonucunda elde edilen 𝑦𝑖 ve türevi 𝑦𝑖𝚤 'nin değerleri denklem (8)'de yerine yazılarak
bilinmeyen 𝑏𝑖 katsayılarını içeren iki denklem elde edilir. Bu denklemler matrix formunda
0
𝐶11
𝐶21
𝑏1
𝐿{𝑃(𝜏)}
[ 𝚤
][ ] = [
]
𝑦1 (1, 𝑠) 𝑦2𝚤 (1, 𝑠) 𝑏2
2
[𝑎
𝐴0 sin
+ 𝑏] 𝐸0
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şeklinde yazılır. Burada, 𝐶11 ve 𝐶21 değerleri sırasıyla 𝑦1 (0, 𝑠) ve 𝑦2 (0, 𝑠)'e karşılık gelir. Bu
sistem çözülerek 𝑏𝑖 katsayıları bulunur.
Bu katsayılar bulunduktan sonra boyutsuz deplasman v(η, τ) değerlerinin zaman uzayına
dönüşümü ters Laplace dönüşümü ile yapılır. Bu amaçla Fast Fourier dönüşümüne (FFT) dayalı
modifiye Durbin ters Laplace sayısal dönüşümü kullanılmıştır. [18].
SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada sürekli sistem olarak modellenen eksenel yüklenmiş değişken kesitli bir
çubuğun elastik davranış problemi analiz edilmiştir. Bu problemi modelleyen diferansiyel
denklemlere Laplace dönüşümü uygulanarak zamandan bağımsız sınır değer problemi eksenel
koordinatlarda elde edilmiş daha sonra bu problem TFM tarafından çözülmüştür. Sayısal olarak
çözülen denklemler Durbin’in sayısal ters dönüşümünü yardımıyla zaman uzayına
dönüştürülmüştür. Çubuğun serbest ucuna etki eden üç tip eksenel dinamik yükleme analizlerde
kullanılmıştır: P1 (τ) = P0 (1 − cos[γτ)],
P2 (τ) = P0
and P3 (τ) = P0 (1 − e−γτ ) .
Hesaplamalarda γ değeri 0.6 olarak kabul edilmiştir. Kesit ifadelerinde yer alan 𝑎 inhomojenlik
parametresidir ve hesaplamalarda sırasıyla 0, 1, 2 değerlerini almakta iken b ise 1 değerini
almaktadır. TFM kullanılarak bulunan, çubuğun serbest ucuna ait deplasman sonuçları,
literatürdeki analitik sonuçlar [11] ve sonlu elemanlar yöntemini kullanarak sayısal çözüm
yapan ANSYS paket programı sonuçları ile karşılaştırılmıştır. ANSYS paket programı ile
çözümde yükleme şeklinden dolayı Newmark metodu tercih edilmiştir. Eleman tipi olarak
BEAM188 kullanılmış, eksenel yönde değişen kesit ifadesi ANSYS parametrik tasarım dili
(APDL) kullanılarak verilmiştir. Sonuçlar belirlenen inhomojenlik parametreleri ve yükleme
tipleri için Tablo 1-9'da sunulmuştur. Çözümlerde, ANSYS'te çubuk eksenel yönde eşit
uzunlukta 1000 parçaya bölünerek çözüm yapılırken TFM'de çubuk 20 parçaya bölünerek
çözüm elde edilmiştir. TFM sonuçları ile analitik sonuçların, ANSYS sonuçlarına göre birbirine
daha yakın çıktığı gözlemlenmiştir.
SONUÇLAR
Üniform olmayan kesite sahip bir çubuğun zorlanmış titreşim analizi Laplace dönüşüm yöntemi
ile birlikte Tamamlayıcı fonksiyonlar metodu (TFM) kullanılarak yapılmıştır. Laplace
dönüşüm yöntemi zamandan bağımsız sınır değer problemini eksenel koordinatlarda verirken
daha sonra bu problem TFM tarafından çözülmüştür. TFM benzer problemleri başlanğıç-değer
sistemine çevirerek literatürdeki herhangi bir sayısal yöntem ile çözülmesine izin vermektedir.
Bu çalışmada beşinci dereceden Runge-Kutta metodu kullanılarak sayısal olarak çözülen
denklem sistemi Durbin’in sayısal ters dönüşümünü kullanarak zaman uzayına
dönüştürülmüştür. TFM kullanılarak bulunan sayısal sonuçlar, literatürdeki analitik sonuçlar ve
ANSYS sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Burada açıkça görülen odur ki, bazı durumlarda TFM
ile çözümde, çubuğun 20 parçaya bölünerek çözüm elde edilmesi sonuçlarda virgülden sonra
beş haneli hassasiyet sağlarken, aynı sonuç için ANSYS'te ihtiyaç duyulan bölme sayısı binli
rakamlara çıkmaktadır. Bu yöntemle çözüm zamanı büyük oranda azalmaktadır. Tamamlayıcı
fonksiyonlar metodunun çubuğun dinamik analizinde sağladığı avantajlar sırasıyla:
(1) Zorlanmış titreşim etkisi doğrudan elde edilir.
(2) Zorlanmış titreşim analizi için serbest titreşim frekanslarına ve mod şekillerine ihtiyaç
yoktur.
(3) Çözüm yöntemi kesit alanını ifade eden belirli bazı özel fonksiyonlara bağımlı değildir,
kesit alanını ifade eden tüm keyfi fonksiyonlar için son derece uygundur.
(4) Sonlu elemanlar yöntemi gibi diğer sayısal yöntemlerle karşılaştırıldığında, daha az
sürede ve daha az maliyetle daha hassas sonuçlar bulunabilmektedir.
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Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, analitik olarak eldesi mümkün olmayan, elastisite modülü,
yoğunluk ve kesit alanının birlikte bir eksen boyunca değişken olduğu çubukların gelecekteki
titreşim analizi araştırmalarında bir referans oluşturacaktır.
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Tablo 1. Kesiti polinom formda değişen çubuk için 𝑃1 (𝜏) yükü altında TFM ile bulunan serbest
uçtaki deplasman değerlerinin analitik ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması
𝒗(𝟏, 𝝉)
a=0

a=1

a=2

𝝉

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

5

2.13338

2.133376

2.12915

1.30411

1.304106

1.30111

0.881667

0.881667

0.879087

10

-0.23388

-0.23388

-0.23452

-0.0371

-0.0371

-0.0373

-0.36271

-0.36271

-0.36140

20

0.179785

0.179786

0.176996

-0.09914

-0.09914

-0.1002

0.059314

0.059314

0.057668

30

0.109509

0.109508

0.108413

-0.08487

-0.08487

-0.08609

-0.15767

-0.15767

-0.15662

40

0.659848

0.659849

0.654500

0.07812

0.07812

0.077231

0.216753

0.216752

0.213320

50

0.688

0.688

0.686527

0.374068

0.374067

0.372233

0.190823

0.190822

0.191549

Tablo 2. Kesiti polinom formda değişen çubuk için 𝑃2 (𝜏)yükü altında TFM ile bulunan serbest
uçtaki deplasman değerlerinin analitik ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması
𝒗(𝟏, 𝝉)
a=0
𝝉

TFM

Ref. [10]

5

0.99984
5

1.000407

1
0

1.97439

1.97858

2
0

0.03077
2

0.026400
7

3
0

1.97673

1.97858

4
0

0.03211
6

0.026401

5
0

1.99163

1.978836

a=1
ANSYS

a=2

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

0.98232
4

0.10788
7

0.10765
5

0.11212
2

0.30179
1

0.30188
7

0.30652
3

1.90338

0.25283
5

0.25372
4

0.23622
8

0.64419

0.64469
4

0.63240
6

0.11587
9

0.61622
1

0.61503
9

0.64756
6

0.06813
1

0.06781
5

0.07169
3

1.87385

0.89206
7

0.89337
7

0.89621
6

0.55708
2

0.55742
8

0.56508
8

0.15014
9

0.91013
8

0.90868
5

0.88213
6

0.15958
7

0.15931
2

0.15059
1

1.82829

0.57849
9

0.57852
1

0.58532
8

0.43714
2

0.43645

0.43474
4

Tablo 3. Kesiti polinom formda değişen çubuk için 𝑃3 (𝜏) yükü altında TFM ile bulunan serbest
uçtaki deplasman değerlerinin analitik ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması
𝒗(𝟏, 𝝉)
a=0

a=1

𝝉

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

5

0.69688
6

0.69688
2

1
0

1.10445

1.10445
9

a=2

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

0.69460
4

0.47931
6

0.47931
6

0.47769
8

0.45085
3

0.45085
1

0.44883
3

1.09737

0.58410
1

0.58409
6

0.58232
5

0.45013
6

0.45013
5

0.44874
5
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2
0

0.89829
5

0.89829
6

0.90388
9

0.70546
6

0.70547
5

0.70276
1

0.19237
4

0.19237
7

0.19064
1

3
0

1.1067

1.10667
9

1.09402

0.65943
3

0.65943
1

0.65955
5

0.49346
1

0.49345
8

0.49218
0

4
0

0.89823
9

0.89830
2

0.90938
7

0.49400
9

0.49400
3

0.49042
5

0.16912
8

0.16913
3

0.16941
4

5
0

1.10715

1.10667
9

1.08915

0.33753
5

0.33759
3

0.33515
8

0.49338
1

0.49335
5

0.48992
5

Tablo 4. Kesiti üstel formda değişen çubuk için 𝑃1 (𝜏)yükü altında TFM ile bulunan serbest uçtaki
deplasman değerlerinin analitik ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması
𝒗(𝟏, 𝝉)
a=0

a=1

a=2

𝝉

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

5

2.13294

2.133376

2.12915

3.43205

3.432317

3.42647

6.57568

6.577714

6.57017

10

-0.23283

-0.23388

-0.23456

0.067883

0.06748

0.065364

-0.12812

-0.13023

-0.13670

20

0.179831

0.179786

0.176996

0.276992

0.276589

0.275055

0.425383

0.424095

0.422169

30

0.1105

0.109508

0.108413

0.613708

0.613464

0.610443

1.04217

1.04133

1.02593

40

0.659759

0.659849

0.654500

1.03681

1.036546

1.03251

1.67432

1.672538

1.66657

50

0.688788

0.688

0.686527

1.51709

1.516876

1.51444

2.84346

2.843814

2.82331

Tablo 5. Kesiti üstel formda değişen çubuk için 𝑃2 (𝜏) yükü altında TFM ile bulunan serbest uçtaki
deplasman değerlerinin analitik ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması
𝒗(𝟏, 𝝉)
a=0

a=1

𝝉

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

5

1.00014

1.00040
7

0.98232
4

1
0

1.95421

1.97858
0

2
0

0.050804
9

0.0264

3
0

1.95421

1.97858

4
0

0.050796
1.95623

5
0
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a=2

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

TFM

Ref.
[10]

ANSY
S

2.82698

2.82970
4

2.85501

2.2068
8

2.19300
8

2.3030
0

1.90338

0.70624
2

0.75020
6

0.68209
8

4.2708
6

4.34416
6

4.4634
2

0.11587
9

0.72656
7

0.69159
5

0.60880
8

2.3725
1

2.35759
3

2.0713
6

1.87385

0.48527
7

0.49676
2

0.48120
2

2.1417
7

2.09344
2

2.3199
8

0.02640
1

0.15014
9

0.82411
7

0.81077
4

0.73331
8

4.2403
5

4.27658
6

4.5299
3

1.97883
6

1.82829

1.1062

1.10202
3

1.14669

0.7535
2

0.66037
1

1.4215
4
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Tablo 6. Kesiti üstel formda değişen çubuk için 𝑃3 (𝜏) yükü altında TFM ile bulunan serbest uçtaki
deplasman değerlerinin analitik ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması
𝒗(𝟏, 𝝉)
a=0

a=1

a=2

𝝉

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

5

0.697456

0.696882

0.694604

1.79934

1.800494

1.79658

3.45606

3.458083

3.45855

10

1.10394

1.104459

1.09737

1.57887

1.57961

1.57023

3.5996

3.606126

3.59279

20

0.89885

0.898296

0.903889

1.47445

1.471508

1.47719

2.72247

2.717392

2.72499

30

1.10616

1.106679

1.09402

1.43238

1.431784

1.44200

3.62238

3.62549

3.65290

40

0.898855

0.898302

0.909387

1.42607

1.424038

1.43205

3.03772

3.036661

3.05766

50

1.10617

1.106679

1.10700

1.38319

1.3824

1.37667

3.10921

3.108574

3.16154

Tablo 7. Kesiti sinüzoidal formda değişen çubuk için 𝑃1 (𝜏)yükü altında TFM ile bulunan serbest
uçtaki deplasman değerlerinin analitik ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması
𝒗(𝟏, 𝝉)
a=0

a=1

a=2

𝝉

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

5

3.01293

3.00649

3.00696

2.39753

2.39325

2.39293

7.69337

7.67786

7.72680

10

-0.33030

-0.33194

-0.33121

-0.25380

-0.25524

-0.25434

0.01716

0.01721

0.01210

20

0.25390

0.25144

0.24996

0.11608

0.11409

0.11281

0.56929

0.56217

0.56643

30

0.15465

0.15091

0.15310

0.26976

0.26717

0.26870

1.24836

1.23844

1.24860

40

0.93189

0.92725

0.92433

0.48438

0.48027

0.47920

2.15271

2.15268

2.15737

50

0.97164

0.96584

0.96957

1.05025

1.04627

1.04647

3.3042

3.30424

3.30736

Tablo 8. Kesiti sinüzoidal formda değişen çubuk için 𝑃2 (𝜏) yükü altında TFM ile bulunan serbest
uçtaki deplasman değerlerinin analitik ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması
𝒗(𝟏, 𝝉)
a=0

a=1

𝝉

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

5

1.41374

0.01998

10

2.78979

20

a=2

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

TFM

Ref.
[10]

ANSYS

1.38732

0.87905

0.87485

0.86046

4.2167

4.21988

4.51497

2.79598

2.68811

2.04846

2.05379

1.94477

4.92822

4.88116

4.92970

0.04213

0.03728

0.16365

0.48546

0.47609

0.62242

3.98989

4.01468

4.05914

30

2.79512

2.79598

2.64641

1.2719

1.27452

1.11143

4.28231

4.26753

4.04947

40

0.03814

0.03728

0.21205

1.37882

1.36930

1.55770

4.45084

4.05653

3.97037

50

2.8469

2.79598

2.58207

0.50381

0.51185

0.31635

3.05324

2.73448

2.73945
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Tablo 9. Kesiti sinüzoidal formda değişen çubuk için 𝑃3 (𝜏) yükü altında TFM ile bulunan serbest
uçtaki deplasman değerlerinin analitik ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması
𝒗(𝟏, 𝝉)
a=0

a=1

a=2

𝝉

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

TFM

Ref. [10]

ANSYS

5

0.98418

0.98111

0.980977

0.74643

0.74293

0.743068

3.86414

3.86569

3.88552

10

1.55978

1.55729

1.54980

1.0515

1.04811

1.04349

3.8405

3.84217

3.84505

20

1.26861

1.26415

1.27655

1.30635

1.30461

1.31007

4.01908

4.01898

4.01433

30

1.56299

1.56038

1.54507

0.79908

0.79544

0.791522

3.58918

3.59032

3.63378

40

1.26892

1.26420

1.28431

1.42204

1.42025

1.42323

4.01313

4.01696

4.02497

50

1.56353

1.56033

1.53819

0.85374

0.85033

0.850061

3.68764

3.65701

3.68520
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İSTATİKSEL TASARIM YÖNTEMİ KULLANILARAK İNSAN KALÇA
EKLEMİNİN MEKANİK DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ
Mehmet Emin Çetin1, Hasan Sofuoğlu2
1,2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

ABSTRACT
In the study, the mechanical behavior of human hip joint with prosthesis was investigated by
using statistically designed finite element method. In the scope of the study, two different
cemented prostheses types namely; Charnley and Hipokrat were used for predicting bone
adaptation and mechanical behavior of cemented total hip reconstructions (THR). The
concentrated or distributed muscle and hip contact forces were applied to the cemented THR
during walking and climbing of stairs. The finite element modeling and analyses were then
pursued according to 23 factorial design method using these prostheses and activities. The
maximum von Mises stresses occurred on the components of the cemented THR having the
cortical and trabecular layers of bones, prosthesis and cement mantle were determined in the
finite element analysis. The statistical analysis of these data was then carried out using
variance analysis method to evaluate the contribution and interaction of main factors on the
observed values. It was identified from this statistical study that the maximum von Mises
stresses of the cemented THR’s components showed significant differences for the majority
of main factors and their two-factor interactions.
Key Words: Biomechanics, Hip joint, Finite Element Method, Factorial Design, ANOVA
ÖZET
Bu çalışmada protezli insan kalça ekleminin mekanik davranışı istatistik olarak tasarlanmış
sonlu elemanlar yöntemi (SEY) kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında Charnley ve
Hipokrat isimli 2 farklı tip çimentolu protez tam kalça yenileme ameliyatının (THA) mekanik
davranışını ve ameliyat sonrası kemik-protez adaptasyonunu tahmin etmek için kullanılmıştır.
İki farklı yükleme durumu olarak noktasal ve yüzeysel kas ve kalça temas kuvvetleri yürüme
ve merdiven çıkma hareketleri için çimentolu THA’lı kalça eklemine uygulanmıştır. Sonlu
elemanlar modeli ve analizleri, bu hareket ve protezleri dikkate alan 23 faktöriyel tasarım
metoduna göre oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar analizlerinde kemiğin katmanları olan
kortikal ve trabeküler kemiklerde, protezde ve protezi kemiğe bağlamada kullanılan
çimentoda oluşan maksimum von Mises gerilme değerleri belirlenmiştir. Bu verilerin istatistik
analizi varyans analiziyle gözlemlenen değerler üzerinde ana faktörlerin ilişkisini ve katkısını
değerlendirmede kullanılmıştır. Bu istatistik çalışma sonucunda çimentolu THA
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uygulamasından sonra bileşenlerin maksimum von-Mises gerilmelerinin ana faktörler ve ikili
etkilerin büyük çoğunluğunda önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyomekanik, Kalça Eklemi, Kalça Protezi, Sonlu Elemanlar Yöntemi,
Faktöriyel Tasarım, ANOVA
GİRİŞ
Biyomekanik fiziksel prensiplerin canlı organizmalarda geçerliliğini araştıran bilim
dalı olarak tanımlanabilir. Günümüzde biyomekanik; mühendislik, temel ve tıp bilimlerinden
destek aldığından birlikte anılan bir bilim dalı haline gelmiştir.
Osteoartrit (OA) eklem hastalığı kalça eklemindeki kıkırdak dokusunda hasar
oluşturmaktadır. OA’nın ilerleyen aşamalarında kalça eklemi iş göremez hale gelmekte ve
bunun yanında hasta şiddetli ağrıya ve hareket kısıtlamalarına maruz kalmaktadır. OA
nedeniyle sıkıntı çeken hastalar için THA zorunlu hale gelmektedir.
Mühendislik mekaniğindeki ilerlemeler ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler
SEY’nin biyomekanik alanındaki uygulamalarına son 35 yılda büyük bir ivme kazandırmıştır.
Mcnamara vd. [1] kemik-protez kemikleşmesinin, uyluk kemiği üst kısmı yük transferine
etkisini yapay uyluk kemiği ile deneysel ve sonlu elemanlar analizi yaparak araştırmışlardır.
THA’da kullanılan uyluk kemiği bileşeninin biyomekanik karakteristiklerini incelemek için
Watanabe vd. [2] çalışmalarında üç boyutlu sonlu elemanlar analizi yapmışlardır. Merdiven
çıkma çimentolu THA’larda yapıyı yüksek burulma yüklerine maruz bıraktığı için zarar verici
olabilir. Stolk vd. [3] yaptıkları çalışmada hastanın hareketi boyunca gerçekleştirdiği
aktivitelerin faklı frekanslarını hesaba katarak, merdiven çıkmanın kalça protezi uyluk kemiği
bileşenini çevreleyen çimentonun etrafında hasar birikmesine nasıl katkı yaptığını
incelemişlerdir. Senalp vd. [4] yaptıkları çalışmada SEY kullanarak kalça protezi için yeni
tasarladıkları sap şekillerinin statik, dinamik ve yorulma davranışlarını incelemişlerdir. Yeni
tasarlanan protezlerin tökezleme boyunca vücut ağırlığı yükü altındaki davranışını Kayabaşı
ve Ekici [5] parametrik yöntem kullanarak araştırmışlardır.
Bu çalışmada klinik kullanımları hakkında bilgi sahibi olunan Charnley ve Hipokrat
tipi 2 farklı çimentolu kalça protezi kullanılmıştır. Solidworks katı modelleme programında
uyluk kemiğinin içine klinik kullanımdaki yollar izlenerek protez yerleştirilmiştir. Charnley
ve Hipokrat protezli modeller olmak üzere bu çalışma kapsamında 2 model oluşturularak
çalışılmıştır. Modeller sonlu elemanlar analiz programı olan Ansys Workbench programına
aktarılmıştır. 23 faktöriyel tasarımına göre düzenlenerek oluşturulan sonlu elemanlar analizleri
sonucunda, kemiğin katmanları olan kortikal ve trabeküler kemiklerde, protezde ve protezi
kemiğe bağlamada kullanılan çimentoda oluşan gerilme değerleri elde edilmiştir. Elde edilen
bu gerilme değerleri üzerinden varyans analizleri yapılarak ANOVA tabloları
oluşturulmuştur. Varyans analiziyle, THA uygulamasından sonra protezde, kemik
çimentosunda, kortikal kemikte ve trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises
gerilmeleri üzerinde etkili olan ana faktörler ve ikili etkiler belirlenmiştir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR
Kalça Eklemi Modellerinin Oluşturulması
Bu çalışmada kalça eklemi modelleri oluşturulurken kalça ekleminin uyluk kemiği
kısmı modellenmiştir. Kalça eklemi modelleri kortikal kemik kısmı, trabeküler kemik kısmı,
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kemik çimentosu ve protezden oluşmaktadır. Bu çalışmada 3. nesil 3 boyutlu kompozit femur
modeli kullanılmıştır. Femur modeli kortikal kemik ve trabeküler kemik katmanlarından
oluşmaktadır. Model “www.biomedtown.org” adlı siteden “parasolid” formatında
indirilmiştir.
Bu çalışmada Charnley (Depuy, Johnson & Johnson, Leeds, UK) ve Hipokrat
(Hipokrat A.Ş., Türkiye) tipi olmak üzere iki tip protez kullanılmıştır. Bu protezler Şekil 1’de
gösterilmektedir. Charnley protezi katı modeli “www.biomedtown.org” adlı sitesinden
indirilmiştir. Hipokrat protezi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji kliniğinden temin edilmiştir. Hipokrat protezi Breuckmann Optotophe üç
boyutlu tarama cihazında taranmıştır. Rapidform XOR3 ve Solidworks CAD programları
kullanılarak Hipokrat protezinin üç boyutlu katı modeli elde edilmiştir. Protezleri kemiğe
sabitlemek için kullanılan çimento tabakaları uyluk kemiği kanalına yerleşecek şekilde
protezin etrafındaki optimum kalınlık esas alınmış ve Solidworks CAD programı kullanılarak
modeller oluşturulmuştur. Şekil 2’de çalışmada kullanılan çimento modelleri gösterilmiştir.
THA uygulanmış Charnley protezi yerleştirilmiş ve Hipokrat protezi yerleştirilmiş modellerin
kesit görünümleri Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan protezler a) Charnley ve b) Hipokrat

Şekil 2. Çalışmada kullanılan a) Charnley ve b) Hipokrat protezi çimento modeli
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Şekil 2.3. Çalışmada kullanılan a) Charnley ve b) Hipokrat protezi yerleştirilmiş modellerin
kesit gösterimi
Çalışmada Kullanılan Malzeme Özellikleri
Çalışmada trabeküler kemik, kemik çimentosu ve protezler için izotropik malzeme
özellikleri kullanılmıştır. Kortikal kemik anizotropik kabul edilmiştir. Charnley ve Hipokrat
protezlerinin her ikisinin malzemesi, CoCr alaşımı olarak seçilmiştir. Sonlu elemanlar
analizlerinde kullanılan malzeme özellikleri Stolk vd.’nin [3] yaptığı çalışmadan alınmış ve
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Sonlu eleman analizlerinde kullanılan malzeme özellikleri [3]
Bileşen

Malzeme

Elastisite Modülü [GPa]

Poisson Oranı

Protez

CoCr alaşımı

210

0,3

Çimento

PMMA

2,28

0,3

0,4

0,3

Ex = Ey= 7,0; Ez=11,5

ʋxy =ʋyz =ʋxz=0,4

Süngerimsi Kemik
Sert Kemik

Gyz= Gzx = 3,5; Gxy=2,6

Sonlu Elemanlar Modellemesi
Modelleri oluşturan kortikal kemik, trabeküler kemik, çimento ve protez bileşenlerinin
tümü için 3 boyutlu 10 düğüm noktalı yapısal katı tipi tetrahedral eleman kullanılmıştır. Bu
çalışmada modellerde kullanılan toplam eleman sayısı, bileşenlerin her birinin eleman sayıları
Tablo 2 ve Tablo 3’te sırayla gösterilmiştir.
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Tablo 2. Modellerdeki Eleman Sayıları ( ilk koşturma)
Eleman Sayıları
Bileşenler
Kortikal Kemik
Trabeküler Kemik

Yüzeysel Yükleme
45041

28532

36860

5121

6637

Çimento

4996

6292

Toplam

73012

94830

Kortikal Kemik

28469

39277

Trabeküler Kemik

26001

36896

Protez

5168

11432

Çimento

3274

7106

Toplam

62912

94711

Charnley Protez

Hipokrat

Noktasal Yükleme
34363

Tablo 3. Modellerdeki Eleman Sayıları ( ikinci koşturma)
Eleman Sayıları
Bileşenler
Kortikal Kemik
Trabeküler Kemik
Charnley Protez

Hipokrat

Noktasal Yükleme
22019
20171

Yüzeysel Yükleme
22701
20800

2702

2620

Çimento

3393

3248

Toplam

48285

49369

Kortikal Kemik

20547

20608

Trabeküler Kemik

16817

17803

Protez

9260

2793

Çimento

6522

2374

Toplam

53146

43578

Uygulanan Kuvvetler ve Sınır Şartları
Bu çalışmada yürüyüşün basma fazı tek bacak ayakta duruş şekli esas alınmış ve uyluk
kemiği kondil kısmından sabitlenmiştir. Noktasal yükleme için kas kuvvetlerinin
uygulanacağı noktaların yeri ve kas kuvvetlerinin vücut ağırlığı değerleri yüzde olarak Heller
vd.’nin [6] çalışmasından alınmıştır. Yüzeysel yükleme için kasların kemik üzerinde kapladığı
yüzeyler Viceconti vd. [7] tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır. Vücut ağırlığı ortalama
bir insanın ağırlığı düşünülerek 750 N olarak alınmıştır. Çalışmada kullanılan kuvvet
değerleri insanın günlük yaşamında en çok yaptığı akviteler olan yürüme ve merdiven çıkma
hareketleri sırasında oluşan kas ve temas kuvvetleridir ve bu kuvvet değerleri Tablo 4 ve
Tablo 5’te gösterilmiştir.
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Tablo 4. Yürüme durumu için uygulanan kuvvet değerleri
Kuvvet Bileşenlerinin Büyüklükleri
X [N]

Y [N]

Z [N]

Temas kuvveti

-405

246

1719

Abdüktörler

435

-32,25

-648,75

Tensor fasciae latae, proximal part

54

-87

-99

Tensor fasciae latae, distal part

-3,75

5,25

142,5

Vastus lateralis

-6,75

-138,75

696,75

Tablo 5. Merdiven çıkma durumu için uygulanan kuvvet değerleri
Kuvvet Bileşenlerinin Büyüklükleri
X [N]

Y [N]

Z [N]

Temas kuvveti

-444,75

-454,5

-1772,25

Abdüktörler

525,75

216

636,75

İlio-tibial tract, proximal part

78,75

22,5

96

İlio-tibial tract, distal part

-3,75

-6

-126

Tensor fasciae latae, proximal part

23,25

36,75

21,75

Tensor fasciae latae, distal part

-1,5

-2,25

-48,75

Vastus lateralis

-16,5

168

-1013,25

Vastus medialis

-66

297

-2003,25

BULGULAR
Charnley ve Hipokrat protezli modellerin kortikal kemik, trabeküler kemik, kemik
çimentosu ve protez bileşenlerinde meydana gelen maksimum von-Mises gerilmelerinin, 23
faktöriyel tasarımına göre Varyans analizleri yapılarak ANOVA tabloları oluşturulmuştur
ANOVA tabloları Minitab 15 yazılımı yardımıyla hazırlanmıştır. Sonlu elemanlar analizleri
sonucu elde edilen maksimum von-Mises gerilmeleri Tablo 6’da protezler için, Tablo 7’de
kemik çimentosu için, Tablo 8’de kortikal kemik için ve Tablo 9’da trabeküler kemik için
verilmiştir.
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Tablo 6. Charnley ve Hipokrat protezlerinde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri
Yükleme (Faktör B)
Yüzeysel

Noktasal

Protez Tipi
(Faktör A)

Hareket Tipi
(Faktör C)
Charnley

Hipokrat

Yürüme

Merdiven Çıkma

Yürüme

Merdiven Çıkma

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

404,81

431,01

298,14

315,56

381,51

408,96

282,99

294,72

335,73

352,79

189,60

307,58

234,74

246,57

140,58

161,23

Tablo 7. Kemik çimentosunda oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri
Yükleme (Faktör B)
Yüzeysel

Noktasal

Protez Tipi
(Faktör A)

Hareket Tipi
(Faktör C)
Charnley

Hipokrat

Yürüme

Merdiven Çıkma

Yürüme

Merdiven Çıkma

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

59,529

65,597

58,828

76,902

53,069

54,337

55,676

72,101

59,747

72,037

52,254

70,026

62,173

72,021

56,371

75,026

Tablo 8. Kortikal kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri
Yükleme (Faktör B)
Yüzeysel

Noktasal

Protez Tipi
(Faktör A)

Hareket Tipi
(Faktör C)
Charnley

Hipokrat

Yürüme

Merdiven Çıkma

Yürüme

Merdiven Çıkma

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

41,821

87,981

34,5470

57,773

47,373

69,364

35,924

51,206

63,275

116,52

37,661

61,011

48,548

75,674

32,774

52,340
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Tablo 9. Trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri
Yükleme (Faktör B)
Yüzeysel

Noktasal

Protez Tipi
(Faktör A)

Hareket Tipi
(Faktör C)
Charnley

Hipokrat

Yürüme

Merdiven Çıkma

Yürüme

Merdiven Çıkma

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

14,166

13,628

13,257

17,404

10,681

12,052

10,808

14,676

10,157

12,618

9,8547

13,456

12,746

15,969

9,7658

13,140

Tablo 10’dan görüldüğü gibi protez, yükleme ve hareket ana faktörleriyle protezyükleme ikili etkileşimi, protez-hareket ikili etkileşimi, hareket-yükleme ikili etkileşimi ve
protez-hareket-yükleme üçlü etkileşimi protezde meydana gelen gerilmeleri sırasıyla % 39, %
35,12, % 3,45, % 0,21, % , % 0,38, % 1 oranında etkilemektedir. Tablo değerlerinden açıkça
görüleceği üzere protez ve yükleme tipi ana faktörlerinin protezde oluşan gerilme üzerinde
istatistiksel ve fiziksel bir öneme sahip olduğu belirlenmiştir.
Tablo 10. Charnley ve Hipokrat protezlerinde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için
ANOVA tablosu
P Değeri

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Toplamı

Kareler
Ortalaması

F Değeri

Protez Tipi (A)

1

44866

44866

15,25

39,00

0,005

Yükleme (B)

1

40411

40411

13,74

35,13

0,006

Hareket Tipi (C)

1

3967

3967

1,35

3,45

0,279

AxB

1

244

244

0,08

0,21

0,781

AxC

1

432

432

0,15

0,38

0,712

BxC

1

437

437

0,15

0,38

0,71

AxBxC

1

1154

1154

0,39

1,00

0,549

Hata

8

23537

2942

Toplam

15

115047

[%]

p

20,46
100,00

Tablo 11’de verilen sonuçlara göre protez tipi, yükleme, hareket tipi, protez tipi-yükleme ikili
etkileşimi, protez tipi-hareket tipi ikili etkileşimi, hareket tipi-yükleme ikili etkileşimi, protez
tipi-hareket tipi-yükleme üçlü etkileşimi; kemik çimentosunda meydana gelen gerilmeleri
sırasıyla % 3,28, % 2,05, % 59,23, % 11, % 1,64, % 10,10, % 0,97 oranında etkilemektedir.
Bu analiz sonucu; hareket tipi ana faktörünün yanı sıra protez tipi-yükleme ve yüklemehareket tipi etkileşimlerinin de çimento gerilmesi üzerinde istatistiksel ve fiziksel öneme
sahip olduğunu belirtmektedir.
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Tablo 11. Kemik çimentosunda oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için ANOVA
tablosu
P Değeri

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Toplamı

Kareler
Ortalaması

F Değeri

Protez Tipi (A)

1

34,86

34,86

2,24

3,28

0,173

Yükleme (B)

1

21,79

21,79

1,4

2,05

0,271

Hareket Tipi (C)

1

630,01

630,01

40,43

59,23

0,000

AxB

1

117,05

117,05

7,51

11,00

0,025

AxC

1

17,49

17,49

1,12

1,64

0,320

BxC

1

107,39

107,39

6,89

10,10

0,030

AxBxC

1

10,36

10,36

0,66

0,97

0,438

Hata

8

124,67

15,58

Toplam

15

1063,63

[%]

p

11,72
100,00

Kortikal kemik için Tablo 12’de verilen ANOVA sonuçlarına göre göre protez, yükleme,
hareket, protez-yükleme ikili etkileşimi, protez-hareket ikili etkileşimi, hareket-yükleme ikili
etkileşimi, protez-hareket-yükleme üçlü etkileşimi; kalça protezinin sonlu elemanlar yöntemi
kullanılarak yapılan analiz kortikal kemikte meydana gelen gerilmeleri sırasıyla % 3,22, %
29,56, % 44,54, % 2,38, % 0,23, % 3,79, % 0,05 oranında etkilemektedir. Sonuçlar yükleme
ve hareket tipi ana faktörlerinin % 95 güvenilirlik seviyesinde kortikal kemik gerilmesi
üzerinde istatistiksel ve fiziksel öneme sahip olduklarını göstermektedir.
Tablo 12. Kortikal kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için ANOVA tablosu
P Değeri

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Toplamı

Kareler
Ortalaması

F Değeri

Protez Tipi (A)

1

238,8

238,8

1,59

3,22

0,243

Yükleme (B)

1

2193

2193

14,58

29,56

0,005

Hareket Tipi (C)

1

3304,7

3304,7

21,97

44,54

0,002

AxB

1

176,5

176,5

1,17

2,38

0,310

AxC

1

17,3

17,3

0,11

0,23

0,743

BxC

1

281,4

281,4

1,87

3,79

0,209

AxBxC

1

3,8

3,8

0,03

0,05

0,877

Hata

8

1203,4

150,4

Toplam

15

7418,9

[%]

p

16,22
100,00

Trabeküler kemik için ANOVA sonuçları Tablo 13’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre protez,
yükleme, hareket, protez-yükleme ikili etkileşimi, protez-hareket ikili etkileşimi, hareketyükleme ikili etkileşimi, protez-hareket-yükleme üçlü etkileşimi; trabeküler kemikte meydana
gelen gerilmeleri sırasıyla % 6,98, % 0,01 % 40,17, % 10,3, % 1,26, % 6,24, % 3,01 oranında
etkilemektedir. Sonuçlar hareket tipi ana faktörünün trabeküler kemikte oluşan gerilme
üzerinde istatistiksel ve fiziksel öneme sahip olduğunu göstermektedir.
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Tablo 13. Trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için ANOVA tablosu
Serbestlik
Derecesi

Kareler
Toplamı

Kareler
Ortalaması

F Değeri

P Değeri
[%]

p

Protez Tipi (A)

1

5,024

5,024

1,74

6,98

0,223

Yükleme (B)

1

0,007

0,007

0,00

0,01

0,961

Hareket Tipi (C)

1

28,911

28,911

10,03

40,17

0,013

AxB

1

7,414

7,414

2,57

10,30

0,147

AxC

1

0,908

0,908

0,32

1,26

0,590

BxC

1

4,488

4,488

1,56

6,24

0,247

AxBxC

1

2,169

2,169

0,75

3,01

0,411

Hata

8

23,054

2,882

Toplam

15

71,974

32,03
100,00

SONUÇLAR
Yapılan sonlu elemanlar ve varyans analizleri ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır
1. Kullanılan protez tipinin ve yüklemenin protezde oluşan gerilmeler üzerinde,
istatistiksel ve fiziksel öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca protez tipi-yükleme,
protez tipi-hareket tipi ve hareket tipi-yükleme ikili etkileşimlerin protezde meydana
gelen gerilmeler üzerinde birbirlerine yakın etki oluşturdukları saptanmıştır.
2. Hareket tipi ana faktörünün, protez tipi-yükleme ve yükleme-hareket tipi ikili
etkileşimlerinin kemik çimentosunda oluşan maksimum von-Mises gerilme değerleri
üzerinde istatistiksel ve fiziksel öneme sahip olduğu saptanmıştır.
3. Charnley ve Hipokrat protezli modeller için yükleme ve hareket tipi ana faktörlerinin
% 95 güvenilirlik seviyesinde kortikal kemik gerilmesi üzerinde istatistiksel ve
fiziksel öneme sahip oldukları belirlenmiştir.
4. Hareket tipi ana faktörünün Charnley ve Hipokrat protezli modellerin trabeküler
kemik kısmı üzerinde istatistiksel ve fiziksel öneme sahip olduğu belirlenmiştir.
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ABSTRACT
In this study, Zn-22Al alloy was subjected to severe plastic deformation (SPD) method so that the
grain size of 200 nm (ultra-fine grained:UFG ) was obtained. Later, uniaxial and bi-axial formability
of UFG Zn-22Al alloy was analyzed both experimentally and numerically. Miniaturized Erichsen test
was used for biaxial stress analysis while Ls-Dyna commercial FEA package was used for numerical
analysis. After uniaxial tensile tests, 340 % elongation and 225 MPa yield stress was obtained at
deformation rate of 10-1 s-1. Erichsen index of 5.30 mm was obtained at 10-1 s-1 deformation rate. As
an important result, a good correlation was established between uniaxial and bi-axial formability of
superplastic Zn-22Al alloy at all deformation rates. The experimental results and numerical analysis
results were found to be comparable for 10-2 s-1 strain rate. The results showed that Zn-22Al alloy is
an ideal material for micro-forming as it has high elongation at room temperature whereas it has high
deformation capability at high deformation rates.
ÖZET
Bu çalışmada, ilk olarak Zn-22Al alaşımı uygulanan aşırı plastik deformasyon (APD) yöntemi ile
ultra-ince tane (UİT) yapılı (Tane boyutu: 200nm) hale getirildi. Daha sonra oluşturulan bu yapının
tek ve iki eksenli gerilme altındaki şekillendirilebilirlik davranışı deneysel ve sayısal olarak analiz
edildi. İki eksenli gerilme altında analiz için minyatürüze edilmiş Erichsen testi, sayısal analiz için
ise Ls-Dyna sonlu elemanlar yazılımı kullanıldı. Tek eksenli çekme testi sonrası yüksek deformasyon
hızlarında (10-1 s-1) yaklaşık %340 kopma uzaması ve 225 MPa’lık akma gerilmesi elde edildi. Söz
konusu deformasyon hızında yaklaşık 5.30 mm’lik bir Erichsen indeksi (Ei) elde edildi. Bu çalışmalar
sonunda, süperplastik Zn-22Al alaşımı için bütün deformasyon hızlarında tek eksenli ve iki eksenli
şekillendirilebilirlik açısından iyi bir uyumun olduğu belirlendi. 10-2 deformasyon hızı için yapılan
sayısal analiz sonuçları ile deneysel sonuçlar uyumlu çıkmıştır. Bu çalışma, oda sıcaklığında ve
yüksek deformasyon hızlarında büyük miktarda uzama, düşük akma noktası ve yüksek
şekillendirilebilirlik kabiliyeti olan süperplastik Zn-22Al alaşımının mikro şekillendirilebilirlik
açısından model bir malzeme adayı olabileceğini göstermiştir.
GİRİŞ
Süperplastisite çok kristalli bir malzemenin kopmadan önce boyun vermeksizin yüksek kopma
uzaması gösterme yeteneği olarak tanımlanabilir [1]. Süperplastik malzemelerden Zn-22Al
alaşımının sahip olduğu tane boyutunun mikron altı mertebelere indirilmesi, söz konusu alaşımın oda
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sıcaklığı ve yüksek deformasyon hızlarında bile süperplastik özellik göstermesine neden olmakta ve
bu durum dubleks yapıdaki alaşımı, gerek süperplastik davranışın ve gerekse deformasyon
mekanizmalarının incelenmesi konusunda model bir malzeme haline getirmektedir [2,3]. Ancak, Zn22Al alaşımında elde edilen aşırı tane incelmesinin bu alaşımın şekillendirilebilirlik davranışına olan
etkisi henüz deneysel ve teorik olarak incelenmemiştir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, ultra ince
tane (UİT) yapısına sahip hale getirilen Zn-22Al alaşımının oda sıcaklığındaki
şekillendirilebilirliğinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi, sonuçların karşılaştırılması ve bu
alaşımın mikro şekillendirme için model bir malzeme olup olamayacağının ortaya konulmasıdır.
DENEYSEL VE SAYISAL ÇALIŞMALAR
Deney Malzemesi
Çalışmalarda dubleks mikro yapıya sahip Zn-22Al alaşımı kullanılmıştır. Bu alaşım %99.9
saflıkta çinko ve %99.9 saflıkta alüminyum alaşımlarından döküm yoluyla elde edilmiştir. Dökümü
yapılan alaşım 375 ºC’de 24 saat boyunca homojenizasyon tavlamasına tabi tutulmuştur. Ardından
ise, eş eksenli mikro yapıda çinkoca zengin η fazı ve alüminyumca zengin α fazı elde etmek için
375 ºC’de 48 saat boyunca ikinci kez tavlanmış ve sonrasında da su verme işlemine tabi tutulmuştur.
Eş Kanallı Açısal Ekstrüzyon İşlemleri
Eş kanallı açısal basma/ekstrüzyon (EKAB/E) işlemi için üretim süreci yukarıda verilen Zn-22Al
alaşımından 13x13x120 mm3 boyutlarında numuneler talaşlı imalat yöntemi ile hazırlanmıştır. EKAE
işlemleri kalıp açısı φ= 90° ve dış köşe yuvarlatma açısı ψ=0° olan 13x13 mm2 kanal kesitine sahip
kalıp ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 1(a)). EKAE işleminden önce numune kalıbın giriş kısmına
yerleştirildikten sonra kalıp 350 ºC’ ye kadar ısıtılmıştır. Kalıp ve numune arasında ısıl dengenin
sağlanması için numune kalıpta 5 dakika bekletilmiştir. EKAE işlemi; 1 mm/s’lik ekstrüzyon hızında
ve rota Bc (her pasodan sonra numune uzun ekseni boyunca aynı yönde 90º çevrilir) takip edilerek
350 ºC‘de 4 paso gerçekleştirilmiştir. Sıcak EKAE işlemini takiben oda sıcaklığında yine rota Bc
takip edilerek 4 pasoluk bir başka EKAE işlemi daha gerçekleştirilmiştir.
Metalografi numuneleri ekstrüzyon doğrultusuna dik kesitten tel elektro-erozyon (wire-EDM)
cihazı ile kesilerek çıkarılmıştır (Şekil 1(b)). Metalografi numuneleri ile EKAE örneklerinin içyapısı
geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ile incelenmiştir.
Çekme Testleri
Zn-22Al alaşımının oda sıcaklığındaki EKAE işlemleri sonrasında sahip olduğu mekanik
özellikleri, Şekil 1(b)’de ECAE numunesindeki konumları ve Şekil 2’de boyutları verilen numuneler
kullanılarak elde edilmiştir. Çekme deneyi numuneleri EKAE işlemi uygulanmış numunelerden tel
elektro-erozyon cihazı ile EKAE doğrultusuna paralel olacak şekilde çıkartılmıştır. Çekme deneyleri
oda sıcaklığında ve 1x10-1, 1x10-2, 1x10-3 s-1 deformasyon hızlarında Instron 3382 üniversal çekmebasma cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Cihaza bağlı video tipi bir şekil değişimi ölçer (ekstansometre)
yardımıyla çekme örneklerinde meydana gelen şekil değişimleri belirlenmiş ve uygulanan yüke
karşılık gelen şekil değişimi değerleri bir bilgisayar yardımıyla kaydedilerek gerilme-şekil değişimi
diyagramları çizdirilmiştir. Çekme deneyleri her bir durum için en az üç defa tekrarlanmış ve alaşımın
akma ve çekme dayanımları ile kopma uzaması değerleri bu ölçümlerin ortalaması alınarak
belirlenmiştir.
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(a)
(b)
Şekil 1. (a) EKAE kalıbının geometrik parametreleri ve (b) EKAE işlemi uygulanmış kütlesel
numune içerisinde çekme, Erichsen testi ve metalografi numunelerinin konumu.

Şekil 2. Çekme deneyinde kullanılan test numunelerinin geometrisi ve boyutları
Şekillendirilebilirlik Testleri
EKAE uygulanmış Zn-22Al alaşımının iki eksenli gerilme altındaki şekillendirilebilirliği
Erichsen testleri ile belirlenmiştir. Erichsen testleri Instron 3382 üniversal çekme-basma cihazına
bağlanan Erichsen kalıbı kullanılarak yapılmıştır. TS EN ISO 20482 standardında belirtilen kalıp
ölçüleri 1/3 ölçeğinde küçültülerek Şekil 3’te geometrisi ve ana boyutları verilen kalıp sistemi elde
edilmiştir. Erichsen testleri Şekil 1(b)’de konumları verilen numuneler kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. EKAE numunelerinden 13 mm x 13 mm x 0,7 mm boyutlarında örnekler tel
elektro-erozyon ile kesilmiş ve numunelerin yüzeyleri sırasıyla 400, 800, 1000 ve 2000 numaralı
zımparalarla zımparalanmıştır. Ardından istenilen yüzey pürüzlülüğünün elde edilebilmesi için
numuneler 0,3 μm boyutundaki alümina parçacıkları içeren çuhalar yardımıyla parlatılmıştır. Bu
sayede yüzeydeki çizikler giderilerek çatlak başlangıcı olabilecek kusurlar ortadan kaldırılmıştır.
Şekillendirilebilirlik testleri oda sıcaklığında, yağlayıcı kullanmadan 1x10-1, 1x10-2 ve 1x10-3 s-1
deformasyon hızlarında gerçekleştirilmiştir. Deneyler sırasında ortaya çıkan kuvvet ve meydana
gelen çökme değerleri bir bilgisayar yardımıyla kaydedilerek, kuvvet-çökme diyagramları
çizdirilmiştir. Diyagramlarda çatlağın başladığı çökme değeri Ei olarak alınmıştır. Erichsen testleri
her bir durum için en az üç defa tekrarlanmıştır. Numunelerden elde edilen en yüksek kuvvet ve Ei
değerleri bu ölçümlerin ortalaması alınarak belirlenmiştir.
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Şekil 3. Deneylerde kullanılan Erichsen kalıp sistemi
Sonlu Elemanlar Modeli
Çalışmanın bu bölümünde, Erichsen deneyi Ls-Dyna sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak 3boyutlu olarak modellenmiştir. Sonlu eleman modelini elde etmek için kabuk sonlu eleman tipi
kullanılmıştır. Dört çekirdekli, 2.66 GHz işlemci, 4 GB ön bellek, 1 GB ekran kartına sahip bir kişisel
bilgisayar ve açık adım (explicit) çözüm tekniği kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Modeldeki
sac, kalıp, zımba ve baskı plakası için kullanılan eleman sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Modelde kullanılan eleman sayıları
Parça Adı

Sac

Kalıp

Zımba

Baskı Plakası

Eleman Sayısı

1200

50

380

20

Sonlu eleman analizlerinde Zn-22Al alaşımı için, deformasyon duyarlılık üssünü esas alan
MAT64 malzeme modeli kullanılmıştır. Sayısal analizlerde kullanılan malzeme modeli parametreleri
1x10-2 deformasyon hızında yapılan çekme deneylerinden elde edilmiş ve Tablo 2’de gösterilmiştir.
Kalıp, zımba ve baskı plakası ise rijit olarak kabul edilmiştir. Baskı kuvveti Y yönünde 100 N olacak
şekilde uygulanmıştır. Sonlu elemanlar modeli olarak Şekil 4’te verilen model kullanılmıştır. Sonlu
eleman analizinde kullanılan modellerde, sac – zımba arasındaki temas bölgesinde 0,25, sac-baskı
plakası ve sac-kalıp temas bölgelerindeki sürtünme katsayıları ise 0,05 olarak alınmıştır.
Tablo 2. Sayısal analizlerde kullanılan malzeme modeli parametreleri
Parametre
Yoğunluk [g/mm3]
Poisson Oranı
Elastisite Modülü [GPa]
Malzeme Sabiti (K) [MPa]
Deformasyon Sertleşme Üssü
Deformasyon Hızı Duyarlılık İndisi
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Değer
5.2x10-9
0.3
93
351
0.1
0.3
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Şekil 4. Sonlu elemanlar modeli

BULGULAR VE İRDELEME
Mikro Yapı
Şekil 5’te EKAE işlemi sonrası elde edilen UİT yapılı Zn-22Al alaşımına ait TEM resmi
verilmiştir [2]. Bu resimden görüldüğü gibi içyapı ortalama 200 nm boyutunda eş eksenli (toparlak)
tanelerden oluşmaktadır. Bu yapıda hem Al’ca zengin α-fazı taneleri hem de Zn’ca zengin η-fazı
taneleri bulunmaktadır. Dubleks (iki fazlı) bu yapı süperplastik şekil vermede tane sınırı kayması
mekanizması için ideal bir morfoloji sergilemektedir. Öte yandan söz konusu yapıda uygulanan aşırı
plastik deformasyona rağmen herhangi bir dislokasyon birikimi gözükmemektedir. Bu ise
deformasyon sırasında oluşan yeniden kristalleşme ve hızlı alt tane oluşumuna dayandırılmaktadır.
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Şekil 5. Çok pasolu EKAE işlemi sonrası elde edilen UİT’li Zn-22Al alaşımının içyapısını gösteren
TEM mikrografı [2]
Çekme Testi Sonuçları
Zn-22Al alaşımının EKAE işlemi sonrası sergilediği gerilme-şekil değiştirme diyagramı Şekil
6’da gösterilmiştir. Oda sıcaklığında gerçekleştirilen çekme testlerinde 1x10-1 s-1’lik yüksek
deformasyon hızındaki maksimum şekil değiştirme ~ %345 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda,
1x10-2 ve 1x10-3 s-1 deformasyon hızlarında da %250 ve %183 gibi nispeten yüksek şekil değiştirme
değerleri elde edilmiştir. Literatürde Zn-22Al alaşımının süperplastik davranışı üzerine yapılan
çalışmalar incelendiğinde elde edilen maksimum şekil değiştirme değerinin 1x10-5 s-1 deformasyon
hızında %340 olduğu görülmektedir [4, 5]. Söz konusu çalışmalarda alaşımın ortalama tane boyutu
800 nm’dir. Bu çalışmada ise elde edilen maksimum şekil değiştirme değeri literatürün çok üzerinde
olmamakla birlikte, 1x10-1 s-1 gibi yüksek bir deformasyon hızında ölçülmüştür. Bunun başlıca nedeni
EKAE sonrası elde edilen 200 nm ortalama tane boyutuna sahip UİT yapısıdır. Çünkü, süperplastik
malzemelerde tane boyutunu küçültmenin süperplastisitenin gerçekleştiği sıcaklığı azaltırken
maksimum kopma uzamasının elde edildiği deformasyon hızını artırdığı bilinmektedir [1, 4].
Dolayısıyla 200 nm’lik tane boyutu maksimum uzamanın gerçekleştiği deformasyon hızını 1x10-5 s1
’den (800 nm tane boyutuna sahip alaşımda elde edilmiştir [4, 5]) 1x10-1 s-1’e yükseltmiştir. UİT
yapısına ek olarak tane sınırlarının kimyasal yapısı da süperplastik uzamayı etkilemektedir. Zn-Al
alaşımları göz önüne alındığında temel deformasyon mekanizması olarak tane sınırı kayması η/η faz
sınırlarında maksimum iken, minimum kayma α/α faz sınırlarında gerçekleşmektedir [6-9]. Şekil 6’da
görüldüğü üzere η/η faz sınırları mikro yapıda baskın iken α/α faz sınırları yok denecek kadar azdır.
Böylece bu yapıda tane sınırı kayması etkin bir şekilde gerçekleşmekte ve bu da kopma uzamasının
yüksek deformasyon hızlarında bile yüksek olması sonucunu doğurmaktadır. Son olarak süperplastik
uzamayı etkileyen başka bir faktör de tane sınırlarının karakteristiğidir. Tane sınırı kayması geniş
açılı tane sınırlarında dar açılı tane sınırlarına kıyasla çok daha kolay gerçekleşmektedir [10-13]. Bu
çalışmada elde edilen mikro yapıda tane sınırlarının daha çok geniş açılı yapıda olması [2] tane sınırı
enerjisinin yüksek olmasına bu da tane sınırı kaymasını kolaylaştırarak yüksek kopma uzaması elde
edilmesine neden olmuştur.
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Şekil 6. UİT yapılı Zn-22Al alaşımının tek eksenli çekme deneyi sırasında sergilediği gerilme-şekil
değiştirme eğrileri
Erichsen Testi Sonuçları
UİT yapılı Zn-22Al alaşımına uygulanan Erichsen testleri sonrasında elde edilen yük-yer
değiştirme grafikleri Şekil 7’de gösterilmiştir. Oda sıcaklığında gerçekleştirilen Erichsen testlerinde
maksimum yer değiştirme 1x10-1 s-1 yüksek deformasyon hızında 5,26 mm olarak ölçülmüştür. Aynı
zamanda 1x10-2 ve 1x10-3 s-1 deformasyon hızlarında da yine 4,86 mm ve 4,71 mm gibi nispeten
yüksek yer değiştirme değerleri elde edilmiştir. Literatürde süperplastik Zn-22Al alaşımının iki
eksenli şekillendirilebilirliği 120-200 ºC arası sıcaklıklarda Tsao ve arkadaşları [14] tarafından
incelenmiştir. Söz konusu çalışmada alaşımın ortalama tane boyutu 0.7 μm’dir. Toplam yer
değiştirmesinin (H) numune yarıçapına (D) oranını (H/D) şekillendirilebilirlik parametresi olarak
tanımlamışlardır. Bu orana göre verilen sonuçlarında maksimum 0.7 H/D oranına erişirlerken bu
çalışmada 0,81 ise yakın bir H/D oranı elde edilmiştir. Bu sonuçlar göstermektedir ki, tane boyutu
alaşımın süperplastik özelliğinde olduğu gibi şekillendirilebilirliği üzerinde de oldukça etkilidir. Tane
boyutunu daha da küçültmek tane sınırı kaymasının deformasyon mekanizması olarak kolay ve etkin
bir şekilde gerçekleşmesine neden olmakta ve bu da Erichsen deneyinde daha yüksek oranlarda yer
değiştirmenin elde edilmesine sebep olmaktadır.

Şekil 7. UİT yapılı Zn-22Al alaşımına uygulanan Erichsen testi sırasında elde edilen yük-yer
değiştirme eğrileri

340

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Çetin1, Demirtaş2, Sofuoğlu3,Cora4 ve Pürçek5

Tek Eksenli Çekme ve İki Eksenli Erichsen Testleri ile Elde Verilerin Karşılaştırılması
Oda sıcaklığında gerçekleştirilen çekme testlerinde 1x10-1 s-1 deformasyon hızındaki maksimum
şekil değiştirme %337 olarak elde edilirken, Ei maksimum değeri olan 5,26 mm’yi almıştır (Şekil 8).
Akma gerilmesi ve maksimum yükün deformasyon hızı ile değişimi grafikleri incelendiğinde ise, her
iki değerin de deformasyon hızına oldukça duyarlı oldukları ve artan deformasyon hızı ile birlikte
arttıkları görülmektedir. Bu durum yüksek deformasyon hızı duyarlılık üssünün bir sonucudur [15]
ve beraberinde büyük miktarda uzama ve yüksek Ei değeri getirmektedir. Çekme deneyi ve Erichsen
deneylerinde deney numunesinin herhangi bir yerinde boyun verme başladığında deformasyon bu
bölgede yoğunlaşmakta ve numunenin bu bölgesindeki deformasyon hızı geri kalan kısımlarına göre
daha yüksek olmaktadır. Yüksek deformasyon hızı duyarlılık üssünün bir sonucu olarak bu bölgede
(deformasyon hızı daha yüksek olduğu için) mukavemetin artması, deformasyonun boyun verme
bölgesinde durmasına ve mukavemetin daha düşük olduğu numunenin diğer bölgelerinde devam
etmesine neden olmaktadır [16]. Dolayısıyla boyun verme bu mekanizma ile gecikmekte ve hem
çekme deneyinde yüksek uzama değerleri hem de Erichsen deneyinde yüksek Ei elde edilmektedir.

Şekil 8. Kopma uzaması-Erichsen indeksi ve akma gerilmesi-maksimum zımba yükünün
deformasyon hızı ile karşılaştırmalı olarak değişimini gösteren eğriler
Sonlu Eleman Analizleri
1x10-2 s-1 deformasyon hızında gerçekleştirilen Erichsen deneyinde Ei değeri 4.86 mm olarak
ölçülürken sonlu elemanlar analizinde bu değer 5,2 mm olarak gerçekleşmiştir. Maksimum yük
değerleri ise, yine 1x10-2 s-1 deformasyon hızında gerçekleştirilen Erichsen deneyinde 854 N olarak
ölçülürken, bu değer sonlu elemanlar analizinde 877 N olarak belirlenmiştir. Deneysel ve sayısal
olarak elde edilen zımba yükü-yer değiştirme grafiklerinin 1x10-2 deformasyon hızı için birbirleriyle
oldukça uyumlu oldukları Şekil 9’da verilen karşılaştırmalı değişim eğrilerinden görülmektedir.
Buradan Erichsen testinin sayısal modelinin tam olarak çalıştığı, sonuçlarda elde edilen % 2
oranındaki farkın ise sayısal hatalardan meydana geldiği söylenebilir.
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Şekil 9. Deneysel ve sayısal olarak elde edilmiş yük-yer değiştirme grafiği
SONUÇLAR
Bu çalışmada EKAE yöntemi ile UİT yapılı hale getirilen süperplastik Zn-22Al alaşımının tek
eksenli ve iki eksenli gerilmeler altındaki şekillendirilebilirlik davranışları deneysel ve sayısal olarak
incelenmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
1. İki adımlı EKAE ile ortalama 200 nm tane boyutuna sahip eş eksenli ultra ince taneli Zn-22Al
alaşımı elde edilmiştir.
2. Tek eksenli gerilme halinin uygulandığı çekme testi sonucu oda sıcaklığında ve 10-1 s-1 gibi
yüksek deformasyon hızında %350’ye yakın bir uzama ve 225 MPa gibi düşük akma gerilmesi
elde edilmiştir.
3. Çekme deneyindeki uzamaya paralel olarak yine 10-1 s-1 gibi yüksek deformasyon hızında
Erichsen testinde 5.26 mm yer değiştirme elde edilmiştir. Bu yüksek Ei değer malzemenin
şekillendirilebilirliği açısından önemli bir göstergedir.
4. Erichsen testinin 10-2 s-1 deformasyon hızı için oluşturulan sonlu elemanlar modelinden elde
edilen sonuçların deneysel sonuçlar ile %98 gibi yüksek bir oranda uyumlu olduğu
belirlenmiştir.
5. Süperplastik UİT yapılı Zn-22Al için bütün deformasyon hızlarında tek eksenli ve iki eksenli
şekillendirilebilirlik arasında tam bir uyumun olduğu gözlemlenmiştir.
6. Bu çalışma, oda sıcaklığında ve yüksek deformasyon hızlarında büyük miktarda uzama, düşük
akma noktası ve yüksek şekillendirilebilirlik kabiliyeti olan süperplastik Zn-22Al alaşımının,
mikro şekillendirilebilirlik açısından model bir malzeme adayı olabileceğini göstermiştir.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
342

KAYNAKLAR
M. Kawasaki, T.G. Langdon, J. Mater. Sci. 42(2007) 1782-1796.
M. Demirtas, G. Purcek, H. Yanar, Z.J. Zhang, Z.F. Zhang, Mater. Sci. Eng. A 620(2014) 233–
240.
T. Tanaka, K. Makii, H. Ueda, A. Kushibe, M. Kohzu K. Higashi, Inter. J. Mech. Sci., 45,
(2003), 1599.
T. Tanaka, K. Makii, H. Ueda, A. Kushibe, M. Kohzu, K. Higashi, Int. J. Mech. Sci
T. Tanaka, K. Makii, A. Kushibe, M. Kohzu, K. Higashi, Scr. Mater. 49 (2003)
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Çetin1, Demirtaş2, Sofuoğlu3,Cora4 ve Pürçek5

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

361–366.
P. Shariat, R.B. Vastava, T.G. Langdon, Acta Metall. 30 (1982) 285–296.
P. Kumar, C. Xu, T.G. Langdon, Mater. Sci. Eng. A 410–411 (2005) 447–450.
H. Naziri, R. Pearce, M.R. Brown, K.F. Hale, Acta Metall. 23 (1975) 489–496.
I.I. Novikov, V.K. Portnoy, T.E. Terentieva, Acta Metall. 25 (1977) 1139–1149.
T. Hirata, T. Mukai, N. Saito, S. Tanabe, M. Kohzu, K. Higashi, J. Mater. Sci. 38
(2003) 3925–3932.
T. Hirata, T. Osa, H. Hosokawa, K. Higashi, Mater. Trans. 43 (2002) 2385–2391.
T. Watanabe, Mater. Sci. Eng. A 166 (1993) 11–28.
H. Kokawa, T. Watanabe, S. Karashima, Philos. Mag. A 44 (1981) 1239–1254
L.C. Tsao, S.S. Wang, C.F. Yang, T.H. Chuang, Zeits.f. Metall./Mat. Res. and Adv. Tech.
92(2001), 11, 1227-1230.
T. Naka, G. Torikai, R. Hino, F. Yoshida, J. of Mat. Proc. Tech. 113(2001),1-3,648-653
O.A. Kaibyshev, Springer-Verlag, Berlin, 1992.

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

343

XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNİN ARAÇ DAYANIM VE ÖMÜR HEDEFLERİNİN
DOĞRULANMASINDAKİ ÖNEMİ VE BUNA AİT BAZI ÖZEL UYGULAMA SONUÇLARI
Ali Çınar1
MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü

1

ÖZET
Bu çalışmada araç dayanım ve ömür hedeflerinin doğrulanmasında kullanılan sonlu elemanlar
yöntemleri iki farklı örnek üzerinde özetlenmiştir. Bilindiği gibi araçta yoldan gelen kuvvetler değişken
olup yol türüne göre çok farklılık gösterir. Araç çukur veya tümsekten geçerken kuvvetler anlık olarak
artar sonra çok kısa sürede önceki durumuna döner. Taşlı ve bozuk yolda giderken yine araç parçalarına
gelen kuvvetlerde artış olur, bu durum düz yola çıkana kadar devam eder. Yoldan gelen kuvvetler,
lastikler ve yolun etkileşimi, lastiklerin yoldaki çukur ve tümseklere çarpması sonucu oluşan tepki olarak
tanımlanır. Bu çalışmada; Ford Otosan’da 16 sene içinde edindiğim bilgi ve tecrübeye dayanarak; araç
tasarımında kullanılan sonlu elemanlar yöntemleri kısaca özetlenmiştir. Ayrıca, motor bağlantı krosu
ve viraj çubuğu bağlantı braketine ait sonlu elemanlar analiz değerleri ve laboratuvar test sonuçları
detaylıca sunulmuştur.
GİRİŞ
Araç tasarımında ömür hedeflerinin tutturulması zor ve zaman alıcıdır. Binek araçta ortalama 4.000
parça vardır, araç büyüdükçe bu sayının daha arttığı söylenebilir. Piyasaya yeni çıkmış bir araçta
herhangi bir parçanın kırılması yada çatlaması firmanın pazar payı kaybetmesine ve garanti
maliyetlerinin artmasına yol açar. Bu durum otomotiv şirketleri için kabul edilemez olduğundan aracın
dayanım ve ömür açısından sorunsuz olarak piyasaya çıkması hayati önem taşımaktadır. Otomotiv
firmaları araç ömrünü binek ve transit araçlarda “10 yıl veya 240.000 km müşteri beklentilerini
karşılamalıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Yukarıdaki rakamların garanti süresi ile ilişkisi yoktur, aracın
kalite metriklerinin üretici firma tarafından gözlemlenip takip edildiği süreç olarak düşünülebilir.
Nitekim araç ömrünü müşterinin kendisi belirler; aracını iyi kullanan müşteriler yukarıdaki rakamların
çok üzerine çıkabilirler. Yukarıda tanımlanan araç ömrü ucu açık ve genel bir tanım olmakla beraber
her bir firmanın bu konuda yazılmış binlerce sayfa analiz ve test prosedürleri bulunmaktadır.
Tasarımın ilk aşamasında araç ve parçalar olmadığından fiziksel test yapma olanağı yoktur, sadece
parçaların sanal ortamda çizilmiş geometrik dataları vardır. Bu aşamada bilgisayar destekli tasarım,
sonlu elemanlar yöntemi ön plana çıkar [1,2]. Tasarım esnasında; araç dayanım, çarpışma güvenliği ve
gürültü titreşim özellikleri arasında çok sayıda optimizasyon yapılır. Araç dayanımı ve ömür
hesaplarında sonlu elemanlar yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır [3-9]. Montaj yüklerinin etkisi;
analizi zor olmakla beraber; bazı özel durumlarda hesaplanabilir[7-9]. Yüklerdeki belirsizlikten; aracın
dinamik ve doğrusal olmayan davranışından dolayı; araç koşullarını bire bir analiz etmek çok zor
olabilir. Bu nedenle; çıkan sonucun mutlak değeri yerine; A, B karşılaştırmalı analiz çok yaygın olarak
kullanılmaktadır. Daha önce araçta kullanılmış ve testleri sorunsuz olarak geçmiş parça A olsun; B ise
bunun yerini alacak ve herhangi bir nedenle tasarım değişikliğine ihtiyaç duyulan parça olsun; bunların
aynı yük altında gerilme veya ömür değerlerini karşılaştırdığımızda; B parçası için tasarım hedefleri
bakımından öngörüde bulunmak mühendislik açısından kolay olacaktır. Parçalar tasarlanıp imal
edilebilir duruma gelince aracın prototip imalatı yapılır. Daha sonra farklı yol testlerine tabi tutulur.
Bunlardan birisi hızlandırılmış genel ömür testidir.
Hızlandırılmış yol test prosedürünün oluşturulması gereklidir çünkü prototip aracı 10 yıl veya 240.000
km test etme olanağı yoktur. Mühendislik açısından bu kadar uzun süreli bir test zaten ekonomik olmaz.
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Yukarda belirtilen araç ömür hedefine eşdeğer olarak hazırlanır. En kötü(aracı en fazla zorlayan) müşteri
kullanımını göz önünde bulundurarak; farklı yol ve yükleme koşullarında; en az %90 oranında
korelasyon sağlayacak şekilde hızlandırılmış test prosedürü oluşturulmaktadır [10-12].
Bu testler sırasında müşteri beklentilerini karşılamak amacı ile aşağıdakilerden hiçbirinin olmaması
gerekiyor. Bunlar; parça kırılması, yorulma çatlakları, punta ve ark kaynağı çatlakları, civata gevşemesi,
kalıcı şekil değişimleri, sıvı sızıntısı, sıcaklık, asit veya sudan etkilenme, kabul edilemez sevideki
gürültü ve titreşim, sönümleme kaybı, süspansiyon çökmesi, teker eksenlerindeki uyumsuzluklar,
korozyon, toz ve kum hasarları, aşınma, randıman kaybı. Hızlandırılmış yol testleri 5-8 ay gibi bir zaman
diliminde tamamlanabilir.
Araç tasarımında proje zaman kilometre taşları önceden belirlenmekte ve aracın öngörülen zamanda
piyasaya sorunsuz çıkması hedeflenmektedir. Prototip araç imalatında olası gecikmeler, testlere
zamanında başlayamama riskini taşır, bu’ da testlerin gecikmesine ve tasarım doğrulamak için ayrılan
sürenin kısalmasına yol açar. Buna ilave olarak testlerde görülen problemlerin çözümü zaman baskısı
yaratmaktadır. Yol testini tekrardan yapmak için yeterli zamanın olmayışı; bu testlerin çok pahalı ve
uzun sürmesi; bilgisayar destekli tasarım ve laboratuvar testlerini alternatif tasarım doğrulama
yöntemleri olarak öne çıkarmaktadır. Araç tasarımını dayanım ve ömür açısından doğrulamak için her
üç yöntemde kullanılmaktadır. Herhangi bir parçanın testin %50 sindi kırıldığını varsayalım; bu
durumda parçanın ömrünü en az iki misli artıracak şekilde tasarım değişikliğine gidilir. Bunun için önce
bilgisayar destekli tasarım ortamında; kırılan parçanın çatlak oluşum noktasında maksimum gerilme
oluşacak şekilde gerilme analizi yapılır, daha sonra yeni tasarlanacak parçada aynı analiz tekrarlanır ve
her iki durum için gerilme değerleri karşılaştırılır. Gerilmedeki düşme en az iki misli ömür artışı
sağlamalıdır. Yeni parçanın imalatı yapıldıktan sonra ; karşılaştırmalı yorulma testleri yapılır. Ömür
artışının iki kat ‘tan fazla olduğunu görmek tasarımı doğrulamak için yeterli olur. Burada önemli nokta
parçayı araç testinde kırıldığı yerden kırabilecek yorulma test düzeneğini oluşturmaktır. Bu durum
kamyon viraj çubuğu bağlantı braketi analizinde incelenmiştir.
ARAÇ TASARIMINDA EN ÇOK KULLANILAN ANALİZ YÖNTEMLERİ
1-) Doğrusal statik analiz : Araç gövdesi, kapılar, motor kaputu, koltuklar gibi bazı sistemler için çok
sayıda sabit; standart yükler altında yapılabilecek analizler başta gelir. Bunlar araç gövdesinin ve
kapıların eğilme, burulma rijitlikleri olmak üzere; kapıların kendi ağırlığı etkisi ile aşağı çökmesi;
koltukların omuz dayanım bölgesinden geriye zorlanması; araç dış panellerinin belli yükler altında
çökmesi gibi çok sayıda analiz bu gruba girer. Kritik bölgelerde standart 5 mm’ lik kabuk elemanlar
kullanılır. Bunun dışındaki bölgelerde eleman boyutu 10 mm ye kadar çıkabilir. Civata ve punta
kaynakları rijit elemanlarla modellenir. Yazılım olarak genellikle MSC Nastran kullanılmaktadır.
2-) Doğrusal olmayan statik analiz : Büyük deformasyonlar, temas problemleri, malzemenin elastikplastik davranışı, burkulma ve montaj yüklerinin etkisini görmek için bu tür analize ihtiyaç vardır.
Yazılım olarak Abaqus kullanılmakta olup dış yükler belirli yüzdelik dilimler halinde artırılır.
3-) Dinamik Analiz : Frekans alanında ve özellikler rezonans durumlarında oluşan gerilmeleri görmek
için araç gövdesi veya bazı sistemler için yapılır. Bazı sistemlerde titreşime dayalı olarak çatlak
oluşabilir. Özellikle kamyon şasisine bağlı parçalarda; egzoz askı sistemi, ön ve arka çamurluklar, akü
sehpası, yedek lastik braketleri, kedi yürüyüş tablası vs.; çok sayıda sistemde titreşime dayalı kırılma
olabilir. Bu durumunda sistemin dinamik davranışı ve başka parçalarla etkileşimi önem kazanır. Zaman
alanında analiz yapmak zor olduğundan; daha kolay ve hızlı olmasından dolayı frekansa alanında kuvvet
yada ivme uygulayarak dinamik analiz yapılır.
4-) Ömür (yorulma) Analizleri : Sabit genlikli gerilme (gerinme) değerlerinden S-N (ε-N) eğrilerini
kullanarak ömür değerleri kolayca hesaplanabilir. Yol yükleri değişken olduğundan, maksimumun,
minimum, ortalama gerilmeler ve genlikleri’ de değişkendir. Bu durumda ömür değerleri FLAP
(Ford’un iç yazılımı ), NCODE, FEMFAT gibi paket programları kullanarak hesaplanabilir.
SONLU ELEMANLAR MODELLERİ VE ANALİZ SONUÇLARI
1-) Transit Motor Bağlantı Krosu
Binek, hafif ve orta ticari araçlarda motor genellikle iki ön, bir arka olmak üzere üç noktadan
bağlanmaktadır. Şekil 1’de iki ön bağlantı yeri görülmektedir. Yeni tasarım sadece motor krosu
olduğundan Şekil 1 deki geometri sonlu elemanlar modeli için yeterli görülmüştür. Sistem ortalama 5
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mm’ lik elemanlarla örülmüş ve malzemenin elastik-plastik davranışını kullanarak analiz yapılmıştır.
Çizelge 1’ de verilen standart yükler uygulanmış ve doğrusal olmayan statik analiz; Abaqus [13]
yazılımını kullanarak yapılmıştır. Çizelge 1’deki yükler bilgisayar destekli tasarım analizinde
kullanılmak için hesaplanmıştır. Ford prosedürüne göre sistemin toplam ağırlığı , atalet momentleri,
ağırlık merkezi, bağlantı yerlerinin rijitlik değerlerini kullanarak hesaplanmıştır. Standart yükler için
sistemin en az 1.000 çevrim, maksimum yükler için ise en az 100 çevrim dayanması istenmektedir.
Sonlu elemanlar analizinde şasi yan kolları ön ve arkadan sabitlenmiş olup; yükler motor bağlantı
yerlerinden uygulanmıştır. Sonlu elemanlar modelinde 50.000 civarı eleman vardır.

Şekil 1. Sonlu Elemanlar Modeli
Çizelge 1. Analiz Yükleri
Standard yükler

Maksimum yükler

Yükler (∓kN)

Fx

Fy

Fz

Fz

Çevrim sayısı

1.000

1.000

1.000

100

Sağ bağlantı yeri

5,2

3,1

9,4

18,6

Sol bağlantı yeri

6,4

3,8

11,3

20,1

En yüksek gerilme V braketinde oluşmuştur, bu yüzden sadece buna ait gerilme dağılımı verilmiştir.
Şekil 2a,3a’daki kırmızı bölgeler akma sınırının (350 MPa) üzerindedir. Şekil 2b, 3b’de kırmızı bölgeler
ise % 1’in üzeri plastik gerinmenin olduğu yerlerdir. Sonuçlar, Çizelge 2 ve 3 de topluca görülmektedir.
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Şekil 2a. Sol V Braket von Mises Gerilmesi

Şekil 2b. Sol V Braket Plastik Gerinme

Şekil 3a. Sağ V Braket von Mises Gerilmesi

Şekil 3b. Sağ V Braket Plastik Gerinme

Çizelge 2. Standart Düşey Yükler Altında Gerilme Değerleri
Parça Adı
Motor Krosu
Motor Bağlantı Kulesi
V Braketi

Sol 11,3 kN

Sağ 9,4 kN

Maksimum von Mises Gerilmesi (MPa)
302
342
255
353
381
373

Çizelge 3. Maksimum Düşey Yükler Altında Gerilme ve Gerinme Değerleri
Parça Adı
Motor Krosu
Motor Bağlantı Kulesi
V Braketi
V Braketi-plastik gerinme

Sol 20,1 kN
Sağ 18,6 kN
Maksimum von Mises Grerilmesi (MPa)
366
342
355
435
% 1,9

353
447
% 2,25

V braketinin gerilme değerleri diğerlerine göre daha yüksektir. Bu braket 100 ve 1.000 çevrimlik yüklere
karşı emniyetli ise diğer parçalar’ da emniyetlidir sonucuna varılabilir. V braketi için ömür değerleri
(çevrim sayıları), malzemenin ε-N eğrisi ve toplam gerinme değerlerini kullanarak hesaplanmıştır.
Bunun sonucunda; emniyet katsayının her iki yükleme durumunda (standart ve maksimum) yaklaşık 2
civarında olduğu görülmüştür.
Yukardaki analiz sonuçları V braketini kule ve şasi yan koluna bağlayan cıvatalara uygulanan montaj
yükünü; bunun sonucu yüzeyler arasında oluşan temas problemini içermez. Bu eksikler [8] de dikkate
alınarak analiz edilmiştir. Bunun sonucu olarak V braketinin boyun bölgesinde oluşan gerilme ve
gerinmelerin düştüğü görülmüştür. Düşey yükler ve montaj yükleri V braketini ters yönlerde eğilmeye
zorladığından neticenin iyileşmesi beklenen bir sonuçtur.
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Yorulma ve Araç Testi :
Motor bağlantı yerlerine yoldan gelen yükler; motor ve gövde tarafındaki ivmeleri hızlandırılmış test
güzergahında ölçerek ve rijit kütle hareket denklemlerini kullanarak hesaplanabilmektedir. Bu
hesaplama sonucu elde edilen zamana bağlı düşey yükler Şekil 4 deki yorulma test düzeneğinde
kullanılmıştır. Test sonunda çatlak görülmemiştir, bunun sonucu olarak tasarım laboratuvar ortamında
doğrulanmıştır. Bu test 240.000 km müşteri kullanımına tekabül eder.
Motor gibi önemli parçayı taşıyan krosun araç testlerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca yorulma testinde
sadece düşey kuvvetlerin kullanılması (x, y yönlerindeki kuvvetlerin ihmal edilmesi) araç testlerini
zorunlu kılar. Bu testler : Hızlandırılmış genel ömür testi, çukur testi ve sinüzoidal yol üzerinde motor
maksimum hızda, araç maksimum ivme kazanarak yapılan dur kalk testi olmak üzere üç adettir. İlk test
uzun sürelidir; 240.000 km müşteri kullanımına tekabül eden genel ömür testidir. Son iki test ise kısa
sürede yapılabilen dayanıklılık (mukavemet) testidir. Çukur testinde araç 100 defa belirli bir hızla
çukurdan geçmektedir. Bu durumda motor bağlantı yerlerinde maksimum yükler oluşmaktadır. Bu
kuvvetler analiz kısmında maksimum kuvvetler olarak kullanılmıştır. Araç testlerinin sonuçlarına
istinaden tasarım doğrulanmıştır. Araç tasarımında sonlu elemanlar yöntemi, laboratuvar ve araç testleri
olmak üzere her üç metodu kısaca özetlemiş bulunuyoruz.

Şekil 4. Yorulma Test Düzeneği
2-) Kamyon Viraj Çubuğu Bağlantı Braketi
Şekil 5 de kamyon ön dingil aksamı ve buna bağlı parçalar görülmektedir. Viraj çubuğu bağlantı
braketinde prototip araç dayanım testinde oluşan kırılma nedeni ile tasarım değişikliğine gidilmiştir. Bu
tür problemlerin çözümünde bilgisayar destekli tasarım ve laboratuvar testleri çözüm sürecini
hızlandırmaktadır. Araç üzerindeki parçaların; bilgisayar ortamında bire bir simülasyonunu yapma
imkanı yoktur. Modelleme teknikleri çok önemlidir, kırılan yerde maksimum gerilme oluşacak şekilde
sonlu elemanlar analizi yapılmalıdır. Test düzeneği de buna uygun olmalıdır. Ön dingil ve braket 1-3
mm boyutunda piramit elemanlar kullanarak modellenmiştir. Yaprak yayın orta kısmı çok kalın
olduğundan rijit blok olarak modellenmiştir. Şekil 6 da görülen sonlu elemanlar modelinde yaklaşık
300.000 elaman vardır. Brakete iki yerden kuvvet gelmektedir, bunlar viraj çubuğu ve amortisör bağlantı
yerleri. Viraj çubuğu lastiklerin aşağı yukarı hareketinden kolayca etkilenir. Yükleme noktası olarak
viraj çubuğunun braketle etkileşim noktası uygun görülmüştür.
Yükleme ve sınır koşulları aşağıda özetlenmiştir :
a-) Yükleme 1 : U civatalarına 120 kN yukarı yönlü montaj kuvveti uygulanmıştır. Braketin alt, üst
yüzeylerinde temas tanımlanmış ve malzemenin elastik-plastik davranışı göz önüne alınmıştır. Dingilin
ucu x, y yönlerinde sabitlenmiş olup ortasına ise simetri koşulları uygulanmıştır.
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b-) Yükleme 2: Yukardaki yüklemeye ilave olarak viraj çubuğu bağlantı yerinden yukarı yönlü 25 kN
uygulanmıştır.
c-) Yükleme 3: Yükleme 2’nin devamı olarak aynı noktadan aşağı yönlü 25 kN uygulanmıştır.

Şekil 5. Kamyon Ön Dingil Sistemi ve Viraj Çubuğu Bağlantı Braketi

Şekil 6. Sonlu Elemanlar Modeli
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Şekil 7a. Braketlerin Geometrisi ( braket 1: kaburgasız , braket 2: kaburgalı)

Şekil 7b. Braketlerin Geometrisi (delik alt bölgesinde yapılan değişiklik)
Braket 2 ye Şekil 7a da görüldüğü gibi kaburga eklenmiştir, ilave olarak alt yüzü daha düzgünleştirilerek
oturma yüzeyi genişletilmiştir (Şekil 7b). Braket 2, braket 1’e göre %7 daha ağırdır. Kırılan yerde
maksimum gerilmenin oluşması (Şekil 8) sonlu elemanlar modelini doğrulamaktadır. Civataları sıkma
esnasında parçada oluşan gerilmeler bir hayli yüksektir. Tablo 4 deki sonuçlar incelendiğinde braket 1
montaj esnasında aşırı zorlanmakta ve akma sınırını geçmektedir, dış yüklerin etkisi ile %2 ye varan
plastik gerinme değerleri oluşmaktadır. Braket 2’nin gerinme değerlerinde iyileşme görmekteyiz. Bunun
ömür artışına etkisini görmek için karşılaştırmalı test yapılmıştır.

Şekil 8. Kırılan bölgedeki maksimum von Mises gerilmesi (braket 1)
Çizelge 4. Farlı yüklemeler için maksimum von Mises gerilmesi ve plastik gerinme
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BRAKET 1
YÜKLEMELER

BRAKET 2

Maksimum
Maksimum
Mak. Plastik
Mak. Plastik
Gerilme
Gerilme
Gerinme (%)
Gerinme (%)
(MPa)
(MPa)

Yükleme 1: 120 kN Montaj yükü

321

0,6

311

0,1

Yükleme 2: Yükleme 1 + (25 kN)

338

1,0

316

0,2

Yükleme 3: Yükleme 2 + (-25 kN)

356

2,0

308

0,2

Yorulma Testi :
Şekil 8 deki test düzeneğinde her iki parça karşılaştırmalı yorulma testine tabi tutulmuştur. Kuvvet aşağı,
yukarı (∓ 25 kN) 2 Hz hızla uygulanmıştır. Şekil 9-10 da görüldüğü gibi her iki braket’de maksimum
gerilme bölgesinde çatlak oluşmuştur. Bu bize sonlu elemanlar modelinin ve test düzeneğinin uyumlu
olduğunu gösterir. Çatlak oluşması ve parçanın kırılması için gereken yük çevrim sayıları Çizelge 5 de
özetlenmiştir. Çatlak oluşması için gerekli çevrim sayısı parçanın muayene zamanına bağlı olarak
değişebilir (çatlak daha erken oluşup daha geç gözlemlenmesi gibi durumlar olabilir). Kırılma
başlangıcı ise pistonun ilave olarak 0.5 mm daha fazla hareket etmesi olarak tanımlanmıştır. Tasarım
hedefi olarak braketin minimum 100.000 çevrime dayanması istenmektedir. Braket 1 için ortalama ömür
25.000 çevrim civarındadır. Braket 2 için ömür değeri 400.000 çevrim diyebiliriz.

Şekil 8. Yorulma Test Düzeneği
Çizelge 5. Yorulma Testi Sonuçları
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Numune 1
Numune 2
Numune 3
Numune 4
Numune 5
Numune 6
Braket 2
Numune 1
Numune 2
Numune 3
Numune 4

Çatlak Başlangıcı
(Çevrim)
-806
2206
350
520
749
Çatlak Başlangıcı
(x1000 Çevrim)
--309
280

Kırılma Başlangıcı (1)
(Çevrim)
24010
21475
39452
30854
16745
16972
Kırılma Başlangıcı (1)
(x1000 Çevrim)
300 (2)
304 (2)
444
453

Pistonun ilave olarak 0.5 mm daha fazla hareket etmesi kırılma başlangıcı olarak tanımlanmıştır.
İlk iki numune kırılmamıştır. Daha fazla parça test etmek için yeni parçalar denenmiştir.

(1)
(2)

Şekil 9. Braket 1: Yorulma Testinde Oluşan Çatlak ve Maksimum Gerilme

Şekil 10. Braket 2: Yorulma Testinde Oluşan Çatlak ve Maksimum Gerilme

SONUÇLAR
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Motor bağlantı krosu ve viraj çubuğu bağlantı braketi için her üç tasarım doğrulama yöntemleri detaylıca
sunulmuştur. Montaj yükleri önemlidir. Parça üzerinde pozitif veya negatif etkisi olabilir. İkinci
problemde braket’de yapılan ufak değişiklikler ilave %7 ağırlık artışı getirmesine rağmen 16 kat ömür
artışı sağlamıştır. Bilgisayar destekli tasarım hızlı ve ucuz olması nedeni ile tercih edilir. Çok farklı
tasarım alternatifleri hızlıca değerlendirilir. Sadece sonlu elemanlar modeli ile tasarım doğrulanması
bazı istisnalar hariç yoktur. Daha önce tasarımı doğrulanmış parçada yapılan değişikliklerin %5 civarı
gerilme artışı oluşturduğunu varsayalım; bu riskin alınabileceği durumlar olabilir yada karşılaştırmalı
laboratuvar ömür testleri yapılabilir. Yapılan değişikliğin boyutuna bağlı olarak; genel kanı araç yol testi
yapılması yönündedir. Araç üzerinde parçalara her üç yönde kuvvet gelmektedir, laboratuvar ortamında
genellikle tek yönlü yüklerle yapılan testler araç koşullarına aynen denk gelmez. Piyasaya yeni çıkmış
bir araçta parça kırılması üretici firmanın itibar kaybına , garanti maliyetlerinin artmasına ve pazar
kaybına neden olur. Bu nedenle araç testleri yapılmaktadır.
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ABSTRACT
One of the most important structural properties of unidirectional fiber composites is the
curvature of the fibers. Fibers having initial curvature and composites reinforced with plates
are called curvilinear composites Generally, designed as a curved composite materials periodic
curvature, the curvature formed during technological processes are modeled as local curvature
composites. The successful use of application of the produced composite material, said
curvature to account for this depends on the determination of the stress-strain conditions of this
material [1]. However, unidirectional fiber composite materials are conventional materials.
Today, the world has begun to work rapidly and make significant investments in
nanotechnology in order to do the necessary research on this issue. Thus, the nanocomposite
materials (e.g., nanotubes) have rapidly increasing importance. In this study the stress
distribution is studied when the body is loaded at infinity by uniformly distributed normal forces
with intensity p acting in the carbon nanotubes laying direction. The investigation is carried out
in the framework of the piecewise-homogeneous body model with the use of the threedimensional geometrical non-linear exact equations of the theory of elasticity.

ÖZET
Tek yönlü lifli kompozitlerin en önemli yapısal özelliklerinden biri liflerin eğriliğidir.
Başlangıç eğriliğe sahip lifler ve levhalarla güçlendirilmiş kompozitler eğrisel yapıya sahip
kompozitler olarak adlandırılır. Genellikle, eğrilikli olarak dizayn edilen kompozit malzemeler
periyodik eğrilikli, teknolojik işlemler sırasında oluşan eğrilikler ise yerel eğrilikli kompozitler
olarak modellenir. Üretilen kompozit malzemelerin uygulamada başarıyla kullanılması, sözü
edilen bu eğriliği hesaba katarak bu malzemedeki gerilme–şekil değiştirme durumunun
belirlenmesine de bağlıdır [1]. Ancak tek yönlü lifli kompozit malzemeler geleneksel
malzemelerdir. Günümüzde dünya hızla nanoteknoloji konusunda çalışmakta ve gerekli
araştırmaların yapılabilmesi için bu konuda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Dolayısıyla,
nanokompozit malzemelerin (örneğin nanotüpler) önemi hızla artmaktadır. Bu çalışmada
sonsuz ortamda düşük yoğunluklu sonsuz uzunluklu yerel eğrilikli tek bir karbon nanotüp
içermesi durumu ele alınmış ve gerilme dağılımına geometrik nonlineeritenin etkisi
incelenmiştir. Bu çalışmalar parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde elastisite teorisinin üç
boyutlu kesin geometrik nonlineer denklemleri kullanılarak yapılmıştır.
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GİRİŞ
Önceki çalışmalara bakıldığında, [2] makalesinde tek yönde periyodik dizilmiş periyodik
eğrilikli lifler içeren elastik ortamda gerilme dağılımı incelenmiştir. [3] çalışmasında sonsuz
ortamda düşük yoğunluklu sonsuz uzunluklu yerel eğrilikli tek lif olması durumunu ele alınmış
ve gerilme dağılımı parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde elastisite teorisinin üç boyutlu
kesin geometrik nonlineer denklemleri kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmada ise sonsuz
uzunlukta düşük yoğunluklu yerel eğrilikli tek bir karbon nanotüp içeren sonsuz elastik bir
ortam ele alalım. Model olarak Şekil 1’de görüldüğü gibi başlangıç küçük yerel eğriliğe sahip
tek karbon nanotüp içeren sonsuz bir cisim söz konusudur. Bu cisme sonsuzda nanotüp yönünde
düzgün yayılmış normal kuvvetler etki gösterdiği ve nanotüp yüzeyine dik kesitlerin
yarıçapının nanotüp boyunca değişmeyen daireler olduğunu kabul edelim.

Şekil 1. Yerel eğrilikli karbon nanotüp içeren sonsuz elastik cismin geometrisi ve seçilen
koordinat takımları
Şekil 1’de gösterilen başlangıcı nanotüpün orta çizgisi üzerinde olan Ox1x 2 x 3 kartezyen,
Orz silindirik koordinat takımlarını seçelim ve bu koordinatların Lagrange koordinatları
olduğunu varsayalım. Cismin sonsuzda nanotüp yönünde ( Ox 3 ( Oz ) yönünde) p yoğunluklu
düzgün yayılmış normal kuvvetler etkisinde olduğunu düşünelim. Ayrıca nanotüpün orta
çizgisine dik olan kesitlerinin R1 ve R2 yarıçaplı daireler olduğu ve R1 ile R2’nin nanotüp
boyunca değişmediğini kabul edelim. Nanotüp ve matrisin farklı lineer elastik malzemelerden
oluştuğunu varsayıp, elastisite teorisinin kesin üç boyutlu geometrik nonlineer denklemlerini
uygulayarak incelemelerimizi yapalım. Şekil 1’ deki cismin geometrisini göz önüne alarak
nanotüpün orta çizgisinin denklemini
x1 =F(x 3 )=εδ(x 3 ) , x2  0
  x 3 2 
  x 3 2 
 x3 
 x 
x1 =Aexp  -    cos  m  =εLexp  -    cos  m 3  =εδ(x 3 ) ε= A
 L 
 L 
L
 L
 L





(1)

biçiminde ele alalım. Burada  , (0    1) nanotüpün eğilme genliğini belirten küçük bir
parametredir. ( x 3 ) fonksiyonu ise nanotüpün yüklemeden önceki eğilmesinin formunu
göstermektedir. (1) denkleminden görüldüğü gibi başlangıç yerel eğriliğe sahip nanotüpün orta
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çizgisi x2=0 düzlemi üzerindedir. Yüklemeden sonra da nanotüp orta çizgisinin bu düzlem
üzerinde kaldığını varsayacağız. (1) ile verilen denklemden ve nanotüp-en kesitinin sağladığı
koşuldan yararlanarak, [4] kaynağında olduğu gibi nanotüp ve matris arayüzeyi olan S2’nin
denklemini aşağıdaki gibi elde ederiz.

r (, t 3 ) 





( t 3 ) 1   2 (( t 3 )) 2 cos 

1  (( t 3 )) 2  2 cos2 

 ε 2 (δ(t )) 2 1+ε 2 (δ(t )) 2 2 cosθ

3
3

2
2 2
2
2 

+R -(δ(t 3 )) ε 1+ε (δ (t 3 ))   ,

2
2 2
2



1+(δ (t 3 )) ε cos θ 


12

x 3 (, t 3 )  t 3  ( t 3 )r (, t 3 )  ( t 3 ) 

(t 3 ) 

d(t 3 )
dt 3

(2)

Burada t3 bir parametredir ve t3  (,) ’ dir
Bundan sonra matris malzemesi ile ilgili büyüklükleri (1), nanotüp ile ilgili büyüklükleri ise (2)
üst indisleriyle göstereceğiz. Bunun dışında gerilme-şekil değiştirme tansörleri ve yer
değiştirme vektörünün kovaryant ve kontravaryant bileşenleri ile bu tansörler ve vektörün
fiziksel bileşenlerinden faydalanacağız. Ayrıca tekrarlanan indislere göre Einstein toplam
uylaşımı sağlanacaktır fakat altı çizili tekrarlanan indisler için bu uylaşım sağlanmayacaktır.
Nanotüp ve matris malzemelerinin her birinde sağlanmak koşuluyla denge denklemleri, şekil
değiştirme-yer değiştirme ilişkileri ve bünye denklemlerinin sağlandığını varsayalım.
 i  σ (k )in  g nj + n u (k )j    0 ,

k=1,2

(3)

(k)
(k)
(k)n
2ε (k)
 m u (k)
n
jm = ju m + m u j + ju

(4)

(k)
(k)
e(k) =ε (11)
+ε (k)
(22) +ε (33)

(k) (k)
(k)
σ(k)
)δin +2(μ (k)ε (in)
)
(in) =(λ e

(5)

(k )
)
Burada (5) ile verilen denklemde  (k
(in ) ’lar ve  (in ) ’lar sırasıyla gerilme ve şekil değiştirme

tansörlerinin fiziksel bileşenlerini göstermektedir. Aynı zamanda nanotüp ve matris arayüzeyi
olan S2 yüzeyinde ideal temas koşullarının sağlandığını varsayalım. Nanotüpün iç yüzeyini ise
S1 ile göstereceğiz. Bu koşullar aşağıdaki gibi verilmektedir.
 (1)in  g nj   nu (1) j 

 (1)in  g nj   nu (1) j 

S2

S1

nj  0 ,

n j   (2)in  g nj   nu (2) j 

(1)
p ,
zz 
r 

ij(1) 
0 ,
r 

S2

n j , u (1) j
(ij)  zz

S2

 u (2) j

S2

(6)
(7)

Bu şekilde, sonsuz elastik bir ortamda başlangıç küçük yerel eğrilikli sonsuz uzun tek bir
nanotüpün olması ve sonsuzda nanotüp yönünde etki gösteren düzgün yayılmış normal
kuvvetler olması durumunda gerilmenin araştırılması (3)-(5) denklemler takımının (6) temas
koşulları çerçevesinde incelenmesine getirilerek ele alınan problemin matematiksel
formülasyonu genel bir biçimde yapılmış olur.
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Formülasyonu yukarıda verilen problem, nonlineer kismi türevli diferansiyel denklemler takımı
için verilmiş bir sınır-değer problemidir. Bu problemin incelenmesinde [4] ve [5]’ de verilmiş
sınır formu pertürbasyon yöntemini uygulayalım. Bu yönteme göre aranan büyüklükler
nanotüpün orta çizgisinin denklemine dahil olan ve onun eğilme derecesini gösteren küçük 
parametresinin serisi halinde ele alınır.



 (rrk )    q  (rrk ), q ,…,  (rrk )    q  (rrk ), q ,…, u (rk )    q u (rk ), q

q 0

q 0

q 0

(8)

Ayrıca nanotüp-matris arayüzeyi olan S2’nin (2) ile verilen denklemleri  cinsinden seri halde
aşağıdaki gibi elde edilir.




k=1

k=1

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

(9)

(9)’daki ifadelerde yer alan ε k 'ların katsayıları kolayca elde edilebileceğinden kısalık amacıyla
burada verilmemektedir. (8) ifadeleri (3) denkleminde yerine yazılarak (8)’deki herbir yaklaşım
için uygun denklemler takımı elde edilir. (5)’deki bünye denklemleri lineer olduğundan
(8)’deki herbir yaklaşım için ayrı ayrı sağlanan bünye denklemleri elde edilir. Birinci ve daha
sonraki yaklaşımlar için elde edilen denklemler önceki yaklaşımların büyüklüklerini de
içerirler. Bundan başka (6) temas koşullarında (8) ifadelerini yerine yazar ve (9)’dan
yararlanarak (8)’deki  k ’nın katsayılarını (R,  ,t3) civarında seriye açar ve daha sonra  ’nun
aynı derecelerine göre gruplandırırsak, herbir yaklaşım için r=R1 ve r=R2 yüzeylerinde sağlanan
uygun temas koşullarını elde ederiz. Bu işlemler ayrıntılı olarak [2] kaynağında verilmektedir.
Şimdi sıfırıncı ve birinci yaklaşımlar için elde edilen uygun denklem takımlarının ve temas
koşullarının ifadelerini ele alalım.
Sıfırıncı yaklaşım için (3)-(5) denklemleri aynen sağlanacaktır. (6) temas koşulları ise nr=1, n 
=0, nz=0 oldukları gözönüne alınarak r=R1 ve r=R2’de aynen sağlanacaktır. Buradan sıfırıncı
yaklaşım için elde edilen denklem ve temas koşulları nonlineer olur. Sıfırıncı yaklaşım,
modelimizdeki nanotüpün eğriliksiz düz 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 Kronecer sembolleri olan  nj
’lerle yer değiştireceğiz. Böylece sıfırıncı yaklaşımın temas koşullarını elde ederiz. Birinci
yaklaşım için (8)’i (3) ve (4)’de yerine yazıp ’nun eşit kuvvetlerinin katsayılarını eşitleyerek
diğer yaklaşımlar için ilgili denklemleri elde edip yukarıda sözü edilen işlemleri (6) ile verilen
temas koşulları için uygulayarak birinci yaklaşımın elde edilmesi için gerekli olan denklemler
takımı ve temas koşulları elde edilmiş olur.
Şimdi sıfırıncı ve birinci yaklaşımlara ait sınır değer problemlerinin çözümlerini elde edelim.
Sadelik açısından ν (1) matris malzemesinin, ν (2) nanotüp malzemesinin Poisson oranları olmak
üzere ν (1)  ν (2) olduğunu varsayacağız. Nitekim, [4]’ye göre Poisson oranlarının eşit alınması
nümerik sonuçlara önemli bir etkide bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ν (1)  ν (2) koşulu sadece
işlemleri basitleştirmek için varsayılmıştır. Bu durumda sıfırıncı yaklaşım için problemin
çözümünü aşağıdaki gibi elde ederiz.
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p
p
1),0
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 p , u (z1),0  u (z2),0 
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E
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 0,
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E (2)
(1),0
( 2),0
(1),0
( 2),0
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E

(10)

Bu denklemlerin çözümü için [6] kaynağını kullanalım. İlgili işlemler yapılduğında, temas
koşulları aşağıdaki gibi elde edilir.

σ

(1),1
rr

σ
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 R 2 ,θ,t3 
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=σ(2),0
zz

=0 ,
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dδ(t 3 )
cosθ
dt 3

(11)

Bu denklemlerin çözümü için aşağıdaki gösterilimi [6] kullanalım.
1  (k)  2 (k) (k)

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

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


u (k)
r =
)
u (k
z

1 

2
r 2



1
1 2

r r r 2  2

(12)

(12) denklemlerindeki ψ (k) , χ (k) fonksiyonları aşağıdaki eşitlikleri sağlarlar.
2
2
2
 (k )
 (k)
(k ) 2   (k )
(k ) 2   (k )
(k) 2   (k)
 1  (3 )
   0 (13)
 1  (1 )
   0 ,  1  (2 )
z 2 
z 2 
z 2 



burada  i( k ) (k=1,2 ; i=1,2,3) aşağıdaki şekilde tanımlanırlar. Birinci yaklaşımla ilgili yukarıda
verilen denklemlere Fourier dönüşümü uygulanır ve (13) diferansiyel denklemlerinin fourier
dönüşümlü halleri (11) temas koşullarının Fourier dönüşümlü halleri dikkate alınarak çözülürse
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(1),1

(14)

elde edilir. (14) fonksiyonları birinci yaklaşımın sınır-değer probleminde kullanılır ve böylece
ulaşılacak lineer denklemler takımı çözülürse, ulaşılmak istenen gerilmelerin birinci
yaklaşımının Fourier dönüşümlü değerlerini hesaplamak için gerekli olan büyüklükler
belirlenmiş olur. Bu gerilmelerin gerçek değerlerini elde etmek için ters fourier dönüşümü
uygulanır.
SAYISAL SONUÇLAR
Elde edilen sonuçlardan görüldüğü üzere (h=R2-R1 olmak üzere) h/L boşluk ile nanotüp
arasındaki kalınlık limit olarak sıfıra götürüldüğünde sonsuz elastik ortamda yerel eğrilikli tek
lif içeren kompozit malzemede elde edilen gerilme değerleriyle aynı sonuçlar bulunmuştur.
Geometrik nonlineeritenin etkisi olarak  nn , n ve ne gerilmeleri çekmede artmakta basınçta
azalmaktadır. Gerilmelerden en fazla artış n kayma gerilmesinde elde edilmiştir. Bu
literatürdeki sonuçlar ile çakışmaktadır. Ayrıca nanotüp ile matris ara yüzeyinde x3
parametreleri değiştirilerek,  nn asal gerilme, n ve ne kayma gerilmeleri değerleri elde
edilmiştir. Literatürden nanotüplerin mekanik özelliklerine bakıldığında elastisite sabitleri
açısından nanotüpün elastisite sabitinin (E(2)) matris malzemesi elastisite sabitine (E(1)) oranının
büyük olduğu görülmektedir. Çalışmada bu oran (E=E(2)/ (E(1)) 300 ve 500 alınarak asal
gerilme incelenmiştir ve bunun sonucunda bu gerilme değerlerinin aynı problemin kompozit
malzeme için elde edilen değerlerinden oldukça büyük olduğu tespit edilmiştir.
Belirtilmelidirki, verilen yük değerleri stabilite kaybı probleminden elde edilen kritik yük
değerlerinden küçüktür. Böylece sonsuz elastik ortamda mikro ölçekli yerel eğrilikli içi boş lif
olma problemi nano ölçekli problem olarak da çözülebileceği gösterilmiştir.

Şekil 2. Çeşitli α’lar için h/L ve σnn/|p| arasındaki bağımlılık (E=50, m=1, x3/L=0, θ=0,
ε=0.07)
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Şekil 3. Çeşitli α’lar için h/L ve σnτ/|p| arasındaki bağımlılık (E=50, m=1, x3/L=0, θ=π/2
ε=0.07 )

Şekil 4. Çeşitli α’lar için h/L ve σne/|p| arasındaki bağımlılık (E=50, m=1, x3/L=0, θ=0,
ε=0.07 )

Şekil 5. Çeşitli α’lar için x3/L ve σnn/|p| arasındaki bağımlılık (E=300, m=1, h/L=0.1, θ=0,
ε=0.07 )
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Şekil 6. Çeşitli α’lar için x3/L ve σnn/|p| arasındaki bağımlılık (E=500, m=1, h/L=0.1, θ=0,
ε=0.07 )
Çizelge 1. Çeşitli E(2)/E(1), m ve α’lar için σnn/|p|’ nin birinci yaklaşımının değeri ( x3/L=0,
h/L=0, ε=0.07 )
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HAREKETLİ ZIMBA İLE BASTIRILAN TABAKANIN SÜRTÜNMELİ
DEĞME PROBLEMİ
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
2
. Bozok Üniversitesi, Yozgat
3
. Canik Başarı Üniversitesi, Samsun

ABSTRACT
In this study frictional moving contact problem for a rigid cylindrical punch and an elastic
layer is considered. The punch subjected to concentrated normal and tangential force, and
moves steadily with a constant subsonic velocity on the boundary. The problem is reduced to
a singular integral equation of the second kind, in which the contact stress and the contact area
are the unknowns, and it is treated using Fourier transforms and the boundary conditions for
the problem. The numerical solution of the singular integral equation is obtained by using
Gauss-Jacobi integration formulas. Numerical results for the contact stress and the contact
area are given. The results show that with increasing values of relative moving velocity,
contact width between the moving punch and the layer increases whereas contact stress
decreases.
ÖZET
Bu çalışmada rijit dairesel zımba (panç) ve tabakanın hareketli değme problemi sürtünme
etkisi dikkate alınarak incelenmiştir. Yatay ve düşey tekil kuvvetlere maruz bırakılan panç
yüzeyde sabit ses altı hızla hareket etmektedir. Sınır şartları ve Fourier integral dönüşümü
kullanılarak problem değme uzunluğunun ve değme gerilmesinin bilinmeyen olduğu ikinci tür
bir tekil integral denkleme dönüştürülmüştür. Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonu
kullanılarak tekil integral denklemin sayısal çözümü gerçekleştirilmiştir. Değme
uzunluklarına ve değme gerilmelerine ait sayısal sonuçlar verilmiştir. Panç ile tabaka
arasındaki değme uzunluğunun bağıl hız ile arttığı, değme gerilmesinin ise azaldığı
görülmüştür.
GİRİŞ
Çoğu yapılarda ve mekanik sistemlerde temas eden elemanlar arasında yük iletimi meydana
geldiğinden değme problemleri üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmıştır.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar daha çok fonksiyonel derecelendirilmiş (FD)
malzemeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Guler ve Erdogan [1,2], Ke ve Wang [3], Chen ve Chen
[4], El-Borgi vd. [5] FD tabaka ile kaplı yarım düzlemin sürtünmeli değme problemini
incelemişlerdir. Yang ve Ke [6], Rhimi vd. [7], Liu ve Wang [8], Liu vd. [9], Ke ve Wang
[10] ise rijit panç veya yayılı yük ile yüklü FD tabaka ve yarım düzlemin sürtünmesiz değme
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problemini incelemişlerdir. Comez[11] Winkler zeminine oturan FD tabakanın, Choi [12]
alttan tam bağlı FD tabakanın değme problemini incelemişlerdir.
Kahya vd. [13] anizotrop tabaka ve yarım düzlemin sürtünmesiz değme problemini
incelemiştir. Yaylacı vd. [14] çeyrek düzlemlere oturan iki tabakanın ayrılmalı değme
problemini analitik olarak ve ANSYS ile çözmüşlerdir.
Buraya kadar bahsedilen çalışmalar statik problemlerdir. Pratikte bir elemanın diğerine
göre hızının oldukça fazla olduğu problemler ortaya çıkar ve bu yüzden problemin dinamik
karakterini göz önüne almak gerekir Galin [15]. Eringen [16] hareketli rijit panç ile bastırılan
yarım düzlemin sürtünmesiz değme problemini incelemiştir. Zhou vd. [17] önceki çalışmayı
ortotropik yarım düzleme genişletmiştir. Viskoelastik malzemeden oluşan malzemelerde yarı
statik değme probleminin matematiksel modellemesi Li ve Liu [18] ve Shillor ve Sofonea
[19] tarafından yapılmıştır.
Bu çalışmada rijit dairesel panç (zımba) ve tabakanın hareketli değme problemi
sürtünme etkisi dikkate alınarak incelenmiştir. Tabaka ile panç arasındaki sürtünme etkisi
dikkate alınmıştır. Panç P tekil yüküyle bastırılırken, yatayda da Q  P değerindeki yatay
kuvvet etkisi altındadır. Panç tabaka yüzeyinde sabit ses altı (subsonik) hızla hareket
etmektedir. İntegral dönüşüm teknikleri ve lineer elastisite teorisi yardımıyla problem
çözülmüş, değme uzunlukları ve değme gerilmeleri bulunmuştur.
PROBLEMİN FORMÜLASYONU
Problemde panç ile tabaka ( a, b) aralığında temas halindedir. ℎ yüksekliğindeki homojen
tabaka alttan tam bağlıdır. R yarıçaplı rijit panç tabaka üzerinde 𝑉 sabit hızıyla 𝑥1
doğrultusunda hareket etmektedir.
y1
P

V

Q

R

x1

b

h

-a

Şekil 1. Hareketli panç probleminin geometrisi
Kütle kuvvetleri ihmal edildiğinde elasto-dinamiğin dalga denklemleri aşağıdaki gibi
yazılabilir:
 x  xy
 2u

 2
x1
y1
t
 yx
x1



 y
y1



(1)

 2v
t 2

Burada u , v yer değiştirme vektörünün sırasıyla x1  ve y1  bileşenleridir. 𝜌 yoğunluk ve 𝑡
ise zaman değişkenidir.
Galile dönüşümü[15]:
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x  x1  Vt

y  y1

(2)

kullanılarak dinamik problem statik hale gelmektedir.
(2) nolu deklem (1)’de yerine konur ve Hooke kanunu kullanılırsa u ( x, y ) ve v( x, y )
için aşağıdaki kısmı türevli diferansiyel denklem takımı elde edilir.
(2    V 2  )

(  V 2  )

 2u
 2u
 2v



(



)
0
x y
x 2
y 2

 2v
 2v
 2u

(
2



)

(



)
0
x y
x 2
y 2

(3)

Burada



E
(1   )(1  2 )



E
2(1   )

(4)

ile ifade edilir. 𝐸 elastisite modülünü ve 𝑣 Poisson oranını ifade etmektedir.
Fourier integral dönüşüm tekniği kullanılarak kısmı türevli differansiyel denklem adi
diferansiyel denkleme dönüştürülecektir. Bunun için u(x, y) ve v(x, y) yer değiştirme
bileşenleri Fourier dönüşümü şeklinde aşağıdaki gibi yazılabilir:
1
u ( x, y ) 
2

v( x, y) 

u~ ( , y ) and
burada
fonksiyonlarıdır.

v~ ( , y )

1
2



 u ( , y)e
~

ix

d

ix

d

(5)





 v ( , y)e
~



yer değiştirme bileşenlerinin ters Fourier dönüşüm

(5) nolu denklemin gerekli türevleri alınıp (3)’de yerine konursa aşağıdaki gibi bir adi
diferansiyel denklem takımı elde edilir:
 (2    V 2  )  2 u~  

d 2 u~
dv~

i

(



)
0
dy
dy 2

 (   V 2  ) 2 v~  (2    )

(6)

d 2 v~
du~

i

(



)
0
dy
dy 2

(6) nolu denklemler çözüldüğünde karakteristik denklem elde edilir:
c4 

 2 (2 (  2 )  V 2 (  3 )) 2  4 (   V 2 )(  2  V 2 )
c 
0
 (  2  )
 (  2  )

(7)

Karakteristik denklemin kökleri aşağıdaki gibi bulunur:
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V2
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c1   1 

c2   1 



2  

(8)



burada c L ve cT tabakadaki boyuna ve enine dalga hızlarını ifade etmektedir. Böylelikle (6)
nolu denklemlerin çözümü bulunabilir:

1
u ( x, y) 
2
1
v( x, y) 
2





 (i)



c1 y

1



 A1





  A e


 A2 e c2 y  A3 e c1 y  A4 e c2 y e ix d



1 c1 y
1
e  A2 c2 e c2 y  A3 e c1 y  A4 c2 e c2 y e ix d
c1
c1


(9)

ve tabaka için gerilme ifadeleri
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olarak elde edilir. Gerilme ve yer değiştirme ifadelerinde geçen A j ( j  1,... 4)
problemin sınır şartlarından elde edilecektir.

(10)
katsayıları

SINIR ŞARTLARI VE İNTEGRAL DENKLEMİN ELDE EDİLMESİ
Problem, ( x, y ) koordinat sisteminde, aşağıdaki sınır şartları altında çözülecektir.
  p( x)
 0

 y ( x,0)  

  p ( x )
0

 xy ( x,0)  

a xb
x   a, x  b
a xb
x   a, x  b

u ( x,h)  0
v( x,h)  0

(11)

Yukarıdaki şartlarda geçen p(x) ; rijit panç ile tabaka arasında oluşan bilinmeyen değme
gerilmesi fonksiyonudur. a ve b rijit panç ile tabaka arasındaki değme uzunluklarıdır.
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(11) nolu sınır şartlarının Fourier dönüşümleri alınıp yazıldığında dört denklemden oluşan bir
lineer denklem sistemi oluşur. Bu denklem sisteminin çözümünden gerilme ve yer değiştirme
ifadelerinde geçen A j katsayıları bilinmeyen değme gerilmesi p(x) ’e bağlı olarak elde edilir.
p(x) ’i bulabilmek için aşağıdaki sınır şartı kullanılır:
dv( x,0)
(12)
 F ( x)
a xb
dx
Burada F (x ) yükü ileten eğrisel rijit pançın şekil fonksiyonunun türevini ifade etmektedir.
Dairesel panç için
x
F ( x) 
(13)
R

olarak yazılabilir. A j katsayıları (12) nolu sınır şartında yazıldığında bir tekil integral
denklem elde edilir:



b
 1
 4 x
2
1
p( x)   p( )d 
 k1 ( x,  )   k 2 ( x,  )   
1
 a
 x
 1 R

(  a  x  b)

(14)

(14) nolu integral denklemde değme gerilmesinin yanı sıra değme uzunlukları da
bilinmeyendir. İntegral denklemin çözümü aşağıdaki denge denklemini sağlamalıdır


b



a

  y ( x,0)dx    p( )d   P

(15)

TEKİL İNTEGRAL DENKLEMİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ
İntegral denklemi sayısal çözümü için   z / h değişken dönüşümü yapılmış ve aşağıdaki
boyutsuz büyüklükler tanımlanmıştır.



ab
ba
r
,
2
2

x

ab
ba
s
,
2
2

 (s) 

p(s)
P/h

(16)

Boyutsuzlaştırmalar ve değişken değişimleri sonucunda integral denklem



b
 1

2
1
 ( s)    (r )dr 
 k1* ( s, r )   k 2* ( s, r )   H ( s)
1
 a
 rs


(17)

haline gelir. Burada
k1* ( s, r ) 

ab
ab
k 2 ( x,  )
k1 ( x,  ) , k 2* ( s, r ) 
2h
2h

H ( s) 



1 ab
ba
(
s
)
1 P / h R / h 2h
2h
4

(18)

Benzer şekilde denge denklemi de aşağıdaki hale gelir.
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ab
 (r )dr  1
2h 1
1

(19)

Temas uç noktalarında gerilme “0” olacağından integral denklemin (17) indeksi “-1”
olur (Erdogan, 1978). Gauss-Jacobi integrasyon formülü ile integral denklemin çözümü

 (r )  g (r ) w(r )

(20)

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

W
m 1

N
m

 1

g (ri ) 
 k1 ( s k , rm )   k 2 ( s k , rm )  H ( s k )
 rm  s k


k  1,2... N  1

(21)

Denge denklemi de aşağıdaki hale gelir:
ba N
1
WmN g (rm ) 

2h m 1


(22)

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



1   2 / 1  i 
ln 
  N0
2i   2 / 1  i 

 

1   2 / 1  i 
ln 
  M0
2i   2 / 1  i 

(23)

olarak tanımlıdırlar. N 0 ve M 0 , 0  Re[ ,  ]  1 şartını sağlayacak şekilde belirlenir. rm ve
sk ilgili Chebyshev polinomlarının kökleri ve WmN ise ağırlıklarıdır:
PN( ,  ) ( rm )  0

PN( 1 ,   ) (sk )  0
WmN  

m  1,2,......., N
k  1,2,......., N  1

1 2 N     ( N    1)( N    1)
2(   )
'
 ( N  1)!
( N      1)
PN( ,  ) (ri ) PN(1,  ) (ri )

(24)

(21) nolu denklem sistemi (22) nolu denge şartı sağlatılacak şekilde çözülerek değme
gerilmesi ve değme uzunlukları bulunacaktır. Denklem (21)’de N tane bilinmeyen noktadaki
g (ri ) değerleri için N+1 tane denklem ortaya çıkmaktadır. Fazlalık denklem dışarı alınarak,
(22) nolu denge şartı ile beraber sağlatılmaya çalışılacaktır. Denklem sistemi g (ri ) değerleri
için doğrusal olsa da değme uzunluklarının a, b bilinmeyen olması problemi doğrusal
olmayan hale getirmektedir. Bu nedenle değme uzunluklarına başlangıçta rastgele değerler
verilerek (21) nolu denklem sisteminden g (ri ) değerleri bulunur. Bu değerler (22) nolu denge
denkleminde yazılır ve sağlatana kadar iterasyona devam edilir.
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BULGULAR VE İRDELEME
Bağıl hızın ( V 2  /  ), sürtünme katsayısının (  ) ve panç yarıçapının ( R / h ) değme uzunlukları
ve değme gerilmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada Poisson oranı   0.2
olarak alınmıştır.
İlk olarak değme uzunluklarının sürtünme katsayısı ve bağıl hız ile değişimi incelenmiştir
(Şekil 2). Hem bağıl hız hem de sürtünme katsayısı arttığında değme uzunluklarının arttığı
görülmektedir.
Bağıl hızın ( V 2  /  ) değme gerilmesine etkisi Şekil 2.’de incelenmiştir. Bağıl hız arttığında
değme uzunlukları da artmakta ve böylece değme gerilmesi daha büyük bir alana
dağılacağından değme gerilmesinin en büyük değeri azalmaktadır.
Sürtünmesiz halde değme gerilmesinin dağılımı y eksenine göre simetriktir ve en büyük
değerini x  0 noktasında almaktadır. Sürtünmeli halde değme gerilmesinin dağılımındaki
simetri bozulmaktadır. Sürtünme katsayısı arttıkça değme gerilmesinin en büyük değeri
azalmaktadır ve bu değeri aldığı nokta yatay kuvvetin tersi yöne kaymaktadır (Şekil 4).
Panç yarıçapı ile değme gerilmesini değişimi Şekil 5. ile verilmiştir. Panç yarıçapı
artırıldığında değme uzunluğu artmakta ve bunun neticesinde değme gerilmesinin en büyük
değeri azalmaktadır.

2

1.2

   0


   0.001

  0.5

     0 .2

        1

1.8

     0 .5
      0 .8

0.8

(a  b)
h

p( x)
P/h

1.6

0.4

1.4

1.2

0

0

0.2

0.4

V 2 / 

0.6

0.8

Şekil 2. Değme uzunluklarının sürtünme katsayısı
 ve bağıl hız V 2  /  ile değişimi.
( R / h  250,  /( P / h)  250)

-1.2

-0.6

0

0.6

1.2

x/h

Şekil 3. Değme gerilmesinin bağıl hız
  V  /  ile değişimi.
( R / h  250,  /( P / h)  250,   0.5)
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1

2

 R / h  50
   R / h  100
0.75

p( x)
P/h

   R / h  250

1.5

p( x)
P/h

0.5

    R / h  500

1

   0.0
     0.4

0.25

0.5

     0.8
      1 .0

0

0

-1

-0.5

0

0.5

1

-1.2

-0.6

0

0.6

1.2

x/h

x/h

Şekil 4. Değme gerilmesinin sürtünme katsayısı Şekil 5. Değme gerilmesinin panç yarıçapı
( ) ile değişimi.
( R / h ) ile değişimi.
2
( R / h  250,  /( P / h)  250, V  /   0.4)
(  /( P / h)  250, V 2  /   0.4,   0.5)
SONUÇLAR
Bu çalışmada rijit dairesel zımba (panç) ve tabakanın hareketli değme problemi sürtünme
etkisi dikkate alınarak elastisite teorisi ve Fourier integral dönüşümü çerçevesinde
incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bağıl hız ve sürtünme katsayısı artırıldığında
değme uzunluklarının arttığı, değme gerilmelerinin ise azaldığı görülmüştür. Yine panç
yarıçapı arttırıldığında değme gerilmesi azalmaktadır.
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BASINÇLI HAVA YATAKLARINDA REYNOLD'S DENKLEMİNİN SAYISAL
ÇÖZÜMÜ İÇİN DİFERANSİYEL TRANSFORM SONLU FARKLAR HİBRİD
METODU UYGULAMASI
Abdurrahim Dal1 ve Tuncay Karaçay2
1,2
Gazi Üniversitesi, Ankara
ABSTRACT
In air bearings, pressurized air sent between rotor and bearing surfaces prevents direct contact
between surfaces and serves like a lubrication film. In order to investigate dynamics of a rotor
supported by air bearing, the air flow between these surfaces must be modeled and solved to
obtain pressure distribution as well as film forces over the surfaces. In this study, a hybrid
method of Differential Transform&Finite Difference is used to solve Reynold's equation
which describes the air flow between rotor and bearing surfaces. Reynold's equation is
trasformed from time domain to K-domain using Differential Transform theory. Then the
transformed equation is discretized by using central difference scheme and pressure values are
calculated on numerical solution grid iteratively. Effects of differential transform parameters
and grid size on the solution are investigated.
ÖZET
Basınçlı hava yataklarında, yatak ve rotor yüzeylerine iletilen basınçlı hava, bu iki yüzeyin
birbirine temas etmesini önler ve yağlayıcı görevi görür. Yatak-rotor sisteminin dinamiğinin
incelenmesi için, yatak ve rotor yüzeyleri arasındaki bu akışın modellenmesi ve bu modelin
çözülerek yağlayıcı film kuvvetlerinin, yani basınç dağılımlarının elde edilmesi
gerekmektedir. Bu çalışmada hibrid çözüm metotlarından biri olan Diferansiyel
Dönüşüm&Sonlu Farklar metodu basınçlı hava yataklarında yatak ve rotor arasındaki havanın
hareketini ifade eden Reynold's denklemine uygulanmıştır. Reynold's denklemi, Diferansiyel
Dönüşüm teorisi kullanılarak zaman tanım bölgesinden diferansiyel tanım bölgesine
dönüştürülmüştür. Dönüştürülen Reynold's denklemi merkezi farklar metodu ile
ayrıklaştırılmış ve çözüm gridi üzerindeki basınç değerleri iteratif bir yöntem ile
hesaplanmıştır. Diferansiyel dönüşüm parametrelerinin ve grid boyutlarının çözüm üzerindeki
etkileri araştırılmıştır.
GİRİŞ
Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş yatak-rotor sistemlerinde, basınçlandırılmış hava
yatak üzerine yerleştirilen orifislerle yatak ve rotor yüzeyleri arasına iletilerek bu yüzeyler
arasında yağlayıcı bir etki oluşturur. Bu tip sistemlerde, sıvı yağlayıcılara göre havanın
viskozitesinin oldukça düşük olması sayesinde, sürtünme kayıpları da azalmakta ve
dolayısıyla yüksek hızlarda çalışan rotorların yataklanmasında sistemlere üstünlük
sağlamaktadır. Dolayısıyla, basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş yatak-rotor sistemlerinde,
yatak ve rotor arasındaki havanın akışı sistemin dinamiğini de doğrudan etkilemektedir.
Havanın sıkıştırılabilirliği ve doğrusal olmayan davranışı sebebiyle yatak-rotor arasındaki akış
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modelinin çözümlenmesi, akış karakteristiğine etki eden parametrelerin incelenmesi ve
yatağın dinamik karakteristiğinin optimizasyonu için oldukça önemlidir. Sıkıştırılabilen bir
akış ve yatak-rotor sisteminin geometrisi için yapılan kabuller ile birlikte Navier-Stokes ve
süreklilik denklemleri bir arada kullanılarak, havanın hareketi Reynold's denklemi olarak
adlandırılan parabolik diferansiyel denklem ile ifade edilmektedir [1-4]. Reynold's denklemi
yatak ve rotor yüzeyleri arasındaki radyal boşluk miktarına, akışkanın termodinamik
özelliklerine, rotorun açısal hızına, zamana ve rotorun yatay ve dikeyde hareketine bağlı
olarak değişen bir ifadedir ve akışkanın hızına veya akışkanın basıncına göre düzenlenebilir
[5]. Akışkanın basıncına göre düzenlenen ve analitik çözümü olmayan Reynold's denklemi,
sayısal çözüm metotları kullanılarak çözülüp, yatak ve rotor yüzeyleri arasındaki basınç
dağılımları, basınç kuvvetleri ve dolayısıyla yatak yük taşıma kapasitesi gibi yatak-rotor
sisteminin dinamik karakteristikleri belirlenebilir. Basınçlı hava yatakları konusunda yapılan
bir çok çalışmada, yatak ve rotor yüzeyleri arasındaki basınç dağılımının elde edilmesi için
Reynold's denklemi pertürbasyon metodu kullanılarak çözülmektedir [6-9]. Pertürbasyon
metodunun yanı sıra Reynold's denkleminin sayısal çözümü için sonlu elemanlar [10], sonlu
farklar [11-13] ve Newton-Rapson [14,15] metotları da sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu
çözüm metotlarında bir grid noktasının hesaplanması için en az beş bilinmeyenli bir denklem
takımının çözülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her bir grid noktasının basınç değerlerinin
hesaplanması için işlemci zamanı ve yükü de paralel olarak artmaktadır [16]. Basınç
dağılımının hesaplanması için kullanılan çözüm tekniklerinin iyileştirilmesi ve değişen yönlü
kapalı integrasyon metodu gibi daha hızlı sonuçlar veren algoritmaların kullanılması son
zamanlarda BHY konusundaki çalışmalarda sıklıkla yer almaktadır [17-18]. Bu çalışmalarda
kullanılan yöntemler de sonlu farklar metodu tabanlı olup, sayısal çözüm gridi üzerindeki
nokta sayısına bağlı olarak değişen bir matrisin çözülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu
matrisin büyümesi ile birlikte işlemci yükü ve çözüm süresi artmaktadır. Ayrıca basınçlı hava
yatakları ile rotor arasındaki radyal boşluğun artması (>75 µm) ile birlikte kullanılan bu
metotların doğasında bulunan yakınsama sorunları ortaya çıkmaktadır [17]. Doğrusal olmayan
bir kısmi diferansiyel denklem olan Reynold's denkleminin sayısal çözümü için son yıllarda,
yakınsama hatalarını azaltabilen ve çözüm süresini hızlandırabilen Artarda Aşırı
Gevşetme&Sonlu Farklar (Successive Over Relaxation&Finite Difference) [16,18] ve
Diferansiyel Dönüşüm&Sonlu Farklar (Differential Transform&Finite Difference) [16,19,20]
gibi hibrid çözüm yöntemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Hibrid metotlarda grid
boyutuna bağlı bir matrisin çözümü yerine, sayısal çözüm gridinin düğüm noktalarındaki
değerler cebirsel olarak hesaplanabilmektedir. Dolayısıyla işlemci yükü ve buna paralel olarak
çözüm süresi de diğer metotlarla kıyaslandığında azalmaktadır [20].
Bu çalışmada hibrid çözüm metotlarından biri olan Diferansiyel Dönüşüm&Sonlu Farklar
metodu basınçlı hava yataklarında yatak ve rotor arasındaki havanın hareketini ifade eden
Reynold's denklemine uygulanmıştır. Bu kapsamda sıkıştırılabilen bir akışkan olan hava için
literatürde kullanılan Reynold's denklemi, Diferansiyel Dönüşüm teorisi kullanılarak zaman
tanım bölgesinden diferansiyel tanım bölgesine dönüştürülmüştür. Dönüştürülen Reynold's
denklemi merkezi farklar metodu ile ayrıklaştırılarak, çözüm gridi üzerindeki basınç değerleri
elde edilmiştir. Diferansiyel dönüşüm parametrelerinin, zaman adımının ve grid boyutlarının
yatak ve rotor yüzeyleri arasındaki basınç dağılımına etkileri araştırılmıştır.
MATEMATİKSEL MODEL
Yatak ve Rotor Yüzeyleri Arasındaki Akışın Modellenmesi
Basınçlı hava yatağı, Şekil 1'de gösterildiği gibi yatak üzerine açılan besleme deliklerinden
yatak içerisine iletilen basınçlandırılmış hava sayesinde; dönmekte olan bir rotoru taşır. Yatak
ve rotor yüzeyleri arasındaki radyal boşlukta hareket eden hava, rotor dinamiğinin önemli
parametreleri olan yatak katılığı ve sönümlemeyi sağlamaktadır.
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Şekil 1. Basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş rotorun şematik gösterimi
Basınçlı hava yataklarında yatak ve rotor arasındaki havanın hareketi; yatakların
geometrilerine ve havanın termodinamik özelliklerine bağlı olarak akışkanın viskozitesinin
sabit olduğu, Navier-Stokes denklemindeki atalet kuvveti ve cisim kuvvetleri ifadelerinin çok
küçük olduğu ve ince yağlayıcı film geometrisinden dolayı basıncın bu ince filmin kalınlığı
boyunca değişmediği kabulleri altında modellenmektedir [4]. Yapılan bu kabuller ile birlikte,
Navier-Stokes denklemleri ve süreklilik denklemi düzenlenerek yatak ve rotor arasındaki
basınç dağılımının matematiksel ifadesi olan Reynold's denklemi silindirik koordinatlarda ve
boyutsuz formda Eş. 1'de verilmiştir.
  3 P    3 P 


PH
  PH
 s Ps H(P)  
(PH)   (PH)



 
   
 
R
t

(1)

Eş.1'de geçen boyutsuz boşluk fonksiyonu rotor eksantrikliğine (ε) bağlı olarak
H=(1+εcos(θ)) şeklinde ifade edilmektedir. Eş. 1'de geçen θ ve ξ silindirik koordinat
sistemini, Λ=6µω(R/c)2/Pa sıkıştırılabilirlik sayısı, σ=12µ(R/c)2/Pa yatak sayısı olarak ifade
edilmektedir ve debi ifadesindeki besleme parametresi Eş. 2'de ve orifis fonksiyonu Eş. 3'de
verilmiştir.
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Diferansiyel Transform Teorisi
x(t), D bölgesinde analitik bir fonksiyon olsun, x(t) fonksiyonunun Taylor serileri ile açılımı;


x(t)  
k 0
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ti=0 için; Eş. 4 Maclaurin serisi olarak x(t);

t

k

 d k x(t) 


k!  dt k  t 0



x(t)  
k 0

(5)

x(t) fonksiyonunun diferansiyel dönüşümü veya Taylor dönüşümü;
x(k)  T  x(t) 

t k  d k x(t) 


k!  dt k  t 0

(6)

burada dönüşüm parametresi olan k, K bölgesindeki negatif olmayan tam sayı olarak ifade
edilir. Δt fonksiyonun çözümünde kullanılan zaman adımı olarak verilmiştir. Taylor serisi
açılımı kullanılarak, diferansiyel dönüşümün tersi;


k

 t 
x(t)     X(k)
k  0  t 

(7)

olarak yazılabilir. x(t) fonksiyonun türevi;
 dx(t)  k  1
T

X(k  1)
t
 dt 

(8)

şeklinde yazılabilir. x(t) ve y(t) fonksiyonlarının çarpımı ise;
k

T[x(t)y(t)]  X(k)  Y(k)   X(l)Y(k  l)

(9)

l0

şeklinde yazılabilir.
Diferansiyel Transform Teorisinin Reynold's Denklemini Uygulanması
Reynold's denklemindeki (Bknz. Eş. 1) türev ifadeleri düzenlenerek, yeniden;
2
 H  H  
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H
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3H 2 
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H

 2P
 2M
P t
t

(10)

şeklinde yazılabilir. Bu ifade Diferansiyel Transform teorisi kullanılarak, yeniden
düzenlenirse, K tanım bölgesinde Reynold's denklemi;
dH dQ
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şeklinde yazılabilir. Burada;
k

H  H   H i, j (k  l)H i, j (l)

(12)

l0
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Q(k)  P  P   Pi, j (k  l)Pi, j (l)

(13)

l0

k

l

l0

m 0

J(k)  H  H  H   H i, j (k  l)  H i, j (l  m)H i, j (m)

(14)

şeklindedir.
REYNOLD'S DENKLEMİ'NİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ
Reynold's denklemi Diferansiyel Transform&Sonlu Farklar hibrid metodu ile çözümü için
öncelikle, çalışma bölgesi (kontrol yüzeyi) gridlere bölünerek sonlu farklar metotlarından biri
ile ayrıklaştırılabilir ve ayrık hale getirilen Reynold's denklemi belirlenmiş zaman adımında
çözülebiliri.
Grid Oluşturulması
Nümerik çözüm için Şekil 2‘de gösterildiği gibi silindirik bir geometriye sahip yatağın iç
yüzeyi herhangi bir noktasından açıldığı varsayılarak dikdörtgen bir grid oluşturulabilir. Eş.
1'de verilen boyutsuz Reynold's denkleminin θ koordinatı yatak iç yüzeyinin çevresel
koordinat eksenini ifade etmekte olup, 0 ile 2π arasında, ξ koordinatı ise yatağın boyutsuz
uzunluğunu ifade eden koordinat ekseni olup, 0 ile L arasında değerler alacaktır. Oluşturulan
grid, koordinat adımları Δθ ve Δξ olacak şekilde Nz=L/Δξ ve Nx=L/Δθ sayıda parçalara
bölünebilir. Dolayısıyla Şekil 2‘de gösterildiği gibi oluşturulan grid sınırdaki noktalarla
birlikte (Nx+1)x(Nz+1) sayıda noktadan oluşacaktır.

Şekil 2. Çözüm gridinin oluşturulması
Reynold's Denkleminin Ayrıklaştırılması
Eş. 11'de verilen Diferansiyel Transform teorisi uygulanmış Reynold's denklemindeki
terimler, Sonlu Farklar metotlarından merkezi farklar kullanılarak ayrıklaştırılarak çözüm
gridi üzerindeki her bir düğüm noktasının basınç değeri hesaplanabilir. Örnek olarak Eş. 11'de
verilen Reynold's denkleminin ilk terimi;
3 
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k
l
 Hi, j1 (l  m)  Hi, j1 (l  m)   Qi, j1 (m)  Qi, j1 (m) 
dH dQ

 3  i, j (k  l)  


d d
2
2
l0
m 0 
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şeklinde ayrıklaştırılabilir. Eş. 15'de geçen H, boyutsuz radyal boşluk fonksiyonu, k, l ve m
diferansiyel dönüşüm parametrelerini ifade etmektedir. Eş. 15'de verilen açılıma benzer
şekilde Eş. 11'de verilen Reynold's denkleminin tüm terimleri merkezi farklar metodu
kullanılarak ayrıklaştırılmış ve çözüm şeması oluşturulmuştur.
SAYISAL SONUÇLAR
İki ucu atmosfere açık olan basınçlı hava yatağının nümerik çözümü için başlangıçta yatağın
içerisindeki basınç atmosfer basıncında tanımlanmış ve yatağın silindirik geometrisine bağlı
olarak sınır şartları tanımlanmıştır. Reynold's denklemi, iteratif bir çözüm yöntemine uygun
olarak hazırlanan bir algoritma ile birlikte MATLAB ortamında çözdürülmüştür.
Basınç Dağılımı
75 µm radyal boşluğa sahip 4 orifisli, yatak boy-çap oranı 2 ve besleme basıncı 3 atm olan
basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş bir yatak-rotor sistemi için Reynold's denklemi, yatak ve
rotor eş merkezli (ε=0) konumda iken Diferansiyel Dönüşüm&Sonlu Farklar hibrid çözüm
metodu kullanılarak çözdürülmüş ve basınç dağılımları elde edilmiştir. Şekil 3'de yatak ve
rotor yüzeyleri arasındaki basınç dağılımı üç boyutlu olarak verilmiştir. Basınçlı hava
yatağının silindirik geometrisine ve rotorun yatak içerisindeki konumuna bağlı olarak, yatak
ve rotor yüzeyleri arasındaki basınç dağılımı hem yatak çevresine hem de yatak boyuna göre
simetrik olarak oluşmuştur. Orifis çıkışlarında beklendiği gibi en yüksek basınç değerleri elde
edilmiş ve orifislerden yatak uçlarına doğru, yatağın her iki ucunun atmosfere açık olması
sebebiyle basınç değerleri atmosfer basıncına kadar düşmüştür.

Şekil 3. Basınç dağılımı (ε=0, c=75 µm)

Grid Boyutlarının ve Diferansiyel Dönüşüm Parametresinin (k) Sayısal Çözüme Etkisi
Grid boyutlarının Reynold's denkleminin sayısal çözümüne etkilerinin incelemek amacıyla,
75 µm radyal boşluğa sahip 4 orifisli, yatak boy-çap oranı 2 ve besleme basıncı 3 atm olan
basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş bir yatak-rotor sistemi için basınç dağılımını elde eden
algoritma farklı grid boyutları için MATLAB ortamında çözdürülmüştür. Basınç değerlerinin
en yüksek olduğu orifislerin bulunduğu grid çizgisi üzerindeki basınç değerleri, yatak çevresi
boyunca (0-2π arasında) Tablo 1'de verilmiştir. Göreceli hata 1. ve 2. gridler için % 1
civarında iken 2. ve 3. gridler arasındaki değişim % 0,7'lerin de altına düşmektedir. Tablo
2'deki bilgisayar CPU süreleri de göz önüne alınarak 2. gridin yeterli olduğu görülmüştür.
Diferansiyel dönüşüm parametresi k'nın Reynold's denkleminin sayısal çözümüne etkisinin
incelenmesi amacıyla da aynı geometrik özelliklere sahip yatak-rotor sisteminin basınç
dağılımını elde eden algoritma farklı k değerleri için çözdürülmüş ve orifislerin bulunduğu
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grid çizgisi üzerindeki basınç değerleri yatak çevresi boyunca Tablo 1'de verilmiştir.
Tablodaki basınç değerleri incelendiğinde, k parametresinin artması ile birlikte sonuçlar
neredeyse değişmemiştir. Özellikle k=2 ve k=3 karşılaştırıldığında, basınç değerleri
arasındaki fark 10-5 atm civarındadır. Ancak k parametresinin artması ile birlikte CPU süreleri
de artmaktadır.
Çizelge 1. Grid ölçülerinin ve diferansiyel çözüm parametresinin sayısal sonuca etkisi
Grid Ölçüleri (NzxNx)

Diferansiyel Dönüşüm Parametresi (k)

1. Grid

2. Grid

3. Grid

k=1

k=2

k=3

(48x72)

(64x96)

(80x120)

0

1.5876672

1.5723351

1.5577780

1.5727379

1.5723351

1.5723474

π/2

1.5730060

1.5606043

1.5480678

1.5606992

1.5606043

1.5606069

π

1.5704287

1.5586832

1.5465259

1.5587293

1.5586832

1.5586843

3π/2

1.5730060

1.5606043

1.5480678

1.5606992

1.5606043

1.5606069

2π

1.5876672

1.5723351

1.5577780

1.5727379

1.5723351

1.5723474

CPU
Zamanı

73.7183

183.0050

348.7737

69.2771

183.0050

365.7563

SONUÇLAR
Bu çalışmada hibrid çözüm metotlarından biri olan Diferansiyel Dönüşüm&Sonlu Farklar
metodu basınçlı hava yataklarında yatak ve rotor arasındaki havanın hareketini ifade eden
Reynold's denklemine uygulanmıştır. Bu kapsamda sıkıştırılabilen bir akışkan olan hava için
literatürde kullanılan Reynold's denklemi, Diferansiyel Dönüşüm teorisi kullanılarak zaman
tanım bölgesinden k tanım bölgesine dönüştürülmüştür. Dönüştürülen Reynold's denklemi
merkezi farklar metodu ile ayrıklaştırılarak, çözüm gridi üzerindeki basınç değerleri elde
edilmiştir. Sonuç olarak, Diferansiyel Dönüşüm&Sonlu farklar hibrid metodunun doğrusal
olmayan kısmi diferansiyel bir denklem olan Reynold's denkleminin sayısal çözümü için hızlı
ve kararlı bir çözüm sağladığı ve daha basit bir iteratif yöntem olduğu görülmüştür.
Diferansiyel Dönüşüm parametresinin büyümesi (k>2) ile grid üzerindeki basınç değerleri
neredeyse değişmemiş ve basınç dağılımı verilen basınçlı hava yatağı için optimum grid
boyutları 64x96 olarak belirlenmiştir.
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ELASTİK ZEMİNE OTURAN UZAY ÇELİK ÇERÇEVELERİN
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ABSTRACT
In this study, optimum designs of space steel frames are carried out with W profiles from
AISC (American Institute of Steel Construction) by using Genetic Algorithm and MATLABSAP2000 OAPI (Open Application Programming Interface). The stress constraints from
AISC-LRFD (American Institute of Steel Construction - Load and Resistance Factor Design),
maximum lateral displacement and inter storey drift constraints, column-column and columnbeam geometric constraints are used in the study. Three-parameter foundation model is used
in the study to incorporate soil-structure interaction. The examples investigated are designed
for the cases of frames with and without structure-soil interactions for comparison. A program
is coded in MATLAB interacting with SAP2000 OAPI for all optimization procedures. Thus,
the steel space frame systems modeled in SAP2000 are continuously updated by MATLAB.
Results of the analyses show that consideration of soil-structure interaction ends up with
larger column cross sections and so, heavier space frames are obtained.
ÖZET
Bu çalışmada, Genetik Algoritma ve MATLAB-SAP2000 OAPI (Open Application
Programming Interface) kullanılarak uzay çelik çerçevelerin AISC'den (American Institute of
Steel Construction) alınan W profilleri arasından minimum ağırlıklı olacak şekilde optimum
boyutlandırılması yapılmaktadır. Gerilme sınırlayıcıları Yük ve Tasarım Katsayıları
yöntemiyle AISC-LRFD (American Institute of Steel Construction - Load and Resistance
Factor Design) standardına uygun şekilde dikkate alınmaktadır. Ayrıca maksimum yer
değiştirme, katlar arası rölatif yer değiştirme, kolon-kolon ve kolon-kiriş geometrik
sınırlayıcıları kullanılmaktadır. Yapı zemin etkileşimi üç parametreli zemin modeli
uygulanarak dikkate alınmıştır. İncelenen örnekler, zemin etkisini dikkate alındığı ve dikkate
alınmadığı durumlar için boyutlandırılmış ve elde edilen sonuçlar tablo ve şekiller ile
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tüm optimizasyon aşamaları için MATLAB’de SAP2000OAPI ile birlikte çalışabilen bir program kodlanmıştır. Bu sayede SAP2000 programında
modellenen uzay çelik çerçeveler, MATLAB programı yardımı ile sürekli güncellemektedir.
Analiz sonuçları, zemin etkisinin dikkate alınmasının kolon en kesiti boyutlarının büyümesine
ve bu nedenle daha ağır uzay çerçevelerin elde edilmesine neden olduğunu göstermektedir.
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GİRİŞ
Yapıların ağırlıklarının minimize edilmesi yapı mühendisliğinin önemli araştırma konuları
arasındadır. Çelik yapıların optimum boyutlandırılması ayrık değişkenler içeren bir problem
olup türev bilgisi gerektirmeyen çeşitli stokastik yöntemlerle çözülebilmektedir. Bu
yöntemlerden bazıları, Genetik Algoritma, Harmoni Arama Algoritması, Tabu Arama,
Karınca Kolonisi Algoritmasıdır. Son yıllarda birçok araştırmacı stokastik yöntemleri
kullanarak çelik yapıların minimum ağırlıklı boyutlandırmasını gerçekleştirmişlerdir. Bu
çalışmada ilk stokastik yöntemlerden biri olan Genetik Algoritma (GA) kullanılmaktadır. GA
ile optimizasyon üreme, çaprazlama ve mutasyon operatörleri ile geçekleştirilmiş.
Genetik Algoritma 1990'lı yıllarda yapılan optimum boyutlandırma çalışmalarında
kullanılmaya başlanmıştır, Golberg [1]. Rajeev ve Krishnamoorthy [2] tarafından Genetik
Algoritma kafes sistemlerin optimumu boyutlandırılması için kullanılmıştır. Daloglu ve
Aydın [3] tarafından Genetik Algoritma yöntemi kullanılarak kafes sistemlerin optimum
boyutlandırılması gerçekleştirilmiştir. Genetik Algoritma kullanılarak düzlem çerçeve
sistemlerin optimum boyutlandırılması Daloglu and Armutcu [4] tarafından araştırılmıştır.
Genetik Algoritma ile kompleks sistemler, çok elemanlı kafes sistemler, üç boyutlu uzay
çerçeve sistemler..v.b konu üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından ele alınmıştır, Erbatur
vd. [5], Togan and Daloglu [6], Degertekin vd.[7], Hayalioglu ve Degertekin [8]. Genetik
Algoritma yönteminin yanı sıra, Saka [9] Harmoni Arama Algoritması ile çeşitli çerçeve
sistemlerin optimizasyonu üzerine çalışmıştır. Bunun yanı sıra Aydogdu ve Saka [10] Karınca
Kolonisi yöntemi ile uzay çerçeve sistemlerin optimum boyutlandırmalarını araştırmışlardır.
Bu çalışmada yukarıda belirtilen literatür çalışmalarına ilave olarak yapı-zemin etkileşimini
boyutlandırmada dikkate almak suretiyle yapısal optimizasyonun gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir. Böylece optimum boyutlandırma gerçekleştirilirken yapının davranışına
zeminin etkisini görme imkanı sağlanmaktadır. Yapı zemin etkileşimi, bu çalışmada üç
parametreli zemin modeline göre dikkate alınmakta ve SAP2000’e bu özellik
kazandırılmaktadır. MATLAB’de kodlanan bir program ile geliştirilmiş Vlasov modelinde,
kullanılan üç zemin parametresinin değerleri hesaplanmakta ve SAP2000-OAPI uygulaması
ile iki yönlü veri akışı sağlanarak yapının analizi gerçekleştirilmektedir.
GENETİK ALGORİTMA İLE SINIRLAYICILI OPTİMİZASYON
Minimum ağırlık için ayrık tasarım değişkenli uzay çelik çerçeve sistemlerin optimum tasarım
problemi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır;
ng

nk

k 1

i 1

min W   A k  i Li

(1)

Burada Ak k grubuna ait elemanların kesit alanlarını, ρi ve Li i inci çubuğun yoğunluğunu ve
boyunu, ng sistemdeki toplam grup sayısını, nk sistemdeki toplam eleman sayısını
göstermektedir. W(Ak) amaç fonksiyonu, gerilme ve yer değiştirme sınırlayıcıları, geometrik
sınırlayıcılar vb… altında minimize edilmektedir.
Gerilme sınırlayıcıları, AISC-LRFD'e göre uygulanmaktadır;

M uy
 P  8  M ux
Pu
 0.2 için gil  x    u   


 Pn
  Pn il 9  b M nx b M ny
M uy
 P   M ux
Pu
 0.2 için gil  x    u   


 Pn
 2 Pn il  b M nx b M ny
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  1.0  0
il


  1.0  0
il

i  1,..., nm
l  1,..., nl (2)
i  1,..., nm
l  1,..., nl (3)
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Bu bağıntılarda, nm toplam eleman sayısı, nl yükleme durumlarının toplam sayısı, Pu çekmede
veya basınçta eksenel kuvvet, Pn çekmede veya basınçta taşınabilecek maksimum kuvvet, Mux
kuvvetli eksendeki eğilme momenti, Mnx kuvvetli eksendeki taşıyabileceği maksimum eğilme
momenti, Muy zayıf eksendeki eğilme momentidir (iki boyutlu çerçevelerde Muy =0 dır), Mny
zayıf eksendeki taşıyabileceği maksimum eğilme momenti,  ise dayanım azaltma
katsayısıdır; basınç için 0.85, çekme için 0.90 ve eğilme için 0.90 dır.
Yer değiştirme sınırlayıcıları aşağıdaki gibi ifade edilmektedir;

g jl  x  

 jl
1  0
 ju

l=1,…,nl

j=1,….,m

(4)

Burada  jl l yükleme durumu için j noktasının deplasmanını,  ju ilgili deplasmanın
alabileceği üst sınırı, m yer değiştirmesi sınırlanmış düğüm noktası sayısını, nl toplam
yükleme durumlarının sayısını göstermektedir.
Katlar arası rölatif yer değiştirme sınırlayıcıları;

g jil  x  

 jil
 ju

1  0

j=1,….,ns

i=1,…,nsc

l=1,…,nl

(5)

Burada  jil l yükleme durumu altındaki j. kattaki i. kolonda katlar arası yerdeğiştirmesi,
 ju sınır değer (kat yüksekliği/300), ns katların sayısı, nsc bir kattaki kolonların sayısını

göstermektedir.
Kolon- kolon geometrik sınırlayıcılar;
Dun
1  0
Dln

n  2,, ns

W
g w  x   un  1  0
Wln

n  2,, ns

gn  x  

(6)

Burada Wun ve Wln seçilen üst ve alt kattaki kolonların birim ağırlıklarını, Dun ve Dln ise üst ve
alt kattaki seçilen kolonların kesit yüksekliğini göstermektedir.
Kolon-kiriş geometrik sınırlayıcılar Şekil 1'de gösterilen detaya göre aşağıda sıralanmaktadır;
bfbk
tfl

B1

dcl
bfck

b'fbk
B2

Şekil 1. Kolon-Kiriş birleşim detayı
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gbf ,i  x  
gbb ,i  x  

b' fbk ,i
d cl ,i  2t fl ,i
b fbk ,i
b fck ,i

1  0

1  0

i  1, , nbw
(7)

i  1, , nbf

Burada nbw kolon kesitinin gövdesine bağlanan kirişlerin sayısını, b' fbk ,i kiriş kesitinin başlık
genişliğini, d cl ,i kolon kesitinin yüksekliğini, t fl ,i kolon kesitinin başlık kalınlığını, nbf kolon
kesitinin başlığına bağlanan kirişlerin sayısını, b fbk ,i ve b fck ,i kolon ve kiriş kesitlerinin başlık
genişliklerini göstermektedir.
ÜÇ PARAMETRELİ ELASTİK ZEMİN MODELİ
Elastik zemine oturan bir yapıya ait yük-yer değiştirme ilişkisi
qz  kw  2t 2 w

(8)

şeklinde ifade edilebilir, Vallabhan ve Daloğlu [11]. Burada w yüzey deplasmanları, k zemin
modülü, 2t zemin kayma parametresidir ve Es, zemin elastisite modülü, s Poisson oranı, Gs
kayma modülü ve (z) zeminin düşey deplasman profilini gösteren şekil fonksiyonu
cinsinden aşağıdaki ifadelerle hesaplanmaktadır,
k

Es (1  s )   ( z ) 

 dz ,
(1   s )(1  2 s )  z 
2

Hs


0

2t 

Hs

 G ( z )
s

0

( z ) 

2

(9)

dz ,

sinh  1  z / H s 
sinh 

şeklinde ifade edilmektedir. Bu denklemde Hs kaya tabakaya kadar olan zemin derinliğidir, 
üçüncü zemin parametresidir ve aşağıdaki ifade ile elde edilmektedir,
 

   w 

2

dxdy
   (1  2 s )  
.

 
 
2
 H s  2(1  s )
w dxdy
2

(10)



 

Burada belirtilen üç zemin parametresi denklemlerden görüldüğü üzere (z) ve Hs
değerlerine bağlıdır, Şekil 2. Üçüncü zemin parametresi, , zemin derinliği ve yüzey
deplasmanlarına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Bu complex yapı zemin ilişkisinde zemin
parametrelerini elde edebilmek için bir iterasyon gereklidir. Bunun için başlangıçta üçüncü
zemin parametresi, , 1’eşit kabul edilerek diğer zemin parametreleri hesaplanmakta ve elastic
zemine outran yapı analizi yapılmaktadır. Elde edilen zemin yüzey deplasmanları ile ’nın
yeni değeri elde edilmekte ve iterasyona birbiri ardına gelen  değerleri arasındaki fark
önceden belirlenen bir töleranstan küçük olana kadar devam edilmektedir. Bu amaçla
MATLAB’de bir program kodlanmıştır. Elastik zemine outran uzay çelik çerçevenin analizi
SAP2000 ile gerçekleştirilmiş ve elde edilen değerler iki yönlü veri akışı SAP2000-OAPI
arayüzüyle sağlanmak suretiyle optimum boyutlar elde edilmiştir, Şekil 3.
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(0)=1
(z)
(H)=0

Şekil 2. Elastik zemine oturan uzay çerçeve

Giriş bilgilerini oku rastgele
bir nesil ile başla

Nesil= 1
=1
Her bireyin kodunu çöz ve
uygun gelen profilleri elemanlara ata
profiles from available section lists
For i = 1: bireylerin sayısı

=1
Nesil=Nesil+1

Gama ( )=1

=1

Zemin parametreleri k ve 2t 'yi hesapla ( 'ya bağlı)
SAP2000-OAPI ile sistemi çöz ve
zemin yüzey yer değiştirmelerini hesapla

 'nın yeni değerini hesapla

 'nın yeni değerini al

 'nın yeni değeri ile bir
önceki değeri arasındaki fark
tolerans değerini sağladı mı?

Hayır

Evet
sonraki i

Amaç ve uygunluk fonksiyonlarını belirle

Nesildeki her bireyin uygunluk değerini hesapla

Yakınsama kriteri

Evet

sağlandı mı?

Sonuçları yaz
Sonuçlaraı

Hayır

Eşleme havuzu oluştur
Üreme, çaprazlama ve mutasyon ile
yeni bir nesil oluştur

Şekil 3. Uygulanan genetik algoritma şeması
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ÖRNEKLER
Geliştirilen algoritmanın uygulanabilirliği iki adet sayısal örnekle gösterilmektedir. Optimum
boyutlandırma elastik zemin etkisi dikkate alınmadan ve dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca farklı zemin türlerinin optimum boyutlandırmayı nasıl etkilediği araştırılmıştır. Her iki
örnekte kullanılan çelik malzeme bilgileri, E=200 GPa, fy=248.2MPa ve ρ=7.85 ton/m 3 tür.
Optimum boyutlandırmalar AISC (American Institute of Steel Construction) den alınmış 64
W profili arasından gerçekleştirilmektedir; W8x15, W 8x21, W8x24, W 8x28, W 8x31, W
8x35, W 8x40, W 10x15, W 10x22, W 10x26, W 10x33, W 10x39, W 10x54, W 10x77, W
12x19, W 12x26, W 12x30, W 12x35, W 12x40, W 12x45, W 12x50, W 12x53, W 12x58, W
12x72, W 12x96, W 14x26, W 14x30, W 14x34, W 14x38, W 14x43, W 14x48, W 14x53, W
14x61, W 14x68, W 14x74, W 14x82, W 14x90, W 14x120, W 14x159, W 14x193, W
14x257, W 14x311, W 14x370, W 14x426, W 16x26, W 16x31, W 16x36, W 16x40, W
18x35, W 18x40, W 18x50, W 18x76, W 21x50, W 21x62, W 21x132, W 24x68, W 24x103,
W 27x94, W 27x161, W 30x108, W 30x148, W 30x191, W 33x221, W 36x194.
16 Elemanlı Uzay Çerçeve
16 elemanlı uzay çerçeve örneği Şekil 4'te gösterilmektedir. Rüzgar yükü, 30 kN, yine
şekilde görüldüğü gibi uygulanmaktadır ve her kiriş üzerinde 16 kN/m ölü yük
bulunmaktadır. Ayrıca elemanlar şekilde görüldüğü gibi üç grupta toplanmaktadır.
3

2

30 kN

30 kN
1

30 kN
3

2

1

4m

30 kN

6m

Y

X

6m

Plan

Şekil 4. 16 elemanlı uzay çerçeve
Analizler sonucunda elde edilen zemin parametreleri Tablo 1'de sunulmaktadır. Zemin
etkisinin dikkate alındığı ve alınmadığı durumlar için yapılan çözümlerde elde edilen
optimum sonuçlar Tablo 2'de gösterilmektedir. Her iki duruma ait toplam ağırlığın iterasyon
adımları ile değişimi Şekil 5'te ve yapı-zemin etkileşimin bulunduğu çözüme ait zemin
çökmeleri Şekil 6'da gösterilmektedir.
Tablo 1. Zemin parametreleri
E (kN/m2)
Zemin A

68950

Gama, γ

k (kN/m3)

2t (kN/m)

1.515

8929.082

70854.458
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Tablo 2. Optimum boyutlandırma sonuçları
Grup No

Yapı-Zemin Etkileşimi yok

Yapı-Zemin Etkileşimi var

Kolonlar (1)
Kirişler- X doğ. (2)

16x36
16x31

16x36
14x38

Kirişler- Y doğ. (3)

14x26

14x34

Toplam Ağırlık (kN)

36.89

42.13

Maks. yatay yerd. (cm)
Maks. katlar arası rölatif yerd. (cm)

1.85
0.94

1.90
0.95

Şekil 5. Toplam ağırlığın iterasyon adımları ile değişimi

Şekil 6. Yapı-zemin etkileşiminde zemindeki çökmeler (cm)
Yapı-zemin etkileşimi dikkate alındığı zaman maksimum çökme değeri -0,1155 cm olarak
elde edilmiştir. Ayrıca, Tablo 2’de belirtildiği gibi kirişler için kesit atalet momenti ve alanı
daha büyük olan profiller seçilmiş olmasına rağmen yer değiştirme değerlerinde artışlar
bulunmaktadır.
Beş katlı İki Açıklıklı Uzay Çerçeve
Beş katlı iki açıklıklı uzay çerçeve örneği Şekil 7'de gösterilmektedir. Elemanların
gruplandırmaları Tablo 3'te verilmektedir. Çerçeve Aydoğdu [12] tarafından Karınca Kolonisi
Algoritması ve Harmoni Algoritması yöntemleri ile optimum boyutlandırılmıştır. Bu
çalışmada bu örnek GA ile zemin etkisi dikkate alınmadan ve dikkate alınarak iki farklı zemin
386
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türü için çözülmüştür. Analizler sonucunda elde edilen değerler Tablo 4 ve Tablo 5’te
karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Çerçeve için dikkate alınan yükler; ölü yük, D=2.88
kN/m2, hareketli yük, L =2.39 kN/m2, kar yükü S=0.755 kN/m2 ve hızı 105mph (65 m/s) olan
rüzgar yüküdür. Uygulanan yük kombinasyonu; 1.2D + 1.6L + 0.5S, 1.2D + 0.5L +1.6S, 1.2D
+ 1.6W+ 0.5L + 0.5S dir. Çözümlere ilişkin toplam ağırlığın iterasyon adımları ile değişimi
Şekil 8'de ve zeminlerdeki çökmeler ise Şekil 9'da gösterilmektedir.

Şekil 7. Beş katlı uzay çerçeve görünüş ve planı
Tablo 3. Elemanların gruplandırması
Kiriş Y doğ.

Grup no
Köşe Kolon

Kenar Kolon

İç Kolon

1

2

9

10

11

2, 3

1

2

6

7

8

4, 5

1

2

3

4

5

Kat no

Kiriş X doğ.

1

Şekil 8. Toplam ağırlığın iterasyon adımları ile değişimi
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Tablo 4. Zemin parametreleri
Zemin Türü

E (kN/m2)

Gama, γ

k (kN/m3)

2t (kN/m)

Zemin A

68950

5.29

10949.25

52108.62

Zemin B

20000

4.62

2779.63

17275.08

Tablo 5’te görüldüğü gibi elde edilen sonuçlar literatürden alınan değerler ile paraleldir. Yapızemin etkileşiminin bulunduğu durumda Zemin A için minimum yapı ağırlığı 260.55 kN’dan
314.90 kN’a yükselirken Zemin B için bu ağırlık 350.87 kN’a yükselmektedir.
Boyutlandırmalarda gerilme sınırlayıcılarının yanı sıra katlar arası rölatif yer değiştirme ve
geometrik sınırlayıcılarının da oldukça aktif rol oynadıkları görülmektedir. Ayrıca Zemin A
için maksimum çökme değeri -0,284 cm iken Zemin B için -0.784 cm’dir, Şekil 9. Yapızemin etkileşiminin dikkate alındığı durumlarda kolon kesitleri büyümektedir Tablo 5.
Tablo 5. Optimum boyutlandırma sonuçları
Bu çalışma
MATLAB-SAP2000 OAPI- GA

Aydoğdu [11]
Grup No
ACO

HS

1
2
3
4
5
6
7

18x35
8x24
8x24
12x26
14x38
18x35
12x58

21x44
12x26
8x24
8x24
14x30
12x26
14x48

8
9
10
11

24x68
21x44
18x60
27x114

24x62
16x36
14x48
30x99

Toplam Ağırlık (kN)

265.38

Maks. yanal yer değ.
(cm)
Maks.katlar arası
rölatif yer değ. (cm)
Maks.çökme (cm)

Zemin-Yapı
etkileşimi yok
16x26
12x30
10x33
12x40
14x34
14x43
14x43

ZEMİN A
8x28
8x31
14x30
14x61
12x45
14x34
18x76

8x28
8x31
10x33
14x61
14x53
12x35
18x76

21x62
14x53
21x50
21x62

27x161
18x35
27x94
36x194

36x194
14x61
36x194
36x194

278.196

260.55

314.90

350.87

4.983

4.837

4.91

4.88

4.50

0.569

1.333

1.30

1.33

1.19

-

-

-

(-)0.284

(-)0.784

Zemin A

Zemin B

Şekil 9. Yapı-zemin etkileşiminde zemindeki çökmeler (cm)
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SONUÇLAR
Bu çalışmada elastik zemine oturan üç boyutlu çelik çerçevelerin optimum boyutlandırılması
Genetik Algoritma ile gerçekleştirilmiştir. Yapı zemin etkileşimi üç parametreli zemin modeli
kullanılarak dikkate alınmıştır. Çalışmada geliştirilen algoritmanın işlevselliği sayısal
örneklerle gösterilmiştir. Uzay çerçeve örnekleri yapı-zemin etkileşimi dikkate alınmadan ve
alınarak optimum boyutlandırılmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen analiz
sonuçlarına göre zemin etkisinin dikkate alındığı durumlarda kesitlerde büyümeler meydana
gelmesi suretiyle minimum toplam ağırlıkta önemli artışlar olduğu gözlenmektedir. Elde
edilen sonuçlar yapı-zemin etkileşiminin optimum boyutlandırmada oldukça etkili olduğunu
göstermektedir.
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UZAY KAFES YAPILARIN ATEŞBÖCEĞİ ALGORİTMASI YÖNTEMİYLE
OPTİMİZASYONU

S. Özgür Değertekin1, Luciano Lamberti2, Mehmet Ülker3
Dicle Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 21280, Diyarbakır
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3
Fırat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ
1

2

ABSTRACT
Meta-heuristic optimization algorithms simulated the behaviour of flock/colony/group have
been used for the solving of different design problems. Firefly algorithm (FFA) is a recently
developed meta-heuristic optimization algorithm inspired by social behaviour of fireflies and
the phenomenon of bioluminescent communication. The main purpose of this study is to
implement a robust FFA algorithm for sizing optimization of spatial truss structures. The
objective of the study is to obtain the minimum weight truss design under the displacement
and stress constraints. The efficiency of the FFA algorithm implemented in this study is tested
on weight minimization problem of 25-bar truss structure. The optimization results are
compared with those reported in the literature for other state-of-the-art meta-heuristic
optimization methods such as harmony search, hybrid particle swarm optimization, hybrid
particle swarm ant colony optimization, self-adaptive harmony search algorithm and firefly
algorithm. The comparisons showed that firefly algorithm is as powerful as the other metaheuristic optimization methods.
ÖZET
Hayvan ve böcek türlerinin sürü/koloni/grup davranışlarını taklit eden sezgisel optimizasyon
yöntemleri son yıllarda farklı tasarım problemlerinin çözümünde kullanılmıştır. Ateşböceği
algoritması, ateşböceklerinin davranışları ve parıldama yoluyla yaptıkları iletişimleri taklit
etmektedir. Bu çalışma ile, ateşböceği algoritması yöntemiyle uzay kafes yapıların
optimizasyonu yapılacaktır. Optimizasyon probleminde, deplasman ve gerilme sınırlayıcıları
altında minimum ağırlıklı kafes yapıların elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ateşböceği
algoritması yönteminin performansı; daha önce armoni arama, hibrid parçacık sürü
optimizasyonu, hibrid parçacık sürü-karınca koloni optimizasyonu, adaptif armoni arama ve
ateşböceği algoritması yöntemleriyle optimize edilmiş olan 25 elemanlı uzay kafes yapı
üzerinde test edilmiştir. Yapılan kıyaslamalar ateşböceği algoritmasının en az diğer yöntemler
kadar güçlü bir optimizasyon yöntemi olduğunu göstermektedir.
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GİRİŞ
Hayvan ve böcek türlerinin sürü/koloni/grup davranışlarını taklit eden sezgisel optimizasyon
yöntemleri son yıllarda farklı tasarım problemlerinin çözümünde kullanılmıştır. Karınca
koloni optimizasyonu, parçacık sürü optimizasyonu ve yapay arı koloni optimizasyonu bu
yöntemlerdendir. Karınca koloni optimizasyonu; karıncaların yuvaları ve besin kaynakları
arasında en kısa yolu bulmak için uyguladıkları stratejilerle optimizasyon problemlerinin
çözümü arasında benzeşim kurarken [1], parçacık sürü optimizasyonu; sürü davranışları taklit
etmektedir [2]. Yapay arı koloni algoritması arılardaki koloni davranışı ile optimizasyon
problemleri arasında analoji kurmaktadır [3].
Ateşböceği algoritması ise ateşböceklerinin davranışları ve parıldama yoluyla yaptıkları
iletişimleri taklit etmektedir. Yöntem ilk olarak nümerik optimizasyon problemlerine [4],
sonrasında yük dağıtım problemlerine [5], yapısal optimizasyon problemlerine [6], kule
yapıların minimum ağırlıklı tasarımına [7] ve kafes yapıların optimizasyonuna [8]
uygulanmıştır.
Ateşböceği algoritması, ateşböceklerinin birbirleriyle iletişim kurarken kullandıkları
parıldama davranışından esinlenerek geliştirilen sezgisel bir optimizasyon yöntemidir.
Ateşböceklerinin parıldama davranışı bu böceklere has doğal bir ışık yayma yolu olup
çiftleşme, potansiyel bir avı cezbetme ve yırtıcı hayvanlardan korunmayı sağlama görevleri
bulunmaktadır. Parıldamanın ritmi, derecesi ve süresine göre ateşböcekleri kendi aralarında
iletişim kurmaktadırlar.
Ateşböceği algoritması yönteminde üç ideal kural uygulanır: (1) Tüm ateşböcekleri, cinsiyet
ayrımı yapmaksızın birbirleriyle iletişim kurabilirler, (2) Herhangi bir ateşböceğinin çekiciliği
yaydığı ışıkla orantılıdır. Dolayısıyla iki ateşböceğinden daha fazla ışık yayan daha fazla ilgi
çeker ve ona doğru yönelme olur, (3) Ateşböceğinin parıldaması amaç fonksiyonunun
yapısına göre belirlenir.
OPTİMUM TASARIM PROBLEMİNİN FORMÜLASYONU
nn adet düğüm noktasına, nm tane elemana, ng adet farklı eleman grubuna ve nl adet yük
kombinasyonuna sahip ve
vektörü ile gösterilen kafes yapı tasarımının
optimizasyon problemi;
ng

mk

k 1

i 1

W ( X )   xk  i Li

(1)

 nl
 1  0,
 nu

1  n  nm ,

1  l  nl

(2)

 cl
 1  0,
 cu

1  n  ncm ,

1  l  nl

(3)

1  j  nn ,

1  l  nl

(4)

k  1,2,...... ng

(5)

d jl
d ju

 1  0,

xmin  xk  xmaks
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şeklinde ifade edilmektedir. Bu denklemlerde X; kafes yapı tasarım vektörünü, W(X); kafes
yapı ağırlığını, xk; k’ncı eleman grubundaki kafes elemanların enkesit alanlarını, mk; k’ncı
gruptaki toplam eleman sayısını, ρi ve Li; i’nci elemana ait özgül ağırlığı ve uzunluğu, σnl ve
σcl sırasıyla n’nci elemanın l’nci yükleme durumundaki gerilme ve burkulma gerilmelerini
(nm adet kafes elemanın ncm tanesi basınç kuvvetine maruz olduğu kabul edilirse), σnuve σcu ;
müsaade edilen gerilme ve burkulma gerilmeleri değerlerini, djl; j’nci düğümün l’nci yükleme
durumundaki en büyük deplasman değerini ve dju; müsaade edilen deplasman değerini
göstermektedir.
Bu çalışma ile yukarıda ifade edilen denklemler vasıtasıyla deplasman ve gerilme
sınırlayıcıları altında ateşböceği algoritması yöntemi kullanılarak uzay kafes yapıların
minimum ağırlıklı tasarımı gerçekleştirilecektir.
Optimizasyon sürecinde (2)-(5) bağıntılarıyla verilen sınırlayıcıları sağlamayan tasarımlar
elenir. Bu eleme işlemi için daha önce kafes yapıların optimizasyonuna başarıyla uygulanmış
ve aşağıda verilen kuralları uygulayan bir seçim mekanizması kullanılmaktadır [9]:
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 yapmaktadır. (b) kuralı ise global optimumun
sınırlayıcılara ait sınır değerlere yakın olması olasılığını araştırmaktadır. (a)-(d) kurallarının
uygulanmasıyla (1) denklemiyle verilen amaç fonksiyonu (kafes yapı ağırlığı) değiştirilir. Bu
şekilde belli kurallar dahilinde (2)-(5)’de verilen sınırlayıcıları ihlal eden tasarımlar
optimizasyon sürecine dahil ederek hesaplanan amaç fonksiyonu, modifiye edilmiş amaç
fonksiyonu adını alır. Burada önemle vurgulanması gereken husus; küçük ihlal yüzdesiyle
bile sınırlayıcıları sağlamayan tasarımın optimum tasarım olarak atanmayacağıdır. Optimum
tasarım olarak her zaman için sınırlayıcıları sağlayan tasarımlardan en hafif olan atanacaktır.
ATEŞBÖCEĞİ ALGORİTMASI YÖNTEMİ (FFA)
Ateşböceği algoritması (FFA) yönteminde; ışık yoğunluğunun değişimi ve ateşböceğinin
çekiciliği (β) olmak üzere iki önemli parametre bulunmaktadır. Ateşböceğinin çekiciliği
yaydığı ışıkla orantılı olup ışık yoğunluğu azaldıkça çekicilikte azalmaktadır. Bu esasa göre
herhangi bir ateşböceği için çekicilik değeri (β) şu şekilde hesaplanır:

 (r )  0er

2

(6)

burada γ; ışık emme katsayısı, β0; r=0 için çekicilik değeri, r =rij; Xi ve Xj tasarım değişkenleri
ile temsil edilen i ve j ateşböcekleri arasındaki mesafe olup aşağıdaki şekildedir:
(7)
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i’nci ateşböceğinin kendinden daha çekici olan j’nci ateşböceğine doğru hareketi aşağıdaki
denklemle belirlenir:
X i 1  X i   0 e

rij2

( X j  X i )   (rand  0.5)

(8)

bu denklemin sağındaki ilk terim; ateşböceğinin mevcut konumunu gösterir, ikinci terim
komşu ateşböcekleri tarafından görülen ışık yoğunluğu ve mevcut ateşböceğinin çekiciliği
arasında ilişki kurar, son terim ise mevcut ateşböceğinin etrafında daha çekici bir ateşböceği
olmaması durumunda yapılacak rasgele hareketi temsil etmektedir. Son terimdeki α; rasgele
seçim parametresi, rand ise [0,1] aralığında rasgele bir reel sayı üretir.
FFA yöntemi ile uzay kafes yapıların optimizasyonu arasındaki ilişki şu şekilde kurulabilir:
FFA’daki her bir ateşböceği optimizasyon sürecindeki bir uzay kafes yapı tasarımını,
popülasyondaki ateşböceği sayısı tasarım popülasyonundaki kafes yapı sayısını, ateşböceğinin
çekicilik değeri kafes yapının modifiye edilmiş amaç fonksiyonu değerini, daha çekici
ateşböceği daha küçük modifiye edilmiş amaç fonksiyonu değerine sahip kafes yapı
tasarımını, en çekici ateşböceği ise optimum kafes yapı tasarımını temsil etmektedir.
UZAY KAFES YAPILARIN FFA YÖNTEMİYLE İLE OPTİMİZASYONU
Bu çalışma kapsamında uzay kafes yapıların minimum ağırlıklı tasarımı için geliştirilen FFA
yöntemi şu adımlardan oluşmaktadır:
1. Ateşböceği sayısı (nf), r=0 için çekicilik (β0) değeri, ışık emme katsayısı (γ), rasgele
seçim parametresi (α) ve maksimum iterasyon sayısı (maksimum kafes yapı analiz
sayısı=mit) parametrelerini atanır. İterasyon değerini sıfırlanır it=0.
2. Her biri bir kafes yapı tasarımını temsil eden ateşböceklerinin oluşturduğu
popülasyonu rasgele oluştur. Bu popülasyondaki her bir kafes yapıya ait bir tasarım
değişkeni, maksimum (xk,maks) ve minimum (xk,min) sınır değerleri arasında aşağıdaki
şekilde rasgele üretilir:
x kj  x kj,min  rand(0,1)( x kj,maks  x kj,mim )

k=1,2,…,ng,

j=1,2,…,nf

(9)

burada xk,min ve xk,maks sırasıyla tasarım değişkeninin alabileceği en küçük ve en
büyük değerler, rand(0,1) ise [0,1] aralığında rasgele üretilen bir reel sayıdır. Bu
şekilde eleman grup sayısı (ng) kadar tasarım değişkeni üretilerek bir kafes yapı
tasarımı elde edilir. Ateşböceği sayısı (kafes yapı sayısı) kadar bu işlem
tekrarlanarak tasarım popülasyonu oluşturulur.
3. Popülasyondaki her kafes yapı tasarımı için analiz yapılarak düğüm deplasman ve
eleman eksenel kuvvetleri elde edilir. (2)-(5) denklemleri ile verilen tasarım
sınırlayıcıları dikkate alınarak her kafes yapının W(X1), W(X2),…...,W(Xnf) ile
gösterilen modifiye edilmiş amaç fonksiyonu değeri hesaplanır. Tasarım
popülasyonundaki kafes yapıların modifiye edilmiş amaç fonksiyonu değerleri
küçükten büyüğe sıralanır (W(X1)<W(X2)<,…...,<W(Xnf)). Buna göre popülasyonun
ilk sırasındaki tasarım en iyi tasarım W(X1)=W(Xen-iyi), son sıradaki tasarım en kötü
tasarım olarak W(Xnf)=W(Xen-kötü) tanımlanır. Bu şekilde düzenlenen tasarımları
içeren popülasyon aşağıda verilen matris formunda gösterilir:
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 x11
 2
 x1
j
X  .

 .
 x nf
 1

x12
x 22
.
.
x 2nf

. . x1ng   W ( X 1 )
2 
2
. . x ng
  W (X )
. . . 

. . . 
nf 
nf
. . x ng
 W ( X )

(10)

4. İterasyon sayısı arttırılır; it=it+1.
5. Popülasyondaki herhangi bir i’nci ateşböceği (i’nci kafes yapı tasarımı, Xi),
kendinden daha çekici olan j’nci ateşböceğine (j’nci kafes yapı tasarımı, Xj) doğru
(8) denklemiyle hareket ettirilerek, yeni bir tasarım elde edilir (Xyeni).
6. Bu tasarım için analiz yapılarak düğüm deplasman ve eleman eksenel kuvvetleri
elde edilir. (2)-(5) denklemleri dikkate alınarak kafes yapının W(Xyeni) ile temsil
edilen modifiye edilmiş amaç fonksiyonu hesaplanır.
7. Eğer yeni tasarım ait modifiye edilmiş amaç fonksiyonu değeri popülasyondaki en
kötü tasarımdan daha iyi ise W ( X yeni )  W ( X enkötü ) en kötü tasarım elenir, yerine
yeni tasarım popülasyona dahil edilir. Popülasyondaki tasarımlar modifiye edilmiş
amaç fonksiyonu değerlerine göre tekrar sıralanır, en iyi modifiye edilmiş amaç
fonksiyonu değerine sahip olan tasarım mevcut optimum olarak atanır. Eğer
iterasyon sayısı, maksimum iterasyon sayısından küçükse it < mit, 4. adıma gidilir.
Değilse 7. adıma gidilir.
8. Optimizasyon işlemi bitirilir, mevcut optimum tasarım nihai optimum tasarım
olarak kabul edilir. Bu tasarıma ait ağırlık ise optimum kafes yapı ağırlığıdır.
TEST PROBLEMİ
Bu çalışmada sunulan ateşböceği algoritması yönteminden elde edilen sonuçları
kıyaslayabilmek için literatürde daha önce armoni arama (HS) [10], hibrid parçacık sürü
optimizasyonu (PSO) [11], hibrid parçacık sürü karınca koloni algoritması (HPSACO) [12],
self-adaptif armoni arama (SAHS) [13] ve ateşböceği algoritması (FFA) [7] yöntemleriyle
optimize edilmiş 25 elemanlı uzay kafes yapı kullanılmıştır.
Diğer sezgisel optimizasyon yöntemlerinde olduğu gibi FFA yönteminin stokastik yapısından
dolayı yöntemin farklı icraları sonucunda elde edilen sonuçlar arasındaki tutarlılığı görmek
için, rasgele üretilmiş farklı başlangıç tasarımları için FFA yöntemi 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
ilgili Çizelge’de sunulmuştur. Farklı parametre değerleri için yapılan kıyaslamalar sonucunda
FFA’da kullanılan parametreler için en uygun değerler olarak nf=40, γ=1, βo=0.5 ve α=0.2
alınmıştır [8]. Maksimum iterasyon sayısı mit=100000 alınmıştır.
25 Elemanlı Uzay Kafes Yapı
25 elemanlı uzay kafes yapının boyutları ve eleman numaralandırılması Şekil 1’deki gibidir.
Kafes yapıda malzeme için elastisite modülü ve özgül ağırlık sırasıyla 68950 MPa ve
2767.991 kg/m3 olarak alınmıştır.
Çizelge 1’de kafes yapıya uygulanan iki farklı yükleme durumu, Çizelge 2’de ise kafes yapıya
ait tasarım değişkenleri (eleman grupları) ve müsaade edilen gerilme değerleri verilmiştir.
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Eleman gruplarına atanabilecek minimum enkesit alanı 0.064516 cm2’dir. FFA ve literatürden
elde edilen sonuçlar [7, 10-13] Çizelge 3’de sunulmuştur.

Şekil 1 25 Elemanlı Uzay Kafes Yapı.
Çizelge 1 25 Elemanlı uzay kafes yapı için yükleme şartları
Düğüm no.
1
2
3
6

Yükleme durumu 1
Fx (kN)

Fy (kN)

0.0
0.0
0.0
0.0

88.96
-88.96
0.0
0.0

Yükleme durumu 2

Fz (kN)
-22.24
-22.24
0.0
0.0

Fx (kN)
4.448
0.
2.224
2.224

Fy (kN)
44.48
44.48
0.
0.

Fz (kN)
-22.24
-22.24
0.
0.

Çizelge 2 25 Elemanlı uzay kafes yapı için müsaade edilen gerilme değerleri
Tasarım
değişkeni no.
Ai (cm2)
1

1

Müsaade edilen
basınç gerilmesi
(MPa)
241.95934

Müsaade edilen
çekme gerilmesi
(MPa)
275.80

2

2-5

79.91305

275.80

3

6-9

119.31797

275.80

4

10-11

241.95934

275.80

5

12-13

241.95934

275.80

6

14-17

46.60330

275.80

7

18-21

47.98230

275.80

8

22-25

76.41039

275.80

Eleman
no.

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

395

Değertekin1, Lamberti2 ve Ülker3

Çizelge 3 25 Elemanlı uzay kafes yapı için optimizasyon değerleri
Tasarım
değişkeni no.
Ai (cm2)
A1
A2-A5
A6-A9
A10-A11
A12-A13
A14-A17
A18-A21
A22-A25
Ağırlık (kg)
Ortalama
ağırlık (kg)
Standart
sapma (kg)
Sınırlayıcı
ihlal yüzdesi
(%)
Yapı analiz
sayısı

HS
[10]

HPSO
[11]

HPSACO
[12]

SAHS
[13]

FFA
[7]

FFAen-kötü

FFAen-iyi

0.3032
13.0451
19.0322
0.0645
0.0903
4.4387
10.6903
17.1806
246.9307

0.0645
12.7096
19.4580
0.0645
0.0645
4.4774
10.8451
17.0515
247.2981

0.0645
13.2515
19.4064
0.0645
0.0645
4.3806
10.3935
17.2773
247.2074

0.0645
13.3806
19.1031
0.0645
0.0645
4.4580
10.4322
17.2515
247.2664

0.0645
13.181
3.0017
0.010
0.010
0.6831
1.6231
2.6725
247.2709

0.0645
11.9975
19.7257
0.1876
0.0645
4.1314
11.5032
17.3282
248.2688

0.0645
12.6637
19.5519
0.0645
0.0645
4.4115
10.8422
17.1074
248.2008

-

-

247.4478

247.6383

251.7978

-

-

0.1428

0.4127

2.0525

0.206

Yok

3.52

Yok

2.85

Yok

Yok

15000

125000

9875

9051

17500

23411

25014

247.3907
0.1678

Çizelge 3’de sunulan sonuçlar incelendiğinde; HS [10], HPSACO [12], FFA [7]
yöntemlerinden elde edilen sonuçların tasarım sınırlayıcılarını sırasıyla % 0.206, % 3.52 ve
% 2.85 ihlal etmesine karşın bu çalışmada sunulan FFA yönteminin tasarım sınırlayıcılarını
sağladığı görülmektedir. Bu durum FFA yönteminin HS [10], HPSACO [12] ve FFA [7]
yöntemlerinden daha iyi bir tasarım elde ettiğini göstermektedir. Bunun yanında optimum
tasarımı elde etmek için gerekli yapı analiz sayıları incelendiğinde FFA yönteminin, HPSO
[11] haricindeki yöntemlere kıyasla optimum tasarımı elde etmek için daha fazla yapı analizi
gerektirdiği belirlenmiştir.
SONUÇLAR
Test probleminden elde edilen sonuçlar ile; bu çalışmada öne sürülen FFA yöntemiyle elde
edilen tasarımın literatürde mevcut olan armoni arama, hibrid parçacık sürü karınca koloni
algoritması ve ateşböceği algoritması yöntemlerinden elde edilen tasarımlardan daha iyi
olduğu tespit edilmiştir. FFA’nın farklı başlangıç tasarımları için yapılan icraları sonucunda
elde edilen 20 farklı kafes yapı tasarımının standart sapma değerinin, ortalama ağırlığa göre
%0.17 gibi oldukça küçük bir değerde olması ateşböceği algoritmasının farklı başlangıç
tasarımları için global optimuma yakın tasarımları bulabildiğini göstermektedir. Optimum
tasarımı elde etmek için gereken kafes yapı analiz sayıları bakımından ise FFA’nın diğer
yöntemlere kıyasla daha fazla kafes yapı analizi gerektirdiği tespit edilmiştir.
Mevcut sonuçlar; FFA yönteminin kafes yapı optimizasyonunda kullanılabilecek güçlü bir
sezgisel optimizasyon yöntemi olduğunu göstermektedir. FFA yöntemiyle ile ilgili ileride
yapılacak çalışmalar; FFA’nın optimum tasarıma daha hızlı ulaşmasını sağlayacak stratejileri
içermesi konusunda olabilir.
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KABARCIK DİNAMİĞİ İÇİN BİRİNCİ MERTEBE GAZ BASINCI YASASI
Can F. Delale1 ve Şenay Pasinlioğlu2
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Makine Mühendisliği Bölümü, MEF Üniversitesi, İstanbul
Matematik Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

2

ABSTRACT
The thermal behaviour of a spherical gas bubble in a liquid driven by an acoustic pressure is
investigated in the uniform pressure approximation by employing an iterative method to solve
the energy balance equations between the gas bubble and the surrounding liquid for the
temperature distribution and the gas pressure inside the bubble. It is shown that the first
iterative solution leads to the first order law of the gas pressure as a polytropic power law of
the bubble wall temperature and of the bubble radius, with the polytropic index given as an
explicit function of the isentropic exponent of the gas. The resulting first order law of the gas
pressure reduces to the classical isothermal and adiabatic laws in the appropriate limits. The
first order gas pressure law is then applied to an acoustically driven cavitation bubble by
solving the Rayleigh-Plesset equation. Results obtained show that the bubble wall temperature
pulsations during the late stage of collapse can become a few orders of magnitude higher than
the bulk liquid temperature.

ÖZET
Akustik bir basınç işaretiyle tetiklenen sıvı içindeki bir gaz kabarcığının ısıl davranışı,
düzgün basınç dağılımı varsayılarak kabarcık içindeki gaz basıncı ve sıcaklık dağılımını
belirleyen sıvı ile gaz kabarcığı arasındaki enerji bilançosu denklemleriyle yinelemeli bir
yöntem kullanılarak incelenmektedir. Birinci yinelemeli çözümün, gaz basıncının kabarcık
cidar sıcaklığı ve kabarcık yarıçapının politropik üssü olduğu gösterilmekte, politropik üs de
gazın izentropik üssünün bir fonksiyonu olarak belirlenmektedir. Elde edilen birinci mertebe
gaz basıncı yasasının, uygun limit durumlarında klasik eşsıcaklık ve adyabatik yasalara
indirgendiği görülmektedir. Birinci mertebe gaz basıncı yasası, Rayleigh-Plesset kabarcık
dinamiği denklemi çözülerek akustik olarak tetiklenen kavitasyon kabarcığına
uygulanmaktadır. Elde edilen sonuçlar, büzülmenin son aşamasında kabarcık cidar
sıcaklığının sıvı sıcaklığının bir kaç mertebe üstüne çıktığını göstermektedir.
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GİRİŞ
Isıl etkiler, atalet kuvvetlerince denetlenen kabarcıkların büzülmesi esnasında önemli bir rol
oynar. Kabarcık içindeki basınç ve sıcaklık, kavitasyon [1-3], sonokimya [4] ve tek-kabarcık
sonoaydınlanması [5-6] gibi alanlarda çok yüksek değerlere ulaşabilir. Düzgün basınç
yaklaşımında kabarcık içindeki gaz basıncı üzerine kabarcığın ısıl davranışının etkisinin
incelemesi için çeşitli karmaşık modeller inşa edilmiştir [7-10]. Bu modellerin doğrudan
sayısal benzetimleri tek kabarcık için olası olmasına rağmen, sayısal çözümlerin karmaşıklığı
gaz basıncı ve sıcaklık için basitleştirilmiş ifadelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu
doğrultuda sıvı viskozitesini yapay arttırarak ya da değişken bir izentropik üs kullanarak gaz
basıncı için adyabatik yasadaki iyileştirme girişimi sonuçları tatmin edici bulunmamıştır [11].
Bu araştırmanın amacı çeşitli uygulamalarda kullanmak üzere gaz basıncı, kabarcık duvar
sıcaklığı, kabarcık yarıçapı ve gazın izentropik üssü arasında basit bir ilişki elde etmektir. Bu
nedenle küresel bir gaz kabarcığı ve çevreleyen sıvı arasında enerji dengesi göz önüne
alınmaktadır. Gaz basıncı ve sıcaklık için bilinen kuple denklemler, düzgün basınç dağılımı
varsayımıyla yinelemeli bir yöntemle çözülmeye çalışılarak kabarcık içindeki ısıl davranış
incelenmektedir. Özellikle, birinci yinelemede gaz basıncı evrim denkleminin gaz sıcaklığını
karakterize eden yayınım denkleminden dekuple olması sonucu, birinci mertebe indirgenmiş
gaz basıncı yasasının, kabarcık cidar sıcaklığı ve kabarcık yarıçapının politropik bir yasası
olduğu gösterilmektedir. Bu durumda politropik üs, gazın izentropik üssünün bir fonksiyonu
olarak belirlenmektedir. Kabarcık duvar sıcaklığı ise, sıvı tarafında ince sınır tabakası
yaklaşımı varsayılarak Plesset-Zwick [12] sıcaklık dağılımı çözümünden elde edilmektedir.
Akustik olarak tetiklenmiş kavitasyon kabarcığı için Rayleigh-Plesset küresel kabarcık
dinamiği denklemi kullanılarak elde edilen sonuçlar, kabarcığın büzülmesinin son safhasında
kabarcık cidar sıcaklıklığının, sıvı sıcaklığının birkaç mertebe üstüne çıkabileceğini
göstermektedir.
KÜRESEL KABARCIK DİNAMİĞİ İÇİN ENERJİ BİLANÇOSU
Bu bölümde küresel bir gaz kabarcığı ve etrafındaki sıvı arasındaki enerji dengesini
inceleyeceğiz. Düzgün basınç dağılımı yaklaşımında, kabarcık içinde olduğu gibi çevreleyen
sıvı içinde de kabarcığın ısıl davranışı üzerine yoğunlaşacağız.
Düzgün Basınç Dağılımı Yaklaşımında Gaz Kabarcığının Isıl Yayınımı
Düzgün basınç dağılımı yaklaşımında bir gaz kabarcığının içindeki sıcaklık alanı için kısmi
diferansiyel denklem Prosperetti [13] tarafından verilmiş ve normalize edilmiş hali [14]
p
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T
D   2
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 (  1) dp
 y
 2 2
y  (T )
 
  2   (T )



T  t pR 
y

dt R y y 
y 
 y  y 1  y 



(1)

biçimindedir. (1) denkleminde kabarcık içindeki sıcaklık alanını göstermektedir ve
sıvı
sıcaklığına göre normalize edilmiştir; düzgün basınç yaklaşımındaki kabarcık gaz basıncıdır
ve bir
referans basıncına göre normalize edilmiştir; kabarcık yarıçapıdır ve başlangıç
kabarcık yarıçapı
ne göre normalize edilmiştir;
gazın ısıl iletkenliğidir ve
kabarcık cidarındaki
değerine göre normalize edilmiştir; gazın isentropik üssüdür;
kabarcık merkezinden ölçülen radyal koordinattır ve kabarcık yarıçapının ani değerine göre
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normalize edilmiştir; zamanı göstermektedir ve karakteristik zaman
ne göre normalize
edilmiştir. ısıl nüfuz etme kalınlığının başlangıç kabarcık yarıçapına oranının karesidir ve
D

(  1)R T0
 p0 R02

(2)

ifadesiyle tanımlanır. Düzgün basınç yaklaşımında gaz basıncı, (1) denkleminin kabarcık
cidar sıcaklık gradyanı c(t)=(∂T/∂y)y=1- için,
T  t  0, y   1 ; T (t , y  1 )  TR (t )

; (T / y) y=0  0

(3)

başlangıç ve sınır koşulları kulanılarak elde edilen çözümünden,
dp
dt



3  D  T 

dR 
p
 


R  R  y  y 1
dt 

(4)

denkleminin çözümüyle bulunur. Bu vesileyle, kabarcık cidarının yakınında kabarcık içindeki
gazın sıcaklık alanı için ilk yaklaşım olarak
2
 T 
1   2T 

y

1

y  1   O[( y  1 )3 ]



 2

2!  y  y 1
 y  y 1

T (t , y )  TR (t )  

(5)

alarak ve gazın ısıl iletkenliği için benzer bir yaklaşım kabul ederek, yinelemeli bir çözüm
yöntemi uyarlanır. Yukarıdaki açılımlar (1) denkleminde yerine koyulup y=1- limiti alınarak
kabarcık duvarındaki gaz sıcaklık gradyanı için
 T 
R 2  p dTR (  1) dp  1   2T 




 

 dt  2  y 2  y 1
 y  y 1 2 D  TR dt

c(t )  

(6)

ifadesi elde edilir. Burada kabarcık cidarında λ(T) ısıl iletkenliğinin sıcaklık değişimi ihmal
edilmiştir. Kabarcık duvar sıcaklığı TR(t) bilindiğinde, gaz sıcaklığı için başlangıç ve sınır
koşulları ile gaz basıncı için başlangıç koşulunu birlikte sağlanarak (1) ve (3) denklemleri (6)
denklemi ile birlikte, gaz sıcaklığı ve gaz basıncı için yinelemeli olarak çözülebilir (kabarcık
cidar sıcaklığı, arayüz koşulları göz önünde bulundurularak sıvı tarafında ısıl yayınım
denkleminin çözümünden elde edilecektir).
İlk Yinelemeli Çözüm: Büyüme ve Büzülme Esnasında Birinci Mertebe Gaz Basıncı Yasası

İlk yinelemede (6) denkleminde kabarcık duvarındaki gaz sıcaklığının ikinci radyal türevinin
etkisi ihmal edilir; yani (∂2T/∂y2)y=1- =0 varsayımı yapılır. Bu varsayım, gaz basıncı denklemi
(3)’ün kabarcık içindeki sıcaklık alanı denklemi (1)’den dekuple olmasını sağlar. Cidardaki
sıcaklık gradyanı c(t)’nin ilk yinelemeli yaklaşımı (3) denkleminde yerine koyularak ve
integre edilerek, kabarcığın büyümesi ve büzülmesi esnasında gaz basıncı yasası için ilk
yaklaşım
 T 
p  pi  R 
 R 



3

;

=

2

 3  1

(7)

biçiminde elde edilir. Burada pi kabarcığın başlangıç dengesinden elde edilen başlangıç gaz
basıncıdır ve κ bir politropik üsdür. (7) denklemi ile verilen gaz basıncı yasasının γ=1 ve
TR=1 iken eşsıcaklık yasasına, kabarcık duvar sıcaklığı TR= (p/pi)(γ-1)/γ izentropik bağıntıyı
sağladığında adyabatik yasaya indirgendiği gösterilebilir. Sıvı içindeki sıcaklık dağılımının
ince sınır tabaka yaklaşımındaki çözümünden, normalize edilmiş kabarcık cidar sıcaklığı TR
için Plesset-Zwick [12] ifadesi bulunur.
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AKUSTİK KAVİTASYON KABARCIKLARI İÇİN SONUÇLAR
Bu bölümde akustik kavitasyon (gaz-buhar) kabarcıkları göz önüne alınmaktadır. Burada
kabarcık içindeki basınç, kısmi buhar basıncı ve kısmi gaz basıncının toplamı olarak alınmış
olup ilk yinelemeli yaklaşım normalize formda
3

 T 
p  pv  pi  R  .
 R 



(8)

olarak yazılabilir. Buhar-gaz kabarcığının kabarcık cidarındaki ısı akısı için arayüz koşulu
kullanılarak ve sıvının ısıl iletkenliğinin gaz-buhar karışımınınkinden çok daha büyük olduğu
varsayılarak, kabarcık cidarındaki faz değişiminin sıvı tarafında daha baskın olduğu
düşünülebilir. Bu durumda sıvı tarafındaki kabarcık duvar sıcaklığı için Plesset-Zwick
çözümü
t

TR (t )  1  B 
0

R 2 ( )(dR / d  )
t

[  R ( )d ]
4

d

(9)

12



bulunur. Burada B
 L
B= 
 T0cp


  v 
R0
  
12


      

(10)

ifadesiyle tanımlanan boyutsuz bir sabiti, L  yoğuşma ısısını,  v doymuş buhar yoğunluğunu,
  sıvı yoğunluğunu,   sıvının ısıl yayınım katsayısını ve cp sıvının özgül ısısını
göstermektedir. (7)-(10) denklem sistemini kapatmak için küresel kabarcığın Rayleigh-Plesset
denkleminde, gaz basıncı için (8) denklemindeki birinci mertebe gaz basıncı yasasını,
tetikleyici normalize akustik basınç p (t ) için de
p  (t)= -0.25[1-cos(

2 t
500

)] ;

0<t<500

(11)

ifadesini kullanacağız. Uygulamalarda T0´=20oC sıcaklığındaki suda, su-buhar/hava
kabarcıklarının akustik kavitasyonunu göz önüne alacağız. (11) denklemi ile verilen
tetikleyici normalize akustik basınç altında doymuş buhar basıncı pv´=0.0234 bar, yüzey
gerilim katsayısı S´=0.071 N/m, suyun viskozitesi μℓ´=10-3 kg/m-s, kavitasyon sayısı σ = 0.492,
başlangıç denge kabarcık yarıçapı R0´=100 μm ve karakteristik zaman Θ´= 10-5 s olarak
alınmaktadır. Rayleigh-Plesset denklemi, birinci mertebe gaz basınç yasası ve Simpson 3/8
sayısal integrasyon kuralı ile hesaplanan (9) denkleminin çözümü ile birlikte Runge-KuttaFehlberg yöntemi kullanılarak integre edilmiştir. Şekil 1(a) birinci mertebe gaz basıncı yasası
kullanılarak bulunan kabarcık yarıçapının zamanla değişiminin, gaz basıncı için klasik
eşsıcaklık ve adyabatik yasalarla hesaplanan sonuçlarıyla karşılaştırmasını göstermektedir.
Kabarcık yarıçapının farkedilebilir bir ısıl sönüm etkisi ile eşsıcaklık yasasıyla bulunandan
daha büyük değerlere ulaştığı görülmektedir. Şekil 1(b) ise kabarcık cidar sıcaklığının birinci
sönüm periyodu boyunca zamana göre detaylı değişimini göstermektedir. Bu durumda
kabarcık cidarının mutlak gaz sıcaklığı, sıvının mutlak sıcaklığının yirmi üç katına kadar
çıkmaktadır.
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(a)

(b)

Şekil 1. (a) (8) denklemi ile verilen birinci mertebe gaz basıncı yasası (kırmızı düz çizgi),
eşsıcaklık yasası (siyah kesik çizgi) ve adyabatik yasa (mavi noktalı kesik çizgi) kullanılarak
su içinde başlangıç denge yarıçapı R0´=100 μm, kavitasyon sayısı σ = 0.492 olan su-su
buharı/hava kabarcığı normalize yarıçapının, (11) denklemi ile verilen akustik basınç sinyali
altında zamanla değişiminin karşılaştırlması, (b) normalize kabarcık cidar sıcaklığının ilk
büzülme esnasında zamanla detaylı değişimi.
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DÜZGÜN KALINLIKLI ELASTİK İKİ TABAKAYLA KAPLI BİR YARIM
UZAYDA DOĞRUSAL OLMAYAN YÜZEY SH DALGALARININ
YAYILMASI
Ekin Deliktaş1, Mevlüt Teymür2
1,2
İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
Nonlinear self modulation of shear horizontal (SH) waves in an elastic half space covered by
two layers of uniform thickness is considered. Half space and the layers are assumed to be
homogeneous, isotropic, elastic and having different mechanical properties. In the analysis it is
assumed that between the linear shear velocities of the top layer 𝒄𝟏 , the bottom layer, 𝒄𝟐 , and
the half space, 𝒄𝟑 , the inequality 𝒄𝟐 < 𝒄𝟏 < 𝒄𝟑 is valid. If the phase velocity 𝒄 of the wave
satisfies either the condition 𝒄𝟐 < 𝒄𝟏 < 𝒄 < 𝒄𝟑 or the one 𝒄𝟐 < 𝒄 < 𝒄𝟏 < 𝒄𝟑 , a surface SH
wave exists. In this study, the problem is examined under these two conditions. By employing
a perturbation method, it is shown that nonlinear modulation of SH waves is governed
asymptotically by a nonlinear Schrödinger equation. It is remarked that the existence of the
envelope solitary waves depends on the nonlinear constitution of the low velocity internal layer
as well as the thickness ratio of two layers.
ÖZET
Bu çalışmada düzgün kalınlıklı iki tabakayla kaplı elastik bir yarım uzayda, doğrusal olmayan
yüzey SH dalgalarının yayılması incelenmiştir. Yarım uzay ve tabakaların, homojen, izotrop,
sıkışmaz elastik ve birbirinden farklı malzemelerden oluştuğu kabul edilmiştir. Sırasıyla üst
tabaka, ara tabaka ve yarı sonsuz uzaya ait doğrusal kayma hızları 𝒄𝟏 , 𝒄𝟐 , 𝒄𝟑 olmak üzere, bu
hızların 𝒄𝟐 < 𝒄𝟏 < 𝒄𝟑 eşitsizliğini sağladığı kabul edilerek analiz gerçekleştirilmiştir. Faz hızı
𝒄 olmak üzere, 𝒄𝟐 < 𝒄𝟏 < 𝒄 < 𝒄𝟑 ya da 𝒄𝟐 < 𝒄 < 𝒄𝟏 < 𝒄𝟑 olması halinde SH tipi yüzey
dalgaları yayılabilmektedir. Problem, bu iki koşul altında incelenmiş ve bir pertürbasyon
açılımı kullanılarak doğrusal olmayan dalga modülasyonunun asimptotik olarak doğrusal
olmayan Schrödinger denklemi ile karakterize edilebileceği gösterilmiştir. Zarf soliton tipi
dalgaların varlığının, doğrusal kayma hızı daha yavaş olan ara tabakanın doğrusal olmayan
malzeme özelliklerine ve tabakaların kalınlıkları oranına bağlı olduğu gösterilmiştir.
GİRİŞ
Elastik dalga yayılımı, sismoloji, malzemelerin tahribatsız muayenesi, elektronik sinyal işleme
cihazları teknolojisi gibi alanlardaki önemli uygulamaları nedeniyle birçok araştırmanın
konusunu oluşturmaktadır. Özel bir dalga türü olan enine polarize olmuş dalgalar, literatürde
kısaca SH (Love) ile gösterilir. Jeffreys [1]’deki çalışmasında, ilk olarak yer kabuğunun kıtasal
kısımlarının kalınlığını hesaplamak amacı ile kayadan oluşan bir yarım uzay üzerinde bir granit
tabakanın bulunduğu varsayımı ile bu granit tabakanın kalınlığını hesaplamıştır. Stoneley ve
Tillotson, [2]’deki çalışmalarında bu sonucu, hesaplamalarda granit tabakanın altında bir bazalt
tabakanın olduğunun dikkate alınmamasından dolayı yetersiz bulmuş ve en üst tabakanın
granit, ara tabakanın bazalt ve yarı sonsuz uzayın da tabakalardan daha yoğun kaya olduğunu
kabul ederek iki tabakalı bir model geliştirmişlerdir. Aynı çalışmada Love (SH) tipi yüzey
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dalgalarının, bu dalgaların faz hızının, 𝐜𝟏 < 𝐜𝟐 ≤ 𝐜 < 𝐜𝟑 ya da 𝐜𝟏 < 𝐜 ≤ 𝐜𝟐 < 𝐜𝟑 koşullarından
birini sağlaması halinde var olacaklarını göstermişlerdir. Var, [3]’teki çalışmasında bu
eşitsizliklerin sağlandığı iki tabakalı bir yarım uzayda lineer olmayan dalga yayılımı problemini
incelemiştir. Stoneley [4], yine jeofizik tabanlı bir problemle ilgili olarak, ara tabakanın hızının
üst tabakanınkinden daha düşük olması durumunda yani, 𝐜𝟐 < 𝐜𝟏 < 𝐜𝟑 için, faz hızının 𝐜𝟐 <
𝐜𝟏 < 𝐜 < 𝐜𝟑 ya da 𝐜𝟐 < 𝐜 < 𝐜𝟏 < 𝐜𝟑 koşullarından birini sağlaması halinde SH tipi yüzey
dalgalarının yayılacaklarını ortaya çıkarmıştır. Bahsedilen çalışmalardan farklı olarak bu
çalışmada, faz hızının 𝐜𝟐 < 𝐜𝟏 < 𝐜 < 𝐜𝟑 ve 𝐜𝟐 < 𝐜 < 𝐜𝟏 < 𝐜𝟑 eşitsizliklerini sağladığı
varsayımı ile doğrusal kayma hızı daha yavaş olan ara tabakayı meydana getiren malzemelerin
lineer olmayan özelliklerinin SH (Love) dalgalarının yayılma karakteristikleri üzerindeki
etkileri incelenmiştir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Üç boyutlu uzayda bir noktanın aynı dik kartezyen eksen takımına göre maddesel ve uzaysal
koordinatları sırasıyla (𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 ) ve (𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , 𝒙𝟑 ) olsun. Başlangıç konumunda 𝒉𝟏 , 𝒉𝟐 >
𝟎 olmak üzere,
𝑷𝟏 = {(𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 )|𝟎 < 𝑿𝟐 < 𝒉𝟏 , −∞ < 𝑿𝟏 < ∞, −∞ < 𝑿𝟑 < ∞ }
(1)
ve
𝑷𝟐 = {(𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 )|−𝒉𝟐 < 𝑿𝟐 < 𝟎, −∞ < 𝑿𝟏 < ∞, −∞ < 𝑿𝟑 < ∞ }
(2)
bölgelerini dolduran homojen iki tabakanın,
𝑷𝟑 = {(𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 )|−∞ < 𝑿𝟐 < −𝒉𝟐 , −∞ < 𝑿𝟏 < ∞, −∞ < 𝑿𝟑 < ∞ } (3)
bölgesini dolduran ve tabakalardan farklı bir elastik malzemeden oluşan yarım uzayın kapladığı
ortam ele alınacaktır. 𝑿𝟐 = 𝟎 ve 𝑿𝟐 = −𝒉𝟐 ara yüzeyleri boyunca yer değiştirmelerin ve
gerilmelerin sürekli olduğu, 𝑿𝟐 = 𝒉𝟏 serbest yüzeyi üzerinde gerilmelerin sıfır olduğu ve 𝑿𝟐 →
−∞ için yer değiştirmenin sıfıra gittiği kabul edilecektir. İki tabakalı yarım uzayda 𝑿𝟏 ekseni
boyunca yayılan SH dalgaları aşağıdaki denklemlerle tanımlanmaktadır:
𝒙𝟏 = 𝑿𝟏 , 𝒙𝟐 = 𝑿𝟐 , 𝒙𝟑 = 𝑿𝟑 + 𝒖(𝒓) (𝑿, 𝒀, 𝒕)
𝒓 = 𝟏, 𝟐, 𝟑
(4)
Burada, 𝒖(𝟏) , 𝒖(𝟐) , 𝒖(𝟑) sırasıyla, 𝑷𝟏 , 𝑷𝟐 tabakalarındaki ve 𝑷𝟑 yarım uzayındaki
noktaların 𝑿𝟑 yönündeki yer değiştirme fonksiyonlarıdır. Bir alan büyüklüğü üzerindeki
parantez içindeki indis, büyüklüğün hangi bölgeye ait olduğunu temsil etmektedir. Harekete
etki eden kütle kuvvetlerinin bulunmadığı varsayımı ile referans konumundaki hareket
denklemleri aşağıdaki gibidir:
(𝑟)

𝑇𝐾𝛽,𝐾 = 0, 𝛽 = 1,2;

(𝑟)

𝑇𝐾3,𝐾 = 𝜌(𝑟) 𝑢̈ (𝑟) , 𝑟 = 1,2,3;

(5)

(𝒓)

Burada 𝑻𝑲𝒍 birinci tür Piola-Kirchoff gerilme tansörünü, virgülden sonraki alt indis karşı
geldiği maddesel veya uzaysal koordinata göre kısmi türevi ve büyüklüğün üzerindeki bir nokta
zamana göre kısmi türevi göstermektedir. 𝐝𝐞𝐭 𝒙𝒌,𝑲 = 𝟏 olduğundan, (4) ile tanımlanan şekil
değiştirme izokoriktir ve yoğunluklar 𝝆(𝒓) , 𝒓 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, hareket boyunca sabit kalır.
Tabakaların ve yarım uzayın doğrusal olmayan, homojen, izotrop, sıkışmaz hiperelastik
malzemelerden oluştuğu ve gerilme potansiyeli fonksiyonunun Green şekil değiştirme tansörü
𝑪𝑲𝑳 = 𝒙𝒌,𝑲 𝒙𝒌,𝑳 ’nin sadece birinci invaryantının bir fonksiyonu, yani Ʃ(𝒓) = Ʃ(𝒓) (𝑰(𝒓) ) olduğu
kabul edilecektir. Bunlar neo-Heoken malzemeler olarak adlandırılmaktadır. Bu tür malzemeler
için [5]’te verilen gerilme bünye bağıntıları üzerindeki benzer kısıtlamalar altında (5)’ deki ilk
iki denklem özdeş olarak sağlanır ve (4) ile tanımlanan dalga hareketi, harekete etkiyen sürekli
kütle kuvvetlerine ihtiyaç duymadan yaratılabilir.
Bu çalışmada küçük ama sonlu genlikli dalga yayılması problemi inceleneceği için, gerilme
potansiyeli fonksiyonu [5]’teki gibi Taylor serisine açılır ve üçüncü mertebeden daha yüksek
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

405

Deliktaş1 ve Teymür2

doğrusal olmayan terimler ihmal edilip (𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 ) ve (𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , 𝒙𝟑 ) yerine sırasıyla (𝑿, 𝒀, 𝒁)
ve (𝒙, 𝒚, 𝒛) yazılırsa, hareket denklemlerinin ve sınır koşullarının yaklaşık formları aşağıdaki
şekilde elde edilir:
𝜕 2 𝑢(𝑟)
𝜕 2 𝑢(𝑟) 𝜕 2 𝑢(𝑟)
𝜕 𝜕𝑢(𝑟)
𝜕 𝜕𝑢(𝑟)
(𝑟)
2
−
𝑐
(
+
)
=
𝑛
{
(
Ƙ(𝑢
))
+
(
Ƙ(𝑢(𝑟) ))} (6)
𝑟
𝑟
𝜕𝑡 2
𝜕𝑋 2
𝜕𝑌 2
𝜕𝑋 𝜕𝑋
𝜕𝑌 𝜕𝑌
𝜕𝑢(1)

𝑌 = ℎ1 d e
𝑌 = 0 d a 𝑢(1) = 𝑢(2) v e

𝜕𝑢(1)
𝜕𝑌

𝑌 = −ℎ2 de 𝑢(2) = 𝑢(3) v e

− 𝛾1

𝜕𝑢(2)
𝜕𝑌

𝜕𝑢(2)
𝜕𝑌

− 𝛾2

𝜕𝑌

= 𝛾1 𝛽2

𝜕𝑢(3)
𝜕𝑌

=0

𝜕𝑢(2)
𝜕𝑌

= 𝛾2 𝛽3

(7)

Ƙ(𝑢(2) ) − 𝛽1

𝜕𝑢(3)
𝜕𝑌

𝜕𝑢(1)
𝜕𝑌

Ƙ(𝑢(3) ) − 𝛽2

Ƙ(𝑢(1) )

𝜕𝑢(2)
𝜕𝑌

Ƙ(𝑢(2) )

𝑌 → −∞ i ç i n 𝑢(3) → 0

(8)
(9)
(10)

(𝑟) 2

(𝑟) 2

𝜕𝑢
𝜕𝑢
Ƙ(𝑢(𝑟) ) = (
) +(
)
𝑟 = 1,2,3
𝜕𝑋
𝜕𝑌
Burada parantez içindeki üst indisler, büyüklüğün hangi bölgeye ait olduğunu göstermektedir.
𝑐𝑟2 = μ(𝑟) /ρ(𝑟) , 𝑟 = 1,2,3 için sırasıyla üst tabaka, ara tabaka ve yarım uzaya ait doğrusal
kayma hızlarını,  ( r )  2d ( r ) (3) / dI kayma modülünü, nr  (2 /  ( r ) ) d 2  ( r ) (3) / dI 2 doğrusal
olmayan malzeme parametrelerini temsil etmektedir. 𝛾1 = μ(2) /μ(1) ,𝛾2 = μ(3) /μ(2) ve 𝛽𝑟 =
𝑛𝑟 /𝑐𝑟2 dir. Eğer 𝑛𝑟 > 0 ise ilgili malzeme kaymada sertleşen, aksi halde kaymada yumuşayan
davranış gösterir.
SH DALGALARININ LİNEER OLMAYAN SELF MODÜLASYONU
Lineer olmayan küçük ama sonlu genlikli SH tipi yüzey dalgalarının self modülasyonu, çoklu
ölçekler metodu kullanılarak incelenecektir. Bunun için problemin bağımsız değişkenleri
aşağıda tanımlanan çoklu ölçeklerin bir kümesine genişletilir:
𝑥𝑖 = 𝜀 𝑖 𝑋,
𝑡𝑖 = 𝜀 𝑖 𝑡,
𝑦 = 𝑌,
𝑖 = 0,1,2
(11)
Burada 𝜀 nonlineerliğin mertebesini belirten küçük pozitif bir parametre, {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑡1 , 𝑡2 } yayılma
olayında yavaş değişimi karakterize eden değişkenler, {x0 , t0 , y} yayılma olayında hızlı değişimi
karakterize eden hızlı değişkenlerdir. 𝑢(𝑟) , 𝑟 = 1,2,3 yer değiştirme fonksiyonlarının, yeni
tanımlanan bağımsız değişkenlerin birer fonksiyonu olduğu kabul edilerek aşağıdaki düzgün
geçerli asimptotik açılıma sahip oldukları varsayılır
∞

𝑢

(𝑟)

(𝑟)
= ∑ 𝜀 𝑛 𝑢𝑛 (𝑥0 , 𝑡0 , 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑡1 , 𝑡2 )

𝑟 = 1,2,3

(12)

𝑛=1
(𝑟)
(11) ve (12) sınır değer probleminde kullanılarak 𝑢𝑛 (𝑥0 , 𝑡0 , 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑡1 , 𝑡2 ) fonksiyonlarının
ardışık olarak hesaplanabilecekleri bir problemler hiyerarşisi elde edilir. Bu pertürbasyon
problemlerinin ilk üçü aşağıda verilmiştir:

𝑂(𝜀):

(r )
1

L(u )

2 (r )
 2u1( r )
 2u1( r ) 
2   u1
 cr 

  0 r  1, 2,3
2
t02
y 2 
 x0

y  h1 serbest yüzeyinde
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y  0 ara yüzeyinde
y  h2

(1)
1

u

u1(1)
u1(2)
ve
 1
0
y
y

ve

u1(2)
u (3)
2 1  0
y
y

u

u1(2)  u1(3)

de

(2)
1

y    için u1(3)  0
  2u1( r )  2u1( r ) 
L(u2( r ) )  2  cr2

 r  1, 2, 3
 x0x1 t0t1 

𝑂(𝜀 2 ):

y  h1 serbest yüzeyinde
y  0 ara yüzeyinde
y  h2

de

u

u2(1)  u2(2)

(2)
2

u

(3)
2

u2(1)
0
y
u2(1)
u (2)
 1 2  0
y
y

ve

u2(2)
u2(3)
ve
2
0
y
y

y    için u2(3)  0

𝑂(𝜀 3 ):

  2u2( r )  2u2( r )  2   2u1( r )
 2u1( r )   2u1( r )
 2u1( r )
L(u3( r ) )  2  cr2


c

2


2
 r

2
x0 x2  t12
t0t2
 x0 x1 t0t1 
 x1

   u1( r )
 nr 

 x0  x0

  u1( r )
(r ) 
(
u
)



0
1
 Y  Y


(u1( r ) )   r  1, 2,3


u3(1)
serbest yüzeyinde
0
y

y  h1
y  0 ara yüzeyinde u3(1)  u3(2)
y  h2

0

ve

u3(1)
u (2)
u (2)
  1 3   1 2 1
y
y
y

u3(2)
u (3)
u (3)
  2 3   2 3 1
y
y
y
(3)
y   için u3  0

ara yüzeyinde u3(2)  u3(3)

ve

(2)
0 (u1 )  1

u1(1)
y

(3)
0 (u1 )   2

u1(2)
y

0

(u1(1) )

0

(u1(2) )

Herbir mertebe problemi lineerdir ve birinci mertebe problem ilk defa [4]’de incelenen klasik
lineer dalga problemidir. [4]’deki çalışmasında Stoneley, ara tabakanın hızının üst
tabakanınkinden daha düşük olması durumunda yani, 𝑐2 < 𝑐1 < 𝑐3 için, faz hızının c2 <
c1 < c < c3 ya da 𝑐2 < 𝑐 < 𝑐1 < 𝑐3 koşullarından birini sağlaması halinde SH tipi yüzey
dalgalarının yayılacaklarını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada ilk olarak, faz hızının birinci
eşitsizliği sağladığı kabul edilerek analiz yürütülecektir.
Değişkenlerin ayrılması yöntemi kullanılarak, birinci mertebe problemin çözümleri aşağıdaki
şekilde elde edilir:


(1)
1

u

   A1(l ) ( x1 , x2 , t1 , t2 )e  lkv1 y  B1(l ) ( x1 , x2 , t1 , t2 )elkv1 y eil  k .e.
l 1
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u1(2)   C1( l ) ( x1 , x2 , t1 , t2 )eilkp2 y  D1( l ) ( x1 , x2 , t1 , t2 )e  ilkp2 y eil  k .e.
l 1



u1(3)   E1( l ) ( x1 , x2 , t1 , t2 )elkv3 y eil  k .e.
l 1


Burada 𝑘 dalga
sayısı,
açısal
frekans,
hızı
ve
c   / k faz
2
2 1/2
2
2
1/2
2
2 1/2
  kx0  t0 , v1  (1  c / c1 ) , p2  (c / c2 1) , v3  (1  c / c3 ) olarak tanımlanmıştır,
k.e. sembolü kompleks eşleniği göstermektedir.
Birinci mertebe çözümlerde görülen A1( l ) , B1( l ) , C1( l ) , D1( l ) , E1( l ) fonksiyonları, birinci mertebe
yavaş değişen dalga genliği fonksiyonlarıdır ve problemin sınır koşullarından elde edilir.
Birinci mertebe çözümler sınır koşullarında yerine yazılırsa,

U1(l )  ( A1(l ) , B1(l ) , C1(l ) , D1(l ) , E1(l ) )T olmak üzere U1(l ) vektörleri için Wl U1(l )  0 homojen cebirsel
denklem sistemleri elde edilir. Bu homojen denklem sistemlerinin sıfırdan farklı çözümleri
ancak detWl  0 olması durumunda mevcuttur. detWl  0 koşulu aşağıdaki dispersiyon
bağıntısını verir:
v1 p2 tanh V1   2v1v3 tanh V1 tan P2   1 2 p2v3   1 p22 tan P2  0
burada 𝑉1 = 𝑘 𝑣1 ℎ1 , 𝑃2 = 𝑘𝑝2 ℎ2 olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada bir 𝑘 dalga sayısı
civarında merkezlenmiş bir dalga katarının doğrusal olmayan self modülasyonu inceleneceği
için yayılan dalgaların dalga sayılarının harmonik rezonans koşulunu sağlamadıkları kabul
edilecektir, yani
l  2 için det Wl  0 .
Bu koşul altında Wl U1(l )  0 çözümleri, R
W1R  0

cebirsel denklem sistemini sağlayan bir sütun vektör olmak üzere,

U1(1) 

1

( x1 , x2 , t1 , t2 )R ve l  2 için U1(l )  0 olarak elde edilir. Burada

1

l 1

için

( x1 , x2 , t1 , t2 ) dalga

modülasyonunun birinci mertebe yavaş değişen kompleks genlik fonksiyonudur. U1(1) birinci
mertebe çözümlerde yerine yazılırsa bu çözümler:

u1(1) 
u1(2) 

1
1

( R1ekv1 y  R2ekv1 y )ei  k.e .

( R3eikp2 y  R4eikp2 y )ei  k.e .

u1(3) 

R ekv3 y ei  k.e.

1 5

olarak elde edilir. Birinci mertebe çözümün tamamen belirlenebilmesi için, 1 fonksiyonunun
hesaplanması gerekmektedir. Bunun için daha yüksek mertebe pertürbasyon problemleri
incelenmelidir.
Yukarıda verilen birinci mertebe çözümler, ikinci mertebe pertürbasyon probleminde yerine
konulursa, bu denklemler aşağıdaki şekilde yazılır:

L(u2(1) )  2iM (1) ( R1ekv1 y  R2ekv1 y )ei  k.e.
L(u2(2) )  2iM ( 2) ( R3eikp2 y  R4eikp2 y )ei  k.e.
L(u2(3) )  2iM (3) R5ekv3 y ei  k.e.
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Burada M ( )  

 1
 1
 kc2
,   1, 2,3 .
t1
x1

u 2( r ) , r  1, 2,3 çözümlerini u2( r )  u2( r )  u2( r ) şeklinde iki parçaya ayıralım; öyle ki u 2( r )
r  1, 2,3 için sırasıyla homojen olmayan diferansiyel denklemlerin özel çözümleridir ve
belirsiz katsayılar metoduyla bulunurlar, u 2( r ) ’ler ise L(u2( r ) )  0 r  1, 2,3 , homojen
denklemlerinin çözümleri olsunlar. İkinci mertebe homojen çözümler, değişkenlere ayırma
yöntemi kullanılarak birinci mertebe çözümler gibi yazıldığında ikinci mertebe yavaş değişen
kompleks genlik fonksiyonu U(2l )  ( A2(l ) , B2(l ) , C2(l ) , D2(l ) , E2(l ) ) için homojen olmayan sınır
koşulları kullanılarak aşağıdaki cebirsel denklem sistemi elde edilir:

W1 U(2l )  b(2l )
Burada l  1için b (2l )  0 ve detWl  0 olduğundan U(2l )  0 ’dır. Fakat l  1 için det W1  0 ve
(1)
(1)
b (1)
2  0 olduğundan W1 U2  b2 denklem sisteminin çözümünün olabilmesi için L , LW1  0

ile tanımlanan bir satır vektörü olmak üzere, Lb (1)
2  0 uygunluk koşulu sağlanmalıdır. Bu
uygunluk koşulu 1 fonksiyonu için aşağıdaki denklemi verir:

 1
 1
d
 Vg
 0 , Vg 
t1
x1
dk
Bu denklemden
elde edilir yani

‘in, V g grup hızı ile ilerleyen bir referans çerçevesinde sabit kaldığı sonucu

1

1



1

( x1  Vg t1 , x2 , t2 ) yapısındadır.

(1)
Buradan l  1için W1 U(1)
2  b2 denklem sisteminin çözümü

U(1)
2 

2

R i

 1  R
R 
 Vg


x1  k
 

olarak bulunur, burada 2  2 ( x1 , x2 , t1 , t2 ) dalga modülasyonunun yavaş değişen ikinci
mertebe genliğini temsil etmektedir ve 2 ’nin x1 ve t1 terimlerine bağlılığı 1 'inki gibi kabul
edilecektir, yani

2



2

( x1  Vg t1, x2 , t2 ) yapısında olacaktır.

Yukarıda türetilen birinci ve ikinci mertebe çözümler, üçüncü mertebe probleme ait
denklemlerde kullanırsa elde edilen homojen olmayan diferansiyel denklem sisteminin
çözümleri

u3( r )  u3( r )  u3( r ) , r  1, 2,3
şeklinde iki parçaya ayrılabilir. Burada u3( r ) , r  1, 2,3 , sırasıyla üçüncü mertebe problemin
özel çözümleridir ve belirsiz katsayılar yöntemiyle bulunur. u3( r ) , r  1, 2,3 , homojen
çözümleri, bir önceki pertürbasyon problemindeki yol izlenerek yazılırsa ve üçüncü mertebe
dalga genliği fonksiyonları U3(l )  ( A3(l ) , B3(l ) , C3(l ) , D3(l ) , E3(l ) ) için üçüncü mertebe pertürbasyon
probleminin homojen olmayan sınır koşulları kullanılırsa aşağıdaki homojen olmayan cebirsel
denklem sistemi elde edilir:

Wl U 3( l )  b 3( l ) .
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Burada l  1,3 için b 3( l )  0 ve det Wl ≠ 0 olduğundan U 3( l ) ≡ 0 elde edilir. Fakat det W1  0 ve

b 3(1) ≠ 0 olduğundan W1 U 3(1)  b 3(1) denklem sisteminin U 3(1) için çözümünün olması için
aşağıdaki uygunluk koşulu sağlanmalıdır:

L.b 3(1)  0
Bu uygunluk koşulundan aşağıdaki doğrusal olmayan Schrödinger denklemi elde edilir:


2
2
 2 
0 .


Denklemdeki boyutsuz değişkenler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
i

k 2 d 2
  t2 ,   k ( x2  Vg t2 )  k ( x1  Vg t1 ) ,  k 1 ,  
2 dk 2
 katsayısı doğrusal olmayan malzeme parametrelerini içermektedir.
Böylece elde edilen Schrödinger denkleminin, ( , 0)  0 ( ) formunda verilen bir başlangıç
1

koşulu için çözümü bulunduktan sonra u1( r ) , r  1, 2,3 , birinci mertebe çözümleri elde edilmiş
olur.
Benzer analiz c2  c1  c  c3 durumu için de yürütüldüğünde aşağıdaki dispersiyon bağıntısı
elde edilir:

p1 p2 tan P1   2 p1v3 tan P1 tan P2   1 2 p2v3   1 p22 tan P2  0
Burada P1  kp1h1 olarak tanımlanmıştır. Bu durum için birinci mertebe lineer olmayan
modülasyon bir öncekinden farklı  ve  katsayılarına sahip bir NLS denklemi ile karakterize
edilir.
Yapılan hesaplamalar sonucunda, her iki durumda da doğrusal olmayan dalga
modülasyonunun, asimptotik olarak doğrusal olmayan bir Schrödinger denklemi ile karakterize
edildiği gösterilmiştir.
SONUÇLAR
Bilindiği gibi lineer olmayan Schrödinger denkleminin çözümlerinin kararlılığı, lineer terim
katsayısı 𝛤 ve lineer olmayan terim katsayısı 𝛥 ‘nın çarpımının işaretine bağlıdır. Lineer
olmayan malzeme parametrelerinin 𝛤𝛥 çarpımının işaretine etkilerini görebilmek için nümerik
hesaplamalarda malzemelerin doğrusal özellikleri 1  2  3  1 ve 1  4, 2  1, 3  9
seçilerek sabit tutulmuş ve doğrusal olmayan parametreler değiştirilerek 𝛤𝛥 ‘nın 𝐾 = 𝑘(ℎ1 +
ℎ2 ) boyutsuz dalga sayısına göre değişimi, tabakaların kalınlıkları oranı h2 / h1  1 seçilerek
dispersiyon bağıntısının ilk dalı için incelenmiştir.
Şekil 1 ve Şekil 2'de NLS ile karakterize edilen asimptotik dalga alanının çözümlerinin
davranışlarını belirleyebilmek amacıyla  'nın K 'ya göre değişimi gösterilmiştir. . Şekil 1’de
üst tabakanın her zaman sertleşen, yarım uzayın her zaman yumuşayan, ara tabakanın ise bazen
sertleşen bazen yumuşayan malzemelerden oluştuğu durumlar incelenmiştir. Üst tabakanın ve
yarım uzayın doğrusal olmayan malzeme parametreleri sırasıyla 1  2, 3  2 seçilerek
sabitlenmiş ara tabakaya ait doğrusal olmayan malzeme parametreleri {1, 2, 1, 2} seçimleriyle
değiştirilmiştir. Ara tabaka yumuşayan malzemeden meydana geldiğinde grafik ekseni üç
noktada keserken, sertleşen malzemeden meydana geldiğinde grafik ekseni iki noktada
kesmekte ve  'nın işereti değişmektedir. Bunlardan sonuncusu  'nın sıfırıdır.   0
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olduğu aralıkta düzlem dalgaları kararsız ve zarf soliton tipi çözümler mevcuttur,   0 için
düzlem dalgaları kararlı olacaktır ve sadece dark soliton tipi çözümler mevcut olacaktır [6].
Şekil 2'de ise malzeme özellikleri bunun tam tersidir ve Şekil 1 ile Şekil 2'nin yatay eksene göre
simetrik oldukları görülmektedir. Dolayısıyla çözümlerin davranışı bir önceki modele göre tam
tersi özellik gösterir. Yapılan hesaplamalarda ara tabakanın doğrusal olmayan malzeme
özelliklerinin zarf soliton tipi dalgaların varlığını kuvvetli bir şekilde etkilediği görülmektedir.

Şekil 1. Üst tabaka sertleşen, yarım uzay yumuşayan malzeme, ara tabaka bazen yumuşayan
bazen sertleşen malzemeden oluşurken  'nın K'ya göre değişimi

Şekil 2. Üst tabaka yumuşayan, yarım uzay sertleşen malzeme, ara tabaka bazen yumuşayan
bazen sertleşen malzemeden oluşurken  'nın K'ya göre değişimi
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NORMAL KUVVET VE EĞİLME MOMENTİ ETKİSİ ALTINDAKİ
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ABSTRACT
It can be seen that there was no limitation about stress strain relationship in the codes until the
last decade. In TS-500-2000 code, it is assumed that any stress distribution shape based on
experimental research results can be used in the analyses. Generally, maximum strain of
concrete is assumed as 0.003 and stress distribution was taken as rectangular block shape in
many studies. Until recently, there was no given on the equations of stress strain relationship
in the code (TS 500). In the revised Turkish Earthquake Code 2007 (TEC), the equations
related the stress strain relationship for confined and unconfined concrete is given. In this
study, it is investigated that confined effect on the behavior of combined effect of reinforced
concrete elements by considering the equations for the stress strain relationship given in TEC.
In the analyses, a computer program written in Fortran code is used.
ÖZET
Son yıllara kadar yürürlükte olan yönetmelikler incelendiğinde betonun gerilme şekil
değiştirme dağılımı ile ilgili belirgin bir öneri bulunmamaktadır. TS-500-2000’de beton
basınç bölgesindeki gerilme dağılımı için, geçerliliği deneysel verilerle kanıtlanmış herhangi
bir dağılımın kullanılmasına imkan tanımaktadır. Normal kuvvet ve eğilme momenti karşılıklı
etki diyagramının belirlenmesi genellikle basınç bölgesindeki gerilme bloğunun dağılımının
eşdeğer dikdörtgen ve betonun en büyük birim kısalması (εcu) 0.003 olarak alınması ile
yapılmaktadır. Günümüzde yürürlükte bulunan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY’07) de, sargılı ve sargısız beton için gerilme şekil
değiştirme bağıntıları verilmektedir. Bu çalışmada, DBYBHY’07 tarafından önerilen gerilme
şekil değiştirme bağıntıları ve sargılı betonun en büyük beton basınç birim şekil değiştirmesi
sınırları kullanılarak sarılma donatısının normal kuvvet ve eğilme momenti karşılıklı etki
diyagramına olan etkisi incelenmiştir. Yapılan incelemelerde bu amaç için hazırlanmış fortran
dilindeki bilgisayar programı kullanılmıştır.
GİRİŞ
Betonarme elemanların taşıma kapasitelerinin ve tasarım değerlerinin elde edilmesinde bazı
kabullerin yapıldığı bilinmektedir. Bu kabullerden birisi eleman taşıma gücüne eriştiğinde en
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dış lifindeki birim kısalma εcu ile ilgilidir. Bu değer Amerikan Şartnamesinde (ACI-318-95)
0.003 olarak kabul edilirken Avrupa Beton Komitesi örnek yönetmeliğinde (CEB) 0.0020.0035 arasında değiştiği kabul edilmektedir. Avrupa Yönetmeliği’nde Eurocode -2 ve
CEB’de verilen değerlerin benimsendiği görülmektedir. Ülkemizde yürürlükte olan TS-5002000’de ise bu değerin 0.003 olarak seçildiği görülmektedir. Betonun en büyük birim
kısalması εcu değerine bir çok değişken etki etmektedir. Bu değişkenlerin en önemlileri
yükleme hızı, kesit geometrisi ve sargılama etkisidir. Bu konuda yapılan çalışmalarda çeşitli
değişkenlerin etkisi altında bu değerin 0.0025 ile 0.01 arasında değiştiği görülür. Yaygın
olarak tercih edilen ise alt sınıra yakın bir değer olan 0.003 değeridir [1-6].
Yapılan bir başka kabul ise basınç bölgesindeki betonun gerilme dağılımı ile ilgilidir. Taşıma
gücü yönteminde bu değer kırılma anındaki dağılımdır. Normal kuvvet ve eğilme etkisi
altındaki elemanların davranışlarının incelenmesinde bu dağılım dikdörtgen blok olarak kabul
edilmektedir. Halbuki bu dağılımın eksenel basınç deneylerinden elde edilen σ-ε eğrisi gibi
olduğu varsayımı son derece mantıklı gözükmektedir [6].
Günümüzde, normal kuvvet ve eğilme momenti karşılıklı etki diyagramı, genellikle betonun
en büyük birim kısalması εcu değeri 0.003 ve basınç bölgesindeki gerilme bloğunun dağılımı
ise eşdeğer dikdörtgen dağılım kabul edilerek elde edilmektedir. Bu dağılım ile ilgili olarak
TS-500-2000’ de “Beton basınç bölgesindeki gerilme dağılımı için, geçerliliği deneysel
verilerle kanıtlanmış herhangi bir dağılım kullanılabilir” ifadesi yer almaktadır. Son
zamanlara kadar bu tanımın haricinde bir açıklama bulunmamaktaydı. Ancak, Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY’07) ’de sargılı ve
sargısız beton için gerilme şekil değiştirme bağıntıları yanında sargılı betonun en büyük
basınç birim şekil değiştirmesi ile ilgili bağıntılar verilmektedir.
Bu çalışmada, DBYBHY’07 de verilen sargılı ve sargısız beton için gerilme şekil değiştirme
bağıntıları ve sargılı betonun en büyük birim basınç şekil değiştirmesi ile ilgili bağıntılar
dikkate alınarak normal kuvvet ve eğilme momenti karşılıklı etki diyagramının belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Çalışmada, farklı sargı durumları ve sargı durumlarına karşı gelen betonun
en büyük basınç birim şekil değiştirme değerleri ile sargısız beton için elde edilen karşılıklı
etki diyagramları karşılaştırılarak şekillerde verilmektedir. Yapılan çözümlemelerde beton
basınç bölgesindeki gerilme dağılımının DBYBHY’07 de tanımlanan gerilme şekil değiştirme
eğrisi gibi olduğu kabul edilmektedir. Yapılan çözümlemelerde bu amaç için yazılan fortran
dilindeki program kullanılmıştır.
GERİLME ŞEKİL DEĞİŞTİRME BAĞINTILARI
Beton için gerilme şekil değiştirme bağıntıları
DBYBHY 2007' de sargılı ve sargısız beton için gerilme-şekildeğiştirme ilişkisi, sargılı
betonun basınç gerilmesi fc, basınç birim şekildeğiştirmesi εc’nin fonksiyonu olarak aşağıdaki
şekilde tanımlanmaktadır:

fc =
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Burada normalize edilmiş beton birim şekildeğiştirmesi x ile r değişkenine ilişkin bağıntılar
aşağıda verilmiştir.

c
cc
Ec
r=
Ec  Esec
x=

cc = co[1  5( c  1)]

;

Ec  5000 fco [MPa]

;

co  0.002

;
;

Esec =

fcc
cc

(2)
(3)

Sargılı betondaki maksimum basınç birim şekildeğiştirmesi εcu ise aşağıda şekilde
tanımlanmaktadır.
cu = 0.004 

1.4 s f yw su

(4)

f cc

Burada ρs toplam enine donatının hacimsel oranını (dikdörtgen kesitlerde ρs = ρx + ρy), εsu
enine donatı çeliğinde maksimum gerilme altındaki birim şekildeğiştirmesini göstermek üzere
sargılı beton dayanımı fcc ile sargısız beton dayanımı fco arasındaki ilişki Denklem (5)’teki gibi
elde edilebilir.
f cc =  c fco

;

 c = 2.254 1+7.94

fe
f
 2 e  1.254
f co
f co

(5)

Yapılan hesaplamalarda, fe etkili sargılama basıncı, olmak üzere ve dikdörtgen kesitlerde
birbirine dik iki doğrultu için aşağıda verilen değerlerin ortalaması şeklinde kullanılarak

fex = ke x f yw

;

fey = ke y f yw

(6)

göz önüne alınmıştır. Bu bağıntılarda fyw enine donatının akma dayanımını, ρx ve ρy ilgili
doğrultulardaki enine donatıların hacimsel oranlarını, ke ise aşağıda tanımlanan sargılama
etkinlik katsayısı’nı göstermektedir.
2

As 
s 
s 
 ai  
ke = 1 
 1 
1 
1 

 6bo ho   2bo  2ho  bo ho 

1

(7)

Bu denklemde verilen ai kesit çevresindeki düşey donatıların eksenleri arasındaki uzaklığı, bo
ve ho göbek betonunu sargılayan etriyelerin eksenleri arasında kalan kesit boyutlarını, s düşey
doğrultuda etriyelerin eksenleri arasındaki aralığı, As ise boyuna donatı alanını
göstermektedir.
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Donatı çeliği için gerilme şekil değiştirme bağıntıları
DBYBHY 2007'de, donatı çeliği için gerilme-şekildeğiştirme bağıntıları aşağıda verildiği
şekilde göz önüne alınmıştır:
fs = Es s

(s  sy )
(sy  s  sh )

fs = fsy
fs = fsu  (fsu  fsy )

(su  s ) 2
(su  sh ) 2

(8)

(sh  s  su )

Ayrıca donatı çeliğinin elastisite modülü Es = 2105 MPa, S220 ve S420 kalitesindeki donatı
çeliklerine ait diğer bilgiler Tablo 1’de verilen şekilde dikkate alınmıştır.
Tablo 1. Donatı için kullanılan malzeme özellikleri
Kalite
S220
S420

fsy (MPa)
220
420

εsy
0.0011
0.0021

εsh
0.011
0.008

εsu
0.16
0.10

fsu (MPa)
275
550

NORMAL KUVVET VE EĞİLME MOMENTİ ETKİSİ ALTINDA DAVRANIŞ
Normal kuvvet ve eğilme momenti etkisi altındaki dikdörtgen kesitlerin taşıma güçlerinin
bulunmasında veya verilen bir kesitin kontrolünün yapılmasında en yaygın inceleme şekli,
karşılıklı etki diyagramları yardımı ile yapılmaktadır. Karşılıklı etki diyagramları, bir kesitin
taşıyabileceği eğilme momenti ve normal kuvvet çiftinin bulunarak bir eksen takımı üzerinde
gösterilmesiyle bu iki etkinin karşılıklı etkileşimi elde edilir. Kesitin taşıyabileceği eğilme
momenti ve normal kuvvet çiftinin elde edilmesinde en uygun yol, mümkün tüm güç tükenme
durumlarının taranarak karşı gelen değerlerin hesaplanmasıdır. Bunlar, beton ve çelik için
malzeme davranış eğrilerinin kabul edilmesi ve bu eğrilerin maksimum şekil değiştirme
değerlerinden hareket ederek kesitin güç tükenme durumunun tanımlanmasıdır. TS 500-2000
de en büyük birim kısalma beton için 0.003, donatı için ise 0.100 değeri verilerek tanımlama
yapılmış ve gerilme bloğu ile ilgili olarak deneysel verilere dayanan bir dağılımın
kullanılabileceği belirtilmiştir. Bunun yanında beton için DIN1045-1 ve EC2 de paraboldikdörtgen ve daha basitleştirilmiş olarak üçgen dikdörtgen kabulleri bulunmaktadır. ACI 318
ve TS 500-2000 de sadece dikdörtgen blok kabulünden söz edilmektedir.
Yeniden düzenlenen ve bazı bölümler eklenen DBYBHY’07 ise beton ve donatı için gerilme
şekil değiştirme eğrilerinin tanımlandığı görülmektedir. Bu çalışmada, DBYBHY’07 ye
eklenen bölümlerde verilen ve Denklem (1-5) ile tanımlanan bağıntılar kullanılarak beton için
farklı en büyük birim kısalma değerleri kullanılarak karşılıklı etki diyagramlarının elde
edilmesi amaçlanmaktadır.
Betonarme bir dikdörtgen kesitte beton basınç kuvveti
416
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Fc    dA

(9)

olmak üzere normal kuvvet ve moment değerlerinin hesaplanması aşağıda verilen bağıntılar
ile elde edilebilir:
n

N r  Fc   A si si

(10)

i 1

M r  Fc  x p  x i    A si si x i
n

si  cu

x

p

 c  x i

(11)

i 1

(12)

c

si  si E s

(13)

 xi  x p 

 si  E s  cu 1 
c 


(14)

si  f yd

(15)

Burada εcu değeri farklı sargı durumları için 4 nolu denklemde verildiği şekliyle
cu = 0.004 

1.4 s f yw su
f cc

(16)

kullanılmaktadır.
SAYISAL UYGULAMA
Normal kuvvet ve eğilme momenti etkisi altındaki elemanların davranışlarının
incelenmesinde; basınç bölgesindeki betonun gerilme dağılımı genellikle dikdörtgen blok
olarak kabul edilmektedir. Bu dağılımın eksenel basınç deneylerinden elde edilen σ-ε eğrisi
gibi olduğu varsayımı son derece uygun gözükmektedir. Bu çalışmada yapılan hesaplarda;
betonun σ-ε eğrisi için DBYBHY’07 de verilen model kullanılmıştır. Hesaplamalarda
kullanılan kolona ait boyut ve kesit özellikleri Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil.1. Kolona ait kesit ve malzeme özellikleri
Betonun sargılı ve sargısız durumda gözönüne alınan σ-ε eğrisi Şekil 2’ de verilmiştir. Burada
sargı donatısı aralığı sargılı durumda 100 mm olarak alınırken sargısız durumda bu değer 500
mm olarak kabul edilmiştir
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Şekil.2 Sargılı ve sargısız betonun gerilme şekil değiştirme ilişkisi
Beton basınç bloğundaki gerilme dağılımının; DBYBHY’07 deki modelle tanımlanması ve
dikdörtgen olması durumları için elde edilen normal kuvvet moment ilişkisi literatürdeki
sonuçlarla karşılaştırmalı olarak Şekil 3’de verilmiştir. Bu şekilden de görüldüğü gibi beton
basınç bloğu dikdörtgen kabul edildiğinde elde edilen sonuçların literatürdeki sonuçlarla
oldukça benzerlik gösterdiği görülmektedir.

Şekil 3.Literatürdeki modellerle yapılan çalışmanın karşılaştırılması
Yönetmelikte tanımlanan gerilme dağılımı kullanıldığında ise kolona ait kapasite değerlerinin
literatürdeki basitleştirilmiş modellere göre belirgin bir artış gösterdiği Şekil 4’ de göze
çarpmaktadır.
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Şekil 4. Yönetmelik verilen σ-ε dağılımı ve dikdörtgen basınç bloğu dağılımına ait N-M
ilişkisi
Sargılamanın betonun en büyük birim şekil değiştirme değerini artırdığı bilinmektedir. Beton
basınç bloğu yönetmelikte öngörülen model kullanılarak ve beton en büyük birim şekil
değiştirmesi değeri c =0,002-0,01 arasında alınarak elde edilen kesite ait kuvvet dengesi
Şekil 5’te, normal kuvvet moment ilişkisi ise Şekil 6’da verilmiştir. Bu şekilden de
görülebileceği gibi betonun birim kısalması c=0.002 kabul edildiğinde en küçük normal
kuvvet moment kapasite değerleri elde edilmektedir. Beton birim kısalması arttığında normal
kuvvet moment ilişkisi değerleri de artmaktadır. Ancak c =0.01 değerinden bu artış çok daha
sınırlı olmaktadır.

Şekil 5. Betonun farklı en büyük birim şekil değiştirme değerleri için elde edilen kuvvet
dengesi

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

419

Demir1,Dilmaç2 ,Tekeli3 ve Gençoğlu4

Şekil 6. Farklı beton şekil değiştirmesi değerlerine ait N-M ilişkisi
SONUÇLAR
Normal kuvvet ve eğilme momenti karşılıklı etki diyagramı, genellikle betonun en büyük
birim kısalması değerinin (εcu) 0.003 ve basınç bölgesindeki gerilme bloğu dağılımının
eşdeğer dikdörtgen olduğu kabulü ile elde edilmektedir. Sargılama durumunun betonun en
büyük birim kısalmasına etki ettiği bilinmektedir.
Bu çalışmada gerilme bloğu dağılımı için yönetmelikte verilen gerilme şekil değiştirme
ilişkisi kullanılmıştır. Bunun yanında en büyük birim kısalma değeri için sargılama durumu
göz önüne alınarak dikdörtgen kolon kesitlerindeki normal kuvvet-eğilme momenti
etkisindeki davranışları ele alınmıştır.
Yapılan çalışmada, seçilen bir kolon kesitine ait farklı sargılama durumları için N-M
diyagramları elde edilmiştir. Sargılama etkisine bağlı olarak değişen betonun birim kısalması
değeri arttığında kolon elemana ait normal kuvvet ve moment kapasite değerleri de artış
göstermektedir. Betonun birim kısalması 0.01 değerine yaklaştığında ise bu artış çok daha
sınırlı olmakta ve davranış tersine olarak ortaya çıkmaktadır.
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DÜZLEM GERİLME PROBLEMLERİNDE EĞRİ EKSENLİ SÜREKSİZ
KUADRATİK SINIR ELEMAN UYGULAMASI
İbrahim Ö. Deneme1 ve Hüseyin R. Yerli2
1
Aksaray Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, AKSARAY
2
Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, ADANA
ABSTRACT
In this study, a discontinuous curved quadratic boundary element formulation for the solution
of two dimensional elastostatic problems is presented. The integral equations are solved
numerically by Gaussian quadratures. 1/r and ln(1/r) singularities that exist when source point
P and varied point Q are within same element either removed or manipulated by using
logarithmic and standard Gauss quadrature. A computer program, which allows to determine
the location of boundary element nodes within an element, is developed for solving the
formulation by using Fortran77 codes. The results of two plane stress problems obtained
using the program are compared with those in the literature.
ÖZET
Bu çalışmada, iki boyutlu elastostatik problemlerin çözümü için eğri eksenli süreksiz
kuadratik sınır eleman formülasyonu gerçekleştirilmiştir. İntegral denklemlerin çözümü Gauss
sayısal integrasyon yöntemi ile yapılmaktadır. P sabit ve Q hareketli noktalarının aynı eleman
üzerinde olması halinde ortaya çıkan, 1/r tekilliği kaldırılarak, ln(1/r) tekilliği ise uygun
logaritmik ve standart Gauss yöntemlerinin kullanılmasıyla giderilmiştir. Ele alınan
formülasyon kullanılarak, düğüm noktalarının farklı konumları için çözüm yapabilen,
Fortran77 dilinde bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Hazırlanan program ile çözülen iki
adet düzlem gerilme probleminin sonuçları, literatürde verilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
GİRİŞ
Sınır eleman yöntemi, sınır değer problemlerini, çözüm bölgesinin sınırında tanımlanan
integral denklemler yardımıyla çözen sayısal bir yöntemdir [1-5]. İntegral ifadelerinin içinde
yer alan temel çözümler analitik olarak hesaplandığından yarı analitik bir yöntemdir. Sınır
eleman yönteminin yaygın kullanımına sebep olarak, bu yöntemin kullanılması ile problemin
boyutlarının indirgenmesi, sonuçlardaki yüksek kesinlik ve sonsuzda yayılma şartlarının
dolaylı olarak hesaba katılması gösterilmektedir [6].
İki boyutlu haldeki integrallerin çözümü için değişik yöntemler kullanılmıştır. Howell ve
Doyle [7] tarafından sürekli kuadratik elemanlar için düz çizgi yaklaşımı kullanılmıştır. Kane
[8]’in yaklaşımında sabit nokta elemanın hemen dışında alınarak hazırlanan integrasyon
yöntemi kullanılarak sayısal zorluklar önlenmiştir. Bakr [9] ise simetrik olmayan problemler
için uygun logaritmik hesaplamalarla Ln(1/r) tekilliğini hesaplamıştır. Fakat 1/r tekilliği olan
ifade kaldırılmamıştır. Brebbia ve Ark. [6] Cauchy Principal Value kuralına göre yazılan
integral ifadelerinde yer alan 1/r terimini standart sayısal yaklaşımlar kullanarak
hesaplamıştır. Mengi ve Ark. [10] tarafından sabit eleman kullanılarak integral
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denklemlerinin içinde yer alan temel çözümler, sonsuz ortamda birim yükleme yöntemiyle
analitik olarak elde edilmiştir. Severcan ve Ark. [11] doğrusal izoparametrik süreksiz
kuadratik sınır eleman kullanmışlar ve sabit nokta ile integrasyon noktasının aynı sınır
elemanı üzerinde bulunmasından kaynaklanan tekillik durumlarını standart sayısal
yaklaşımlar kullanarak hesaplamıştır. Yerli ve Deneme [12-13] elastodinamik problemler için
sınır eleman formülasyonu gerçekleştirerek yapı zemin etkileşimi ve plak problemlerine
uygulamışlardır. Deneme ve Ark. [14] üç farklı tipteki sabit, lineer ve kuadratik süreksiz sınır
elemanları için yapılan formülasyonu yapı-zemin etkileşimi problemlerine uygulayarak bu
elemanları kendi aralarında kıyaslamışlardır.
Bu çalışmada, iki boyutlu elastostatik problemler için süreksiz kuadratik sınır eleman
formülasyonu gerçekleştirilmiş olup düzlem gerilme problemlerine uygulanmıştır. P sabit ile
Q hareketli noktalarının aynı eleman üzerinde olması halinde ortaya çıkan, 1/r tekilliği
ortadan kaldırılarak, Ln(1/r) tekilliği ise değişken dönüşümü yapıldıktan sonra uygun
logaritmik ve standart Gauss sayısal integral yöntemlerinin kullanılmasıyla giderilmiştir. Bu
çalışmada önerilen formülasyon kullanılarak FORTRAN77 dilinde bir bilgisayar programı
hazırlanmıştır. Çözülen problemlerden bulunan sonuçlar literatürdekiler ile karşılaştırılmıştır.
FORMÜLASYON
2.1. Elastostatik Problemler için Sınır Eleman Formülasyonu
Elastostatik problemler için sınır eleman formülasyonunun temel bağıntıları literatürde geniş
bir şekilde verilmektedir [1-6, 9-14]. İki boyutlu bir cismin elastostatik analizi için sınır
eleman denklemi, hacim kuvvetleri ihmal edilerek, matris formunda,
c u (P)   G (P, Q) t (Q)dS   H(P, Q) u (Q)dS
S

(1)

S

şeklinde yazılabilmektedir. Burada S, cismin sınır yüzeyini göstermektedir. İntegralli
terimlerde görülen G ve H (22) boyutunda matrisler olup sırasıyla, elastostatik problemler
için elde edilmiş olan birinci ve ikinci temel çözümleri temsil etmektedir. u ve t sırasıyla,
(21) boyutunda, deplasman ve gerilme vektörlerini göstermektedir. P ve Q ise sırasıyla,
integral işlemlerinde kullanılan sabit noktayı ve integrasyon noktasını temsil etmektedir.
P noktasının sınır yüzeyinde seçilmesi halinde (1) denklemi, sadece sınır büyüklüklerini
içeren bir denklem haline dönüşmektedir. (1) denkleminde yer alan integraller, cismin sınır
yüzeyi (S) elemanlara bölünerek (Şekil 1) sayısal olarak hesaplanmaktadır.
P (sabit nokta)
Sm (m inci eleman)

r

r
x2

Q (integrasyon noktası)
Sn (n inci eleman)

S
x1

Şekil 1. Sınır yüzeyinin elemanlara bölünmesi
2.2. Süreksiz Kuadratik Sınır Eleman Formülasyonu
Bu çalışmada, süreksiz sınır elemanı ve şekil fonksiyonları kullanılarak, süreksiz kuadratik
sınır eleman formülasyonu elde edilmiştir. Bu amaçla, Şekil 1’de görüldüğü gibi, cisim sınırı
(S) N adet sınır elemanına bölünmektedir. Sınır eleman formülasyonunda, eleman üzerinde
yer alan bir Q noktasının koordinatları ve sınır elemanı üzerindeki sınır büyüklükleri ise,
3

3

3

k 1

k 1

k 1

x i    k () x ik ; u i    k ()u ik ; t i    k () t ik
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ifadeleri ile verilmektedir. Bu ifadelerde; xi, Q integrasyon noktasının koordinatlarını; x ik ,
elemana ait k. düğüm noktasının koordinatlarını; (u ik , t ik ) , k düğüm noktasındaki sınır
büyüklüklerinin değerlerini; k, şekil fonksiyonlarını; () ise Q noktasının boyutsuz
koordinatını temsil etmektedir.
(2) ifadelerinde verilen şekil fonksiyonları süreksiz kuadratik eleman için,
 1 ( ) 

1 

1 
(  1) ;  2 ()  1  ( ) 2 ;  3 () 
(  1)
2 

2 

(3)

şeklinde belirlenmiştir (-11 ve 0<<1).
Süreksiz kuadratik eleman için 1 ve 3 no’lu düğümlerin konumları simetrik olarak
değişmektedir. Bu simetriklik  parametresi ile belirlenmektedir. Burada  parametresi
düğüm noktaları arası mesafenin eleman boyuna oranını temsil etmektedir.
Şekil 1’de görülmekte olan Sm’inci elemanın Pmk sabit noktası için (1) denklemi,
c km u (Pmk )   G (Pmk , Q) t (Q) dS -  H(Pmk , Q) u (Q)dS
S

(4)

S

Eleman üzerindeki sınır büyüklüklerinin şekil fonksiyonlarına bağlı olarak değişim gösterdiği
kabulüne göre, (2) eşitliklerinde verilen sınır büyüklükleri, (4) denkleminde yerine yazılır ve
dS=J() d eşitliği kullanılarak, integrasyon parametresi (dS), (-1, +1) aralığında değişen
d’ye dönüştürülüp,
1

G ks   J()G(Pmk , Q)s d
mn

1

;

1

H ks   J()H(Pmk , Q)s d
mn

(5)

1

tanımlamaları kullanılır ve Pmk (k=1, 2, 3) sabit noktaları için birleştirilirse,
N

N

c u  G t  H u
m

m

n 1

mn n

mn

n

(6)

n 1

ifadesi elde edilir. (6) denklemlerinde görülen G mn ve Hmn matrisleri (6×6) boyutundadır. (6)
denklemi N adet sınır elemanı için yazılırsa, elde edilen denklemler matris formunda,
~~
~
H~
uGt

(7)

eşitliği bulunur. Burada,
~

 ;

G G

mn

 

~
~
 mn 1

n
H   H  Imn  ; u  u
2



~

;

 

t t

n

(m, n=1,2,….,N)

(7) sistem denklemi 6N adet denklem içermektedir. Cisim sınırının N adet süreksiz kuadratik
sınır elemanına bölünmesinden dolayı, toplam 12N adet sınır büyüklüğü (u, t) olduğu için, 6N
adet sınır büyüklüğünün sınır şartı olarak verilmesi gerekmektedir. Bilinen sınır şartları (7)
sistem denkleminde yerine konularak cisim sınırı üzerindeki sınır büyüklükleri hesaplanır.
2.3. Tekillik
Tekillik hali, P sabit noktası ile Q hareketli noktasının aynı elemanda (m=n) olması
durumunda ortaya çıktığı için, eleman formundaki düğüm noktaları yerel koordinatların ()
fonksiyonu olarak eşitlik (8)’de verilmektedir.
x  L x (1  2 ) ; y 
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Yerel birim teğet “t” ve birim normal “n” ifadeleri aşağıdaki şekilde elde edilir.
t ( ) 

dx () dx 1

ds
d J()

; n  tk

(9)

Burada J() Jacobian olup, (dx2+dy2)1/2 ifadesi ile tanımlanmaktadır.
~

~

(7) sistem denkleminde bulunan G ve H sistem matrislerinin köşegen elemanlarını oluşturan
mm
mm
G ks ve H ks matrisleri,
G PQ   G k (r p ()) Q () J() d

;

H PQ   H k (r p ()) Q () J() d

(10)

ifadelerinden bulunacak olan alt matrislerin birleştirilmesiyle oluşturulmaktadır. Burada iki
boyutlu hal için   1, 2 ve k=1, 2 değerlerini alacaktır. G k ve H k ise birinci ve ikinci temel
çözümleri, P ve Q ise sırasıyla sabit ve hareketli düğüm noktası numaralarını, rp ise sabit
nokta ile hareketli nokta arasındaki mesafeyi temsil etmektedir. Şekil fonksiyonu numarası
olan Q hareketli nokta numarası ile eşit olacaktır. Bu eşitlikler, Cauchy kuralına göre
yazıldığından, P ve Q noktalarının çakışmadığı kabul edilmektedir [10].
(10) ifadelerinde yer alan G k ve H k birinci ve ikinci temel çözümleri eşitlik (11) ve (12)’de
verilmektedir.
G k 
H k  

1
4(1  )r p


r r 
1
1
(3  4 )ln  p  k  p kp 

8(1   ) 
r r 
r 

(11)

 r 
r rk 
r 
 rk
 n (1  2) k  2 r p r p   (1  2) r p n   r p n k 



 

(12)

Yukarıdaki denklemlerde görülen, G k ve H k sırasıyla,  yönündeki birim yüklemeye bağlı
olarak k yönünde oluşan deplasman ve gerilme vektörü bileşenlerini göstermektedir. Burada
k Kronecker delta,  Poisson oranı ve  ise kayma modülünü, nk ve n  ise birim normalleri
temsil etmektedir.
Tekillik durumunda rp ifadesi sıfıra yaklaşacağından, G ve H ifadelerinin hesaplanabilmesi
için özel teknikler gerekmektedir. İlk olarak, (11) denklemindeki integralli ifade, ln(1/r) ve
(1/r) tekilliklerini içeren iki ayrı integrale bölünmektedir. P ve Q noktalarının aynı eleman
üzerinde olması durumunda Şekil 2’de gösterildiği gibi rp ifadesi rp=rb-ra ifadesinden
hesaplanır.
_
Y

Ly

Ly

2

ra
Lx

rb
rp

(1  α)L y

L y

L y

2

2

2

2

X

düğümler 1, 2, 3
3


1

(1  α)L y
2

Y

2

Ly

B

_
X

-11, 01

Şekil 2. Kuadratik eleman için rp ifadesinin çıkarılması
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Eşitlik (8) kullanılarak,
rb = Lx (1-2)i +Ly/2 (1+)j ; ra = Lx (1-2)i +Ly/2 (1-)j ; rp = Lx (2-2)i +Ly/2 (+)j

(13)

ifadeleri bulunur. Benzer yöntem kullanılarak sabit noktanın 2. ve 3. düğümde olduğu
hallerdeki rp ifadeleri bulunur. Sabit noktanın 1., 2. ve 3. düğümde olduğu hallerdeki rp
ifadeleri (14a), (14b) ve (14c) eşitliklerinde verilmektedir.
rp() = (+) ((-)2 Lx2 +Ly2 /4)1/2

p=1

(14a)

rp() = () (2 Lx2 +Ly2 /4)1/2

p=2

(14b)

rp() = (-) ((+)2 Lx2 +Ly2 /4)1/2

p=3

(14c)

Aynı eleman üzerinde integral işlemi yapılırken (+), () ve (-) büyüklükleri sıfıra
yaklaştığında tekillik problemi ortaya çıkar. GPQ ifadesi eşitlik (11)’de verilen temel çözümü
gösteren G k ifadesinden dolayı doğal logaritma formunda zayıf tekillik içermektedir. (10)
ifadesi eşitlik (15) formuna dönüştürülerek logaritmik Gauss sayısal integrasyon yöntemi
kullanılabilir.

 ln(1 / ) f () d   f ( ) w
i

i

(15)

Burada  bağımsız değişken, f()  nın fonksiyonu ve wi ağırlık fonksiyonudur. (11) ifadesi
eşitlik (10)’da yerine yazılırsa,
G PQ  


r r 
1
1
(3  4)ln  p  k  p kp  Q () J () d

8(1  ) 
r r 
r 

(16)

ifadesi bulunur. (16) eşitliğinde yer alan ln(1/rp()) ifadesini içeren terim eşitlik (15)’deki
forma dönüştürülerek logaritmik Gauss sayısal integrasyon yöntemiyle hesaplama yapılabilir.
Eşitlik (15)’deki forma dönüştürme işlemi, eşitlik (14)’deki rp() ifadeleri kullanılarak ve
uygun değişken dönüşümleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bulunan ifadeler; GPQ için, P sabit
nokta olmak üzere düğümlerin (01) herhangi bir konumu için kapalı formda yazılırsa,
G1Q  (1  )  ln( 1 / ) Q (()) J (()) d
  [ ln( 1   )  1 / 2 ln{((   ) 2 L x  L y / 4)}] Q () J () d

(17a)
(17b)
(17c)

 1 / 2 (1   ) ln{( 1  ) /(1   )} Q ( z()) J (z()) dz

(17d)

 (1  )  ln( 1 / t ) Q ( t ()) J ( t ()) dt
2

2

Burada,


(  )
(  )
(  )
1
; t
; z2
( 1   )
(  1)
(  1)

G 2 Q   ln( 1 / ) [ Q ()  Q () ] J () d

(18a)

 1 / 2  ln ( L x  L y / 4) Q () J () d
2

G

3Q

2

2

(18b)

 (1  )  ln( 1 / ) Q (()) J (()) d

(19a)

 (1  )  ln( 1 / t ) Q ( t ()) J ( t ()) dt

(19b)

  [  ln( 1  )  1 / 2 ln{((   ) 2 L x  L y / 4)}] Q () J () d

(19c)

 1 / 2 (1  ) ln{( 1  ) /(1  )}  Q (z()) J ( z()) dz

(19d)

2

2

Burada,
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(  )
(   )
(  )
1
; t
; z2
(1   )
(1  )
(1  )

Eşitlik (3)’de verilen şekil fonksiyonları ve Jacobian terimleri , t veya z ye bağlı integrasyon
parametreleri olarak değerlendirilmelidir.
(17a), (17b), (18a), (19a) ve (19b) integralleri tekil integraller olup logaritmik Gauss sayısal
integrasyon yöntemi ile hesaplanabilir. (17c), (17d), (18b), (19c) ve (19d) integralleri ise
standart Gauss sayısal integrasyon yöntemi ile hesaplanabilir. Eşitlik (14)’deki ifadeler eşitlik
(16)’da yer alan r/rp ve rk/rp ifadelerinde yazılırsa ilave bir işleme gerek kalmadan bu
terimlerdeki tekillik sorunu çözülür ve bu terimler standart Gauss sayısal integrasyon yöntemi
kullanılarak hesaplanabilir. Böylece GPQ ifadesi ’ nın herhangi bir değeri için hesaplanabilir.
(12) ifadesindeki ikinci temel çözümleri içeren H mm
PQ matrisinin elemanları, sabit nokta ve
hareketli nokta aynı düğüm noktası olması (P=Q) durumunda rijit cisim hareketi yardımıyla,
N

3

H PP   H PQ
mm

mn

(mn ve PQ için)

(20)

n 1 Q1

eşitliği kullanılarak çözülmektedir [1,5,10].
SAYISAL UYGULAMALAR
Hazırlanan bilgisayar programı ile aşağıda görülen iki adet düzlem gerilme problemi ele
alınmıştır. Analizlerde, süreksizliğin sağlanması için boyutsuz düğüm noktası koordinatları
(1= -0.75, 2=0 ve 3=0.75), =0.75 değerleri ve sayısal integrasyon işleminde ise 10 noktalı
standart ve logaritmik Gauss sayısal integrasyon yöntemleri kullanılmaktadır. İncelenen iki
örneğinde analizinde (21) ifadesinde verilen boyutsuz değişken ve parametreler kullanılmıştır.
xi 


xi
u
t

d
; u i  i ; t i  i (i  1,2) ;  0  0 ;    1 ; d   1
d
d



d

(21)

Burada d=5a olmak üzere kare plak kenarının yarı uzunluğunu göstermektedir. Malzeme
özellikleri olarak Poisson oranı =0.25 ve boyutsuz gerilme değeri 0=1 olarak seçilmiştir.
Plaklar düşey kenarları boyunca x1 yönünde 0 üniform çekme gerilmeleri etkisi altında
kalmaktadır. DE kenarı boyunca yatay gerilme ve AB kenarı boyunca yatay deplasman
dağılımları incelenmiştir. Simetriden dolayı kare plağın dörtte biri alınmıştır. Şekillerde daire
içerisinde verilen rakamlar eleman numaralarını göstermektedir.
3.1. Dikdörtgen Boşluklu Plak Problemi
Şekil 3’te görülen örnekte, içerisinde 2aa boyutlu dikdörtgen boşluk bulunan ve kenar
uzunluğu 10a olan kare plak gözönüne alınmıştır.
x2

x2

C

D

56

81
0
4.5a
x1

a

100
0.5a
4a

2a

4a

E

1
11

O
a

A

4a

31 x1
B

Şekil 3. 0 çekme gerilmesine maruz dikdörtgen boşluklu plak ve sınır eleman ağı
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1.6

Boyutsuz Yatay Gerilme

Boyutsuz Yatay Deplasman

0.5
0.4
0.3
0.2

Sabit
Kuadratik

0.1
0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
Boy utsuz x1

0.8

0.9

Sabit

1.5

Kuadratik

1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.1

1.0

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Boy utsuz x2

Şekil 4. AB yatay sınırı boyunca yatay deplasman ve DE düşey sınırı boyunca yatay gerilme
dağılımı
3.2. Eşkenar Dörtgen Boşluklu Plak Problemi
Şekil 5’deki örnekte, içerisinde köşegen uzunlukları 2a2a olan eşkenar dörtgen boşluk olan
ve kenar uzunluğu 10a olan kare plak gözönüne alınmıştır
x2

x2
D

C
56

81

0

4a

10a

x1
100
E 1
a
2a

4a

11
O

4a

a

A

31 x1
B

4a

0.45

3.0

0.40

2.7

Boyutsuz Yatay Gerilme

Boyutsuz Yatay Deplasman

Şekil 5. 0 çekme gerilmesine maruz eşkenar dörtgen boşluklu plak ve sınır eleman ağı

0.35
0.30
0.25
0.20
Sabit

0.15

Kuadratik

0.10
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Sabit
Kuadratik

2.4
2.1
1.8
1.5
1.2
0.9

1.0

0.1

0.2

Boy utsuz x1

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Boy utsuz x2

Şekil 6. AB yatay sınırı boyunca yatay deplasman ve DE düşey sınırı boyunca yatay gerilme
dağılımı
Yukarıda geometrisi ve yüklemesi tanımlanan plak problemleri çözülerek Şekil 4 ve 6’da
görülen DE düşey sınırı boyunca yatay gerilme ve AB yatay sınırı boyunca yatay deplasman
değerleri elde edilmiştir. Elde edilen yatay deplasman ve yatay gerilme değerleri Mengi ve
ark. [10] tarafından geliştirilen sabit eleman formülasyonu kullanılarak elde edilen değerler ile
karşılaştırılarak sonuçların uyumlu oldukları görülmektedir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, iki boyutlu elastostatik problemlerin çözümü için eğri eksenli süreksiz
kuadratik sınır eleman yöntemi kullanılarak formülasyon yapılmıştır. Formülasyonda, integral
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işlemlerinde kullanılan sabit nokta ve integrasyon noktasının aynı sınır elemanı üzerinde
bulunmasından kaynaklanan tekillik durumları incelenerek ln(1/r) tekilliği logaritmik ve
standart Gauss sayısal integrasyon yöntemi kullanılarak önlenmiş ve 1/r tekilliği ise standart
Gauss sayısal integrasyon yöntemi kullanılarak giderilmiştir.
Yapılan formülasyona dayalı, iki boyutlu statik analiz için, Fortran77 programlama dili
kullanılarak düğüm noktalarının farklı konumlarda bulunması halinde çözüm yapabilen genel
amaçlı bilgisayar programı hazırlanmıştır.
Sayısal uygulamalar kısmında, düzlem gerilme haldeki dikdörtgen boşluklu plak ve eşkenar
dörtgen boşluklu plak örnekleri ele alınarak, yatay sınır boyunca yatay deplasman ve düşey
sınır boyunca yatay gerilme dağılımları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatürde verilen
sonuçlarla karşılaştırılarak bu çalışmada yapılan formülasyonun ve hazırlanan programın
güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]

[12]

[13]

[14]
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DEĞİŞKEN EN KESİTLİ ÇUBUKLARIN KARIŞIK SONLU ELEMANLAR
YÖNTEMİ İLE BOYUNA TİTREŞİM ANALİZİ
Safiye Ecer1, Fethi Kadıoğlu2
1,2
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
The vibrations can be categorized as longitudinal, transverse and torsional according to their
directions. In this work, using the Gâteaux derivative and functional analysis, the longitudinal
vibrations of elastic bars which has various boundary conditions and cross sections were
researched. Firstly, the essential equations which will be used in the analysis were obtained.
Then they were written in operator forms and so it was shown that they fit the potency
conditions. Subsequently the related functionals of longitudinal vibrations of bars were
obtained using the Gâteaux derivative method. In these functionals there exist two variables
as normal force and longitudinal displacement. The longitudinal shape functions suitable for
the problem were determined. Through the application of these shape functions to the existing
functionals the element matrices were separately obtained for both functionals. With these
element matrices the longitudinal vibration frequencies on the bars, which have various
boundary conditions, were obtained. The results were compared and verified with the results
in the related literature.
ÖZET
Titreşim problemlerini, titreşim hareketinin yönüne göre boyuna titreşim, enine titreşim ve
burulma şeklinde birkaç başlık altında incelemek mümkündür. Bu çalışmada Gâteaux türevi
ve fonksiyonel analiz ile farklı sınır koşullarına ve kesitlere sahip elastik çubuklara ait boyuna
titreşim hareketi incelenmiştir.
İlk olarak analiz sırasında kullanılacak olan temel denklemler elde edilmiş ve bu denklemler
operatör formda yazılarak potansiyellik koşulunu sağladığı gösterilmiştir. Daha sonra Gâteaux
türevi yöntemi ile çubukların boyuna titreşim hareketine ait ilgili fonksiyoneller elde
edilmiştir. Bu fonksiyonellerde normal kuvvet ve boyuna yer değiştirme olmak üzere iki
değişken bulunmaktadır. Probleme uygun doğrusal şekil fonksiyonları belirlenmiş ve bu şekil
fonksiyonları mevcut fonksiyonellere uygulanarak her iki fonksiyonel için de eleman
matrisleri ayrı ayrı elde edilmiştir. Elde edilen eleman matrisleri ile farklı sınır koşullarına
sahip çubuklar üzerinde boyuna titreşim frekansları elde edilmiştir. Titreşim frekanslarının,
hesaplanması için Fortran programlama dili kullanılarak bir kod yazılmıştır. Hazırlanan
program ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması için literatürde yer alan örnekler
kullanılmıştır.
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GİRİŞ
Çubukların boyuna titreşimleri ile ilgili literatürde bir çok çalışma bulmak mümkündür.
R.E.D. Bishop ve D.C. Johnson [1], S. Timoshenko [2], B. Rayleigh ve J. W. Strutt [3]
tarafından yazılan kitaplarda boyuna titreşim ile ilgili ayrıntılı bilgiler mevcuttur. M.
Eisenberger [4] tarafından değişken kesitli çubuklarda titreşim frekansı incelenmiştir. B. M.
Kumar ve R. I. Sujith [5] tarafından yapılan çalışmada üniform olmayan çubukların boyuna
titreşimleri için kesin çözümler elde edilmiştir. B. Yardımoğlu [6] referans [5]’de bulunan iki
ucu serbest çubuğun frekans denklemindeki hatayı düzelterek doğru frekans denklemini elde
etmiştir. Q. S. Li [7] tarafından yapılan çalışmada sürekli değişen kesite sahip çubukların
boyuna serbest titreşimleri için kesin çözümleri elde edilmiştir. Yine Q. S. Li [8] tarafından
kesitleri ani değişen çubukların parçalı analitik çözümüne dayalı serbest boyuna titreşimlerini
incelenmiştir. Z. Girgin, E. Demir ve C. Kol [9] tarafından genelleştirilmiş diferansiyel
quadrature metodu ile bir ucu ankastre diğer ucu serbest çubuğun boyuna titreşim frekansı
elde edilmiştir. B. Yardımoğlu ve L. Aydın [10] tarafından değişken kesitli çubukların boyuna
titreşim karakteristikleri üzerine bir çalışma yapılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ VE GÂTEAUX TÜREVİ
Çubuklarda boyuna titreşim hareketine ait diferansiyel denklem aşağıdaki şekildedir:
𝛛𝟐 𝐔 𝛒 𝛛𝟐 𝐔
= .
𝛛𝐳 𝟐 𝐄 𝛛𝐭 𝟐

(1)

Bu denklemde E sistemin elastisite modülünü, ρ cismin birim kütlesini ifade etmektedir.
Denklem (1) alan üzerinde integre edildiğinde normal kuvvet cinsinden aşağıdaki şekilde
ifade edilir:
𝛛𝐍
𝛛𝟐 𝐔
= 𝛒. 𝐀. 𝟐
𝛛𝐳
𝛛𝐭

(2)

𝐔(𝐳, 𝐭) = 𝐮. 𝐞𝐢𝛚𝐭

(3)

𝐍(𝐳, 𝐭) = 𝐍. 𝐞𝐢𝛚𝐭

(4)

Yer değiştirme ve normal kuvvet

şeklinde yazılır ve (3) ve (4) denklemi 𝐞𝐢𝛚𝐭 parantezine alınacak şekilde düzenlenirse
denklemler aşağıdaki hale gelir:
𝛒. 𝐀. 𝛚𝟐 . 𝐮 +
−

𝛛𝐍
=𝟎
𝛛𝐳

𝛛𝐮
𝐍
+
=𝟎
𝛛𝐳 𝐄. 𝐀

(5)
(6)

Alan denklemleri operatör formda aşağıdaki şekilde gösterilmektedir [11,12]:
Q=Lu-f
(7)
Burada L türev operatörünü, u bilinmeyenleri ve f dış yükleri temsil etmektedir.
Q operatörü sınır koşullarını da içerecek şekilde matris formda yazılacak olursa aşağıdaki
denklem elde edilir:
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ρAω2
∂
∂z
0 0
[ 0 0
Eğer Q operatörü potansiyel ise
−

∂
∂z
1
EA

0
0 0 u
0 0 [N] = [ 0 ]
u
̂
−N
N
û
0 −1
]
1 0

〈𝐝𝐐(𝐮, 𝐮
̅ ), 𝐮∗ 〉 = 〈𝐝𝐐(𝐮, 𝐮∗ ), 𝐮
̅〉

(8)

(9)

koşulunu sağlamalıdır. Yukarıdaki şart sağlatıldıktan sonra aşağıdaki fonksiyonel elde edilir
[13]:
1

I(u) = ∫ 〈Q(su, u), u〉ds

(10)

0

Denklem (7) denklem (10)’da yerine yerleştirilir ve Normal Kuvvet (N) üzerinde kısmi türev
uygulanırsa;
1
1
̂ , u]σ − [û, N]ε
[N, N] + [u, N]ε + [N
I1 = ρAω2 [u, u] − [N, u′ ] +
2
2EA

(11)

fonksiyoneli, Yer Değiştirme (u) üzerinde kısmi türev uygulanırsa;
I2 =

1
1
̂ , u]σ − [û, N]ε
[N, N] − [u, N]σ + [N
ρAω2 [u, u] + [N′, u] +
2
2EA

(12)

fonksiyoneli elde edilir.
Fonksiyonellerde [ , ] iç çarpımı ifade etmektedir.
ŞEKİL FONKSİYONLARI
Fonksiyonellerde bulunan değişkenleri karakterize eden şekil fonksiyonları aşağıdaki şekilde
seçilmiştir:
zj − z zj−z
i =
=
(13)
zj − zi
Le
j =
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Fonksiyonele ait tüm bilinmeyenler interpolasyon formunda yazılırsa çubuk içinde herhangi
bir noktadaki değişkenler:
u = ui . Ψi + uj . Ψj

(15)

u′ = ui . Ψi ′ + uj . Ψj ′

(16)

N = Ni . Ψi + Nj . Ψj

(17)

N′ = Ni . Ψi ′ + Nj . Ψj ′

(18)

şeklinde yazılabilirler.
Elde edilen denklemler fonksiyonellerde yerlerine yerleştirilirse I1 fonksiyoneli için;
L
1
L
1
(ρ. A. ω2 ).
ρ. A. ω2 .
3
2
6
2
ui
1
L
1
L
0
−
N
i
2
3EA
2
6EA . [ ] = [0]
uj
L
1
L
1
0
(ρ. A. ω2 ).
−
(ρ. A. ω2 ).
−
N
0
j
6
2
3
2
1
L
1
L
−
[
2
6EA
2
3EA]
eleman matrisi, I2 fonksiyoneli için;
L
1
L
1
(ρ. A. ω2 ).
−
(ρ. A. ω2 ).
3
2
6
2
ui
1
L
1
L
0
−
−
N
i
2
3EA
2
6EA . [ ] = [0]
uj
L
1
L
1
0
(ρ. A. ω2 ).
−
(ρ. A. ω2 ).
N
0
j
6
2
3
2
1
L
1
L
[
2
6EA
2
3EA]
eleman matrisi elde edilir.
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SAYISAL ÖRNEKLER
Bir Ucu Ankastre Bağlı Diğer Ucu Serbest Lineer Değişken Kesitli Çubuk
Lineer değişken kesitli çubuk için titreşim frekansını hesaplayabilmek amacıyla E/ρ=1, L=1m,
A1=2m2 ve A2=1m2 olarak belirlenmiştir. Eisenberger [14]’de yer alan alan için A=2-z
bağıntısı kullanılmıştır. Sistem 1, 2, 5, 10, 25, 50 eşit parçaya bölünmüştür.

Şekil 1. Bir ucu ankastre bağlı diğer ucu serbest lineer değişken kesitli çubuk
Çizelge 1. Bir ucu ankastre bağlı diğer ucu serbest lineer değişen kesitli çubuğa ait titreşim
frekansı
Eleman Sayısı

Bu Çalışma

Eisenberger

1

1.5

1.73205

2

1.70854

1.79334

5

1.77092

1.79473

10

1.78422

1.79422

25

1.79053

1.79405

50

1.79244

1.79402

Kesin Sonuç

1.79401

Bir Ucu Ankastre Bağlı Diğer Ucu Serbest Lineer Değişken Kesitli Çubuk
Parabolik değişen kesitli çubuk için titreşim frekansını hesaplayabilmek amacıyla, E/ρ=1,
L=1m, Alan için Eisenberger [15]’de örneğinde yer alan A=3-4z+2z2 bağıntısı kullanılmıştır.
Sistem 1, 2, 5, 10, 25, 50 eşit parçaya bölünmüştür. Sonuçlar Eisenberger [15] ile
karşılaştırılmıştır. Lineer değişken kesitli çubuk için titreşim frekansını hesaplayabilmek
amacıyla E/ρ=1, L=1m, A1=2m2 ve A2=1m2 olarak belirlenmiştir. Eisenberger [15]’de yer alan
için A=2-z bağıntısı kullanılmıştır. Sistem 1, 2, 5, 10, 25, 50 eşit parçaya bölünmüştür.

434

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Ecer1 ve Kadıoğlu2

Şekil 2. Bir ucu ankastre bağlı diğer ucu serbest parabolik değişken kesitli çubuk
Çizelge 2. Bir ucu ankastre diğer ucu serbest parabolik değişen kesitli çubuğa ait titreşim
frekansı
Eleman Sayısı

Bu Çalışma

Eisenberger

1

1.5

l.73205

2

1.90078

1.95371

5

1.98845

1.96945

10

1.98651

1.97058

25

1.978799

1.97085

50

1.97498

1.97088

Kesin Sonuç

1.97090

Bir Ucu Ankastre Diğer Ucu Serbest Ani Değişken Kesitli Çubuk
Ani değişken kesitli çubuğa ait titreşim frekansının hesaplanabilmesi amacıyla sistemdeki
çubuğa ait , toplam boy L=3m, olarak verilmiş ve çubuk A1=2A ve L=1m, A2=A ve L=1m
A3=A ve L=1m olacak şekilde birbirine eşit 3 parçaya bölünmüştür. Sonuçların
karşılaştırılabilmesi için Bishop [16]’da yer alan örneğe ait sonuçlardan faydalanılmıştır ve
sisteme ait frekans hesabı için;
ωL

ωL

A1 .tan E 2 +A2 .tan E 1
ρ

ρ
ωL1
ωL2
A1 −A2 .tan E .tan E
ρ
ρ

=

A2
A3

. cot

ωL3

(19)

E
ρ

bağıntısı verilmiştir.

Şekil 3. Bir ucu ankastre diğer ucu serbest ani değişken kesitli çubuk
Çizelge 3. Bir ucu ankastre diğer ucu serbest ani değişen kesitli çubuğa ait titreşim titreşim
Eleman Sayısı

Bu Çalışma

Bishop

3

0.61497

0.61548
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SONUÇLAR
Bu çalışmada Gâteaux türevi yöntemi ile değişken en kesitli çubuklara ait fonksiyoneller elde
edilmiştir. Fonksiyonellerde normal kuvvet ve boyuna yer değiştirme olarak iki parametre
bulunmaktadır. Elde edilen fonksiyonellerin çözümü için karışık sonlu elemanlar yöntemi
kullanılmıştır. Fonksiyonellerde bulunan değişkenlerin yalnızca birinci türevlerinin bulunması
dolayısı ile doğrusal şekil fonksiyonları seçilmiştir.
İki düğüm noktalı tek elemanlı çubuk için elaman matrisleri elde edilmiştir. Karışık sonlu
elaman formülasyonu kullanılarak farklı sınır koşulları ve değişken en kesitlere sahip
çubuklara ait titreşim frekansları bulunmuştur. Elde edilen sayısal sonuçlar literatürde yer alan
çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak doğrulanmıştır.
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DIŞ YÜZEY SICAKLIĞI ZAMANLA DEĞİŞEN SİLİNDİRİN ELASTİKPLASTİK ANALİTİK ÇÖZÜMÜ
Ahmet N. Eraslan1, Tunç Apatay2 ve Ekin Varlı3
1,3
Mühendislik Bilimleri-O.D.T.Ü, Ankara
2
Makina Mühendisliği Bölümü-Gazi Üniversitesi, Ankara
ABSTRACT
The subject of this study is to obtain analytical solutions to elastic and partially plastic
deformation of a solid cylinder subjected to periodic surface temperature. A state of
generalized plane strain is presumed. Tresca’s yied criteria and the corresponding flow rules
are used for a linearly hardening material in the treatment of plastics. By making use of
Duhamel’s Theorem, the unsteady temperature distribution in the cylinder is derived. Elastic
solutions indicate that the maximum difference between principal stresses occur at the surface
of the cylinder. Hence, plasticization always commences at the surface. At higher thermal
loads two adjacent plastic regions propagate into the cylinder at sharp temperature gradients
and stop when the gradients cease to increase.
ÖZET
Bu çalışmanın konusu yüzey sıcaklığı periyodik olarak değişen bir silindirin elastik ve kısmen
plastik çözümlerini analitik olarak elde etmektir. Genelleştirilmiş düzlem birim şekil
değiştirme durumu varsayılmıştır. Plastik bölgelerin çözümlenmesi için Tresca akma kriterleri
ve karşılık gelen akma kuralları kullanılmıştır. Silindir içerisindeki sıcaklık dağılımı Duhamel
Teoremi kullanılarak elde edilmiştir. Elastik çözümler göstermiştir ki normal gerilmeler
arasındaki maksimum fark yüzeyde oluşmaktadır. Bu durumda silindirin yüzeyden
plastikleşmeye başlayacağı açıktır. Artan termal yüklerde birbirine bitişik iki plastik bölge
sıcaklık gradyanlarının artmasıyla silindir içerisine doğru yayılmakta ve bu yayılma gradyan
artışının durmasıyla sonlanmaktadır.
GİRİŞ
Silindirler mühendislik uygulamalarında oldukça fazla yer tutan makina elemanları
geometrilerindendir ve genellikle farklı termal, mekanik ve her ikisinin birlikte olduğu yükler
altında çalışırlar. Bu yükler metallerin ısıl işlemleri, klima sistemleri, uzay araçları, otomobil
parçaları, nükleer ve kimyasal reaktörler, enerji ve kimya üzerine olan bazı uygulamalarda
zamanla periyodik olarak değişebilir [1,2]. Özışık [1] periyodik sınır şartları altındaki içi dolu
ve içi boş silindirlerde sıcaklık dağılımlarını incelemiştir. VDI [3] konferansında, harmonik
şekilde salınan ortam sıcaklığında çalışan içi dolu silindirde sıcaklık dağılımı incelenmiştir.
Atefi ve arkadaşları [2] zamanla periyodik olarak değişen sınır şartları altındaki içi boş
silindirlerde iki boyutlu sıcaklık dağılım problemini Fourier serileri metoduyla çözmüşlerdir.
Radu ve arkadaşları [4] ise zamanla sinüzoidal olarak değişen ısıl yük etkisindeki içi boş
silindirlerin termoelastik davranışını analitik olarak elde etmişlerdir.
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Bu çalışmada dış yüzey sıcaklığı zamana bağlı bir fonksiyonla sinüzoidal olarak değişen içi
dolu silindir çubukların termoelastik ve kısmen plastik davranışları analitik olarak elde
edilmiştir. Akma kriteri olarak Tresca [4] akma kriteri esas alınmış, malzeme ve sıcaklık
parametrelerinin plastik davranış üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sıcaklık dağılımı ise
Duhamel teoremi yardımıyla elde edilmiştir. Silindir yüzeyinde akma başlangıcından sonra
zamanla iki farklı formda plastik bölge oluştuğu gözlenmiş ve bu plastik bölgelerin zamanla
silindir içerisinde nasıl genişledikleri ayrıca lineer pekleşme özelliğine sahip malzeme için
pekleşme parametresinin plastik bölgelerin ilerleyişine etkileri incelenmiştir.
SICAKLIK DAĞILIMI
b yarıçaplı silindir başlangıçta sıfır sıcaklığa sahip olup dış yüzey sıcaklığı zamanla F(  ) = A
sin  şeklinde boyutsuz formdaki periyodik fonksiyonla değişmektedir. Burada  ,  T t / b 2
şeklinde tanımlanmış normalize edilmiş zaman, A fonksiyonun genliğini belirleyen bir sabit,
 T ise malzemenin ısıl yayılma katsayısıdır. Bu şekilde ısıl yük etkisindeki silindirin radyal
doğrultudaki ısı transferi problemi boyutsuz formda sınır ve başlangıç şartlarıyla birlikte
T 1 T  2T


;
 r r r 2

0  r  1,   0,

(1)

ve
T (0, )  sonlu,
T (1, )  F ( ),

T (r ,0)  0.

(2)

şeklindedir [1].
Burada T0 referans sıcaklığı göstermek üzere T  T / T0 boyutsuz sıcaklığı, r  r / b ise
boyutsuz radyal koordinatı ifade etmektedir. Bu problem zamanla değişen sınır şartı olan
F ( ) teriminin homojen olmamasından dolayı değişkenlerin ayrılması metoduyla çözülemez.
Bu nedenle problemin çözümünde Duhamel teoremi kullanılmıştır. Duhamel teoremine göre
problemin çözümü


T ( r ,  )   F (  )  ( r ,    ) d .
(3)
0

şeklindedir [1]. Burada  (r , ) , zamana bağlı ve zamandan bağımsız iki fonksiyonun
toplamından oluşmakta olup aşağıda verilen ikincil problemin çözümünü ifade etmektedir;
 1   2 


;
 r r r 2

0  r  1,   0,

 (0, )  sonlu,
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 (1, )  1,
 ( r ,0)  0.

(5)

(4) ile verilen ikincil problemin çözümü için  (r , ) zamana bağlı ve zamandan bağımsız iki
fonksiyonun toplamı olarak
 ( r , )  Y ( r , )  Z ( r )

(6)

şeklinde yazılır. Bu ifadenin (4) ile verilen diferansiyel denklemde yerine yazılmasıyla
Y 1 Y  2Y 1 dZ d 2 Z




;
 r r r 2 r dr dr 2

0  r  1,   0,

(7)

denklemi elde edilir. Bu denklem süperpozisyon metoduyla zamana bağlı ve zamandan
bağımsız iki parçaya ayrılabilir. Elde edilen iki ayrı denklemin çözülmesiyle


Y (r , )  2 e n
n 1

2

J 0 ( n r )
,
 n J 1 ( n )

(8)

ve

Z (r )  C1 ln r  C2

(9)

şeklinde elde edilir. Başlangıç ve sınır şartlarının bu denklemlere uygulanmasıyla integral
sabitlerinin bulunmasının ardından elde edilen  (r , ) ifadesinin (3) ile verilen denklemde
yerine yazılmasıyla sıcaklık dağılımı aşağıdaki şekilde elde edilir;


T (r , )  2 e n
2

n 1

J 0 (n r )  2n 
e F (  )d .
n J 1 (n ) 0

(10)

Kısmı integrasyon işlemi ile (10) denklemi


T (r , )  F ( )  2 e n
2

n 1

şeklinde yazılabilir. Başlangıç şartı,


2
J 0 ( n r ) 
F (0)   e n  F (  )d 


0
 n J 1 ( n ) 

(11)

yardımıyla sıcaklık dağılımı



J 0 (n r )   n2 (   ) dF (  )
d
0 e
d
n 1  n J 1 ( n )

T (r , )  F ( )  2

(12)

formunda elde edilir. Burada J 0 ve J 1 , sırasıyla birinci türden sıfırıncı dereceden ve birinci
dereceden Bessel fonksiyonlarını göstermektedir. n (n  1,2,) ise J 0 ( )  0 ifadesinin
pozitif kökleridir.
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ELASTİK ÇÖZÜM
Silindirin radyal doğrultusu boyunca sıcaklık dağılımının belirlenmesinden sonra elastik
bölgedeki ısıl gerilme ve yer değiştirme dağılımları, silindirik koordinatlardaki bünye
denklemi ve genelleştirilmiş Hooke bağıntıları yardımıyla elde edilen diferansiyel denklemin
çözümüyle belirlenmiştir [6,7]. Bu diferansiyel denklem;

r2

d 2u
du
1 
T
r
u 
r 2
2
dr
1 
r
dr

(13)

şeklinde Cauchy-Euler tipindedir ve çözümü ise aşağıdaki şekildedir:
u (r )  C1r 

C 2  1      r

  T ( , )d .
r  1    r  0

(14)

Burada u  Eu / b Y boyutsuz radyal yer değiştirme,  Y malzemenin eksenel çekme
durumundaki dayanımı,  poisson oranı,  boyutsuz ısıl genleşme katsayısıdır. Yer
değiştirmenin silindir merkezinde (r  0' da) tanımlı olabilmesi için integral sabitlerinden
C2  0 olmalıdır. (14) ile verilen yer değiştirme ifadesi ile temel elastisite bağıntıları
kullanılarak türetilen gerilme - yer değiştirme ifadeleri yardımıyla gerilme bileşenleri ve yer
değiştirme aşağıdaki gibi elde edilmiştir:

r 

r 

 1      r
u  C1r  
   T ( , )d ,
 1    r  0

(15)

 0  C1
 1

(1   )(1  2 ) 1   r 2

(16)

 0  C1
 1

(1   )(1  2 ) 1   r 2
z 

r

0 T ( , )d ,

r

0 T ( , )d. 

 T ( r , )
,
1 

(1   ) 0  2C1  T (r , )

.
(1   )(1  2 )
1 

(17)
(18)

Burada  j   j /  Y boyutsuz gerilme bileşenlerini ifade etmektedir.  0 birim şekil
değiştirmesi ile C1 integral sabitleri ise, silindir yüzeyinde  r (1)  0 olması ve
genelleştirilmiş düzlem birim şekil değiştirme durumunda uçları serbest silindir için eksenel
doğrultudaki net kuvvetin sıfır olması şartları yardımıyla;
C1 

 (1  3 ) 1
r T ( r ,  ) dr ,
1   0
1

 0  2  r T (r , )dr
0

şeklinde elde edilir.
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Elastik Sonuçlar
Şekil 1.’de A  4.0,   2.5 alınarak akma başlangıcında gerilme dağılımı verilmiştir. Bu
anda asal gerilmeler arasındaki fark silindir yüzeyinde 1’e ulaşmaktadır, dolayısıyla akma
silindir yüzeyinde başlamaktadır.

Şekil 1. Akma başlangıcında elastik gerilme dağılımı,   0.3
PLASTİK ÇÖZÜM
Şekil 1. incelendiğinde zamanın ilerlemesiyle silindirin yüzeyinden içeriye doğru iki farklı
formda plastik bölgenin oluşacağı görülmektedir. Tresca akma kriterine göre bu bölgelerden
birinde gerilme bileşenleri  r   z    şeklinde değişirken, diğer bölgede  r      z
şeklinde değişmektedir. Plastik bölgelerde toplam birim şekil değiştirme, elastik bileşen  ie ,
plastik bileşen  i p ve ısıl bileşen  T ’nin toplamı şeklindedir:

 i   ie   i p   T ,

i  r , z, .

(21)

Ayrıca lineer gerinme pekleşme davranışı
 y  1  H EQ

(22)

şeklinde tanımlanmıştır. Burada  EQ , eşdeğer birim şekil değiştirme ve H normalize edilmiş
pekleşme parametresidir. Oluşan iki plastik bölgeye ait denklemler aşağıda verilmiştir:
Plastik Bölge 1
Bu bölgede gerilmeler arasında  r   z    ilişkisi bulunmaktadır. Tresca kriteri ve ilgili
akış kuralına göre  y   r    ,  rp   p ,  zp  0 ve  EQ   rp ifadeleri geçerlidir.
Toplam birim şekil değiştirme ve yer değiştirme – birim şekil değiştirme ifadeleri ile elde
edilen gerilme bileşenlerinin bünye denkleminde yerine yazılmasıyla
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r2

d 2u
du
2(1   )(1  2 )
 (1   )2  H (1   ) 2 T
r
u  
r
r
2
2
dr
r
dr
1  H (1  )
1  H (1  2 )

(23)

diferansiyel denklemi elde edilir. Bu denklemin çözümü aşağıdaki gibidir:

u (r )  C3 r 

C 4 (1   )(1  2 )
 (1   )2  H (1   ) 1

r ln r 
2
r
r
1  H (1   )
1  H (1   2 )

(r 2  r 2 )T (r , )  2 r T ( , )d .
 e

e
re



(24)

Plastik Bölge 2
Bu bölgede gerilmeler arasında  r      z ilişkisi bulunmaktadır. Tresca kriteri ve ilgili
akış kuralına göre  y   r      r   z ,  rp  ( p   zp ) ve  EQ   rp ifadeleri
geçerlidir. Plastik bölge 1’dekine benzer şekilde

r2

(1  2 )(3  H 0 )
d 2u
du
 3  2 H (1   ) 2 T
r
 M 2u  
r
r
2
2
dr
1  2 H (1   )
r
dr
( M  1)1  2 H (1  )

(25)

diferansiyel denklemi ve çözümü

u ( r )  C5 r 

C6
(1  2 )(3  H 0 )r
 (1   )3  2 H (1   )


2
r
2M 1  2 H (1   )
( M  1)1  2 H (1   )

r


r M r 1 M T (r , )  r p1 M T (r p , )  (1  M )    M T ( , )d 
r
p


 (1   )3  2 H (1   )  M 1 M
1 M

r
r
T ( r , )  r p T ( r p , )
2M 1  2 H (1   )



r

 (1  M )   M T ( , )d 
rp


(26)

olarak elde edilir. Burada;

M

1 H
1  2 H (1   )

(27)

şeklinde tanımlanmıştır.
SAYISAL SONUÇLAR
Şekil 2’de iki farklı formda oluşan plastik bölgelerin zamanla silindir içerisinde ilerleyişi
görülmektedir. Şekilde re , plastik bölge 1 ile elastik bölge sınırını, r p ise iki plastik bölge
arasındaki sınırı göstermektedir. Şekil 2(a)’ da pekleşme parametresi H = 0.25, Şekil 2(b)’de
ise H = 0.5 alınmıştır. Buna göre   0.136 anında başlayan plastik deformasyon, ısıl yüklerin
periyodik olarak değişen sıcaklık sınır şartından dolayı azalmaya başladığı   0.52 anına
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kadar ilerlemektedir. Şekil 2 incelendiğinde 1. plastik bölgenin diğer formdaki plastik bölgeye
göre daha hızlı ilerlediği görülmektedir. Pekleşme parametresinin etkisine bakıldığında ise
düşük parametre değerinde plastik bölge 2’nin daha hızlı bir biçimde ve daha geniş bir
bölgeye ilerlediği görülmektedir. Şekil 3’te ise plastik deformasyon bölgelerinin
genişlemelerinin durduğu   0.52 anındaki gerilme, yer değiştirme ve birim şekil değiştirme
dağılımları verilmiştir.

a)

b)

Şekil 2. Plastik bölgelerin zamanla ilerleyişi ve pekleşme parametresinin etkisi,   0.3

Şekil 3. τ = 0.52 anında plastik gerilme, yer değiştirme ve birim şekil değiştirmeler,   0.3
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SONUÇLAR
Dış yüzey sıcaklığı periyodik olarak zamanla değişen içi dolu silindirin termoelastoplastik
davranışı incelenmiştir. Tresca akma kriteri esas alındığında plastik deformasyonun silindirin
dış yüzeyinde başladığı görülmüştür. Silindir yüzeyinde teğetsel gerilme bileşeni ile eksenel
gerilme bileşeni birbirine eşittir. Akmanın başlamasıyla birlikte iki farklı formda plastik bölge
oluşmakta ve bu bölgeler aynı anda zamanla silindirin içine doğru genişlemektedir. Bu iki
plastik bölgenin silindir içerisindeki ilerleyişleri incelendiğinde elastik bölge ile komşu olan
plastik bölgenin daha hızlı ilerlediği görülmüştür. Pekleşme parametresinin plastik bölge
ilerleyişi üzerindeki etkisi incelendiğinde düşük parametreye sahip silindirde dış yüzeye yakın
olan plastik bölgenin daha geniş olduğu gözlemlenmiştir.
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FIÇI TİPİ DOĞRUSAL VİSKOELASTİK HELİSLERİN DİNAMİK
DAVRANIŞI
Nihal Eratlı1, Merve Ermiş2, Hakan Argeso3, Akif Kutlu4 ve Mehmet H. Omurtag5
1,2,4,5
İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul
3
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Ankara
ABSTRACT
In this study, the effects of viscoelastic parameters on the dynamic behavior of a linear
viscoelastic circular cross-sectioned barrel type helix is investigated by using the mixed finite
element method based on the Timoshenko beam theory. The helix is assumed to be fixed from
both ends and subjected to dynamic step type of vertical distributed loading. The linear
viscoelastic material exhibits standard type of distortional behavior and Kelvin type of bulk
compressibility, and, the material properties are implemented into the formulation through the
use of the correspondence principle. The solutions of the helix problem are obtained in the
Laplace space and the results are transformed back to the time domain numerically by means
of the Modified Durbin's transformation algorithm. Numerical results for the dynamic
behavior of linear viscoelastic barrel type helix are discussed extensively.
ÖZET
Bu çalışmada, viskoelastik parametrelerin dairesel kesitli fıçı (barrel) tipi doğrusal
viskoelastik helislerin dinamik davranışı üzerindeki etkileri Timoshenko çubuk kuramını esas
alan bir karışık sonlu eleman algoritması kullanılarak incelenmiştir. Helisin iki ucundan tutulu
ve dinamik olarak adım tipinde düzgün yayılı yük etkisinde olduğu varsayılmıştır. Doğrusal
viskoelastik malzemede, kayma şekil değiştirmelerinin standart modele ve hacimsel şekil
değiştirmelerinin ise Kelvin modele uygun davranış gösterdiği kabul edilmiş ve karşıgelim
ilkesi kullanılarak malzeme özellikleri çözüm algoritmasına eklenmiştir. Helis probleminin
çözümü Laplace uzayında gerçekleştirilmiş ve sonuçlar geliştirilmiş Durbin dönüşüm
algoritması kullanılarak zaman uzayına taşınmıştır. Doğrusal viskoelastik fıçı tipi helislerin
dinamik davranışına ait sayısal sonuçlar detaylı olarak irdelenmiştir.
GİRİŞ
Helislerin dinamik davranışı önemli mühendislik problemlerinden biridir ve analizlerde
viskoelastik davranışın dikkate alınması önemlidir. Literatür incelendiğinde doğrusal ve
dairesel viskoelastik çubukların daha yoğunluklu olarak çalışıldığı [1-9], viskoelastik helislere
ait çalışmaların [10-12] sayıca daha az olduğu gözlenmiştir.
Bu çalışmada, iki ucundan tutulu, düşeyde düzgün yayılı yükün etkisindeki doğrusal
viskoelastik fıçı tipi helisel çubuk problemi ele alınmıştır. Doğrusal viskoelastik malzeme,
kayma şekil değiştirmelerinin standart ve hacimsel şekil değiştirmelerinin ise Kelvin
modeline uygun davranış gösterdiği kabul edilerek tanımlanmıştır. Viskoelastik davranışın
modellenmesinde kullanılan parametrelerin dinamik davranış üzerindeki etkilerinin
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araştırıldığı sayısal uygulamada, helisel çubuğun kesit alanının dairesel olduğu ve yayılı
yükün adım tipinde olduğu kabul edilmiştir (Şekil 1). Timoshenko çubuk kuramını esas alan,
dönel eylemsizlik etkilerinin de dahil edildiği bir karışık sonlu eleman algoritması
kullanılarak problem Laplace uzayında çözülmüş ve sonuçlar geliştirilmiş Durbin algoritması
[13-15] kullanılarak zaman uzayına taşınmıştır. Viskoelastik parametrelerinin fıçı tipi
helislerin dinamik davranışı üzerindeki etkileri detaylı olarak incelenmiş ve literatüre katkı
sağlanmıştır.

Şekil 1. Fıçı tipi helis
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Helis Geometrisi: Helislerin geometrik özellikleri, R ( ) helis tabanında başlangıç
noktasından ölçülen  açısına bağlı helisin eksen geometrinin yarıçapı,  yükselme açısı,
p ( ) helisin birim radyana gelen yükselme değeri olmak üzere
x  R ( ) cos  , y  R ( )sin  , z  p ( )  , p ( )  R ( ) tan 

(1)

şeklinde tanımlanmıştır. Fıçı (barrel) tipi helis için Rmin ve Rmax sırasıyla helisin taban ve
merkez yarıçapları ve n tur sayısı olmak üzere, helisin keyfi bir noktasına ait eksen yarıçapı
 2
R ( )  Rmin  ( R max  R min ) (1 
)
(2)
n
ile ifade edilebilir.
Alan denklemleri ve fonksiyonel: Timoshenko çubuk kuramına dayalı alan denklemleri
Laplace uzayına taşındıktan sonra aşağıdaki yapıda yazılır [12]:
T,s  q   A z 2 u  0
M,s  t  T  m   I z 2 Ω  0

u,s  t  Ω  C T  0
Ω,s  C M  0

(3)

(4)

z Laplace dönüşüm parametresi olmak üzere (3) ve (4) de yer alan, Laplace uzayında ve
Frenet koordinat sisteminde tanımlanmış vektörel büyüklükler u (ut , un , ub ) yer değiştirme,
Ω ( t,  n ,  b) dönme, T (Tt , Tn , Tb ) kuvvet ve M ( M t , M n , M b ) moment, I ( I t , I n , I b )
eylemsizlik momenti,  birim kayma,  birim dönme, C  , C kompliyans matrisleri, q ve
m yayılı yük ve momenttir. Ayrıca,  malzeme yoğunluğu ve A kesit alanıdır. (3) ve (4)
kullanılarak denklemler operatör formda yazılır ve operatörün potansiyel olduğu
ispatlandıktan sonra Laplace uzayındaki fonksiyonel aşağıdaki gibi elde edilir [12].
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I  y   [u, T,s ]  [t  Ω, T]  [M,s , Ω]  12 [C M, M]  12 [C T, T]

 12  A z 2  u, u  12  z 2   Ω, Ω   q, u   m, Ω


ˆ M]
ˆ ), u]  [(M  M
ˆ ), Ω]  [u,
ˆ T]  [Ω,
 [(T  T





(5)

Karışık sonlu eleman algoritması: İki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı kullanılmış, iki
düğüm noktası arasındaki merkez açısı   ( j  i ) olmak üzere, şekil fonksiyonları
i  ( j   ) /  ve  j  (  i ) /  şeklinde alınmıştır. 2×12 serbestlik derecesine sahip
eğrisel çubuk elemanının her bir düğüm noktasında Frenet koordinat sisteminde tanımlanmış
değişkenlere ait vektörler u , Ω , T , M dir.
Viskoelastik model: Doğrusal viskoelastik malzemeye ait alan denklemleri karşıgelim ilkesi
kullanılarak elde edilebilir [16]. Karşıgelim ilkesine göre Laplace dönüşüm uzayındaki
viskoelastik alan denklemleri, aynı uzaydaki elastik alan denklemlerinde görünen elastik
sabitlerin, seçilen malzeme modeline göre, sanal karşılıklarıyla değiştirilmesiyle elde
edilebilir. Kayma şekil değiştirmelerinin standart modele uygun davranış gösterdiği kabul
edildiğinde sanal kayma modülü
1   G rG z 
G G
;  G  Gg / G  1

G
 1r z 

(6)

şeklinde tanımlanabilir. Burada  rG , G ve Gg parametreleri, sırasıyla, kayma davranışı ile
ilişkilendirilmiş gevşeme fonksiyonuna ait olan gecikme zamanını, denge ve anlık değerleri
ifade eder [17,18]. Hacimsel şekil değiştirmelerin Kelvin modeline uygun davranış gösterdiği
kabul edildiğinde sanal hacimsel modül

K  K 1  z  rK 

(7)

şeklinde ifade edilebilir. Yukarıda,  rK ve K parametreleri, sırasıyla, hacimsel şekil
değiştirme davranışı ile ilişkilendirilmiş sünme fonksiyonuna ait gecikme zamanı ve denge
değerlerini ifade eder.
Sayısal ters Laplace dönüşüm algoritması: Bu çalışma için önerilen viskoelastik modele ait
malzeme bilgileri [12] de doğrulaması gerçekleştirilen karışık sonlu eleman algoritmasına
eklenmiş ve Laplace uzayında çözüm gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, daha sonra
sayısal ters Laplace dönüşüm yöntemlerinden biri olan geliştirilmiş Durbin algoritması [1215] kullanılarak zaman uzayına geri taşınmıştır.
SAYISAL SONUÇLAR
İki ucundan tutulu, düzgün yayılı etkiyen etkisinde doğrusal viskoelastik fıçı tipi helisel çubuk
probleminin çözümünde kullanılan helis geometrisi ve malzemeye ait bilgiler sırasıyla şöyle
özetlenebilir: Tur sayısı n  6.5 , düşey helis yüksekliği H  4 m , helisin en küçük
yarıçapının, en büyük yarıçapa oranı Rmin / Rmax  0.5 ( Rmax  2 m ). Dolu daire kesitin çapı
D  10 cm , kayma modülü G  80 GPa , hacimsel elastisite modülü K  175GPa , malzeme
yoğunluğu   7850 kg/m3 . Viskoelastik davranışı tanımlayan parametreler sırasıyla,
 rG  0.005s; 0.01s; 0.1s ,  G  1.1;1.5; 3.0 ,  rK  0.0; 0.1s; 0.5s;1.0s dır.  rG ,  G ve  rK
değerleri Error! Reference source not found. ve Error! Reference source not found. de
kullanılarak kayma ( G ) ve hacimsel elastisite ( K ) modüllerinin sanal karşılıkları hesaplanır.
Adım tipi olarak etkidiği kabul edilen q  qz (t ) yayılı yükünün şiddeti qo  100 N/m dir.
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Helis probleminin çözümü Laplace uzayında gerçekleştirildiği için, sonuçların zaman uzayına
taşınmasında kullanılan geliştirilmiş Durbin algoritması için gerekli parametreler aT  6 ve
N  211 olarak alınmıştır. Helisel çubuğun orta noktasındaki yer değiştirmeler ( u x , u z ) ve
dönmeler (  x ,  z ) ile çubuğun tutulu ucundaki kuvvet ( Tz ) ve moment ( M y )
büyüklüklerinin zaman içindeki davranışları 0  t  35s aralığında incelenmiştir. 100 eleman
kullanılarak elde edilen, viskoelastik parametrelerin incelendiği sonlu eleman sonuçları Şekil
2-4 de grafiklerle verilmiş ve ayrıntılı olarak da aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.
  rK  0.1s ve  G  3.0 olmak üzere, kayma modülü ile ilişkilendirilmiş farklı gecikme
zamanı değerleri  rG  0.005s; 0.01s; 0.1s alınarak,  rG nin fıçı tipi helisin dinamik
davranışı üzerindeki etkisi incelenmiş, yer değiştirme ( u x , u z ) ve dönme (  x ,  z ) ile
çubuğun tutulu ucundaki kuvvet ( Tz ) ve moment ( M y ) büyüklüklerinin zamana bağlı
davranışları grafik olarak Şekil 2 de verilmiştir. Kayma şekil değiştirmeleriyle ilgili
viskoz etki arttıkça, yani  rG değerleri büyüdükçe hareketin daha hızlı sönümlendiği,
titreşim hareketinin genliğinin azaldığı ve kuazi-statik duruma yaklaştığı gözlenmiştir.

(a) u x yer değiştirmesi

(b) u z yer değiştirmesi

448

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Eratlı1, Ermis2, Argeso3, Kutlu4 ve Omurtag5

(c)  x dönmesi

(d)  z dönmesi

(e) Tz kuvveti

(f) M y momenti
Şekil 2.  nin dinamik davranış üzerindeki etkisi
G
r
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  rG  0.01s ve  rK  0.1s olmak üzere,  G  1.1;1.5; 3.0 alınarak,  G nin fıçı tipi
helisin dinamik davranışı üzerindeki etkisi incelenmiş, yer değiştirme ( u x , u z ) ve
dönme (  x ,  z ) ile çubuğun tutulu ucundaki kuvvet ( Tz ) ve moment ( M y )
büyüklüklerinin zamana bağlı davranışları grafik olarak Şekil 3 de verilmiştir.  G
değerleri büyüdükçe hareketin hızla sönümlendiği, titreşim hareketinin genliğinin
azaldığı ve kuazi-statik duruma yaklaştığı gözlenmiştir.
  rG  0.01s ve  G  3.0 olmak üzere,  rK  0.0; 0.1s; 0.5s;1.0s alınarak,  rK nın fıçı tipi
helisin dinamik davranışı üzerindeki etkisi incelenmiş, yer değiştirme ( u z ) ve moment
( M y ) büyüklüklerinin zamana bağlı davranışları grafik olarak Şekil 4 de verilmiştir. u z
ve M y nin zamana bağlı grafikleri  rK ( 0.0; 0.1s; 0.5s; 1.0s ) değerlerine göre
incelendiğinde,  rK parametresinin değişiminin hareketi sönümleme eğiliminde olduğu,
ancak hareketin davranışı üzerindeki etkisinin çok az olduğu gözlenmiştir.

(a) u x yer değiştirmesi

(b) u z yer değiştirmesi

(c)  x dönmesi
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(d)  z dönmesi

(e) Tz kuvveti

(f) M y momenti
Şekil 3.  G nin dinamik davranış üzerindeki etkisi
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(a) u z yer değiştirmesi

(b) M y momenti
Şekil 4.  rK nin dinamik davranış üzerindeki etkisi
SONUÇLAR
Viskoelastik parametrelerin fıçı tipi viskoelastik helislerin dinamik davranışı üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Viskoelastik malzeme tanımlanırken kayma ve hacimsel şekil
değiştirmelerin, sırasıyla, standart ve Kelvin modellerine uygun davranış gösterdiği kabul
edilmiştir. Viskoelastik alan denklemleri karşıgelim ilkesi kullanılarak elde edilmiştir.
Timoshenko çubuk kuramına dayalı karışık sonlu eleman algoritması kullanılarak Laplace
uzayında problem çözülmüş ve sonuçlar geliştirilmiş Durbin dönüşüm algoritması
kullanılarak zaman uzayına taşınmıştır. Viskoelastik davranışı tanımlayan parametrelerin
dinamik davranış üzerindeki etkileri incelenmiş, kayma şekil değiştirmeleriyle ilgili viskozite
arttıkça, dinamik davranışın/hareketin genliğinin hızla azaldığı ve daha kısa sürede statik
değere yaklaştığı gözlenmiştir. İncelenen problemde, kayma şekil değiştirmelerinin viskoz
etkisinin hacimsel şekil değiştirmelerle ilgili viskoz etkiye göre daha baskın olduğu
söylenebilir.
Teşekkür-Yazarlar Yazarlar bu araştırmayı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı kapsamında destekleyen TÜBİTAK'a (Proje No:111M308) ve İstanbul
Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi'ne (Proje No:38078) teşekkür ederler.
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ONDÜLİN GÖVDELİ KİRİŞLERİN STOKASTİK OPTİMİZASYON
YÖNTEMLERİ KULLANILARAK OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASI
Ferhat Erdal1, Osman Tunca2, Serkan Taş3 ve Erkan Doğan4
1,3
Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
2
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4
Celal Bayar Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Manisa
ABSTRACT
Corrugated structure of the web cross-section not only increases the resistance of the beam
against to shear force and other possible local effects, but also prevents the buckling due to loss
of moment of inertia before the plastic limit. This specific structure of the web leads to a
decrease in the beam unit weight and increase in the load carrying capacity. In this study,
corrugated web beams will be optimized by use of stochastic optimization methods. Web
height, web thickness, distance between the peaks of the following two web curves as well as
the width and thickness of flange of corrugated beam will be considered as the problem design
variables. Optimum design problems, formulations of which are obtained depending on the
shape of beams, will be solved with three new optimization methods namely hunting search
and firefly algorithm. A number of design examples will be carried out and performances of
each method in finding the minimum weight of built-up beams will be compared. Design
restrictions for corrugated web beams will be taken from BS EN1993-1:2005 (Annex-D,
Eurocode 3) and DIN 18-800 Teil-1.
Key words: Stochastic methods, Hunting Search, Fire Fly Algorithm, Corrugated Web Beams
ÖZET
Gövde kesiti ince dalgalı çelik bir levhanın alt ve üst flanş görevi gören iki çelik plaka ile
birleştirilmesi şeklinde tasarlanan ondülin gövdeli kirişler stabilite kaybına ve deformasyonlara
engel olurken, yük altında kirişin plastik limit noktasına gelmeden rijitlik kaybına bağlı
burkulmasını engelleyerek kesme kuvvetine ve yerel etkilere karşı kirişin yük taşıma
kapasitesini arttırmaktadır. Kiriş gövdesinin bu özel yapısı ile kiriş öz ağırlığının azalması ve
yük taşıma kapasitesinin artması sağlanarak ekonomik kazanç elde edilmektedir. Bu çalışmada,
dalgalı gövde yapısına ait kalınlık ve derinlik parametreleri ile flanşların kalınlıkları tasarım
değişkenleri olarak alınarak ondülin gövdeli kirişlerin yeni optimizasyon yöntemleri ile tasarım
sınırlayıcıları altında minimum ağırlığa sahip olacak şekilde optimum boyutlandırılması
yapılacaktır. Formülasyonu oluşturulmuş yapısal optimizayon problemlerinin çözümü yeni
optimizasyon teknikleri olan av arama ve ateşböceği algoritması yöntemlerinin adaptasyonu ile
elde edilecek ve bu şekilde aynı zamanda bu stokastik yöntemlerin yapıya ilk uyarlamaları
gerçekleştirilerek her iki yöntemin minimum ağırlığının bulunması sürecinde sergilediği
performanslar kıyaslanacaktır. Ondülin gövdeli çelik kiriş sistemlerinin tasarımları için BS
EN1993-1:2005 (Annex-D, Eurocode 3) ve DIN 18-800 Teil-1 şartnamelerinde öngörülen
tasarım kıstasları esas olarak kabul edilecektir.
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Anahtar Kelimeler: Stokastik Methodlar, Av Arama, Ateş Böceği Algoritması, Ondülin
Gövdeli Kirişler.
GİRİŞ
Çelik I-kesitli kirişlerde flanşlar gelen dış yükleri karşılarken gövde kısmı ise yüklerden dolayı
oluşan basınç gerilmelerini taşır ve kiriş içinde oluşan kesme kuvvetlerini iletir. Gövde kesiti
ince dalgalı çelik bir levhanın aynı malzeme özelliklerine sahip alt ve üst flanş görevi gören iki
çelik plaka ile birleştirilmesi şeklinde geliştirilerek tasarlanan ondülin gövdeli kirişler stabilite
kaybına ve büyük deformasyonlara engel olurken, uygulanan yük kombinasyonları altında
kirişin plastik limit noktasına gelmeden rijitlik kaybına bağlı burkulmasını engelleyerek kesme
kuvvetine ve yerel etkilere karşı kirişin yük taşıma kapasitesini arttırmaktadır. Kiriş gövdesinin
bu özel yapısı ile kiriş öz ağırlığının azalması ve yük taşıma kapasitesinin artması sağlanarak
ekonomik kazanç elde edilmektedir. Bu kirişlerin kompozit yapı sistemleri olarak da sunulabilir
avantajları olmasına rağmen, davranışları ve tasarımları ile ilgili hem ülkemizde hem de diğer
ülkelerde henüz kapsamlı bir teknik standart mevcut değildir.
Bu çalışmada dalgalı gövdeli kirişlerin yeni optimizasyon yöntemleri kullanılarak minimum
ağırlığa sahip olacak şekilde optimum boyutlandırılması yapılmıştır. Bunun için yapma profil
olan ondülin gövdeli kirişlerde gövde yüksekliği, kalınlığı ve dalgalı gövdenin tepe noktaları
arası mesafenin yanı sıra flanş genişliği ve kalınlığı tasarım değişkeni olarak kabul edilmiştir.
Formülasyonu oluşturulmuş yapısal optimizasyon problemlerinin çözümü yeni optimizasyon
teknikleri olan av arama ve ateşböceği algoritması yöntemlerinin adaptasyonu ile elde edilecek
ve bu şekilde aynı zamanda bu stokastik yöntemlerin yapıya ilk uyarlamaları gerçekleştirilerek
bu iki yöntemin minimum ağırlığının bulunması sürecinde sergilediği performanslar
kıyaslanmıştır. Ondülin gövdeli çelik kiriş sistemlerinin tasarımları için BS EN1993-1:2005
(Annex-D, Eurocode 3) ve DIN 18-800 Teil-1 şartnamelerinde öngörülen tasarım kıstasları esas
olarak kabul edilecektir. Elde edilen sonuçlar ışığında yük altındaki göçme durumları standart
I-kesit profillerden farklılıklar gösteren ve tasarımları basit analiz yöntemleri ile yapılamayan
bu kirişlerin optimum tasarımının nasıl yapılacağı ve ülkemizde yapılarında tercih nedeni
olması planlanmaktadır.
OPTİMUM BOYUTLANDIRMA PROBLEMİNİN MATEMATİKSEL MODELİ
Geometri ve notasyonları Şekil 1’de detaylı olarak gösterilen ondülin gövdeli kirişlerin
optimum boyutlandırılması probleminde değişkenler aşağıdaki gibi alınır:
Tasarım değişkenleri kümesi: {I}={I1 ,I2 ,I3 ,I4 ,I5 }
(1)
Tanımlanan değişken kümesinde, I1 çelik alt ve üst flanş plakasının genişliğinin, I2 çelik flanş
plakasının kalınlığının, I3 çelik gövdenin kalınlığının, I4 gövdenin sinüs eğrisi şeklinde dalga
boyunun ve I5 ise gövde derinliğinin sıra numarasını tanımlar. Amaç, yapı ağırlığını minimize
etmektedir. Çelik sinüs eğrisi fonksiyonlu ondülin gövdeli kirişin ağırlığı WSOB olarak
gösterilirse, amaç fonksiyonu denklem (2) gibi olacaktır.
Amaç fonksiyonu: min WSOB = ρs ×((2×bf ×t f ×L)+(h×t w ×Ldüz ))
(2)
Burada, ρs çeliğin yoğunluğunu, bf flanşın genişliğini, tf flanşın kalınlığını, L kiriş açıklığını, h
dalgalı kiriş gövde boyunu, tw dalgalı gövdenin kalınlığını ve Ldüz ise dalgalı levhanın
düzleştirilmiş boyunu ifade eder. Bu kirişlerin optimum tasarımında sağlanması gereken
geometrik değişken ve sınırlayıcılar aşağıdaki eşitliklerde gösterilmiştir. Geometrik
sınırlayıcılar gövde yüksekliğine h , gövde kalınlığına tw , gövde dalga boyuna s , gövde
dalgaları arası mesafeye w , flanş genişliğine bf ve flanş kalınlığına tf bağlı olarak aşağıdaki
eşitlikleri (Eşt. 3-6) sağlayacak şekilde ifade edilmiştir.
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333mm≤h≤1500mm
(3),
1,5mm≤t w ≤3,0mm
120mm≤bf ≤450mm
(5),
6mm≤t f ≤30mm
Davranış sınırlayıcıları:Dalgalı gövde plakaların rijitlikleri için;
Dx =

E×w×t3
12×s

ve Dy =

E×Iy

olmak üzere Dx ≤Dy

w

(4)
(6)
(7)

Dalgalı gövdenin enine burkulması için;
τEG =

162

4

2

5×tw ×h

√Dx ×D3y

(8)

Dalgalı gövdenin narinlik parametresi için;
fy

λGN= √

(9)

√3×τEG

Dalgalı gövdenin burkulma katsayısı için;
Kb = (λ

1

(10)

1,5
GN )

eşitlikleri göz önüne alınır. Tasarım için yukarıdaki parametreler dikkate alınırsa zaman dalgalı
gövdenin enine yük taşıma kapasitesi için aşağıdaki ana ifade yazılabilir.
VTK-MAX =

Kb ×fy ×h×tw
√3

(11)

Dalgalı gövde için. 12. eşitsizlikteki sınırlayıcı; yük etkisiyle oluşacak Pv kiriş kesitinin
maksimum enine yük taşıma kapasitesini (VTK-MAX) aşmamasını sağlar.
VTK-MAX -Pv ≤0
(12)
Gövde kısmının dalgalı levhasının kalınlığı kirişin kesme yük taşıma kapasitesine göre
belirlenir. Yük altında oluşacak kesme kuvveti (VD) kesme yük taşıma kapasitesini (VRD)
aşmamalıdır.
VD = γf × V ≤ VRD
(13)
Flanş bölgeleri için davranış sınırlayıcıları: Çelik sinüs eğrisi fonksiyonlu ondülin gövdeli
kirişlerin normal kuvvet altında flanş bölgelerinde oluşacak taşıma kapasitelerini hesaplamak
amacıyla çekme ve basınc gerilmeleri ayrı bir şekilde dikkate alınır. Flanşların izin verilen
çekme gerilmesi;
σALLOW =

NT-MAX
bf×tf

(14)

Basınç gerilmesi için flanşın burkulma riski de dikkate alınarak yük etkisi altında flanşda
oluşacak lokal burkulma ile kiriş ekseninde oluşacak enine burkulma ayrı ayrı hesaplanır. Yerel
burkulma etkisinde elastik limit gerilmesi;
4000

σEL = (b /t )2
f f

(15)

Burada gövdenin elastik uzama etkisini hesaba katabilmek için, flanş genişliği dalgalı gövde
yüksekliğinin yarısı kadar azaltılıp plaka şeridin genişliği (b) hesaplanır. Bu değer eşitlik 16’da
belirtilen koşullarda ise;
fy =240MPa için b≥12,9×tf
(16)
fy =355MPa için b≥10,5×tf
Sonuç itibariyle flanşlardaki normal kuvvet eşitlik 17’deki gibi alınır.
NNORMAL =σEL ×bf ×tf
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Alt ve üst flanşların kritik boyutları belirlenirken normal kuvet yük taşıma kapasitesi dikkate
alınır. Burada, A flanşların kesit alanını, z ise flanşların ağırlık merkezleri arası mesafeyi ifade
eder.
NG =NNORMAL ×

Ag
A

±

M
z

(18)

Flanşlarda meydana gelebilecek yanal burkulma;
л

b2 ×t

τEG = 4√3 √E×fy × kf ×cf
c

(19)

Burada, kc basınç kuvvet faktörünü, c yanal destekler arası mesafeyi ifade eder. Basınç
gerilmesi durumunda flanşın yük taşıma kapasitesi yukarıda gösterilen eşitliklerin arasından
minimum olanına göre hesaplanır.
STOKASTİK OPTİMİZASYON METOTLARI
Matematiksel Programlama yöntemlerinin tasarım değişkenlerini sürekli kabul etmesinden
dolayı önceden belirlenen hazır kesitlere göre boyutlandırma gerektiren mühendislik
yapılarının gerçeğe uygun tasarımları için ideal sonuç oluşturamamaktaydı. Bu tekniklerin
uygulanmaları ile birlikte yapısal optimizasyon problemlerinin çözümü matematiksel
programlama yöntemleri [1,2] ile elde edilenlere göre çok daha etkin hale gelmiş, büyük yapı
sistemlerine uygulanmalarını kolaylaştırmış ve hazır kesitlere göre boyutlandırma gerektiren
mühendislik yapılarının gerçeğe uygun tasarımları için ideal sonuç oluşturdukları gözlenmiştir.
Sürü zekası [3], erimiş metallerin soğutulma işlemi [4], harmoni arama [5] en iyinin hayatta
kalması [6], karınca kolonisi [7] gibi doğadaki evrimsel prensiplerin bilgisayar ortamında
simüle edilmesi esasına dayalı olarak işleyen bu bulgusal yöntemler, ayrık çözüm üretebilirler
ve başlangıç noktasına bakılmaksızın global optimuma yakın çözümler yakalayabilirler. Bu
teknikler, amaç fonksiyonu ve sınırlayıcıların türevlerine ihtiyaç duymadığı gibi, deterministik
kurallar yerine olasılığa dayalı arama yollarını kullanırlar.
Formülasyonları ondülin gövdeli kirişler için ayrı ayrı oluşturulmuş yapısal optimizasyon
problemlerinin çözümü av arama [8] ve ateşböceği algoritması [9] yöntemlerinin adaptasyonu
ile elde edilecek ve bu şekilde aynı zamanda bu stokastik yöntemlerinin yapıya ilk uyarlamaları
gerçekleştirilerek iki yöntemin minimum ağırlığının bulunması sürecinde sergilediği
performanslar optimum çözüme yakınsamadaki becerileri açısından kıyaslanmıştır.
AV ARAMA YÖNTEMİ
Av arama (HSA) yönteminin arkasında uzanan mantık doğada avcı olarak bilinen aslan ve kurt
gibi hayvanların avlarının çevresinde kuşatma çemberi oluşturmaları ve sonrasında bu çemberi
yavaşça daraltarak avlarını yakalamaları bu yöntemin olgusunu oluşturmaktadır. Her
iterasyonda avcıların pozisyonu güncellenerek amaç fonksiyonunun iyileştirilmesi hedeflenir.
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 orijinalinde [1] 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. 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. Bu çalışmada gerçek sayılardan tamsayı elde
etmek üzere ikinci yöntem olan yuvarlama işlemi kullanılmıştır.
TAMSAYI DEĞİŞKENLERİ İÇİN AV ARAMA OPTİMİZASYON YÖNTEMİ
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Tamsayı değişkenli optimum boyutlandırma problemi aşağıdaki gibi tasvir edilebilir.
Min. f(xi ), i=1,2,….,n:
g j (xi )≤0, j=1,2,……,m

(20)

xi ∈X, X={x1 ,x2 ,x3 ,….,xq }
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.
Öncelikle tamsayı değerlerini içeren X kümesindeki xi değerleri artan sayılar şeklinde sıralanır.
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.
Birinci adım: Tasarım algoritması ve parametrelerinin başlatılması: 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.
İkinci adım: Av gurubunun oluşturulması: Guruptaki avcılar (HGS) sayısına bağlı olacak
şekilde her bir gurup için çelik kesit satır numarası (Ii) atamak suretiyle rastgele üretilirler.
Ii =INT[Imin +r(Imax -Imin )] i=1,…,n
(21)
Üçüncü adım: Lidere doğru hareket: Bu adımda avcıların yeni pozisyonları (MML)dikkate
alınarak üretilir.
Ii' =Ii +r(MML)(IiL -Ii )
i=1,…,n
(22)
Dördüncü adım: Avcılar arasında pozisyon alma: Bu adımda avcıların birbirleriyle ilişkileri
modellenir. Lidere doğru hareketin ardından avcılar daha etkin avlanmak için pozisyonlarını
değiştirirler.
j'

j'

Ii ∈{Ii1 ,Ii2 ,…,IiHGS } muhtemelen HGCR ile

Ii ← {
j'
j
INT (Ii =Ii ±Ra) muhtemelen (1-HGCR)ile
Ra(it)=Ramin (Imax -Imin )exp (

Ra
Ln( max )it
Ramin

itm

)

(23)

(24)

Beşinci adım: Av gurubunun pozisyonlarını güncellemesi: İterasyon prosesinin her adımında
avcıların lokal optimuma yakalanma ihtimalleri vardır. Bunu engellemek ve global optimuma
ulaşma şansını artırmak amacıyla avcılar pozisyonlarını güncellerler.
Ii' =IiL ±r(Imin -Imin )α(-β(EN))
(25)
Altıncı adım: Sonuçlandırma Bu adım iterasyon döngüsünün tamamlanma adımıdır. Süreç
maksimum iterasyon sayısı kadar devam ettirildikten sonra sonlandırılır.
SINIRLAYICILARIN 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. Bu
mekanizmaya göre ilk olarak bütün avcılar analiz edilir ve sınırlayıcıları sağlayıp sağlamadığı
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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.
ATEŞ BÖCEĞİ ALGORİTMASI
Ateş böceği algoritması, tropikal iklim bölgelerindeki ateş böceklerinin sosyal davranışlarını
baz alan bir meta-sezgisel optimizasyon algoritmasıdır. Bir ateş böceğinin ışıklarını yakıp
söndürmesinin birinci amacı, diğer ateş böceklerini çekmek için bir sinyal sistemi olarak
kullanmasıdır.
Bütün ateş böcekleri tek cins olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla erkek ve dişi ayrımı
olmadığı gibi, bütün ateş böcekleri diğer ateş böcekleri tarafından cezbedilebilir. Ateş
böceklerinin çekiciliği, parlaklıkları ile doğru orantılıdır. Ateş böceklerinin aralarındaki
mesafe, parlaklığı azalttığı için cazibeyi de azaltmaktadır. Ortamda bir ateş böceğinden daha
parlak ateş böceği varsa, bu ateş böceği parlak olana doğru hareket edecektir. Eğer ortamda
daha parlak ateş böceği yoksa rastgele yönlerde hareket ederler. Ateş böceği algoritmasında,
optimum çözümler elde etmek için verilen bir optimizasyon probleminin amaç fonksiyonu, ışık
şiddeti ile ilişkili olmaktadır. Geliştirilmiş olan ateş böceği optimizasyon algoritmasının işleyiş
adımlarını aşağıda gösterildiği şekilde özetlemek mümkündür.
Birinci adım: Ateş böceklerinin tasarım algoritması ve parametrelerinin başlatılması:
Başlangıçta belli sayıdaki ateş böcekleri uygun arama uzayında yayılmak için rastgele üretilir.
Ateş böceği algoritmasında, her bir ateş böceği ilk olarak rastgele konumlara yerleştirilir. Bu
başlangıç konumu denklemi 26’da verilmiştir. r değeri 0 ile 1 arasındaki sayılar içinden rastgele
seçilir.
x0i =xmin +r*(xmax -xmin )
(26)
İkinci adım: Ateş böceklerinin değerlerinin belirlenmesi: Tasarım uzayında her t konum değeri
için f(xit)amaç fonksiyonu değerleri belirlenir.
Üçüncü adım: Ateş böceğinin en iyi konumlarının güncellenmesi: i numaralı ateş böceğinin t
numaralı iterasyon adımına kadar elde edilen en iyi konumu ait ve ateş böceğinin global
optimum konumu agt güncellenir.
Dördüncü adım: Her bir Ateş böceğinin konumunun güncellenmesi: Bir ateş böceğinin o ana
kadar elde edilen en iyi konum değeri, o parçacığın en iyi konum değeri olarak tayin edilir ve
her ateş böceği için ayrı bir vektör içinde depo edilir. Belirlenen bu konum, optimizasyon
sürecinin başından bu yana küme içerisindeki herhangi bir ateş böceği tarafından elde edilen en
iyi konum ise bütün ateş böceklerinin en iyi pozisyon değeri olarak adlandırılır ve yine bir
vektör içine kaydedilir. Ateş böceklerinin t+1 ’deki konumu, denklem 27 [9] yardımıyla
hesaplanır.
2

xit+1 =xit +β0 ×e-γrij (xj -xi )+α×εi

(27)

Buradaki xi ifadesi i. nci ateş böceğinin t+1 nci adımdaki konumunu belirtmektedir.
Ateş böceklerinin aralarındaki mesafe, parlaklığı azalttığı için cazibeyi de azaltmaktadır. Bu
değer birçok uygulamada Gaussian formu kullanılarak tahmin edilebilir.
I=I0 e-γr
(28)
t+1
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Burada I ışık yoğunluğunu (parlaklık), I0 başlangıç ışık yoğunluğunu ve ışık yoğunluğu
katsayısını ifade etmektedir. Işık yoğunluğu r mesafesine bağlı olarak değişir. Denklem 29’da
yer alan çekicilik olarak tanımlanır [12]
-γrij2

βi+1 =βi

(29)
r=0 durumunda çekicilik β0 ile gösterilmektedir. i ve j noktalarındaki her iki ateş böceğinin
arasındaki kartezyen mesafe;
rij=√(x0j -x1j )2 +(x2j -x2i )2 +(x3j -x3i )2 +…+(xnj -xni )2

(30)

ile hesaplanırken, her bir ateş böceğinin iterasyonlar içerisinde ulaşacağı yeni konumu
aşağıdaki denkleme göre belirlenir.
2

-γrij
t
xt+1
(xj -xi )+α×εi
i =xi +β0 ×e

(31)

Denklem 2.6’daki ikinci terim çekicilikle ilgilidir. İkinci terim ise rastgele sıralama yapmak
için kullanılır. Burada, β 0 ve 1[10,11] arasında değişen rastgele bir sayıdır.α ise rastgele
sıralama parametresi olup,ε’un ateş böceğinin yeni konumunun belirlenmesindeki ağırlığını
ifade eden bir parametredir.
ONDÜLİN GÖVDELİ KİRİŞ İÇİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
Optimum tasarım problemlerinin çözümü amacıyla bilgisayar programlarından
faydalanılmıştır. Tekniklerin işleyişi içerisinde var olan iterasyonlar hazırlanan kodlar ile
otomatik hale getirilmiştir. Windows ortamında derlenen VISUAL FORTRAN programlama
dilinden faydalanılarak üretilen programlar ondülin gövdeli çelik kiriş sistemlerinin tasarım
sınırlayıcıları için BS EN1993-1: 2005 (Annex-D, Eurocode 3) ve DIN 18-800 Teil-1
şartnamelerinde öngörülen tasarım kıstaslarına göre çözüm üretebilir ve optimum tasarım, çelik
yapılar için şartnamelerce öngörülen narinlik oranı tahkiki,kiriş gövde burkulması, maksimum
deplasman tahkiki, kesme gerilmesi tahkiki, kaynak hesabı göz önüne alınarak
gerçekleştirilebilir:
5-METRE AÇIKLIKLI ONDÜLİN GÖVDELİ KİRİŞİN OPTİMİZASYONU
Şekil 1’da gösterilen 5m açıklıklı ondülin gövdeli kiriş, kendi ağırlığının yanı sıra sırasıyla tam
orta noktasından tekil noktasal yüke maruz bırakılmıştır. Tekil yük altında kiriş için izin
verilebilir deplasman 17 mm ile sınırlandırılmıştır. Elastisite Modülü 205kN/mm² ve çelik kiriş
St-37 sınıfındadır. Kirişin boyutlandırılmasında farklı av arama ve ateşböceği yöntemlerinin
parametreleri optimum sonuç için test edilmiştir.

Şekil 1.5-metre Açıklıklı Çelik Ondülin Gövdeli Olarak Düşünülen Kiriş
Optimum boyutlandırma probleminde ondülin gövde yüksekliği, gövde dalga boyu, dalga
yüksekliği, flanş kalınlığı ve flanş genişliği tasarım değişkenleri olarak alınmıştır Tasarım
sınırlayıcıları olarak deplasman kısıtlayıcısı, kiriş profilin esneklik kapasitesi, kiriş kesme
kapasitesi, narinlik ve kaynak hesabı alınmıştır. Ateş böceği algoritması (FFO) ve av arama
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yöntemi (HSA) algoritması parametreleri kullanılarak optimum boyutlandırması yapılan
ondülin gövdeli kirişin sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Optimizasyon Tekniklerinin Parametreleri
Yöntem

Parametre değerleri

HSA

HGS=90 MML=0.002 HGCR=0.9 RaMAX=0.01 RaMİN=0
par=0.45 α=0.9 β=0.02 IE=25 Ncyc=10000

FFO

μ=40 β0=0.25 β=1 α=0.01γ=1 Nite=10000

Her iki yöntem için maksimum iterasyon sayısı 10000 olarak alınmıştır. Her iki optimizasyon
tekniğiyle elde edilen sonuçların minimum ağırlık- zaman grafiği Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. OGK_330 kirişi için tasarım geçmişi grafiği
Tasarım geçmişi grafiği incelendiği zaman Av arama tekniğinin (HSA) daha hızlı bir şekilde
optimum sonuca yakınsamaya başladığını fakat ateş böceği algoritması tekniği (FFO) ile elde
edilen ondülin gövdeli kiriş optimum tasarımın 176.33 kg ile daha hafif olduğu
gözlemlenmiştir. Ayrıca Av arama tekniğinin de optimum sonuca güvenilir bir yakınsama ile
iyi bir performansı göstermesine rağmen av arama tekniğinden % 7.4 daha ağır bir tasarım
ağırlığı bularak 189.38 kg bulmuştur.
Tablo 2. 5-metre Açıklıklı Ondülin Gövdeli Kirişin Optimum Boyutları
Optimum
kesit
tasarımı

Gövde
Kalınlığı
(mm)

Gövde
Yüksekliği
(mm)

Flanş
Kalınlığı
(mm)

Dalga
Yüksekliği
(mm)

Dalga
Boyu
(mm)

Minimum
Ağırlık
(kg)

OGK-330

5

330

8

43

155

176.33

Ondülin gövdeli kirişin tekil yük altında optimum geometrik özellikleri Şekil 3’de
gösterilmiştir.
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Şekil 3. Optimum Boyutlandırılan Ondülin Gövdeli Kirişin Profil Kesitleri
KAYNAKLAR
[1] M.R. Hestenes, Multiplier and Gradient Methods, Optimition Theory and Applications 4,
1969: 303-320
[2] V. B. Venkayya, N. S. Khot and L. Berke, Application of Optimality Criteria Approaches
to Automated Design of Large Practical Structures: Second Symposium Structural
Optimization, AGARD-CP-123, Milano, Italy, 1973.
[3] R. E. Perez, K. Behdinan, Particle Swarm Approach for Structural Design Optimization,
Computers and Structures. 1579-1588, (2007) 85 (19-20).
[4] S. Kirkpatrick, C. D. Gerlatt, M. P. Vecchi, Optimization by Simulated Annealing, Science,
1983: 671-680.
[5] K. S. Lee, Z. W. Geem, A New Structural Optimization Method Based on the Harmony
Search Algorithm, Computers and Structures, 82 (2004) 781-798.
[6] D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning,
Addison-Wesley Publishing, 1989.
[7] M. Dorigo and T. Stützle, Ant Colony Optimization, A Bradford Book, Massachusetts
Institute of Technology, 2004.
[8] Oftadeh, M. J. Mahjoob, M. Shariatpanahi, A novel meta-heuristic optimization algorithm
inspired by group hunting of animals: Hunting search, Computers and Mathematics with
Applications, 60 (2010) 2087-2098.
[9] X.S. Yang, Firefly Algorithm, Stochastic Test Functions and Design Optimisation,
International Journal of Bio-Inspired Computation, (2011) 78-84 Vol. 2, No. 2.
[10] S. Łukasik, S. Żak, "Firefly Algorithm for Continuous Constrained Optimization", Lecture
Notes in Artificial Intelligence, (2009) 97-106 vol. 5796.
[11] B. V. Babu and R. Angira, Optimization of non-linear chemical processes using
evolutionary algorithm: Int. Symp. 55th Annual Session IIChE 2002 (CHEMCON-2002), OU.
Hydrabed, December 19-32 Application No. 13.
[12] X. S. Yang, Firefly Algorithms for Multimodel Optimzation, SAGA 2009 LNCS, (2009)
169-178 vol.5792, pp.. Springer, Heidelberg

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

463

XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

BASINÇ GİRDAPLI BİR PÜSKÜRTEÇTE DAMLACIK BOYUT DAĞILIMI
VE HAVA ÇEKİRDEĞİ KARARSIZLIĞININ İNCELENMESİ
Tanju Ergen1 ve Onur Tunçer2
1,2
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
Pressure swirl atomizers are used in rocket engines with liquid propellants to spray fuel and
oxidizer into the combustion chamber. In this study, flow inside the pressure swirl atomizer is
investigated with computational fluid dynamics. Simulations are carried out using Volume of
Fluid (VOF) method with axisymmetric boundary condition assuming flow is incompressible
in two dimension. Pressure drop and half cone angle of investigated geometry found as 8 bars
and 28 degrees for 5.3 g/s flow rate. Sauter Mean Diameter of the atomizer is calculated as
74.6 μm. Formation of Taylor vortices are observed near the swirl chamber walls. After flow
became fully developed, pressure inside swirl chamber and air core diameter fluctuated over
time. Dominant mode of pressure and air core diameter change was found 274 Hz and 47 Hz,
respectively. Numerical solutions are consistent with experimental observations in literature.
ÖZET
Basınç girdaplı enjektörler sıvı yakıtlı roket motorlarında yakıt ve oksitleyicinin itki odasına
püskürtülmesi için kullanılır. Bu çalışmada basınçlı girdap tipi püskürteç içindeki akış
hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak incelenmiştir. Zamana bağlı benzetimler iki fazlı
laminer sıkıştırılamaz akış kabulü altında Sıvının Hacmi (VOF) metodu, iki boyutlu girdaplı
eksenel simetrik çözüm ağı kullanılarak yapılmıştır. İncelenen geometri için püskürtecin
basınç düşüşü 5.3 g/s için 8 bar ve yarım koni açısı 28 derece olarak bulunmuştur. Elde edilen
sayısal sonuçlar işlenerek spreyin Sauter ortalama çapı 74 μm olarak elde edilmiştir. Girdap
odasının duvar sınırlarına yakın bölgelerinde Taylor girdapları oluşmaktadır. Püskürteç
içerisinde basınç ve hava çekirdeği çapı çalkantıları gözlenmektedir. Basınç çalkantılarının
baskın modu 274 Hz civarında, hava çekirdeği çapı salınımlarının dominant modu ise 47 Hz
civarındadır. Bu çalkantılar neticesinde spreyin koni açısı da modüle edilmektedir. Sayısal
sonuçlar açık literatürdeki deneysel gözlemler ile uyumludur.
GİRİŞ
Enjektörler sıvı yakıtı küçük damlacıklar halinde atomize etmek için kullanılırlar.
Atomizasyon bir sıvı jetinin yahut filminin bir lüleden akışı sırasında oluşan kararsızlığın
büyümesi neticesinde birçok küçük damlacığa ayrışması olayıdır. Tasarımcı kendi uygulaması
için uygun enjektör tipini seçmelidir. Buradaki önemli boyutsuz sayı Weber sayısıdır. Weber
sayısını arttırmak daha kuvvetli bir kararsızlığı ve bunun karşılığında daha küçük
damlacıkların oluşumuna yol açar. Yakıt damlacıklarının boyut dağılımı ve sprey geometrisi
sıvı yakıtlı yanma odalarının performansına doğrudan etki eder. Yakıt enjektörlerinden çıkan
damlacıkların boyutları birkaç mikrondan birkaç yüz mikrona kadar değişim gösterir [1].
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Şekil 1. Atomizasyon Aşamaları
Basınçlı girdap tipi enjektörler üstün atomizasyon karakterleri ve basit geometrileri sayesinde
ucuz ve güvenilir enjektörler olarak ileri tanınmaktadırlar. Basınçlı girdap tipi püskürteçlerde
yakıt teğetsel olarak girdap haznesine beslenir. Geometrik olarak basit bir yapıda olmalarına
karşın basınçlı girdap tipi püskürteçlerin içindeki hidrodinamik olaylar oldukça karmaşıktır.
Püskürteç içinde oluşan hava çekirdeği, iç akışı bir serbest yüzey akışı haline getirir. Hava
çekirdeğinden dolayı, yüksek hızla dönen ve çok kararsız bir sıvı katmanına sahip, içi boş
koni şekilli sıvı oluşmuş olur [2]. Bu sıvı püskürtecin ağzından kendine özgü hidrodinamik
kararsızlığından dolayı ince bir film tabakası formunda çıkar ve bağlarından ayrılarak
damlalardan oluşan içi boş bir koni şeklini alır. Basınçlı girdap tipi püskürteçler oyuk koni
şeklinde bir sprey oluşturmaktadırlar. Bu tip enjektörlerin aynı zamanda sıvı yakıtlı roket
motorlarında oluşan alevi tutma ve enjektör plakasını sıcak yanma sonu ürünlerinden koruma
gibi avantajları da bulunmaktadır [3]. Püskürteç içinde oluşan karmaşık akış fenomeni
araştırmacıları basitleştirilmiş modeller kullanmaya yöneltmiştir. Erken çalışmalarda
püskürteç içindeki akış ağdasız ve sıkıştırılamaz olarak modellenmiş ve analitik denklemler
türetilmiştir [5]. Örneğin Taylor, girdap tipi püskürteçlerdeki potansiyel akış için en geçerli ve
öncü çözümü ileri sürdü ve hava çekirdeğinin çapı ile sprey koni açısının ters fonksiyonlar
(inverse functions) olduğunu, boşaltma katsayısının ise tek bir geometriye bağlı püskürteç
sabiti (K1) olarak tanımlı boyutsuz bir parametrenin fonksiyonu olduğunu tahmin etmiştir.
Ancak Taylor’ın teoremi sadece basitleştirilmiş silindirik girdap odası için geçerliydi ve
uygulamada karşılaşılan performans parametrelerine bağımlılığı açıklayamıyordu [6].
Çift fazlı akışları hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) metotları ile çözülebilmesi için
geliştirilmiş birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birisi de sıvının hacmi (VOF)
metodudur. Sıvının hacmi yöntemi ilk defa Hirt ve Nichols tarafından geliştirilmiş olup bu
yöntem çift fazlı akışların incelenmesinde oldukça sık kullanılır [7]. Büyük girdap
simülasyonu (LES) gibi yöntemler atomizasyonu modellemede hesaplama yükü açısından son
derece pahalı olacağından VOF yönteminin birçok endüstriyel ve akademik problem için çok
daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. VOF modellemesi için sınırlamalar aşağıda
sıralanmıştır; VOF modeli boşluk bölgelere izin vermez yani bütün kontrol hacimleri ya tek
bir fazdaki akışkan ile yada birden çok fazdan oluşan bir kombinasyon ile dolu olmalıdır,
fazlardan sadece biri sıkıştırılabilir olabilir, VOF kullanıldığında birbiriyle karışabilen türler
ve tepkimeli akışlar modellenemez.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Sıvının hacmi (VOF) iki veya daha fazla akışkanın birbirine karışmayacak şekilde
modellenmesine dayanır. Fazlar arasındaki ara yüz (veya ara yüzler) takibi, süreklilik
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denkleminin bir (veya birden çok) fazın hacim kesitleri için çözümüyle yapılır. Bu denklem
q’nuncu faz için Eş.1’de ifade edilmektedir.

(1)

Hacim kesit denklemi ilk faz için çözülmez, birincil fazın hacim kesiti Eş.2’deki sınırlama ile
hesaplanır. Böylece kütlenin korunumu garanti edilir.
(2)
Taşıma denklemleri ile ortaya çıkan özellikler, her kontrol hacmindeki bileşen fazların
varlığıyla belirlenir. Örnek olarak, n fazlı bir sistemde hacim kesiti ortalama yoğunluğu şöyle
bulunur;
(3)
Tek bir momentum denklemi tüm çözüm ağı içerisinde çözülür ve sonuçta elde edilen hız
alanı bütün fazlar arasında paylaşılır.
(4)
Fazlar arasında paylaşılan bir diğer denklem olan enerji denklemi de aşağıda gösterilmiştir.

(5)

(6)
Yüzey gerilimi için Brackbill’in ileri sürdüğü CSF (sürekli yüzey kuvveti) modeli
kullanılmaktadır. Bu model ile, yüzey geriliminin ek olarak VOF hesaplamalarına dahil
edilmesi momentum denkleminde bir kaynak teriminin eklenmesiyle sonuçlanır.
Yüzey gerilimi sabiti , σ
(7)
Yüzey gerilimi hesaplarının etkileri üçgen ve dörtyüzlü çözüm ağlarında, altı ve çok yüzlü
çözüm ağlarında olduğu kadar doğruluk göstermez. Bu yüzden yüzey gerilimi etkilerinin
önemli olduğu bölgelerde dört ve altı yüzlü hücreler kullanılmıştır.
Yüzey geriliminin önemli olup olmadığına boyutsuz iki niceliğe bakarak karar verilir. Bunlar
Reynolds numarası, Re, ile Capillary numarası, Ca, veya Reynolds sayısı ile Weber
numarasıdır, We.
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Re << 1 için diğer önemli nicelik Capillary sayısıdır;
(8)
Re >>1 için diğer önemli nicelik ise Weber sayısıdır;
(9)

Faz q’nun hacim fraksiyonu

’nın gradyanı olarak tanımlı yüzey normali n ile gösterilirse;
(10)

Eğrilik κ,
(11)
Aşağıdaki hacimsel kuvvet, momentum denklemine eklenen kaynak terimidir.
(12)
Boşaltma katsayısı,
(13)
Reynolds ve Weber sayıları,
(14)
(15)
Burada α sprey-yarı açısını, t film kalınlığını, VL ve Vrel ise sırasıyla filmin toplam hızı ve
hava ve suyun birbirine karşı olan göreceli hızını ifade etmektedir.
Damlacıkların ortalama boyutu Sauter Ortalama Çapı (SMD) kullanılarak belirtilir. Bu
çaptaki bir damlacık bütün spreyin hacim alan oranına sahiptir. SMD boyutunun önemi
damlacık buharlaşma/yanma oranının yüzey ile buharlaşan/yanan kütlenin de hacim ile
orantılı olmasından ileri gelir.
(16)
(17)
Lefevbre bu konuda geniş bir araştırma yaparak yukarıdaki ampirik sabitlerin değerine karar
vermiştir[8].
(18)
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Kütle debisi sınır koşulunda başlangıç gösterge basıncı olarak 6.87 bar atanmıştır ve toplam
kütle giriş debisi 0.053 kg/s olarak verilmiştir.
SAYISAL SONUÇLAR
Modellediğimiz püskürtecin girdap odası çapı 8 mm, toplam uzunluğu 17.5 mm, toplamda 2
tane bulunmak üzere sıvı giriş yuvalarının çapı 2.52 mm ve son olarak ise çıkış çapı 2
mm’dir. Toplamda dört farklı grid oluşturularak, çözümün sonuçlarının hücre sayısından
bağımsız olduğu teyid edilmiştir. Hücreler duvar kenarlarında ve hava çekirdeğinin oluşacağı
kısımda, özellikle kararsızlığın oluşacağı girdap odasının ucunda mümkün olduğunca
yoğunlaştırılmaya çalışılmıştır. Yeterli olmayan hücre sayısı, girdap odasının kenarında
oluşacak kararsızlığın kendi kendini sönümlemesine neden olabilir. Bu ilk iki çözüm ağında
görülmüştür.
Basınç Değişimi
Hava çekirdeğine yakın bir noktada basınç değişimi zamana bağlı olarak gözlemlenmiş ve bu
değişim Hızlı Fourier dönüşümü yapılarak aşağıda gösterilmiştir. Spektral analiz sonucunda
baskın mod 274.3 Hz olarak bulunmuştur.

Şekil 2. Enjektor İçerisinde Bir Noktada Basıncın Zamana Bağlı Değişimi
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Şekil 3. Dinamik Basıncın Spektral Analizi
Hava Çekirdeği Kararsızlığı
Basınç değişimi ile aynı şekilde hava çekirdeği çapının zamanla değişimi de gözlemlenmiş ve
Hızlı Fourier dönüşümü yapılarak aşağıda gösterilmiştir. Spektral analiz sonunda baskın mod
46.8 çıkmıştır.

Şekil 4. Hava Çekirdeği Çapının Zamana Bağlı Değişimi
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Şekil 5. Hava Çekirdeği Çapı Değerlerinin Spektral Analizi Sonucu
Damlacık Çapı

Şekil 6. Damlacık Çapı Dağılımı
Bu verilerden Ortalama Damlacık Çapı 74.6 μm olarak hesaplanmıştır ve grafik üzerinden
ortalama sapması 0.028 ve standart sapması 4.2933 olan log-normal dağılım eğrisinin
geçirilmiştir.
SONUÇLAR
Basınçlı girdap tipi püskürtecimizde suyun çıkış hızı yaklaşık olarak 43 m/s civarındadır.
Püskürteç içerisinde ölçülen en büyük teğetsel hız değeri ise, hava çekirdeğine yakın bir
bölgede, 38 m/s olarak ölçülmüştür. İncelenen geometri için püskürtecin basınç düşüşü 5,3 g/s
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kütle debisi için 8 bar ve yarım koni açısı 28o derece olarak bulunmuştur. Sayısal sonuçlar
açık literatürdeki deneysel gözlemler ile uyumludur. Elde edilen diğer sonuçlar, enjektörün
çıkış ağzında elde edilen maksimum Reynolds sayısı 12.3x103 ve maksimum Weber sayısı ise
8.4 olarak bulunmuştur. İncelenen akış koşulu için boşaltma katsayımız, CD, 0.421 olarak
hesaplanmıştır.
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KONİK TİPİ VİSKOELASTİK HELİSLERİN FARKLI YÜKLEMELER
ALTINDAKİ DİNAMİK DAVRANIŞI
Merve Ermiş1, Nihal Eratlı2, Hakan Argeso3, Akif Kutlu4 ve Mehmet H. Omurtag5
1,2,4,5
İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul
3
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Ankara
ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the dynamic behavior of a linear viscoelastic
conical type helical bar having a solid circular cross-section subjected to vertical distributed
loading by using the mixed finite method based on Timoshenko beam theory. It is assumed
that, the linear viscoelastic material exhibits the standard type of distortional behavior while
having elastic Poisson's ratio. The finite element analysis is carried out in Laplace space, the
material properties are implemented into the formulation through the use of the
correspondence principle. The results are transformed back to the time domain numerically by
using of the Modified Durbin's transformation algorithm. Two different cases of boundary
conditions are considered in the sample problems: helix fixed from one end (cantilevered) and
helix fixed from two ends. For each case, the dynamic responses of the helices are determined
for step and impulsive types (having rectangular, sinusoidal, right triangular and triangular
forms) of dynamic vertical distributed loadings.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Timoshenko çubuk kuramına dayalı karışık sonlu eleman formülasyonu
kullanılarak daire kesitli konik tipi doğrusal viskoelastik helislerin düzgün yayılı yük
etkisinde dinamik davranışını araştırmaktır. Doğrusal viskoelastik malzemenin kayma modülü
standart model ile tanımlanmış ve Poisson oranı elastik alınmıştır. Sonlu eleman çözümlemesi
Laplace uzayında gerçekleştirileceği için, viskoelastik malzeme özellikleri karşıgelim ilkesi
kullanılarak belirlenmiş ve. Laplace uzayında elde edilen sonuçlar, geliştirilmiş Durbin
dönüşüm algoritması kullanılarak zaman uzayına taşınmıştır. Örnek problemlerde iki farklı
sınır koşulu kullanılmıştır: bir ucundan tutulu diğer ucu serbest helis ve iki ucu tutulu helis.
Her iki durum için adım ve impulsif tiplerinde (dikdörtgen, sinüzoidal, dik üçgen ve üçgen
formlarında olmak üzere) düşeyde etkiyen dinamik yayılı yüklemeler etkisindeki helislerin
dinamik davranışı incelenmiştir.
GİRİŞ
Birçok malzeme iç sürtünmeye bağlı olarak hem elastik hem de viskoz davranışı birlikte
sergiler. Viskoelastik formülasyon bu iki davranışı bir arada ele alabilmesi sebebiyle,
malzeme davranışının daha gerçekçi ifadesine olanak sağlayabilmektedir. Literatür
incelendiğinde, doğru ve daire eksenli doğrusal viskoelastik çubuklar ile ilgili çok sayıda
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çalışma varken [1-9], doğrusal viskoelastik helislere ait çalışmalar sayıca oldukça azdır [1013].
Bu çalışmada, Timoshenko çubuk kuramı üstünden konik helislerin dinamik yükler altındaki
viskoelastik davranışı, Laplace uzayında sonlu eleman çözümü üstünden incelenmiştir.
Yöntemin güvenirliği ve doğruluğu [12] de gösterildiği için bu çalışmada [12] ye ilave olarak
eğrilikler için kesin helis geometrisi fonksiyon değerleri [13] sonlu eleman yazılımına
yüklenmiş ve elde edilen formülasyon özgün problemlere uygulanmıştır. [13] de önerilen
algoritma, helis geometrisini tanımlayan yay uzunluğu ve eğriliklerin işlemlere kesin
fonksiyon değerleri ile katılmasıyla elde edilmiştir. Doğrusal viskoelastik malzeme davranışı
standart model ile tanımlanmış ve Poisson oranı sabit alınmıştır. Sonlu eleman çözümlemesi
Laplace uzayında gerçekleştirileceği için, malzeme özelliklerinin frekans uzayına aktarımında
karşıgelim ilkesinden yararlanılmıştır. Laplace uzayında gerçekleştirilen çözümler zaman
uzayına geliştirilmiş Durbin algoritması [14-16] ile taşınmıştır. Konik tipi helislerin (Şekil 1a
ve 1c) dinamik davranışı düzgün yayılı adım tipi yük ile dikdörtgen, sinüzoidal, dik üçgen ve
üçgen tipi impulsif yükler (Şekil 1b) üzerinden ayrıntılı olarak incelenmiş ve özgün
problemler çözülerek literatüre katkı sağlanmıştır.

Şekil 1. Konik tipi helis ve dinamik yükler
ALAN DENKLEMLERİ ve SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU
Helis Geometrisi: Helis taban dairesi üzerinden ve x ekseninden itibaren ölçülen  açısı
parametre olarak seçildiğinde, R ( ) helisin eksen geometrisinin yarıçapını,  yükselme
açısını ve p ( ) helisin birim radyana gelen yükselme değerini göstermektedir. Helis
geometrisinin kartezyen koordinatlardaki ifadesi,
x  R ( ) cos  , y  R ( )sin  , z  p ( )  , p ( )  R ( ) tan 

(1)

şeklinde tanımlanmıştır. Konik tipi helis için Rmin ve Rmax sırasıyla helisin tavan ve taban
merkez yarıçaplarını, n ise tur sayısını göstermek üzere, helisin keyfi bir noktasına ait eksen
yarıçapı,

.
(2)
R( ) Rmax ( R min R max )
2n
şeklinde verilmiştir.
Alan denklemleri ve fonksiyonel: Timoshenko çubuk kuramına dayalı alan denklemleri
Laplace uzayına taşındıktan sonra aşağıdaki yapıda yazılır [12]:
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T,s  q   A z 2 u  0
M,s  t  T  m   I z 2 Ω  0

u,s  t  Ω  C T  0
Ω,s  C M  0

(3)

(4)

z Laplace dönüşüm parametresi olmak üzere (3) ve (4) de yer alan, Laplace uzayında ve
Frenet koordinat sisteminde tanımlanmış vektörel büyüklükler u (ut , un , ub ) yer değiştirme,
Ω ( t,  n ,  b) dönme, T (Tt , Tn , Tb ) kuvvet ve M ( M t , M n , M b ) moment, I ( I t , I n , I b )
eylemsizlik momenti,  birim kayma,  birim dönme, C  , C kompliyans matrisleri, q ve
m yayılı yük ve momenttir. Ayrıca,  malzeme yoğunluğu ve A kesit alanıdır. (3) ve (4)
kullanılarak denklemler operatör formda yazılır ve operatörün potansiyel olduğu
ispatlandıktan sonra Laplace uzayındaki fonksiyonel aşağıdaki gibi elde edilir [12].

I  y   [u, T,s ]  [t  Ω, T]  [M,s , Ω]  12 [C M, M]  12 [C T, T]

 12  A z 2  u, u  12  z 2   Ω, Ω   q, u   m, Ω


ˆ M]
ˆ ), u]  [(M  M
ˆ ), Ω]  [u,
ˆ
 [(T  T
T
]

[
Ω,






(5)

Karışık sonlu eleman algoritması: İki düğüm noktalı eğrisel çubuk eleman kullanılmış,
  ( j  i ) eğrisel sonlu elemana ait düğüm noktaları arasındaki merkez açıyı göstermek
üzere, doğrusal şekil fonksiyonları i  ( j   ) /  ve  j  (  i ) /  şeklinde
tanımlanmıştır. 2×12 serbestlik derecesine sahip eğrisel çubuk elemanın her bir düğüm
noktasında Frenet koordinat sisteminde verilen değişkenlere ait vektörler u , Ω , T , M dir.
Bu çalışma kapsamında [13] de önerilen ve doğrulanan, helis geometrisini tarifleyen
parametrelerin (yay uzunluğu c( ) , helis eğriliği  ( ) ve helisin tabii burulması olan  ( ) )
kesin fonksiyon değerleri ile işlemlere doğrudan katıldığı yeni bir karışık sonlu eleman
formülasyonu kullanılmıştır. Önerilen yeni formülasyon [13], bu çalışmada özgün viskoelatik
problemlere uyulanmıştır.
Viskoelastik malzeme modeli: Viskoelastik malzemedeki zamana bağlı davranış çeşitli
mekanik modeller ile ifade edilmektedir. Bu mekanik modeller için toplam gerilme elastik
gerilme ve viskoelastik gerilme bileşenlerinden oluşmaktadır. Elastik davranış yaylar ile
temsil edilirken, viskoelastik davranış ise sönümleyiciler ile temsil edilmektedir. Karşıgelim
ilkesi ile zaman uzayında tanımlı doğrusal viskoelastik problem, frekans uzayında tanımlı
sembolik bir elastik probleme dönüşmektedir [17]. Kullanılan viskoelastik malzeme
modelinde, standart model kayma modülünün sanal karşılığı,
1   G rG z 
G
G G
 ;   Gg / G  1
G
1


z
r



(6)

biçimindedir [18,19]. Burada  rG gecikme zamanını, G denge ve Gg ise anlık konumu
göstermektedir.
Geliştirilmiş Durbin dönüşüm algoritması: Bu çalışmada, sayısal ters Laplace dönüşüm
yöntemlerinden biri olan geliştirilmiş Durbin dönüşüm algoritması [14-16] kullanılarak
Laplace uzayındaki sonuçlar zaman uzayına taşınmıştır.
SAYISAL SONUÇLAR
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Bu çalışmada, bir ucundan tutulu diğer ucu serbest (Şekil 1a) ve iki ucundan tutulu (Şekil 1c)
iki farklı sınır koşuluna sahip, düşeyde etkiyen düzgün yayılı yükün etkisindeki doğrusal
viskoelastik konik tipi helisel çubuk problemi ele alınmıştır. Çözümlerde kullanılan helis
geometrisi ve malzemeye ait bilgiler sırasıyla: Tur sayısı n  5.5 , düşey helis yüksekliği
H  5 m , helisin en küçük yarıçapının, en büyük yarıçapa oranı Rmin / Rmax  0.5
( Rmax  2 m ). Dolu daire kesitin çapı D  20 cm , kayma modülü G  80 GPa , Poisson oranı
  0.3 malzeme yoğunluğu   7850 kg/m3 . Viskoelastik davranışı tanımlayan parametreler
sırasıyla,  rG  0.01s ,  G  1.5; 3.0 dır.  rG ve  G değerleri (6) da kullanılarak ( G ) kayma
modülünün sanal karşılığı hesaplanmıştır. Yüklere ait (Şekil 1b) q  qz (t ) yayılı yükünün
şiddeti qo  500 N/m ve yükleme süresi t yük  4 s dir. Helis probleminin çözümü Laplace
uzayında gerçekleştirildiği için, sonuçların zaman uzayına taşınmasında kullanılan
geliştirilmiş Durbin algoritması için gerekli parametreler aT  6 ve N  211 olarak alınmıştır.
Bir ucundan tutulu diğer ucu serbest helisel çubuğun serbest ucundaki düşey yer değiştirme
( u z ) ile çubuğun tutulu ucundaki moment ( M y ) büyüklüğü ve iki ucundan rijit tutulu helisel
çubuğun ise orta noktasındaki düşey yer değiştirme ( u z ) ile çubuğun tutulu ucundaki (Şekil
1.c, A noktası) moment ( M y ) zaman içindeki davranışları 0  t  20s aralığında
incelenmiştir. 100 eleman kullanılarak elde edilen, farklı yükleme ve sınır koşulları altında
 G parametresinin dinamik davranış üzerindeki etkilerinin incelendiği sonlu eleman
sonuçları Şekil 2-3 deki grafiklerle verilmiştir. Elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa:
  G  1.5;3.0 değerleri için bir ucu tutulu diğer ucu serbest konik tipi helisin dinamik
davranışı farklı dinamik yükler altında incelenmiş, serbest uçtaki düşey yer değiştirme
( u z ) ile çubuğun tutulu ucundaki moment ( M y ) büyüklüklerinin zamana bağlı
davranışları grafik olarak Şekil 2 de verilmiştir.  G büyüdükçe hareketin daha hızlı
sönümlendiği, titreşim hareketinin genliğinin azaldığı ve kuazi-statik duruma yaklaştığı
gözlenmiştir.
  G  1.5;3.0 değerleri için iki ucundan tutulu konik tipi helisin dinamik davranışı farklı
dinamik yükler altında incelenmiş, konik helisin orta noktasındaki düşey yer değiştirme
( u z ) ile çubuğun tutulu ucundaki (A noktası) moment ( M y ) büyüklüklerinin zamana
bağlı davranışları grafik olarak Şekil 3 de verilmiştir.  G büyüdükçe, konsol konik
helise benzer şekilde hareketin hızla sönümlendiği, titreşim hareketinin genliğinin
azaldığı ve kuazi-statik duruma yaklaştığı gözlenmiştir.
 İki ucu tutulu sınır koşulu kullanıldığında, dinamik davranışın daha çabuk sönümlendiği
gözlenmiştir.
 Düşey yer değiştirme ( u z ) ve momente ( M y ) ait genlikler en büyük değerlerini adım
tipi yüklemede alırken, en küçük değerlerini üçgen impulsif yüklemede almaktadır. Bu
değerlendirme her iki sınır koşulu için de aynıdır.
 Farklı dinamik yüklerin sonuçlar üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için düşey yer
değiştirme ( u z ) ve momente ( M y ) ait grafiklerdeki ilk ekstrem değerler esas alınmış ve
farklar adım tipi yüklemeye ait değerlere göre normalize edilerek yüzde olarak
verilmiştir. Bu değerlendirme,  G  1.5 parametresi kullanılarak her iki tip sınır koşulu
için yapılmıştır (Şekil 2-3).
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1. Bir ucu serbest diğer ucu tutulu konik helisin düşey yer değiştirmesine ( u z ) ait
azalım yüzdeleri dikdörtgen, dik üçgen, sinüzoidal ve üçgen impulsif yükler için
sırasıyla %0.11, %10.02, %44.71, %46.12 şeklindedir.
2. Bir ucu serbest diğer ucu tutulu konik helisin momentine ( M y ) ait azalım yüzdeleri
dikdörtgen, dik üçgen, sinüzoidal ve üçgen impulsif yükler için sırasıyla %0.16,
%9.99, %43.23, %45.3 şeklindedir.
3. İki ucu tutulu konik helisin düşey yer değiştirmesine ( u z ) ait azalım yüzdeleri
dikdörtgen, dik üçgen, sinüzoidal ve üçgen impulsif yükler için sırasıyla %0.13,
%4.50, %43.49, %57.80 şeklindedir.
4. İki ucu tutulu konik helisin momentine ( M y ) ait azalım yüzdeleri dikdörtgen, dik
üçgen, sinüzoidal ve üçgen impulsif yükler için sırasıyla %0.03, %4.74, %42.17,
%42.96 şeklindedir.

(a) Adım tipi yüklemeye ait u z yer değiştirmesi

(b) Adım tipi yüklemeye ait M y momenti
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(c) Dikdörtgen impulsif yüklemeye ait u z yer değiştirmesi

(d) Dikdörtgen impulsif yüklemeye ait M y momenti

(e) Sinüzoidal impulsif yüklemeye ait u z yer değiştirmesi

(f) Sinüzoidal impulsif yüklemeye ait M y momenti

(g) Dik üçgen impulsif yüklemeye ait u z yer değiştirmesi
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(h) Dik üçgen impulsif yüklemeye ait M y momenti

(i) Üçgen impulsif yüklemeye ait u z yer değiştirmesi

(j) Üçgen impulsif yüklemeye ait M y momenti
Şekil 2. Bir ucundan tutulu diğer ucu serbest konik tipi helisin farklı yüklemeler altındaki
dinamik davranışı

(a) Adım tipi yüklemeye ait u z yer değiştirmesi
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(b) Adım tipi yüklemeye ait M y momenti

(c) Dikdörtgen impulsif yüklemeye ait u z yer değiştirmesi

(d) Dikdörtgen impulsif yüklemeye ait M y momenti

(e) Sinüzoidal impulsif yüklemeye ait u z yer değiştirmesi
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(f) Sinüzoidal impulsif yüklemeye ait M y momenti

(g) Dik üçgen impulsif yüklemeye ait u z yer değiştirmesi

(h) Dik üçgen impulsif yüklemeye ait M y momenti

(i) Üçgen impulsif yüklemeye ait u z yer değiştirmesi
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(j) Üçgen impulsif yüklemeye ait M y momenti
Şekil 3. İki ucundan rijit tutturulmuş konik tipi helisin farklı yüklemeler altındaki dinamik
davranışı
SONUÇLAR
Dinamik yüklerin ve sınır koşullarının viskoelastik konik tipi helisin dinamik davranışı
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Viskoelastik davranışı tanımlamada standart model
kullanılmış, Poisson oranı sabit alınmış ve karşıgelim ilkesi kullanılarak çözüm algoritmasına
eklenmiştir. Timoshenko çubuk kuramına dayalı karışık sonlu eleman algoritması kullanılarak
Laplace uzayında problem çözülmüş ve sonuçlar geliştirilmiş Durbin dönüşüm algoritması
kullanılarak zaman uzayına taşınmıştır. Elde edilen sonuçlar detaylı olarak incelenmiş ve
irdelenmiştir.
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ABSTRACT
Bu çalışmada eksenel fonksiyonel derecelendirilmiş kirişlerin, değişik sınır koşullarındaki
titreşim ve burkulma davranışları incelenmektedir. Kritik burkulma yükü ve frekanslar Ritz
Metodu yardımıyla bulunmaktadır. Yer değiştirmeler basit cebirsel fonksiyonlar olarak ele
alınmıştır. Malzeme özellikleri eksen doğrultusunda bir fonksiyona uygun değiştirilerek,
değişik malzeme özellikleri ve değişik fiziksel sonuçlar elde edilmiştir.
ÖZET
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kirişler, plaklar ve kabuklarda istenilen doğrultuda malzeme
özellikleri değiştirilebildiği için mühendislik uygulamalarında kullanımı son yıllarda gittikçe
artmıştır. Bu derecelendirme ile kompozit malzeme içerisinde gerilme dağılımları sürekli bir
hale getirilebilmektedir.
GİRİŞ
Bu malzemeler, dinamik özelliklerinden dolayı günümüzde, havacılıkta, süper bilgisayarlarda,
çevre sensörlerinde ve otomotiv endüstrisinde kullanım alanı bulmaktadır[1,2]. Kalınlık
boyunca fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler yüksek hızda savurma dökümle imal
edilebilmektedir[3,4] ve malzemenin kimyasal yapısı da bu sayede değiştirilmektedir[5].
Kalınlık doğrultusunda literatürde birçok çalışma mevcuttur[6-12]. Kalınlık ve eksen yönünde
yapılan derecelendirme çalışmalarının karşılaştırma literatürde oldukça az yer tutmaktadır[1322]. Bu çalışmada, Klasik Kiriş Teorisi kullanılarak, eksenel derecelendirilmiş kiriş
incelenmiştir. Kritik Burkulma yükü ve frekans değerleri Ritz Metodu sayesinde bulunmuştur.
Derecelendirme kirişin yoğunluğunun ve Elastisite Modülünün eksen boyunca
değiştirilmesiyle elde edilmektedir.

ANALİZ
Derecelendirme işlemi, kirişin sol ucundan başlayıp sağ ucuna kadar aşağıdaki denklemler
kullanılarak elde edilmektedir.
M

Pfgm   PmV fm

(1)

m 1
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M

V
m 1

fm

1

x
Vf   
 L

,

(2)

N

,

(3)

N

x
E ( x)  ( E2  E1 )   E1
 L

(4a)

N

x
 ( x)  (  2  1 )   1
L

(4b)

Burada, P, Vf ,E ve ρ sırasıyla, fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme parametresi, hacim
oranı, Elastisite Modülü ve yoğunluğu göstermektedir. Kirişin eksen yönünü ise x ekseni
olarak alınmıştır. N sayısı ise 0≤N≤∞ aralığında değişmektedir. Vf değişimi Şekil 1’de
gösterilmektedir. E1 ve E2 ise sırasıyla, kirişin sol ve sağ ucunu temsil etmektedir.

Şekil 1. Uzunluk boyunca hacim oranı değişimi
Kirişin genleme potansiyel enerjisi:
1 L
E ( x) I ( x)w,2xx dV
,
(5)

0
2
Burada, w ve I sırasıyla, z eksenindeki yer değiştirme ve atalet momentini vermektedir. V ise
kirişin hacmini vemektedir. Düzlem içi kuvvetlerin işi:
1
Vel   Px w,2x dx
.
(6)
2 L
Burada, Px düzlem içi basma kuvvetidir. Ritz Metodu kullanılarak yer değişimi aşağıdaki hale
dönüşmektedir:
Us 

I

w( x)   Ai f ( x)

,

(7)

i io

Burada, Ai’ler bilinmeyen katsayılar ve f(x) geometrik sınır koşullarına denk gelen
fonksiyondur. Kritik burkulma yükü ve titreşim frekanslarını bulabilmek fonksiyon şu şekilde
tanımlanır:

F  U s  Vel
484

,
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Bu fonksiyon belirsiz sabitler olarak Denklem 7’de ifade edilmiştir.
F
,
0
Ai

(9)

I×I ile, lineer, homojen denklemdeki eşit sayıdaki bilinmeyen Ai’lerin eşzamanlı toplamı :

K  M   0

K   M   0

,

4

(10a)
,

(10b)

Burada, K ve M sırasıyla, katılık ve burkulma için dış yük veya titreşim için kütle matrisidir;
 ve  ise sırasıyla, kritik burkulma yükü ve boyutsuz frekans parametresini vermektedir. Δ
bilinmeyen Ai’nin kolon vektörüdür.
Derecelendirme işleminden sonra Sayısal Sonuçlar Kısmında, iki farklı özellik(Titreşim ve
Burkulma) için iki farklı başlık altında konu incelenecektir.
SAYISAL SONUÇLAR

1) Titreşim
, boyutsuz frekans parametresidir ve 4  ( 1 2 L4 ) /(E1I ) ,olarak elde edilir.
Bu çalışmada, boyutsuzlaştırmak için koordinatı as =x/L revize ettik ve basit cebirsel
polinomu şu şekilde yazdık:
M

w( , t )   Ai X i ( ),

(11)

i i0

Burada polinom şu şekilde ifade edildi:
X i   i (  1) B ,

(12)

Burada titreşimde, Zirconia-Aluminyum için fonksiyonel derecelendirme gerçekleştirilmiş,
İlk iki boyutsuz frekans parametresi elde edilmiştir.
Bu malzemelere ait fiziksel özellikler şu şekildedir:
Al :
ZrO2 :

Ea  70GPa, a  2702kg / m3 ,
Ec  200GPa, a  5700kg / m3 ,

(13)
(14)

Fonksiyonel derecelendirilmiş kirişte, =0’da ZrO2 yoğun olarak bulunmakta, =1 kısmında
ise Al yoğun olarak bulunmaktadır. Altı değişik sınır koşulu ve değişik derecelendirme
koşulları için, ilk iki boyutsuz frekans parametresi Çizelge 1’de gösterilmektedir. NAl ve NZ
Alüminyum ve Zirconia'nın frekans parametrelerini göstermektedir. F,C ve S mesnet tipleri
ise sırasıyla, Serbest, Ankastre ve Basit mesneti göstermektedir.
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Çizelge 1. Alüminyum- Zirconia Eksenel FDM
E2/E1:0.35, m2/m1:0.47.

için boyutsuz frekans parametreleri,

N
B.C. n

NAl

0.1

0.5

1

2

3

5

8

30

NZ

FF

1

4.062

4.399

4.531

4.659

4.793

4.848

4.878

4.870

4.795

4.729

2

6.846

7.447

7.638

7.779

7.921

7.991

8.059

8.096

8.066

7.970

1

1.610

1.852

2.025

2.075

2.069

2.044

2.004

1.968

1.905

1.875

2

4.032

4.497

4.697

4.768

4.818

4.838

4.845

4.833

4.758

4.694

1

3.372

3.710

3.868

3.966

4.047

4.073

4.077

4.058

3.983

3.926

2

6.071

6.649

6.854

6.973

7.090

7.146

7.198

7.215

7.156

7.068

1

2.911

2.946

3.015

3.055

3.095

3.113

3.128

3.136

3.141

3.141

2

5.826

5.900

6.049

6.126

6.188

6.215

6.243

6.262

6.282

6.283

1

3.640

3.659

3.685

3.693

3.701

3.710

3.727

3.751

3.847

3.926

2

6.577

6.664

6.788

6.827

6.844

6.849

6.858

6.872

6.957

7.068

1

4.385

4.494

4.589

4.577

4.539

4.525

4.524

4.538

4.634

4.729

2

7.298

7.422

7.594

7.619

7.626

7.629

7.636

7.651

7.729

7.851

CF
SF
SS
SC
CC

Çizelge 2. E2/E1:2 ve m2/m1:2 için boyutsuz frekans parametreleri.
N
B.C. n

NAl

0.1

0.5

1

2

3

5

8

30

NZ

FF

1

4.734

4.757

4.797

4.764

4.680

4.631

4.592

4.591

4.631

4.730

2

7.970

7.998

8.025

7.990

7.935

7.912

7.885

7.883

7.839

7.970

1

1.875

1.837

1.732

1.685

1.671

1.682

1.711

1.743

1.823

1.875

2

4.694

4.652

4.565

4.543

4.544

4.545

4.545

4.545

4.597

4.693

1

3.927

3.916

3.879

3.845

3.807

3.789

3.777

3.779

3.839

3.927

2

7.069

7.065

7.049

7.035

7.007

6.983

6.949

6.928

6.949

7.068

1

3.141

3.141

3.138

3.134

3.132

3.133

3.137

3.139

3.141

3.141

2

6.283

6.283

6.283

6.286

6.288

6.285

6.279

6.279

6.283

6.283

1

3.926

3.936

3.971

4.006

4.054

4.080

4.092

4.081

4.004

3.930

2

7.097

7.098

7.108

7.129

7.171

7.207

7.253

7.280

7.243

7.106

1

4.729

4.702

4.673

4.709

4.796

4.847

4.888

4.891

4.816

4.734

2

7.837

7.826

7.792

7.837

7.910

7.950

7.990

8.017

7.973

7.859

CF
SF
SS
SC
CC
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Çizelge 3. E2/E1:2 ve m2/m1:4 için boyutsuz frekans parametreleri.
N
B.C.

n

NAl

0.1

0.5

1

2

3

5

8

30

NZ

FF

1

3.977

4.033

4.197

4.283

4.315

4.331

4.369

4.414

4.449

4.729

2

6.702

6.779

7.010

7.159

7.310

7.403

7.496

7.593

7.672

7.969

1

1.576

1.545

1.467

1.437

1.442

1.466

1.516

1.573

1.737

1.875

2

3.947

3.927

3.916

3.970

4.098

4.196

4.305

4.368

4.468

4.694

1

3.301

3.308

3.337

3.380

3.461

3.519

3.581

3.616

3.718

3.927

2

5.944

5.974

6.096

6.243

6.435

6.531

6.615

6.687

6.804

7.068

1

2.642

2.654

2.703

2.762

2.864

2.941

3.035

3.095

3.139

3.141

2

5.283

5.313

5.435

5.582

5.790

5.901

6.008

6.106

6.271

6.283

1

3.302

3.329

3.440

3.565

3.771

3.904

4.025

4.061

4.002

3.930

2

5.969

6.004

6.160

6.350

6.627

6.797

6.998

7.157

7.243

7.106

1

3.977

3.973

4.024

4.152

4.399

4.578

4.767

4.852

4.815

4.734

2

6.590

6.616

6.727

6.941

7.269

7.477

7.700

7.877

7.982

7.859

CF
SF
SS
SC
CC

Çizelge 4. E2/E1:4 ve m2/m1:2 için boyutsuz frekans parametreleri.
N
B.C. n

NAl

0.1

0.5

1

2

3

5

8

30

NZ

FF

1

5.625

5.631

5.566

5.392

5.073

4.880

4.702

4.620

4.632

4.730

2

9.478

9.457

9.261

8.957

8.560

8.374

8.193

8.051

7.860

7.853

1

2.229

2.151

1.917

1.781

1.706

1.698

1.715

1.745

1.823

1.875

2

5.582

5.482

5.198

5.022

4.847

4.744

4.635

4.580

4.598

4.694

1

4.669

4.629

4.471

4.295

4.061

3.939

3.837

3.800

3.840

3.927

2

8.406

8.353

8.133

7.891

7.578

7.397

7.190

7.043

6.952

7.068

1

3.736

3.717

3.635

3.532

3.381

3.295

3.214

3.171

3.143

3.141

2

7.471

7.430

7.257

7.068

6.826

6.691

6.536

6.422

6.293

6.283

1

4.668

4.660

4.611

4.544

4.456

4.408

4.349

4.282

4.089

3.936

2

8.440

8.391

8.201

8.007

7.792

7.702

7.625

7.571

7.416

7.124

1

5.625

5.547

5.348

5.268

5.230

5.209

5.171

5.115

4.908

4.742

2

9.317

9.237

8.941

8.776

8.619

8.530

8.417

8.339

8.109

7.871

CF
SF
SS
SC
CC

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

487

Filiz1 ve Aydoğdu2

2) Burkulma
Burkulmada Zirconia ve Çelik malzeme incelenecek olup; SS, CF ve SC sınır koşulları
örnekleri verilecektir. T(K) Sıcaklığına bağlı olarak Fonksiyonel Derecelendirilmiş
Malzeme(FDM) fonksiyon olarak şu şekilde tanımlanır[Toulokian]:



Pi  P0 P1T 1  1  P1T  P2T 2  P3T 3



,

(11)

Burada, P0 ,P1, P1, P2 , malzemenin sıcaklık sabitleridir.
Zirconia ve Çelik için fiziksel özellikler Çizelge 2’de verilmektedir.
Çizelge 5. FDM için Malzeme Özellikleri [Toulokian]
Stainless Steel

Zirconia

E(Nm-2)



E(Nm-2)



P0

201.04E09

8166

244.27E09

5700

P-1

0

0

0

0

P1

3.079E-04

0

-1.371E-03

0

P2

-6.534E-07

0

1.214E-06

0

P3

0

0

-3.681E-10

0

2.077

8166

5700

Titreşim kısmında olduğu gibi burada da benzer olarak Ritz Metodu kullanılmıştır.(Denklem
11-12). Ritz Metoduna bağlı olarak burkulma için sınır koşulları Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 6. Kinematik Sınır Koşulları
Boundary condition type

at x=0,1

S

w0

C

w  0, w,  0

F

w0

Kritik burkulma yükü için yakınsama çalışması Çizelge 4’te verilmektir.
Çizelge 7. Değişik Sınır Koşulları için Kritik Burkulma Yükünün Yakınsama Çalışması
M
3
4
5
6
7
Ref[Bras Almroth]
Ref[Yang]
488

SS
9.874
9.869
9.869
9.869
9.869
9.869

SC
20.284
20.193
20.19
20.19
20.19
20.19
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CF
2.467
2.467
2.467
2.467
2.467
2.47
-
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Yakınsama çalışması neticesinde, elde edilen veriler karşılaştırılan verilerle M sayısının
artmasıyla daha da yakınlaşmakta, M=7 olduğunda ise virgülden sonraki 5 basamağa kadar
hassasiyet sağlanmaktadır.
Çizelge 4’te, Ritz Analizinin hassasiyeti gösterildikten sonra, Zirconia-Çelik FDM için deişik
derecelendirme koşulları incelemesi yapılmıştır(Çizelge 5). N sayısının azalmasıyla Çelik
kısım özellikleri ağır basmakta, artmasıyla da Zirconia kısmın özellikleri ağır basmaktadır.
Çizelge 8. Critical buckling load parameters for Stainless-Steel Zirconia AFGB.
N
B.C.

NSS

SS

12.168 11.474 11.011 10.504 10.257 10.043 9.940

SC

24.954 23.392 22.513 21.671 21.314 21.028 20.843 20.545 20.19

CF

3.049

0.5

2.755

1

2.633

2

2.539

3

2.505

5

2.482

8

2.472

20

NZ

9.877

9.869

2.467

2.467

Bu uygulamayı, değişik Elastisite Modülleri ve değişik sınır koşullarına uygularsak, Şekil 2
için Kritik Burkulma Yüklerini N’e bağlı olarak grafikte ifade edebiliriz:

Şekil 2. Kritik Burkulma Yükünün, N, derecelendirme oranı ve Er, Elastisite Modülüne göre
değişimi.
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SONUÇLAR
Bu çalışmada, Eksenel FDM kiriş için titreşim ve burkulma analizi yapılmış, değişik durumlar
için boyutsuz frekans parametresi ve kritik burkulma yükü tayini yapılmıştır. Bu tayinleri
yapabilmek için Euler-Bernoulli Kiriş Teorisi ve Ritz Metodundan yararlanılmıştır. N
derecelendirme sabiti kullanılarak yapılan derecelendirmede, hem kritik burkulma yükü hem
de boyutsuz frekans parametresi mantıklı sonuçlar vermiştir. İlk olarak titreşim frekans
parametreleri incelenmiş, ardından ise kritik burkulma yükü incelenmiştir.
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FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ Al-SiC KOMPOZİT
MALZEMELERİN TERMAL ŞOK ETKİSİ ALTINDA MEKANİK
ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
Abdullah Göçer1, Fehmi Nair2 ve Murat Aydın3
1,2
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kayseri
3
Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Kayseri

ABSTRACT
In this study, structural and mechanical behavior of the functional graded materials which
developed for ballistic was examined under compression test. The materials which have AlSiC mixing and value of n=0.1, n=1 and n=10, have been used in experimental studies. A
series of these pruducts were subjected to compression test directly, and these mechanical
values and damage forms was examined. And the other series of macro wiev was investigate
and then was applied to compression test after thermal shocking from 550 °C to 0 °C. The
obtained results show that the functional graded materials presents different mechanical
behaviour under different n value. Thermal shocks introduced the increasing affect to
compression strenght and decreasing affect to shape changing ability.
ÖZET
Bu çalışmada balistik amaçlı geliştirilen fonksiyonel kademelendirilmiş malzemelerin (FGM)
basma testi altındaki şekilsel ve mekanik davranışı inlenmiştir. Al-SiC karışımından oluşan bu
malzemelerden n=0.1, n=1 ve n=10 değerlerine sahip olanlar deneysel çalışmalarda
kullanılmıştır. Bu malzemelerden bir seri, direk olarak basma testine tabi tutulmuş ve bunların
mekanik değerlerine ve hasar şekillerine bakılmıştır. Diğer bir seri ise 550 C’den 0 C’ye ani
olarak soğutularak (termal şok), önce makro incelemeye tabi tutulmuş daha sonra yine bu
numunelerede basma testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar FGM’lerin basma testi altında
farklı n değerlerinde farklı yapıda şekil değiştirdiğini, termal şokların ise basma dayanımını
artırıcı, şekil değiştirme kabiliyetini azaltıcı etki ortaya koyduğunu göstermektedir.
GİRİŞ
Genel manada malzemeler kesit boyunca aynı yapıda ve özellikte olmakla beraber özel
amaçlar için bu homojen yapı değiştirilebilmektedir. Fonksiyonel kademelendirilmiş
malzemeler bir tarafının özelliğinin diğer tarafından farklı olduğu ve bu taraflar arasında
malzeme bileşiminin sürekli olarak değiştiği yapılardır (Şekil 1). Genellikle metal seramik
bileşiminden oluşan bu malzemelerde, genellikle istenen özellik bir tarafın yüksek mekanik
dayanıma, diğer tarafın ise yüksek ısıl dayanıma sahip olmasıdır. Fonksiyonel
kademelendirilmiş malzemeler, malzeme yapısındaki fonksiyonel değişimden dolayı seramik492
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metal bağlantıların ara yüzeylerinde termo-mekanik uyumsuzlukların azaltıldığı en uygun
yapılardır [1].

Şekil 1. Fonksiyonel kademelendirilmiş dairesel malzeme [2].
Seramik-metal bileşiminden oluşan ve en alt yüzeyin metal en üstün ise seramik olduğu bir
fonksiyonel kademelendirilmiş malzemede TTO modele göre seramik ve metal fazların
arasındaki hacimsel oran;

şeklinde ifade edilir. h plaka kalınlığı boyunca bileşim oranı;

şeklindedir. Bileşimin değişimini lineer veya non-lineer olarak kontrol eden farklı n üssü
değerlerine göre bileşim hacim oranları Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gibi
hacimsel oranın lineer olduğu n=1 değerinin altındaki değerlerde malzeme alüminyum
oranının fazla olduğu bir yapıda iken n=1 değerinin üstünde ise seramik oranı, alüminyum
oranının üstüne çıkmaktadır.
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Şekil 2. Fonksiyonel kademelendirilmiş malzemelerde farklı n değerlerinde seramik-metal
hacim oranları [2].
Basma deneyi işlem itibarı ile çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi de çekme
deneyi makinelerinde yapılabilmektedir. Basma kuvvetlerinin uygulandığı malzemeler
genellikle basma deneyi ile muayene edilir. Basma deneyi ile de malzemelerin mekanik
özellikleri tespit edilmesi mümkündür. Basma deneyi sırasında numunenin kesiti devamlı
olarak arttığından, çekme deneyinde görülen boyun teşekkülü problemi yoktur. Basma deneyi
bilhassa gevrek ve yarı gevrek malzemelerin sünekliğini ölçmede çok faydalıdır, zira bu
malzemelerin sünekliği çekme deneyi ile hassas olarak ölçülemez [7]. Basma deneyi
sonucunda, malzemelerin basma diyagramı elde edilir. Basma diyagramı, genelde çekme
diyagramına benzer. Basma diyagramının elastik deformasyonu gösteren kısmı, çekme
diyagramının elastik kısmı gibidir ve akma sınırından sonra basma diyagramında da plastik
deformasyon aşaması meydana gelir. Basma diyagramının plastik deformasyonu gösteren
kısmının ilk aşaması, çekme diyagramının plastik deformasyonu gösteren kısmının ilk
devresini andırır, ancak çekme diyagramında maksimum noktadan sonra gerilme değerinde
bir azalma meydana gelirken, basma diyagramında gerilme artar. Yani, basma eğrisinin
eğiminde artış meydana gelir. Bu durum, basma sırasında numunenin kesit alanının devamlı
artmasından kaynaklanır. Numunenin kesit alanı, özellikle plastik deformasyonun sonuna
doğru büyük oranda arttığından basma gerilmesinde ani yükselme meydana gelir [3].

Şekil 3. Farklı niteliklerdeki malzemelerin basma kuvveti altındaki davranışları (sırasıyla
sünek, gevrek ve yarı sünek malzeme davranışı) [3].
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FGM gibi tabaka halinde yada katmanlı olarak üretilen kompozit malzemelerde mukavemet
bakımından en kritik nokta katman ara yüzeylerinin bağlanma mukavemetidir. Bu tür
malzemeler termal şok dediğimiz ani sıcaklık değişimlerine maruz bırakıldıklarında, bu
şoklardan etkilenecek ilk noktalarda yine bu ara yüzey bağları olacaktır. Bu amaçla, yani ara
yüzey bağ mukavemetlerindeki değişimi görmek için kompozit malzemelere genellikle üç
nokta eğme ya da burulma testi gibi testler yapılmaktadır. Bu çalışmada FGM’lerin basma
testine tabi tutulmasındaki amaç ise öncelikle n değerlerindeki değişimin basma değerlerine
nasıl yansıyacağını ve malzemelerin nasıl bir şekil değişimi davranışı sergileyeceğini, daha
sonra ise termal şokların bu basma özelliklerinde nasıl bir etki oluşturduğunu görmektir.
Isıl ve mekanik özellikler bakımından üstün olması amacıyla üretilen fonksiyonel
kademelendirilmiş malzemelerde ısıl değişimin ani olarak ve yüksek değerlerde olması, farklı
seramik-metal oranlarına sahip malzeme katmanlarının ara yüzeylerinde artık gerilmelere
neden olabilecek, yeni çatlaklar oluşabilecek ya da mevcut çatlaklar büyüyecek[4,5], buda
malzemenin mekanik özelliklerine yansıyacaktır. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda ideal malzeme
olan seramikler ani sıcaklık değişimlerinde ortaya çıkan gerilmelere karşı zayıftır [6]. n=0.1,
n=1 ve n=10 serilerindeki malzemelerde mekanik özelliklerdeki değişimleri görmek amacıyla
malzemelere basma testleri uygulanmıştır (Şekil 4).
DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada, termal şoklara maruz bırakılan farklı n değerlerine sahip fonksiyonel
kademelendirilmiş malzemelerde, makro yapı ve mekanik özelliklerde meydana gelen
değişimler incelenmiştir. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kompozit
Laboratuarında üretilen AA 6061-SiC karışımından oluşan fonksiyonel kademelendirilmiş
dairesel plakalardan kesilerek elde edilen 10x10x10 mm boyutlarındaki küp malzemeler
basma testine tabi tutulmuşlardır (Şekil 4).

Şekil 4. Üretilen FGM malzeme ve bu malzemeden kesilen basma numuneleri.
Basma testleri fonksiyonel kademelendirmeye dik yönde gerçekleştirilmiştir (Şekil 5). Seçilen
n değerleri ise sırasıyla n=0,1, n=1 ve n=10’dur. Bu n değerlerindeki numunelerin direkt
olarak basma testine tabi tutulması ile elde edilen grafik ve şekil değişimleri aşağıdaki gibi
olmuştur;
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F

Şekil 5. Basma testinin kademe yönüne dik ve paralele olarak uygulanması

Şekil 6. n=0.1, n=1 ve n=10 değerlerine sahip numunelerin basma testi eğrileri.

Şekil 7. n=0.1, n=1 ve n=10 değerlerine sahip numunelerin basma testindeki şekil değişimleri.
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N değerine bağlı olarak değişen hacim oranlarını gösteren grafikten hatırladığımız gibi n=0,1
değerine sahip malzeme metal yoğunluklu, n=1 değerine sahip malzeme lineer bir hacim
geçişine sahip ve n=10 değerine sahip malzeme ise seramik yoğun bir malzeme idi.
Dolayısıyla basma grafiğinden de görüldüğü gibi seramik yoğunluğu arttıkça malzemenin
şekil değiştirme oranı ve basma mukavemet değerleri düşmektedir. Hasar davranışlarına
baktığımızda ise n=0,1 değerine sahip malzemenin yarı sünek bir yapıda olduğu ve deney
sonunda genel bir fıçılaşmanın olduğu görülmekle beraber, şekil değiştirmenin seramik
tabakanın olduğu kısımda biraz daha sınırlı kaldığı ve deney esnasında piramit şeklinde bir
oluşumun meydana geldiği görülmüştür. n=1 değerine sahip lineer geçişli malzemede ise
seramik katman yine fıçılaşmada engel görevi görmüş ama aynı zamanda yarı gevrek türde
görülen hasar şeklinde kama etkisi oluşturarak malzemenin içine mesafe katetmiştir. n=10
değerine sahip malzeme ise tam gevrek davranış göstererek köşegen boyunca devam eden bir
çizgide kırılmıştır.
Isıl ve mekanik özellikler bakımından üstün olması amacıyla üretilen fonksiyonel
kademelendirilmiş malzemelerde ısıl değişimin ani olarak ve yüksek değerlerde olması, farklı
seramik-metal oranlarına sahip malzeme katmanlarının ara yüzeylerinde artık gerilmelere
neden olabilecek, yeni çatlaklar oluşabilecek ya da mevcut çatlaklar büyüyecek, buda
malzemenin mekanik özelliklerine yansıyacaktır. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda ideal malzeme
olan seramikler ani sıcaklık değişimlerinde ortaya çıkan gerilmelere karşı zayıftır. Kompozit
malzemelerde ısıl etkenlerin ara yüzey bağına etkilerini incelemek için genellikle üç nokta
eğme ve burulma gibi ara bağları zorlayacak testler uygulanmaktadır. Bu çalışmada bir termal
şok etkisinin malzemenin basma özelliklerini etkileyip etkilemediği incelenmiştir.
Bu amaçla Şekil 8’te gösterilen ısıl şok n=0,1 n=1 ve n=10 değerlerindeki numunelere
uygulanmış ardından bu numuneler önce yüzeysel makro incelemeye tabi tutulmuş, daha
sonra yine basma testleri uygulanmıştır. Basma testlerinde elde edilen grafikler ve şekil
değişimleri aşağıdaki gibidir;
T (°C)
550 °C

20 °C
0 °C

t1

t2

t (dk)

Şekil 8. Malzemelerin maruz bırakıldığı ısıl çevrim.
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Şekil 9. Termal şoklardan sonra malzemelerin basma dayanımı.

Şekil 10. Şekil 4. n=0.1, n=1 ve n=10 değerlerine sahip numunelerin termal şok öncesi ve
sonrası basma eğrisindeki değişimleri.
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Şekil 11. n=0.1, n=1 ve n=10 değerlerine sahip numunelerin termal şoklardan sonra basma
testindeki şekil değişimleri.
Termal şoktan sonra yapılan makro görüntü incelemelerinde malzeme yüzeyinde seramik
partiküllerde aşınmalar ve yüzeyden kopmalar görülmüştür (Şekil 12). Bu durum metalseramik termal farklılığının ani sıcaklık değişimlerinde daha belirgin hale geldiğini
göstermektedir. Her ne kadar fonksiyonel kademelendirilmiş malzemelerde katmanlar arası
geçişler yumuşak bir şekilde yapılarak uyumsuzluklar minimuma indirilse de uzun süreli
termal şok etkileri ara katmanlarda bağ mukavemetini zayıflatabilmektedir. Bu çalışmada ise
basma yönü katmanlara dik olduğu için ara katman bağının zayıflaması sonuçlara
yansımamıştır. Hatta tersine ısıl etkinin muhtemel taneler arası bağların mukavemetini
arttırması ya da tavlama etkisi nedeni ile basma değerleri yükselmiştir.

(b)

(a)

Şekil 12. Fonksiyonel kademelendirilmiş Al-SiC malzemede termal şok sonrası(a) ve
öncesi(b) mikro yapılar.
DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmada n=0.1, n=1 ve n=10 değerlerine sahip fonksiyonel kademelendirilmiş
malzemelere termal şoka maruz bırakmadan ve bırakarak basma testleri uygulanmıştır. n
değerlerine bağlı olarak malzemenin basma altındaki şekil değişimi ve basma dayanımları
incelenmiştir. Termal şok sonrasında basma dayanımındaki ve şekil değiştirmedeki
değişimlere de önceki değerlerle karşılaştırmalı olarak bakılmıştır. Ayrıca yüzeyden yapılan
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makro taramalarla termal şokların malzeme yapısına olan etkiler görülmeye çalışılmıştır.
Netice olarak;
- Basma testlerine bakıldığında n değerlerinin artmasıyla birlikte basma dayanımı
düşmekte, malzemenin sünekliğide azalmaktadır.
- Hasar şekillerine baktığımızda ise, malzemenin bir tarafındaki seramik katmanın
etkisiyle şekil değişiminin kısıtlandığı, dolayısıyla şekil değişiminin piramit yapıda
geliştiği görülmüştür. n=0,1 ve n=1 değerlerindeki numuneler yarı gevrek, n=10
değerindeki numuneler ise tam gevrek davranış sergilemişlerdir.
- Isıl şokların etkisi makro boyutta yüzeyden seramik parçaların ayrılması ve
parçalanması şeklinde görülmüştür.
- Uygulanan mevcut ısıl şoktan basma değerleri olumsuz olarak etkilenmemiştir.
Dayanım değerleri yükselirsen şekil değişim kabiliyeti azalmıştır.
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PT-SİMETRİSİNE SAHİP KAFESLER ÜZERİNDE
NLS DENKLEMİNİN TEMEL SOLİTON ÇÖZÜMLERİ
İzzet Göksel1 ve İlkay Bakırtaş2
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ABSTRACT
In this work, the existence and stability properties of two-dimensional optical solitons in
cubic-quintic nonlinear Schrödinger (CQNLS) equation with several defective PT-symmetric
potentials are studied. The numerical existence of fundamental solitons on these PTsymmetric lattices is shown for various potential depths and defects in self-focusing cubic,
self-defocusing quintic media.
ÖZET
Bu çalışmada, parite-zaman (PT) simetrisine sahip birtakım bozuk kafesler üzerinde kübikkuintik, doğrusal olmayan Schrödinger (CQNLS) denkleminin iki boyutlu optik solitonlarının
varlıkları ve kararlılıkları incelenmiştir. PT simetrisine sahip bu kafesler üzerinde temel
solitonların sayısal varlığı; odaklanan kübik, odaktan sapan kuintik ortamda farklı potansiyel
derinlikleri ve kusurlar için gösterilmiştir.
GİRİŞ
Hem kübik hem kuintik terim içeren doğrusal olmayan Schrödinger (CQNLS) denklemi,
birçok fiziksel durumu betimler ve özellikle de optikte karşımıza çıkar [1]. Doğrusal olmayan
optikte, CQNLS denklemi bir elektromanyetik dalganın ışık kırıcı maddelerde yayılımını
betimler. Kübik-kuintik doğrusalsızlık, madde içindeki bir öz rezonans yüzündendir ve güçlü
iki-foton emilimini beraberinde getirir [2].
Bu çalışmada, parite-zaman (PT) simetrisine sahip birtakım kafesler üzerinde optik
solitonların varlığı ve kararlılığı incelenecektir. Kullanılan fiziksel modeli ifade eden eşitlik;
2+1 boyutlu, odaklanan kübik, odaktan sapan kuintik ortamda, doğrusal olmayan, dış
potansiyelli Schrödinger denklemidir:

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

(1)

Burada u ( x, y, z ) karmaşık değerli fonksiyonu, xy -düzleminde olup z ekseni boyunca
yayılan alanın yavaşça değişen genliğine; u xx  u yy kırınıma; VPT ( x, y) PT simetrisine sahip
dış potansiyele karşı gelmektedir.  ve  sırasıyla kübik ve kuintik doğrusalsızlık
katsayılarıdır ve bunların pozitif olması odaklanmaya, negatif olması ise odaktan sapmaya
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karşı gelmektedir. Çalışmada odaklanan kübik, odaktan sapan kuintik ortam ele alındığından,
  1   0,1 olarak seçilmiştir.
(1) denkleminin çözümü spektral yöntemlerle bulunacaktır [3]. İncelenecek potansiyeller, PT
simetrisinin gerek koşulu olan VPT ( x, y)  VPT * ( x,  y) eşitliğini [4] sağlamakta olup
aşağıdaki yapıdadır:
2
V
VPT ( x, y )  0 2 cos( x)  2 cos( y )   ei ( x , y )  iW0 sin(2 x)  sin(2 y )  .
(2)
25
Burada V0 ve W0 sırasıyla potansiyelin gerçel ve sanal kısımlarının derinliklerini temsil
etmektedir ve
 y 
 x

 ( x, y )  arctan 


 y  
  arctan 


 x 

(3)

ile ifade edilen faz fonksiyonu  ( x, y ) , artı veya eksi işaretine göre kafes yapısında pozitif
veya negatif bir kusur meydana getirmektedir [5].  katsayısının 0 olarak alınması
potansiyelde kusur olmadığı duruma, 1 olarak alınması kusur olduğu duruma karşı
gelmektedir. Çalışmada incelenen potansiyellerin gerçel ve sanal kısımlarına ait üstten
görünüşleri ve köşegen kesitleri aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Şekil 1'de kusur içermeyen
potansiyel, Şekil 2'de pozitif kusur içeren potansiyel, Şekil 3'te negatif kusur içeren potansiyel
resmedilmiştir.

Şekil 1: (Soldan sağa) V0  1 ; W0  0,1 ;   0 değerleri için (2) potansiyelinin gerçel kısmının üstten
görünüşü, gerçel kısmının köşegen kesiti, sanal kısmının üstten görünüşü ve sanal kısmının köşegen kesiti.
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Şekil 2: (Soldan sağa) (3) denklemindeki işaret '  ' olmak üzere V0  1 ; W0  0,1 ;   1 değerleri için (2)
potansiyelinin gerçel kısmının üstten görünüşü, gerçel kısmının köşegen kesiti, sanal kısmının üstten görünüşü
ve sanal kısmının köşegen kesiti.

Şekil 3: (Soldan sağa) (3) denklemindeki işaret '  ' olmak üzere V0  1 ; W0  0,1 ;   1 değerleri için (2)
potansiyelinin gerçel kısmının üstten görünüşü, gerçel kısmının köşegen kesiti, sanal kısmının üstten görünüşü
ve sanal kısmının köşegen kesiti.

Bu çalışmada, PT simetrisine sahip kafesler üzerinde temel solitonların sayısal varlığı farklı
potansiyel derinlikleri ve kusurlar için gösterilecektir. Sonrasında, elde edilen solitonların
kararlılıkları incelenecek ve kafes yapısındaki kusurların bunlara olan etkisi tartışılacaktır.
YÖNTEM
CQNLS denkleminin sayısal çözümünde, tayfi yeniden normalleştirme [3] olarak bilinen
yöntemden yararlanılmıştır. Temelde bir Fourier yinelemesi olan bu yöntemde, sonuçlar
u ( x, y, z )  f ( x, y )  ei  z çözüm önerisi ve f ( x, y )   w( x, y ) ,  



dönüşümünde sonra

Fourier uzayına geçilerek başlangıç koşulu f0 ( x, y)  exp( x  y ) olarak alınan
2

2

 2 ( wn wn )   4 ( wn wn )  (VPT wn )
wˆ n 1 
, n
  kx 2  k y 2
2

4

(4)

özyinelemesiyle 10 6 mertebesinde yakınsaklık sağlanmasıyla elde edilmiştir. Çalışmada,
  1 olarak alınmıştır.
Doğrusal kararlılık incelemesi, çözümlere ufak bir tedirgeme (pertürbasyon) eklenip elde
edilen doğrusal tayfın özdeğerlerine bakılarak gerçekleştirilmiştir. 0   1 olmak üzere,
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u ( x, y, z )  f ( x, y )  ei z     g ( x, y )e z  h* ( x, y )e z  ei z


*

tedirgenmiş

çözümün

doğrusal

tayfı,

(5)

L1   xx   yy  2 f  3 f    VPT
2

4

ve

L2   f 2  2 f 3 f * olmak üzere
 L
i 1*
  L2

L2   g 
g
  
*  
 L1   h 
h

(6)

denklem sistemiyle ifade edilmektedir. (5) denkleminden görüleceği üzere, çözümün
patlamaması için  özdeğerlerinin gerçel kısımlarının sıfır olması gerekmektedir.
Doğrusal olmayan kararlılık incelemesi, çözümlerin doğrudan benzetimle ilerletilmesi
sırasında şekil, konum ve genliklerinin korunup korunmamasına bakılarak gerçekleştirilmiştir.
Bu amaçla, çözümler zaman basamaklı Fourier (split-step Fourier) yöntemiyle z boyunca
ilerletilmiş ve her adımda bahsedilen özelliklerinin değişip değişmediği incelenmiştir.
TEMEL SOLİTON ÇÖZÜMLER VE KARARLILIK İNCELEMESİ
Odaklanan kübik, odaktan sapan kuintik ortamda temel solitonlar değişik potansiyel
derinlikleri için elde edilmiştir. Temsili olarak, V0  1 ; W0  0,1 derinlikleri için elde edilen
solitonlar Şekil 4'te kusur içermeyen potansiyel, Şekil 5'te pozitif kusur içeren potansiyel ve
Şekil 6'da negatif kusur içeren potansiyel için resmedilmiştir.

Şekil 4:

  1 ;   0,1 ;  =0 ;   1 ; V0  1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonun gerçel ve

sanal kısımlarının görüntüleri.

Şekil 5: (3) denklemindeki işaret '  ' olmak üzere,

  1 ;   0,1 ;  =1 ;   1 ; V0  1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonun gerçel ve sanal kısımlarının görüntüleri.
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Şekil 6: (3) denklemindeki işaret '  ' olmak üzere,

  1 ;   0,1 ;  =1 ;   1 ; V0  1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonun gerçel ve sanal kısımlarının görüntüleri.

Farklı kusurların ve potansiyelin gerçel kısmının derinliğinin solitonların varlık ve
kararlılıkları üzerindeki etkilerini incelemek için, sanal kısmın derinliği W0 sabit tutularak
farklı V0 değerleri ve kusurlar için çözümler elde edilmiş ve sonuçlar Şekil 7'de gösterilmiştir.

Şekil 7: Farklı kusurlar ve

  1 ;   0,1 ;   1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonların

varlıkları ve doğrusal olmayan anlamda kararlılıkları.

Şekil 8'deki V0  2 için elde edilen solitonun doğrudan benzetimi incelendiğinde; bu
solitonun, şekil, konum ve genliği korunduğundan doğrusal olmayan anlamda kararlı olduğu
görülmektedir. Benzer şekilde, elde edilen tüm solitonların doğrusal olmayan anlamda kararlı
oldukları gözlemlenmiştir.
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  1 ;   0,1 ;   1 , V0  2 ; W0  0,1 değerleri için elde edilen solitonun
z boyunca ilerletilmesi sırasında üstten görünüşü ve genliğinin değişim grafiği.

Şekil 8: Pozitif kusur ve

Şekil 9'daki V0  1 için elde edilen solitonların doğrusal tayfları incelendiğinde; tayflarındaki
saf sanal olmayan özdeğerlerden dolayı, bu solitonların doğrusal anlamda kararsız oldukları
görülmektedir. Benzer şekilde, elde edilen tüm solitonların doğrusal anlamda kararsız
oldukları gözlemlenmiştir.

Şekil 9: Farklı kusurlar ve

  1 ;   0,1 ;   1 ; V0  1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen

solitonların doğrusal tayfların özdeğerleri.

SONUÇ
Bu çalışmada, PT simetrisine sahip çeşitli bozuk kafesler üzerinde temel solitonların sayısal
varlığı; odaklanan kübik, odaktan sapan kuintik ortamda farklı potansiyel derinlikleri ve
kusurlar için gösterilmiş ve bu soliton çözümlerin kararlılıkları hem doğrusal hem doğrusal
olmayan anlamda incelenmiştir. PT-simetrisine sahip bu kafeslerde pozitif veya negatif bir
kusur yarık genişliğini azaltmaktadır. Odaklanan kübik, odaktan sapan kuintik ortamda; elde
edilen tüm solitonlar bozukluğun varlığından bağımsız olarak doğrusal olmayan anlamda
kararlıdır. Öte yandan, elde edilen tüm solitonlar doğrusal anlamda kararsızdır.
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ODAKLANAN KÜBİK, ODAKLANAN KUİNTİK ORTAMDA
PT-SİMETRİSİNE SAHİP KAFESLER ÜZERİNDE
NLS DENKLEMİNİN TEMEL SOLİTON ÇÖZÜMLERİ
İzzet Göksel1, Nalan Antar2 ve İlkay Bakırtaş3
1,2,3
İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
In this work, the existence and stability properties of two-dimensional optical solitons in
cubic-quintic nonlinear Schrödinger (CQNLS) equation with several defective PT-symmetric
potentials are studied. The numerical existence of fundamental solitons on these PTsymmetric lattices is shown for various potential depths and defects in self-focusing cubic,
self-focusing quintic media.
ÖZET
Bu çalışmada, parite-zaman (PT) simetrisine sahip birtakım bozuk kafesler üzerinde kübikkuintik, doğrusal olmayan Schrödinger (CQNLS) denkleminin iki boyutlu optik solitonlarının
varlıkları ve kararlılıkları incelenmiştir. PT simetrisine sahip bu kafesler üzerinde temel
solitonların sayısal varlığı; odaklanan kübik, odaklanan kuintik ortamda farklı potansiyel
derinlikleri ve kusurlar için gösterilmiştir.
GİRİŞ
Hem kübik hem kuintik terim içeren doğrusal olmayan Schrödinger (CQNLS) denklemi,
birçok fiziksel durumu betimler ve özellikle de optikte karşımıza çıkar [1]. Doğrusal olmayan
optikte, CQNLS denklemi bir elektromanyetik dalganın ışık kırıcı maddelerde yayılımını
betimler. Kübik-kuintik doğrusalsızlık, madde içindeki bir öz rezonans yüzündendir ve güçlü
iki-foton emilimini beraberinde getirir [2].
Bu çalışmada, parite-zaman (PT) simetrisine sahip birtakım kafesler üzerinde optik
solitonların varlığı ve kararlılığı incelenecektir. Kullanılan fiziksel modeli ifade eden eşitlik;
2+1 boyutlu, odaklanan kübik, odaklanan kuintik ortamda, doğrusal olmayan, dış potansiyelli
Schrödinger denklemidir:

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

(1)

Burada u ( x, y, z ) karmaşık değerli fonksiyonu, xy -düzleminde olup z ekseni boyunca
yayılan alanın yavaşça değişen genliğine; u xx  u yy kırınıma; VPT ( x, y) PT simetrisine sahip
dış potansiyele karşı gelmektedir.  ve  sırasıyla kübik ve kuintik doğrusalsızlık
katsayılarıdır ve bunların pozitif olması odaklanmaya, negatif olması ise odaktan sapmaya
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karşı gelmektedir. Çalışmada odaklanan kübik, odaklanan kuintik ortam ele alındığından,
    1 olarak seçilmiştir.
(1) denkleminin çözümü spektral yöntemlerle bulunacaktır [3]. İncelenecek potansiyeller, PT
simetrisinin gerek koşulu olan VPT ( x, y)  VPT * ( x,  y) eşitliğini [4] sağlamakta olup
aşağıdaki yapıdadır:
2
V
VPT ( x, y )  0 2 cos( x)  2 cos( y )   ei ( x , y )  iW0 sin(2 x)  sin(2 y )  .
(2)
25
Burada V0 ve W0 sırasıyla potansiyelin gerçel ve sanal kısımlarının derinliklerini temsil
etmektedir ve
 y 
 x

 ( x, y )  arctan 


 y  
  arctan 


 x 

(3)

ile ifade edilen faz fonksiyonu  ( x, y ) , artı veya eksi işaretine göre kafes yapısında pozitif
veya negatif bir kusur meydana getirmektedir [5].  katsayısının 0 olarak alınması
potansiyelde kusur olmadığı duruma, 1 olarak alınması kusur olduğu duruma karşı
gelmektedir. Çalışmada incelenen potansiyellerin gerçel ve sanal kısımlarına ait üstten
görünüşleri ve köşegen kesitleri aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Şekil 1'de kusur içermeyen
potansiyel, Şekil 2'de pozitif kusur içeren potansiyel, Şekil 3'te negatif kusur içeren potansiyel
resmedilmiştir.

Şekil 1: (Soldan sağa) V0  1 ; W0  0,1 ;   0 değerleri için (2) potansiyelinin gerçel kısmının üstten
görünüşü, gerçel kısmının köşegen kesiti, sanal kısmının üstten görünüşü ve sanal kısmının köşegen kesiti.
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Şekil 2: (Soldan sağa) (3) denklemindeki işaret '  ' olmak üzere V0  1 ; W0  0,1 ;   1 değerleri için (2)
potansiyelinin gerçel kısmının üstten görünüşü, gerçel kısmının köşegen kesiti, sanal kısmının üstten görünüşü
ve sanal kısmının köşegen kesiti.

Şekil 3: (Soldan sağa) (3) denklemindeki işaret '  ' olmak üzere V0  1 ; W0  0,1 ;   1 değerleri için (2)
potansiyelinin gerçel kısmının üstten görünüşü, gerçel kısmının köşegen kesiti, sanal kısmının üstten görünüşü
ve sanal kısmının köşegen kesiti.

Bu çalışmada, PT simetrisine sahip kafesler üzerinde temel solitonların sayısal varlığı farklı
potansiyel derinlikleri ve kusurlar için gösterilecektir. Sonrasında, elde edilen solitonların
kararlılıkları incelenecek ve kafes yapısındaki kusurların bunlara olan etkisi tartışılacaktır.
YÖNTEM
CQNLS denkleminin sayısal çözümünde, tayfi yeniden normalleştirme [3] olarak bilinen
yöntemden yararlanılmıştır. Temelde bir Fourier yinelemesi olan bu yöntemde, sonuçlar
u ( x, y, z )  f ( x, y )  ei  z çözüm önerisi ve f ( x, y )   w( x, y ) ,  



dönüşümünde sonra

Fourier uzayına geçilerek başlangıç koşulu f0 ( x, y)  exp( x  y ) olarak alınan
2

2

 2 ( wn wn )   4 ( wn wn )  (VPT wn )
wˆ n 1 
, n
  kx 2  k y 2
2

4

(4)

özyinelemesiyle 10 6 mertebesinde yakınsaklık sağlanmasıyla elde edilmiştir. Çalışmada,
  1 olarak alınmıştır.
Doğrusal kararlılık incelemesi, çözümlere ufak bir tedirgeme (pertürbasyon) eklenip elde
edilen doğrusal tayfın özdeğerlerine bakılarak gerçekleştirilmiştir. 0   1 olmak üzere,
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u ( x, y, z )  f ( x, y )  ei z     g ( x, y )e z  h* ( x, y )e z  ei z


*

tedirgenmiş

çözümün

doğrusal

tayfı,

(5)

L1   xx   yy  2 f  3 f    VPT
2

4

ve

L2   f 2  2 f 3 f * olmak üzere
 L
i 1*
  L2

L2   g 
g
  
*  
 L1   h 
h

(6)

denklem sistemiyle ifade edilmektedir. (5) denkleminden görüleceği üzere, çözümün
patlamaması için  özdeğerlerinin gerçel kısımlarının sıfır olması gerekmektedir.
Doğrusal olmayan kararlılık incelemesi, çözümlerin doğrudan benzetimle ilerletilmesi
sırasında şekil, konum ve genliklerinin korunup korunmamasına bakılarak gerçekleştirilmiştir.
Bu amaçla, çözümler zaman basamaklı Fourier (split-step Fourier) yöntemiyle z boyunca
ilerletilmiş ve her adımda bahsedilen özelliklerinin değişip değişmediği incelenmiştir.
TEMEL SOLİTON ÇÖZÜMLER VE KARARLILIK İNCELEMESİ
Odaklanan kübik, odaklanan kuintik ortamda temel solitonlar değişik potansiyel derinlikleri
için elde edilmiştir. Temsili olarak, V0  1 ; W0  0,1 derinlikleri için elde edilen solitonlar
Şekil 4'te kusur içermeyen potansiyel, Şekil 5'te pozitif kusur içeren potansiyel ve Şekil 6'da
negatif kusur içeren potansiyel için resmedilmiştir.

Şekil 4:

  1 ;   1 ;  =0 ;   1 ; V0  1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonun gerçel ve sanal

kısımlarının görüntüleri.

Şekil 5: (3) denklemindeki işaret '  ' olmak üzere,

  1 ;   1 ;  =1 ;   1 ; V0  1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonun gerçel ve sanal kısımlarının görüntüleri.
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Şekil 6: (3) denklemindeki işaret '  ' olmak üzere,

  1 ;   1 ;  =1 ;   1 ; V0  1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonun gerçel ve sanal kısımlarının görüntüleri.

Farklı kusurların ve potansiyelin gerçel kısmının derinliğinin solitonların varlık ve
kararlılıkları üzerindeki etkilerini incelemek için, sanal kısmın derinliği W0 sabit tutularak
farklı V0 değerleri ve kusurlar için çözümler elde edilmiş ve sonuçlar Şekil 7'de gösterilmiştir.

Şekil 7: Farklı kusurlar ve

  1 ;   1 ;   1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonların varlıkları

ve doğrusal olmayan anlamda kararlılıkları.

Her ne kadar pozitif kusur, solitonların elde edildiği yarık genişliğini daraltsa da kusur
olmadığı durumdaki bazı kararsız çözümleri kararlı hale getirmesi bakımından olumlu bir
etkide bulunmuştur.
Şekil 8'deki pozitif kusur ve V0  2,3 için elde edilen solitonun doğrudan benzetimi
incelendiğinde; bu solitonun, şekil, konum ve genliği korunduğundan doğrusal olmayan
anlamda kararlı olduğu görülmektedir. Ancak Şekil 9'daki negatif kusur ve V0  2,3 için elde
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edilen solitonun doğrudan benzetimi incelendiğinde; bu çözümün, soliton şeklini
koruyamadığından doğrusal olmayan anlamda kararsız olduğu görülmektedir.

Şekil 8: Pozitif kusur ve

  1 ;   1 ;   1 , V0  2,3 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonun

z

boyunca ilerletilmesi sırasında üstten görünüşü ve genliğinin değişim grafiği.

Şekil 9: Negatif kusur ve

  1 ;   1 ;   1 , V0  2,3 ; W0  0,1 değerleri için elde edilen solitonun z

boyunca ilerletilmesi sırasında üstten görünüşü.

Şekil 10'daki V0  1 için elde edilen solitonların doğrusal tayfları incelendiğinde; tayflarındaki
saf sanal olmayan özdeğerlerden dolayı, bu solitonların doğrusal anlamda kararsız oldukları
görülmektedir. Benzer şekilde, elde edilen tüm solitonların doğrusal anlamda kararsız
oldukları gözlemlenmiştir.

Şekil 10: Farklı kusurlar ve

  1 ;   1 ;   1 ; V0  1 ; W0  0,1

değerleri için elde edilen solitonların

doğrusal tayfların özdeğerleri.
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SONUÇ
Bu çalışmada, PT simetrisine sahip çeşitli bozuk kafesler üzerinde temel solitonların sayısal
varlığı; odaklanan kübik, odaklanan kuintik ortamda farklı potansiyel derinlikleri ve kusurlar
için gösterilmiş ve bu soliton çözümlerin kararlılıkları hem doğrusal hem doğrusal olmayan
anlamda incelenmiştir. PT-simetrisine sahip bu kafeslerde pozitif veya negatif bir kusur yarık
genişliğini azaltmaktadır. Odaklanan kübik, odaklanan kuintik ortamda; negatif kusur elde
edilen solitonları doğrusal olmayan anlamda kararsızlaştırmaktadır. Öte yandan, elde edilen
tüm solitonlar doğrusal anlamda kararsızdır.
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İrma Hacınlıyan1 ve Ceni Babaoğlu2
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ABSTRACT
In this study, the homoclinic structure for the modified system of the Davey-Stewartson II
with periodic boundary conditions is analyzed by finding exact solutions. This system
describes two spatial and one time dimensional wave motion in a bulk medium composed of
an elastic material with couple stresses and is called the generalized Davey-Stewartson system
since it is reduced to the Davey-Stewartson system under some transformations. Here, an
analytic description of the characteristics of homoclinic orbits is provided near the fixed point
via soliton type solutions. These solutions are derived by the bilinear method which is also
called Hirota's method. Moreover, it is shown that two of these solutions form a pair of
symmetric homoclinic orbits and all these symmetric homoclinic orbit pairs construct the
homoclinic tubes.
ÖZET
Bu çalışmada, periyodik sınır koşulları ile modifiye edilmiş Davey-Stewartson II sistemi için
homoklinik yapı tam çözümleri bulunarak analiz edildi. Bu sistem, kuple stresleri ile elastik
bir malzemeden oluşan bir kütle ortam içinde iki uzay ve bir zaman boyutlu dalga hareketini
tanımlar ve bazı dönüşümler altında Davey-Stewartson sistemine indirgendiği için
genelleştirilmiş Davey-Stewartson sistemi olarak adlandırılır. Burada, soliton tipi çözümler
aracılığıyla sabit bir nokta civarında homoklinik yörüngelerin özelliklerinin analitik olarak
açıklanması sağlandı. Bu çözümler, Hirota’nın yöntemi olarak da adlandırılan çift doğrusal
yöntem kullanılarak elde edildi. Ayrıca, bu çözümlerin iki tanesinin bir çift simetrik
homoklinik yörünge oluşturduğu ve bütün bu simetrik homoklinik yörünge çiftlerinin
homoklinik tüpler inşa ettiği gösterildi.
GİRİŞ
Elastik, optik ve akışkan gibi farklı sürekli ortamlarda dalga yayılımı doğrusal olmayan
diferansiyel denklemler ile modellenmektedir. Bu nedenle, bu denklemlerin modellenmesi ve
yapısal özelliklerinin analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmesi birçok araştırmacının ilgisini
çeken çalışma alanlarıdır. Bu alanlar arasında, deterministik doğrusal olmayan dinamikteki
kaos çalışması için temel bir araç olan homoklinik yörüngelerin varlığının gösterilmesi önemli
bir yer tutar [1]. Ablowitz ve arkadaşları, önce Sine-Gordon denkleminin homoklinik yapısını
incelemişlerdir [2]. Daha sonra Ablowitz ve Herbst, doğrusal olmayan Schrödinger (DOS)
denklemi için [3]’deki Hirota’nın yöntemini kullanarak bu yörüngelerin varlığının analitik
olarak gözlenebileceğini elde etmişlerdir [4]. Li ise Melnikov tipi hesaplamalarla Hamiltonian
pertürbasyonu altındaki DOS denklemi için homoklinik tüplerin varlığını göstermiştir [5]. Bu
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çalışmada ise Davey-Stewartson (DS) II sisteminin bir genelleştirilmesi olan evrim
denklemleri için homoklinik yörünge oluşturan çözümlerin varlığı [4]’de kullanılan yaklaşım
ile araştırılacaktır.
Son yıllarda yapılan bir çalışmada, alan denklemleri yer değiştirmenin yüksek mertebe
gradyanlarını içeren genelleştirilmiş elastik bir ortamda yayılan bir kısa enine dalga, bir uzun
enine dalga ve bir uzun boyuna dalga etkileşimlerini inceleyen (2+1) boyutlu modülasyon
problemini karakterize eden evrim denklemleri türetilmiştir [6,7]. Ayrıca tanh yöntemi ve
Hirota’nın yöntemi kullanılarak bu denklemlerin gezen dalga tipindeki çözümleri de
bulunmuştur [8].
Genelleştirilmiş Davey-Stewartson (GDS) sistemi olarak adlandırılan boyutsuz
durumdaki bu evrim denklemleri
2

i At   Axx  Ayy   A A  b ( 1, x  2, y ) A,

1, xx  1, yy   2, xy   (| A |2 ) x ,
2, xx  2, yy   1, xy  (| A |2 ) y

(1)

ile verilmiş bir DOS tipi denklem ve iki kuple doğrusal dalga denkleminden oluşmaktadır.
Burada t zaman, x ve y uzay değişkenleri olmak üzere A kısa enine dalganın karmaşık
genliği, 1 ve 2 ise uzun boyuna ve uzun enine dalgaların reel genlikleridir. Ayrıca (1)
denklemindeki boyutsuz durumundaki katsayılar

 3 c2 cg2  c22
q c22 (cg2  c22 )
p c22
k4

,   2 2 2 , b
, 
,
2
 1 (cg2  c12 )
r  cg2  c12 
 1  cg  c1 
 

c12  c22
c2 cg2  c22

, 

c12  c12  cg2 
c22  cg2  c22 

olarak tanımlanmaktadır. Burada p , r , q,  1 ve  3 katsayıları; k dalga sayısı,  frekansı,
c g enine dalgaların grup hızı, c1 ve c2 boyuna dalgaların hızına bağlı parametrelerdir.

cg2  c22 ifadesi her zaman pozitif olmasına rağmen, cg2  c12 ifadesinin işareti  malzeme



sabiti olmak üzere kc2  c12  4 c22  c1 c12  8 c22



32 c  
2
2

2

denklemini sağlayan kc kritik

dalga sayısına göre değişir. Diğer bir deyişle, k  kc için cg2  c12  0 ve k  kc için

cg2  c12  0 olur. (1) sistemi,   0 olmak üzere,  ,   katsayılarının işareti k  kc için

 ,  

veya k  kc için

 ,  

olduğundan, sırası ile eliptik-hiperbolik-hiperbolik veya

hiperbolik-eliptik-hiperbolik olarak sınıflandırılır [9,10]. Ayrıca c g  c1 durumunda oluşan
kısa dalga-uzun dalga rezonans etkileşimi bu çalışma kapsamında olmadığından cg grup hızı,
c1 boyuna dalga hızına eşit değildir. Diğer yandan,

  1          0
özel durumunda, (1) sisteminde
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Qx   1, x  2, y 

1



| A |2

değişken dönüşümü uygulanır ise üç bileşenli sistem, m   1     olmak üzere, iki
bileşenli
2

i At   Axx  Ayy  (   b  ) A A  b Qx A,

Qxx  m Qyy  (  2  1  ) (| A |2 ) x .

(3)

ile verilmiş DS sistemine indirgenir. (3) sistemi ilk kez su yüzeyindeki dalga hareketini
tanımlayan denklemler olarak elde edilmiştir [11]. Bu sistem, yüzey tansörünün kuvvetli
veya zayıf olmasına göre DSI veya DSII denklemleri olarak iki gruba ayrılır [12]. Diğer bir
deyişle, (3) sistemi,  , m  işaretinin  ,   veya  ,   olmasına göre, sırası ile DSI sistemi
veya DSII sistemi olarak adlandırılır. DS sistemi için bulunan çift doğrusal forma, ilk olarak
[4]’de DOS denklemi için kullanılan ve homoklinik yörüngelerin gözlenebileceği çözüm
yapıları önerilerek (3) sisteminde homoklinik yapı incelenmiştir [13,14]. Ayrıca, DSI sistemi
için tüm simetrik yörünge çiftlerinin homoklinik tüpler oluşturduğu bulunmuştur [14]. Diğer
yandan, DSII sisteminin dev dalga dinamikleri de Hirota’nın yöntemi kullanılarak
incelenmiştir [15].
GDS sistemi,  ,   katsayılarının işareti k  kc için  ,   veya k  kc için  ,  
olduğundan, sırası ile DSI veya DSII sisteminin bir genelleştirmesini oluşturur. Bu yüzden,
  0 ,   0 ve   0 için (1) sistemi GDSII sistemi ile gösterilecektir. Sonraki bölümde,
aşağıdaki periyodik sınır koşulları ve başlangıç koşulları için GDSII sisteminin homoklinik
yapısının gözlenebileceği soliton tipi dalga çözümleri bulunacaktır.

A  x, y, t   A x  L1 , y  L2 , t  ,

A  x, y,0   A0  x, y  ,

1, x  x, y, t   1, x  x  L1 , y  L2 , t  ,
2, y  x, y, t   2, y  x  L1 , y  L2 , t  .

(4)

Daha sonraki bölümde ise bu çözümlerin homoklinik yörünge oluşturduğu gösterilecek ve son
bölümde ise sonuçlar özetlenecektir.
GDSII SİSTEMİNİN ÖZEL ÇÖZÜMLERİ
Bu bölümde, (1) denklemindeki katsayılar
b

    1       1    
  2   1     

,

  0 ve 1     0
olarak kabul edildi. GDSII sisteminde homoklinik yapının gözlenebileceği yörüngeleri
bulmak için öncelikle bu sistemin uygun bir sabit noktası bulunacaktır. Daha sonra ise
Hirota’nın yöntemi [3] kullanılarak bu sabit nokta civarındaki GDSII sisteminin çözümleri
hesaplanacaktır.
Bu çalışmada, DOS denklemi için [4]’de ve DS sistemi için [13,14]’da olduğu gibi
2
( A, 1 , 2 ) koordinatları için, a reel sayı olmak üzere, (a e i  a t , 0, 0) sabit noktası ele
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alınmıştır. Bu sabit nokta civarındaki homoklinik yörüngeleri bulmak için ilk olarak (1)
sisteminde
A  a e i  a t
2

G
,
F

2   2   1     
1 
 log F  x ,
2
  2  1     



2 1      2   1     
2 
 log F  y
2
  2  1     



(5)

değişken dönüşümü uygulanmış olup, G karmaşık ve F reel değerlerdir. Böylece (1)2 ve (1)3
denklemleri

  log F


 xx


  log F




   1    
 log F


 yy 

 xx   1      log F  yy 

sistemini oluşturmuştur. Burada

n a 2 | G |2 
  0,
2 F 2 x

n a 2 | G |2 
 0
2 F 2 y



n    2  1    

2

 

2

(6)

  1      dir. (6)

denkleminin çözümünün olması için gerek ve yeter koşul GDS sisteminin DS sistemine
indirgeyen (2) kısıtıdır. Dolayısı ile bundan sonraki hesaplarda (2) kısıtı kullanılacaktır. (6)
denklemi, (4) sınır koşulları dikkate alınarak x ve y değişkenlerine göre integre edilir ise
F 2  log F

 xx  m F 2  log F

 yy 

n a2
| G |2  C F 2
2

(7)

bulunur. Burada integrasyon sabiti

C

n
1          1         1     A0 2   L , L 
1, x
2, y
 1 2
2  1     

ile tanımlanır. (1) denkleminde, (5) ve (7) denklemleri kullanılırsa, C    n  2   olmak
üzere, GDSII sisteminin

iD   D
t

D

2
x

2
x

Dy2  a 2   G  F   G  F ,

 m D y2  F  F  n a 2 G    n F  F 
2

(8)

çift doğrusal formu elde edilir. Burada D Hirota çift doğrusal diferansiyel operatörünü
göstermektedir [3].
Bu aşamada, (8) denklemlerine, homoklinik yapının gözlenebileceği



G  1  b1 e 

i p1 x  p2 y 



F  1  b4 e 
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e

 i  p1 x  p2 y 

 i  p1 x  p2 y 

e

e

t 

t 

 b3 e

 b5 e
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çözüm formları yazılır. Burada p1 ve p2 uzay değişkenlerine göre olan dalga sayıları, 
frekans,  keyfi faz olmak üzere b1 , b2 , b3 karmaşık ve b4 , b5 reel değerli parametrelerdir.
Bu parametreleri belirlemek için (9) çözümleri (8) denkleminde yerine yazılırsa aşağıdaki
kısıtlar elde edilir:

  a2  ,
b1  b2 

i    p12  p22
b4 ,
i    p12  p22

i    p  p  b ,
b 
 i   p  p 
2 3
2

2
1

3

2

b5 



2

2 a


2

2
1

 2   p12  p22 


2
2

2
4

2

2

b42 ,

n  p12  m p22   p12  p22 
p12  m p22

2

.

(10)

 frekansını hesaplayabilmek için öncelikle p1 ve p2 dalga sayıları

p1  n a sin  ve p2 

na
sin 
m

(11)

olarak tanımlanır.   0 ,   0 ve 1     0 koşulları dikkate alındığında
sayılarının pozitif olması gerektiği görülür. Daha sonra, (10) denkleminden
 

 p12  p22

2 a 2 n   p12  m p22 

(12)

p12  m p22

bulunarak dalga sayılarının 0  p1  n a ve 0  p2  n a

m ve n

m eşitsizliklerini sağlaması

gerektiği görülür. Ayrıca bu eşitsizlikler, (a e i  a t , 0, 0) sabit noktasının hiperbolik
olduğunu da göstermektedir. Bunun için, doğrusal kararlılık analiziyle bu noktanın hiperbolik
1 , 1
olma koşulu bulunmalıdır. Bu amaçla, 
1 ve 2
1 olmak üzere, sabit
2

noktanın küçük bir perturbasyonu alınarak (1) sistemine uygulanır. Diğer bir değişle, (1)
sistemine

A  a e i  a

2

t

1 1 ( x, y, t ),

1  ( x, y, t ) 
2 2 ( x, y, t )

(13)

değişken dönüşümü yapıldığında yeni oluşan sistemin lineer kısmı

i  t    xx   yy   a 2    *   b  1, x  2, y ,

1, xx  1, yy   2, xy    a 2    *  x ,
2, xx   2, yy   1, xy   a 2     *  y
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bulunur. Burada  * ile  küçük değişkeninin karmaşık eşleniğini göstermektedir. Daha sonra,
(14) denkleminin zamana göre öz problemi ele alınır. (14) denklemindeki katsayılar için
kabul edilen bütün kısıtlar da dikkate alınarak öz denklem

   p  p
2

2
1



2 2
2

2 a 2 n   p12  m p22 
p12  m p22

0

(15)

olarak hesaplanır. Böylece, (a e i  a t , 0, 0) sabit noktasının hiperbolik olma koşulunun
2

2 a 2 n   p12  m p22   0

(16)

olduğu görülür.
Son olarak (10) denkleminde, (11) dalga sayıları ve (12) frekansları yerine yazılarak
(9) çözümlerinden
A  a e i  a

2

t

1  2 b e t   cos  p1 x  p2 y   b2 e
1  2 e t   cos  p1 x  p2 y   e

2   t   

2   t   

sec2 

sec2 



,




 t  
 cos  p1 x  p2 y  1  e 2   t    sec2 
4  p12 e t   2 e
 
,
2
2  t 
n
1  2cos  p1 x  p2 y  e t    e    sec2 

1, x




2, y











 t  
 cos  p1 x  p2 y  1  sec2  e2   t   
4 1     p22 e t   2 e



1  2cos  p1 x  p2 y  e t    sec2  e

n

2   t  

2

(17)

elde edilir. Burada b  cos  2  i sin  2   m  1 m  1 dir.
HOMOKLİNİK YAPI
Bu bölümde, (17) çözümlerinin homoklinik yörünge özelliklerine sahip olduğu
gösterilecektir. Bu yüzden, öncelikle, (4) sınır koşularındaki L1 ve L2 uzaysal periyotları
için, l herhangi bir tamsayı olmak üzere, p1  2  l L1 ve p2  2  l L2 seçilir. Daha sonra,
(17)’deki ( A , 1,x , 2, y ) çözümünün, t   iken

(a e i  a t , 0, 0) sabit noktalar
2

halkasından ayrıldığı ve t   iken (a e  i  a t b2 , 0, 0) noktasına döndüğü görülür. Benzer
2

şekilde, ( A , 1,x , 2, y ) çözümü, t   iken
ayrılır ve

(a e i  a t , 0, 0) sabit noktalar halkasından
2

t  iken (a e  i  a t b2 , 0, 0) noktasına döner.

( A , 1,x , 2, y )

2

çözümleri

( A , 1,x , 2, y )  x0 , y0 , t 

arasında
çözümleri

faz

kayması

homoklinik

Böylece ( A , 1,x , 2, y ) ve
olduğu

yörüngeler

bulunur.

Ayrıca

oluşturduğunda

( A , 1,x , 2, y )  x0  2  l p1 , y0  2  l p2 , t  çözümleri de bu tip yörüngeler oluşturur (bu
durum ( A , 1,x , 2, y ) çözümü için de geçerlidir). Bu yüzden ( A , 1,x , 2, y ) ve ( A , 1,x , 2, y )
çözümleri bir çift simetrik homoklinik yörünge oluşturur ve tüm bu yörünge çiftleri
homoklinik tüpler inşa eder. Bu durum DOS denklemindeki yapı ile çakışmaktadır. Dolayısı
ile DOS denklemine eklenen iki kuple dalga denklem sistemi homoklinik yapıyı bozmamıştır.
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Şekil 1.   A genliğinin 0  x , y  5 aralığındaki grafiği

Şekil 2.   A genliğinin 0  x , y  20 aralığındaki grafiği
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Sabit nokta civarındaki homoklinik yörüngelerin oluşturduğu dinamik davranışlarını
gözlemek için   (3  5) / 2 ,   1 ,   1 ,   1,   1 ve a  1 değerlerindeki (17)
çözümleri ele alınsın. Şekil 1’de tek homoklinik yörünge çevriminin oluştuğu   A dalga
genliklerinin uzunluğu p1 x  p2 y doğrultusundaki zamana göre ilerleyişi görülmektedir. Şekil
2'de ise   A uzunluğu, p1 x  p2 y değişkeni Şekil 1’e göre daha geniş bir aralık alınarak
genliklerin uzay değişkenlerine göre periyodik olduğu gösterilmiştir. Ayrıca Şekil 1 ve Şekil
2’de A ve A çözümleri arasında faz kayması olduğu da gözlenebilmektedir. Son olarak,
d   d A

zaman türevinin   A uzunluğunun göre değişimi çizilmiştir.
dt
dt
Böylece   1 noktası civarında oluşan homoklinik yörünge çevrimlerinin karmaşık yapısı
görülmektedir.

Şekil 3'de

d
dt
0.2

0.1

0.5

1.0

1.5

2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.1

0.2

d
dt
0.2

0.1

0.1

0.2

d  

Şekil 3.    ,
 faz görünümü
dt 
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SONUÇLAR
Bu çalışmada, DSII sisteminin bir genelleştirmesi olan GDSII sistemi olarak adlandırılan bir
DOS tipi ve iki doğrusal dalga denklemlerinden oluşan sistemin homoklinik yapısı analitik
olarak incelendi. Sonuç olarak, integre edilebilir DSII sistemine dönüşme koşulu altında
2
hiperbolik (a e i  a t , 0, 0) sabit noktası civarında GDSII sistemi için simetrik homoklinik
yörüngelerin varlığı özel çözüm bulunarak gösterildi. Öte yandan, DSI sisteminin bir
genelleştirmesi olan GDSI sistemi için de GDSII sistemine uygulanan benzer yaklaşımla
homoklinik yapı incelemesi yapılabilir. Bu durumda da gezen dalga tipindeki özel çözümler
DSI sistemine dönüşme koşulu altında bulunabilmektedir. Güngör ve Aykanat, GDS
sisteminin integre edilebilirliği Lie simetri cebri anlamında inceleyerek sistemin katsayılarının
sağladığı belirli koşullar altında bu sistemin integre edilebilir DS sistemine izomorf olduğunu
göstermişlerdir [16]. Bundan sonraki çalışmada, DS sistemine dönüşme koşulunu sağlamayan
katsayılar için GDS sistemindeki sayısal analiz yöntemleri ile homoklinik yapı incelenebilir.
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ABSTRACT
As a result of extensive research and studies of metallurgists, aluminum plates are frequently used in
a wide variety of applications including aircraft structures, ships, bridges, and buildings, in addition
to light protection systems because of the characteristics of low density, high structural strength and
energy absorption capacity. The aim of this study was to investigate the ballistic performance of
aluminum plates. 10-mm thick and 50x50mm sized 2024-T3 aluminum plates were used in
structures. The plate angle and plate thickness of aluminum plates were changed and optimum
values were investigated subject to the FSP (Fragment Simulating Projectile) projectile sent with a
velocity of 750 m/s. Furthermore, ballistic limit velocity according to Lambert-Jonas approach was
identified in such a way that the angle which 10 mm plate and projectile make with the normal
would be β = 0°, 30°, 45° and 60°.
Key Words: Aluminum Alloys, Ballistic Test, Ballistic Limit, Oblique Impact
ÖZET
Metal bilimcilerin geniş araştırma ve çalışmaları sonucu alüminyum alaşımı levhalar düşük
yoğunluk, yüksek yapısal mukavemet ve enerji emiş kapasitesi özellikleri nedeniyle uçak yapıları,
gemi, bina ve köprü gibi çok çeşitli uygulamaların yanında hafif korunma sistemlerinde de sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Alüminyum plakaların balistik performansının araştırılması
yapılmıştır. Yapıda kullanılan plakalar 10 mm kalınlığında ve 50x50mm boyutunda 2024-T3
alüminyum alaşımıdır. Alüminyum plakaların plaka açısı ve plaka kalınlığı değiştirilerek v=750 m/s
hızda gönderilen FSP (Parçacık Benzetimli Mermiler) mermiye karşı optimum değerleri
hesaplanmaya çalışılmıştır. Ayrıca 10 mm plaka ve merminin normalle yaptığı açı β = 0º, 30º, 45º ve
60º olacak şekilde Lambert-Jonas yaklaşımına göre 𝑉50 balistik limit hızı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımlar, Balistik Test, Balistik limit, Açılı Darbe
GİRİŞ
Alüminyum alaşımı levhalar yüksek özgül mukavemetleri düşük yoğunluk değerleri sayesinde hedef
balistiği biliminin önem verdiği malzemelerin başında gelmektedirler. Ağırlığın önemli bir unsur
olarak göze çarptığı hafif koruma sistemlerinde alüminyumun düşük yoğunluğu çeliğe oranla tercih
edilmesini sağlamaktadır. Örneğin AA 2024 içerdiği bakır ve magnezyum elementleri sayesinde
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yaşlandırma özelliğine sahip olup, özellikle uçak, uzay ve koruma endüstrisinde sıklıkla
kullanılmaktadır [1].
Günümüzde, yüksek hızlı çarpma mekaniği ile ilgili çeşitli mühendislik uygulamaları mevcuttur.
Bunlar askeri konularda olduğu kadar, sivil alanlarda da yoğun olarak yer almaktadır. Balistik
uygulamalar ve hava-uzay yapıları konunun en belirgin örneklerini teşkil eder.
Yüksek hızlı çarpma konusunda geniş bir uygulama alanı olmasına rağmen, literatürde yer alan
çalışmaların sayısı, düşük hızlı çarpma konusuna oranla oldukça sınırlı bir seviyede kalmaktadır.
Bunun en önemli nedeni, yüksek hızda deneysel çalışmanın, özellikle ölçme hassasiyeti açısından
çeşitli zorluklar içermesi ve dolayısıyla yeni çalışmalara temel oluşturacak verisel altyapının
eksikliğidir [2].
Balistik; uygun bir sistem yardımıyla ateşlenen ya da fırlatılan nesnelerin atmosferik koşullarda
yerçekiminin de etkisiyle yapmış olduğu hareketi inceleyen bilim dalı olarak açıklanabilir. Balistik
konusunda çeşitli çalışmalar halen günümüzde ilerleyen şekilde devam etmektedir. Bu çeşitli
çalışmalar mermi uç geometrisi, mermi hızı, şekli ve açısı, hedef destekleme metodu, hedef şekli ve
malzemesi konularında sürdürülmektedir.
Yüzeye normal çarpma halinde gerilme halinin iki boyutlu olduğu eğik çarpışmalarda yüklemenin
asimetrisinden dolayı ilave eğilme gerilmeleri meydana gelmektedir. Mermi geometrisi, malzeme
özellikleri, çarpma hızı gibi parametrelere bağlı olarak meydana gelen eğilme ve çekme gerilmeleri,
mermi hasarına veya sekmesine neden olmaktadır [3-4].
Balistik zırhlarda çeşitli parametreler değiştirilerek çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca katmanlı yapılar
gibi çeşitli malzemeler de balistik zırhlarda kullanılmaktadır. Bu konular ile ilgili yapılan birçok
çalışma değişik zırh sistemlerinin balistik başarım açısından birbiri ile karşılaştırılmasına imkân
vermektedir [5].
Homojen ve farklı veya benzer özelliklerin bir araya getirilmesiyle oluşmuş kompozit yapıların
değişik malzeme kombinasyonlarıyla darbe ve balistik çarpma yükleri altındaki dinamik davranışları
ve balistik limit araştırmaları konularında çalışmalar yapılmıştır. Balistik davranışları üzerine
yapılan bu çalışmalarda; homojen plakalar [6-8], seramik kompozitler, metal kompozitler, hibrid
kompozitler, fonksiyonel kademelendirilmiş malzemeler [9-13], kumaş takviyeli kompozitler [1415], sandviç yapılar [16-17] incelenmiştir.
Balistik darbe olayının incelenmesinde karşılaşılan problemlerden birisi de bir cismin hasara
uğramadan dayanabileceği hızın tespitidir. Bu hız, genellikle kritik çarpma hızı veya balistik limit
adını alır. Kritik hız değeri, 𝑉50 ile gösterilir. Bu hız (𝑉50 ) parçacığın hedefe dik konumda çarpması
sonucu hedefi %50 delme kapasitesine haiz olduğu hızdır. 𝑉50 hızının tespitinde istatistiksel
yaklaşımlardan faydalanılır. En basit olarak tam nüfuziyete sebep olan en düşük üç hız ile kısmi
nüfuziyete sebep olan en yüksek üç hızın ortalaması alınarak balistik limit hız tespit edilir. Kısmi
nüfuziyete sebep olan en düşük hız ile tam nüfuziyete sebep olan en yüksek hız arasındaki fark, 46
m/s’yi aşmamalıdır. Uygulamada zaman ve ekonomik faktörler elde edilecek veriler üzerine
sınırlamalar getirmektedir. Balistik limit ile ilgili incelemelerde, merminin şekli ve boyutları,
çarpma hızı ve hedefin kalınlığı gibi etkenler de hesaplamalarda ön plana çıkmaktadır. Malzemenin
iş görmezliğine neden olabilecek çekme basma veya eğilme gerilmeleri, katmanlar arası ayrılma gibi
hasar biçimleri delinme için gerekli enerji miktarının, dolayısıyla balistik limitin hesaplanabilmesi
için çok iyi belirlenmelidir. Literatürde, balistik limitin belirlenmesi ve onu etkileyen faktörler
üzerine yapılmış kuramsal, deneysel ve sayısal çalışmalar mevcuttur [18-19].
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Balistik çarpma olayında, levhanın davranışı kadar, çarpan cisim ya da mermilerin özellikleri de
önemli bir etkendir. Farklı uç geometrisine sahip mermilerin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi
birçok çalışmaya konu olmuştur. Silindirik şekilli, konik, oval-sivri, yarıküresel ve düz uçlu
çubuğun veya merminin hedefe çarpma durumu ve plakada oluşan gerilme dalgaları incelenmiştir
[20-21].
Borvik ve arkadaşları [22], AA5083-H116 alüminyum metalinin balistik özelliklerini
incelemişlerdir. Numuneler 15-30 mm aralığında kalınlıklara sahiptir ve 20 mm çapında, 98 mm
uzunluğunda, 53 HRC sertlikte konik uçlu sertleştirilmiş merminin bu numunelere nüfuziyeti
ölçülmüştür. Alüminyum çeliğe göre %25 daha hafif olmasına rağmen çalışmalarda eşit dirençler
gösterdiği ve çarpma sırasında alüminyumun enerji absorbe etme özelliği çeliğe göre çok daha iyi
olduğu görülmüştür. İqbal ve arkadaşları [23], çalışmalarında ise 12 mm Weldox 460 E çelik
plakalar kullanarak vurucu uç açısının balistik limit ve hasar mekanizmasına etkileri araştırılmıştır.
Bunun için vurucunun burun açısına 33.4º, 60º, 90º, 120º, 150º ve 180º olacak şekilde açı verilmiş
ve hedef plakalarda 0º, 15º, 30º, 45º, 60º açılarda olacak şekilde darbe analizleri gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma göstermiştir ki hedef plaka açısı arttıkça ve vurucu burun açısı azaldıkça balistik limit
değerleri artmıştır.
MATERYAL ve METOD
Problemin Tanımı
Bu çalışmada, Alüminyum plakaların balistik performansının araştırılması yapılmıştır. Yapıda
kullanılan plakalar 10 mm kalınlığında ve 50x50mm boyutunda 2024-T3 alüminyum alaşımıdır.
Yapıda, plakaların balistik performansını belirlemek için MIL-DTL-46593B (MR) [24] ve
STANAG 2920 [25] standartlarına göre tanımlanmış 0.30 kalibre ( 7.62 mm ) 4340H çeliği FSP
(Fragment Simulating Projectile-Parçacık Benzetimli Mermi) mermiler kullanılmıştır. Çalışma
kapsamında oluşturulan mermi ve plakalar LS-DYNA® sonlu elemanlar paket programı ile
modellenmiştir. Sonlu elemanlar modellerinin oluşturulmasında ANSYS Parametrik Tasarım Dili
(APDL-ANSYS Parametric Design Language) kullanılmıştır.

Şekil 1. FSP merminin geometrik özellikleri, normal ile yaptığı açı ve darbe noktası
Alüminyum plakalar balistik performans açısından üç aşamada incelenmiştir. İlk aşamada mermi
v=750 m/s hızında , 𝜷 = 𝟎° olacak şekilde plakaya gönderilmiş ve plakayı delemediği optimum
plaka kalınlığı bulunmaya çalışılmıştır. İkinci aşamada plaka kalınlığı 10 mm sabit kalacak şekilde
mermi plakaya v=750 m/s hızında farklı 𝜷 açılarında gönderilerek plakanın delinemediği optimum
açı araştırılmıştır. Üçüncü aşamada ise 10mm kalınlıktaki plakada, merminin normalle yaptığı açı β
= 0º, 15º, 30º, 45º ve 60º olacak şekilde Lambert-Jonas yaklaşımına göre 𝑽𝟓𝟎 balistik limit hızı tespit
edilmiştir.
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Malzeme
Öncelikle Alüminyum plakalardan (2024-T3) üretilen çekme numuneleri kullanılarak malzemenin
gerilme-şekil değiştirme davranışı tespit edilmiştir. Alüminyumun yüksek hızda deformasyon
davranışlarını tespit edebilecek deney düzeneğimiz mevcut olmadığından dolayı sayısal analizler
için Alüminyumun çekme testiyle elde edilen gerilme-şekil değiştirme davranışları kullanılmıştır.

Şekil 2. Alüminyum 2024-T3 çekme testiyle elde edilen gerilme-şekil değiştirme diyagramı
Çekme deneyleri, Erciyes Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Uygulama Merkezi’nde tek eksenli
çekme testi yapılarak elde edilmiştir. Şekil 2. Alüminyum plakanın gerilme-şekil değiştirme eğrisini
göstermektedir.
Kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiş olan 2024-T3 alaşımı ısıl işlem görmüş bir alaşım olup T3
sembolü çözeltiye alınıp soğuk işlem gördüğünü göstermektedir.
Tablo 1. Al 2024-T3 Kimyasal Bileşimi (%)
Fe

Si

Cu

Cr

Mn

Mg

Zn

Zi+Ti

Diğer

Al

0.5

0.5

3.8-4.9

0.1

0.3-0.9

1.2-1.8

0.25

0.15

0.15

Kalan

Mermide kullanılacak AISI 4340H çeliğinin mekanik özellikleri literatürden elde edilmiştir [26].
Alüminyum plaka ve FSP mermi için malzeme özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Aluminyum plaka ve FSP mermi mekanik özellikleri
Malzeme

Yoğunluk
(kg/m3)

Poisson
Oranı

Elastiklik
Modülü
(GPa)

Akma
Gerilmesi
(MPa)

Kopma Şekil
Değiştirmesi

Al 2024-T3

2780

0.33

73.1

350

0.62

AISI 4340H

7860

0.30

200

970

0.77

Balistik Limit
Balistik limit kavramı için literatürde farklı yaklaşımlar mevcuttur ve bu yaklaşımları tanımlamak
gerekir. Balistik limit hızı 𝑉𝐵𝐿 , merminin hedefe tamamen nüfuz edemediği hız ve bu hızın altındaki
hızlar olarak tanımlanmıştır. Şekil 3’ de balistik limit kavramı üzerine farklı yaklaşımlar
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gösterilmiştir. Bu yaklaşımlar arasındaki
tanımlanmasındaki farklı kriterlerdir [18].

temel

fark

perforasyon

(delinme)

olayının

Şekil 3. Balistik limit kavramı üzerine farklı yaklaşımlar [18]
Balistik limit hızının belirlenmesindeki gerçek değerlendirme istatiksel çalışmalara dayalı olan
testlerle yapılır. Balistik limit hızı 𝑉50 ile gösterilir ve bu hız merminin hedefe dik konumda
çarpması sonucu hedefin % 50’ sini delme kapasitesine sahip olduğu hızdır. Bahsedildiği gibi 𝑉50
hızının tespitinde istatiksel yaklaşımlardan faydalanılır. Temel olarak, tam nüfuziyete sebep olan en
düşük üç hız ile kısmi nüfuziyete sebep olan en yüksek üç hızın ortalaması alınarak balistik limit
hızı tespit edilir. Deney sonuçlarında hedefi delip geçen en düşük hız ve delip geçmeyen en yüksek
hız arasındaki fark ne kadar az ise balistik limit tahmininin doğruluğu o kadar yüksek demektir.
Balistik darbe için tipik bir 𝑉50 diyagramı Şekil 4’de gösterilmiştir [27].

Şekil 4. Balistik limit eğrisi [27]
Balistik limit kavramı üzerine diğer bir yaklaşım da Lambert-Jonas yaklaşımıdır. Eşitlik 1 LambertJonas yaklaşımını göstermektedir [19].
(1)
𝑣𝑟𝑒𝑠 = 𝑎(𝑣𝑖𝑚𝑝 𝑝 − 𝑣𝑏𝑙 𝑝 )1/𝑝 ,
𝑣𝑖𝑚𝑝 > 𝑣𝑏𝑙
Burada, 𝑣𝑖𝑚𝑝 merminin çarpma hızını, 𝑣𝑟𝑒𝑠 merminin plakayı deldikten sonra kalan artık hızı ve 𝑣𝑏𝑙
balistik limit hızını göstermektedir. 𝑎 ve 𝑝 deneysel verilerden elde edilen katsayılar olup, 𝑝 = 2
olduğu zaman eşitlik Recht-Ipson yaklaşımı (Eşitlik 2) adını almaktadır.
𝑣𝑟𝑒𝑠 = 𝑎(𝑣𝑖𝑚𝑝 2 − 𝑣𝑏𝑙 2 )1/2 ,

𝑎 = 𝑀/(𝑀 + 𝑚)

(2)

𝑎 katsayısının bulunmasında kullanılan 𝑀 merminin kütlesini ve 𝑚 ise çarpışma ile mermiden
kopan parçanın kütlesini göstermektedir. Lambert-Jonas eşitliğine göre balistik limit eğrisi
çizildiğinde yatay eksen çarpma hızını, düşey eksen ise artık hızı göstermektedir. Eğrinin yatay
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ekseni kestiği nokta balistik limit hızını vermektedir. Yani 𝑣𝑟𝑒𝑠 = 0 olduğunda çarpma hızı 𝑣𝑖𝑚𝑝 ,
balistik limit hızı 𝑣𝑏𝑙 ’ye eşit olur.
Yüksek hızlı çarpışma olayını diyagramlar yardımıyla göstermek sistemin anlaşılması bakımından
daha faydalı olmaktadır. Bu diyagramlar oluşturulurken hız, hedef kalınlığı, çarpma açısı, çarpma
kinetik enerjisi, itme, kuvvet ve zaman gibi etkiler dikkate alınmaktadır. Şekil 5 oval-sivri bir
merminin 6.35 mm kalınlığındaki 2024-T3 alüminyum plakaya nüfuziyeti halinde elde edilen
balistik faz diyagramını göstermektedir. Balistik limit, mermi ve zırh performansının tespitinde
temel parametredir [27].

Şekil 5. Balistik faz diyagramı [27]
Sayısal Model
Sayısal analizde, ANSYS LS-DYNA/Explicit sonlu elemanlar programı kullanıldı ve ANSYS
parametrik tasarım dili (APDL – Ansys Parametric Design Language) sayesinde parametrik sayısal
çalışmalar yapılmıştır. APDL sayesinde sayısal model parametrik olarak modellenmiş ve kullanılan
formülasyon ve algoritmalar için makro oluşturulmuştur.
Sayısal analizlerde kullanılacak olan geometrilere uygun olarak ANSYS-LSDYNA’da 10 mm
kalınlığında, 50x50 mm boyutlarında Alüminyum plaka ve Şekil 1’de gösterilen geometrik ölçülere
uygun olarak FSP mermi modellendi. FSP mermi ve Alüminyum plaka için katı eleman kullanarak
SOLİD 164 ile modelleme yapıldı.
Analizlerde Alüminyum plakanın elasto-plastik malzeme davranışını modelleyebilmek için
MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY malzeme modeli kullanılmıştır. Bu malzeme
modelinde malzemeye ait mekanik değişkenler (elastiklik modülü, poisson oranı ve akma gerilmesi)
ile çekme deneyinden elde edilen gerilme şekil değiştirme eğrisinin akma gerilmesinden sonraki
değerleri ve son olarak da hasar kriteri olarak malzemenin kopma anındaki efektif plastik şekil
değiştirme değeri (kopma şekil değiştirmesi) tanımlanmaktadır. Alüminyum plakanın mekanik
özellikleri Tablo 2’ de verilmiştir. Ayrıca malzemelerin akma sonrası gerilme şekil değiştirme
eğrileri Şekil 2’de verilmiştir. FSP mermi MAT_PLASTIC_KINEMATIC malzeme modeli
kullanılarak modellenmiştir.
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Analizlerde Alüminyum plakada darbe etkisiyle oluşan hasar mekanizmasını da görebilmek için
malzemelerin kopma şekil değiştirmesi tanımlanmıştır. Plakaların kopma şekil değiştirmesi, çekme
testi sonucu elde edilen veriler ile 3 eşitliği kullanılarak elde edilmiştir. FSP mermi malzemesinin
kopma uzaması ise literatürden alınmıştır [26].
𝜀𝑓 = ln

𝐴0
𝐴𝑓

(3)

Burada; 𝜀𝑓 malzemenin kopma uzamasını, 𝐴0 orijinal kesit alanını ve 𝐴𝑓 koptuğu andaki kesit
alanını göstermektedir.
2024-T3 alüminyum alaşımı ve AISI 4340H çeliği için kopma uzamaları sırasıyla 0.62 ve 0.77
olarak elde edilmiştir.
Çarpma analizlerinde temas modelinin tanımlanması oldukça önemli bir adımdır. Bu çalışmada, FSP
mermi ile alüminyum plaka arasında malzemelerin kopma uzamaları tanımlandığı ve yapıda hasar
veya delinme gerçekleşebileceği için CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE temas
algoritması kullanılmıştır. Sayısal modellemede sınır şartı olarak alüminyum plaka dört kenarından
ankastre olarak sabitlenmiştir. Alüminyum yapının balistik analizleri için oluşturulan sonlu
elemanlar modeli Şekil 6’da gösterilmiştir.

FSP mermi
Darbe alanı

Alüminyum
Plaka

Şekil 6. FSP mermi ve Alüminyum plakanın sonlu elemanlar modeli

SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Daha öncede söylediği üzere Alüminyum plakalar balistik performans açısından üç aşamada
incelenmiştir. İlk aşamada mermi 7.62 mm mermi hızında v=750 m/s , 𝛽 = 0° olacak şekilde
plakaya gönderildi ve plakayı delemediği optimum plaka kalınlığı bulunmaya çalışıldı. Bunun için
plaka kalınlığı 10 mm’den başlayarak 1mm artırılarak analizler tekrarlandı. Bu hız için optimum
kalınlığın 14mm olduğu tespit edildi (Şekil 7).
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t=0.00 ms

t=0.02 ms

t=0.04 ms

t=0.06 ms

t=0.08 ms

t=0.10 ms

Şekil 7. v=750m/s hızında 𝛽 = 0° açıda gönderilen mermiye 14mm kalınlıktaki plakanın darbe
etkisi
İkinci aşamada plaka kalınlığı 10 mm sabit kalacak şekilde mermi plakaya v=750 m/s hızında farklı
𝛽 açılarında gönderilerek plakanın delinemediği optimum açı araştırıldı. İkinci aşama için yapılan
analizlerde 10 mm kalınlıktaki plakaya gönderilen sabit v=750 m/s hızdaki mermi ile plakanın
normali arasındaki açı 𝛽 artırılarak analizler tekrarlandı ve plakanın normali ile arasındaki açı 𝛽 =
39° olduğunda plakanın delinemediği tespit edildi. Şekil 8’de v=750m/s hızında 𝛽 = 39° açıda
gönderilen mermiye 10mm kalınlıktaki plakanın darbe etkisi, zaman t=0.1 ms aralığında 5 adımda
gösterilmiştir.
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Şekil 8. v=750m/s hızında 𝛽 = 39° açıda gönderilen mermiye 10mm kalınlıktaki plakanın darbe
etkisi

Son aşama olarak 10mm kalınlıktaki plakada, merminin normalle yaptığı açı β = 0º, 15º , 30º, 45º ve
60º olacak şekilde değiştirilerek Lambert-Jonas yaklaşımına göre 𝑽𝟓𝟎 balistik limit hızı tespit
edilmiştir.

Şekil 9. 𝛽 = 0°, 30°, 45° ve 60° açıda gönderilen mermi ve 10 mm plakada balistik limit hız
değerleri ve mermi kinetik enerjileri
Lambert-Jonas yaklaşımına göre 𝑉50 balistik limit hızı araştırılmasında, tam nüfuziyete sebep olan
en düşük üç hız ile kısmi nüfuziyete sebep olan en yüksek üç hız şeklinde analizler tekrarlandı ve
bunların ortalaması alınarak balistik limit hızı tespit edilmiştir. Balistik limit hızı belirlendikten
sonra balistik limit hız değerlerinin üzerindeki hızlarda artık hızları görmek amacıyla mermi hızı
v=900, 1000 ve 1100 m/s olacak şekilde analizler her bir açı için tekrarlanmıştır. 60º ile gönderilen
mermilerde plaka delinme göstermemiş mermi plakanın üzerinden sekmiştir ve bu yüzden balistik
limit hızı belirlenememiştir.
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Yapılan çalışmada alüminyum plaka kalınlığı 10mm’den 14mm’ye artırılarak 7.62 mm mermi
hızında v=750 m/s gönderilen FSP mermiye plakada delinme olmadan karşı koyulabileceği, 10mm
plakanın aynı hızda mermi için mermi açısı 𝛽 = 39° den büyük açılarda delinemeden kalabileceği
tespit edilmiştir. Ayrıca Şekil 9’daki grafiklerden de görüldüğü üzere mermi açısı arttıkça
alüminyum plakalar için balistik limit hızı artmıştır. Koruma amaçlı kullanılan zırh ve benzeri
yapılar kullanılacağı yerlere göre açılı şekilde yerleştirilerek koruma sağlanabileceği
düşünülmektedir.
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ISIL VE MEKANİK YÜK ALTINDAKİ EĞRİ EKSENLİ PANELDE OLUŞAN
ELASTİK GERİLMELER

1,2

Mehmet Haskul¹ ve Eray Arslan²
İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 44280, Malatya
ABSTRACT

An analytical model is developed for elastic stresses and deformations of a thick walled
cylindrical panel subjected to thermal load in radial direction under the generalized plane
strain assumption. The case of a homogeneously and slowly heated cylindrical inner surface
and the outer surface at the same temperature with the inner one or lower than it is taken into
consideration. It is presupposed that the fixed supports at the ends of the panel allow a
displacement in circumferential direction and that the radius of the initial middle surface
remains unchanged. Hence, couples act on those ends, giving rise to pure bending conditions.
Based there on, the stresses and displacements occurring in the panel are analyzed and the
elastic limits according to von Mises yield criterion are investigated in case thermal softening
is also taken into account.
ÖZET
Isıl yük altındaki eğri eksenli silindirik panelde oluşan elastik gerilme ve yer değiştirmeler
için genelleştirilmiş şekil değiştirme durumu altında analitik bir model geliştirilmiştir. Panelin
iç yüzeyinin homojen ve yavaşça ısıtıldığı, dış yüzey sıcaklığının her zaman iç yüzey
sıcaklığına eşit ya da ondan küçük olduğu kabul edilmiştir. Panelin uçlarındaki sabit
mesnetlerin açısal yer değiştirmelerin oluşmasına müsade ettiği ve panelin orta yüzeyinin
yarıçapının yükleme boyunca sabit kaldığı varsayılmaktadır. Böylece, bu uç bölgelerde basit
eğilme şartları oluşturan momentlerin meydana gelmesi mümkün olmaktadır. Bunlara bağlı
olarak, panelde oluşan gerilme ve yer değiştirmeler analiz edilmiş ve ısıl yumuşama varsayımı
altında von Mises akma kriterine göre oluşacak elastik limitler incelenmiştir.
GİRİŞ
Eğri eksenli paneller mühendislikde sıkça kullanılan yapılardır ve bu yapılar genellikle
mekanik ve ısıl yüklere mağruz kalırlar. Bu nedenle, bir çok araştırmacı söz konusu yapıların
farklı yükler altındaki deformasyon davranışlarını incelemişlerdir. Librescu ve ekibi [1] ile
Duc ve Tung [2] klasik kabuk teorisini kullanarak basınç ve sıcaklık altında çalışan ince
kabuklu eğri eksenli panellerin doğrusal olmayan davranışlarını araştırmışlardır. Kiani ve
arkadaşları [3], ısıl ve mekanik yüke mağruz kalmış radyal yönde fonksiyonel
derecelendirilmiş eğri eksenli panelin dinamik davranışlarını incelemişlerdir. Isıl yük ve
dolaylı olarak eğilme momenti altındaki kalın duvarlı panellerin elastik davranışı için Arslan,
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Mack ve Gamer [4], elastik-plastik davranışları için ise Arslan ve Mack [5] tarafından analitik
çözümler sunulmuştur. Bu çalışmalarda araştırmacılar, düzlem şekil değiştirme durumunu ve
panelin eksenel yönde iki ucunun sabitlendiğini varsaymışlardır. Arslan ve Haskul [6] aynı
problemi genelleştirmiş şekil değiştirme durumu için çözmüş ve dış yüzeyinden ısıtılan panel
için çarpıcı sonuçlar sunmuşlardır [7]. Ancak literatürde, iç yüzeyinden ısıtılan eğri eksenli
kalın duvarlı elastik panelin detaylı gerilme analizini bulmak mümkün değildir.

r

a

r0

b



M

M

s
z

Şekil 1. Eğri eksenli panel
Bu çalışmada, iç yüzeyi dış yüzeyinden daha fazla ısıtılan kalın duvarlı eğri eksenli panelde
oluşacak elastik gerilme ve yer değiştirmeler için genelleştirilmiş şekil değiştirme durumu
altında analitik bir model geliştirilmiştir. Geometrisi Şekil 1'de gösterilen panelin iç yüzey
sıcaklığının ( Ta  T (a) ) homojen ve çok yavaş bir şekilde (kararlı rejim) arttırıldığı ve dış
yüzey sıcaklığının ( Tb  T (b) ) her zaman iç yüzey sıcaklığına eşit ya da ondan küçük olduğu
(negatif gradyant durumu) kabul edilmektedir. Ancak, elde edilen elastik denklemler herhangi
bir sıcaklık dağılımı için kullanılabilir. Yukarıda bahsedilen sıcaklık koşulları, sayısal
sonuçlar bölümünde göz önüne alınmıştır. Panelin eksenel z doğrultusunda uçlarının serbest
olduğu fakat açısal doğrultuda (θ) rijit mesnetlerle sabitlendiği varsayılmaktadır. Bu
mesnetler, uç yüzeylerde (    s / 2 ve    s / 2 için) açısal doğrultuda yer değiştirmeye
müsade etmekte fakat panelin orta yüzeyinin ( r  r0  (a  b) / 2 ) eğrilik yarıçapının sabit
kalmasını sağlamaktadır. Panele radyal doğrultuda ısıl yük uygulandığında (homojen bir
ısıtma tatbik edilse dahi) mesnetlerin etkisiyle her iki uçta M eğilme momenti oluşmakta,
böylece panel hem ısıl hem de mekanik yük altında çalışmaya zorlanmaktadır.
ANALİTİK MODEL
Silindirik simetri varsayımıyla, radyal, açısal ve eksenel gerilme (σr ,σθ ,σz) ve şekil değiştirme
(εr, εθ, εz) bileşenleri sadece radyal koordinatın (r) fonksiyonu olur. Ayrıca, panelde kayma
gerilmesi τrθ ve kayma şekil değiştirme γrθ bileşenlerinin oluşmadığı varsayılmıştır. Buna
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ilaveten söz konusu problem ve kabuller nedeniyle radyal yer değiştirme bileşeni (u) sadece
radyal koordinatın fonksiyonu olurken, açısal yer değiştirme bileşeni (v) radyal ve açısal
koordinatlara (r ve θ) bağlıdır. Bu nedenle, problemin analitik çözümü mümkün
olabilmektedir.
Genelleştirilmiş şekil değiştirme durumu nedeniyle eksenel yöndeki şekil değişirme
bileşeni sabittir (  z   0  sabit ). Küçük deformasyonlar varsayımı altında yer
değiştirme-şekil değiştirme ilişkileri

du
,
dr
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ve genelleştirilmiş Hooke yasası

 z  0 

1
 z    r        T ,
E

(7)

yardımıyla panelin açısal yöndeki yerdeğiştirmesi için

v  C1r

(8)

eşitliği [6] ve radyal yer değiştirme için aşağıdaki diferansiyel denklem türetilebilir:

r C1 1  2    r 1    T 
r 2u  ru  u  
.
1 

(9)

Burada C₁ bir integrasyon sabitidir. Ayrıca buradaki T, anlık sıcaklık ile referans
sıcaklığı arasındaki farkı temsil etmektedir. Denklem (9)'un çözümüyle radyal yer
değiştirme bileşeni





2
2
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elde edilir. Bu denklemdeki C₂ ve C₃ keyfi integrasyon sabitleridir. Ayrıca, gerilme
bileşenleri aşağıdaki formu alır:
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(13)

Panelin elastik davranışını tarif eden bu denklemler, 4 bilinmeyen sabit içerir (C₁, C₂, C₃ ve
ε₀). Bu sabitleri hesaplamak için; panelin iç ve dış yüzeylerinin serbest olduğu kabulü
nedeniyle
 r r a  0 ,
(14)

r

r b

 0,

(15)

genelleştirilmiş şekil değiştirme bileşeni durumu nedeniyle

Fz   s   z rdr  0 ,
b

a

(16)

ve panelin orta yüzeyinin eğrilik yarıçapının sabit kaldığı varsayımı nedeniyle
u r r  0 ,

(17)

0

sınır koşulları kullanılır. Bu koşullar yardımıyla sabitler için analitik ifadeleri hesaplamak
mümkündür. Bunlara ek olarak, panelin açısal uçlarında oluşacak M eğilme momenti

M     rdr
b

a

(18)

denkliği yardımıyla hesaplanır ve aşağıdaki şekli alır:
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SICAKLIK DAĞILIMI
Yukarıda da bahsedildiği gibi, gerilme ve yer değiştirmeler için türetilen denklemler, herhangi
bir sıcaklık dağılımı için kullanılabilir. Bu çalışmada, kararlı rejim durumu ve panelin iç
yüzey sıcaklığının yavaş bir şekilde arttığı kabul edilmiştir. Panelin dış yüzey sıcaklığının her
zaman iç yüzey sıcaklığına eşit ya da ondan küçük olduğu (sıcaklık farkının negatif olduğu
( T  Tb  Ta  0 )) varsayılmıştır. Ayrıca, panel içindeki sıcaklık dağılımının radyal
doğrultuda
T ln  r / b   Tb ln  r / a 
,
(20)
T r   a
ln  a / b 
denkliğine bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir [8]. Ayrıca yukarıdaki denklemlerdeki sıcaklık
ifadesi içeren integralin analitik çözümü









Ta a 2 1  2 ln  a / b    r 2 1  2 ln  r / b    Tb a 2  r 2 1  2 ln  r / a  
a  Td 
4 ln  a / b 
r

(21)

şeklindedir.
PANEL İÇİN AKMA KRİTERİ
Panelin akma gerilmesinin (  y )

 y   0 1   T 

(22)

denkleminde tanımlandığı gibi sıcaklığa bağlı olarak değiştiği kabul edilmektedir. Burada, σ₀
panelin referans sıcaklığındaki tek eksenli akma gerilmesini ve β malzemenin ısıl yumuşama
parametresini temsil etmektedir. Ayrıca, panelin akması von Mises akma kriteri yardımıyla

M 

1
2
2
2
 r          z    z   r  


2

(23)

tespit edilmektedir.
Panelin herhangi bir koordinatında  y   M eşitliğinin sağlanmasıyla, plastik akma başlamış
olur.
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SAYISAL SONUÇLAR
Sayısal sonuçlarda kullanılan boyutsuz büyüklükler aşağıdaki denklemler yardımıyla elde
edilmiştir:

r  r / b, M  M /  b 2 0  , Ti   ETi /  0

   0 / ( E ),  i   i /  0 , u  uE / b 0

.

(24)

Sayısal sonuçlarda, Poisson oranı   0.3 ve boyutsuz ısıl yumuşama parametresi   0.2
olarak alınmıştır. Şekil 2'de iç yarıçapının dış yarıçapına oranı a / b  0.75 olan bir panelin
boyutsuz Tb sıcaklığının 1.5 ve boyutsuz sıcaklık farkının T  0.48 olması halinde
oluşacak gerilme ve yer değiştirme dağılımı gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi iç
yüzeyde  M /  y  1 şartı sağlanmış ve bu bölgede plastikleşmenin başladığı tespit edilmiştir.
Ayrıca bu ısıl yük altında panelin maruz kaldığı eğilme momenti denklem (19) yardımıyla
hesaplanabilir ve M  6.42 103 bulunur.

Şekil 2. Tb  1.5 ve T  0.48 için gerilme ve yer değiştirme dağılımı
Farklı boyutlara sahip panellerin ( 0.6  a / b  0.9 ) dış yüzey sıcaklıkları ( Tb ) ve bu
sıcaklıklarda von Mises akma kriterine göre akmanın gerçekleşmesi için gerekli sıcaklık
farkının ( T ) dağılımı Şekil 3'de sunulmuştur. Sayısal sonuçlarda, dış yüzeyden ısıtılan eğri
eksenli panelin aksine [6] iç yüzeyinden ısıtılan panelin her zaman iç yüzeyinden aktığını
gözlenmiştir. Ayrıca, şekilde de görüldüğü gibi panelin kalınlığı azaldıkça daha yüksek ısıl
yüklerde akma gerçekleşmektedir.
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a / b  0.75 boyutlarına sahip panelin mesnetlerinde, farklı dış yüzey sıcaklıkları ve sıcaklık
farkları için oluşacak boyutsuz eğilme momentleri Şekil 4'de sunulmuştur. İç yüzeyinden
ısıtılan panelin uç bölgelerinde her zaman pozitif eğilme momentinin oluştuğu
gözlenmektedir (Pozitif tanımlı eğilme momentinin yönü için Şekil 1'e bakınız). Şekildeki
siyah kareler, von Mises akma kriterine göre akmanın gerçekleştiği noktayı temsil etmektedir.
En yüksek eğilme momentine, dış yüzey sıcaklığının referans sıcaklığında ( Tb  0 ), boyutsuz
iç yüzey sıcaklığının ise 0.958 (ya da sıcaklık farkının -0.958) olduğu durumda
ulaşılmaktadır.

Şekil 3. Farklı boyutlardaki panellerin akması için gerekli dış yüzey sıcaklığı Tb ve sıcaklık

farkı T
Şekil 4. Mesnetlerdeki eğilme momentleri M
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ABSTRACT

This paper investigates the dynamic response to a time-harmonic load of a system comprising
piezoelectric covering layer and a piezoelectric layer on a rigid foundation, within the scope of the
piecewise-homogeneous body model utilizing electro-elasto dynamic linear theory. The
investigations were made for a two-dimensional problem (plane-strain state)
Mathematical formulation of the sought problem is performed and the solution of the obtained
boundary value problem is found by applying Fourier transformation. It is assumed that between the
covering layer and half-plane perfect contact conditions are satisfied. An algorithm is proposed and
employed to obtain numerical results on the distribution of stresses acting on the interface plane. The
effects of material parameters and plate thicknesses on numerical results related to stress distribution
are presented. The piezoelectric materials PZT-5A, PZT-5H, PZT-4 and PZT- 7A are examined.
ÖZET
Piezoelektrik örtü tabakası ve rijit ortam üzerindeki piezoelektrik levhadan oluşan sistemin zamana
göre harmonik değişen yük etkisi altındaki dinamik davranışı, düzlem şekil değiştirme halinde,
parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, elektro-elasto dinamiğin lineer teorisi kullanılarak
incelenmiştir.
Problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü
Fourier integral dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Tam temas koşullarına sahip örtü tabakası ve
levhadan oluşan sistemin ara yüzeyindeki gerilme dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal
sonuçlar örtü tabakası ve levhanın PZT- 5A, PZT-5H, PZT-4 ve PZT- 7A malzemelerinden oluşması
halleri için ve farklı levha kalınlıkları 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 çalışmalar detaylı bir biçimde [1] de anlatılmıştır. Elastik tabaka ve elastik
yarı-uzaydan oluşan sistem için ilgili araştırmalar [2-10] de yapılmıştır. Piezoelektrik malzemelerin
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dinamik davranışıyla ilgili sonuçlar sistematik olarak [11-13] ve daha birçok çalışmada
yayınlanmıştır. Piezoelektrik yarı-düzlem için iki boyutlu elektro-elastik statik problemlerin çözümü
için çeşitli yöntemler [14-18] de geliştirilmiştir. Ayrıca [17] de iki boyutlu elektro-elastik tabakalı
sistemler için bir çözüm yöntemi önerilmiştir.
Piezoelektrik örtü tabakası ve piezoelektrik yarı sonsuz ortamdan oluşan sistemin Lamb problemiyle
ilgili ilk çalışmalar [19, 21] de yapılmıştır. Bu çalışmalarda rijit ortam üzerindeki piezoelektrik
tabaka ve piezoelektrik yarı-düzlemden oluşan sistemin zamana göre harmonik Lamb probleminin
çözümü yapılmıştır. Zamana göre harmonik değişen yükün, ön gerilmenin ve farklı yöndeki
polarizasyonun ara yüzeydeki gerilme dağılımına etkisi sayısal olarak incelenmiştir.
PROBLEMİN MATEMATİKSEL FORMÜLASYONU
Kalınlığı h(1) olan örtü tabakası kalınlığı h(2) olan bir levha üzerindedir (Şekil 1). Örtü tabakası ve alt
levha sırasıyla   x   , h(1)  z  0 },   x   , (h(1)  h(2) )  z  h(1) } bölgelerini
kapsamaktadır. Örtü tabakasına ve alt levhaya ait büyüklükler sırasıyla (1) ve (2) üst indisleriyle
tanımlanmıştır.
Örtü tabakasına üst serbest yüzeyine Ox eksenine göre tekil Oy eksenine göre ise üniform yayılı
zamana göre harmonik değişen yük etki etmektedir. Bu nedenle ele alınan sistemde Oxz düzleminde
düzlem şekil değiştirme durumu oluşmaktadır.

z

P e it (x)
(1)

h

x
1

(2)

h

2
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 )
(k ) (k )
Di( k )  eikl
 kl   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,
(k )
E i( k ) elektrik alan vektörü,  ( k ) elektrik potansiyeli, ekij
ve  il( k ) piezoelektrik ve dielektrik sabitler,
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ui( k ) yer değiştirme vektörünün elemanları,  ij( k ) şekil değiştirme tensörünün elemanları,  ij( k ) gerilme

tensörünün elemanlarını göstermektedir.
Düzlem şekil değiştirme hali için incelenen sistemde tabakalar arasında tam bağlı bir ilişki olduğu
varsayılmıştır. Bu durumda sistemde sınır ve temas koşulları izleyen şekilde olmaktadır.
(1)
(2)
(1)
(2)
 xz
  xz
; zz
  zz
; u1(1)
 u1(2)
z  h
z  h
z  h
z  h
x  h
x  h
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
w
w
;

; Dz
 Dz
z  h
z  h
z  h
z  h
z  h
z  h
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

2

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

2

(1)

(1)

Örtü tabakasının üst yüzeyinde ve yer değiştimesine rijit ortam tarafında izin verilmeyen ikinci
piezoelektrik tabakanın alt yüzeyinde

 xz(1) z 0  0,  zz(1) z 0  Peit
u1(2)

x2  ( h(1)  h( 2) )

 0, u2(2)

x2  ( h(1)  h( 2) )

0

(3)

sınır şartları sağlanmaktadır.
Bununla birlikte çalışmada örtü tabakasının üst yüzeyi ve alt levhanın rijit ortamla temas ettiği
yüzeyin elektrotlu ve elektrotsuz olması durumları için
durum 1:  (1)

z 0

durum 2: Dz(1)

 0, (2)

z 0

z  (h (1)  h ( 2) )

 0, D(2)

0

z  (h (1)  h ( 2) )

0

(4)

ÇÖZÜM METODU
Çalışmada ele alınan malzeme transversal izotrop olarak ele alınmıştır. [11] ye göre elektro
elastisitenin lineer teorisine göre hareket denklemi izleyen şekildedir:
(k )
(k )
(k )
(k )
2 (k )
 xx
 xz
 zz
 2u ( k )  xz
(k )  w

  (k )
,



x
z
x
z
t 2
t 2

Dx( k ) Dz( k )

 0,
x
z

k  1, 2

(5)

Eğer k . malzemenin polarizasyon yönü Oz doğrultusunda olursa bu durumda elektro mekanik
ilişkiler izleyen şekilde olacaktır [19].
(k )
(k )
(k )
(k ) (k )
(k )
(k )
(k )
(k ) (k )
 xx
 C11
 xx  C13
 zz  e31
Ez ,  zz
 C13
 xx  C33
 zz  e33
Ez ,
(k )
(k )
 xz
 C44
 xz   zx   e15(k )Ex(k ) , Dx(k )  e15(k )  xz   zx   11(k )Ex(k ) ,
(k )
Dz( k )  e31
 xx   e33(k )  zz   33(k )Ez(k ) .

(6)

Eğer k . malzemenin polarizasyon yönü Ox doğrultusunda olursa bu durumda elektro mekanik
ilişkiler izleyen şekilde olacaktır [20].
(k )
(k )
(k )
(k ) (k )
(k )
(k )
(k )
(k ) (k )
 xx
 C33
 xx  C13
 zz  e33
Ex ,  zz
 C13
 xx  C11
 zz  e31
Ex ,
(k )
(k )
 xz
 C44
 xz   zx   e15(k )Ez(k ) , Dx(k )  e33(k )  xx   e31(k )  zz   33(k )Ex(k ) ,

(7)

(k )
Dz( k )  e15
 xz   zx   11(k )Ez(k ) .

Ayrıca şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntıları ve elektrik alan-elektrik potansiyel ilişkileri izleyen
şekilde olacaktır.
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(k )
 xx


u ( k ) ( k ) w ( k ) ( k )
u ( k ) w ( k ) ( k )
 ( k ) ( k )
 ( k )
,  zz 
,  xz   zx( k ) 
, Ex  
, Ez  

x
z
z
x
x
z

(8)

Ox doğrultusunda polarize malzeme için problem çözümü [20] de verilmiştir. Burada sadece Oz
doğrultusunda polarize malzeme için çözümleme yapılacaktır. (6) denklemlerindeki bünye bağıntıları
hareket denkleminde yerine yazılırsa yer değiştirmeler cinsinden hareket denklemi aşağıdaki gibi
elde edilir.
2 (K )
2 (k)
2 (k)
2 (k)
2 (k)
2 (k)
 2w (k) 
(k)  u
(k)  w
(k)  
(k)   u
(k)  
(k)  u
C11

C

e

C


e


,
 15
13
31
44 
2
2
2
xz

x

xz

 z

xz 

xz

t

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
xz
x 2 
x 2
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)  
e15




e

e


0

 11
 33 
 33
31 
x 2 
x 2
z 2
 xz
 xz 
 xz 

(9)

(9) denklemindeki tüm büyüklükler g  x, z, t   g  x, z eit 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 )
xz C44
xz  z 2
xz  C44
C44
x 2
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
C44 xz C44
z 2
C44
 xz

 2 ( k )
1
  2 ( k ) 2 u ( k ) ,
xz
(c 2 )
 2 ( k )
1
  2 ( k ) 2 w ( k )
2
z
(c 2 )

(10)

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





0


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

(k )
Buradaki c2( k ) dilatasyon dalga hızıdır ve c2( k )  C44
 ( 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.

 
 

2
 (k )
(k )
(k )
(k )
c2(1)  ( k )


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


( s )  
 (is )
(k )
(k )
2
(k )

 F
dz
dz
dz 2
C
C
C
44
44
 44



c
2


2

(k )
(k )
(k )
(k )
c2(1)  ( k ) e15

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




1
(
is
)

(

s
)


w

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

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


dz
C44 dz
C44 dz
C44
 C44

c2


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

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


(
is
)

(

s
)
w

( s 2 )F( k )  0


F
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
dz
C44
dz 2
C44
dz 2
C
C
C
44
44
44



 
 

(12)

2

  
Denklem (12) de    (1)  notasyonu kullanılmıştır. Bu denklem takımının çözümlenebilmesi için
 c2 
2

yer değiştirmeler ve elektrik potansiyel ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanır.
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
uF  A(k ) e z , wF  B(k ) e z , F  C (k ) e z

(13)

Bu durumda (12) denklemi aşağıdaki gibi elde edilir.
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 (k )
(k )
(k )
(k )
c2(1)  
C
( k )2
2
2

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

(k )
 C44

C44
C44




c
2



2
 (k )

(k )
(k )
(k )
c2(1)  

( k )  C13
(k )
( k )  C33
( k )2
2
2
 ( s )  
  C ( k )  e33  ( k )2  e15 ( s 2 )   0
A  ( k )  1 (is )  B


(k )
2 
(k )
(k )
 C44

C44
 C44

 C44

c2( k )  



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


e15
 33
 11
(k )
( k )  e33
( k )2
2 
(k ) 
( k )2
A( k )   15( k )  31
(
is
)


B


(

s
)

C



( s 2 )   0





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

C44
C44
 C44

 C44

  44 C44 

(k )

 
 

(14)

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

    
(k )

3

(k )

2

a4( k )  ( k )a2( k )  a0( k )  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.
f ( x1, x2 ) 

1
2



f

F

(s, x2 )e isx1 ds

(16)



SAYISAL SONUÇLAR
Sayısal sonuçlar Çizelge (1) de mekanik, piezoelektrik ve dielektrik sabitleri verilen malzemeler için
elde edilmiştir. Bu çalışmada zamana göre harmonik değişen yükün boyutsuzlaştırılmış frekansının
(2)
örtü tabakası ve yarı sonsuz ortamın birleşim düzlemindeki  xz h / P    xz
(0.7, h(1) )h(1) / P  gerilme
dağılımına etkisi incelenmiştir. İncelemede üst tabakanın polarizasyon yönü Ox yönünde alt
tabakanın polarizasyon yönü Oz yönünde alınmıştır. Farklı malzeme çiftleri için h(2) / h(1) tabaka
kalınlığı oranlarının gerilme dağılımına etkisi incelenmiştir. h(2) / h(1) oranı büyüdükçe elde edilen
sonuçların [20] de verilen sonuçlara yakınsaması beklenmektedir. Yapılan sayısal incelemede
h(2) / h(1)  10 için elde edilen grafiklerin [20] ile çakıştığı görülmüş böylece problem için geliştirilen
algoritmanın doğruluğu kanıtlanmış olmaktadır.
Çizelge 1. Malzeme özellikleri
10

PZT-5A
PZT-5H
PZT-4
PZT-7A

C11 *10

N/m2
2.11
2.30
2.56
2.53

N/m2
12.1
12.6
13.9
14.8

e31
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C/m
-5.4
-6.5
-5.2
-2.1

C13 *1010 C33 *1010

N/m2
7.54
8.39
7.40
8.13
e15

e33
2

PZT-5A
PZT-5H
PZT-4
PZT-7A

10

C44 *10

2

C/m
15.8
23.3
15.1
9.5

C/m2
12.3
17.0
12.7
9.2

N/m2
11.1
11.7
11.5
13.1
11 *10-8
C/Vm
0.811
1.505
0.646
0.407


kg/m3

7750
7500
7500
7600
 33 *10-8
C/Vm
0.735
1.302
0.562
0.208
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Şekil 2  xz h / P kayma gerilmelerinin  ya göre değişimi
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SONUÇ
İncelenen tüm malzeme çiftleri için elde edilen grafiklerde 1. durum için elde edilen gerilmelerin 2.
durum için elde edilen gerilmelerden daha büyük olduğu görülmektedir. Tabaka kalınlıkları oranı
h(2) / h(1) 5 ve 10 olması durumunda gerilme dağılımının çok değişmediği, az bir farkla da olsa
  0.5 değerine kadar h(2) / h(1)  10 için elde edilen gerilme değerlerinin h(2) / h(1)  5 için elde
edilen gerilme değerlerinden beklenenin aksine daha küçük olduğu ve en düşük gerilme değerlerinin
h(2) / h(1)  3 te olduğu görülmektedir. Ancak  büyüdükçe bu davranışın değiştiği ve en büyük
gerilme değerinin h(2) / h(1)  3 te oluştuğu görülmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Akbarov S. D. Dynamics of pre-strained bi-material elastic systems. Springer, 2015
[2] Akbarov, S. D., Ilhan, N., Time-harmonic dynamical stress field in a system comprising a prestressed orthotropic layer and pre-stressed orthotropic half-plane. Archive of Applied Mechanics,
80 (11), 1271-1286, 2010.
[3] Akbarov, S. D., Salmanova, K. A., On the dynamics of a finite pre-strained bi-layered slab resting
on a rigid foundation under the action of an oscillating moving load. Journal of Sound and
Vibration, 327, 454-472, 2009.
[4] Akbarov, S. D., Ilhan, N., Dynamics of a system comprising an orthotropic layer and prestressed orthotropic half-plane under the action of an oscillating moving load. International
Journal of Solids and Structures, 46 (21) 3873-3881, 2009.
[5] Akbarov, S. D., Ilhan, N., 2008. Dynamics of a system comprising an orthotropic layer and prestressed orthotropic half-plane under the action of a moving load. International Journal of Solids
and Structures, 45 (14-15) 4222-4235, 2008.
[6] Akbarov, S. D., On the dynamical axisymmetric stress field in a finite pre-stretched bilayered
slab resting on a rigid foundation. Journal of Sound and Vibration, 294, 221-237, 2006.
[7] Akbarov, S. D., The influence of the third order elastic constants on the dynamical interface
stress field in a half-space covered with a pre-stretched layer. International Journal of Non-linear
Mechanics. 41 (3), 417-425, 2006.
[8] Akbarov, S. D., Dynamical (time-harmonic) axisymmetric interface stress field in the finite prestrained half-space covered with the finite pre-stretched layer.International Journal of Engi
neering Science. 44 (1-2), 93 – 112, 2006.
[9] Akbarov, S. D., Frequency response of the axisymmetrically finite pre-stretched slab from
incompressible functionally graded material on a rigid foundation. International Journal of
Engineering Science. 44 (8-9), 484 – 500, 2006.
[10] Akbarov, S. D., Emiroglu, I., Tasci, F., The Lamb’s problem for a half-space covered with the
pre-stretched layer. International Journal of Mechanical Science, 47, 1326-1349, 2005.
[11] Yang, J., An Introduction to the theory of Piezoelectricity, Springer, 2005.
[12] Shul’ga, N. A. Bolkisev, A. M., Vibration of Piezoelectric Bodies. (in Russian), Naukova
Dumka, Kyiv, 1999.
[13] Parton, V. Z., Kudryavtsev, B.A., Electromagnetoelasticity: Piezoelectrics and Electrically
Conductive Solids. Gordon &Breach, NY, 1988.
[14] Khoroshev, K.G., Electroelastic state of an infinite multiply connected piezoelectric plate
with known electric potentials applied to its boundaries. International Applied Mechanics, 46 (6),
687-695., 2010.
[15]
Liou, J. Y., Sung, J. C., Electrostatic stress analysis of an anisotropic piezoelectric half-plane
under surface electromechanical loading. International Journal of Solids and Structures 45, 3219–
3237, 2008.
550

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

İLHAN , KOÇ

[16] Bardzohas, D. I., Filshtinsky, M. L., Filshtinsky, L. A., Mathematical Methods in Electro –
Magneto – Elasticity. Springer – Verlag Berlin Heildelberg, 2007.
[17] Kuang, Z.-B., Zhou, Z.-D., Zhou, K.-L., Electroelastic analyses of a piezoelectric half-plane
with finite surface electrodes. International Journal of Engineering Science, 42, 1603-1619, 2004.
[18] F. Jin, Z. Wang, T. Wang, The Bleustain-Gulyayev (B-G) wave in piezoelectric layered halfspace. International Journal of Engineering Science, 39 1271-1285, 2001.
[19] Akbarov, S. D., Ilhan, N., Time-harmonic Lamb's problem for a system comprising a
piezoelectric layer and piezoelectric half-plane. Journal of Sound and Vibration, 332 5375-5392,
2013.
[20] Ilhan, N., Koç, N., Influence of polled direction on the stress distribution in piezoelectric
materials. Structural Engineering and Mechanics, 54/5, 955-971, 2015.
[21] Akbarov, S. D., Ilhan, N., Koç, N., Time-harmonic lamb problem for a system consisting of a
prestressed piezoelectric covering layer and a prestressed half-plane. Mechanics of Composite
Materials, 51/4, 427-436, 2015

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

551

XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

BETONUN KIRILMA PARAMETRELERİ İLE
MEKANİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ragıp İnce ve A. Tevfik Bildik
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ
ABSTRACT
Beton bir yapıyı kırılma mekaniğine göre analiz edebilmek için, 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 numuneler taşınabilirlik, hafiflik ve boyut etkisi
çalışmalarında kolaylık sağlaması açısından bazı avantajlara sahiptir. Bu çalışmada farklı doz
ve su/çimento oranları kullanılarak hazırlanan küp numuneler üzerinde kama-yarma deneyi
yapılarak İki Parametreli Kırılma Modeline göre betonun kırılma parametreleri tayin
edilmiştir. Ayrıca aynı karışımlardan 150 mm lik küp numuneler üzerinde basınç ve yarmaçekme deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak betonun kırılma parametreleri ile basınç ve yarmaçekme mukavemetleri arasında bazı regresyon bağıntıları türetilmiştir.
ÖZET
To analyze a concrete structure according to the 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 advantages of the cubical/cylindrical specimens such as compactness and lightness. In
this study, the wedge-splitting tests on cube specimens with different cement contents and
water/cement ratios were performed for fracture models based on the two-parameter fracture
model. In addition, the compressive strength values and the splitting strength values on cubes
with 150 mm of these mixes were determined. Consequently, some relationships based on
regression between the fracture parameters and the strength properties of concrete were
derived. The results of the split-cube tests look viable and very promising.
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
ve malzeme yumuşama adı verilen mukavemet kaybına uğrayabilmektedir. Çatlamış bir yapı,
ancak kırılma mekaniği prensipleri kullanılarak gerçekçi bir şekilde analiz edilebilir.
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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 rağmen, betonda 100
mm’nin üzerinde değerler alarak büyük yer işgal eder [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.

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
Betonun kırılma mekaniğinde yaygın olarak kiriş numuneler kullanılmakla birlikte son
zamanlarda taşınabilirlik ve hafiflik özelliklerinden dolayı küp ve silindir numunelerin
kullanımı da artmıştır. Bu çalışmada, farklı beton karışımları için betonun kırılma
parametreleri kama-yarma deneyi kullanılarak, betonun kırılma mekaniğinde popüler bir
metot olan İki Parametreli Model’e göre elde edilmiştir. Ardından kırılma parametreleri ile
betonun basınç ve yarmada-çekme mukavemetleri arasında bazı formüller elde edilmiştir.
BETONUN KIRILMA MEKANİĞİNDE KAMA YARMA NUMUNELERİ
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
önemli sebebi kirişlerin metallerde standart deney numunesi olarak yaygın kullanımıdır.
Bununla birlikte son zamanlarda yarma tipi numunelerin betonun kırılma malzeme
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parametrelerinin tayininde kullanılması üzerine birçok çalışma yapılmıştır [10-17]. Kompakt
numunelerin, hafiflik ve kırılma parametrelerinin hesabında numune ağırlığının ihmal
edilebilecek seviyede olması gibi bazı avantajları vardır:
Betonun kırılma mekaniğinde, küp ve silindir numuneler üzerine yapılan deneyler: 1) KamaYarma ve 2) Yarmada-çekme olmak üzere iki kategoride incelenmektedir. Kama-Yarma
deneyleri ilk olarak kohezif çatlak modelleri için geliştirilmiş olmakla birlikte, efektif çatlak
yaklaşımlarında uygulanması da mümkün olabilmektedir. Yarmada-çekme numuneleri ise,
temelde betonun çekme dayanımının endirekt olarak tayininde kullanılmıştır. Bununla birlikte
20 yılı aşkın bir sürede yarmada-çekme numuneleri betonun kırılma mekaniğinde
kullanılmaktadır [12-17].
Kama-yarma numunelerinin ilk çıkış noktası metallerin kırılma parametrelerinin tayininde
kullanılan standart kompakt-çekme numunesidir (Şekil 2a). Daha sonra Hillemeier ve
Hilsdorf [18] tarafından beton numunelerde kullanılabilecek ve daha stabil olan kama-yarma
numuneleri geliştirilmiştir. Burada numune üzerine açılan iki delik içinden geçirilen iki yatak
üzerine monte edilen rulmanlar sayesinde yükleme yapılıyordu. Günümüzde betonun kırılma
mekaniğinde çok popüler olan kama-yarma numuneleri Brühwiler ve Wittmann [11]
tarafından Şekil 3’te detaylandırıldığı gibi üç noktalı eğilme numunelerinin kompakt şekli
olarak geliştirilmiştir. Bu tip numunelerin lineer elastik kırılma mekaniği (LEKM) bağıntıları
aşağıda tanımlandığı gibi kompakt çekme numuneleri ile aynı alınmaktadır.
Kama-yarma numunelerinde gerilme şiddet çarpanı aşağıda tanımlanan denklemle
belirlenebilir :

KI 

PH
b d

2   0.886  4.64  13.32 2  14.72 3  5.6 4 
3
1    2

(1)

Burada Şekil 3 de belirtildiği gibi b numune genişliği, d numune boyutu ve =a/d relatif
çatlak boyudur. PH kamaya gelen yatay kuvvet bileşeni Şekil 3d den aşağıdaki gibi
hesaplanabilir.

PH 

PV
1   tan 
PV 
2  tan  
2 tan 

(2)

Burada PV numuneye uygulanan düşey yük,  rulman ile kama arasındaki sürtünme katsayısı
ve  kama açısıdır. =15o için sürtünme etkileri ihmal edilebileceğinden yaklaşık ifade
kullanılabilir. Kırılma parametrelerinin hesabında kullanılan diğer önemli büyüklük çatlak
ağzı açılımı deplasmanı değeridir. Kama-yarma numuneleri için bu değer aşağıdaki gibi
hesaplanabilir.

P 1  
2
3
4
5
CMOD 

 2.163  12.219  20.065  0.992  20.609  9.9314 (3)
bE   1   
2





Burada E’ malzemenin elastisite modülüdür. Diğer önemli LEKM bağıntısı çatlak ucu açılımı
değeri kiriş numunelere benzer olarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
2
 y  y 2 
COD ( y )
y

 1    1.081  1.149     
CMOD
 a
 a  a  

(4)

Burada y değeri, açılım değerinin hesaplandığı nokta ile numunenin geometrik merkezi
arasındaki düşey mesafedir.
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P

d1=1.25d
P

kama
2h1=0.55d

2h=1.2d

a0
d

yatak

P

rulman

a)

b)

Şekil 2. a) Standart kompakt-çekme numunesi b) Kama-yarma deneyi

a)
PV
PV
d

d1

a0

PH

b
2h
b)



PV
2
PV

c)

d)

Şekil 3. Kama-yarma deneyi a) Kompakt bir kiriş numunesi olarak kama-yarma numunesi
b) Numune detayı c) Yükleme d) Kama kuvvetleri
DENEYSEL ÇALIŞMA
Betonun kırılma mekaniği üzerine yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, kırılma
parametreleri üzerinde basınç mukavemeti, su/çimento oranı, maksimum agrega çapı ve
agrega tipinin etkili olduğu tespit edilmiştir [19-21]. Bu çalışmada 150 mm.’lik küplerden
oluşturulan kama-yarma numuneleri farklı doz ve su/çimento oranlarında hazırlanan iki farklı
çentik boyu için test edilmiştir. Bu amaçla maksimum agrega çapı 16 mm. olan beton
numuneler üretilmiştir. Aynı zamanda özdeş mukavemet tayini için yine 150 mm.’lik
küplerden basınç ve yarmada-çekme numuneleri dökülmüştür. Numuneler bir gün kalıpta,
ardından 28 gün suda bekletilmiş ve deney günü sudan çıkarılarak test edilmiştir. Küp
numunelere ait malzeme özellikleri, çatlak geometrileri ve kırılma yükleri Tablo 1’de
verilmiştir. Çizelge 1’de s/ç su/çimento oranı, fc betonun silindir basınç mukavemeti, fsp
betonun yarmada çekme mukavemeti, a0 başlangıç çentik boyu ve Pv numunelerin kırılma
yüküdür. Şekil 3’teki karakteristik boyut tüm numunelerde d=140 mm.’dir. Numuneler 100
kN kapasiteli hidrolik yük-kontrollü preste kırılmıştır. Numunelerin kırılma yüklerine
3 dk. ± 30 sn.’de erişilmiştir.
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Çizelge 1. Numunelerin malzeme özellikleri, kırılma yükleri ve kırılma parametreleri
Doz
(kg/m3)
248

s/ç
0.79

fc
(MPa)
22.3

fsp
(MPa)
2.95

250

0.73

29.6

3.16

350

0.55

40.0

3.74

350

0.52

44.7

3.87

467

0.43

51.1

4.50

493

0.41

57.2

4.79

a0
(mm)
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80

Pv1
(kN)
2.89
1.39
3.35
1.62
3.68
1.49
4.00
1.67
4.03
1.49
4.54
1.93

Pv2
(kN)
2.88
1.29
3.11
1.47
3.90
1.92
3.68
1.69
3.91
1.69
4.44
1.83

CTODc
K Ics
(MPa√m) (mm)
0.761
0.0128
0.816

0.0103

1.060

0.0161

1.123

0.0178

1.352

0.0256

1.420

0.0230

SONUÇLARIN ANALİZİ
Deney sonuçları, betonun kırılma mekaniğinde popüler bir metot olan iki parametreli modele
[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 [14-17]. Birinci yöntemde kırılma parametreleri, kapalı devre deney
ekipmanı kullanılarak, Şekil 4’te görüldüğü gibi çentikli bir üç noktalı eğilme numunesinin
Yük-Çatlak Ağzı Açılımı (P-CMOD) ilişkisinden faydalanarak hesaplanır.
İkinci yaklaşımda, birincisine nazaran daha düşük kapasiteli bir deney ekipmanına gerek
duyulmasına 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. Bu
yöntemde betonun lineer olmayan kırılma parametreleri, lineer olmayan bir denklem
takımının çözümüyle bulunmaktadır ve kendi içerisinde bir istatistik analiz içermektedir [22].
Sonuç olarak K Ics  CTOD c ilişkisinden İfade (5) de tanımlanan standart sapmanın minimum
olduğu değerden kırılma parametreleri hesaplanabilir.

 CTOD
n

 

s K Ics 

i 1

c

 CTOD ci



2

(5)

n 1

Bu çalışmada kırılma parametrelerinin tespiti için Pik-Yük metodu kullanılmıştır. Pik-yük
metodu analizi Şekil 5’te, Çizelge 1’deki ilk ve son seri için detaylandırılmıştır. CTOD
değerlerinin hesabında İfade (3) deki betonun elastisite modülü [MPa], ACI-318 [23] den
aşağıda verilen şekliyle hesaplanmıştır.

E  4730 f c
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P

P

a)

d

Pu
0.95Pu

b)

s
KI =K Ic

CTODc

1

ac

a0

Ci

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.
0.03

0.08
0.06
0.04

Doz 248 kg/m
KsIc=0.761 MPam
CTODc=0.0128 mm
 =0.357
0

0.02

CTODc [m]

CTODc [m]

3

0.02

Doz
493 kg/m3
s
KIc=1.42 MPam
CTODc=0.023 mm
 =0.357

0.01

0

 =0.571

 =0.571

Ortalama
1.4
1.6

Ortalama
1.4
1.6

0

0

0

0.8

1

1.2
s
KIc [MPam]

0

s [ m]

s [ m]

1
1.2
KsIc [MPam]

0.01

0.01

0.005

0

0.8

0.8

1
KsIc

1.2
[MPam]

1.4

1.6

0.005

0

0.8

1
KsIc

1.2
[MPam]

1.4

1.6

Şekil 5. Pik-Yük Metoduna göre analiz sonuçları
Pik-yük metoduna göre elde edilen kırılma parametreleri toplu olarak Çizelge 1’in son iki
sütununda verilmiştir. Şekil 6’da iki parametreli kırılma modelinin kırılma parametreleri ( K Ics
ve CTODc ) ile betonun iki önemli mukavemet parametresi (fc ve fsp) arasındaki regresyon
tabanlı ilişkiler verilmiştir. Buna benzer bir çalışma yüksek mukavemetli betonlar için sadece
basınç mukavemeti dikkate alınarak John ve Shah [21] tarafından yapılmıştır. Burada ise
metot, normal mukavemetli betonlara uygulanmış ve ilave olarak yarma-çekme mukavemeti
de dikkate alınmıştır.
SONUÇLAR
Sunulan çalışmada kama-yarma deneyi kullanılarak eşdeğer elastik çatlak yaklaşımlarına göre
betonun kırılma parametreleri tayin edilmiş ve betonun iki önemli sertleşmiş beton özelliği
olan basınç mukavemeti ve yarma-çekme mukavemeti arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu
çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
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Şekil 6. Betonun kırılma parametreleri ile basınç ve yarma-çekme mukavemeti ilişkileri
1) Çentikli küp numuneler üzerinde yapılan kama-yarma deneyinde numuneler, kirişlere
nazaran daha kompakt ve hafif olduğundan deneyleri gerçekleştirmek daha kolay
olmaktadır. Bu durum özellikle boyut etkisi çalışmalarında ön plana çıkmaktadır.
2) Şekil 6’da görüldüğü gibi K Ics ile mekanik mukavemet arasında yüksek korelasyon
elde edilmiş, fakat CTODc korelasyonunun nispeten daha düşük olduğu tespit
edilmiştir. Bu durumun CTODc parametresinin ölçüm hassaslığına aşırı miktarda bağlı
olduğundan kaynaklandığı söylenebilir. Bu sebeple Pik-yük metodu geliştirilmiştir.
3) Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, kırılma parametreleri ile yarma-çekme
arasındaki ilişkinin basınç mukavemetiyle olan ilişkiyle karşılaştırıldığında daha
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, betonun kırılmasında çekme modunun (Mod
I) daha etkin olması ile açıklanabilir.
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FONKSĠYONEL DERECELENDĠRĠLMĠġ MALZEMEDEN (FGM) YAPILMIġ
SĠLĠNDĠR, KÜRE VE DEĞĠġKEN KALINLIKLI DĠSKTE RADYAL DOĞRULTUDA
SÜREKLĠ REJĠMDE FOURIER ISI ĠLETĠMĠ ĠÇĠN ANALĠTĠK ĠFADELER
Ġlyas Kacar1, Cem Boğa2, Cem Korkmaz3, Vebil Yıldırım3
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3
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ÖZET
Bu çalışmada sürekli rejimde Fourier ısı iletimi teorisi kullanılarak, radyal doğrultuda basit
kuvvet (simple power) fonksiyonuna uyacak şekilde fonksiyonel derecelendirilmiş kalın
cidarlı silindirik ve küresel kaplar ile değişken kesitli disklerin ısıl analizleri, iç ve dış
yüzeylerde tanımlı sabit sıcaklık sınır şartları (birinci tip sınır şartı/Dirichlet şartları)
kullanılarak analitik olarak gerçekleştirilmiştir. Euler-Cauchy tipinde elde edilen diferansiyel
denklemler çözülerek, söz konusu yapılarda radyal doğrultuda sıcaklık ve ısı akısı değişim
fonksiyonları kapalı olarak sunulmuştur. Bu çalışmada elde edilen formüller doğrudan ilgili
yapıların analitik ısıl gerilme analizlerinde kullanılabileceği gibi sayısal analizlerden elde
edilen sonuçların doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla da kullanılabilecektir. Üç farklı
FGM için gerçekleştirilen uygulamada, yoğunluk ve özgül ısının radyal doğrultudaki
değişimlerinin hassas bir ısıl analiz için mutlaka göz önüne alınması gerektiği anlaşılmıştır.
CLOSED-FORM FORMULAS FOR THE STEADY-STATE RADIAL FOURIER
HEAT CONDUCTION OF CYLINDERS, SPHERES, AND VARIABLE-THICKNESS
DISKS MADE OF FUNCTIONALY GRADED MATERIALS (FGM)
ABSTRACT
In this study, thermal analysis of radially functionally graded thick-walled cylindrical,
spherical vessels, and variable cross-section discs is investigated analytically by steady-state
one dimensional Fourier heat conduction theory with first kind (prescribed temperature/
Dirichlet conditions) boundary conditions at inner and outer surfaces. By solving differential
equations in the form of Euler-Cauchy and by using the simple power material grading rule,
the temperature and heat flux functions in the radial direction are presented in closed forms.
Present formulas may be used directly for the analytic thermal stress analysis of such
structures and for testing the results obtained by numerical analyses as benchmark formulas,
as well. In three different FGM applications, it is revealed that the radial variation of both the
density and specific heat should be account for an accurate thermal analysis.
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FORMÜLASYON ve ÇÖZÜM

ġekil 1. Silindirik ve küresel koordinatlar
Isı denkleminin temelini oluşturan Fourier ısı iletim kanunu, birim zamanda malzemeden
geçen ısı akısı yoğunluğunun, q (W / m 2 ) , enerjinin korunumu ilkesine uyacak şekilde
sıcaklığın negatif gradyeni ile, T ( K / m) , doğru orantılı olduğunu ifade eder. Fourier
kanunundaki orantı sabiti k W /(mK )  ısıl iletkenlik adını alır [1-3].

q  kT

(1)

Sıcaklık fonksiyonunun gradyen operatörü aşağıda olduğu gibi tarif edilir (Şekil 1).
T  T  grad(T ) 

T
1 T
T
er 
e 
ez
r
r 
z

T  T  grad(T ) 

T
1 T
1 T
er 
e 
e
r
r 
r sin  

(silindirik koordinatlar)

(küresel koordinatlar)

(2a)

(2b)

Yukarıda silindirik koordinatlardaki birim vektörler (er , e , e z ) ile küresel koordinatlardaki
birim vektörler (e r , e , e ) ile temsil edilmiş olup;  Azimuthal açı,  Zenith açısıdır. Isı


iletim denklemi, malzeme içinde birim zamanda üretilen ısı e gen ile gösterilerek, enerjinin
korunumu ilkesi (Termodinamiğin birinci yasası) yardımı ile [1-3]

c p


T
 div(q)  e gen
t

veya

c p


T
   q  e gen
t

(3)

elde edilir. Yapı içinde ısı üretimi olmadığı kabulü ile bu denklem aşağıdaki formu alır.
 2T 

c p  T 

T

 
k  t 
t

(4)
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Burada  (kg / m3 ) yoğunluk ve c p J /(kgK ) malzemenin özgül ısısı,  (m 2 / s) ısıl yayınım
katsayısı olup; T (r, , z, t ) / T (r, , , t ) sıcaklık fonksiyonunu, t ise zamanı temsil
etmektedir. Isıl yayınım katsayısı malzemenin su içeriği, sıcaklık, bileşim, yoğunluk
gözeneklilik gibi özelliklerine bağlı olarak değişim gösteren fiziksel bir özelliğidir.
denkleminde Laplace operatörü  2 ise ikinci dereceden bir diferansiyel operatör olup,
gradyenin diverjansı (   ) olarak tanımlanır. Bu operatörün sırasıyla silindirik ve küresel
koordinatlardaki tanımı aşağıda olduğu gibidir (Şekil 1).
 2T  T    T 

1  T
1  2T  2T
(r
) 2

r r r
r  2 z 2

(silindirik)

1  2 T
1

T
1
 2T
 T  T    T  2
(r
) 2
(sin
) 2
r

r r
r sin  
r sin 2   2

(5a)

2

 2
2  
1
 
 
1
2
T  2
  2 
T
 sin 
T  2
r r 
 
r sin   
r sin 2   2
 r

(5b)

ġekil 2. Disk, silindir ve küredeki karakteristik büyüklükler ( r = radyal koordinat )
Malzeme özelliklerinin sadece radyal doğrultuda değişmesi durumunda, (4) nolu denklemden,
bir boyutlu zamana bağlı ısı iletim denklemi küresel koordinatlarda (küre);
1   2
k (r , t )
T (r , t )  T (r , t )
r

t
r 2 r   (r , t )c p (r , t ) r 

(6)

silindirik koordinatlarda da silindir ve sabit kalınlıklı disk;
1  
k (r , t )
T (r , t )  T (r , t )
r


r r   (r , t )c p (r , t ) r 
t

ve h(r ) kalınlık değişim fonksiyonu olmak üzere değiĢken kalınlıklı disk için;
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1   k (r , t )h(r ) T (r , t )  T (r , t )
r

rh(r ) r   (r , t )c p (r , t ) r 
t

(8)

şeklinde elde edilir. (6-8) denklemleri gerekli türevlerin alınmasından sonra küre için;

k (r , t )  (r , t ) c p (r , t ) 

  ( r , t )c ( r , t )
 T (r , t ) T (r , t )  2
T (r , t )
p

r

r

r





2
r  r
k (r , t )
 (r , t )
c p (r , t ) 
k (r , t )
t
r




silindir/sabit kalınlıklı disk için;
2


k (r , t )  (r , t ) c p (r , t ) 

  ( r , t )c ( r , t )
 T (r , t ) T (r , t )  1
T (r , t )
p
r  r 
r



2


r
r
k (r , t )
 (r , t )
c p (r , t )
k (r , t )
t
r




değişken kalınlıklı disk için;

(9)

2


k (r , t ) h(r )  (r , t ) c p (r , t ) 


 T (r , t ) T (r , t )  1
r  r  r  r    (r , t )c p (r , t ) T (r , t )


r  r k (r , t )
h( r )
 (r , t )
c p (r , t ) 
k (r , t )
t
r 2





(10)

2

(11)

bulunur. (9-11) denklemlerinden görüldüğü gibi malzeme özelliklerinin değişken olması
durumunda, ısıl iletkenlik katsayısının değişimiyle birlikte mutlaka yoğunluk ve özgül ısının
değişimlerinin de denklemlerde göz önüne alınması gerekir. Aksi takdirde elde edilen çözüm
T
gerçeği tam olarak yansıtamayacaktır. Sürekli rejim halinde (
 0 ) yukarıdaki denklemler
t
( d ( ) / dr  ( )' )

 2 k ' (r )  ' (r ) c 'p (r ) 
  0 (küre)
T ' ' (r )  T ' (r )  


 r k (r )  (r ) c p (r ) 



(12a)

 1 k ' (r )  ' (r ) c 'p (r ) 
  0 (silindir/sabit kalınlıklı disk)
T ' ' (r )  T ' (r )  


 r k (r )  (r ) c p (r ) 



(12b)

 1 k ' (r ) h ' (r )  ' (r ) c 'p (r ) 
  0 (değişken kalınlıklı disk)
T ' ' (r )  T ' (r )  



 r k ( r ) h( r )  ( r ) c p ( r ) 



(12c)

halini alır. Yapılan araştırmalarda literatürde büyük bir çoğunlukla, belli bir neden
göstermeden, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerden yapılmış içi boş yapıların
analizinde yoğunluğun ve özgül ısının radyal doğrultudaki değişimlerinin ihmal edildiği, (12)
denklemlerinin yerine aşağıda sunulan (13) nolu denklemlerin kullanıldığı gözlenmiştir.
 2 k ' (r ) 
  0 (küre)
T ' ' (r )  T ' (r )  
 r k (r ) 
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 1 k ' (r ) 
  0 (silindir/sabit kalınlıklı disk)
T ' ' (r )  T ' (r )  
 r k (r ) 

(13b)

 1 k ' (r ) h ' (r ) 
  0 (değişken kalınlıklı disk)
T ' ' (r )  T ' (r )  

 r k ( r ) h( r ) 

(13c)

Bu çalışmanın amaçlarından bir tanesi de (12) ve (13) denklemleri arasındaki yüzde mutlak
bağıl hata oranlarının karşılaştırılarak, ihmal edilen bu büyüklüklerinin değişimlerinin
sonuçlara etkisinin araştırılmasıdır.
% Bagil Hata 

denklem12  denklem13
100
denklem12

(14)

Bu çalışmada disk kalınlığının ve fonksiyonel derecelenmiş malzeme özelliklerinin radyal
doğrultuda aşağıda olduğu şekilde basit kuvvet fonksiyonu (simple power) ile değiştiği kabul
edilmiştir.






1
r
r
h(r )  ha   ; k (r )  k a   ;
a
a

2
r
r
 (r )   a   ; c p (r )  c p a  
a
a

3

(15)

Burada a , disk/silindir/küre iç yarıçapını göstermektedir (ġekil 2). Bu fonksiyonlardaki
kuvvetler ise keyfi ve fiziksel gerçeklikten uzak olmayıp

 cp   a 
h  a
k  a
  a
  ln a  / ln  ; 1  ln a  / ln  ;  2  ln a  / ln  ; 3  ln a  / ln 
 cp   b 
 b   b 
 hb   b 
 kb   b 
 b

(16)

şeklinde tanımlanmıştır. Yukarıdaki ifadelerde a alt indisi ilgili büyüklüğün iç yüzeydeki, b
alt indisi ise dış yüzeydeki değerini göstermektedir. Malzeme özellikleri değişim
fonksiyonlarının iç yüzeyde sadece seramik, dış yüzeyde sadece metal (veya tersi), iç yüzey
ve dış yüzey arasında da metal/seramik çiftinin ilgili radyal koordinattaki değerini alacak
şekilde karışımı olacak şekilde değiştiği varsayılmıştır. İç ve dış yüzeylerde birinci tip sınır
şartı (Dirichlet) yani yüzeylerde sabit sıcaklık sınır şartları (eriyen bir katı veya kaynayan bir
sıvı ile temas eden yüzeyler durumu)

T (r  a)  Ta ; T (r  b)  Tb

(17)

ve aşağıdaki kısaltmalar kullanılarak

h' ( r ) 
 ;
h( r ) r
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;
k (r )
r

c p ' (r )  3
 ' (r )  2


;
 (r )
r
c p (r )
r
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elde edilen ve Euler-Cauchy formundaki diferansiyel denklemler ve karşılık gelen çözümleri
aşağıda toplu olarak sunulmuştur.

Değişken kalınlıklı FGM disk:

 1 c ' ( r ) h' ( r ) k ' ( r )  ' ( r ) 
 T ' (r )  0



Denklem  T ' ' (r )    p
 r c ( r ) h( r ) k ( r )  ( r ) 
p


1     
T ' ' (r )    3   1  2  T ' (r )  0
r 
r r r r
Çözüm  T (r ) 



(19a)

r   1  2   3 
C1  C 2
 1   2   3  

(19b)



a 1 b 1 Ta  Tb 1   2  3   
b 1 Tb  Ta  a 2 3
; C2  2 3 1
C1 
 Ta
a 1 b 2 3  a 2 3 b 1
a
b
 a 1 b 2 3







r  1   a  2  3 b 1  r 1  Tb  a 1  b  2  3 r 1  Ta  b 1  r  2  3 Tb  Ta 
T r  
a 1  b  2  3  a  2  3 b 1 

(19c)

a 1 b 1 r 112 3  Ta  Tb 1   2  3    k (r )
qr   
a 1 b 2 3  a 2 3 b 1

(19d)

FGM silindir:

 1 c p ' (r ) k ' (r )  ' (r ) 
 T ' (r )  0


Denklem  T ' ' (r )   
 r c (r ) k (r )  (r ) 
p


1    
T ' ' (r )    3  1  2  T ' (r )  0
r
r 
r r
Çözüm  T (r ) 

C1 

(20a)

r   1  2  3
C1  C 2
 1   2   3

(20b)

a 1b 1 Ta  Tb 1   2  3 
a 2 3 b  a  b 1
C

 Ta
;
2
a 1b 2 3  a 2 3 b 1
a 2 3 b 1  a 1b 2 3

r  







r  1 a  2  3 b 1 r 1 Tb  a 1 b  2  3 r 1 Ta  b 1 r  2  3 Tb  Ta 
a  2  3 b 1  a 1 b  2  3
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a 1b 1 r 112 3 Ta  Tb  1   2  3  k (r )
qr   
a 2 3 b 1  a 1b 2 3

(20d)

FGM küre:

 2 c ' (r ) k ' (r )  ' (r ) 
 T ' (r )  0


Denklem  T ' ' (r )    p
 r c (r ) k (r )  (r ) 
p


  
2 
T ' ' (r )    3  1  2  T ' (r )  0
r
r 
r r
Çözüm  T (r ) 

C1 

(21a)

r 1  1  2  3
C1  C 2
 1  1   2   3

(21b)

a 11b 1 Ta  Tb 1   2  3  1
a 2 3 Ta  Tb  b 11
C

 Ta
;
2
a 11b 2 3  a 2 3 b 11
a 11b 2 3  a 2 3 b 11







r 1 1  a  2  3 b1 1 r 1 1 Tb  a1 1 b  2   3 r 1 1 Ta  b1 1 r  2  3 Tb  Ta 
T r  
a1 1 b  2  3  a  2  3 b1 1
qr  

(21c)

a11b11 r 212 3 Ta  Tb  1  1   2  3 k (r )
a11b 2 3  a 2 3 b11

(21d)

UYGULAMALAR
Bu çalışmada göz önüne alınan FGM metal-seramik çiftleri Çizelge 1’de, bunlara ait mekanik
ve ısıl malzeme özellikleri de Çizelge 2’de sunulmuştur. İç yüzeyde sadece metal, dış
yüzeyde sadece seramik olacak şekilde oluşturulan FGM yapılarda geometrik özellikler:
a  0.02m , b  0.04m , ha  0.008m , hb  0.004m dir. Disk profili ġekil (3)’de
gösterilmiştir.
ġekil (4) de FGM malzemede sıcaklık ve ısı dağılımlarını, ġekil (5) de ise (12) ve (13)
numaralı eşitliklerden elde edilen sonuçlara ait sıcaklık ve ısı akısı hesabına ait mutlak bağıl
hataların radyal doğrultuda değişimleri sunulmuştur.
Çizelge 1. Bu çalışmada göz önüne alınan FGM metal-seramik çiftleri
Malzeme no
Malzeme
2
1
FGM-1
FGM-2
FGM-3
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Ni / Si3N4
Al / Al2O3
SUS304 /ZrO2

 6.22922
-2.76073

 3.11101

 1.00682
0.55618
 1.09281
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Çizelge 2. İsotropik malzeme özellikleri
 (kg/m3)
k (W/mK)
Nickel (Ni)
Aluminum (Al)
SUS304 (Stainless Steel)
Silicon Nitride (Si3N4)
Aluminum Oxide (Al2O3)
Zirconium Oxide (ZrO2)

8900
2700
7800
4429
3970
3657

90.7
204
15.379
1.209
30.1
1.78

c p (J/kgK)
444
890
496.56
555.11
775
461.4

ġekil 3. Değişken kalınlıklı disk profili (yakınsak hiperbolik)

ġekil 4. FGM malzemede sıcaklık ve ısı dağılımı

ġekil 5. FGM kürede yüzde mutlak bağıl hata oranlarının radyal doğrultuda değişimi
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SONUÇLAR
Gerçekleştirilen çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda kısaca özetlenmiştir:
 Sıcaklık dağılımı tüm isotrop ve homojen malzemelerde aynı olmasına rağmen
(malzemeden bağımsız), ısı dağılımı seçilen malzemeye göre değişmektedir.
 Eşitlik (14) ile hesaplanan bağıl hatalar sıcaklık dağılımında %5-10 arası
değişim gösterirken, ısı dağılımında bu oranlar %30-40 dolaylarında
değişmektedir (ġekil 5). Bu oranlar yoğunluk ve özgül ısının radyal
doğrultuda değişimlerinin ihmal edilemeyecek mertebede olduğunu, bu
oranların ısıl gerilme analizleri ve dinamik problemlerde de artabileceği açıkça
anlaşılmaktadır.
 Bağıl hata oranları FGM çiftine ve yapı geometrisine (disk/silindir/küre) göre
farklılıklar göstermektedir.
KAYNAKLAR
1. Ozisik, M.N. Boundary Value Problems of Heat Conduction, International
Textbook Company, Scranton, Pa, USA, 1st edition, 1968.
2. Hetnarski B. Eslami, M.R.,, Thermal Stresses-Advanced Theory and Applications.
Springer, 2009.
3. Cengel, Y.A., 2003. Heat Transfer: A Practical Approach, Second Edition,
McGraw-Hill.
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FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ İÇ/DIŞ BASINCA MARUZ SABİT
AÇISAL HIZLA DÖNEN SİLİNDİRİK VE KÜRESEL KAPLARDA
ELASTİSİTE DENKLEMLERİNİN ANALİTİK ÇÖZÜMLERİ
İlyas Kacar1 ve Vebil Yıldırım2
1
Niğde Üniversitesi Müh. Fak. Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Niğde
2
Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü, Adana
ÖZET
Bu çalışmada radyal doğrultuda basit kuvvet (simple power) fonksiyonu ile derecelendirilmiş, iç ve dış
basınca maruz, kalın cidarlı sabit açısal hızla dönen silindirik ve küresel basınçlı kaplarda elastisite
denklemleri analitik olarak çözülmüş; radyal ve teğetsel doğrultudaki gerilmeler ile radyal
doğrultudaki yer değiştirme ifadeleri tasarımcılar, mühendisler, akademisyenler ve diğer kullanıcılar
için en basit ve en kullanışlı formda sunulmuştur. İç ve dış basıncın eş zamanlı olarak dönen yapıya
etkimesi durumu için elde edilen kapalı çözümler, üç farklı metal-seramik çifti için grafikler halinde
sunulmuştur. Ayrıca iç ve dış basınç ile sabit açısal dönme hızının da etkileri ayrık olarak ta
incelenmiştir.

ANALYTICAL SOLUTION OF THE ELASTICITY EQUATIONS OF
PRESSURIZED ROTATING CYLINDRICAL AND SPHERICAL VESSELS
MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS

ABSTRACT
In this study, by using the simple power material grading rule, the elasticity equations of radially
functionally graded pressurized thick-walled rotating cylindrical and spherical vessels are solved
analytically. Afterwards, the closed-form solutions of both the radial and hoop stresses, and the radial
displacements are presented to be the simplest and most convenient form for scientists, designers,
engineers, and the others. Considering three different metal-ceramic pairs, the results of the closedform solutions are presented graphically in the case that the internal and external pressures are applied
simultaneously on the rotating structure. Apart from these unique effects of both the internal and
external pressures and constant angular velocity are also investigated separately.

GİRİŞ
Üstün özelliklerinden dolayı tabakalı kompozitlere alternatif olarak geliştirilen, sürekli
değişen fonksiyonel derecelendirilmiş yapıların gerek analitik [1-18] gerekse sayısal
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çalışmaları son yıllarda büyük yoğunluk kazanmıştır. Basınçlı silindirik ve küresel kaplar için,
izotropik/anizotropik malzemelerden, fonksiyonel derecelendirmede kullanılan fonksiyonların
bu çalışmada olduğu gibi basit kuvvet fonksiyonu [1-3,4,6,11,17-18] veya lineer [12] değişen
fonksiyon veya üssel [5,7-8,12-13, 15-16, 18] değişen fonksiyon olarak seçilmesi durumunda
kapalı çözümler elde etmek mümkün olmaktadır. Silindirik monoklinik malzeme için genel
bir malzeme değişim fonksiyonu kullanılması halinde, iteratif kuvvet serileri ile elde edilmiş
analitik çözümler de bulunmaktadır [14]. Basit kuvvet fonksiyonu kabulü halinde diferansiyel
denklemler Euler-Cauchy tipine dönüşmektedir. Lineer değişim halinde çözüm hipergeometrik fonksiyonlar cinsinden, üssel değişim halinde ise Whittaker / Kumer fonksiyonları
veya Frobenius serileri cinsinden elde edilebilmektedir. Formülasyonda farklı olarak eliptik
silindirik koordinatlar da kullanılabilmektedir [15]. İki boyutlu analitik çözümlerde
değişkenlere ayırma yöntemi ile kompleks Fourier serileri ile analitik çözüm
bulunabilmektedir [4]. Literatürde özellikle sadece iç basınç hali için yapılmış çalışmalar
nispeten fazla iken, iç basınçla beraber dış basıncın ve bu çalışmada olduğu gibi dönme
etkisinin [11, 13] de eş zamanlı olarak ele alındığı [11] çalışmaların sayısı oldukça azdır.
Mevcut çalışmalar da genellikle ya sadece silindir [11] ya da sadece küre olmak üzere tek bir
geometriye hitap edilmektedir. Bu çalışmada her iki tip geometri için iç ve dış basınçların ve
sabit açısal hızla dönmenin etkileri formülasyonda göz önüne alınmış; hem gerilmeler hem de
yer değiştirmelere ait formüllerde her bir etki ayrı ayrı sunulmuştur. Elde edilen formüllerin
literatürde bulunanlar ile uyum içinde olduğu görülmüştür.
ALAN DENKLEMLERİ, FORMÜLASYON ve ÇÖZÜMLER

Şekil 1. İç ve dış basınca maruz, kalın cidarlı dönen silindirik/küresel basınç kabı kesiti
Radyal koordinat r , radyal yer değiştirme u r , sabit açısal hız (rad / s) , elastisite modülü
E ve yoğunluk  ile gösterilmek üzere, söz konusu basınçlı kaplarda düzlem şekil değiştirme
hali için lineer elastisite denklemleri aşağıda olduğu şekilde elde edilebilir { d ( ) / dr  ( )' }
 1 C ' (r ) 
 1  C11' (r ) 
 2 r (r )
  
u r' ' (r )  u r' (r )   11   u (r )  2 
r C11 (r ) 
C11 (r )
 r C11 (r ) 
r
 2 C ' (r ) 
 2 2 C11' (r ) 
 2 r (r )
  
u r' ' (r )  u r' (r )   11   u (r )  2 
r C11 (r ) 
C11 (r )
 r C11 (r ) 
r

(silindir)
(küre)

Burada
C11 (r ) 
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(1  ) E (r ) C11' (r ) E ' (r )

;
; 

(1  2 )(1   ) C11 (r ) E (r )
1 
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Yukarıda  kalınlık boyunca sabit kabul edilen ve bu çalışmada iki malzemenin ortalaması
olarak kullanılan Poisson oranını göstermektedir. Kapalı çözüm elde edebilmek amacı ile bu
çalışmada ilgili malzeme özelliklerinin radyal doğrultuda basit kuvvet fonksiyonu (simple
power) ile değiştiği kabul edilmiştir.


 a
 
a
r
 / ln  ;  (r )   a   ; q  ln a  / ln 
a
 b
 b   b 
Burada a , silindir/küre iç yarıçapını göstermekte (Şekil 1); a alt indisi ilgili büyüklüğün iç
yüzeydeki, b alt indisi ise dış yüzeydeki değerini göstermektedir. Bu fonksiyonlardaki üsler
ise keyfi ve fiziksel gerçeklikten uzak olmayıp, bir yüzeyde sadece metal diğer yüzeyde
sadece seramik (veya tersi) olacak şekilde belirlenmiştir. Bu şekilde fonksiyonel derecelenmiş
E ' (r )   ' (r ) q
malzeme için (1) denklemleri (
 ,
 ) ile
E (r )
r  (r ) r
E
r
E (r )  Ea   ;   ln a
a
 Eb

u r ' ' (r ) 

q

(1  2 )(1   )  a  2 1 q  
(1   )
(1   )
(silindir)
u r ' (r ) 
u
(
r
)


r
r
r
E a (1   )
r2

(1  2 )(1   )  a  2 1 q  
(2   )
2(1   )
(küre)
u r ' ' (r ) 
u r ' (r ) 
u r (r )  
r
r
E a (1   )
r2

(3a)
(3b)

halini alırlar. Bu diferansiyel denklemlerin çözümünden radyal doğrultudaki yer değiştirme
bulunduktan sonra; radyal doğrultudaki birim şekil değiştirmenin  r , teğetsel doğrultudaki
birim şekil değiştirmenin   ile temsil edildiği aşağıda sunulan şekil-yer değiştirme
bağıntıları

 r (r )  u r' ;   (r ) 

u r (r )
(silindir/küre)
r

ile birlikte bünye denklemleri (gerilme-şekil değiştirme bağıntıları)

 r (r )  C11 (r ) r (r )  C11 (r )  (r ) ;   (r )  C11 (r ) r (r )  C11 (r )  (r ) (silindir)

 r (r )  C11 (r )  r (r )  2C11 (r )   (r ) ;   (r )  C11 (r )  r (r )  1    C11 (r )   (r ) (küre)
kullanılarak radyal ve teğetsel doğrultudaki gerilmeler,  r ve   , bulunur. İkinci dereceden
homojen olmayan (3) nolu diferansiyel denklemler, Euler-Cauchy tipinde olup, bu çalışmada
her bir basınçlı kap için farklı iki sınır şartında ayrı ayrı çözülmüşler, daha sonra da bu
çözümler süperpoze edilmiştir. Sadece iç ve dış basınç etkisinden meydana gelen yer
değiştirmelerin bulunması amacı ile (3) nolu denklemlerin homojen halleri kullanılmış olup,
bu denklemler iç ve dış yüzeydeki gerilmeler için sınır şartları {  r (a)   pa ;  r (b)   pb }
olacak şekilde çözülmüştür. Daha sonra sadece dönmenin etkisini göz önüne alabilmek için
(3) nolu homojen olmayan diferansiyel denklemler {  r (a)  0 ;  r (b)  0 } sınır şartları için
çözülmüştür. Aşağıda sunulan sabitler yardımı ile de,

  4   2  4 ;   9  2   2  8 ; E * 
s 

 1    2  

Ea
a
*
;   q

a
a

2
 * 8  q 6  q     3     1   
2

*
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 1    2  

2
 * 10  q 7  q     4  2   1   
2

k 

 

 

2

2

2a

b

C1 

 
  2 q 3

 a b  a q 3b 2  (q      3)  s






a  b   2   



2a


2

b


2

C2  

*



 2 q   6
 2 q 2  6 2

2
2
a
 (q      3)  s
b

a
b






a  b   2   





k1   2   (1     ) 

k 2  (2   (1     ))

k3    4    1      1  2
k 4    4    1       1  2
 

2a

2

 

b

2

D1 

7  
q
  2  q  72

 a b  a 2 b 2   q    2  3  k






a  b   4    1






2

2a b




2

D2  



 2 q   7
 2 q 2  7 2

a
b  a 2 b 2  q    2  3  k





a  b   4    1





r  0 için elde edilen çözümler aşağıda olduğu gibi en sade ve kullanışlı bir biçimde sunulmuştur:

FGM
u r Silindir

1
    
 12     2 

pa r 2
2 2    1    2    b   r    2    
2 a


a   b   *   1 (   2 ) 2   2




1
    
 12     2 

pb r 2
2 2    1    2    a   r    2    
2 b


a   b   *   1  2  (   2 ) 2




 
 

 r    r 2 C1  C 2 r   r 3 q  s 
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FGM
r Silindir

2

1
    2  
 12     2 
pa r 2
b  r
a

a   b





1
    2  
  12     2 
pb r 2
a  r
 b

b  a 
 
 










1
  2   
 1

  C11 r 2
C 2 r  (   2   )  C1 (   2   )  C11 r 2 q   3  q       s 
 2

1
1
    2 
 2      2 



pa r 2
  2          2b   r    2        2
 a
FGM
  Silindir  

a   b   2    2 2




1
1
    2 
 2      2 

  2          2a   r    2        2

pb r 2
b


a   b  2  (  2 ) 2 




 1 1  2   


 r2
C11 C 2 r  (2     )  C1C11 (2      )   C11 r 2 q   1  3  q       s 
2

1
1
    1
 2    3

pa r 2
2 2    1    4    1 b   r    4    1 
2 a
FGM
u r Küre  

a   b   *   1  4    1  4    1




1
1
   1
 2    3

pb r 2
2 2    1    4    1 a   r    4    1 
2 b


a   b   *   1  4    1   4    1




 1    1

 r 2
D1  D2 r   r 3 q    k 
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 2    3
  12    3
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b  r  b
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SAYISAL UYGULAMALAR ve SONUÇLAR
Literatürde basit kuvvet fonksiyonu ile dönel eksenel simetrik yapıların elastik analizinde,
bazı araştırmacılar (3) denklemlerinde sağ taraftaki ( r 1q   ) ifadesinde   q kabulü yaparak
çözüm bulmuşlardır. Bu kabul ile yoğunluğun değişim etkisi yazılanın aksine göz önüne
alınmamakla kalmayıp, elastisite modülünün değişiminin dönmeye olan katkısı da tamamen
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iptal edilmiş olmaktadır. Sonuç olarak problemde dönme katkıları (3) denkleminde sağ taraf
izotrop ve homojen bir malzemeymiş gibi (sadece iç yüzeydeki veya sadece dış yüzeydeki
malzeme kullanılarak) ele alınmaktadır. Üstelik bu özelliğe sahip gerçek bir malzeme bulmak
ta imkânsız gibidir. Böyle bir çözüm gerçekten uzaktır ve okuyucuları yanıltıcı bir
mahiyettedir. Bazı çalışmalar da yoğunluk sabit kabulü ile gerçekleştirilmiştir. Bazılarında
sadece iç basınç, bazılarında sadece dış basınç etkisi göz önüne alınmıştır. Yazarlar dönel
simetrik yapılar için mevcut çözümlerin bazılarının kullanımının kolay olmaması, bazılarının
yukarıda anlatıldığı gibi yanlış kabullere dayanması, basım hataları, eksik veri, doğru
formülasyon fakat sayısal sonuç bulunmaması, sayısal sonuçlardan ihtiyaç duyulan etkilerin
ayrıştırılamaması v.b. gibi nedenler yüzünden, üzerinde çalıştıkları sayısal yöntemlerini
destekleyici mahiyette kullanmak üzere bu çalışmaya girişmek zorunda kalmışlardır. Sonuçta
kendileri gibi aynı durumda olan/olabilecek araştırmacılara yararlı ve kullanışlı bir kaynak
sunabilmek amacı ile bu bildiriyi hazırlamışlardır. Bu formüller çalışmaların kontrolleri
amacına ilaveten doğrudan tasarım ve optimizasyonda da kullanılabilir.
E (r )
ve   konulması
(1   2 )
durumunda düzlem gerilme halindeki sabit kalınlıklı disk için de geçerlidir. Mevcut
formüllerde radyal gerilmenin  ’ dan bağımsız olduğu görülmektedir. Bu aynı özelliklere
sahip disk ve silindir geometrilerinde, radyal gerilme çözümlerinin sayısal olarak ta tıpatıp
aynı olacağı anlamına gelir. Bu çalışmada 3 farklı metal-seramik çifti kullanılmış, malzeme
özellikleri Çizelge (1) de sunulmuştur. Geometrik özellikler olarak: a  0.5m , b  1m
alınmış, iç yüzey tamamen seramik, dış yüzey tamamen metal olacak şekilde fonksiyonel
derecelendirme yapılmıştır. İç ve dış basınç ile dönme etkisinin eş zamanlı etkimesi
durumundaki silindir ve küre için gerilme ve yer değiştirmeler Şekil 2’de; iç ve dış basıncın
ve dönmenin ayrık olarak etkimesi durumundaki radyal gerilmeler ise sadece silindir için
Şekil 3’ te, teğetsel gerilmeler sadece küre için Şekil 4’te sunulmuştur. Bu grafiklerden dönme
etkisinin, basınç etkisinin çok altında olduğu açıkça görülmektedir. Sadece dönme halinde
maksimum radyal gerilmelerin yeri FGM tipine göre ortalardan iç veya dış yüzeye doğru
kayabilmektedir.

Silindir için elde edilen çözümler, çözümlerde C11 (r ) 

Çizelge 1. Malzeme özellikleri
FGM-1
(ZrO2 / SUS3O4)
FGM-2
(Si3N4 / Ni)
FGM-3
(Al2O3 / Al)

574

Zirconium Oxide (ZrO2)
SUS304 (Stainless Steel)
Silicon Nitride (Si3N4)
Nickel (Ni)
Aluminum Oxide (Al2O3)
Aluminum (Al)

E (GPa)

 (kg/m3)





q

116.4
201.04
348.43
199.5
393
70

3657
7800
4429
8900
3970
2700

0.3
0.3262
0.24
0.3
0.3
0.3

0.788

1.093

-0.804

1.007

-2.489

-0.556

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

Kacar , Yıldırım

2

Şekil 2. İç/dış basınç ile dönme etkisinin eş zamanlı etkimesi halinde gerilme ve yer
değiştirmeler

Şekil 3. Silindirde iç/dış basıncın ve dönmenin ayrık olarak etkimesi durumundaki radyal
gerilmeler
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Şekil 4. Kürede iç/dış basınç ve dönmenin ayrık etkimesi durumundaki teğetsel gerilmeler
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İNDİRGENMİŞ NOKTASAL İNTEGRASYON KULLANARAK KALIN
KİRİŞLERİN ELASTO-PLASTİK DAVRANIŞLARININ NİY VE RNİY
YÖNTEMLERİ İLE İNCELEMESİ
B. Kanber1 ve N. F. Doğan1
1

Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 27310, Gaziantep
ABSTRACT

In this study, the point interpolation method (PIM) and radial point interpolation method
(RPIM) are used to compare solutions of elasto-plastic thick beams. In solutions, reduced and
higher order nodal integrations based on Taylor series expansion are compared with each
other and also other techniques. The effects of number of integration term, support domain
sizes and RPIM shape parameters on the convergency are also investigated. Nodal stiffness
matrices are obtained using Timoshenko beam theory. In addition, the results are compared
with finite element solutions in ANSYS.
ÖZET
Bu çalışmada, kalın kirişlerin elasto-plastik davranışlarının incelenmesi, ağsız yöntemlerden
olan Noktasal İnterpolasyon (NİY) ve Radyal Noktasal İnterpolasyon (RNİY) yöntemleri ile
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çözümlerde, indirgenmiş ve yüksek dereceli Taylor noktasal
integrasyon teknikleri birbirleriyle kıyaslanmış, ayrıca bu sonuçlar diğer tekniklerle de
karşılaştırılmıştır. İntegrasyon yapılırken kullanılan terim sayısının, NİY ve RNİY üzerine
etkileri araştırılmıştır. Noktasal direngenlik matrisinin elde edilmesi, Timoshenko kiriş
teorisine göre gerçekleştirilmiştir. Farklı etki alanı büyüklükleri ve farklı RNİY şekil
parametrelerinin çözümler üzerine etkileri ele alınmıştır. Elde edilen çözümler, ANSYS paket
programı kullanılarak sonlu elemanlar yöntemiyle kıyaslanmıştır.
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
yapıldığından, büyük deformasyon problemlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Aynı
zamanda, ağsız yöntemler nokta dağılımında serbestlik imkânı sunduğu için, çözüm
doğruluğunun geliştirilmesinde mükemmel bir esneklik sunmaktadır.
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ELASTO-PLASTİK KALIN KİRİŞLER
Sabit yayılı yük q altındaki kirişler için; d𝑤 düşey yer değiştirmeler, d𝜃 sanal normal dönme,
– 𝑧[𝑑(𝛿𝜃)/𝑑𝑥] ilgili sanal eğrilik ve 𝛿𝛽 kesme şekil değiştirmeleri olmak üzere, genel iş
denklemi aşağıdaki şekilde yazılabilir[1]:
𝑙 𝑡/2
𝑏(𝑡/2)
0 −𝑡/2 𝑏(−𝑡/2)

−𝑧

𝑑(𝛿𝜃 )
𝑑𝑥

𝜎𝑥 + 𝛿𝛽𝜏𝑥𝑧 𝑑𝑦𝑑𝑧𝑑𝑥 −

𝑙
0

𝛿𝑤 𝑞𝑑𝑥 = 0

(1)

Burada t kiriş kalınlığı ve b kiriş genişliğidir. Aynı zamanda (1) numaralı eşitlik, Kf genel
eğilme direngenlik matrisi, Ks genel kesme direngenlik matrisi ve F genel kuvvet vektörü
olmak üzere:
𝑲𝑓 + 𝑲𝑠 𝝋 − 𝑭 = 0

(2)

şeklinde yazılabilir[3]. Burada kullanılan genel matrisler, noktasal değerler üzerinden uygun
birleştirmeler yapılarak elde edilir. Aşağıda bu matrislerin noktasal vektörleri, x1 ve x2
integrasyon alanının sınırları, EI eğilme rijitliği, GA kayma rijitliği ve 𝜙 NİY ya da RNİY ile
elde edilmiş noktasal şekil fonksiyonu olmak üzere verilmektedir.
𝑇

𝒌𝒇 =

𝑥2
𝑥1

𝑩𝒇 (𝐸𝐼)𝑩𝒇 𝑑𝑥

𝒌𝒔 =

𝑥2
𝑥1

𝑩𝒔 𝑇 (𝐺𝐴)𝑩𝒔 𝑑𝑥

𝒇=

𝑥2
𝑥1

𝜙1

0 𝜙2

(3)

0 𝑇 𝑞 𝑑𝑥

Yerel destek alanındaki düğüm noktası sayısı n olmak üzere, düğüm noktası 𝑖 üzerindeki
düşey yer değiştirme 𝑤𝑖 ve eğim 𝜃𝑖 şekil fonksiyonları cinsinden aşağıdaki şekilde ifade
edilebilir[2]:
𝑤𝑖 = 𝜙1 𝑤1 + 𝜙2 𝑤2 + ⋯ + 𝜙𝑛 𝑤𝑛

(4)

𝜃𝑖 = 𝜙1 𝜃1 + 𝜙2 𝜃2 + ⋯ + 𝜙𝑛 𝜃𝑛
Eğim-yer değiştirme ilişkisini kullanarak, 𝑩𝒇 eğim-yer değiştirme matrisi aşağıdaki gibi ifade
edilir[1]:
𝑩𝒇 = 0

𝑑𝜙 1
𝑑𝑥

𝑑𝜙 2

0

…

𝑑𝑥

0

𝑑𝜙 𝑛

(5)

𝑑𝑥

Ve aynı şekilde 𝑩𝒔 kayma şekil değiştirme-deplasman matrisi:
𝑩𝒔 =

𝑑𝜙 1
𝑑𝑥

−𝜙1

𝑑𝜙 2
𝑑𝑥

−𝜙2

…

𝑑𝜙 𝑛
𝑑𝑥

−𝜙𝑛

(6)

Destek alanındaki eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri bu iki matris cinsinden aşağıdaki
şekilde ifade edilir[1]:
𝑀 = 𝐸𝐼 𝑩𝒇 𝝋 =

𝐸𝐼
𝑙

𝑄 = 𝐺𝐴 𝑩𝒔 𝝋 = 𝐺𝐴

(𝜃1 − 𝜃2 )
𝑤 2 −𝑤 1
𝑙

−

(7)
𝜃1 +𝜃2
2

(8)

𝜃1 , 𝜃2 yerel düğüm noktasındaki eğimleri, 𝑙 ise integrasyon alanının büyüklüğünü ifade
etmektedir. Bilindiği gibi kesme kuvveti, yerel destek alanında lineer olarak değişim gösterir,

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

579

1

Kanber , Doğan

1

eğer bu kuvveti destek alanının orta noktasında hesaplarsak ortalama bir değer bulmuş olunur
ve sabit kabul edilebilir.
Plastik bölgede, maksimum eğilme momenti akma gerilimi 𝜎0 cinsinden şu şekilde ifade
edilebilir:
𝑀0 =

𝑏(𝑡/2)
𝑡/2
𝑧 𝜎0 𝑑𝑧
𝑏(−𝑡/2) −𝑡/2

𝑑𝑦

(9)

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de, eğilme momenti maksimum yani akma
değerine eriştiğinde, çalışılan kesit tümüyle plastik bölgeye girmiş kabul edildiğidir. Akma
sonrasında yani plastik bölgede, 𝐸𝐼 değeri, yerini aşağıdaki değere bırakır:
𝐸𝐼

𝐸𝐼

𝑒𝑝

= 𝐸𝐼 1 − 𝐸𝐼+𝐻′

(10)

𝐻 ′ değeri pekleşme parametresini ifade eder ve, 𝐻 ′ değeri; 𝐻 ′ = 𝑑𝑀/(𝑑𝜖𝑓 )𝑝 şeklinde ifade
edilir.
NOKTASAL İNTERPOLASYON YÖNTEMİ (NİY)
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 (ΩQ ) birim şekil değiştirme enerjisi aşağıdaki gibi
yazılabilir:
UΩ Q = EIz

d2w

ΩQ

( dx 2 )2 dx

(11)

Düğüm noktaları ile oluşturulmuş ve sınır koşulları ile belirlenmiş Ω problem alanında tanımlı
bir 𝑢(𝑥) fonksiyonu ele alalım. 𝑢(𝑥) fonksiyonu, integrasyon noktası 𝑥𝑄 üzerinde [5]
tarafından sunulan 𝐵𝑖 (𝑥) temel fonksiyonu, a𝑖 temel fonksiyonuna ait katsayılar ve n yerel
destek alanındaki düğüm nokta sayısı olmak üzere aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
𝑢 𝑥, 𝑥𝑄 =

𝑛
𝑖=1 𝐵𝑖

𝑥 a𝑖

(12)

Temel fonksiyonu olarak polinom kullanıldığında 𝑢(𝑥) fonksiyonu aşağıdaki şekilde
yazılabilir:
𝑢 𝑥, 𝑥𝑄 =

𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖

𝑥 a𝑖 𝑥𝑄 = 𝒑𝑻 𝑥 𝐚(𝑥𝑄 )

(13)

Burada verilen 𝑝𝑖 𝑥 kartezyen koordinatlarda tanımlı terimleri, a, 𝑝𝑖 𝑥 temel fonksiyonun
katsayı matrisidir. n destek alanındaki nokta sayısı olmak üzere, bir boyutta polinom temel
fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
𝒑𝑻 𝑥 = 1, x, x 2 , x 3 , x 4 , … , x n−1

(14)

i düğüm noktasında (13) numaralı eşitlik aşağıdaki formatta ifade edilir:
𝒖𝑠𝑑 = 𝑷𝑄 𝐚

(15)

𝒖𝑠𝑑 = [𝑤1 , 𝜃1 , 𝑤2 , 𝜃2 , … , 𝑤𝑛 , 𝜃𝑛 ]𝑇

(16)

Genel yer değiştirme, 𝒖𝑠𝑑 vektörü:
ve bir boyutta moment matrisi 𝑷𝑸 şu şekilde ifade edilir:
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… 𝑥1𝑛 −1
… 𝑥2𝑛 −1
⋱
⋮
… 𝑥𝑛𝑛 −1

1 𝑥1
𝑷𝑸 = 1 𝑥2
⋮ ⋮
1 𝑥𝑛

(17)

Eğer, moment matrisin tersi varsa, (15) numaralı eşitliği kullanarak katsayı matrisi:
𝑠𝑑
𝐚 = 𝑷−𝟏
𝑸 𝒖

(18)

Son olarak (13) numaralı eşitlik aşağıdaki hali alır:
𝑠𝑑
𝑢 𝑥, 𝑥𝑄 = 𝒑𝑻 (𝑥)𝑷−𝟏
𝑸 𝒖

(19)

𝜙 𝑥 , NİY şekil fonksiyonu olmak üzere:
𝜙(𝑥) = 𝒑𝑻 𝑷−𝟏
𝑸 = 𝜙1 𝑥

𝜙2 𝑥 … 𝜙𝑛 𝑥

(20)

RADYAL NOKTASAL İNTERPOLASYON YÖNTEMİ (RNİY)
Bu yöntemde, alan değişkeni radyal temel fonksiyonu kullanılarak hesaplanır. Böylece, (12)
numaralı eşitlik; a, radyal temel fonksiyonun katsayı matrisi; R, radyal temel fonksiyonu
olmak üzere aşağıdaki şekilde yazılır [5]:
𝑢 𝑥, 𝑥𝑄 =

𝑛
𝑖=1 𝑅𝑖

𝑥 a𝑖 = 𝑹𝑇 𝑥 𝐚(𝑥𝑄 )

(21)

r değeri, üzerinde hesap yapılan düğüm noktası x ile destek alanındaki diğer düğüm noktası xi
arasındaki uzaklık olmak üzere, vektörel olarak temel fonksiyonu R üssü olmadan da
kullanılabildiği gibi, çözüm hassasiyetini artırmak amacıyla aşağıdaki şekilde ifade edilir:
𝑹𝑇 = 𝑅1 𝑟1 0 , 𝑅2 𝑟2 1 , 𝑅3 𝑟3 2 , … , 𝑅𝑛 𝑟𝑛

𝑛−1

(22)

Literatürde birçok radyal temel fonksiyonu bulunmakla birlikte, bu çalışmada ikinci
dereceden radyal temel fonksiyonu (MQ RTF) ((𝑟𝑖2 + (𝛼𝑐 ∗ 𝑑𝑐 )2 )𝑞 ) kullanılmıştır. Burada
bulunan 𝑟𝑖 incelenen düğüm noktası ile komşu düğüm noktası arasındaki mesafeyi
vermektedir. MQ RTF ‘nun yapısında, şekil fonksiyonunu kontrol eden 𝛼𝑐 ve q olmak üzere
iki şekil parametresi bulunmaktadır. Bu parametrelerin alabileceği değerler çeşitli çalışmalarla
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 (21) numaralı eşitlik aşağıdaki şekilde
ifade edilir:
u xQ =

n
i=1 a i R i

xQ

(23)

Yukarıdaki eşitlik, vektörel formda genel yer değiştirme 𝒖𝑠𝑑 vektörü kullanılarak aşağıdaki
şekilde yazılabilir:
𝒖𝑠𝑑 = 𝐑 Q 𝐚

(24)

(24) numaralı eşitlikte bulunan 𝐑 Q radyal temel fonksiyonunun moment matrisidir ve
aşağıdaki gibidir:
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𝑅1 (𝑟1 )0
0
𝑹𝑸 = 𝑅1 (𝑟2 )
⋮
𝑅1 (𝑟𝑛 )0

𝑅2 (𝑟1 )1
𝑅2 (𝑟2 )1
⋮
𝑅2 (𝑟𝑛 )1

… 𝑅𝑛 (𝑟1 )𝑛−1
… 𝑅𝑛 (𝑟2 )𝑛−1
⋱
⋮
… 𝑅𝑛 (𝑟𝑛 )𝑛−1

(25)

𝐑 Q moment matrisinin tersi olduğundan, katsayı matrisi a:
𝑠𝑑
𝐚 = 𝐑−1
Q 𝒖

(26)

Katsayı matrisi a, (21) numaralı eşitlikte kullanıldığında:
𝑠𝑑
𝑢 𝑥, 𝑥𝑄 = 𝑹𝑇 𝑥 𝐑−1
Q 𝒖

(27)

Son olarak, RNİY şekil fonksiyonu 𝜙 𝑥 aşağıdaki şekilde ifade edilir:
𝜙 𝑥 = 𝑹𝑇 𝑥 𝑹−1
𝑄 = 𝜙1 𝑥

𝜙2 𝑥 … 𝜙𝑛 𝑥

(28)

İNTEGRASYON YÖNTEMLERİ
Destek alanındaki 𝒖 𝑥 matrisi, (19) ve (20) ya da (27) ve (28) numaralı eşitlikler
kullanıldığında aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
𝒖 𝑥 = 𝜙 𝑇 𝒖𝑠𝑑

(29)

Deplasman matrisi, (11) numaralı denklemde yazıldığında:
𝑈 = 𝐸𝐼𝑧 𝒖𝑠𝑑

𝑇

𝑑2
𝑑𝑥 2

𝑑2

𝜙 𝑇 𝑑𝑥 2 𝜙𝒖𝑠𝑑 𝑑𝑥

(30)

Noktasal direngenlik matrisi, kij:
𝑑2𝜙

𝑑2𝜙

𝑘𝑖𝑗 = 𝐸𝐼𝑧 ( 𝑑𝑥 2 )𝑇 ( 𝑑𝑥 2 ) 𝑑𝑥

(31)

burada i ve j sayaçları 1’den n’ ye kadar değişir. n destek alanındaki düğüm noktası sayısını
gösterir.
Gauss İntegrasyon Yöntemi
(31) 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 eğilme direngenlik matrisi 𝒌𝒇 ve noktasal kayma direngenlik matrisi 𝒌𝒔 aşağıdaki
şekilde hesaplanır:
𝒌𝒇 = 𝐸𝐼 ∗ 𝐽𝑎𝑐 ∗

𝑤1 [𝑩𝒇 ]𝑻 𝒒𝟏 ∗ [𝑩𝒇 ]𝒒𝟏 + (𝑤2 ) [𝑩𝒇 ]𝑻 𝒒𝟐 ∗ [𝑩𝒇 ]𝒒𝟐

𝒌𝒔 = 𝐺𝐴 ∗ 𝐽𝑎𝑐 ∗

𝑤 [𝑩𝒔 ]𝑻 𝒒 ∗ [𝑩𝒔 ]𝒒

(32)

Burada Jac, Jacobian matrisi; w1,w2 ağırlık fonksiyonlarını; q1,q2 integrasyon noktalarını; H
ise NİY ya da RNİY ile hesaplanan şekil fonksiyonlarını belirtmektedir. Dikkat edileceği
üzere, 𝒌𝒇 hesaplanırken iki tane gauss noktası, 𝒌𝒔 hesaplanırken ise bir tane gauss noktası
kullanılmıştır.
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1

İntegrasyon noktası
için destek alanı, ΩS

İntegrasyon
hücresi, ΩQ
Şekil 1. Gauss integrasyon yöntemi için integrasyon hücresi
ve integrasyon noktası için
destek alanının gösterimi.

İndirgenmiş Noktasal İntegrasyon Yöntemi
İkinci integrasyon yöntemi, indirgenmiş noktasal integrasyon yöntemidir. Bu yöntemde,
noktasal direngenlik matrisleri Taylor serisi açılımı kullanılarak yazılır. Yine bu noktada
dikkat edilmesi gereken nokta, 𝒌𝒔 hesaplanırken kullanılan terim sayısıdır. Böylece noktasal
direngenlik matrisleri şu şekilde ifade edilebilir:
i noktası için 2 numaralı integrasyon hücresi

i
Hücre 2

Hücre 1

Hücre3
33
Şekil 2. Noktasal integrasyon yöntemi integrasyon
hücresi gösterimi.
1

𝒌𝒇 = 𝐸𝐼 ∗
𝒌𝒔 = 𝐺𝐴 ∗

𝜕

2
2
[𝑩𝒇 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒇 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2 − 𝑑𝑥1 + 2! . 𝜕𝑥 [𝑩𝒇 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒇 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2
− 𝑑𝑥1
1 𝜕2

3
3
+ 3! 𝜕𝑥 2 [𝑩𝒇 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒇 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2
− 𝑑𝑥1

[𝑩𝒔 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒔 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2 − 𝑑𝑥1

(33)

Bu çalışmada yüksek üslü terimlerin sonuca katkısı detaylı şekilde incelenmiştir ve noktasal
direngenlik matrisleri yüksek dereceli terimler de kullanılarak aşağıdaki şekilde
hesaplanmıştır:
1

𝒌𝒇 = 𝐸𝐼 ∗

1 𝜕2

3
3
+ 3! 𝜕𝑥 2 [𝑩𝒇 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒇 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2
− 𝑑𝑥1
1

𝒌𝒔 = 𝐺𝐴 ∗

𝜕

2
2
[𝑩𝒇 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒇 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2 − 𝑑𝑥1 + 2! . 𝜕𝑥 [𝑩𝒇 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒇 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2
− 𝑑𝑥1

𝜕

2
2
[𝑩𝒔 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒔 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2 − 𝑑𝑥1 + 2! . 𝜕𝑥 [𝑩𝒔 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒔 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2
− 𝑑𝑥1
1 𝜕2

3
3
+ 3! 𝜕𝑥 2 [𝑩𝒔 ]𝑻𝒙𝟎 ∗ [𝑩𝒔 ]𝒙𝟎 𝑑𝑥2
− 𝑑𝑥1
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ÇÖZÜMLER VE TARTIŞMA
y=280x2 kN/m

y
h= 0.2 m

x
h= 0.1 m
L=1 m

w=0.1 m

w= 0.1 m
Malzeme: Yapısal Çelik
𝜌=7850 kg/m

NİY ve RNİY Modelleri
(11 düzgün dağıtılmış Düğüm noktası)

3

E=200 GPa, σo=200 MPa
ν=0.3, H’=200

Şekil 3. Ankastre konik kiriş probleminin boyut bilgileri ile NİY ve RNİY modelleri
Bu çalışmada, yapılan çözümlerde, geliştirilen MATLAB kodları kullanılmıştır ve yukarıdaki
şekilde görülen parabolik bir yüke maruz bırakılan ve kendi ağırlığının da yardımıyla deforme
olan ankastre konik kiriş modeli çözümlenmiştir. Uygulanan yük tek bir seferde değil artışsal
olarak uygulanmış ve elasto-plastik davranışı daha rahat bir şekilde gözlemlenmiştir. Şekil
4’te, NİY ve RNİY çözümlerinin, tüm integrasyon teknikleriyle ve sonlu elemanlar
yöntemiyle karşılaştırılması yapılmıştır. Bütün yöntemlerde uyum gözlemlenmekle birlikte,
RNİY ile yüksek dereceli noktasal integrasyon kullanıldığında çözüm kararlılığında sapmalar
gözlemlenmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6’da, NİY ve RNİY ile birlikte indirgenmiş ve yüksek
dereceli noktasal integrasyon teknikleri kullanıldığında, destek alanı büyüklüğünün çözümlere
etkisi gösterilmiştir. Şekil 7-8’de, q ve αc şekil parametrelerinin, çözüm kararlılığına etkileri
gösterilmiştir.

Deplasman (m)

0
0,0001
0
-0,0001
-0,0002
-0,0003
-0,0004
-0,0005
-0,0006
-0,0007
-0,0008
-0,0009

0,2

0,4

0,6

0,8

1

ANSYS
NİY_Gauss_sd=L/10
NİY_Noktasal_sd=L/10
NİY_İNoktasal_sd=L/10
RNİY_Gauss_sd=L/10
RNİY_Noktasal_sd=L/10
RNİY_İNoktasal_sd=L/10
Uzunluk(m)

Şekil 4. Son yük parçasında (4.4 kN) tarafsız eksen boyunca deplasman dağılımları
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25

25
20

15
10
5
0
0

0,1

0,2
0,3
Deplasman(m)

0,4

ANSYS
RNİY_Noktasal_sd=L/10
RNİY_Noktasal_sd=3L/10
RNİY_Noktasal_sd=5L/10
RNİY_İNoktasal_sd=L/10
RNİY_İNoktasal_sd=3L/10
RNİY_İNoktasal_sd=5L/10

Yük (kN/m)

ANSYS
NİY_Noktasal_sd=L/10
NİY_Noktasal_sd=3L/10
NİY_Noktasal_sd=5L/10
NİY_İNoktasal_sd=L/10
NİY_İNoktasal_sd=3L/10
NİY_İNoktasal_sd=5L/10

15
10
5
0

0,5

Şekil 5. Farklı destek alanı uzunluklarında,
NİY ile noktasal ve İndirgenmiş Noktasal
integrasyon yöntemi kullanılarak elde
edilen deplasmanların karşılaştırılması.
25

0

0,2

0,4
Deplasman (m)

0,6

Şekil 6. Farklı destek alanı uzunluklarında,
RNİY ile noktasal ve İndirgenmiş Noktasal
integrasyon yöntemi kullanılarak elde
edilen deplasmanların karşılaştırılması.
25

20

20

Yük (kN/m)

Ansys
RNİY_İNoktasal_q=0.5
RNİY_İNoktasal_q=0.7
RNİY_İNoktasal_q=0.98
RNİY_İNoktasal_q=1.0
RNİY_İnoktasal_q=1.3

15
10
5
0

ANSYS
RNİY_İNoktasal_αc=1
RNİY_İNoktasal_αc=3
RNİY_İNoktasal_αc=5
RNİY_İNoktasal_αc=7
RNİY_İNoktasal_αc=9

15

Yük (kN/m)

Yük (kN/m)

20

10
5
0

0

0,2

0,4
Deplasman (m)

0,6

Şekil 7. Farklı 𝑞 şekil parametresi
değerlerinde, destek alanı (sd) büyüklüğü
3L/10 için RNİY ile İndirgenmiş Noktasal
integrasyon yöntemi kullanılarak elde
edilen deplasmanların karşılaştırılması.

0

0,1

0,2
0,3
Deplasman (m)

0,4

0,5

Şekil 8. Farklı 𝛼𝑐 şekil parametresi
değerlerinde, destek alanı (sd) büyüklüğü
3L/10 için RNİY ile İndirgenmiş Noktasal
integrasyon yöntemi kullanılarak elde
edilmiş deplasmanların karşılaştırılması.
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YARIM DÜZLEM ÜZERİNE OTURAN ELASTİK TABAKANIN
SÜRTÜNMESİZ VE AYRILMALI TEMAS PROBLEMİ
Pembe Merve Karabulut1, Gökhan Adıyaman2, Erdal Öner3 ve Ahmet Birinci4
1,2,4

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
3

Bayburt Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt

ABSTRACT
In this study, symmetric receding contact problem for an elastic layer resting on an elastic half
plane loaded by means of two rectangular rigid stamps is considered according to theory of
elasticity. The problem is solved under the assumptions that all surfaces are frictionlesss, the
effect of gravity forces is neglected. The problem is reduced a system of integral equation in
which the contact pressures are unknown functions by using the integral transform tecnique
and boundary conditions of the problem. The system of singular integral equation is solved
numerically by making use of appropriate Gauss-Jacobi integration formulas. Numerical
results for the contact pressures and contact areas are investigated for various dimensionless
quantities.
ÖZET
Bu çalışmada, yarım düzlem üzerine oturan ve rijit iki dikdörtgen blok aracılığıyla yüklenmiş
bir tabakanın simetrik ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Temas
eden tüm yüzeyler sürtünmesiz olup, kütle kuvvetlerinin etkisi ihmal edilmiştir. Problem
integral dönüşüm teknikleri ve sınır şartları kullanılarak temas gerilmelerinin bilinmeyen
fonksiyonlar olduğu bir integral denklem sistemine indirgenmiştir. Uygun Gauss-Jacobi
integrasyon formülleri yardımıyla integral denklem sistemi sayısal olarak çözülmüştür. Temas
gerilmeleri ve temas uzunluklarına ait sayısal sonuçlar çeşitli boyutsuz büyüklükler için
belirlenmiştir.

GİRİŞ
Mühendislikte pek çok durumda yükler yapının farklı elemanları veya bölümleri arasındaki
temas ile aktarılırlar. Günlük hayatta temas çok rastlanan bir olgu olup; karayolları, havaalanı
pistleri, demiryolları, tahıl ambarları, yakıt tankları, çelik birleşimler ve temeller gibi
mühendislik yapılarında önemli rol oynar.
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Temas mekaniği son yıllarda pek çok araştırmaya konu olmuştur. Erdoğan ve Gupta [1]
temas ve çatlak problemlerinde sıkça karşılaşılan tekil integral denklemlerin sayısal çözüm
yöntemleri incelemişlerdir. Erdoğan ve Çakıroğlu [2] rijit düzlem üzerine oturan elastik
tabakanın sürtünmesiz temas problemini çözmüşlerdir. Özşahin ve Taşkıner [3] yarım düzlem
üzerine oturan elastik tabakanın sürtünmesiz temas problemini ele almışlardır. Wang ve Lui
[9] Airy gerilme fonksiyonu metoduyla sonlu sayıda fonksiyonel derecelendirilmiş tabakadan
oluşan eğri kirişleri elastisite teorisine göre incelemişlerdir. El-Borgi ve Abdelmaula [8]
homojen yarım düzlem üzerine oturan fonksiyonel derecelendirilmiş tabakanın sürtünmesiz
temas problemini incelemişlerdir.
Rijit dikdörtgen blok problemlerinin zemin mekaniğinde özellikle temel güvenliğinin
araştırılmasında önemli bir yeri vardır. Dikdörtgen pançlar zemin üzerine oturan temeller
olarak düşünülebilirler.
Bu çalışmada elastik yarım düzlem üzerine oturan simetrik rijit iki dikdörtgen blok ile iletilen
iki tekil yük ile yüklenmiş homojen izotrop bir tabakanın sürtünmesiz ve ayrılmalı temas
problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir ve tabaka ile blok arasındaki ve tabaka ile
yarım düzlem arasındaki boyutsuz temas gerilmeleri çeşitli boyutsuz büyüklükler için elde
edilmiştir.

PROBLEMİN FORMÜLASYONU
Problemde elastik tabaka ile simetrik rijit bloklar (a, b) ve (a, b) aralıklarında, elastik
tabaka ile yarım düzlem ise (c, c) aralığında temas halindedirler. Problemde h tabaka
yüksekliğini Gi , i (i  1, 2) tabaka ve yarım düzleme ait malzeme sabitlerini göstermektedir.
Problemin geometrisi ve yükleme durumu simetrik olduğundan hesaplar (0, ) aralığında
yapılmıştır. Problem düzlem hal için inceleneceğinden z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim
alınmıştır
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Şekil 1. Simetrik rijit iki dikdörtgen blok aracılığıyla yüklenmiş ve yarım düzlem üzerine
oturan elastik tabaka
Problemin çözümünde kullanılacak Ui ( x, y) , Vi ( x, y) yer değiştirme bileşenleri ve  xi ( x, y) ,

 yi ( x, y) ,  xyi ( x, y ) gerilme bileşenleri elastisitenin temel denklemleri ve Fourier dönüşüm
teknikleri kullanılarak elde edilmiştir.
Elastik tabaka için yer değiştirme ve gerilme ifadeleri;

U1 ( x, y) 

2



( A  A y )e
 
1

2

 y

 ( A3  A4 y )e y  sin( x)d 

(1)

0

V1 ( x, y ) 


  y 
 y 
1
1
2 
  A1  (  y ) A2  e    A3  (  y ) A4  e  cos( x)d 

 0 




 

(2)



3  1   y 
3  1   y 
1
2 
 x1 ( x, y)    ( A1  A2 y)  (
) A2  e   ( A3  A4 y)  (
) A4  e  cos( x)d
2G1
 0 
2
2


 

(3)



1  1   y 
1  1   y 
1
2  
 y1 ( x, y)     ( A1  A2 y)  (
) A2  e   ( A3  A4 y)  (
) A4  e  cos( x)d
2G1
 0 
2
2


 

(4)



 1 
 1  
1
2  

 xy1 ( x, y)     ( A1  A2 y)  ( 1 ) A2  e y   ( A3  A4 y)  ( 1 ) A4  e y  sin( x)d
2G1
 0 
2
2


 

(5)

şeklindedir.
Yarım düzlem için yer değiştirme ve gerilme ifadeleri;

U 2 ( x, y) 
V2 ( x, y) 

2



( B  B y)e y  sin( x)d
 0  1 2



2 
 B1  ( 1  y) B2  e y cos( x)d


 0



(6)

(7)



3  2
1
2 

 x 2 ( x, y)    ( B1  B2 y)  (
) B2 e y cos( x)d
2G2
 0
2


(8)



1 2
1
2 

 y 2 ( x, y)    ( B1  B2 y)  (
) B2 e y cos( x)d
2G2
 0
2


(9)



 1 
1
2 
 xy 2 ( x, y)    ( B1  B2 y )  ( 2 ) B2 e y sin( x)d
2G2
 0
2
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şeklindedir.
Yukarıdaki ifadelerde geçen i (i  1, 2) bir malzeme sabiti olup düzlem şekil değiştirme
halinde i  (3  4 i ) , düzlem gerilme halinde ise i  (3  i ) /(1  i ) olarak verilmektedir.

 i (i  1, 2) tabaka ve yarım düzleme ait Poission oranlarını temsil etmektedir.
Problemin simetri özelliği de dikkate alınarak katsayıların belirlenmesinde kullanılacak olan
sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir.

0 xa
a xb
b x

(11)

0 x

(12)

 p2 ( x )
0

0 xc
cx

(13)

 y1 ( x, 0)   y 2 ( x, 0)

0 x

(14)

 xy1 ( x, 0)  0

0 x

(15)

 xy 2 ( x,0)  0

0 x

(16)


V1  x, 0   V2  x, 0    0
x 

0 xc

(17)

 y1 ( x , h ) 

0
 p1 ( x)
0

 xy1 ( x, h)  0
 y1 ( x, 0) 


V1  x, h    0
x 

a xb

(18)

Bu ifadelerde geçen p1 ( x) blok ile elastik tabaka arasındaki, p2 ( x) ise elastik tabaka ile
yarım düzlem arasındaki bilinmeyen temas gerilmelerini göstermektedir. Problemin denge
şartları aşağıda tanımlanmıştır.
b

 p  x dx
1

1

1

P

(19)

a

c

 p  x dx
2

2

2

 2P

(20)

c
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Sınır şartlarının (1-6) nolu gerilme ve yer değiştirme ifadelerinde yerlerine yazılıp ters Fourier
dönüşümleri alınması sonucu 6 bilinmeyenli 6 adet denklem elde edilmiş, bu denklem
sisteminin çözümünden de gerilme ve yer değiştirme ifadelerinde geçen bilinmeyen katsayılar
( A1 , A2 , A3 , A4 , B1 , B2 ) hesaplanmıştır. Elde edilen katsayılar (17) ve (18) nolu sınır şartlarında
yerlerine yazıldığında ve gerekli ara işlemler yapıldığında temas gerilmelerinin bilinmeyenler
olduğu iki tane tekil integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemi aşağıdaki gibi
elde edilmiştir.

c

 1
1 


p
(
t
)
k
(
x
,
t
)


dt

a 1 1  1 1 1  t1  x1 t1  x1   1 0 p2 (t2 )k2 ( x1, t2 )dt2  0



(21)

c

1 
p
(
t
)
k
(
x
,
t
)
dt

a 1 1 3 2 1 1 c p2 (t2 ) k4 ( x2 , t2 )  t2  x2   0

(22)

b

b

Yukarıdaki ifadelerde geçen;


1
(2  2e4 h  8h e2 h )  2  sin( x1 ) cos( t1 )d

0

k1 ( x1 , t1 )  

(23)



1
k2 ( x1 , t2 )   (2eh  2e3h  2h eh  2h e3h )sin( (t2  x1 ))d

0

(24)



1
1 h
k3 ( x2 , t1 ) 
(4e  4e3h  4h eh  4h e3h )sin( x2 ) cos( t1 )d

1  0 

(25)



k4 ( x2 , t2 ) 

1
1
(1  e4 h  4h e2 h )  1 sin( (t2  x2 ))d

1  0  

  (2e2h  e4h  4h2 2e2h 1)



(26)
(27)

G1 (1   2 )
G2 (1  1 )

(28)

olarak tanımlanabilir.

İntegral denklemlerin sayısal çözümleri Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonu ile
gerçekleştirilecektir. Bu integral denklem sistemine Gauss-Jacobi metodunu uygulamak için
öncelikle denklem takımının tanımlı olduğu integral aralığını (1,1) ’e normalize etmek
gerekmektedir. Bunun için   z / h değişken dönüşümü yapılmış ve aşağıdaki boyutsuz
büyüklükler tanımlanmıştır.
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x1 

ba
ba
s1 
2
2

x2  cs2

t1 

ba
ba
r1 
2
2

t2  cr2

g1 (r1 ) 

p1 (

ba
ba
r1 
)
2
2
P/h

g 2 (r2 ) 

(29)
(30)

p1 (cr2 )
P/h

Tanımlanan boyutsuz büyüklükler integral denklemlerde
yazılırsa;

(31)

ve denge şartlarında yerlerine




1
 b  a

1
1  
c

dr1   2 (r2 ) k2 ( s1 , r2 )dr2  0


11 (r1 )  2h k1 (s1 , r1 )  
b  a r1  s1 
h
1

 r1  s1  2



ba


1

1

 1 (r1 )

1
1

1
c
ba
1 
k3 ( s2 , r1 )dr1   2 (r2 )  k4 ( s2 , r2 ) 
 dr2
2h
h
r

s

2
2

1

  (r )dr  1
1

1

(32)

(33)
(34)

1

1
1

  (r )dr
2

2

2

2

(35)

1

ifadeleri elde edilir. Burada;

k1 ( x1 , t1 )  k1 (s1, r1 )

(36)

k2 ( x1 , t2 )  k2 (s1 , r2 )

(37)

k3 ( x2 , t1 )  k3 (s2 , r1 )

(38)

k4 ( x2 , t2 )  k4 (s2 , r2 )

(39)

şeklindedirler.
Rijit bloğun kenarlarında temas gerilmeleri singülariteye sahip olduğu için (32) denkleminin
indisi (+1) dir. Elastik tabaka ve yarım düzlem arasındaki temas gerilmesi iki ucunda sınırlı
olduğu için g (1)  0 ve (33) denkleminin indisi de (-1) dir [1]. Buna göre,
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g (rj )  G(rj ).w(rj )


(40)

w(rj )  (1  rj ) j (1  rj )

j

(41)

ifadelerinde  ve  katsayıları (32) denklemi için (    0.5) , (33) denklemi için

(    0.5) olarak belirlenmiştir. Sayısal çözüm yönteminin uygulanabilmesi için
yukarıdaki eşitlikler kullanılarak denklemler aşağıdaki lineer denklem takımına
dönüştürülmüştür.






ba
1
1 


W
G
r
k
s
,
r





1i 1  1i 
 2h 1 1k 1i 
 b  a  r1i  s1k  
i 1

 r1i  s1k  2

b  a 

 

N

(42)

N
c
 W2i G2  r2i  k2  s1k , r2i   0
h
i 1
N

W1iG1  r1i 
i 1

N
c
ba
1 
k3  s2 k , r1i   W2iG2  r2i   k4  s2 k , r2i  
0
2h
r2i  s2 k 
i 1
h

(43)

ba N
W1iG1  r1i   1
2h i 1

(44)

c N
 W2iG2  r2i   2
h i 1

(45)

Bu ifadelerde geçen s1 , s2 , r1 , r2 , W1i , W2i sırasıyla
 i 1 
r1i  cos  

 N 1 

(i  1,...N )

 2k  1 
s1k  cos  
 (k  1,...N 1)
 2N  2 

W1i1  W1i N 

W2i N 


2N  2

1  r2i 2
N 1

W1i 


N 1

i 

r2i  cos  

 N 1

(i  1,...N )

(46-47)

  2k  1 
s2 k  cos 

 2 N 1 

(k  1,...N  1)

(48-49)

(i  2,...N 1)
(i  1,...N )

(50-51)

(52)

olarak ifade edilmektedir.
Elde edilen lineer denklem sisteminde G1 (r1i ) ve G2 (r2i ) (i  1,...N ) temas gerilme değerleri
ve (c / h) boyutsuz temas uzunlukları olmak üzere (2 N  1) tane bilinmeyene karşılık

(2 N  1) tane denklem bulunmaktadır. (42) da ( N ). denklem yerine (44) ifadesi yazılmıştır.
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(43) deki ( N / 2  1). denklem uygunluk bağıntısına karşılık gelir ve sonucu otomatik olarak
sağlayacağından denklem sisteminin dışına alınmıştır. Boyutsuz temas uzunlukları (c / h)
değerleri iterasyon yardımıyla elde edilmiştir.

SONUÇLAR

(b  a) / h blok genişliğini, (b  a) /(2h) bloğun simetri ekseninden uzaklığını, G1 / G2 kayma
modülü oranı elastik tabakanın yarım düzleme göre rijitliğini ifade etmek üzere, tabaka ile
blok arasındaki ve tabaka ve yarım düzlem arasındaki boyutsuz temas gerilmeleri çeşitli
boyutsuz büyüklükler için elde edilmiştir.
Şekil 2 ve 3’de sırasıyla G1 / G2 malzeme oranının elastik tabaka ve blok arasındaki

P1 ( x) /( P / h) ile elastik tabaka ve yarım düzlem arasındaki P2 ( x) /( P / h) temas gerilmelerinin
dağılımlarına etkisi verilmiştir. G1 / G2 malzeme oranının artmasıyla elastik tabaka ve blok
arasındaki temasın sağ uca yakın gerilme değerleri artmaktadır, sol ucuna yakın gerilme
değerleri ise azalmaktadır. G1 / G2 malzeme oranı arttıkça tabaka ve yarım düzlem arasındaki
temas uzunluğu da artmaktadır. Temas uzunluğu arttıkça temas gerilmesinin alacağı en büyük
değer azalmaktadır ve bu değeri aldığı noktanın konumu simetri ekseninden uzaklaşmaktadır.
Ayrıca elastik tabaka ve yarım düzlem arasındaki temas gerilmesinin simetri ekseni üzerinde
(c / h  0) aldığı değerler artmaktadır.

Şekil 2. Rijit blok ve tabaka arasındaki
boyutsuz temas gerilmesinin G1 / G2
malzeme oranına göre değişimi
( (b  a) / h  1.25 , (b  a) /(2h)  1.25 )

Şekil 3. Tabaka ve yarım düzlem
arasındaki boyutsuz temas gerilmesinin
G1 / G2 malzeme oranına göre değişimi
( (b  a) / h  1.25 , (b  a) /(2h)  1.25 )
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Şekil 4 ve 5’de sırasıyla blok genişliğinin p1 ( x) /( P / h) ve p2 ( x) /( P / h) temas gerilme
dağılımlarına etkisi incelenmiştir. Blok genişliği arttıkça p1 ( x) /( P / h) temas gerilmesi daha
geniş bir alanda etki göstereceğinden ortalama değeri azalmaktadır. (b  a) / h oranı arttıkça
elastik tabaka ve yarım düzlem arasındaki temas uzunluğu artmakta ve p2 ( x) /( P / h)
gerilmesinin simetri ekseni üzerinde aldığı değerler azalmaktadır.

Şekil 4. Rijit blok ve tabaka arasındaki
boyutsuz temas gerilmesinin bloğun
genişliğine göre değişimi
( (b  a) /(2h)  1.25 , G1 / G2  4 )

Şekil 5. Tabaka ve yarım düzlem
arasındaki boyutsuz temas gerilmesinin
bloğun genişliğine göre değişimi
( (b  a) /(2h)  1.25 , G1 / G2  4 )

Şekil 6 ve 7’de ise sırasıyla blokların simetri ekseninden olan uzaklıklarının p1 ( x) /( P / h) ve

p2 ( x) /( P / h) boyutsuz temas gerilme dağılımlarına olan etkisi incelenmiştir. Bloklar simetri
ekseninden uzaklaştıkça; elastik tabaka ve blok arasındaki temasın sağ ucuna yakın gerilme
değerleri artmakta, sol uca yakın gerilme değerleri ise azalmaktadır. Blokların simetri
ekseninden olan uzaklıklarının artması elastik tabaka ve yarım düzlem arasındaki temas
uzunluğunu arttırmakta, p2 ( x) /( P / h) gerilmesinin simetri ekseni üzerinde aldığı değerleri
önemli ölçüde azaltmaktadır.
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Şekil 6. Rijit blok ve tabaka arasındaki
boyutsuz temas gerilmesinin bloğun
simetri ekseninden uzaklığına göre
değişimi ( (b  a) / h  1.25 , G1 / G2  4 )

Şekil 7. Tabaka ve yarım düzlem
arasındaki boyutsuz temas gerilmesinin
bloğun simetri ekseninden uzaklığına göre
değişimi ( (b  a) / h  1.25 , G1 / G2  4 )
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WINKLER YATAK KATSAYISININ HĠPERBOLĠK SOĞUTMA KULESĠNĠN
SERBEST TĠTREġĠM VE STATĠK RÜZGÂR DAVRANIġINA ETKĠSĠ
Ali I. Karakas1, Korhan Ozgan2, Ayse T. Daloglu3, Saffet Kılıçer4
1,2,3,4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
ABSTRACT
In the present study free vibration and static wind loading behavior of a hyperbolic
cooling tower founded on linear elastic Winkler soil with variable subgrade modulus or spring
stiffness. The wind load pressures are calculated in accordance with Eurocode. The analyses
of shell-column-raft foundation-soil system are conducted using the OAPI feature of
SAP2000 with the help of Matlab programming language. Soft, medium and hard soil classes
as well as fixed base condition are considered. The period values of tower system, shell wall
radial displacements, hoop and meridional forces and moments, column axial forces are
compared for these base conditions. As a result it can be concluded that the subgrade modulus
value of Winkler soil model has a major influence on the tower periods, shell and column
forces. Therefore, the value of subgrade modulus should be carefully selected in the design
process of such structures.
ÖZET
Bu çalışmada farklı yatak katsayısı değerlerine sahip lineer elastik Winkler zeminine
oturan bir hiperbolik soğutma kulesinin serbest titreşim ve statik rüzgar yükü altındaki
davranışları incelenmiştir. Rüzgâr yüklemesi Euracode’a göre yapılmıştır. Kabuk-kolontemel-zemin modellemesi ve analizleri SAP2000 programının OAPI özelliğinden yaralanarak
Matlab programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Gevşek, orta ve sıkı zemin türleri yanında
temelin ankastre durumu için kulenin periyot değerleri, rüzgar yükü için kabuk radyal yer
değiştirme, açısal ve meridyonel kuvvet ve moment, kolon ekseni ve kuvvetleri
karşılaştırılmıştır. Zemin yapı etkileşimin hesaba katılmasını sağlayan Winkler zemin
modelindeki yatak kat sayısının kulenin periyodu yanında kule kabuk ve kolonlarında oluşan
kuvvetleri önemli ölçüde değiştirdiği sonucuna varılmıştır. Bu sebeple bu tür yapıların
tasarımı aşamasında yatak katsayısının dikkatli seçilmesi gerekmektedir.
GĠRĠġ
Mühendislik yapıları tasarlanırken, yapı temelinin zemin ile birlikte mümkün olduğunca
uyumlu çalışması, gerek geoteknik gerekse yapısal açıdan tasarım esaslarını yerine getirmesi
hedeflenir. Genelde üstyapı ve temel çözümlemeleri ayrı yapılmaktadır. Üstyapı, en alt kat
kolon ve perdeleri ankastre mesnetli olarak çözülmekte, dolayısıyla zeminin yapıdan yapının
da zeminden etkilenmediği varsayılmaktadır. Bu durumda, zemin-yapı etkileşimi yalnızca
temel elemanının çözümüne indirgenmektedir. Hâlbuki zemin yapı etkileşimi birçok
mühendislik yapılarının tasarımında önemli bir parametredir. Zira gerek ekonomik gerekse
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emniyetli bir projelendirme için etkiyen yüke ilave olarak yapının davranışının yanı sıra
zeminin davranışını ve aralarındaki ilişkiyi de iyi bilmek gerekmektedir. Bu sebeple elastik
zemine oturan yapıların çözümü yapı ve geoteknik ile ilgilenen mühendisler arasında oldukça
yaygın olarak çalışılmaktadır [1,2].
Zemin ile yapı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan en önemli modellerden biri Winkler
tarafından 1867 yılında yapılan çalışmadır. Winkler tarafından önerilen bu modelde zeminin
birbirine sonsuz yakın, lineer ve elastik yaylardan meydana geldiği ve zeminin düşey yer
değiştirmesinin sadece o noktaya etki eden taban basıncına ve idealleştirilmiş zemindeki yay
sabitine bağlı olduğu kabul edilmektedir. Bu durumda zemin birbirine sonsuz yakın ve
birbirinden bağımsız yaylardan oluşan bir sistem şeklinde düşünülmektedir. Yayların sadece
doğrudan doğruya yüklendiklerinde şekil değiştirdikleri ve bir karşı tepki oluşturdukları ancak
her yayın komşu yayın yüklenme durumundan etkilenmediği kabul edilmektedir. Elastik yay
katsayısı uygulamada "yatak katsayısı" veya "zemin parametresi" olarak adlandırılmaktadır.
Bu parametre, düşey yer değiştirme bir birim olduğunda birim genişlikteki birim alana gelen
tepki kuvvetini ifade etmektedir.
Bu parametrenin yapı davranışına etkisini inceleyeceğimiz bu çalışmada hiperbolik
soğutma kulesi mühendislik yapısı olarak seçilmiştir. Soğutma kuleleri nükleer ve termal
enerji santrallerinde kullanılan soğutma suyunun ısınma aşamasından sonra tekrar
soğutulmasında kullanılan muazzam yapılardır. Bu yapılar oldukça yüksek ince duvarlı ve
geniş çaplı narin yapılardır. Kule geometrisi ve kuleye gelen yükler oldukça karmaşıktır. Bu
sebeple birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bu araştırmacıların birçoğu kuleyi kabuk
tabanından ya da kolon tabanından ankastre kabulü yaparak statik ve dinamik analizler
yapmışlardır [3-6]. Bazı araştırmacılar ise Winkler zeminini dikkate alıp deprem analizi
yapmışlardır [7,8].
Bu çalışmada ise ankastre temel kabulü yanında gevşek, orta ve sıkı zemin türleri için
seçilen yatak katsayısı değerleri kullanılarak Winkler zemine oturan içi boş dairesel temelli
bir hiperbolik soğutma kulesinin serbest titreşim ve rüzgâr yükü altındaki davranışı
incelenmiştir. Yapı-temel-zemin modellemesi ve analizleri SAP2000 programının OAPI
özelliğindeki fonksiyonların Matlab programıyla birlikte kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Farklı zemin kabulleri için periyot değerleri ve Eurocode’a göre uygulanan rüzgâr yüklemesi
altında elde edilen yer değiştirme, açısal ve meridyonel kuvvet ve moment değerleri
karşılaştırılmıştır.
MODEL ÖZELLĠKLERĠ ve FORMÜLASYON
Soğutma Kulesi Geometrisi
Bu çalışmada analizleri yapılacak soğutma kulesinin geometrik ve malzeme özellikleri
Çizelge 1’de verilmektedir. Geometriyi ifade eden semboller Şekil 1’de gösterilmektedir.
Kulenin hiperbolik eğrisi aşağıdaki denklemle elde edilmektedir.
r2
(115.35  z ) 2

1
(1)
25.304
56.143
z koordinatı kolon tabanından ölçülmektedir. Kulenin önemli elemanları arasında yer alan
kolonlar gerekli hava açıklığını sağlayacak, kabuğun tabanda kalınlaşan kısmı tekil kolon
yüklerinin kabuğa düzgün dağıtacak ve tepede kalınlaşan kabuk kısmı ise kuleyi ovalleşmeye
karşı daha rijit yapacak şekilde tasarlanmıştır. 88 adet dairesel kolon V şeklinde eşit
aralıklarla yerleştirilmiştir. Kule içi boş dairesel sürekli temele sahiptir.
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Çizelge 1. Soğutma kulesinin geometrik özellikleri
Parametre Tanımı
Sembol Değer
Boyun üstü uzunluk
Zt
24.09 m
Zb
Boyun altı uzunluk
91.26 m
Tepe yarıçapı
rt
27. 535 m
Taban yarıçapı
rb
52.877 m
Boyun yarıçapı
a
25.304 m
Kolon çapları
0.7 m
Kolon yüksekliği
h
6.95 m
Taban kabuk kalınlığı
tb
0.7 m
Tepe kabuk kalınlığı
tt
0.5 m
Boyun kabuk kalınlığı ttr
0.17 m
Temel kalınlığı
Lw
5.7 m
Temel yüksekliği
Lh
5.0 m
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Şekil 1. Soğutma kulesi geometrisi, duvar kalınlığı, kolon ve temel görünüşü
Malzeme Özellikleri
Kule duvar, kolonlar ve dairesel temel için elastisite modulü (E) 28.5 GPa ve Poisson
oranı (v) 0.18 olarak alınmıştır. Analizlerde dikkate alınacak zeminler için yatak katsayısı
değerleri literatürde daha önce kullanılmış değerler olup Çizelge 2’de verilmektedir.
Çizelge 2. Farklı zemin cinsleri için yatak katsayıları [9]
Zemin cinsi
kz (kN/m3) kx(kN/m3) ky (kN/m3)
Gevşek
25000
1500
1500
Orta
50000
4000
4000
Sıkı
100000
8000
8000
Sonlu Eleman Yöntemi
Kule kabuk-kolon-temel-zemin sisteminin çözümlemesi sonlu eleman sayısal yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. Genel hareket denklemi aşağıdaki gibi ifade edilirse
[ M ]u  [C ]u  [ K ]u  P

(2)

burada [M], [C], ve [K] sırasıyla sistemin kütle, sönüm ve rijitlik matrislerini; {P} ise sisteme
etkiyen dış yük vektörünü ifade etmektedir. Ayrıca u , u , ve u ise sırasıyla sistemin yer
değiştirme, hız ve ivme vektörlerini göstermektedir. Bu çalışmada sönüm ihmal edilerek statik
analiz için

 K u  P
ve serbest titreşim analizi için ise

 K   

i

2

 M i  0

(3)

(4)

denklemleri sayısal olarak çözümlenmiştir. Burada i mod şeklini gösteren vektörü ifade
ederken i ise sistemin açısal doğal frekansını göstermektedir. Sistem rijitlik, kütle ve kuvvet
vektörleri bulunurken kule duvarı ve temeli için kabuk, kolonlar için çerçeve ve zemin için
yay elemanları kullanılmıştır. Burada yaylar kütlesiz kabul edilmekte ve rijitlikleri yatak
katsayısı kadar alınmaktadır. Zemin yaylarının sistem rijitlik matrisine etkisi diyagonal
terimlerde görülmektedir. Yani yatak katsayısı değeri üstyapı rijitlik matrisinin ilgili düğüm
noktasına karşılık gelen diyagonal terimine eklenmektedir. Bu şekilde Winkler zemininin
etkisi dikkate alınmaktadır.
Rüzgâr Yükü Hesabı
Rüzgâr yükü Eurocode’a uygun olarak aşağıdaki denklemler kullanılarak
hesaplanmaktadır. Kule üzerinde her hangi bir noktaya gelen rüzgâr basıncı aşağıdaki şekilde
hesaplanmaktadır [10]:
q(z,θ)= qp (z) Cpe(θ)

(5)

Rüzgâra dik doğrultudaki düzlemde z yüksekliğindeki bir birim alana gelen maksimum rüzgâr
basıncı qp(z) Denklem (27) ile ifade edilir:
qp (z)=Cq(z)qb
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yükseklikle değişen etkilenme katsayısı Cq(z) ve temel rüzgar basıncı qb aşağıdaki şekilde
tanımlanabilir:
Cq(z)=Ce2(z)Ct2[1+7Iw(z)]

(7)

qb =1/2 ρ Vb2(z)

(8)

ρ, havanın yoğunluğunu göstermektedir (ρ = 1.25 N/m3). Ayrıca Vb temel rüzgâr hızını, Ce(z)
yükseklikle değişen yüzey pürüzlülük katsayısını ve Ct topografya katsayısını göstermektedir.
Temel rüzgâr hızı açık bir arazide (örneğin hava alanları gibi), yerden 10m yükseklikte
herhangi bir yönde ölçülen 10 dakikalık ortalama rüzgâr hızlarından 50 yılda en az bir kere
aşılma olasılığına karşı gelen rüzgâr hızıdır. İstanbul Atatürk Havaalanı’nda sürekli olarak 1
dakika ara ile yapılan rüzgâr hızı ölçüm verilerinin analizi sonucunda, İstanbul ve civarı için
temel rüzgar hızı Vb = 25 m/s olarak tanımlanmıştır.
Yüzey pürüzlülük katsayısı, rüzgârın geldiği doğrultudaki yüzey pürüzlüğünün
ortalama- rüzgâr hızına ve hızın yükseklikle değişimine yaptığı etkileri tanımlayan bir
katsayıdır. Bu katsayı aşağıdaki bağıntılarla tanımlanır:
z ≥ zmin için Ce (z) = kr ln (z/zo) ve kr = 0.23 ( zo )0.07

(9)

z < zmin için : Ce (z) = Ce (zmin)

(10)

Yukarıdaki bağıntılarda zo yüzey pürüzlülük uzunluğunu (m), zmin ise yüzey pürüzlülük
katsayısının sabit olduğu minimum yüksekliği (m) göstermektedir. Denize açık arazi tipi için
zo=0.003 ve zmin=1 değerleri kabul edilmiştir. İstanbul için topografya katsayısı Ct =1.0 olarak
alınmıştır. Türbülans şiddeti Iw(z) ise aşağıdaki gibi ifade edilir:
z >zmin için Iw (z) =1/[Ct ln(z / zo )]

(11)

z≤ zmin için Iw (z) =Iw (zmin )

(12)

zo ve zmin değerleri yukarıda verilmiştir. Dairesel kesitte basınç dağılım katsayısı, Cpe(θ) ise
Çizelge 3’deki fonksiyonlarla tanımlanmıştır.
Çizelge 3. Eurocode göre dairesel kesitte basınç dağılım katsayısı, Cpe(θ) fonksiyonları
Dağılım
K1.3

Minimum
basınç

  73

-1.3

90
1  2.3(sin  ) 2.166
73

 > 93

  93
90


1.3  0.8 sin[ (  73)]
73



2.395

-0.5

Dairesel kesitli soğutma kulesi için yüklemenin yatay kesit üzerindeki değişimleri Şekil 2’de
gösterilmektedir. Bu çalışmada K1.3 dağılımı kullanılmaktadır.
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Şekil 2. Rüzgâr açısal basınç dağılımları
SAYISAL SONUÇLAR
Serbest TitreĢim Analizi
İlk olarak yapının serbest titreşim analizi yapılarak farklı zemin türleri için soğutma
kulesinin periyot değerleri elde edilmiştir. Çizelge 4 yapının ilk 12 moduna ait periyot
değerlerini farklı zemin durumları için göstermektedir.
Çizelge 4. Periyot değerleri
Mod
sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

Gevşek
1.0627
1.0201
0.9337
0.8712
0.8098
0.7129
0.6784
0.6632
0.6352
0.6213
0.5784
0.5691

Zemin cinsi
Orta2
Sıkı3
1.0070
0.9633
0.9165
0.8887
0.9102
0.8363
0.8016
0.7924
0.7194
0.7077
0.7106
0.6582
0.6609
0.6303
0.6286
0.6208
0.6208
0.6200
0.5683
0.5673
0.5425
0.5403
0.5400
0.5398

4

Ankastre
0.8754
0.8348
0.7623
0.7022
0.6949
0.6470
0.6154
0.5905
0.5629
0.5471
0.5383
0.5332

Değişim oranı (%)
1-4
2-4
3-4
21.4
15.0
10.0
22.2
9.8
6.5
22.5
19.4
9.7
24.1
14.2
12.8
16.5
3.5
1.8
10.2
9.8
1.7
10.2
7.4
2.4
12.3
6.4
5.1
12.8
10.3
10.1
13.6
3.9
3.7
7.4
0.8
0.4
6.7
1.3
1.2

Çizelge 4 incelendiğinde gevşek zemin kabulünden ankastre kabulüne doğru yapının
periyodunun azaldığı görülmektedir. Yani temel-zemin rijitliği arttıkça yapının periyodunun
azaldığı görülmektedir. Çizelge 4’de ayrıca üç farklı zemin için elde edilen periyot
değerlerinin ankastre temel periyotlarına göre yüzde değişimleri verilmektedir. Değişim
oranları incelendiğinde değişimlerin en büyük değeri 4. modda meydana gelmektedir ve en
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büyük fark %24.1 ile gevşek zemin ve ankastre mesnet arasında meydana gelmiştir. Bu
değişim oranı zeminin yapının periyot hesabında oldukça etkili olduğunu göstermektedir.
Yapının periyodunun doğru hesaplanması o yapıya gelebilecek olan deprem yükünün o kadar
doğru hesaplanmasını sağlayacaktır. Böylece hem ekonomik hem de emniyetli yapıların
tasarlanmasına imkân sağlayacaktır.
Şekil 3’de soğutma kulesinin zeminde ankastre kabulü için elde edilen mod şekilleri
gösterilmektedir. Yapının depremde etkili kiriş benzeri eğilme modunun ilk 6 modda
gerçekleşmediği görülmektedir. Şekil 3’deki modlar kabuk türü yapılarda görülen dalgalanma
modlarıdır. Dalgalanma modları önemli büyüklükte yerel kuvvetlerin oluşmasına sebep
olabilmektedir.

Mod 1

Mod2

Mod3

Mod4

Mod 5

Mod6

Şekil 3. Zeminde ankastre soğutma kulesinin mod şekilleri
Statik Rüzgâr Analizi
Eurocode’a göre elde edilen dairesel ve boyuna yönde rüzgâr basıncı değerleri soğutma
kulesinin duvarı için yapılan sonlu eleman ağındaki her bir düğüm noktasına atanarak statik
çözümlemesi yapılmıştır. Farklı temel-zemin türleri için kulenin kabuk duvar ve kolonlarında
oluşan kuvvetler elde edilmiştir. Çizelge 5 kulenin belli açılarındaki kolonları için elde edilen
eksenel kuvvet değerlerini göstermektedir. Çizelgede okunan pozitif değerler kolonda çekme
kuvvetinin negatif değerler ise basınç kuvvetinin oluştuğunu göstermektedir. Çizelgede
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verilen kolon numaraları Şekil 1’ de gösterilmektedir ve kolonların bulundukları açılar Şekil
2’deki açısal rüzgâr dağılımındaki önemli açılara denk gelmektedir.
Çizelge 5. Kolon kuvvetleri
Eksenel kuvvet (kN)
Değişim oranları (%)
1
2
3
4
Kolon No
Gevşek
Orta
Sıkı
Ankastre
1-4
2-4
3-4
o
no
1 (0 )
1685.6
1693.2
1697.3
1701.0
0.9
0.5
0.2
o
9 (33 )
-282.7
-313.3
-328.8
-329.2
15.7
4.4
0.1
o
19 (73 )
-1504.2 -1500.4 -1498.1
-1504.5
0.0
0.3
0.4
o
23 (93 )
-466.9
-425.9
-394.1
-334.2
-28.4 -21.5 -15.2
o
44(180 )
178.4
178.4
178.7
183.4
2.8
2.8
2.6
Çizelge 5 incelendiğinde temel-zemin rijitliği arttıkça yani zemin yatak katsayısının
büyümesiyle açısal rüzgâr dağılımında basınç bölgesinde kalan kolonlarında oluşan eksenel
çekme ve basınç kuvvetin arttığı görülmektedir. Bunun yanında açısal rüzgâr dağılımında
maksimum çekme bölgesinde kalan kolonlarında ise çekme kuvveti azalma eğilimindedir.

Şekil 4. Soğutma kulesi θ=0o açısındaki radyal yer değiştirmeler
Şekil 4 soğutma kulesinin θ=0o açısında rüzgâr yüklemesinden dolayı kule yüksekliği
boyunca oluşan radyal yer değiştirmeleri farklı zemin türleri için göstermektedir. Şekilden
maksimum radyal yer değiştirmelerin kulenin boyun kısmına yakın bölgelerde meydana
geldiği görülmektedir. Gevşek zemin için maksimum radyal yer değiştirme kulenin 75m
yüksekliğinde 7.3 cm iken ankastre zemin için 85m yüksekliğinde değeri 3.8 cm olmuştur.
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(a)
(b)
(c)
(d)
o
Şekil 5. Kulenin θ=0 açısındaki a-c) açısal b-d) meridyonel kuvvetler ve momentler
Şekil 5’de soğutma kulesi yüksekliği boyunca oluşan açısal, meridyonel kuvvetler ve
momentler farklı zemin türleri için gösterilmiştir. Şekil 5(a),(b) ve (d)‘den görüldüğü şekilde
kule yüksekliği boyunca zemin türleri için açısal ve meridyonel kuvvette ve meridyonel
momentte önemli bir fark meydana gelmemektedir. Açısal kuvvetin kabuk taban kısmında
çekmeye tepe bölgesinde ise basınca sebep olurken gövde kısmında sıfıra yakın değerler
almaktadır. Şekil 5(c)‘de kule yüksekliği boyunca oluşan açısal momentin farklı zemin türleri
için kulenin tepe ve taban kısmında farklılıklar gösterirken yine gövde kısmında sıfıra yakın
değerler almaktadır. Kule tepesinde ve tabanında sırasıyla gevşek zemin için -83 kN.m/m ve
25 kN.m/m değerindeki açısal moment ankastre mesnetli durum için -34 kN.m/m ve 10
kN.m/m değerine düşmektedir. Şekil 6’da kulenin tepe, boyun ve taban bölgelerinde açısal
momentin kule çevresindeki değişimlerini göstermektedir. Burada dağılımlar simetrik
olduğundan 180o’lik kısım gösterilmiştir. Şekilden kulenin farklı açılarında momentlerin
işaret değiştirdiği görülmektedir. Zemin türlerine bağlı olarak da çevresel olarak önemli
büyüklük değişimleri göstermektedir.

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

605

1

2

3

Karakas , Ozgan , Daloglu ve Kılıçer

4

(a)

(b)

(c)
Şekil 6. Soğutma kulesinin a) tepe b) boyun ve c) tabanında oluşan açısal momentler
SONUÇLAR
Bu çalışmada ankastre temel kabulü yanında gevşek, orta ve sıkı zemin türleri için
literatürdeki yatak katsayısı değerleri kullanılarak Winkler elastik zemine oturan halka
dairesel temelli bir hiperbolik soğutma kulesinin rüzgâr yükü altındaki davranışı
incelenmiştir. Yapı-temel-zemin modellemesi ve analizleri SAP2000 programının OAPI
özelliğindeki gerekli fonksiyonların Matlab programında yazılmasıyla gerçekleştirilmiştir.
Dört farklı zemin kabulü için Eurocode’a göre uygulanan rüzgâr yüklemesi altında elde edilen
yer değiştirme, açısal ve meridyonel kuvvet ve moment diyagramları yanında serbest titreşim
değerleri de karşılaştırılmıştır.
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Kulenin temel-zemin yatak katsayısının artması periyodunun azalmasına sebep
olmaktadır. Yapıda oluşan ilk modlar kabuk dalgalanma şeklindedir. Depremde etkili eğilme
modları ise oldukça geç oluşmaktadır. Bu yüzden bu tür yapılar depremden çok rüzgâr
yükünden daha fazla etkilenirler. Yatak katsayısının büyümesi kulenin bazı kolonlarında
oluşan eksenel çekme kuvvetin artmasına bazı kolonlarında oluşan basınç kuvvetinin
azalmasına sebep olmaktadır. Gevşek zemin için oluşan kule kabuk radyal yer değiştirmeleri
ankastre zemin yer değiştirme değerlerinden yaklaşık iki kat fazla olmuştur. Açısal ve
meridyonel kuvvetlerin kulenin kabuğunda zemin türlerine göre önemli farklılıklar
göstermemektedir. Bunun yanında açısal ve meridyonel momentlerin kulenin tepe ve taban
noktasında zemine göre önemli farklılıklar gösterdiği diğer bölgelerde ise sıfıra yakın değerler
aldığı görülmektedir.
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1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
ABSTRACT
This original research work presents the results of an extensive study of numerical simulation
of steady, incompressible, complex turbulent recirculating flow through circular-sectioned
sudden expansion pipes for three different Reynolds numbers. Employing the finite-volume
method with a hybrid scheme, a computer program based on the SIMPLE (Semi-Implicit
Method for Pressure Linked Equations) algorithm has been developed. Numerical 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. Numerical simulations for radial profiles of axial
velocity, turbulence kinetic energy, turbulence kinetic energy dissipation rate, effective
viscosity, axial variation of centre-line velocity, locus of flow reversal, wall static-pressure
coefficient and wall-shear stress distributions along top wall of the axisymmetric sudden
expansion pipe flow geometry are presented and compared with experimental measurements.
The results of numerical simulations show very good agreement with experimental data.
ÖZET
Bu orijinal araştırma, üç farklı Reynolds sayısı için dairesel kesitli eksenel simetrik
anigenişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleşmeli, karmaşık
çevrintili türbülanslı akışın kapsamlı bir çalışmasının sayısal simülasyon sonuçlarını takdim
etmektedir. Hibrit yöntemiyle sonlu hacim metodunu kullanarak, SIMPLE (Semi-Implicit
Method for Pressure Linked Equations) algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı
geliştirilmiştir. Standart k- türbülans modeliyle beraber, süreklilik ve momentum korunum
denklemlerinin sayısal çözümleri, iteratif bir sayısal çözüm tekniğini kullanarak sağlanmıştır.
Katı cidarlar yakınında cidar fonksiyonları kullanılmıştır. Eksenel simetrik anigenişlemeli
borularda çeşitli eksenel kesitlerde, eksenel hız, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite radyal profilleri, geri akışın geometrik yeri, boru
simetri ekseni boyunca simetri ekseni üzerindeki eksenel hızın değişimi, üst cidar kayma
gerilmesi dağılımları ile üst cidar statik-basınç katsayısının değişimi için sayısal
simülasyonlar sunulmuş ve deneysel ölçümlerle ayrıntılı olarak karşılaştırılmış ve
incelenmiştir. Sayısal simülasyonların sonuçları deneysel ölçümlerle çok iyi uyum
göstermektedir.
GİRİŞ
Eksenel simetrik anigenişlemeli bir boruda aşağı akıştaki türbülanslı akış alanı ayrımlı,
çevrintili ve yeniden birleşmeli akış olarak tanımlanan çok karmaşık bir olaydır. Şekil 1’de
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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 boru cidarına çarptığı noktaya yeniden birleşme noktası adı verilir.
Çevrintili akış bölgesindeki yüksek ters basınç gradyantı türbülans seviyesi ile istikrarsızlığı
arttırarak 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. Literatürde dairesel kesitli eksenel simetrik
anigenişlemeli borularda karmaşık çevrintili türbülanslı akış üzerine pek çok deneysel ve
teorik çalışmalar yapılmıştır. En çok ilgi çekici çalışmalar arasında olanlar [1]-[11]
çalışmalarıdır. Bu araştırmanın ana amacı, dairesel kesitli anigenişlemeli borularda, standart
k- türbülans modelini [12] cidar fonksiyonları sınır koşuluyla beraber kullanarak, sürekli,
sıkıştırılamayan, karmaşık çevrintili türbülanslı akışın kapsamlı sayısal simülasyonunu
yapmak ve sayısal simülasyonların sonuçlarını Escudier ve Smith [11] ile Ahmed ve Nejad’ın
[4] deneysel ölçümleriyle karşılaştırmaktır.
MATEMATİKSEL VE FİZİKSEL MODEL
Hareket Denklemleri ve Türbülans Modeli
Şekil 1’e ilişkin olarak, dairesel kesitli eksenel simetrik anigenişlemeli borularda sürekli,
sıkıştırılamayan, karmaşık çevrintili 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 eksenel simetrik silindiriksel koordinatlarda genel bir
diferansiyel denklem halinde aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

u  1  rv        1   r    S
x
r r
x  x  r r 
r 

(1)

Burada,  ; u, v, k ve  bağımlı değişkenleri göstermektedir. u ve v değişkenleri eksenel ve
radyal 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 [12]. Basınç, basınç düzeltme denkleminden çıkarılmıştır [13]. Taşınım
denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo 1’de özetlenmiştir.

609
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Karasu

Şekil 1. Silindiriksel koordinat sistemi ve anigenişlemeli boru akış geometrisi.

Sınır Koşulları
Şekil 1’e ilişkin olarak, incelenen dairesel kesitli eksenel simetrik anigenişlemeli borularda
karmaşık çevrintili türbülanslı akış için sınır koşulları aşağıda sunulmuştur. Anigenişlemeli
boru girişinde deneysel ölçümlerden ya radyal eksenel hız dağılımı yada düzgün bir eksenel
hız dağılımı belirtilmiş, radyal hız ise sıfıra eşit kılınmıştır. k ve  türbülans büyüklüklerine
düzgün giriş değerleri vermek için ampirik bağıntılar kullanılmıştır. Yani, k = (0.002-0.003)
U 2b ve  = C  k 3 / 2 / 0.03R, burada U b büyük çaplı borunun girişinde küçük çaplı borudaki
ortalama hızdır, R ise büyük çaplı borunun yarıçapıdır. Çıkışta tamamıyla gelişmiş akış
koşullarının hüküm sürdüğünün kabul edilebilmesi için, çıkış düzlemi çevrintili akış
bölgesinden çok uzakta alınmıştır. Yani, çıkış düzleminde radyal hız sıfır kabul edilmiş ve
bağımlı değişkenlerin akış yönündeki tüm gradyantlarının sıfır olduğu varsayılmıştır.
Anigenişlemeli boru ekseninde simetri kabul edilmiştir. Yani, (  / r ) = v = 0,  burada u, k
ya da  olabilir. 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 [12] cidar fonksiyonları kullanılarak hesaplanmıştır. Sayısal ıraksamaya neden
olmamak için başlangıç değerleri tüm hesaplama alanı boyunca uygun olarak belirtilmiştir.
Sayısal Çözüm Yöntemi
Bu sayısal araştırmada, sonlu hacim yaklaşımı kullanarak, Patankar’ın [13] 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
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hacim biçimleri, üç köşegenli matris formuyla birlikte, kolon-kolon çözüm yöntemini
kullanarak iteratif olarak çözülmüştür, Spalding [14].
Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Pentium 4 CPU 1.60 GHz kişisel bilgisayarında yapılmıştır. Escudier ve
Smith’in [11] akış durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.
Kullanılan sayısal ağ eksenel simetrik anigenişlemeli borunun cidarları yakınında ve çevrintili
akış bölgesinde yoğun ağ çizgileri konsantrasyonuyla düzgün olmayan bir şekilde
oluşturulmuştur. Eksenel ve radyal 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 istikrar 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
alanında kalıcı kütlenin mutlak değerlerinin toplamı önceden belirtilen 10-5 değerinden daha
küçük olması durumunda iterasyonların bitirilmesi ölçütüdür. Dairesel kesitli eksenel simetrik
anigenişlemeli boru akışları için optimum ağ-bağımsız bir çözüm elde etmek için farklı ağ
büyüklükleriyle ağ testleri yapılmıştır. Bu araştırmada sunulan tüm hesaplamalar ağbağımsızdır. Tablo 2 incelenen 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

Escudier ve Smith [11]
Escudier ve Smith [11]
Ahmed ve Nejad [4]

152 000
26 000
118 000

T
Ağ
Büyüklüğü cpu zamanı
(  )  ( r ) (saniye)
40  30
5.0625
40  30
4.984375
40  30
5.09375

N
350
348
356

T/N

0.01446
0.01432
0.01430

BULGULAR VE TARTIŞMA
Buradaki sayısal araştırmada, çalışma akışkanı olarak su kullanılan eksenel simetrik
anigenişlemeli boruda, Escudier ve Smith’in [11] deneysel ölçümleri hesaplamalarla
karşılaştırmak üzere birinci olarak seçilmiştir. Eksenel simetrik anigenişlemeli boru
D/d=1.538 gibi bir genişleme oranına sahiptir. Girişte akışın Reynolds sayısı Re=1.52105’dir
(Re=Ub d/ν, burada Ub girişte ortalama hızdır, d ise girişteki boru çapıdır). Bu akış durumu
için hesaplama alanı anigenişlemeden aşağı akışta x=15d (x=55.714h) kadar bir eksenel
mesafeye uzatılmıştır. Şekil 2’de Escudier ve Smith’in [11] akış durumu için kullanılan
sayısal ağ dağılımı gösterilmiştir. Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri boyutsuz olarak
U/Ub ve radyal uzunluk r/R cinsinden, x/d=0.15’den 15’e kadar değişen 13 eksenel kesitte
Şekil 3’de sunulmuştur. Bu şekil, hesaplanan eksenel hız radyal profillerinin anigenişlemeli
akış borusu boyunca kesit karşısında nasıl geliştiklerini gözönüne sermektedir. Şekil 3’den
görüldüğü üzere, akış anigenişlemeli boru boyunca geliştikçe, x/d=16 eksenel kesitinde
görüldüğü gibi, eksenel hızın radyal dağılımının kesit karşısında düzgünleştiği görülmektedir.
Eksenel simetrik anigenişlemeli boru akışı için hesaplanan geri akışın geometrik yeri (U=0)
Şekil 4’de 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
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giriş düzleminden aşağı akış yönünde takriben x/h=6.96 kesitinde oluştuğu bulunurken,
deneysel akış yapışma uzunluğunun ise x/h=8.54 kesitinde oluştuğu bildirilmiştir. Yine
şekilde gösterilen içi boş daire sembollerinde hız sıfır (U=0) olup, bu daire sembollerin
üstünde kalan bölgede hız (U) pozitiftir, altında kalan bölgede ise hız negatiftir.

Şekil 2. Escudier ve Smith’in [11] anigenişlemeli akış borusu için sayısal ağ dağılımı.

Şekil 3. Escudier ve Smith’in [11] eksenel simetrik anigenişlemeli akış borusu boyunca
hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profilleri.

Şekil 4. Escudier ve Smith’in [11] anigenişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın
geometrik yeri (u=0).
Şekil 5, 6 ve 7, sırasıyla, Escudier ve Smith’in [11] eksenel simetrik anigenişlemeli akış
borusu boyunca hesaplanan türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı
ile efektif viskozite radyal profillerini, x/d=0.15’den 15’e kadar değişen eksenel kesitlerde
takdim etmektedir. Burada hesaplanan profiller, sırasıyla, girişteki ortalama hızın karesi U 2b ,
612

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Karasu

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 radyal profillerinin
anigenişlemeli akış borusu boyunca nasıl geliştiklerini göstermektedir.

Şekil 5. Escudier ve Smith’in [11] eksenel simetrik anigenişlemeli akış borusu boyunca
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profilleri.

Şekil 6. Escudier ve Smith’in [11] eksenel simetrik anigenişlemeli akış borusu boyunca
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.
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Şekil 7. Escudier ve Smith’in [11] eksenel simetrik anigenişlemeli akış borusu boyunca
hesaplanan boyutsuz efektif viskozite radyal profilleri.
Escudier ve Smith’in [11] anigenişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar kayma
gerilmesinin dağılımı boyutsuz olarak w /  wd ve yatay uzunluk x/h cinsinden Şekil 8’de
gösterilmiştir. Burada  wd , boru çıkış düzlemindeki cidar kayma gerilmesidir. Şekilden
görüldüğü gibi, anigenişlemeli boru giriş düzleminden takriben x/h=6.96 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=6.96
kesitinde sıfır değerine erişmekte ve ondan sonra da pozitif değerler alarak artmakta ve
yaklaşık olarak x/h=35 kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine ulaşmaktadır. Eksenel simetrik
anigenişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar statik-basınç katsayısı
(C p =  P/0.5  U 2b ) Escudier ve Smith’in [11] deneysel ölçümleriyle beraber Şekil 9’da
gözönüne serilmiştir. Görüldüğü üzere, hesaplanan basınç katsayısının eksenel değişiminin
biçimi deneysel ölçümlerle neredeyse aynıdır. Pozitif sayısal statik-basınç gradyantı akış
yapışma uzunluğunun çok aşağısında takriben x/h=35.28 kesitinde meydana gelmektedir.

Şekil 8. Escudier ve Smith’in [11] anigenişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar
kayma gerilmesinin dağılımı.
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Şekil 9. Eksenel simetrik anigenişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar statikbasınç katsayısının (C p ) Escudier ve Smith’in [11] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
Çalışma akışkanı olarak ağırlıkça %50 konsantrasyona sahip glikoz-su sıvı çözeltisi
kullanılan anigenişlemeli boruda, Escudier ve Smith’in [11] deneysel ölçümleri sayısal
simülasyonlarla karşılaştırmak üzere ikinci olarak seçilmiştir. Anigenişlemeli boru D/d=1.538
gibi bir genişleme oranına sahiptir. Girişte akışın Reynolds sayısı Re=2.6x104’dür (Re=  Ub
d/  , burada Ub girişte ortalama hızdır, d ise giriş borusunun çapıdır). Anigenişlemeli boruda
sayısal hesaplama alanı giriş düzleminden aşağı akışta x=15d kadar bir eksenel mesafeye
uzatılmıştır. Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ve bunların Escudier ve Smith’in [11]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, boyutsuz olarak U/Ub ve radyal uzunluk r/R
cinsinden, x/d=0.15’den 15’e kadar değişen 13 eksenel kesitte Şekil 10’da takdim edilmiştir.
Şekil 10’dan görüldüğü üzere, hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ile karşılıkları olan
deneyseller arasında iyi bir uyum elde edilmiştir. Şekil 10 aynı zamanda, akış anigenişlemeli
boru boyunca geliştikçe, x/d=15 eksenel kesitinde görüldüğü gibi, eksenel hızın radyal
dağılımının kesit karşısında düzgünleştiğini de göstermektedir. Kayma tabakasının hesaplanan
akış yapışma uzunluğu takriben xr/h=7.428 kesitinde oluştuğu bulunurken, deneysel akış
yapışma uzunluğunun ise xr/h=9.7 kesitinde oluştuğu bildirilmiştir. Hesaplanan üst cidar
statik-basınç katsayısı (C p =  P/0.5  U 2b ) Escudier ve Smith’in [11] deneysel ölçümleriyle
beraber Şekil 11’de sergilenmiştir. Görüldüğü üzere, hesaplanan basınç katsayısının eksenel
değişiminin biçimi deneysel ölçümlerle neredeyse aynıdır. Pozitif sayısal statik-basınç
gradyantı yaklaşık olarak x/h=31.57 kesitinde meydana gelmektedir.
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Şekil 10. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Escudier ve Smith’in [11]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması (glikoz-su sıvı çözeltisi).

Şekil 11. Anigenişlemeli boru boyunca hesaplanan üst cidar statik-basınç katsayısının (C p )
Escudier ve Smith’in [11] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması (glikoz-su sıvı çözeltisi).
Çalışma akışkanı olarak hava kullanılan eksenel simetrik anigenişlemeli boruda, Ahmed ve
Nejad’ın [4], deneysel ölçümleri bu çalışmada hesaplamalarla karşılaştırmak üzere üçüncü
olarak seçilmiştir. Eksenel simetrik anigenişlemeli boru akış geometrisi D/d=1.5 gibi bir
genişleme oranına sahiptir. Girişte akışın Reynolds sayısı Re=1.18105’dir (Re=Uref d/  ,
burada Uref anigenişlemeli boru girişinde referans hızdır, d ise giriş borusunun çapıdır).
Anigenişlemeli boruda sayısal hesaplama alanı, giriş düzleminden aşağı akışta 35 basamak
yüksekliğinde (h) bir eksenel mesafeye kadar uzatılmıştır. Hesaplanan eksenel hız radyal
profilleri ve bunların Ahmed ve Nejad’ın [4] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, boyutsuz
olarak U/Uref ve radyal uzunluk r/R cinsinden, x/h=0.38’den 35’e kadar değişen eksenel
kesitlerde Şekil 12’de gösterilmiş ve çok iyi bir uyum elde edilmiştir. Şekil 12 aynı zamanda,
akış anigenişlemeli boru boyunca geliştikçe, x/h=35 eksenel kesitinde görüldüğü gibi, eksenel
hızın radyal dağılımının kesit karşısında düzgünleştiğini de göstermektedir. Bu akış durumu
için hesaplanan akış yapışma uzunluğu giriş düzleminden aşağı akış yönünde takriben
x/h=7.75 kesitinde oluşmaktadır. Şekil 13 ise anigenişlemeli boru simetri ekseni boyunca,
hesaplanan ve ölçülen simetri ekseni üzerindeki hızın (Uc) değişiminin bir karşılaştırmasını
takdim etmektedir. Simetri ekseni üzerindeki hız (Uc), girişteki referans hız (Uref) ile boyutsuz
kılınmış ve basamak yüksekliği (h) ile boyutsuz kılınan akış yönü uzunluğunun bir
fonksiyonu olarak çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan simetri ekseni hızının
eksenel değişimi ile deneysel değişim arasında çok iyi bir uyum gözlenmektedir.
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Şekil 12. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Ahmed ve Nejad’ın [4]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 13. Anigenişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan simetri ekseni üzerindeki eksenel
hızın değişiminin Ahmed ve Nejad’ın [4] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
SONUÇLAR
Bu araştırmanın sayısal hesaplamalarından çıkarılan başlıca ana sonuçlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir. Dairesel kesitli eksenel simetrik anigenişlemeli borularda ayrımlı ve yeniden
birleşmeli, karmaşık çevrintili türbülanslı akış, Re=1.52105, Re=2.6x104 ile Re=1.18105
Reynolds sayıları için standart k- türbülans modelini kullanarak, sayısal olarak
hesaplanmıştır. Sonlu hacim yöntemini kullanarak, Patankar’ın [13] SIMPLE algoritmasına
dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Üç farklı, eksenel simetrik anigenişlemeli
borularda karmaşık çevrintili türbülanslı akış için standart k- türbülans modelinin
performansı araştırılmıştır. Standart k- türbülans modeliyle hesaplanan eksenel hız, türbülans
kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite, simetri ekseni
üzerindeki hız, üst cidar kayma gerilmesi ile üst cidar statik-basınç katsayısının dağılımları
sunulmuş ve hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ile üst cidar statik-basınç katsayısının
dağılımı literatürde bildirilen deneysel ölçümlerle karşılaştırılmış ve genel olarak çok 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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DAİRESEL KESİTLİ BORULARDA TÜRBÜLANSLI AKIŞIN SAYISAL
HESAPLANMASI
Tahir Karasu1
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
ABSTRACT
This original research work presents the results of an extensive study of numerical
computation of steady, incompressible and axisymmetric developing turbulent flow in
circular-sectioned pipes at two different Reynolds numbers. Employing the finite-volume
method, a computer program based on the SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure
Linked Equations) algorithm has been developed. Numerical 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 boundary, wallfunctions are employed. Numerical computations for radial profiles of axial velocity,
turbulence kinetic energy, turbulence kinetic energy dissipation rate, effective viscosity, axial
variation of centre-line velocity and wall-shear stress distribution along axisymmetric pipe
flow geometry are presented and compared with experimental measurements. The results of
numerical computations are generally in good agreement with experimental measurements.
ÖZET
Bu orijinal araştırma, iki farklı Reynolds sayısı için dairesel kesitli borularda sürekli,
sıkıştırılamayan ve eksenel simetrik gelişen türbülanslı akışın kapsamlı bir çalışmasının
sayısal hesaplama sonuçlarını takdim etmektedir. Sonlu hacim yöntemini kullanarak, SIMPLE
(Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) algoritmasına dayanan bir bilgisayar
programı geliştirilmiştir. Standart k- türbülans modeliyle beraber, süreklilik ve momentum
korunum denklemlerinin sayısal çözümleri, iteratif bir sayısal çözüm tekniğini kullanarak
sağlanmıştır. Katı cidar yakınında cidar fonksiyonları kullanılmıştır. Dairesel kesitli borularda
çeşitli eksenel kesitlerde, eksenel hız, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı, efektif viskozite radyal profilleri, boru simetri ekseni boyunca simetri
ekseni üzerindeki eksenel hızın değişimi ile boru cidarı boyunca cidar kayma gerilmesinin
dağılımı için sayısal hesaplamalar sunulmuş ve deneysel ölçümlerle karşılaştırılarak
incelenmiştir. Sayısal hesaplamaların sonuçları deneysel ölçümlerle genel olarak iyi uyum
göstermektedir.
GİRİŞ
Dairesel kesitli borularda gelişen türbülanslı akış temel akış çalışmalarından birisidir. Bu akış
esas itibarıyla girişte sınır-tabaka tipi bir akıştan, akış yönünde aşağı akışta tamamıyla
gelişmiş bir akışa geçiştir. Giriş bölgesindeki serbest akış sınır-tabaka tarafından tamamıyla
çevrilmiştir. Bu tabaka, laminar ve türbülans mekanizmaları vasıtasıyla momentumun
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yayınımı sayesinde boru girişinden artan uzunlukla kalınlıkça büyür. Kalınlıkça genişleyen
sınır-tabaka serbest akışı hızlandırmakta ve sonunda sınır-tabaka kendisiyle birleştikten sonra,
serbest akış kendi özelliğini kaybeder. Serbest akışın kaybolması akabinde, akış tamamıyla
gelişmiş duruma ulaşıncaya kadar hız dağılımında ve türbülansın yapısında daha başka
değişiklikler oluşur. Dairesel kesitli borularda gelişen türbülanslı akış mühendislik alanında
geniş bir uygulamaya sahiptir. Borularda gelişen türbülanslı akışın davranışının ayrıntılı
doğasını hesaplayabilme becerisi, gelişmiş mühendislik teçhizatı tasarımına yol açacaktır.
Pratikte türbülanslı boru akışına en çok; uzun boru hatlarında çeşitli sıvı ve gazların
taşınmasında, ısı değiştiricilerinde, elektrik jeneratörlerinin soğutma kanallarında, yanma
odaları sistemlerinde ve iklimlendirme ile ısıtma sistemlerinde rastlanılır. Literatürde dairesel
kesitli borularda türbülanslı akış üzerine pek çok deneysel ve teorik çalışmalar yapılmıştır. En
çok ilgi çekici çalışmalar arasında olanlar [1]-[10] çalışmalarıdır. Bu araştırmanın ana amacı,
dairesel kesitli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve eksenel simetrik gelişen türbülanslı akış
için, standart k- türbülans modelini [11] cidar fonksiyonları sınır koşuluyla beraber
kullanarak, kapsamlı sayısal hesaplamalar yapmak ve sayısal hesaplamaların sonuçlarını
Richman ve Azad [1] ile Schildknecht ve diğerleri’nin [2] deneysel ölçümleriyle
karşılaştırmak ve incelemektir.
MATEMATİKSEL VE FİZİKSEL MODEL
Hareket Denklemleri ve Türbülans Modeli
Şekil 1’e ilişkin olarak, dairesel kesitli eksenel simetrik borularda 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 eksenel
simetrik silindiriksel koordinatlarda genel bir diferansiyel denklem halinde aşağıdaki gibi
ifade edilebilir:

u  1  rv        1   r    S
x
r r
x  x  r r 
r 

(1)

Burada,  ; u, v, k ve  bağımlı değişkenleri göstermektedir. u ve v değişkenleri eksenel ve
radyal 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 [11]. Basınç, basınç düzeltme denkleminden çıkarılmıştır [12]. Taşınım
denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Şekil 1. Silindiriksel koordinat sistemi ve dairesel kesitli boru akış geometrisi.

Sınır Koşulları
Şekil 1’e ilişkin olarak, incelenen dairesel kesitli borularda türbülanslı akış için sınır koşulları
aşağıda sunulmuştur. Bütün sayısal hesaplamalar eşdeğer sınır koşulları kullanılarak
yapılmıştır. Boru girişinde, tüm büyüklükler için düzgün bir profil kabul edilmiştir. Yani,
eksenel hıza (u) ortalama deneysel hız (ub) değeri verilmiş, radyal hız (v) ise sıfır kabul
edilmiştir. k ve  türbülans büyüklüklerine düzgün giriş değerleri vermek için ampirik
bağıntılar kullanılmıştır. Yani, k=(0.0015-0.002) u 2b ve =C  k 3 / 2 /0.03R, burada ub
borudaki ortalama deneysel hızdır, R ise borunun yarıçapıdır. Boru çıkışında, tamamıyla
gelişmiş akış koşullarının hüküm sürdüğünün kabul edilebilmesi için, boru çıkış düzlemi giriş
düzleminden çok uzakta alınmıştır. Yani, çıkış düzleminde radyal hız sıfır kabul edilmiş ve
bağımlı değişkenlerin akış yönündeki tüm gradyantlarının sıfır olduğu varsayılmıştır. Boru
ekseninde simetri kabul edilmiştir. Yani, (  / r ) = v = 0,  burada u, k ya da  olabilir. Boru
cidarında 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 [11] cidar
fonksiyonları kullanılarak hesaplanmıştır. Sayısal ıraksamaya neden olmamak için başlangıç
değerleri tüm hesaplama alanı boyunca uygun olarak belirtilmiştir.
Sayısal Çözüm Yöntemi
Bu sayısal araştırmada, sonlu hacim yaklaşımı kullanarak, Patankar’ın [12] 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
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hacim biçimleri, üç köşegenli matris formuyla birlikte, kolon-kolon çözüm yöntemini
kullanarak iteratif olarak çözülmüştür, Spalding [13].
Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Pentium 4 CPU 1.60 GHz kişisel bilgisayarında yapılmıştır. Richman ve
Azad’ın [1] akış durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.
Kullanılan sayısal ağlar boru cidarı yakınında, giriş bölgesinde ve simetri ekseni 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 ağ-bağımsızdır. Eksenel ve
radyal hız bileşenleri için kaydırılmış kontrol hacimler kullanılmıştır. Diğer tüm ilgili
büyüklükler ağ noktalarında hesaplanmıştır. Yakınsamış bir çözüm elde etmek için kolonkolon yöntemi iteratif olarak kullanılmıştır. Sayısal kararlılık elde etmek için u, v, k,  , P ve
e için sırasıyla 0.6, 0.6, 0.8, 0.8, 0.5 ve 0.5 gevşetme faktörleri kullanılmıştır. Buradaki
hesaplamalarda benimsenen yakınsama ölçütü, tüm hesaplama 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

Richman ve Azad [1]

200 000

Schildknecht ve diğerleri [2]

17 250

T
Ağ
Büyüklüğü cpu zamanı
(  )  ( r ) (saniye)
40  30
3.09375
40  30

7.84375

N

T/N

214

0.014456

547

0.0143395

BULGULAR VE TARTIŞMA
Buradaki sayısal araştırmada hesaplamalar, dairesel kesitli borularda gelişen türbülanslı akış
için iki farklı Reynolds sayılarında yapılmış ve sonuçlar Richman ve Azad [1] ile
Schildknecht ve diğerleri’nin [2] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılmıştır. İlk önce, çalışma
akışkanı olarak hava kullanılan boruda, Richman ve Azad’ın [1] deneysel ölçümleri
hesaplamalarla karşılaştırmaya temel esas teşkil etmek üzere birinci olarak seçilmiştir.
Borudaki akışın Reynolds sayısı Re=2x105’dir (Re=u b d/  , burada u b borudaki ortalama
hızdır). Dairesel kesitli boruda sayısal hesaplama alanı, boru giriş düzleminden aşağı akışta
100 boru çapındaki (d) bir eksenel uzunluğa kadar uzatılmıştır. Şekil 2’de Richman ve
Azad’ın [1] akış durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı sunulmuştur. Hesaplanan eksenel
hız radyal profilleri, boru boyunca boyutsuz olarak u/ub ve radyal uzunluk r/R cinsinden,
x/d=2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 ve 100 eksenel kesitlerde, Richman ve Azad’ın [1]
deneysel ölçümleriyle beraber, Şekil 3’de karşılaştırılmıştır. Şekilden görüldüğü gibi,
hesaplanan eksenel hız radyal profilleri karşılıkları olan deneysellerle çok iyi uyumdadır.
Bundan başka bu şekil, boru boyunca eksenel hız radyal profillerinin kesit karşısında nasıl
geliştiklerini de göstermektedir. Boruda hesaplanan radyal eksenel hız profili ayrıyeten,
boyutsuz olarak u/uc ve radyal uzunluk r/R cinsinden x/d=70 eksenel kesitinde, Richman ve
Azad’ın [1] deneysel bulgularıyla Şekil 4’de karşılaştırılmıştır. Burada eksenel hız, simetri
ekseni üzerindeki hız (uc) ile boyutsuzlaştırılmıştır. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan hız
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profili deneysel bulgularla çok iyi bir uyum göstermektedir. Boru boyunca hesaplanan eksenel
hızın değişimi, r/R=0, 0.6, 0.85, 0.97 ve 0.99 gibi sabit radyal mesafelerde, Richman ve
Azad’ın [1] deneysel ölçümleriyle birlikte Şekil 5’de takdim edilmiştir. Şekilden görüldüğü
üzere, hesaplamalar deneysel ölçümlerle aynı trendi izlemekte olup oldukça iyi bir uyum
vermektedir. Hesaplanan simetri ekseni hızının (uc) eksenel değişimi, boyutsuz olarak uc/ub ve
eksenel uzunluk x/d cinsinden Şekil 6’da çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, simetri ekseni
hızı (uc), önce kendi maksimum değerine erişinceye kadar artmakta, daha sonra da hafif
şekilde azalarak aşağı akışta takriben x/d=52 kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine erişmekte
ve ondan sonra da simetri ekseni boyunca sabit kalmaktadır. Şekil 7, 8 ve 9 Richman ve
Azad’ın [1] akış borusu boyunca, sırasıyla, hesaplanan türbülans kinetik enerji, türbülans
kinetik enerji kaybolma miktarı ve efektif viskozite radyal profillerini, Şekil 3’deki gibi aynı
eksenel kesitlerde göstermektedir. Burada, hesaplanan profiller, sırasıyla, ortalama hızın
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 radyal
profillerinin akış borusu boyunca nasıl geliştiklerini gözönüne sermektedir. Son olarak, boru
cidarı boyunca hesaplanan cidar kayma gerilmesinin dağılımı boyutsuz olarak w /  wd ve
eksenel uzunluk x/d cinsinden Şekil 10’da sergilenmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, bu akış
durumu için hesaplanan cidar kayma gerilmesinin tamamıyla gelişmiş değeri (  wd ) yaklaşık
olarak x/d=78.8 kesitinde elde edilmiştir. Bu kesitten sonra, cidar kayma gerilmesi tamamıyla
sabit kalmaktadır.

Şekil 2. Richman ve Azad’ın [1] dairesel kesitli akış borusu için sayısal ağ dağılımı.

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

623

Karasu

Şekil 3. Boru boyunca hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Richman ve
Azad’ın [1] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 4. Boruda x/d=70 kesitinde hesaplanan radyal eksenel hız profilinin Richman ve
Azad’ın [1] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
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Şekil 5. Boru boyunca hesaplanan boyutsuz eksenel hız değişiminin Richman ve Azad’ın [1]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 6. Richman ve Azad’ın [1] dairesel kesitli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde
hesaplanan boyutsuz eksenel hızın değişimi.
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Şekil 7. Richman ve Azad’ın [1] akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik
enerji radyal profilleri.

Şekil 8. Richman ve Azad’ın [1] akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.

Şekil 9. Richman ve Azad’ın [1] akış borusu boyunca hesaplanan efektif viskozite radyal
profilleri.
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Şekil 10. Richman ve Azad’ın [1] dairesel kesitli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz
cidar kayma gerilmesinin dağılımı.
İkinci akış geometrisi, çalışma akışkanı olarak hava kullanan Schildknecht ve diğerleri’nin [2]
tamamıyla gelişmiş türbülanslı boru akışı deneyine karşılık olmaktadır. Bu akış için Reynolds
sayısı Re=17250’dir (Re=Ub d/  ). Bu akış durumu için hesaplama alanı, boru girişinden
aşağı akışta 190 boru çapına kadar olan bir eksenel uzunluğa uzatılmıştır. Boru boyunca
hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ve bunların Schildknecht ve diğerleri’nin [2] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması, boyutsuz olarak U/Ub ve radyal uzunluk r/R cinsinden,
x/d=5’den 190’a kadar değişen 12 eksenel kesitte Şekil 11’de takdim edilmiştir. Şekilden
görüldüğü üzere, x/d=190 eksenel kesitinde hesaplanan eksenel hız radyal profili deneysel
ölçümlerle iyi uyumdadır. Şekil 12 ise, türbülans kinetik enerji radyal profillerini boyutsuz
olarak k/U 2b ve radyal uzunluk r/R cinsinden aynı eksenel kesitlerde göstermektedir. Şekilden
görüldüğü gibi, x/d=190 eksenel kesitinde hesaplanan türbülans kinetik enerji radyal profili
karşılığı olan deneysel profille makul bir uyum göstermektedir. Bu şekil aynı zamanda
türbülans kinetik enerji radyal profillerinin boru boyunca kesit karşısında nasıl geliştiklerini
de gözönüne sermektedir.
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Şekil 11. Boru boyunca hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Schildknecht ve
diğerleri’nin [2] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 12. Boru boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profillerinin
Schildknecht ve diğerleri’nin [2] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 13. Schildknecht ve diğerleri’nin [2] akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz
türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.
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Şekil 14. Schildknecht ve diğerleri’nin [2] akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz efektif
viskozite radyal profilleri.
Şekil 13 ve 14, Schildknecht ve diğerleri’nin [2] akış borusu boyunca, sırasıyla, hesaplanan
türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal profillerini, Şekil 11’deki
gibi aynı eksenel kesitlerde sergilemektedir. Burada hesaplanan profiller, sırasıyla, akış
alanındaki maksimum türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı max ve maksimum efektif
viskozite emax ile boyutsuz kılınmıştır. Bu şekiller, boyutsuz türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal profillerinin boru boyunca kesit karşısında nasıl
geliştiklerini göstermektedir.
SONUÇLAR
Bu araştırmanın sayısal hesaplamalarından çıkarılan başlıca ana sonuçlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir. Dairesel kesitli borularda gelişen türbülanslı akış iki farklı Reynolds sayısı için
standart k- türbülans modelini kullanarak sayısal olarak hesaplanmıştır. Sonlu hacim
yöntemini kullanarak, Patankar’ın [12] SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar
programı geliştirilmiştir. İki farklı dairesel kesitli borulardaki türbülanslı akış için standart k-
türbülans modelinin performansı araştırılmıştır. k- türbülans modeline dayanan eksenel hız,
türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite ve cidar
kayma gerilmesi dağılımları boru boyunca hesaplanmış, literatürde bildirilen deneysel
ölçümlerle ayrıntılı olarak karşılaştırılmış ve genel olarak iyi uyumda oldukları bulunmuştur.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
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METAL KESME ANALİZLERİ İÇİN EN UYGUN VİSKO PLASTİK MODELİN
BELİRLENMESİ
M.Ömer KAYKI 1,2, Mustafa GÜNAY 2 ve M.Erdi KORKMAZ 2
1
Ortadoğu Rulman Sanayi, ANKARA
2
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ABSTRACT
Aim of this study to determine the most suitable viscoplastic material model for metal cutting
simulations. As a result of the finite element analysis made with differnent material models,
reaction forces have determined during cutting process. Reliability of material models at high
strain rates will determined, by the comparision of these forces with experimantial results.
This means,By using metal cutting simulations, stress over cutting tools will be model
correctly and the tool wear can be observed which caused by cutting forces.
ÖZET
Bu çalışmada, metal kesme simülasyonları için en uygun viskoplastik malzeme modelinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Farklı malzeme modelleri ile gerçekleştirilen sonlu eleman
analizleri neticesinde kesme sırasında oluşan tepki kuvvetleri belirlenmiştir. Belirlenen
kuvvetler deneysel çalışmalar ile karşılaştırılarak malzeme modelinin yüksek gerinim
hızlarındaki doğruluğu tespit edilecektir. Bu sayede metal kesme simülasyonları ile kesici
takim üzerindeki stresin doğru modellenmesi ve kesme kuvvetine bağlı olarak gelişen olan
takim aşınmalarının gözlemlenebilmesi hedeflenmektedir.
GİRİŞ
Kompleks geometrilerin ve düşük tolerans değerlerinin elde edilebilir olmasından dolayı
metal kesme işleminin, talaşlı imalat yöntemleri arasındaki önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Bu artışa paralel olarak endüstride, kesici takim performans beklentileri hızla yükselmektedir.
Bu beklenti yükselişini karşılamak amacıyla, kesici takim üreticileri değişik geometri ve
malzemeler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırarak takım ömürlerinde artış elde etmeye, takım
aşınmalarını belirlenebilir hale getirmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu çalışmalara rağmen
kesici takım aşınmalarının tespit edilmesi ancak birçok deney yapılması ile mümkün
olmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerçekleştirilerek simülasyonlar neticesinde
bu aşınmaların tespiti için yapılan deney sayısı kayda değer şekilde azalmaktadır. Literatürde,
sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak metal kesme işleminin simüle edildiği birçok çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışmalar incelendiğinde analizlerde kullanılan üç farklı yaklaşım olduğu
belirlenmiştir.
Bunlardan ilki Euler Metodu’dur. Bu metodun kullanıldığı analizlerde malzeme, sabit
hücreler içerisinde hareket eder ve deformasyon yalnızca malzeme üzerinde görülür.[1][2].Bir
diğer metot olan SPH metodunda ise ağsız çözüm mantığı uygulanmaktadır. Bu metodun
kullandığı analizlerde, sph parçacıkları ,etkileşimli kütle noktaları gibi davranır.[2]Literatürde
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en çok kullanılan ve hesap sürelerini oldukça düşüren bir metot olan Lagrangian metodun
kullanıldığı analizlerde ise malzeme, hücreler ile birlikte hareket eder [3][2].Ayrıca bu
metotta malzemedeki deformasyona bağlı olarak hücreler de deforme olur.
Metal kesme sırasında oluşan gerinimler çok yüksek olacağından, bu çalışmada Euler
metodun kullanılmamıştır. SPH metodunun kullanılması ise hesap zamanını çok fazla
artacağından bu çalışmadaki bütün analizler Lagrangian metodu kullanılarak Autodyn
Programı ile gerçekleştirilmiştir.
Autodyn Programında zaman artışı en küçük hücrenin diyagonal uzunlugunun, malzemenin
dalga yayılım hızına bölünmesi ile hesaplanır. Bu nedenle Lagrangian metoduna ağ yapısının
deformasyona uğraması zaman adımlarının sürekli azalan bir eğilimde olmasına yol açar.
Bunu önlemek amacıyla ağ yapısındaki düğümlerin belirli kurallara göre silinmesi gerekir. Bu
işlem program tarafından, kullanıcının belirlediği sınır şartlarına göre otomatik olarak
gerçekleştirilerek sonsuz küçüklükte zaman artışı hesaplanmasının önüne geçmiş olur[4].Bu
çalışmada içerisinde gerçekleştirilen bütün simülasyonlarda düğümler geometrik gerinim
1,5’e ulaştığında silinecek şekilde ayarlanmıştır.
Kesme işlemi sırasında ortaya çıkan kuvvetler iş parçasının malzemesi ile doğrudan ilişkili
olduğundan, metal kesme simülasyonlarındaki en önemli girdi malzeme verisidir. Ancak
metal kesme sırasında oluşan gerinim hızları çok yüksek olduğundan malzemenin bu
hızlardaki davranışının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle metal kesme analizlerinde
kullanılan malzeme modellerinin viskoplastite teorisine göre oluşturulması gerekmektedir.
DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Kesme sırasında olusan kuvvetlerin belirlenmesi için birden fazla talaş kaldırma operasyonu
gerçeklestirilmistir. 26mm çap ölçüsüne sahip oksijensiz bakır iş parçasının Muratech MW
120 CNC Torna tezgâhında talaş kaldırma işlemine tabi tutulduğu operasyonlarda işlem
parametreleri, kesme hızı 300 rpm,ilerleme (f) 0,1 mm/rev , kesme derinliği ise 1mm olarak
gerçekleştirilmiştir.(Resim 1)

Resim 1. Kesme Kuvveti Ölçme Düzeneği
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Talaş kaldırma işlemi PDNJR katerine üzerine bağlı olan Kyocera firmasının üretmiş olduğu
TiN kaplamalı DNMG 150408 Tungsten Karbür kesici uç ile yapılmıştır.Uç üzerinde bulunan
talaş kırıcı geometrisi sayesinde kesme sırasında ortaya çıkan talaş kırılarak kesme
bölgesinden uzaklaştırılmıştır. Bu çalışmada pasif ve ilerleme kaynaklı oluşan kuvvetler
ihmal edilmiştir. Kesme sırasında oluşan öngörülemeyen kuvvet değişimleri için kesme
operasyonu birçok kez tekrarlanmış ve kuvvet ölçümleri gerçekleştirilmiştir.Kuvvet
ölçümlerinin “ Kistler 2825A” dinamometre cihazıyla gerçekleştirildiği denemler sırasında
elde edilen kesme kuvveti Grafik 1’deki gibidir.Ölçümler sonucu elde edilen kesme kuvveti
ortalama 78 N olarak belirlenmiştir.

Grafik 1.Dinamometre ile Ölçülen Kesme Kuvveti
(1)
MALZEME MODELLERİ
Visko-Plastite Teorisi
Plastik deformasyon malzemenin geri dönüşü olmayan değişimi olarak isimlendirilir.Bu tarz
deformasyonlar malzemenin elastik limitinin veya başka bir değişle akma stersinin üzerinde
bir strese maruz kalmasıyla ortaya çıkar. Ancak malzemelerin farklı gerinim hızlarındaki
davranış değişimi viskoplastite teorisin ortaya çıkmasına neden olmuştur.Visko-Plastite teorisi
temel olarak malzemenin akma stressinin gerinim hızı,sıcaklık,basınç vb. değişkenlere bağlı
olarak değişmesi olarak tanımlanabilir.Visko-Plastite teorisi temel alınarak birçok malzeme
modeli geliştirilmiştir. Bu çalışmada bahsedilen modeller, Johnson-Cook[6] ve Steinberg[7]
Visko-plastik malzeme modelleridir.
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Johnson-Cook Malzeme Modeli
Labrotuvar şartlarında 12 farklı malzemenin labrotuvar şartlarında denenmesiyle doğrulanmış
bu model akış stressini gerinim sertleşmesi, gerinim oranı sertleşmesi ve termal yumuşamaya
bağlı olarak tanımlamaktadır. A,B,n,C,m değişkenlerinin malzeme sabiti olarak,T
değişkeninin sıcaklık değeri olarak tanımlandığı formülde, έ* değeri 1,0 s-1 gerinim hızının
göre plastik gerinim hızına oranlanması ile ortaya çıkmaktadır.Bu modele göre belirlenen
akma stresi aşağıdaki gibidir.
σ= [A+B εn][1+Cln έ*] [1-T*m]
Steinberg-Guinan Malzeme Modeli
Bu modele göre malzemenin akma noktası ve kesme modülü(G) basınç sıcaklık ve plastik
gerinime bağlı olarak modellenmiştir.Elde edilen formülasyon 14 farklı malzemenin
kullanılmasıyla edilen deneysel verilerin bilgisayar ortamında yapılan testler ile
karşılaştırılması ile doğrulanmıştır. β değişkenin sertleşme sabiti,n değişkeninin sertleşme
katsayısı (ε+εi) toplamının etkili plastik gerinim olarak tanımlandığı formülde T değişkeni,
sıcaklığı P değişkeni basıncı G’P kesme modülünün basınca bağlı türevini Y’ P değişkeni akma
stresinin basınca göre türevini göstermektedir. Bu modele göre belirlenen kesme modülü ve
akma stresi aşağıdaki gibidir.
G= G0 [1+( ) + (T-300)]
Y= Y0 [1+β(ε+εi)]n [1+( ) + (T-300)]
NUMERİK ANALİZLER
Deneysel çalışmalardan elde edilen kesme kuvvetlerini karşılaştırılmak amacıyla bir dizi
nümerik analiz çalışması yapılmıştır.Orthogonal kesmenin modellendiği analizlerde kesme
parametreleri Resim 2’de gösterildiği gibidir.

Resim 2. Orthotropik Kesme Değerleri
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Ansys-Autodyn programı kullanılarak gerçekleştirilen kesme simülasyonlarında iş parçası ve
kesici takım arasındaki sürtünme kat sayısı 0,4 olarak belirlenmiştir.Modelin 2 boyutlu olarak
oluşturulduğu analizlerde kesici takım ile iş parçası arasındaki etkileşim sabit boşluk metodu
kullanılarak sağlanmıştır.Çözüm sırasında düğüm noktaları geometrik gerinim 1,5’e
ulaştığında erozyona uğrayacak şekilde ayarlanmıştır. Analizlerde kullanılan kesici takım
malzemesinin yüksek mekanik dayanıma sahip olması istendiğinden Johnson-Cook
formülasyonuna göre modellenmiş Tungsten alaşımındaki bazı parametreler (Tablo 1)
değiştirilmiştir.
Tablo 1. Kesici Takım Johnson-Cook Parametreleri

Değer

Parametre
Kesme Modülü(kPa)

1,60E+08

Başlangıçtaki Akma Noktası (A)
1,506E+11
(kPa)
Sertleşme Sabiti (B) (kPa)

1,77E+08

Sertleşme Katsayısı (n)

0,9

Gerinim Hızı Sabiti (C)

0,016

Termal Yumuşama Katsayısı (m) 1
ANALİZ – 1
Johnson-Cook malzeme modeline göre mekanik özellikleri belirlenmiş bakırın(Tablo 2)
kesme analizinin gerçekleştirildiği bu analizde kesici takım üzerine tanımlanan ölçüm
noktaları üzerine düşen kesme kuvveti incelenmiştir.(Resim 3)

Resim 3. Orthotropik Kesme Analizi
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Tablo 2. Bakır İş Parçasına ait Johnson-Cook Parametreleri

Değer

Parametre

Kesme Modülü(kPa)
4,60E+07
Başlangıçtaki Akma Noktası (A)
9E+4
(kPa)
Sertleşme Sabiti (B) (kPa)
2,92E+05
Sertleşme Katsayısı (n)

0,31

Gerinim Hızı Sabiti (C)

0,025

Termal Yumuşama Katsayısı (m) 1
Johnson-Cook malzeme verileri kullanılarak gerçekleştirilen ilk analiz sonucunda kesici takım
üzerinde bulunan ölçme noktasına etki eden kesme kuvveti Grafik 2’de gösterildiği
gibidir.Buna göre kesme işlemi esnasında ortaya çıkan kuvvet genel olarak 0 - 100 N arasında
değişkenlik göstermektedir.Kuvvetin artan bir trend izlemesi, kesme sırasında oluşan talaşın
kesme süresi boyunca artarak uç üzerine etki etmesinin neden olduğu düşünülmektedir.

Grafik 2.J-C Malzeme Modelinin Kullanıldığı Analizde Belirlenen Kesme Kuvveti
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ANALİZ – 2
Steinberg-Guinan malzeme modeline göre mekanik özellikleri belirlenmiş bakırın(Tablo 3)
kesme analizinin gerçekleştirildiği bu analizde kesici takım üzerine tanımlanan ölçüm
noktaları üzerine düşen kesme kuvveti incelenmiştir.Analiz sonucunda elde edilen kesme
kuvveti Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.
Tablo 3. Bakır İş Parçasına ait Steinberg-Guinan Parametreleri

Değer

Parametre
Kesme Modülü(kPa) (G 0)

4,77E+07

Başlangıçtaki Akma Noktası (Y 0)
(kPa)

1,20E+05

Maksimum Akma Noktası (kPa)

6,40E+05

Sertleşme Sabiti (β)

36

Sertleşme Katsayısı (n)

0.45

dG/dP (G’P)

1,35

dG/dT (kPa/K)

-1,80E+04

dY/dP (Y’ P)

0,003396

Grafik 3.S-G Malzeme Modelinin Kullanıldığı Analizde Belirlenen Kesme Kuvveti
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SONUÇLAR
Gerçekleştirilen denemeler sonucu ölçülen kesme kuvveti göz önüne alındığında, JohnsonCook malzeme modeli ile gerçekleştirilen analizi ile elde edilen kuvvetlerin daha doğru
olduğu sonucuna varılmıştır.Steinberg-Guinan malzeme modeli ile yapılan analiz sonucunda
elde edilen kuvvetlerin deneysel çalışmadakiler ile büyük farklılık göstermiştir.Aradaki bu
farklılığın Steinberg-Guinan malzeme modelini oluşturuken yapılan denemelerin 105 s-1
gerinim hızında yapılmasının neden olduğu düşünülmektedir.Bu çalışmada gerçekleştirilen
analizlerde ise ortaya çıkan en yüksek gerinim hızı 7x104 s-1 olarak tespit edilmiştir.Bu
nedenle bu iki malzeme modelinin daha yüksek gerinim hızlarında karşılaştırılması daha
gerçekçi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır.105 s-1 gerinim hızından düşük
analizlerde ise Johnson-Cook malzeme modelinin kullanılması daha doğru gözükmektedir.
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ABSTRACT
In this study which was made of computational fluid dynamics inside a cavity geometry was
researched about acoustic results. The flow field and acoustic data were evaluated. The results which
are conducted by changing the geometry were observed. Variation was developed for determining the
ideal geometry. Comparisons were made by changing the boundary conditions.
ÖZET
Bir kavite geometrisi içindeki akışın hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile analizlerinin
yapılığı bu çalışmada, akustik sonuçlar üzerine incelemeler yapıldı. Elde edilen akış alanı ve akustik
verileri değerlendirildi. Geometri üzerinde değişiklikler yapılarak sonuçlara etkisi gözlemlendi. İdeal
geometrinin saptanması için farklı varyasyonlar geliştirildi. Sınır koşulları değiştirilerek
karşılaştırmalar yapıldı.
GİRİŞ
Kara araçlarının kapı kenarlarında, boru hatları içinde veya uçakların mühimmat depoladıkları
kısımlarında, mühimmatlarını bırakmalarının ardından oluşan geometri genel olarak kavite olarak
isimlendirilir. Kavite bölgesi türbülanslı akış alanının gözlemlediği görece basit yapılardır. Ancak
kavite akış alanında oluşan zamana bağlı değişkenlerin etkileşimleri karmaşık bir akış alanı görüntüsü
ortaya çıkartmaktadır [1]. Kavite giriş bölgesinden başlayan serbest akım sınır tabakası, kavite içine
doğru kayma takabası ayrılması oluşturur. Oluşan yapı kavite içinde vorteks yapılarının oluşmasını
sağlerken kavite arka duvarı ile etkileşime girer, Şekil 1. Oluşan vorteks yapılarının kavite içinde
oluşturduğu zamana bağlı basınç değişimleri akustik dalgalarının oluşumu besler. Kavite arka
duvarından yayılan akustik dalgalar kayma tabakasının oluşumunu besleyen ön kavite duvarı ile
etkileşime girerek vorteks oluşumunu tetikler. Böylece görece basit kavite geometrisi akış alanı içinde
iki taraflı bağlı etkileşim gerçekleşir. Akış alanı akustik oluşumunu beslerken akustik basınç dalgaları
akış alanını etkiler [2]. Bu iki yönlü etkileşim birçok çalışma ile incelenmiştir.
Bu etkileşimin ve zaman bağlı değişimlerin kavite içindeki cisim ile etkileşimi ise görece basit olan
geometriye önemli bir boyut daha getirmektedir. Akış alanı ile akustik alan arasındaki bu karşılıklı
ilişki önemli araştırma alanlarından birdir [3]. Ancak aerodinamik basınç değişimleri yanında çok
küçük ölçekli akustik basınç alanının hesaplamalı akışkanlar mekaniği yaklaşımı kullanırak çözülmesi
hem ayrıklaştırma alanının sayısal ağ yapısının sık dokunmasını hem de yüksek mertebeden
ayrıklaştırma şeması kullamını gerektirdiğinden [4] aeroakustik araştırmalarında Lighthill [5]
tarafından teklif edilen Akutsik Analoji yaklaşımı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada sesaltı
düşük Reynolds ve Mach sayısı için kavite ve cisim etkileşimi aeroakustik özellikleri içerecek şekilde
incelenmiştir. Akış alanına sayısal sonuçlar deneysel veriler ile karşılaştırılmış, akış alanına ait
değişkenler ise FW-H Akustik Analojisi yardımıyla aeroakustik gürültü seviyesinin belirlenmesinde
kullanılmıştır.
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Şekil 1. Kavite içindeki akış yapısı[1].
Bu sayısal çalışmada 2 ana durum ele alınmıştır. Birinci durumda boş kavite akış alanı incelenmiştir.
İkinci durumda ise, kavite içine taşıma yüzeyi özelliğine sahip damla profil yerleştirilerek kavite-cisim
etkileşimi incelenmiştir. Kavite içine yerleştirilen damla profilin akış alanı ve akustik basınç değerleri
üzerindeki etkisi farklı açılar için hesaplanmıştır.
SAYISAL YAKLAŞIM
Akış alanın ait zamana bağlı bünye denklemlerinin sayısal ayrıklaştırması ticari hesaplamalı akışkanlar
dinamiği çözücüsü ile gerçekleştirilmiştir. Mekânsal ayrıklaştırma için sonlu hacim yaklaşımı
kullanılırken zamansal ayrıklaştırma için kapalı basınç temelli çözücü ile hem mekansal hem de
zamansal ayrıklaştırmada ikinci mertebeden ileri gidişli şema (upwind scheme) kullanılmıştır. Akış
alanın ait korunum denklemleri Denklem 1’de verilmiştir [6].
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Denklem 1’de ui hız alanı, p basınç, f i kontrol hacmine etki eden dış kuvvet ve Re Reynolds sayısıdır.
Çalışmanın analiz aşamasında öncelikle sınır koşulları belirlenmiştir. Buna göre hız, Reynolds sayısı,
mikrofon noktaları gibi koşullarda çeşitli varyasyonlar oluşturuldu. Boş kavite için gerçekleştirilen
sayısal analizde kavite derinliği 20 mm, Reynolds sayısı 4000 ve bu doğrultuda hız 2.92 m/s olarak
belirlendi. İkinci sayısal varyasyonda ise, kavite geometrisinin orta eksenine damla profil konuldu ve
kavite ön duvarına eğim verildi.
HESAPLAMA ALANI VE SAYISAL AĞ YAPISI
Bu çalışmada ele alınan bir kanal içerisindeki kavite akışına ait hesaplama alanı Şekil 2’de
gösterilmektedir. Kavitenin uzunluğunun derinliğine oranı 4 olarak alınmıştır. Geometriye ait boyutlar
Özsoy ve diğerleri [7] von Karman Enstitüsünde gerçekleştirdiği deneysel çalışmalar ile
karşılaştırılacak şekilde alınmıştır. Hesaplama alanı, kavitenin ön duvarından üç basamak uzunluğu
kadar önde başlamakta ve kavite arka duvarından itibaren de 15 basamak boyu uzunluğuna kadar
devam etmektedir. Belirlenen geometrik uzunluklar hem boş kavite hem de damla profil içeren kavite
için aynı şekilde kullanılmıştır. Üçüncü durumda ise kavite ön duvarına eğim verilmiştir, Şekil 3.
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Şekil 2. Kavite-damla profil etkileşimi için genel görünüm
Damla profil hem düz ön duvar hem de θ açı eğimli ön duvar için 5 farklı hucüm açısı için
incelenmiştir: 00 ,  20 ,  50 . Ön duvar eğim açısı ise 300 ve 450 olarak alınmıştır. 300 ve 450 yapılan
analizlerde farkı görebilmek için kısalan giriş uzunlukları 3 kavite derinliği boyuna uzatılarak analizler
tekrarlanmıştır.

Şekil 3. θ Açı Eğimli Kavite-Damla Profil Etkileşimi için genel görünüm.
Sayısal ağ yapısı hesaplama alanın girişinden gelen serbest akımın duvar üzerinde oluşturacağı sınır
tabakayı yakalayacak şekilde duvar yakınında sık oluşturulmuştur. Ayrıca kavite ön ve arka
duvarlarından kopan ve etkileşen vorteks yapılarının doğru çözümlenmesi için bu bölgelerde de
sayısal ağ yapısı sıklaştırılmıştır. Sayısal ağ örgü sayısı boş kavite için 104.120 hücreden oluşurken,
kavite-cisim etkileşimde kullanılan ağ yapısında 116.000 hücre bulunmaktadır.
Kavitenin içine airfoil yerleştirildiği analizlerde ise, airfoil etrafınfaki ağ örgüsü kopan kayma tabakası
vorteks yapıları ile cismin etkileşimini doğru analiz etmek için sıklaştırılarak oluşturulmuştur, Şekil
4a-b.

(a)
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(b)
Şekil 4. (a) Kavite- Damla Profil etkileşimi sayısal ağ yapısı genel görünüm, (b) Damla profil yakın
çevresinde sıklaşan ağ örgüsü
AEROAKUSTİK MODEL
Aerodinamik temelli oluşan sesin anlaşılmasında ve teorik bir zemine oturtulmasında en önemli adım
1950’li yıllarda Lighthill [5] tarafından atılmıştır. Lighthill süreklilik ve momentum denklemini dalga
denklemi formunda yazarak kaynak terimli yeni bir denklem elde etmiştir. Temelde, akışın uzak alanı
ile yakın alanını birbirinden ayırmıştır yani sesi üreten kaynak ile sesin yayıldığı ortam arasında hiçbir
etkileşim olmadığını kabul etmiştir. Aeroakustikte geliştirilen bu yaklaşım Akustik Analoji (AA)
olarak bilinmektedir. Ligthill denklemi tüm akış alanında ve hiçbir katı yüzey olmadığında ya da katı
yüzeyin etkisi ihmal edildiğinde geçerlidir.
Analizde akustik sonuçlar için Ffowcs Williams ve Hawkings Modeli kullanıldı[8]. Bu model temelde
Navier Stokes ve Süreklilik denklemlerinde türetilen ve homojen olmayan bir dalga denklemidir. Bu
denklemler;
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doğrultusundaki bileşeni iken, v i yüzey hızının xi doğrultusundaki bileşeni ve vn yüzey hızının
yüzey normali doğrultusundaki bileşendir.  ( f ) ve H ( f ) sırasıyla Dirac Delta ve Heaviside
fonksiyonunu işaret etmektedir. p' uzak bölgedeki ses basıncıdır. ( p'  p  p0 ) . f  0 ise sınırsız
uzaydaki dış akış probleminde ( f  0) matematiksel bir yüzeyi belirtir. Teorik fonksiyonu
genelleştirmeyi kolaylaştırır ve serbest uzayda Green fonksiyonu çözümleri geçerli olur. Bu yüzey
( f  0) kaynak yüzeyine uygundur ve cismin sızdırmaz yüzeyi ile veya cismin kapalı bir geçirgen
yüzey olarak tanımlanabilir. Tij Lighthill gerilme tansörü Denklem 2’de tanımlanmıştır.
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Pij basınçlı gerilme tansörüdür. Stokes akışları için şu şekilde verilir ;
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Akış alanı içinde hesaplanan zamana bağlı değişkenlerin girdi olarak kullanıldığı Akustik Analoji
yaklaşımında boş kavite ve kavite-cisim etkileşimine ait gürültü sonuçları hesaplama alanı içine
yerleştirilen 27 mikrofon kullanılarak hesaplanmıştır, Şekil 5.

Şekil 5. Kavite hesaplama alanı içine yerleştirilen mikrofon konumları
Ses Basınç Seviye’si hesaplanmasında kullanılan bağıntı Denklem 5’de verilmiştir;

SPL  20 log10

P
P0

(5)

P akışa ait zaman bağlı basınç değer iken, P0 ise insan kulağının duyacağı minimum ses basıncını
göstermektedir. P0 referans basınç değeri 2.10-5 [Pa] olarak kabul edilir.
SAYISAL SONUÇLAR
Hesaplama alanında birim zaman adımı 10-4 sn. iken toplam hesaplama süresi 1 sn olarak alınmıştır.
Elde edilen hız kontörleri boş kavite ve kavite-cisim etkileşimi için Şekil 6 a-e’de verilmiştir.

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)
Şekil 6. (a) Boş kavite(1.Durum), (b) 0 ‘li cisim(2.Durum),(c) +50 ‘li cisim(3.Durum) (d) 300 kavite
girişli +50’li cisim(4.Durum), (e) 450 kavite girişli +50’li cisim(5.Durum) için zamana bağlı hız
kontörleri.
0

Geometrilerde kavite içerisine 0.5h ve 3.5h uzaklıklara kavite derinliği uzunluğunda sanal çizgiler
çizilmiş, Şekil 2 ve bunlar üzerindeki hız, basınç ve türbülans kinetik enerjisi değerleri
karşılaştırılmıştır.
Akış alanına ait zaman bağlı basınç değişimleri Denklem 5 kullanılarak Ses Basınç Seviyesi
(SPL) - Frekans grafikleri elde edilmiştir. Yapılan analizlerin sonuçları mikrofon noktalarında
karşılaştırılmış ve belirli mikrofon noktaları üzerinde belirgin farklılıklar gözlemlenmiştir, Şekil 10.

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

645

Konan ve Zafer

(a)
(b)
Şekil 7. (a) 0.5h, (b) 3.5h çizgilerindeki basınç değerleri

(a)
(b)
Şekil 8. (a) 0.5h, (b) 3.5h çizgilerindeki türbülans kinetik enerjisi değerleri

(a)
(b)
Şekil 9. (a) 0.5h, (b) 3.5h çizgilerindeki hız değerleri
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Şekil 10. Kavite akışına ait SPL-frekans değerleri (a)10. mikrofon, (b)14.mikrofon (c) 20.mikrofon
(d)22.mikrofon (e)24. mikrofon
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SONUÇLAR
Bu çalışmada görece basit olmasına rağmen akış-akustik alan etkileşimlerinde önemli bir yer tutan
kavite içi akışı incelenmiştir. Akış alanına ait zamana bağlı değişkenler sıkıştırılamaz sonlu hacimler
ayrıklaştırma şeması kullanılarak çözülmüştür. Kavite akışı kapalı basınç temelli zaman
ayrıklaştırması ile k-epsilon türbülans modeli ile hesaplanmıştır. Akış alanına ait zaman bağlı
değişkenler FW-H akustik analoji yaklaşımına girdi olarak kullanılmış ve kavite için farklı konumlara
yerleştirilmiş mikrofonlar için gürültü değerleri belirlenmiştir. İncelenen 3 farklı modelden boş kavite
ve kavite-cisim etkileşime dair sonuçlar yukarıda verilmiştir. θ açı eğimli ön duvar cisim etkileşimi
çalışma içerisinde incelenen başka bir konu olmuştur.
Yapılan çalışmalar sonucunda kavite içi ve etrafında vorteks yapılar gözlemlenmiştir, Şekil 6. Çeşitli
damla profil ve kavite açılarının basınca etkisi görülmüştür. Kavite giriş açısı azaldıkça basıncın arttığı
belirlenmiştir.Damla profil üzerine gelen kuvvetin en az olması yararlı yükün bu kuvvetler etkisiyle
geri dönüp kaviteye çarpmaması için önemlidir. En düşük basın ve türbülans kinetik enerjisine sahip
olan 3 durumun bu tür problemler için en ideal çözüm olabileceği saptanmıştır. Bu çalışma dahilinde
taşıma ve sürükleme kuvvetleri hesaplanmamıştır. Ancak bu kuvvetlerin hesaplanmasıyla elde edilen
sonuçlar ispatlanabilir. Geometrilerin tamamında kavite çıkışında hızın artmasına bağlı olarak basınçta
düşüş görülmüştür.
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ABSTRACT
A flat 4 node shell element superposing plate bending and membrane components is
developed which takes 6 degrees of freedom (DOF) per node. Normally, shell elements
possess 5 degrees of freedom, three translational and two rotational, each being in-plane, per
node. A sixth DOF is associated with shell normal rotation via imposing an arbitrary out-ofplane-rotation originated in-plane displacement field. Such rotations are called drilling degree
and are required in practical applications where shells are connected with other types of
elements which possess such DOFs. Various numerical examples are presented in order to
compare the performance of the proposed element with trusted commercial finite-element
software.
ÖZET
Bu çalışmada plak eğilme davranışı ile membran eleman davranışı süperpoze edilerek düğüm
noktası başına 6 serbestlik derecesine ait 4 düğüm noktalı düzlemsel bir kabuk eleman
geliştirilmiştir. Genellikle kabuk elemanlar düğüm noktası başına, üç adet öteleme, iki adet
düzlem içi dönme olmak kaydıyla 5 adet serbestliğe haizdirler. Bu çalışmada kabuk
düzlemine dik dönme bileşenlerinden kaynaklı düzlem-içi yer değiştirme alanı tanımlanmak
suretiyle formülasyona 6. serbestlik derecesi eklenmiştir. Düzlem dışı dönme serbestliği
olarak da adlandırılan bu bileşen özellikle kabuk elemanın bu serbestliği ihtiva eden diğer
eleman tipleri ile birlikte hesaplanması gerektiği durumlarda oldukça önem kazanmaktadır.
Geliştirilen elemanın performansını test etmek üzere çeşitli sayısal uygulamalar ortaya
konulmuş ve sonuçlar literatürde güvenilen ticari sonlu eleman paket programları ile
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
GİRİŞ
Yeni sonlu elemanların geliştirilmesi yeni bir konu olmayıp son yıllarda hız kazanmıştır.
Kabuk elemanların mühendislik uygulamalarında geniş bir kullanım alanı bulması birçok
araştırmacının ilgisini bu konuya çekmiştir. Yeni sonlu eleman formülasyonlarındaki amaç,
sonlu eleman ağının bozulmaya karşı hassasiyetini düşürmek ve seyrek sonlu eleman ağıyla
yapılan çalışmaların başarısını arttırmaktır. Basit ve etkili bir kabuk sonlu eleman oluşturmak
için farklı yaklaşımlar denenebilir. Eğrisel koordinatlarda klasik kabuk teorisi temel alınarak
eğrisel kabuk elemanlar oluşturulabilir, üç boyutlu katı elemanlardan türetilerek bozulmaya
uğramış kabuk elemanlar yapılabilir, ya da membran eleman ve plak eğilme elemanının
birleştirilmesiyle düz kabuk elemanlar elde edilebilir [1]. Bu yöntemlerden saydığımız son
yöntem formülasyonun basitliği ve hem membran hem de plak davranışında daha esnek bir
davranış göstermesi sebebiyle çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna bir de düzlem dışı
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dönme serbestliği eklenerek oluşturulan sonlu eleman birçok mühendislik problemine etkili
bir çözüm sağlamaktadır. Bu çalışmada da düzlem gerilme elemanı ve plak eğilme elemanı
birleştirilerek her nodunda 6 adet serbestlik derecesine sahip ve toplamda 24 serbestlik
dereceli dikdörtgen formda bir kabuk sonlu eleman elde edilmiştir. 3 veya 4 nodlu kabuk
elemanlar izotrop malzeme kanunları çerçevesinde yaygın olarak çalışılmaktadır. Her ikisinin
de zayıf ve güçlü yönleri bulunmaktadır. Üçgen elemanlar karmaşık cisimlerin sonlu
elemanlara bölünmesinde yeteneklidirler, dikdörtgen elemanlar ise problemin çözümünde
daha yüksek bir yakınsama performansına sahiptirler [2]. Dikdörtgen formdaki elemanlar
birçok sayısal uygulamada yüksek başarıyla kullanılan eleman türlerindendir.
Günümüze kadar sonlu eleman formülasyonu konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 4
nodlu kabuk elemanlar üzerinde Dovey 1974, Dvorkin ve Bathe 1984, Taylor ve Simo 1985,
Frey 1989, Groenwold ve Stander 1995 çalışmış ve plak membran birleşim denemeleri
yapmışlardır [3]. 5 serbestlik dereceli elemanlar aşırı rijit bir yapı sergilemektedirler. Düzlem
dışı serbestliğin eklenmesi elemanın nod sayısını arttırmadan elemanın yer değiştirme
alanının derecesini arttırmaktadır. Düzlem dışı dönme serbestliğine haiz düzlem elemanlar
üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Allman tarafından eleman nodlarında düzlem dışı
dönme serbestliğini sağlayan kuadratik yer değiştirme yaklaşımıyla kayda değer bir çalışma
hazırlanmıştır 1984, 1988 [4]. Bergan ve Fellipa 1985’te düzlem dışı yer değiştirmeyi de
düşünerek serbest bir formülasyon hazırlamışlardır [5]. Cook 1986 ve 1987’de düzlem dışı
serbestlikle bir hibrid metodu birleştirmiştir [6]. MacNeal ve Harder 1988’de Allman’ın
elemanını düzenlemişlerdir [7]. Long ve Xu düzlem dışı dönme serbestliğine yeni bir tanım
önermiş ve uygun eleman modelleri geliştirmişlerdir [8]. Pimpinelli de gerilme elemanları
üzerinde çalışmalar ortaya koymuştur [9]. Geyer ve Groenwold hibrid gerilme tekniğiyle
düzlem dışı dönme serbestliğine sahip membranları formülüze etmişlerdir [10].
Ibrahimbegovic 1990 da Hughes ve Brezzi’nin 1989’da yaptığı teorik çalışmasını temel alarak
penaltı formülasyonunu geliştirmiştir [11]. Düzlem dışı dönme serbestliğine sahip dikdörtgen
elemanların formülasyonu konusunda Naghdi 1964, Reissner 1965, Ahmad 1970, de Veubeke
1972, Amara ve Thomas 1979, Suzuki ve Kaneko 1982, Herrmann 1983, Arnold 1984, Atluri
1984, Sabir 1985, Lee ve Yoo 1988, Yunus 1988 tarafından da çalışmalar yapılmıştır.
Gelecek çalışmalar, mevcut eleman formülasyonlarında küçük değişimler yaparak sonuçların
iyileştirilmesi şeklinde olacaktır.
KABUK ELEMAN FORMÜLASYONU
Kabuk sonlu eleman, düzlem dışı dönme serbestliğini de içeren membran eleman ve plak
eğilme elemanının birleştirilmesiyle elde edilmiştir.

+

=

Şekil 1. Kabuk elemanın oluşturulmasında izlenen yöntem
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Membran Eleman Formülasyonu
Tipik bir membran eleman, düzlemde iki doğrultuda yer değiştirme serbestliğine sahiptir.
Buna bir de düzlem dışı dönme serbestliği eklendiğinde daha etkili bir membran eleman elde
edilir.

Şekil 2. Membran denge denklemleri ve nodal serbestlikler
Membran elemanın x ve y doğrultularında denge denklemlerini yazarak aşağıdaki eşitlikler
elde edilir:

Nx
x

N xy

Ny

N xy

y

x

y

qx ( x, y)

0

(x yönünde D.D.)

q y ( x, y)

0

( y yönünde D.D.)

Normal kuvvet ve şekil değiştirme ilişkileri matris formda da gösterilebilir.

Nx
Ny
N xy

1 v
0
Eh
v 1
0
(1 v 2 )
1 v
0 0
2

uc
x
vc
y
uc
y

vc
x

Membran eleman her nodunda 3 serbestlik derecesine sahip olup toplamda 12 adet serbestlik
derecesine sahiptir. Bunlar x ve y ekseninde yer değiştirmeler ile düzleme dik dönme
serbestliğidir.

u
v
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z

1
2

v
X

u
Y

Boyutları 2ax2b olan dikdörtgen elemanda lokal koordinatlar (s,t) ile global koordinatlar (x,y)
arasındaki bağıntılar dikkate alınarak formülasyonda sekiz sabit içeren bölge terimleri
yaklaşım fonksiyonları aşağıdaki gibi seçilmiştir.
u

u (s, t)

1

s 2

t3

st 4

t 25

st 2 6

t 3 7

st 38

v

v(s, t)

1

s 2

t 3

st  4

s 2 5

ts 2 6

s3 7

ts3 8

Yerel koordinat değerleri 1,2,3,4 nodları için sırasıyla (-1,-1), (1,-1), (1,1) ve (-1,1) olduğu
göz önüne alınıp her nod için değerler yerine konulduktan sonra ortaya çıkan 8’er denklem
sayesinde bilinmeyen katsayılar bulunur. Ara işlemlerden sonra şekil fonksiyonları aşağıdaki
şekilde elde edilir:

Nu

1
8

Nv

1
8

Rijitlik matrisini elde etmek için kullanılan olan virtüel iş ifadesi aşağıdaki şekildedir:

Nx
A

u
x

N xy (

u
y

v
)
x

Ny

v
y

uqx

vq y dA

Qxi ui

Qyi vi

Ara işlemler sonucu elde edilen membran rijitlik matrisi elde edilir. Burada x ve y
doğrultularındaki yerdeğiştirme serbestliklerinden yola çıkarak elde edilen 8x8 membran
eleman rijitlik matrisiyle düzlem dışı dönme serbestliğini hesaba katarak elde edilen 4x4
rijitlik matrisi birleştirilerek 12x12 membran eleman sistem rijitlik matrisi elde edilir.
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KM

K 8uc ,vc
K 4,8

K 8,4
K4z

Plak Eleman Formülasyonu
Plaklar kalınlıkları diğer iki boyutundan küçük olan yapılardır. Plaklara yapılan düşey
yükleme kesme kuvveti ve momentin oluşmasına sebep olur. İnce plaklarda oluşan
momentlerin hesaplanması için geliştirilen en genel teorem Kirchhoff Teorisidir. Kirchhoff
teorisinde bulunan sonuçlar fiziksel olarak, klasik kiriş eğilme teorisinin aksine, M x y ekseni
etrafında oluşan eğilme momentini, M y x ekseni etrafında oluşan eğilme momentini ifade
eder. M xy ise karışık türevli momentlerdir. Vx ve V y kesme kuvvetleridir. Burada D eğilme
rijitliğini, h plak kalınlığını v Poisson oranını, w düşey yer değiştirmeyi göstermektedir.

Şekil 3. Plak denge denklemleri ve nodal serbestlikler
D

Eh3
12(1 v 2 )

Plak elemanda düşey denge denklemi ile x ve y doğrultularında dengeleri yazarak aşağıdaki
denklemler elde edilir:
Vy

Vx
x
Vy
Vx

q( x, y)

y
M xy

My

x

y

M xy

Mx
x

y

0

( Düşey D.D.)

( Moment x ekseni D.D.)

( Moment y ekseni D.D.)

Kesme kuvvetleri düşey denge denkleminde yerleştirilirse genel yönetici denklem elde edilir.
2

Mx
x2

2

2

M xy

x y

2

My
y2

q ( x, y )

0

Moment eğrilik ilişkileri matris formunda da gösterilebilir.
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2

Mx
My

1 v
D v 1

M xy

0 0

0
0
1 v
2 2

w
x2
2
w
y2
2

w
x y

Kirchhoff teorisinde elde edilen diferansiyel denklem 4. Dereceden olup eleman sınırlarında
yer değiştirme ve eğim sürekliliğinin sağlanması gerekir. Bu süreklilikler sağlanmazsa
uyumlu ya da uygun olarak adlandırdığımız elemanlar oluşamaz. Uyumlu bir eleman
oluşması için elemanın bütün süreklilik gereksinimlerini sağlaması gerekir. Bu gereklilikler
ve uyumlu elemanların formülasyonun katı matematik temellere dayanması sebebiyle basit ve
etkili bir uyumlu Kirchhoff plak elemanının elde edilmesi zordur. Bu nedenle piyasada çok iyi
yakınsama özelliğine sahip olan uyumlu elemanların yerine yaklaşık yakınsaklığa sahip olan
uyumsuz elemanlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise Kirchoff plak teorisine
dayanan uyumlu bir eleman olan BFS (Bogner, Fox ve Schmit) dikdörtgen plak elemanı
kullanılmıştır. BFS elemanı düşey yer değiştirme, x ve y eksenleri etrafında dönme
serbestliklerine sahip olup aynı zamanda ikinci derece karışık yer değiştirme türevlerini de
serbestlik derecesi olarak bünyesinde barındırır. Böylece her nodunda 4 serbestlik derecesine
sahip olup toplamda 16 serbestlik derecesine sahiptir.

w
w
y

x

w
x

y
2

w
x y

wxy

Boyutları 2a x2b olan dikdörtgen elemanda lokal koordinatlar (s,t) ile global koordinatlar
(x,y) arasındaki bağıntılar dikkate alınarak 16 serbestlik dercesine sahip olan bu elamanda
şekil fonksiyonlarını türetmek için 16 katsayılı bir polinom kullanılır.

w( s, t )
s 3ta11

a1

s 2t 2 a12

w
y

x
s 3 a11

y
3s 2ta11
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sa2

st 3a13

1
b

a3

2s 2ta12
w
x

s 2 a4

ta3

1
a
2
2st a12

s 2t 3a14

sa5

t 3a13

s 3a7

s 3t 2 a15

3s 2t 2 a14

2sa4

ta5

2st 3a14

s 2ta8

st 2a9

t 3a10

s 3t 3a16

s 2 a8

2ta6

3st 2 a13
a2

t 2 a6

sta5

2sta9
2s 3ta15

3s 2 a7
3s 2t 2 a15
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wxy

1
ab

a5

2sa8

2ta9

3s 2 a11

4sta12

3t 2 a13

6st 2 a14

6s 2ta15

9s 2t 2 a16

Yerel koordinat değerleri 1,2,3,4 nodları için sırasıyla (-1,-1), (1,-1), (1,1) ve (-1,1) olduğu
göz önüne alınıp her nod için değerler yerine konulduktan sonra ortaya çıkan 16 denklem
sayesinde bilinmeyen katsayılar bulunur. Ara işlemlerden sonra şekil fonksiyonları şu şekilde
elde edilir:

N

1
16

Rijitlik matrisini elde etmek için kullanılmış olan virtüel iş ifadesi aşağıdaki şekildedir.
2

Mx
A

w
x2

2

2M xy

w
x y

2

My

w
y2

wq( x, y ) dA

Qi wi

Ara işlemler sonucu 16x16 olarak elde edilen plak elemanın rijitlik matrisinde karışık türev
serbestlikleri egale edildiğinde 12x12 boyutlarında plak eleman için yeni rijitlik matrisi elde
edilir.
w , x , y

KP

K12c

K 4,12

K12,4
w

K 4 cxy

Membran ve Plak Eleman Rijitlik Matrislerinin Birleştirilmesi
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Kabuk elemanın sistem rijitlik matrisini elde etmek amacıyla membran eleman ve plak
elemanın rijitlik marislerini birleştirdiğimizde yeni sistem rijitlik matrisi elde edilir. Bu
birleşimde hiçbir serbestlik bir diğerini etkilememektedir.
uc ,vc , z
K12

KM

KP

0

0
K

0

wc , x , y
12

K 4,12

0
K12,4
w

K 4 cxy

Örnek
Elemanın performansını denemek amacıyla her ikisi de bir ucundan ankastre olarak tutulmuş
olan seyrek ve sık sonlu eleman ağı kullanılarak tasarlanan iki özdeş yapı, yapılan özdeş
yüklemelerle analiz edilmiştir.

Şekil 4. Seyrek ve sık sonlu eleman ağı kullanılarak tasarlanan yapılar
Çizelge 1. Analiz sonucunda 1 nolu nodlarda elde edilen yerdeğiştirmeler
n1

ux

uy

uz

rx

ry

rz

SAP-I

0.001 0.000 -0.114 0.000 0.033 0.000

K24-I

0.001 0.000 -0.160 0.000 0.039 0.000

K20-I

0.000 0.000 -0.154 0.000 0.043 0.000

n1

ux

uy

uz

rx

ry

rz

SAP-II 0.001 0.000 -0.203 0.000 0.076 0.000
K24-II

0.001 0.000 -0.193 0.000 0.074 0.000

K20-II

0.001 0.000 -0.195 0.000 0.075 0.000

Çizelge 2. Analiz sonucunda 2 nolu nodlarda elde edilen yerdeğiştirmeler
n2
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ux

uy

uz

rx

ry

rz

SAP-I

0.002 0.000 -0.013 -0.047

0.002

0.000

K24-I

0.002 0.000 -0.013 -0.039

0.002

0.000
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K20-I

0.000 0.000 -0.005 -0.041

0.007

-0.010

ux

ry

rz

SAP-II 0.002 0.000 -0.018 -0.067

0.002

0.000

K24-II

0.002 0.000 -0.018 -0.060

0.003

0.000

K20-II

0.002 0.000 -0.017 -0.061

-0.002

-0.005

n2

uy

uz

rx

SONUÇLAR
Bu çalışmada her nodunda altı serbestliğe haiz toplamda yirmi dört serbestlikli dikdörtgen
formda bir kabuk eleman elde edilmiştir. Elemanın performansını değerlendirmek amacıyla
analizler yapılmıştır. Elemanın formülasyonunu kullanarak tasarlanan program ile ANSYS ve
SAP2000 analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları göstermiştir ki elemanımız
diğer ticari analiz programlarıyla uyumlu sonuçlar sağlamaktadır. Bazı özel örneklerde seyrek
ağ durumunda diğer programlarda kullanılan elemanlara göre üstünlükleri bulunduğu tespit
edilmiştir. Düzlemine dik dönme serbestliği açısından analizler değerlendirildiğinde;
kabuklarda sık seçilen sonlu eleman ağı için düzlemine dik serbestlik tanımlanmasının
sonuçlara etkisinin azalmakta olduğu ancak bu serbestliğin kabuklarda membran davranışı
etkin bölgeler için seyrek ağ durunda öneme haiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şu ana kadar
yapılan çalışmalar, üretilen kabuk elemanların güzel performans gösterdiğini ortaya
koymasına rağmen bozuk şekilli ve sonlu eleman ağının sıklığının az olduğu çalışmalarda
elemanların başarısını ve kararlığını arttırma çalışmaları sürmektedir.
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GEOMETRİK LİNEER DURUMUNDA AYNI FAZLI PERİYODİK EĞİLMİŞ
İKİ KOMŞU KARBON NANOTÜP İÇEREN SONSUZ ELASTİK ORTAMDA
GERİLME YAYILIMI
Reşat Köşker ve İsmail Gülten
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü,
Davutpaşa Yerleşkesi No:127 Topkapi 34010, Istanbul
ABSTRACT
In this study, within the framework of the piecewise homogeneous body model, with the use
of the exact three-dimensional geometrically linear equations of elasticity theory for
anisotropic bodies, the determination of the stress-strain state in the infinite body containing
periodically located two neighboring periodically curved Carbon Nanotubes (CNT) with
infinite length, is studied. It is assumed that the midlines of the CNTs are located in the same
plane and with respect to the location of the CNTs according to each other the co-phase
curving case is considered. Moreover, the materials of the CNTs are the same. The stress
distribution is studied when the body is loaded at infinity by uniformly distributed normal
forces in the direction of the CNTs’ location. The normal and shear self-equilibrated stresses
arising as a result of the CNT curving are analyzed and the influences of the interaction
between the CNTs on the distribution are studied. Numerical results to this interaction are
obtained.
ÖZET
Bu çalışmada, parçalı-homojen cisim modeli çerçevesinde, anizotrop cisimler için elastisite
teorisinin üç-boyutlu geometrik lineer kesin denklemleri kullanılarak, sonsuz uzunluklu
periyodik eğrilikli komşu iki Karbon Nanotüp (KNT) içeren sonsuz cisimde gerilme
değerlerinin belirlenmesi ele alınmıştır. KNT’lerin orta çizgilerinin aynı düzlemde olduğu ve
bunların birbirlerine göre yerleşimlerinin aynı fazlı eğriliğe sahip olduğu kabul edilmiştir.
Ayrıca lif malzemeleri aynı alınmıştır. Gerilme yayılımı, cisme sonsuzda KNT’ler yönünde
düzgün dağılmış normal kuvvetler etki gösterdiğinde incelenmiştir. KNT’lerdeki eğrilikten
dolayı artan kendi kendini dengeleyen normal ve kayma gerilmeler analiz edilmiş ve KNT’ler
arasındaki etkileşimin yayılıma etkisi çalışılmıştır. Bu etkileşimin sayısal sonuçları elde
edilmiştir.
GİRİŞ
Kompozit malzemeler alüminyum, bakır, çelik vb. mühendislik malzemelerine göre daha
fazla avantaja sahip olduklarından günümüzde bu malzemelerin üretimi artmıştır. Kompozit
malzemelerin geniş bir alanını oluşturan tek yönlü lifli kompozitlerin mukavemeti, önemli
ölçüde bu malzemelerin yapısal özelliklerine bağlıdır. Tek yönlü lifli kompozitlerin en önemli
yapısal özelliklerinden biri ise liflerin eğriliğidir. Bu liflerin eğrilik nedeni, dizayn sırasında
duyulan gereksinim veya teknolojik işlemlerin sonucudur. Genellikle, teknolojik işlemler
sırasında ortaya çıkan eğrisellikler yerel eğrilikler, dizayn gereksinimi sonucu ortaya çıkmış
olan eğrisellikler ise periyodik eğrilikler şeklinde modellenirler [1, 2]. Üretilen kompozit
malzemelerin uygulama başarısı ile kullanılma sırasında istenilen sonuçları vermesi, bu
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eğriliği hesaba katarak malzemedeki gerilme ve şekil değiştirme durumunun belirlenmesi ile
mümkündür. Liflerin eğrilikleri sonucu, kendi kendini dengeleyen gerilmeler artar ve bu artan
gerilmeler, lifler yönünde çekme ve basınç durumlarında, lifler ile matrisin birbirlerinden
ayrılmalarına sebep olabilirler [1, 2]. Sonuç olarak, eğrisel yapıya sahip kompozit
malzemelerin mekaniğinin tespiti, hem şekil değiştiren katı cisimler mekaniğinin gelişimi
hem de modern mühendislikte kullanılan özel kompozit malzeme bileşenlerinin
uygulamalarında önemlidir. Bu konuda yapılan birçok araştırmanın geniş biçimde açıklaması
ve yorumlaması [1, 2]’de verilmiştir. Buradan görüldüğü gibi eğrisel yapılı, tek yönlü lifli
kompozitler için gerilme durumu araştırmaları, liflerin hacim oranlarının çok düşük
değerlerinde yapılmış ve bu durumda kompozit malzeme periyodik eğilmiş tek bir lifi içeren
sonsuz elastik bir ortam gibi modellenmiştir. Böyle bir problemin incelenmesi için [3]’de
metod geliştirilmiş ve elde edilen sayısal sonuçlar bu metodun uygulanması ile mümkün
olmuştur. Referans [4,5]’de ise yerleşimleri iki paralel doğru boyunca birbirlerine göre aynı
fazlı ve zıt fazlı periyodik eğilmiş iki komşu lif içeren sonsuz elastik bir ortam için gerilme
durumu araştırılmış ve sayısal sonuçlar verilmiştir. [6, 7, 8] yayınlarında ise sözü geçen
kompozitlerde liflerin hacim oranı büyüdükçe lifler arasındaki karşılıklı etkinin ve geometrik
nonlineeritenin gerilme yayılımına etkisi incelenmiş, bu amaçla birbirine yakın yerleşmiş
sıralı lifler içeren sonsuz elastik bir ortamda gerilme yayılı araştırılmıştır. Araştırmalar parçalı
homojen cisim modeli çerçevesinde, üç boyutlu nonlineer elastisite teorisinin kesin
denklemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada, sözü edilen çalışmaların tümünde ele
alınan geleneksel kompozit malzeme yerine, sonsuz elastik ortamda birbirine komşu
periyodik eğrilikli iki karbon nanotüp (KNT) olduğu düşünülerek arayüzeyde gerilme
yayılımı araştırılmıştır. Bu araştırma, parçalı-homojen cisim modeli çerçevesinde, anizotrop
cisimler için elastisite teorisinin üç-boyutlu geometrik lineer kesin denklemleri kullanılarak
yapılmıştır. KNT’lerin etkileşimlerinin gerilme değerlerine etkisini gösteren sayısal sonuçlar
verilmiş ve bunlar tartışılmıştır.
KNT’lerin yarıçapları ile kalınlıklarının lifler boyunca sabit kaldığı varsayılmıştır. (Şekil 1).
Aşağıda bu problemin matematiksel formülasyonu verilmektedir.
PROBLEMİN FORMÜLASYON
KNT’lerin dik kesitlerinin R yarıçaplı daire ve kalınlıklarının H olduğunu ve bunun KNT’ler
boyunca değişmediğini varsayacağız. Ayrıca KNT’lerin orta çizgilerinin aynı düzlemde ve
birbirlerine göre aynı-fazlı başlangıç periyodik eğilmesine sahip olduğunu kabul edeceğiz.

Şekil 1: Formülasyonu yapılan problemin geometrisi ve seçilen koordinat takımları
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Her bir KNTün orta çizgisi ile ilgili Ok x k1x k2 x k3 kartezyen ve Ok rkk zk silindirik koordinat
takımlarını seçelim (Şekil 1). Burada k  1, 2 olup sırası ile birinci ve ikinci KNTleri
göstermektedir. Şekil 1’den de görülebileceği gibi, bu koordinatlar arasında

x12  x 22 , x13  x 23 , r1ei1  R12  r2ei2 , z1  z 2  z

(1)

bağıntıları sağlanmaktadır. KNTnin orta çizgilerinin x12  x 22  0 düzleminde olduğunu
varsayarsak bu çizgilerin denklemlerini aynı-fazlı durum için (Şekil 1)
2
2
(2)
x11  Lsin( x13 ) , x 21  Lsin( x 23 )
şeklinde yazabiliriz. Buradaki L’nin (KNT eğilme genliğinin)
’den (eğilmenin
periyodundan) çok küçük olduğunu kabul ederek   L , ( 0    1 ) parametresini
tanımlayalım.
İleride sırası ile birinci ve ikinci KNTye ait olan büyüklükleri (21), (22) üst indisleri ve
matrise (sonsuz elastik ortama) ait olan büyüklükleri ise (1) üst indisi ile göstereceğiz. Her bir
KNTde ve sonsuz elastik ortamda sağlanmak üzere aşağıdaki alan denklemlerini yazalım:

i  (k)in  g nj  n u (k) j   0 ,

(k )
)
(k )
(k )n
)
2 jm
  ju (k
 m u (k
m   m u j   ju
n ,

(k)
(k)
 (in)
   (k) e(k)   in  2   (k) (in)
,

e(k)   rr(k)  (k)   zz(k)

(3)

S k yüzeyleri üzerinde ideal temas koşullarının var olduğunu kabul ederek, bu koşulları



(2q)in

g

j
n

 n u

(2q) j



S

n qj  0 , 

(2q)in

(2q)

uj

Sq

g

j
n

 n u

 u (1)
j

(2q) j



Sq

n qj   (1)in  g nj  n u (1) j  n qj ,
Sq

(4)

Sq

biçiminde yazarız. Ele alınan durumda
(1)
 zz(1) 
 p,  (ij)

 0 (ij)  (zz) için
rq 
rq 

(5)

koşulunun sağlandığını da gözönüne alalım. İleride yapılacak araştırmalarda gerilme ve şekil
değiştirme tansörlerinin fiziksel bileşenleri kullanılacaktır. Yukarıda verilen formüllerde
tansör notasyonu kullanılmıştır. Bu notasyon ileride de kullanılacaktır. Bunun yanında altı
çizili indislere göre toplam yapılmayacağını belirtmeliyiz.
Böylece ele alınan problemin formülasyonu tamamlanmış olmaktadır. Problem, (3)
denklemlerinin (4) temas ve (5) sınır koşulları çerçevesinde çözümüne getirilmiştir.
ÇÖZÜM YÖNTEMİ
KNTlerin, onları içeren elastik ortamla temas yüzeylerini sırası ile S1 ve S2 diye gösterirsek,
bu yüzeylerin denklemlerini yukarıda söylenen KNT-kesit formu koşulundan yararlanarak

rk  (1   2 ( k (t 3 ))2 sin 2  k ) 1 ( k (t 3 )   3 k (t 3 )( k (t 3 )) 2 )sin  k 

12



R 2   2 ( k (t 3 ))2   4 ( k (t 3 ))2 ( k (t 3 )) 2 (1   2 ( k (t 3 )) 2 )sin 2  k 
d (t )
2
z k  t 3   k (t 3 )rk (t 3 ) sin  k   2 k (t 3 ) k (t 3 ) ,  k (t 3 )  k 3 ,  k (t 3 )  sin( t 3 )
dt 3

(6)

şeklinde elde ederiz. Burada t 3  (,) bir parametredir. (6) denkleminden yararlanarak
ve bazı bilinen işlemler yaparak S k yüzeylerinin birim dış normallerinin bileşenleri için
aşağıdaki ifadeleri elde ediyoruz.
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n kr  rk (k , t 3 )

z k ( k , t 3 )
t 3

A k (k , t 3 ) 

1

 z ( , t ) r ( , t ) r ( , t ) z k ( k , t 3 ) 
1
n k   k k 3 k k 3  k k 3
  A k ( k , t 3 ) 
t 3
 k
t 3
  k

r ( , t )
1
n kz  rk (k , t 3 ) k k 3 A k (k , t 3 ) 
t 3

(7)

Burada
2
2

z k (k , t 3 )   z k (k , t 3 ) rk (k , t 3 ) z k (k , t 3 ) rk (k , t 3 ) 
Ak (k , t 3 )   rk (k , t 3 )

 
  
t 3
k
t 3
t 3
k 





rk ( k , t 3 ) 

 rk ( k , t 3 )

t 3



2 12





(8)

şeklindedir.
Bu problemin incelenmesi için de [1, 2]’de verilmiş olan sınır-formu pertürbasyon yöntemi
kullanılacaktır. Bu yönteme göre aranan büyüklükler, yukarıda tanımlanan  parametresine
göre seri halde aranır.





(m)
(ij)

(m)
q
(m),q
(m),q
(m),q
;  (ij)
; u (m)

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

(9)

q 0

Ayrıca Sk arayüzeylerinin denklemlerini oluşturan (6) ve bu yüzeylerin birim normallerinin
bileşenlerini gösteren (7) ifadeleri de  ’nun serisi halinde aşağıdaki şekilde yazılır:




rq  R    k a qk ( q , t 3 ) , z q  t 3    k b qk ( q , t 3 ),
k 1

k 1







k 1

k 1

k 1

n qr  1    k c qk ( q , t 3 ) , n q    k d qk ( q , t 3 ) , n qz    k g qk ( q , t 3 ) .

(10)

Bu ifadelerde yer alan ve  k ’ların katsayıları olan a qk ( q , t 3 ) ,..., g qk ( q , t 3 ) ’ler (6)’dan
kolaylıkla elde edilebilirler. (3)’den (9)’daki her bir yaklaşım için ayrı ayrı sağlanan alan
denklemleri elde edilir. (10)’i kullanırsak (9)’daki herbir yaklaşımı ( rq  R  H, k , t 3 )
civarında seriye açarız. Bu son ifadeleri (4)’de yerine koyar ve n qr , n q n qz ’lerin (10)’deki
ifadeleri kullanılırsa, bazı uzun ama bilinen işlemler sonucunda, (9)’daki herbir yaklaşım için
rk  R  H ’de sağlanan temas koşulları elde edilir. Bu durumda, k. temas koşuluna önceki k1. yaklaşımların tümüne ait büyüklükler dahil olmaktadır.
Sıfırıncı yaklaşımla ilgili denklemlerdeki lineer olmayan terimlerin ihmal edilebildiği ve
n u (k) j,0  1 alınacağından birinci ve diğer yaklaşımlardaki (g nj  n u (k) j,0 ) terimin  nj ile
(k ),0
yer değiştirebildiği durum ile ilgileneceğiz. Ayrıca sıfırıncı yaklaşımdaki  (ij)
(ij)  zz

gerilmelerin  zz(k),0 gerilmeleri yanında ihmal edilebildiklerini kabul edeceğiz [9]. Bu
varsayıma göre, sıfırıncı yaklaşıma ait alan denklemlerini
( k ) ( k ),0
i ( k )ij ,0  0 , 2 ij( k ),0   j ui( k ),0  i u (jk ),0 ,  ((ink ),0
e   in  2   ( k ) ((ink ),0
)  
)  ,

e( k ),0   rr( k ),0  ( k ),0   zz( k ),0
ve temas koşullarını
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(2q),0
 (ij)
r

u (2q),0
(i)

q R

(2q),0
 0 ,  (ij)

 u (1),0
(i)

rq  R  H

r q R H

rq  R  H

(1),0
  (ij)

r q R  H

,

; (ij)  rr, r , rz , (i)  r , , z q=1,2

(12)

olarak elde ederiz. Böylece sıfırıncı yaklaşım, (11) denklemlerinin (12) temas koşulları
çerçevesinde çözümlenmesine indirgenmiş olur.
Birinci yaklaşım için alan denklemlerini aşağıdaki gibi yazabiliriz.

i  ( k )ij ,1   ( k )in,0 nu ( k ) j ,1   0

(13)

2 ij( k ),1   j ui( k ),1  i u (jk ),1

(14)

 ((ink ),1)    ( k ) e( k ),1   in  2   ( k ) ((ink ),1)  ,

e( k ),1   rr( k ),1  ( k ),1   zz( k ),1 .

(15)

Bu yaklaşım için temas koşullarını ise aşağıdaki gibi elde ederiz.
 (i)r 

2q,1

  
 f1q  (i)r 
 r 

2q,0

  
 1q  (i)r 
 z 

 (i ) r 
1,1

  rq  (i)r 

2q,0

   q  (i) 

2q,0

  zq  (i)z 

2q,0

0

2 q ,0
2 q ,0
2 q ,0
  
  
 f1q  (i ) r   1q  (i ) r    r q  (i ) r     q  (i )    z q  (i ) z 
0
1,0
1,0
1,0
 r 1,0
 z 1,0
2 q ,0

2 q ,1

2q,0

2 q ,0

2 q ,1
 u 
 u 
u(i )   f1q  (i )   1q  (i )   0
1,1
 r 1,0
 z 1,0
2 q ,0

2 q ,0

(16)

(17)’deki f1q , 1q ,  rq ,   q ,  zq fonksiyonlarının açık ifadeleri aşağıdadır.

 

2k ,s

  (2 k ), s ,  1,s   (2 k ),s   (1),s ; f1k   k (t3 ) cos k ; 1k   R k (t3 ) cos k ,
2k ,s

 (t )
  (t )

 rk   k 3   k(t3 ) R  cos  k ;   k   k 3 sin  k ;  zk   k (t3 ) cos k ; k=1,2
R
 R


(17)

Bu kısımda, yukarıda formülasyonu verilen sıfırıncı ve birinci yaklaşımlara ait sınır-değer
problemlerinin çözümlerini elde edeceğiz. Sadelik için her iki lif malzemesinin aynı olduğunu
ve bu malzemelerin  (21)   (22)   (2) ( (2q) q. lifin Poisson oranı) şeklindeki Poisson
oranının,  (1) şeklinde göstereceğimiz matris malzemesinin Poisson oranına eşit olduğunu
varsayacağız.
Bu durumda sıfırıncı yaklaşım için aşağıdaki çözümü elde ederiz.

E (2)
p

 p; 

 (1) p ;  zz(21),0   zz(22),0   zz(1),0  (1) ; z  z1  z2
E
E
(2q),0
(1),0
(21),0
(22),0
(1),0
(1),0
uz
 uz
 u z   zz z ;  (ij)   (ij)  0 ; (ij)  rr, , r , z, rz
(1),0
zz

(21),0
zz

(22),0
zz

(18)

(19)’daki E (1) , E (2) sırası ile matris ve lif malzemelerinin elastisite modülleridirler.
Şimdi birinci yaklaşıma ait olan (13)-(17) probleminin çözümünü ele alalım. Yukarıda
yapılan kabuller ve sıfırıncı yaklaşımın (18) çözümünün dikkate alınması ile (13) denklemleri
2 ( k ),1
 rr( k ),1 1  r(k ),1  rz( k ),1 1 ( k ),1
( k ),1
( k ),0  ur


  rr       zz
 0,
rk
rk k
zk
rk
zk 2

 r(k ),1 1  ( k ),1  ( kz ),1 2 ( k ),1
 2u( k ),1


  r   zz( k ),0
 0,
rk
rk k
zk
rk
z k 2
 rz(k),1 1  (k),1
 (k),1 1
 2 u (k),1
z
z

 zz   rz(k),1   zz(k),0
0
rk
rk k
z k
rk
z k 2
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haline gelir. Bu denklemler üç boyutlu lineerize edilmiş elastisite denklemleri ile
çakışmaktadırlar. Benzer şekilde (14) denklemleri



ur( k ),1 ( k ),1 1  1 ur( k ),1 u( k ),1 u( k ),1  ( k ),1 1  uz( k ),1 ur( k ),1 

,  r  




 ,  rz  
2  rk
zk 
2  rk  k
rk
rk 
rk

( k ),1
rr



(k),1

),1
 (k ),1 u (k
1 u(k),1 u (k),1
1  u(k),1 1 u (k),1
(k),1
z
r
z
,  z  
,



  zz 
2  z k
rk  k 
rk  k
rk
z k

(20)

olur. Sıfırıncı yaklaşımda elde edilen çözüm dikkate alınırsa birinci yaklaşıma ait (16) temas
koşulları aşağıdaki şekilde elde edilirler.

 rr   0 ,  r   0 ,  rz    k (t 3 ) zz(2),0 cos  k ,  rr 1,12k ,1  0 ,  r 1,12k ,1  0 ,
2k,1
2k,1
2k,1
2 k ,1
(21)
 rz 1,1   k (t 3 )  zz(1),0   zz(2),0  cosk ,  u r 1,1  0 ,  u 1,1  0 ,  u z 1,1  0
2k,1

2k,1

2k,1

(21) denklemlerinin çözümü için (19)’u da dikkate alarak aşağıdaki gösterilimi [1] kullanalım.

u (k),1

r

1  (k)
2

1 2
2 1 
1 2
 
 (k) ; u(k),1    (k) 
 (k) ; 1(k)  2 
 2
rk  k
rk z
rk
rk  k z
rk rk rk rk k2
2
(k)
(k) 1 
(k)
(k)
(k)
(k)
(k),0   (k)
u (k),1

(



)
(


2

)


(



)
 ;.

z
1
zz
2 

z



(22)

Buradaki  (k) ,  (k) fonksiyonları aşağıdaki denklemleri sağlarlar.
2
2
2
 (k)
 (k)
(k) 2   (k)
(k) 2   (k)
(k) 2   (k)





0






;






 1

 1
 1
  0
1
2
3
z 2 
z 2 
z 2 



(23)

(23)’deki i( k ) (k=21,22,1; i=1,2,3)’ler sabittirler ve aşağıdaki şekilde belirlenirler.

1(k) 

 (k)   zz(k),0
 (k)   zz(k),0
 (k)  2 (k)   zz(k),0
(k)
(k)




,
,
.
3
2
 (k)  2 (k)
 (k)
 (k)

(24)

Bu durumda (24) denklemlerinin çözümü, (21) denklemlerinin sağ tarafındaki ifadeler de
dikkate alınarak aşağıdaki gibi elde edilir.


)
)
 (2k ),1   sin  z  C(2k
I n (1(2k ) rk )  D(2k
K n (1(2k ) rk ) exp(in k ) ,
n
n
n 



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

A n In (2  rk )  Bn I n (3  rk )  

 cos  z   (2k)
 exp(in k ) ,
(2k)
(2k)
(2k)

r
)

F
K
(


r
)
n  E n K n ( 2

k
n
n
3
k




(2k),1

2

 (1),1   sin  z 



C

k 1 n 

2

 (1),1  cos  z 



 A

k 1 n 

(25), (26)’da   2

(1)k
n

(1)k
n

(25)

K n (1(1) rk ) exp(in k ) ,

K n ( 2(1) rk )  Bn(1)k K n (3(1) rk )  exp(in k )

(26)

ve In (x), Kn (x) sırası ile sanal argümanlı Bessel fonksiyonu ve

)
)
(1)k
,..., C(2k
Macdonald fonksiyonlarıdır. A (2k
, A(1)k
bilinmeyenleri kompleks sabitlerdir
n
n
n ,..., Cn
ve aşağıdaki ilişkileri sağlarlar:

An(2k )  A(2nk ) , Bn(2 k )  B(2nk ) , Cn(2 k )  C(2nk ) , Im A0(2 k )  Im B0(2 k )  Im C0(2 k )  0
An(1) k  A(1)n k , Bn(1) k  B(1)n k , Cn(1) k  C(1)n k , Im A0(1) k  Im B0(1) k  Im C0(1) k  0
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Böylece (21) denklemleri, bilinmeyen sabitler için sonsuz cebirsel homojen olmayan lineer
denklemler takımı oluşturur.. Bu durumda (r2 ,2 ) koordinatlarında verilen büyüklükleri
(r1,1 ) koordinatlarında yazabilmemiz için veya aksine (r1,1 ) ’dekileri (r2 ,2 )
koordinatlarında yazabilmemiz amacı ile Kn (x) için verilen toplama teoreminden
(summation theorem) [10] ve silindirik koordinat takımları arasındaki bağıntılardan
yararlanacağız.
rm exp im  Rmn exp imn  rn exp in ,
K (crn ) exp i n 



 (1) I

k 

k

(crm ) K  k (cR mn ) exp i(  k)mn  exp ik m ,

mn  12;21 ; m; n  1, 2 ; rm  R mn ; R12  R 21 ; 12  0 ; 21   .

(28)

Böylece sonsuz boyutlu denklemler sistemi elde edilir. Bu sistem, yakınsaklık kriteri
kullanılarak çözülüp bilinmeyenler belirlenirse ulaşılmak istenen gerilme değerleri
belirlenmiş olur.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada, sayısal sonuçlar, sıfırıncı ve birinci yaklaşımlar kullanılarak elde edilmiştir.
Bundan sonraki yaklaşımlar, sonuçlara ancak nicelik olarak katkıda bulunabilir.
Ayrıca, (1)   (2)  0.3 olarak alınmış ve KNT’lerin karşılıklı etkileşimlerinin gerilme
değerlerine katkısını gösteren   R12 R parametresi tanımlanmıştır. Bunun dışında
E  E (2) E (1) ,

 1  2 ( R  H )

  (R  H ) ,

 2  H (R  H )

parametrelerinin gerilme
yayılımına katkısı da incelenmek sureti ile elastisite modülleri oranı ve KNT kalınlığının ve
yarıçapının bu yayılıma etkisi hesaplanmış olacaktır. İncelemeler yapılırken KNT barındıran

nanokompozit malzemenin malzeme sabitlerinin sınırları da [11] dikkate alınacaktır.
Gerilmelerim maksimum değer aldıkları  nn için   0,  t3   / 2 ,  n için   0,  t 3  0
ve  ne çin    / 2,  t 3   / 2 değerleri kullanılmıştır.

Şekil 2: E  300,  2  0.2,   0.015 ve çeşitli  değerlerinde  nn / p nin  1 ile değişimi
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Şekil 3: E  300,  2  0.2,   0.015 ve çeşitli  değerlerinde  n / p nin  1 ile değişimi

Şekil 4: E  300, 1  0.3,   0.015 ve çeşitli  değerlerinde  nn / p nin  2 ile değişimi
Şekil 2 ve 3, E  300,  2  0.2,   0.015 ve çeşitli  değerlerinde sırasıyla  nn / p ve
 n / p nin  1 ile değişimi görülmektedir. Buna göre KNT’ler birbirine yaklaşırken normal
gerilmenin azaldığı, kayma gerilmesinin mutlak değerce arttığı ve kayma gerilmesinin normal
gerilme değerlerine göre oldukça büyük olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Ayrıca KNT’lerin
yarıçapları ile gerilmeler arasındaki ilişkinin karakteri monoton değildir. Şekil 4 ve 5,
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E  300, 1  0.3,   0.015 ve çeşitli  değerlerinde sırasıyla  nn / p ve  n / p nin  2 ile
değişimini göstermektedir. Buna göre, KNT kalınlığının artması gerilme değerlerinin
monoton olarak artmasını sağlamakta ve KNT’ler birbirine yaklaşırken normal gerilme
değerleri azalırken kayma gerilme değerleri mutlak olarak artmaktadır. Kalınlığın
değişiminde de dikkate alınması gereken gerilmenin kayma gerilmesi olduğu gözlenmektedir.

Şekil 5: E  300, 1  0.3,   0.015 ve çeşitli  değerlerinde  n / p nin  2 ile değişimi
Çizelge 1:  1  0.3,  2  0.2 ,   3 değerlerinde E ve  parametrelerinin gerilme değerlerine
etkisi
E

300

400

500

1000


0.01
0.015
0.02
0.01
0.015
0.02
0.01
0.015
0.02
0.01
0.015
0.02

 nn
p

 n
p

 ne
p

0.1694
0.2541
0.3389
0.1899
0.2849
0.3799
0.2057
0.3086
0.4115
0.2514
0.3771
0.5028

-0.9301
-1.3951
-1.8602
-1.0858
-1.6287
-2.1717
-1.2114
-1.8172
-2.4229
-1.5946
-2.3920
-3.1893

-0.6174
-0.9262
-1.2349
-0.7381
-1.1071
-1.4762
-0.8356
-1.2534
-1.6712
-1.1337
-1.7005
-2.2674
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Çizelge 2: Denklem sayısı ile gerilme değerlerinin yakınsaması ( E  300 ,  1  0.3   2.1 ,
 2  0.2 ,  2  0.2 ,   2.1 )
Denklem Sayısı
132
141
0.0901
0.0899
-6.4086 -6.4278
-0.8626 -0.8627

150
0.0898
-6.4417
-0.8627

159
0.0898
-6.4518
-0.8628

168
0.0899
-6.4590
-0.8628

177
0.0899
-6.4643
-0.8627

186
0.0900
-6.4682
-0.8627

 nn p
 n p
 ne p
Çizelge 1’de  1  0.3,  2  0.2 ,   3 değerlerinde E ve  parametrelerinin gerilme
değerlerine etkisi verilmiştir. Buradan, gerilme değerlerinin mutlak değerce E ve 
parametreleri ile arttığı ve bu artışın  n p kayma gerilmesinde daha çok olduğu sonucu
çıkmaktadır. Çizelge 2’de E  300 ,  1  0.3   2.1 ,  2  0.2 ,  2  0.2 ,   2.1
değerlerinde denklem sayısı ile gerilme değerlerinin yakınsaması görülmektedir.
Yakınsamanın iyi olduğu 186 denklemin yeterli olacağı bu tablodan elde edilmektedir.
Buradan yola çıkılarak bütün hesaplarda 186 denklem kullanılmıştır.
Açıklama: Bu araştırma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü'nce desteklenmiştir. Proje No: 2014-07-03-DOP01
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ZEMĠN ve AKIġKAN ile ETKĠLEġEN PLAKLARIN SERBEST TĠTREġĠM
PROBLEMĠ ĠÇĠN BĠR SINIR ELEMAN-KARIġIK SONLU ELEMAN
ÇÖZÜMÜ
Akif Kutlu, Bahadır Uğurlu ve Mehmet Hakkı Omurtag
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
In this study a new solution strategy for the free vibration analysis of Mindlin plates lying on
Pasternak foundation and interacting with a quiescent fluid domain is presented. The
Hellinger-Reissner variational principle is adopted for the plate-foundation system to generate
a mixed finite element formulation and a boundary element solution scheme is presented for
the fluid-structure interaction. Through the suggested formulation, the added mass matrix is
defined in terms of plate deflection, which is then integrated into the plate equations of
motion. Circular bottom plates of rigid fluid storage tanks are investigated as application of
the method. The effect of the system parameters, such as thickness to width and fluid filling
ratios, on the plate dynamic performance is thoroughly studied.
ÖZET
Bu çalışmada, Pasternak zeminine yaslanan ve durağan akışkanla etkileşen Mindlin
plaklarının serbest titreşim analizi için bir çözüm yöntemi sunulmuştur. Plak zemin sistemi
için Hellinger-Reissner prensibi uygulanmış, yapı-akışkan etkileşimi içinse bir sınır eleman
çözümü sunulmuştur. Önerilen çözüm şemasında akışkan etkisi plak yer değiştirmeleri
cinsinden tarif edilmiş ve plak hareket denklemlerine eksu kütlesi formunda dahil edilmiştir.
Yöntemin uygulaması olarak rijit akışkan tanklarının dairesel taban plakları ele alınmış, plak
kalınlık-genişlik oranı, akışkan doluluk oranı gibi sistem parametrelerinin plağın dinamik
davranışı üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir.
GĠRĠġ
Yapısal sistemlerin temel elemanları arasında yer alan ve inşaat, gemi inşaatı, uçak gibi
mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılan plakların [1] birçok uygulaması, farklı
sürekli ortamlarla temas halinde olmalarını da gerektirir. Elastik zemin [2], akışkan ortamı [3]
ya da ortak zemin ve akışkan ortamı [4] ile etkileşim gibi durumlarda oldukça değişebilen
plak mekanik davranışı birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Kirchhoff plağı-Pasternak
zemin etkileşimi problemini sonlu eleman yöntemi ile ele alan öncü çalışmalar arasında
Omurtag ve diğ. [5] ve Omurtag ve Kadıoğlu [6] gösterilebilir. Çubuk-zemin ve plak-zemin
etkileşimiyle ilgili erken dönem çalışmalar kapsamlı bir şekilde Wang ve diğ. [7] tarafından
derlenmiştir. Zhou ve diğ. [8] üç boyutlu elastisite denklemlerini kalın dairesel plaklara
uygulayarak, Pasternak zemini ile etkileşim hali için serbest titreşim problemini
araştırmışlardır. Akhavan ve diğ. [9] Winkler/Pasternak zeminine oturan, düzlem içi kuvvetler
etkisindeki dikdörtgen Mindlin plaklarının serbest titreşim problemi için kapalı formda kesin
669

Kutlu, Uğurlu ve Omurtag

bir çözüm sunmuşlardır. Yine üç boyutlu elastisite denklemlerini kullanan Dehghan and
Baradaran [10], Pasternak zeminine oturan kalın plakların burkulma ve serbest titreşim
problemini sonlu eleman ve diferansiyel kuadratur yöntemlerini birleştirerek incelemişlerdir.
Plak-akışkan etkileşiminin incelendiği son dönemdeki çalışmalar ise şöyle özetlenebilir. Ergin
ve Uğurlu kısmen akışkan içine daldırılmış ankastre mesnetli dikdörtgen plakların [3] ve
akışkanla kısmen doldurulmuş tankların [11] serbest titreşim özelliklerini bir sınır eleman
çözümü ile belirlemişlerdir. Jeong [12] rijit duvarlarla çevrili bir akışkan ortamını
sınırlandıran iki özdeş dairesel plağın serbest titreşim parametrelerini Fourier-Bessel seri
açılımı ve Rayleigh-Ritz yöntemini birleştirerek elde etmiştir. Dikdörtgen plaklar üzerine
benzer bir çalışma, Jeong ve Kim [13] tarafından Rayleigh-Ritz yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Askari ve Daneshmand [14] silindirik bir cismin içerisine kısmen
daldırılan bir rijit silindirik tankın dairesel taban plağının dinamik davranışını araştırmışlardır.
Hasheminejad ve Tafani [15] rijit akışkan tanklarının eliptik taban plaklarının serbest titreşim
özelliklerini incelemişlerdir.
Bağımsız plak-zemin ve plak-akışkan etkileşimi için çok sayıda çalışma yapılmış olmasına
rağmen, plak-zemin-akışkan etkileşimini aynı anda inceleyen kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur.
Nispeten erken bir çalışmada, Chiba [16] Winkler zeminine oturan silindirik akışkan tankının
ince elastik taban plağının eksenel simetrik titreşimini analitik olarak incelemiştir. Uğurlu ve
diğ. [17], karışık sonlu eleman yöntemi ve sınır eleman yöntemini birlikte kullanarak,
Pasternak zemini ve sınırlandırılmamış akışkan ortamıyla kısmen etkileşim içinde olan ince
dikdörtgen plakların dinamik davranışını araştırmışlardır. Hashemi ve diğ. [18] aynı problemi,
Mindlin plak modeli ve sınırlandırılmış akışkan ortamı için, Timoshenko çubuk
fonksiyonlarının uygulandığı bir Rayleigh-Ritz çözümü ile ele almışlardır. Hashemi ve diğ.
[19] doğrusal değişen düzlem içi yükler altındaki taban plaklarının burkulma ve serbest
titreşim analizini gerçekleştirmişlerdir. Kutlu ve diğ. [4], [17]’deki fiziksel modellerini,
izotrop zemini ortotrop zeminle ve ince plağı kayma şekil değiştirmesi barındıran plakla
değiştirerek geliştirmişlerdir.
Bu çalışmada, elastik zemin ve durağan akışkanla etkileşim halindeki plakların serbest
titreşim analizi için, karışık sonlu eleman ve sınır eleman yöntemlerinin (sırasıyla yapısal ve
akışkan problemleri için) birlikte uygulandığı bir yöntem önerilmiştir. Çalışmanın yazarların
önceki benzer çalışmalarından [4,17] başlıca farkı, akışkan dinamik yükünün plak
yerdeğiştirmeleri cinsinden tanımlanarak eksu kütlesi cinsinden yapı hareket denklemine dahil
edilmesi ile akışkan-yapı etkileşiminin doğrudan sağlanmasıdır. Bu sayede, belli bir akışkan
durumu için hesap edilen eksu kütleleri yapısal probleme aktarılmakta ve farklı plak
parametreleri için analizler kolaylıkla yapılabilmektedir. Yöntemin sayısal uygulaması olarak
dairesel en kesitli akışkan depolama tanklarının taban plakları incelenmiş, dinamik
karakteristikler Mindlin plak ve Pasternak zemin modelleri uygulanarak elde edilmiştir.
FORMÜLASYON
Plak-Zemin EtkileĢimi Ġçin Alan Denklemleri
Mindlin plak teorisinde yer değiştirme alanı bir adet çökme U(w) ve iki adet bağımsız kesit
dönmesi R( x ,  y ) [1] ile tanımlanır. Plak eğrilikleri ve kesitte sabit kayma açıları

ε( x ,  y ,  xy ,  xz ,  yz ) nispeten kalın plak için kartezyen koordinat sisteminde ( x, y, z)
Hellinger-Reissner prensibinde kullanılmak üzere yerdeğiştirmeler (εu ) ve iç kuvvetler
cinsinden (εσ ) tarif edilirse: εu
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12
12

M xx  M yy  ,  y =  y , y  3  M yy  M xx  
3 
Eh
Eh

12M xy
6S xz

 xy =  x , y   y , x 
,  xz  w, x   x 

3
Gh
5Gh

6S yz

 yz  w, y   y 
,

5Gh


 x = x,x 

(1)

Burada, E, G,  , ve h sırasıyla plak elastisite modülü, kayma modülü, Poisson oranı ve plak
kalınlığıdır. Genel tarifleriyle; M( M xx , M yy , M xy ) eğilme ve burulma momentlerini,

S( S xz , S yz ) ise kesit içindeki kesme kuvvetlerini temsil etmektedir. Pasternak elastik zemin
modeli, plak ve zemin arasındaki basıncı p

kw G f w, xx

w, yy şeklinde tanımlar. Burada,

k Winkler zemin parametresi ve G f zemin kayma parametresidir. Pasternak zemini ile
etkileşen Mindlin plağının denge denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir [4]:

S xz , x  S yz , y  kw  G f  w, xx  w, yy   0 

M xx , x  M xy , y  S xz  0 

M yy , y  M xy , x  S yz  0 


(2)

KarıĢık Yapıdaki Fonksiyonelin Birinci Varyasyonu ve Sonlu Eleman Matrisleri
Hellinger-Reissner prensibine dayanarak, yapısal mekanik probleminin fonksiyonelinin
birinci varyasyonu karışık yapıda,

  HR    εu  εσ   σσ dV    σσ   εu dV  0,
T

T

V

V

(3)

ile verilebilir. Burada V problem bölgesini göstermektedir. Bünye bağıntıları (1) ve denge
denklemlerinin (2), (3)’te yerleştirilmesi ile plak-zemin sisteminin fonksiyoneline ait birinci
varyasyon,

  HR 



 


x, x



12

M xx  M yy    M xx d 
3 
Eh




 


y, y



12

M yy  M xx   M yy d
3 
Eh


12M xy 

6S xz 

 x , y   y , x  Gh3   M xy d   w, x   x  5Gh   S xz d




6S 

  w, y   y  yz   S yz d   S xz w, x  S yz w, y  d
5Gh 










  kw w  G w  w  G w  w  d   M


  M   M   S   d  0

f





xy

y,x

,x

,x

yy

f

y, y

,y

yz

,y



(4)

 x , x  M xy x , y  S xz x  d

xx

y

olur. Burada  plak ortalama düzlemidir. Denklem (4)’de verilen varyasyonel ifade, 4
düğüm noktalı ve C 0 sürekliliğine sahip sonlu elemanlar kullanılarak, cebrik bir formda
yazılabilir. Oluşan sistem matrisi K  karışık yapıda
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k ss 
k us 

k su 
k uu 

K   

(5)

şeklindedir. Burada u ve s sırasıyla, karışık yapıdaki matriste yer değiştirmeler ve kuvvet tipi
büyüklüklerle ilgili terimlere karşılık gelir. Dönel eylemsizliklerin de hesaba katılmasıyla,
izoparametrik plak elemanında bir yer değiştirme (w) ve iki dönmeyle ( x ,  y )
ilişkilendirilen yayılı kütle matrisi aşağıdaki yapıdadır:

  h k1 
m   0
 0

1
12

0
 h3  k 1 
0


0

0

3
1


h
k


1 
12

(6)

Burada,  plak yoğunluğu ve k1
Nˆ i Nˆ j d alt matrisi N̂ bilineer interpolasyon
fonksiyon çarpımlarının integralini barındıran alt matristir.
Yapı-AkıĢkan EtkileĢiminin Formülasyonu
İdeal ve hareketi irrotasyonel olan bir akışkan alanı için, akışkan hızı v , hız potansiyel
fonksiyonu  ’nin gradyeni şeklinde; v(x, t )   (x, t ) ile tarif edilebilir. Burada
x  ( x, y, z)T konum vektörünü ve t zamanı temsil etmektedir. Süreklilik koşulundan, 
potansiyeli akışkan bölgesinde Laplace denklemini sağlar; 2  0 . Bernoulli denkleminde
ikinci mertebe terimler ihmal edilerek, plak yüzeyindeki akışkan basıncı aşağıdaki denklemle
verilir:
p   f


,
t

(7)

Burada, f akışkan yoğunluğudur. Plak-akışkan arayüzünde akışkan ve plağın hızlarının
eşitliği aşağıdaki gibi ifade edilir.
S w'de

 w

n
t

(8)

Burada n, plak ıslak yüzeyi Sw üzerinde akışkan alanından dışa doğru yönelmiş olan normal
doğrultusunu, w ise plak ortalama düzleminin çökmesini göstermektedir. Bu çalışmada, plağın
yüksek frekanslarda titreştiği öngörülmüş ve akışkan serbest yüzey etkileri ihmal edilerek,
serbest yüzey sınır koşulu olarak sonsuz frekans koşulu uygulanmıştır [3]:

 0

(9)

Potansiyel fonksiyon  için tanımlanan sınır değer problemi, plak ıslak yüzeyinde geçerli bir
sınır integral denklem ile ifade edilebilir:
c( X) ( X)    * (x, X) q(x)  q* (x, X)  ( x)  dS

(10)

SW

Burada, X   X , Y , Z  ve x sırasıyla kaynak ve uygulama noktalarının konumunu temsil eder
ve  * (x, X) Laplace denkleminin temel çözümüdür. q   /  n akıya karşılık gelirken,
temel çözümün tekil doğasından kaynaklanan c ( X) serbest terimi,  (X) 'in akışkan alanı
içinde kalan oranını simgeler. Üç boyutlu homojen bir bölgede, temel çözüm ve akısı sırasıyla
 * (x, X)  1/ (4 r) ve q* (x, X)   (r / n) 4 r 2 'dir. Burada r kaynak ve bölge noktaları
arasındaki uzaklıktır. Temel çözüm 4  *  1/ r 1/ r şeklinde seçilerek, uygulanan serbest
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yüzey şartı doğrudan sağlanabilir. Burada r  [( x  X )2  ( y  Y )2  ( z  Z )2 ]1/2 , uygulama
noktası ile kaynak noktasının serbest yüzey simetriği arasındaki uzaklıktır.
Genel bir plak geometrisi için, (10) sınır integral denkleminin, üzerinde tanımlandığı plak
ıslak yüzeyi; yüzey elemanları ile ayrıklaştırılır ve potansiyel fonksiyonu ile akı dağılımı
elemanlar üzerinde düğüm noktalarındaki değerleri cinsinden yaklaşık olarak ifade edilir:
ni

ni

   N j ij , q   N j qij .
i

i

j 1

(11)

j 1

Burada, ni sınır elemana atanan düğüm noktası sayısı,  i , qi i. sınır eleman için sırasıyla
potansiyel fonksiyonu ile akı ifadeleri, ij ve qij elemanın j. düğüm noktasının sırasıyla
potansiyel ve akı değerleri ve N j şekil fonksiyonlarıdır. Bu çalışmada, 4 düğüm noktalı
dörtgen elemanlar ve bilineer şekil fonksiyonları kullanılmıştır. Ayrıklaştırmada kullanılan
tüm düğüm noktalarının (10) denkleminde yer alan kaynak noktaları olarak atanması, (8)
kinematik sınır koşulunun tanıtılması ve (11) yaklaşımlarının uygulanması ile ıslak yüzey
üzerindeki potansiyel fonksiyonu dağılımı için cebrik bir denklem sistemi elde edilir:
np

np

ni

ni

ck k   (ij  N j q*dS )  i  (wij  N j *dS )
i 1 j 1

i 1 j 1

Si

;

k  1,..., nn

(12)

Si

Burada, nn ve n p sırasıyla toplam düğüm noktası ve sınır eleman sayılarını, Si i. sınır
elemanın alanını, k k. düğüm noktasındaki potansiyel değerini ve wij i. sınır elemanın j.
düğüm noktasındaki çökme değerini göstermektedir. (12) denkleminin sağ tarafındaki i
çarpımı (8) sınır koşulunda harmonik harekete bağlı olarak ortaya çıkar. (12) denkleminde
yüzey integrallerin uygulanması ile denklem sistemi,
ni

ni

j 1

j 1

 hij j  i  gij w j

;

i  1,..., nn

(13)

şeklinde yazılabilir ve matris formda

HΦ  i G w

(14)

halini alır. Burada, Φ ve w sırasıyla düğüm noktalarındaki potansiyel değerleri ve yer
değiştirmeleri vektörleridir. (12) eşitliği her ne kadar sadece plak titreşimlerinden
kaynaklanan akışkan hareketlenmelerini ifade etse de, rijit duvarlar gibi akışkan alanını
sınırlayan yüzeylerin varlığı durumunda geçerli olacak şekilde de düzenlenebilir:

 H pp
 rp
H

G pp G pr  w 
H pr  Φ p 

i

 
 rp
  .
H rr   Φr 
G rr   0 
G

(15)

Burada, p ve r indisleri sırasıyla plak ıslak yüzeyi ve rijit duvar yüzeyini simgelemektedir
ve H, G katsayı matrisleri ile Φ , w vektörleri elastik ve rijit yüzeylerle ilişkili alt bileşenlere
ayrılmıştır. Tarif edilen matris yapısından, plak ıslak yüzeyindeki potansiyel fonksiyon
dağılımı,

Φ p  i A w,



ile elde edilebilir. Burada A  H pp  H pr (H rr )1 H rp

(16)

 G
1

pp

 H pr (H rr ) 1 G rp  şeklindedir.
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Plak yüzeyi üzerindeki dinamik akışkan basıncı p, (16) ifadesinin (7) denkleminde
kullanılması ile elde edilir:

p   f  2 A w  A w

(17)

Burada, A   f A akışkanın plak dinamiği üzerindeki atalet etkisini ifade eden eksu kütle
matrisidir.
Özdeğer Problemi
Plak hareketlerini tanımlayan denklem sistemi, plak yayılı kütle matrisi B ile eksu kütle
matrisinin global sistem matrisinde bir araya getirilmesiyle oluşturulur:

 k ss 
 
 k us 

T
k su    2 0 0   M,S   0
 

  
T
k uu 
0

0 B  A   
U,R 
 

(18)

Burada,  zemin ve akışkan ile etkileşim içinde olan plağın doğal frekansını temsil
ermektedir. Karışık formülasyonun doğası gereği (18) ifadesinde yer değiştirme ve gerilme
bileşkesi tipindeki alan değişkenleri birlikte yer alır. Kondense sistem matrisinin

K*   k uu   k su  k ss 
T

1

k su 

(19)

olarak tanımlanmasıyla, sadece yer değiştirme bileşenlerine bağlı bir özdeğer denklemi,

 K   
*

2

B  AU,RT   0

(20)

ile verilebilir.
SAYISAL SONUÇLAR
Geliştirilen çözüm yöntemi, elastik zemine oturan daire enkesitli rijit akışkan tanklarının
taban plaklarının serbest titreşim analizine uygulannacaktır. Elde edilen sonuçlar,
boyutsuzlaştırılarak,   b 2  h / D frekans parametresi cinsinden sunulacaktır. Burada b
daire plak yarıçapı ve D  E h /12 (1   ) plak eğilme rijitliğidir. Plak zemini için boyutsuz
3

2

Winkler ve kayma parametreleri sırasıyla k

kb 4 / D ve G f

G f b2 / D ile tanımlanmıştır.

Hesaplamalarda, Poisson oranı   0.3 ve plak-akışkan yoğunluk oranı  /  f  10 olarak
alınmış, ayrıca dairesel taban plağı rijit duvara ankastre mesnetle bağlanmıştır.
Winkler Zeminine Oturan Dairesel Taban Plağı: Yakınsama Analizi ve Eksenel
Simetrik Modlar için Doğrulama
Önerilen çözüm yöntemini doğrulamak ve sayısal yöntemin yakınsamasını incelemek üzere,
Chiba [16] tarafından incelenen Winkler zeminine oturan ince daire taban plağı çalışılmıştır.
Üç farklı plak kalınlık oranı için hesaplanan ilk iki eksenel simetrik moda ait doğal frekans
değerleri, akışkan yüksekliğine ( H / b) bağlı olarak Şekil 1-2'de görülebilir. Değerlerdeki
yakınsamayı gözlemek için 108, 192, 300 ve 432 elemandan oluşan 4 farklı ağ yapısı
kullanılmıştır. Düzlem içi kuvvetlerin etkisini gözeten Chiba [16] sonuçlarından, dinamik
davranış üzerindeki etkinin en düşük olduğu, yerçekim ivme parametresi g  2 g / h  1010
için verilen sonuçlar referans değerler olarak alınmıştır. İstikrarlı bir yakınsama davranışı ve
Chiba [16]'da sunulan değerlerle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yüksek modlarda
yakınsama daha yavaş gerçekleşirken, plak kalınlığının incelmesi ile birlikte daha hızlı bir
yakınsamanın sağlandığı dikkat çekmektedir. Beklenebileceği gibi, mod sayısı yükseldikçe ve
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plak kalınlığı arttıkça, kayma etkisinin gözetildiği bu çalışmaya ait değerlerle Chiba [16]
sonuçları birbirinden uzaklaşmaktadır. Artan akışkan yüksekliği ile birlikte frekans
parametrelerinin bir asimptota yaklaşma eğilimi, yüksek modlarda daha önce görülmektedir.

Şekil 1. Dairesel taban plağının birinci eksenel simetrik frekansı  1  ; k
Chiba [16],

108 eleman,
192 eleman,
eleman,
432 eleman

Şekil 2. Dairesel taban plağının ikinci eksenel simetrik frekansı   2  ; k
Chiba [19],

100 , G f

0.
300

100 , G f

108 eleman,
192 eleman,
eleman,
432 eleman

0.
300

Pasternak Zeminine Oturan Daire Taban Plağının Serbest TitreĢim Frekansları
Pasternak zeminine oturan daire şeklindeki taban plaklarının dinamik davranışı, sunulan
çözüm yöntemi ile ve yakınsama analizine dayanarak 432 elemanlı ayrıklaştırmalar
kullanılarak incelenmiştir. Çeşitli zemin parametreleri, plak kalınlık oranları ve akışkan
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yüksekliğine bağlı olarak, ilk iki moda karşılık gelen boyutsuz frekans değerleri Çizelge 12’de sunulmuştur. Sonuçlardan görülebileceği gibi, akışkan yüksekliği arttıkça frekans
değerleri zemin kayma parametresindeki değişimden daha az etkilenmektedir ve özellikle
birinci modda, plak kalınlık oranı arttıkça bu davranış daha belirgin olmaktadır. İkinci doğal
frekansın, zemin kayma parametresindeki değişimlere karşı daha duyarlı olması dikkat
çekicidir. Plak inceldikçe, plak dinamik davranışı üzerindeki akışkan atalet etkisi de
artmaktadır.
Çizelge 1. Pasternak zeminine oturan daire taban plağının birinci mod frekansları
h/b0.01

h/b0.02

h/b0.05

(k , G)

(k , G)

(k , G)

H/b

(100,5) (100,10) (200,5)

(100,5) (100,10) (200,5)

(100,5) (100,10) (200,5)

0.00

15.4980 16.5812 18.4440

15.4887 16.5715 18.4358

15.4392 16.5186 18.3910

10.6252 11.3641 12.6463

12.8232 13.7167 15.2746

0.25

8.5962

9.1930 10.2296

0.50

7.0254

7.5056

8.3554

9.0453

9.6659 10.7614

11.5977 12.3979 13.8120

0.75

6.1822

6.5992

7.3462

8.1186

8.6689

9.6520

10.7712 11.5069 12.8224

1.00

5.5940

5.9678

6.6420

7.4400

7.9396

8.8391

10.1110 10.7958 12.0305

Çizelge 2. Pasternak zeminine oturan daire taban plağının ikinci mod frekansları
h/b0.01

h/b0.02

h/b0.05

(k , G)

(k , G)

(k , G)

H/b

(100,5) (100,10) (200,5)

(100,5) (100,10) (200,5)

(100,5) (100,10) (200,5)

0.00

25.3247 26.9669 27.2273

25.2866 26.9285 27.1911

25.0608 26.7002 26.9761

0.25

14.6610 15.6060 15.7617

17.9185 19.0766 19.2675

21.2111 22.5944 22.8320

0.50

12.8654 13.6862 13.8279

16.2009 17.2394 17.4178

19.9768 21.2719 21.5018

0.75

12.2237 12.9993 13.1357

15.5505 16.5427 16.7162

19.4694 20.7273 20.9542

1.00

11.9681 12.7258 12.8599

15.2859 16.2594 16.4308

19.2564 20.4987 20.7243

SONUÇLAR ve DEĞERLENDĠRME
Bu çalışmada, dinamik plak-akışkan-zemin etkileşim problemi için karışık sonlu eleman
yöntemi ile sınır eleman yöntemini bir araya getiren bir sayısal çözüm yöntemi sunulmuştur.
Mindlin plağı-Pasternak zemin sistemi Hellinger-Reissner prensibine dayalı, iki alanlı bir
formülasyonla tarif edilmiş, 4 düğüm noktalı dörtgen izoparametrik sonlu elemanlar ile sistem
matrisi üretilmiştir. Önerilen yöntemde, hidrodinamik basınç sonucu oluşan eksu kütlesi plak
çökmeleri cinsinden tarif edilerek, doğrudan plak hareket denklemine dahil edilmiştir. Yayılı
kütle yaklaşımıyla oluşturulan plak kütle matrisinde plak dönel eylemsizlikleri de hesaba
katılmıştır. Yapısal frekans değerlerinin elde edildiği özdeğer denklemleri bir kondensasyon
işleminin ardından, karışık yapıdaki sistem denklemlerinden kuvvet tipi alan değişkenlerinin
elenmesi yolu ile elde edilmiştir. Önerilen yöntem, akışkan depolayan ve zemine oturan rijit
tankların taban plaklarının dinamik davranışının belirlenmesinde kullanılmıştır. Literatürle
yapılan karşılaştırmalarda, sayısal yöntemin tutarlı bir yakınsama davranışı sergilediği ve
uyumlu sonuçlar ürettiği gözlenmiştir. Zemin parametrelerinin, plak kalınlık oranının ve
akışkan yüksekliğinin plak dinamik davranışına olan etkileri sunulan örneklerle incelenmiştir.
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ÇALIŞMA YÜKLERİ ALTINDA MODEL OLARAK GELİŞTİRİLEN İŞ
MAKİNESİNİN ÖN ATAŞMANIN ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU
M. Akif KÜTÜK, Erdem ÖZSARAÇ
Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
ABSTRACT
Construction machines mechanisms must run safely under even worst conditions. Stress
analyzes of the machines under high load values is an important step for design of these
machines [1].
Present paper is aimed to analyzes and optimization of boom and arm of an excavator under
working conditions. During design stage it is observed that stress values on each part of beam
and arm is under allowed value (changing according to used material but generally allowed
valu is 150 MPa) material optimization also performed meanwhile. After force analyzes of the
front attachment the parts are modeled and analyzed for critical position [2]. Finite element
analyzes is applied as a numerical method. Use of this method is shortening the time
consumed for design and analyzes and also more reliable and long life products are offered to
end users.
ÖZET
İş makinesinin mekanizması tüm çalışma koşullarında güvenilir bir şekilde
çalışmalıdır. Yüksek yüklerin etkisi altında mukavemet analizi, iş makinelerinin tasarım
aşamasında oldukça önemli bir adımdır. [1]
Bu çalışma, kazıcı iş makinesinin, bom ve kol tasarımında, çalışma kuvvetlerine bağlı
olarak oluşan gerilmelerin incelenmesi ve parçaların iyileştirilmesi üzerinedir. Amaç, ürünün
maruz kaldığı kuvvetlere bağlı olarak istenilen sınır gerilme değerinin (kullanılan malzeme
cinsine göre sınır değeri 150 MPa kabul edilmiştir) altında kalmasının sağlanmasının yanı
sıra, ürünün bu yükleri optimum malzeme kullanımı ile karşılamasının sağlanmasıdır. Kuvvet
analizi tamamlandıktan sonra ön ataşman, makinenin kritik [2] konumuna göre simule
edilmiştir ve modellenmiştir. Bu mühendislik problemine sayısal bir çözüm yöntemi olarak
Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) uygulanmıştır. Bu şekilde hedeflenen diğer bir amaç,
tasarım ve imalat sürecindeki zamanı kısaltmak ve son kullanıcıya daha uzun ömürlü ve
güvenilir bir ürün verebilmektir.
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GİRİŞ
Tanıtım
Model olarak geliştirilen iş makinesi genellikle ağır inşaat makinesi olarak
kullanılmaktadır. Makine temel olarak kaynaklı konstrüksiyon (şase, bom, kol, kepçe, braket
grubu), kabin, motor, pompa, hidrolik silindirler, hidrolik motorlar, yürüyüş takımları (palet
veya tekerlek), soğutma ünitesi elemanlarına sahiptir.
Bu makine, otomobil ya da kamyonların aksine hareketi direkt motordan almaz. Motor
gücü üretir ve bir aktarma organı vasıtasıyla hidrolik pompaya iletir. Hidrolik Pompa, bir kalp
gibi tanktan aldığı hidrolik yağı çok yüksek basınçla pompalar. Kumanda valfleri yağı
yönlendirir. Joystickler aracılığı ile verilen komutlara göre kova, bom, yürüyüş, dönüş
hareketine dönüşür. Hareketin kaynağı yüksek basınçlı yağdır.
Sonlu elemanlar analizi (SEA) mukavamet analizinde oldukça güçlü ve geniş kullanım
alanına sahip bir yöntemdir. Makinenin yapısı veya çalışma özelliklerini (koparma gücü,
kazma derinliği, dikey uzanma mesafesi gibi) geliştirilmek istendiğinde, gerçek çalışma
şartlarını simule etmek gereklidir. Sonlu elemanlar yöntemi (SEY) işleminden önce
makinenin dinamik karakteristiği oluşturulmalıdır ve bunlar iyileştirme prosesinin içine dahil
edilmelidir.
Literatür
Literatürde SEA ile yapılan çalışmalar mevcuttur. Çalışmaların bir kısmında bom, kol
veya kepçe tek başlarına modellenmişlerdir. Bu çalışmalar sırasında parçalara gelen kuvvetler
statik olarak ele alınmıştır.
Oyman [3] iş makinesinin bom, kol, kepçe ve linkleri içeren ön kol üzerine bir çalışma
yapmıştır. Ataşmana etkiyen kuvvetleri hesaplamıştır ve Soderberg diyagramı aracılığıyla
mukavemet kontrolleri yapmıştır. Diyagram altında kalan değerler için Wöhler diyagramını
kullanmıştır.
Yeter [4] tezinde, ön ve arka kola gelen kuvvetleri hesaplamış ve bunların tasarımın
mukavemeti üzerine etkisini incelemiştir. Makinenin güveli koşullar altında çalışması için
ANYSY Workbench ortamında parçaları analiz etmiştir.
İpek [5] kazıcı-yükleyici makinesinin, yükleyici mekanizmasının geliştirilmesi üzerine
bir çalışma yapmıştır. Kinematik ve kuvvet analizi yapmıştır. Bir macro yardımıyla,
mekanizma probleminin ihtiyaçlarını hesaplamıştır. Kol - kepçe koparma kuvveti, kaldırma
kapasitesi, kazma derinliği bu algoritma ile hesaplanmıştır ve çalışma sonunda bu değerler
artırılmıştır.
Solazzi [6] bomun ve kolun değişikliği üzerine çalışma yapmıştır. Farklı malzeme
kullanarak ön ataşmanı hafifletmek ve kepçe yük kaldırma kapasitesini artırmayı
hedeflemiştir. Çalışma sonunda ataşman hafifletilmiş, kepçe kaldırma kapasitesi artırılmış,
malzeme maliyeti artırılmış ve üretim işlemleri uzatılmıştır.
Özbayramoğlu [7] tekerlekli iş makinesinin alt şasesinin optimizasyonu üzerinde
çalışma yapmıştır. Excel üzerinde parametreler yaratılmıştır. Uzer [14] tarafından geliştirilen
program iyileştirilmiştir. Sonucunda yapının ağırlığını artırmadan, Von mises gerilmeleri %15
iyileşmiştir.
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MODEL OLUŞUMU
Model analiz edilirken dikkat edilmesi gereken önemli bazı unsurlar şöyledir;
•

Başlangıç verilerinin doğru olması,

•

Parçanın doğru modellenmesi,

•

Modeldeki bağlantı tipleri ve birleşme yerleri doğru parametreler ile oluşturulması,

•

Kabullerin doğru belirlenmesi,

•

Sınır şartlarının doğru belirlenmesi,

•

Yüklerin uygulanacağı en kritik konumum hesaplanması

KUVVET ANALİZİ
Sistem üzerindeki pistonlara uygulanabilecek maksimum çalışma basıncına bağlı,
kuvvetlerin hesaplanması yapılmıştır. Hidrolik silindir üzerinde, basınca maruz kalan alana
bağlı olarak, makine elemanlarına etkiyen kuvvet değerleri hesaplanmıştır. Bu kuvvetler,
model üzerinde kinematik olarak yürütülen bir kuvvet analizi sonucunda elde ediliştir.

Şekil 3.1 Ön ataşman kuvvet analizi
MODEL VE SİMÜLASYON
SEY i uygulamak için analiz edilecek parçaların modellerinin oluşturulması
gerekmektedir. Öncelikle iki boyutlu geometrik modelle oluşturulmuştur. Bu modeller de alın
kaynağı ile birleştirilen noktalar katı elemanlar ile bağlanmıştır. Tüm geometri
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi
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tamamlandıktan sonra parça üzerine mesh atılmıştır. Başlangıçta statik olarak incelenecek
parçaların sınır koşulları belirlenmiştir.
Modeli oluşturulmuş ve sınır koşulları belirlenmiş parça Simxpert ortamında
koşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar kabul edilebilir güvenlik değerine göre kabul edilmiştir
veya iyileştirme faaliyetlerine tabi tutulmuştur.
Makine elemanının en kritik konumu, silindir eksenlerinin bağlantı eksenlerine dik
olduğu [2] duruma göre hazırlanmıştır. Bu en kritik durum, maksimum moment
pozisyonlarını oluşturduğu için referans olarak kabul edilmiştir. Her makine elemanı üzerine
etkiyen yükler, ayrı ayrı hesaplandıktan sonra, modeli oluşturulan elemana bu yükler statik
olarak uygulanmıştır.

Şekil 4.1 Sınır koşullarına göre oluşturulmuş model
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Model olarak geliştirilen iş makinesi birbirlerinden bağımsız olarak kontrol edilebilen
üç farklı mekanizmaya sahip, üç serbestlik dereceli bir sistemdir. İlk mekanizma bom
pistonları vasıtasıyla hareket verilen bomun dönüşü içindir. Bunu, kaydırıcı-manivela (slidercrank) mekanizmasıyla başarır. İkinci mekanizma kol pistonları vasıtasıyla hareket verilen
kolun dönüşü içindir. Bu da ayrı bir kaydırıcı-manivela sistemidir. Kepçenin hareketi ise
kaydırıcı—manivela ve dört kol (four bar) mekanizması ile başarır.
Kabuller

 Malzemenin doğrusal elastik (linear elastic) davranışa sahip olduğu kabul
edilmiştir.
 Bomun sac metal elemanları dörtgen ve üçgen kabuk elmanlar vasıtasıyla
modellenmiştir.
 Burç yatağı elemanları, kabuk elemanlar ve esnemez elemanlar (RBE2)
yardımıyla modellenmiştir.
 Döküm parçalar katı elemanlar olarak modellenmiştir.
 Sadece bom değil, kol, kepçe, manivelalar da modellenmiştir.
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Sınır Koşulları
 Maksimum kazma kuvvetinin oluştuğu konumda, yapı, maksimum kuvvetlere
maruz bırakılır.
 Kol silindiri vasıtasıyla maksimum koparma kuvvetinin oluştuğu konum,
analiz için kritik pozisyon olarak alınmıştır.
 Analiz için maksimum kuvvetler ve momentler makinenin maksimum basınç,
piston çapları ve mekanizmaya göre hesaplanmıştır.
ANALİZ SONUÇLARI
İncelenen elamanların bağlantı noktalarının serbestlik dereceleri, çalışma koşulları göz
önünde bulundurularak, gerçeğe uygun bir şekilde modellenmiştir.
Elemanların statik tasarımı en kritik pozisyon ve yük değerlerine göre tamamlandıktan
sonra kazıcı kısım montaj halinde en zor çalışma şartlarını canlandıracak şekilde dinamik
olarak analiz edilmiştir. Dinamik analiz sonuçları ve statik analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.
Yapılan statik çalışmalar neticesinde;
 Bom üzerinde kritik olarak kabul edilen kısımlarda, başlangıç tasarımında
yapılan iyileştirmeler sonrasında gerilme değerleri %50 den fazla azaltılmıştır.
 Kol (arm) üzerindeki kritik bölgeler, sınır değerin altına düşürülmüştür.
 Kol üzerindeki çok düşük gerilme değerine sahip elemanların malzeme
kalınlıkları azaltılmıştır. Bu aşamada, bu parça üzerinde % 10’dan fazla
malzeme tasarrufu sağlanmıştır.

Şekil 6.1 Von Mises analiz sonuçları - Statik analiz
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Statik analize göre modelde uygulanan iyileştirmeler sonrasında dinamik analizler
yapılmıştır. Dinamik analiz sonuçlarına göre;
 Bom üzerinde kritik bölgeler tespit edilmiştir.
 Kol üzerinde kritik bölgeler tespit edilmiştir.
 Bom ve kol üzerindeki yüksek gerilme görülen bölgeler üzerinde iyileştirme
faaliyetleri uygulanmıştır ve gerilmeler istenilen güvenli bölge aralığına
düşürülmüştür.

Şekil 6.2 Bom analiz sonuçları - Dinamik analiz

Şekil 6.2 Kol analiz sonuçları - Dinamik analiz

Şekil 6.3 Dinamik analiz simülasyon görünüşü
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Sonuçlar neticesinde dinamik yükler altında çalışan modelde, statik koşullara göre
beklendiği gibi daha yüksek gerilmeler oluşmuştur.
Kol üzerinde yapılan iyileştirme çalışmaları neticesinde güvenli bölge aralığında
kalınmış ve malzeme kullanımında optimizasyona gidilmiş, kütlede 1.000 kg den yaklaşık
965 kg a bir düşüş sağlanmıştır. Bom üzerinde yapılan iyileştirme çalışmaları neticesinde
güvenli bölge aralığında kalınmış ve malzeme kullanımında optimizasyona gidilmiş, kütle
2.220 kg den 2450 kg ye yükseltilmiştir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, prototip model makinenin ataşmanı, gerçek çalışma koşullarına göre
simüle edilmeye çalışılmış, esnek model olarak hazırlanan bom ve kol Adams ortamında
analiz edilmiştir.
Bom ve kol maksimum kazma ve koparma kuvveti ile sonlu elemanlar yöntemi ile
analiz edilmiştir. Dinamik yüklemeler neticesinde elde edilen sonuçların kritik olduğu
gözlenmiştir ve bunun neticesinde iyileştirme faaliyetleri bu doğrultuda yapılarak tamamen
güvenli bir model elde edilmiştir.
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ATIK SU ARITMA ÇAMUR KÜLÜ KATKISININ KOMPOZİT MALZEME
MEKANİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ
M. Akif KÜTÜK, Zeynal Abidin OĞUZ
Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gaziantep
ABSTRACT
In the current study, effect of sewage sludge ash on the mechanical properties of composite
material was investigated experimentally. The weight rate of sewage sludge ash which would
be applied tensile test, three point bending test, impact test is changing between 0 % and 45 %
of overall mixture. Tests were made on laboratory and for the speed of tensile test and three
point bending test, test machine was adjusted as 1 mm/min and 2 mm/min respectively.
According to the result of three point bending test, maximum stress tends to decrease with
addition of sewage sludge ash increase. According to the result of tensile test, maximum
stress tend to increase with the sewage sludge ash particles content up to 20 % and beyond
which it decreased. To result of impact test; impact resistance increase by adding ash until
weight rate of ash reach 10 %. The impact resistance decrease between the weight rate of ash
10% and %25. Then impact resistance keep constant until rate of ash reach 40 %.
ÖZET
Bu çalıĢmada, atık su arıtma çamur külü katkısının polyester reçine içerisine karıĢtırılarak
oluĢturulan kompozit malzemelerin mekanik özellikleri incelenmiĢtir. Çekme, üç noktadan
basma, darbe testleri uygulanmak üzere hazırlanan karıĢımlarda atık su arıtma çamur külü
oranı ağırlıkça tüm karıĢımın % 0 ile % 45'i arasında değiĢmektedir. Testler laboratuar
ortamında yapılmıĢ, üç noktadan eğilme testi için hız 2 mm/dak , çekme testi için hız 1
mm/dak olarak test makinesi ayarlanmıĢtır. Üç noktadan eğilme testi sonuçlarına göre
polyester-kül karıĢımında kül oranı arttıkça maksimum gerilme azalma yönünde eğilim
göstermiĢtir. Çekme testi sonuçlarına göre maksimum gerilme, polyester-kül karıĢımının
ağırlıkça % 20 kül oranına kadar numunelerde parabolik bir artıĢ gösterip %25-%40
aralığında ise maksimum gerilme parabolik bir azalıĢ eğilimi göstermektedir. Darbe testi
sonuçlarına göre ise; darbe direnci, kül oranının %0-%10 aralığında olduğu durumda artıĢ
göstermiĢtir. %10-%25 aralığında darbe direnci düĢmüĢ, %25-%40 aralığında ise darbe
direnci yaklaĢık olarak sabit kalmıĢtır.
GİRİŞ
Kompozit malzemeler; birbiri içerisinde çözülemeyen iki ya da daha fazla malzemenin uygun
özelliklerini tek malzemede toplayarak veya yeni bir özellik oluĢturmak amacıyla makro veya
mikro düzeyde birleĢtirilmesi sonucu elde edilen malzemelerdir. Kompozit malzemeler düĢük
ağırlıkları ve sağladıkları yüksek dayanım nedeniyle otomotiv, yapı, deniz ve havacılık
araçlarında tercih edilmektedir. Kompozit plakalar mühendislik yapılarında büyük çoğunlukla
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kullanılmaktadır [1]. Kompozit hazırlanıĢı sırasında matrise eklenecek katı bir katkı
maddesiyle fiziksel ve mekanik karakterler değiĢtirilebilir [2]. Parçacık katkılı polimer
kompozitler genellikle mikro ya da nano düzeyde farklı boyut ve Ģekillerdeki katkı
maddelerinin polimer matrisler içerisinde dağılımını içerir. Bu malzemelere olan ilgi son
yıllarda kompozit malzemelerin sonucu olarak, mukavemet, darbeye karĢı dayanım, enerji
emilimi gibi mekanik özelliklerin kolayca kontrol edilebilmesinden dolayı artmıĢtır [3].
PATNAIK ve arkadaĢları uçucu kül, alüminyum oksit (Al2O3) ve silikon karbit (SiC)
parçacıklarının cam-polyester kompozitlerinin mekanik özelliklerine etkisini araĢtırmıĢlardır.
ÇalıĢmalarının neticesinde çekme dayanımı, burkulma özellikleri, yoğunluk ve sertlik
özelliklerinin parçacık türüne ve oranlara göre değiĢtiğini gözlemlemiĢlerdir. Parçacık takviye
oranı arttıkça çekme dayanım mukavemetinin düĢtüğünü, SiC varlığının cam - polyester
kompozitinin sertliğini iyileĢtirdiğini, çekme mukavemetindeki düĢüĢün en az uçucu külde
olduğunu tespit etmiĢlerdir [4]. RAJU ve arkadaĢları alüminyum oksitin (Al2O3) cam - epoksi
(G-E) kompozitleri üzerindeki mekanik ve aĢınma etkisini görmek için bir çalıĢma
yapmıĢlardır. ÇalıĢma neticesinde cam-epoksi (G-E) kompozitinde (Al2O3) oranı arttıkça
çekme mukavemetinin arttığını, özgül aĢınma oranının azaldığı gözlemlenmiĢtir [5]. RUSU
ve arkadaĢları toz çinkonun yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kompozit üzerindeki
mekanik ve termal etkisini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma sonuçlarına göre HDPE/çinko
kompozitlerinin katkısız polimerlere göre yoğunluklarının ve sertliklerinin daha yüksek
olduğu, termal stabilitenin katkısız polimere göre daha iyi olduğu, çinko-HDPE kompozitinin
termal difizyonu ve iletimi arttırdığı ve özgül ısıyı azalttığı tespit edilmiĢtir [6]. GÜNGÖR ise
çalıĢmasında toz demirin yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) üzerindeki mekanik etkisini
görmeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢmasının sonunda, katkısız HDPE ile kıyaslandığında toz demir
katkılı kompozitlerin akma ve çekme dayanımlarının ve Izod darbe dayanımının daha düĢük
olduğunu; elastisite modülünün ve sertliklerinin daha yüksek olduğunu tespit etmiĢtir [7].
BGAGYASHEKAR ile arkadaĢı metal olan ve metal olmayan parçacıkların epoksi matris
kompozitleri üzerindeki mekanik etkisini görmeyi amaçlamıĢlardır. ÇalıĢma için Cu, Al, Sic
ve Gr materyalleri kullanılmıĢtır. Çekme ve burkulma mukavemetlerinin katkı malzemesi
arttıkça azaldığı; çekme ve burkulma modüllerinin katkı oranı arttıkça arttığı gözlemlenmiĢtir
[8].
Literatürde çok daha çeĢitli ve fazlaca bulunan kompozit malzeme çalıĢmalarında da
görüldüğü-görüleceği üzere bir çok malzeme ya öz halinde (Al,Cu vb.) ya da bileĢimleriyle
(SiC,
, vb.) kompozit malzemelerde katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu
çalıĢmada ise literatürün dıĢında olarak içerisinde farklı yüzdelere sahip Al2O3, BaO, Br, CaO,
Cl, Cr2O3, CuO, Fe2O3, K2O, MgO, Mn
Na2O, NiO, P2O5, Zr , ZnO, Ti , SrO, Si ,
S , PbO bileĢenlerini içeren atık su arıtma çamur külü kullanılmıĢtır.
Nüfus artıĢı ve ĢehirleĢme tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de atık su miktarını;
atık su artıma tesislerinin (ASAT) kurulması ise atık su artıma çamur (AAÇ) miktarını
artırmaktadır. AAÇ, düzenli depolama, dolgu, denize deĢarj, tarımsal kullanım gibi değiĢik
yöntemlerle bertaraf edilebilirken yakma dıĢındaki tüm yöntemlerde zamanla sorunlar
oluĢmaktadır. Bu sebeple önde gelen Avrupa Ülkeleri ve diğer geliĢmiĢ ülkelerde AAÇ’nun
yakılarak bertaraf edilmesi tercih edilmektedir. Bu sayede önemli bir çevresel sorun kaynağı
yok edilirken hem enerji üretilmekte hem de ortaya zararsız bir atık olarak kül çıkmaktadır.
AAÇ külü yukarıda verilen birçok bileĢeni oksitli olarak çevreye zarar vermeyecek Ģekilde
bünyesinde barındırmaktadır. Yıllık lağım suyu miktarı Türkiye'de 3.5 milyar m3’tür[9]. Bu
miktarın yaklaĢık % 4 'ü tortul atığı olarak düĢünüldüğünde 140 milyon ton AAÇ potansiyeli
Türkiye'de mevcuttur. Türkiye'de AAÇ yakma sistemi ilk olarak Gaziantep'te kurulmuĢtur
[10]. Sistem günde yaklaĢık 150 ton AAÇ yakıp elektrik üretimini sağlamaktadır. Yanma
sonucunda ise yaklaĢık 15 ton kül geriye kalmaktadır. Kurulan düzenek bir geri dönüĢüm
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sistemi olarak düĢünüldüğünde arta kalan külün kullanımı da geri dönüĢümün daha da önem
kazanmasını ve çevre sorunu olan külün kullanımı çok yönlü bir kazanç olarak
değerlendirilebilir. Tesiste ciddi miktarda oluĢan külün çeĢitli sektörlerde değerlendirilmesi
denenmektedir. Mevcut çalıĢmada da AAÇ külünün kompozit malzemelerde
değerlendirilmesi irdelenmiĢtir. Bu amaçla atık külün kompozit malzemelere olan mekanik
etkisinin görülmesi hedeflenmiĢtir. Çekme, üç noktadan basma, darbe testleri uygulanmıĢ ve
mukavemet değerleri hesaplanmıĢtır.
DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Kompozit üretiminde kullanılan reçine malzemesi POLIPOL 3401 - TAB CTP tipi tiksotropik
hızlandırıcılı genel amaçlı polyester POLĠYA'dan temin edilmiĢtir. Katkı malzemesi olarak
kullanılan atık su arıtma çamur külü Gaziantep Büyük ġehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
ĠĢleri Müdürlüğünden (GASKĠ) temin edilmiĢtir. Kül içerisindeki elementler ve yüzdelik
oranları çizelge 1'dedir [11]. Kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini, matris ve
reçineler içerisindeki homojen dağılımını, yapıĢma ve tutunma özelliklerini etkileyen en kritik
parametrelerden biri de reçine/matris içerisine eklenen parçacık/lif boyutlarıdır [14,15,16,17].
Temin edilen küller 45 µm elekten elenerek sınıflandırılmıĢtır. Kısa ve küçük boyutlu katkı
lifleri yüksek özgül yüzey alanı sağladığından ve kompozitte homojen dağılım gösterdiğinden
tercih edilmelidir [14,16]. Küllerin elekten elenmesiyle homojenite, küllerin polyestere daha
fazla tutunmaları ile dökümü ve testi yapılacak numuneler arasında düzen sağlanması
amaçlanmıĢtır. Aksi halde boyut farkı olan küller aynı kompozit içerisinde farklı tutunma
davranıĢları sergileyeceği için kompozitlerin mukavemet özellikleri arasında da farklılıklar
olacaktır. Çekme, üç noktadan eğilme, darbe testleri uygulanacak her numune için sertleĢtirici
miktarı ağırlıkça polyesterin %2’sidir. SertleĢtirici olarak metil - etil - keton - peroksit
(MEKP) kullanılmıĢtır. Kül miktarları karıĢımın ağırlıkça % 0 ile % 45 arasında olacak
Ģekilde hedeflenmiĢtir. Ağırlıkça % 45 ve üzeri kül oranı olan numuneler için döküm
sağlanamamıĢtır. Bunun nedeni polyester - kül karıĢımında artan katı hacminin doygunluğa
ulaĢmasının çok hızlı oluĢu ve kalıplara dökümü sağlanamadan donmasıdır. Çizelge 2'de
karıĢımda kullanılan malzemeler ve ağırlık oranları verilmiĢtir. T olarak adlandırılan
numunelere çekme testi, B olarak adlandırılan numunelere 3 noktadan eğilme testi, I olarak
adlandırılan numunelere darbe testi uygulanmıĢtır.
Çizelge 1 : Kül Ġçerisindeki BileĢimler ve Yüzdelik Değerleri [11]
Oksit
Al2O3
BaO
Br
CaO
Cl
Cr2O3
CuO

Yüzdelik %
5,727
0,206
0,063
19,588
0,539
0,354
0,189

Oksit
Fe2O3
K2O
MgO
MnO2
Na2O
NiO
P2O5

Yüzdelik %
7,461
4,874
8,221
0,188
0,442
0,068
23,655

Oksit
PbO
SO3
SiO2
SrO
TiO2
ZnO
ZrO2

Yüzdelik %
0,031
8,533
16,602
0,049
1,079
2,096
0,036

Her bir sınıf numune için (T0 - B0; T5 - B5;vb.) aynı anda karıĢtırma ve döküm iĢlemleri
yapılmıĢtır. KarıĢtırma iĢlemi laboratuvar ortamında 1000 dev/dak hızına sahip ayaklı
matkapta yapılmıĢtır. Matkaba takılan aparat ile yapılan karıĢtırma iĢleminde homojeniteye
önem gösterilmiĢtir. SertleĢtirici ve partiküllerin de eklenmesiyle oluĢan karıĢım jel formu
haline gelene kadar karıĢtırma iĢlemi devam etmiĢtir [3]. Bu form, kompozitin döküm sonrası
ve donma sürecinde oluĢabilecek çökelme, topaklanma gibi negatif etkenlerin önüne geçmek
688

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Kütük, Oğuz

için son derece kritiktir. Kompozit içine atılan parçacıklar gerilme (stres) arttırıcı etken
olabilirler. Bu da kompozit malzemede katkı parçacıkları - polimer ara yüzünde düzeni
bozmak diyebileceğimiz zayıflığa neden olur [8]. Parça üzerinde oluĢacak bu hatalar karıĢım,
döküm ve donma sırasındaki homojeniteyle doğrudan ilgilidir. Ayrıca kompozitteki
aglomerasyonlar ve boĢlukların olması mekanik özelliklerini negatif yönde etkilemektedir
[12,13].
Çizelge 2. Çekme - Basma Testi Uygulanacak Numunelerin KarıĢım Ağırlık Değerleri
Numune

Polyester (%)

Sertleştirici (%)

Kül (%)

T0 - B0 - I0
T5 - B5 - I5
T10 - B10 - I10
T15 - B15 - I15
T20 - B20 - I20
T25 - B25 - I25
T30 - B30 - I30
T35 - B35 - I35
T40 - B40 - I40

98
93
88
83
78
73
68
63
58

2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
5
10
15
20
25
30
35
40

KarıĢtırma iĢlemine polyestere ağırlıkça %2’si kadar sertleĢtirici eklenerek baĢlanmıĢtır. Jel
formuna gelmeden önce belirlenen yüzdeliklerdeki küller karıĢıma eklenmiĢtir. Bu sayede
küllerin karıĢıma tutunmaları ile çökme, topaklanma etkenlerinin önüne geçilmek
amaçlanmıĢtır. Her numune oda koĢullarında 3 hafta bekletilip testlere hazır hale getirilmiĢtir.

Figür 1:KarıĢtırma BaĢlangıcı

Figür 2 : Polyester - SertleĢtirici EtkileĢimi

Figür 1 ve Figür 2 sırasıyla karıĢtırma baĢlangıcında ve küller polyester - sertleĢtirici
karıĢımına eklenmeden hemen önce çekilmiĢ birer fotoğraftır. Polyester reçine ile
sertleĢtiricinin kimyasal tepkimesi sonucunda renk değiĢimi gözlemlenmiĢtir. Renkler
polyeser çeĢidine göre farklılık gösterebilmektedir.
MEKANİK TESTLER
Çekme Testi
Çekme testi uygulanmak üzere ASTM D 3039 standardına göre hazırlanan kalıp içerisine üç
adet numune dökümü yapılmıĢtır. Numuneler üç hafta bekletildikten sonra 300 kN kapasiteli
üniversal test cihazında 1 mm/dak sabit hızıyla teste tabi tutulmuĢtur. Çekme mukavemeti, her
numune için test sonrasında yüzey alanı hesabı yapıldıktan sonra bulunmuĢtur. Sonuçlar
dökümü yapılan üç numunenin ortalaması alınarak yorumlanmıĢtır.
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Figür 3 : Çekme Testi Universal Test Cihazı

Figür 4 : Çekme Testi Numuneleri

3 Noktadan Basma Testi
3 noktadan basma testi uygulanmak üzere, hazırlanan kalıp içerisine 5 adet numune dökümü
yapılmıĢtır. Numuneler 3 hafta bekletildikten sonra 300 kN kapasiteli üniversal test cihazında 2
mm/dak sabit hızıyla teste tabi tutulmuĢtur. 3 noktadan basma testinde geniĢ destekler arası mesafe derinlik oranı, maksimum gerilmeyi tabakalar arası kayma gerilmesi etkisi olmaksızın arttırır ve
böylece boyutsal hatalar çıkmaya meyil eder [4]. Bu çalıĢmada destekler arası uzaklığı - derinlik oranı
16:1 (80:5) olarak belirlenmiĢtir. Dökümü yapılan 5 numunenin hesap sonrası mukavemet değerlerinin
ortalamalarının alınmasıyla sonuçlar yorumlanmıĢtır.

Figür 5: 3 Noktadan Basma Testi

Figür 6: 3 Noktadan Basma Testi Numuneleri
(1)
(2)

= Basma Mukavemeti

= Numune GeniĢliği

= Basma Momenti

= Numune Derinliği
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Darbe Testi
Polimerin sertliği için bir çok mekanizma vardır. Ġnorganik partikül polimer sertliği için en az
3 faktör kaçınılmazdır; matrise özgü süneklik, partiküller arası mesafe ve partiküller ile
matris/reçine yapıĢmasının azalması. Gerilme konsantrasyonu ilk olarak partiküller ile
matris/reçinenin yapıĢkanlığının azalmasıyla ve boĢlukların oluĢmasıyla baĢlar. Partikül
içeriği partiküller arası mesafeyi etkiler ve boĢluklar etrafında gerilme konsantrasyonu oluĢur
[17]. Darbe testi sırasında malzemenin taĢıyacağı yük, test esnasındaki kırılma veya hasar ile
iliĢkilendirilebilinir ve bu da malzeme için önemli bir parametredir.
Darbe testi, numunenin kırılması için ihtiyaç olan enerjiyi temsil eder. Bu büyüklük testte
hasar enerjisi (failure energy) olarak adlandırılır, W ile gösterilir.

= Darbe Direnci : (

,

= Kırılan Yüzeyin Alanı :

= Hasar Enerjisi : ,

Dökümü yapılan 4 numune için test sonrası enerji değerleri okunup yeni alan hesabı
yapıldıktan sonra darbe mukavemetleri hesaplanıp, ortalamalar alındıktan sonra sonuçlar
yorumlanmıĢtır.

Figür 7: Darbe Testi Makinası ġematik Gösterimi

Figür 8 :Darbe Testi Numuneleri

Figür 9 :Darbe Testi Cihazı
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SONUÇLAR
Çekme testi,3 noktadan basma testi, Charpy darbe testi yapılan her numune için polyester
reçinenin çekme karakteristiğinden dolayı test sonrasında kırılan yüzeylerde yeni alan hesabı
yapılmıĢ ve mukavemet hesapları yeni alan hesaplarıyla yapılmıĢtır.
ġekil 1 ve ġekil 2' de görüldüğü gibi karıĢım içerisindeki kül oranının ağırlıkça % 20 değerine
kadar numunelerin taĢıyabilecekleri yükler ve iliĢkili olarak çekme mukavemet değerleri
artmaktadır. Bu durum küllerin reçine içerisindeki dağılımının iyi olduğu, yapıĢma ve reçine
ile aralarındaki etkileĢimin olumlu olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. % 20 oranından sonra ise
yük ve mukavemet değerlerinde düĢüĢler baĢlamıĢtır. Bu düĢüĢ % 30'da ani olmuĢtur.
KarıĢtırma iĢlemi daha önce de bahsedildiği gibi kompozit malzeme üretiminde en kritik
noktalardan biridir. % 30 oran için homojen bir karıĢım yapılamamıĢ olabilir. Bir baĢka etken
ise malzeme içerisinde gözle görülmeyecek boĢluklar olabilir. Bu boĢluklar gerilme
konsantrasyonuna sebep olur bu da ani kırılmaya yol açabilir. Bir diğer etken ise kül-reçine
yapıĢmasının iyi olmamasından ani bir kırılma olabilmesidir. Hem % 20 ağırlık oranından
sonraki oranlar için hem de % 30'daki ani düĢüĢ için önemli bir etki de Ģu olabilir ki; dökümü
yapılan kompozit malzemede kül oranının artması partiküller arası mesafenin azalması
anlamına gelmektedir. Bu da malzeme içerisinde düzensizliğe ve yine gerilme
konsantrasyonlarına sebep olur. Sonuç olarak taĢıyabileceği yükler, iliĢkili olarak çekme
mukavemetleri düĢmektedir.

ġekil 1 :Çekme Testi Maksimum Kuvvet - Numune Diagramı

ġekil 2 : Çekme Testi Mukavemet - Numune Diagramı
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ġekil 3 : 3 Noktadan Basma Testi Kuvvet - Numune Diyagramı

ġekil 4 : 3 Noktadan Basma Testi Mukavemet Değerleri - Numune Diyagramı

ġekil 5 : Darbe Testi,Abzorbe Edilen Enerji (J) - Numune Diagramı
ġekil 3 ve ġekil 4'te görüldüğü gibi kompozit malzeme içerisinde kül oranı arttıkça 3
noktadan basma testi sonucunda mukavemet değerlerinde azalma meydana gelmiĢtir. Bu
azalma % 20 - % 35 arasında birbirine çok yakın hatta sabit değerlere yakın düzeyde bir
karakter göstermiĢtir. % 40 oranında tekrar bir düĢüĢ meydana gelmiĢtir. Maksimum Kuvvet Numune Diyagramında aslında % 5 kül oranında taĢınabilecek maksimum yük bir artıĢ meyli
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göstermektedir. Fakat kırılan yüzeylerde test sonrası hesaplanan yeni alan ile bu artıĢ ortadan
kalkmıĢtır.

ġekil 6 : Darbe Testi,Darbe Direnci (

) - Numune Diagramı

ġekil 5'te ve ġekil 6'da görüldüğü gibi darbe testine tabi tutulan numunelerde darbe direnci ve
abzorbe edilen enerji, numunelerde kül oranı ağırlıkça karıĢımın % 10'una kadar artmakta %
10 - % 20 aralığında azalmakta % 20 'den sonra yaklaĢık olarak sabit bir eğri oluĢturmaktadır.
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DEPREM YÜKÜ ETKĠSĠ ALTINDAKĠ BĠNALARDA DOĞRUSAL
OLMAYAN VĠSKOZ SÖNÜMLEYĠCĠLERĠN KULLANIMI
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1
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2
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü – Uşak Üniversitesi, Uşak
ABSTRACT
There are several types of energy dissipation devices implemented in practice to prevent
pounding between structural parts of buildings by providing response control. In this paper,
the nonlinear viscous dampers which are more advantageous than linear viscous dampers in
terms of lower damping forces produced even for larger velocities are used. Two adjacent
single-storey buildings with different dynamic characteristics are analyzed. One building is
identified as flexible while the other one is described as rigid building. In first case of this
study the damper is only located on flexible building and between the buildings in the second
case. The damper capacities are compared for the two cases. In the second case displacement
responses of both buildings are decreased while the first case just reduces the responses of the
flexible building. The damper capacity which stops the impact between buildings is lower in
the first case than that in the second case.
ÖZET
Bina türü yapıların deprem etkisi altındaki hareketini kontrol altına almak ve böylelikle
çarpışmayı önlemek amacıyla çeşitli tipte sönümleyiciler kullanılmaktadır. Bu çalışmada
doğrusal viskoz damperlere kıyasla yüksek hızlarda daha düşük sönüm kuvveti oluşturarak
yapıyı ve kendini hasarlardan koruyan doğrusal olmayan viskoz sönümleyiciler kullanılmıştır.
Dinamik karakteristikleri farklı ve tek katlı bitişik binalar üzerinde çalışmalar yürütülmüştür.
Binalardan biri esnek bina diğeri ise rijit bina olarak tanımlanmıştır. İlk adımda yalnızca
esnek binaya, ikinci aşamada is iki bina arasına yerleştirilmiş ve sönümleyici kapasiteleri
karşılaştırılmıştır. İki bina arasına sönümleyici eklenmesi durumunda, her iki binanın da
deprem etkisi altındaki davranış cevapları daha düşük olurken, çarpışmayı engelleyen
sönümleyici kapasitesi de ilk duruma göre daha düşük çıkmıştır.
GĠRĠġ
Bitişik nizam yapılarda en büyük sorunlar deprem anında ortaya çıkmaktadır. Farklı dinamik
karakteristiklere sahip olan komşu binaların deprem esnasındaki hareketleri de farklıdır. Bu
durumda aralarındaki uzaklık yetersiz ise iki bina birbiri ile çarpışabilmektedir. Bu
çarpışmalar sonucu bazı yapısal elemanlar hasar görebildiği gibi, hasarlar zaman içinde
kırılma ve göçmelere varan sonuçlar da doğurabilmektedir. Çarpışmaları engellemek için
binaların arasındaki mesafe yeterli olmalıdır. Maksimum yer değiştirmelerin toplamı veya
SRSS (karelerinin toplamının karekökü) kombinasyonu ya da bina boyunun belirli bir
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yüzdesi, boşluk miktarını belirlemede kullanılan yöntemlerdendir [1]. Deprem derzleri
yönetmelikler tarafından belirlenmiştir [2]. Ancak yönetmeliklere uyulmaması ve binalara
etkiyecek deprem yükünün tahmin edilememesinden dolayı çarpışma durumları sıklıkla
ortaya çıkmaktadır. 1985 Meksika depremi, 1989 Loma Prieta, 1971 San Fernando depremi
ve 1964 Alaska depreminde yapılardaki ana hasarlar çarpışma nedeniyle meydana gelmiştir
[3]. Bu durumun önüne geçmek için ya komşu binalar birbirine çeşitli elemanlarla bağlanır ya
da binalardan birinin ya da her ikisinin hareketi sönümleyicilerle ve taban yalıtım
sistemleriyle kontrol altına alınır. Bu çalışmada iki bina birbirine doğrusal olmayan viskoz
sönümleyiciler (DOVS) aracılığıyla bağlanmıştır. Bu elemanlar, doğrusal viskoz
sönümleyicilere (DVS) göre daha avantajlıdır. Çünkü belirli bir sönüm oranı için her ikisi de
aynı miktarda enerji sönümlerken DOVS daha düşük sönüm kuvveti oluşturarak eleman
üzerinde yüksek kuvvetlerin oluşmasını engeller. DOVS sönüm kuvveti;


Fd  c x sgn( x )
ile hesaplanır. Burada c sönüm katsayısını, x pistonun uçları arasındaki rölatif hızı, sgn
ise işaret fonksiyonunu ifade eder. x  0 ise sgn( x)  1 , x  0 ise sgn( x )  1, x  0 ise
sgn( x )  0 değerini alır.  ise viskoz sönümleyici doğrusallığını ifade eden üs olup, bu değer
0 iken oluşan sönümleyici kuvveti doğrudan sürtünme türünü, 1 iken ise doğrusal viskoz
sönümleyiciyi karakterize eder. DOVS ise 0<  <1 arasında değerler alır. DOVS hıza bağlı
sönüm kuvveti oluşturduğundan sistemlerin yapısal karakteristiklerinde bir değişikliğe sebep
olmaz [4].
ELE ALINAN BĠNA
Çalışmada, aralarında 0.02 m uzaklık olan komşu binaların birbirine çarpmasını engellemek
için doğrusal olmayan viskoz sönümleyici kullanımı incelenmiştir. Tek serbestlik dereceli, kat
seviyeleri aynı olan 2 sistemin (Şekil 1) deprem yükü altındaki davranışı, toplanmış kütle
modeli oluşturularak incelenmiştir. 1999 Düzce depremi ivme kayıtları kullanılarak doğrusal
dinamik analiz gerçekleştirilmiş ve binanın zaman tanım alanındaki davranışları elde
edilmiştir. Nümerik integrasyon metodu olarak merkezi farklar yöntemi kullanılmıştır.
Soldaki binanın kütlesi 0.75  103 kg, rijitliği 3.46  106 N/m, sönüm oranı ise %5 olarak ele
alınmıştır. Sağdaki binanın da özellikleri aynı sırayla, 0.5  104 kg, 1.4  108 N/m ve sönüm
oranı %5 alınarak, soldakine göre daha rijit bir bina tanımlanmıştır.

a
m1
k1

c1

x1

m2

x2

c2

k2

Şekil 1. Ele alınan sistemler
Bu çalışmada binaların çarpışmasıyla meydana gelen kuvvet doğrusal olmayan elastik yay
modeli (Hertz modeli) ile tanımlanmıştır. Yay çarpışma gerçekleştiği andan itibaren devreye
girerek kuvvet oluşturur. Çarpışma olayı tamamen elastik olup, çarpışma esnasındaki kırılma,
sürtünme gibi enerji kayıpları dikkate alınmaz. Bu nedenle çarpışma yalnızca yay olarak
modellenebilmektedir [5].
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İki bina arasındaki çarpışma kuvvetini tanımlayan Hertz modeli aşağıdaki formülle ifade
edilebilir:


Fp (t )  


R (t ) 3 / 2
0

,  (t )  0
,  (t )  0

Bu denklemde, çarpışan yüzeylerin malzeme özelliklerine ve geometrisine bağlı olan lineer
olmayan elastik yay sabiti R ,   x1 (t )  x2 (t )  a , olup x1 (t ) soldaki binanın yerdeğiştirme
miktarı, x2 (t ) sağdaki binanın yerdeğiştirme miktarı, a iki bina arasındaki boşluk miktarı ve
çarpışma kuvveti F p ile gösterilir. Van Mier vd. [6], beton elemanlar arasındaki
çarpışmalarda
doğrusal
olmayan
elastik
yay
sabitinin
40  80 kN / mm3 / 2 (1.2 109  2.6 109 N / m3 / 2 ) arasında olduğunu deneysel olarak
göstermiştir. Bu çalışmada R  80 kN / mm 3 / 2 alınmıştır ve tek taraflı çarpışma söz
konusudur. Dinamik hareket denklemi aşağıdaki şekilde gösterilir:
MX (t )  CX (t )  KX (t )  F p (t )   Mxg (t )

Bu ifadede M kütle matrisini, C yapısal sönüm katsayıları matrisini, K rijitlik matrisini,
X ivme matrisini, X hız matrisini, X yerdeğiştirme matrisini ve xg deprem ivme kaydını
belirtir.
BULGULAR
ÇarpıĢma Analizi
Dinamik analiz sonucu elde edilen yer değiştirme-zaman grafiği (Şekil 2) incelendiğinde
binalar arasındaki boşluk miktarının yetersiz kaldığı ve bunun sonucu olarak binaların
birbirine çarptığı gözlenmiştir. Yakınlaştırılmış görüntü çarpışmanın olduğu durumu
göstermektedir. Şekil 3, kat seviyelerinde oluşan çarpışma kuvvetlerini göstermektedir.
Doğrusal Olmayan Viskoz Damperlerin Kullanılması
Bu çalışmada sönümleyicinin yerleşimi iki farklı şekilde incelenmiştir. İlk olarak yalnızca
esnek binaya, ikinci durumda ise iki bina arasına yerleştirilerek doğrusal dinamik analizler
gerçekleştirilmiş ve çarpışma durumları gözlenmiştir.
İki kütlenin çarpıştığı an için hızın büyüklüğü, ani şekilde değiştiğinden, bu iki kütle arasına
yerleştirilen bağ elemanlarda yüksek kuvvetler oluşmakta ve bağ elemanlar işlevini
kaybedebilmektedir. Fakat DOVS, Şekil 3’den görüldüğü üzere, hız yüksek değerlere
ulaştığında bile, doğrusal viskoz sönümleyicilere göre daha az sönüm kuvveti oluşturmakta,
bununla birlikte aynı miktarda deprem enerjisi sönümleyebilmektedir [4].
Sönümleyici yerleştirilmiş durumlar için dinamik eşitlik şu şekilde yazılmalıdır:


Mx(t )  Cx (t )  Kx (t )  c x sgn( x )  F p (t )   Mxg (t )

Daha önce bahsedildiği gibi doğrusal ve doğrusal olmayan viskoz sönümleyicilerin bir
çevriminde sönümlediği enerji birbirine eşittir. Bu enerji eşitliğinden yola çıkarak doğrusal ve
doğrusal olmayan viskoz sönümleyicilerin sönüm katsayıları arasında bir bağıntı bulunur:

c1  n  x0 

1

c 

698



XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

Kandemir Mazanoğlu ve Mazanoğlu

2

 

2 2  2 (1   / 2)
( 2   )

Bu denklemde c ve c1 , sırayla doğrusal olmayan ve doğrusal viskoz sönümleyicilerin sönüm
katsayısını,  n doğal açısal frekansı, x0 maksimum yer değiştirmeyi,  viskoz sönümleyici
doğrusallığını ifade eden üs ve  'ye bağlı  sabit bir sayıdır.
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Şekil 2. DOVS eklenmeden önce yerdeğiştirme-zaman ilişkisi (Küçük grafik yakınlaştırılmış
görüntüdür. Çarpışma gözlenmektedir.) (mavi-sol bina, kırmızı-sağ bina)
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Şekil 3. Çarpışma kuvveti- zaman ilişkisi
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 1

Sönüm Kuvveti

0.8
0.7
0.6

  0.5

0.5
0.4

 0
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0.2
0.1
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Rölatif hız

Şekil 4. Sönüm kuvveti ( Fd / Fd (  1) ) – Rölatif hız ( x / x(  1) ) ilişkisi
DOVS sadece esnek binaya yerleştirildiğinde çarpışma kuvvetinin oluşmaması için gereken
sönümleyici kapasitesi   0.1 için c  2  108 Ns / m bulunmuştur. Binalar arasına
yerleştirilen sönümleyicinin kapasitesi ise yine   0.1 için c  1.6  108 Ns / m olup, her
iki yapının da dinamik hareketinin kısıtlandığı yani yer değiştirme miktarlarının azaldığı tespit
edilmiştir. Şekil 5’de görülmektedir ki, iki binanın çarpışmasını engellemek için esnek
binanın hareketinin neredeyse tamamen sönümlendirilmesi gerekmektedir. Bu da daha az rijit
yapılar için daha büyük sönümleyici kapasitesi gerektiği anlamına gelir ki efektif bir yaklaşım
değildir. Binalar arasına yerleştirilen sönümleyici ise daha düşük kapasiteyle istenilen sonucu
vermiştir. Şekil 6, iki binanın DOVS ile bağlı olduğu durumda yer değiştirme - zaman
ilişkisini göstermektedir. Yakınlaştırılmış görüntü, yer değiştirme eğrilerinin kesişmediğini,
diğer bir ifadeyle çarpışma olmadığını gösteren bir kesittir.
0.06

-4

x 10

1.629

Yerdeğiştirme (m)

Yerdeğiştirme (m)

0.05

0.04

1.6285

1.628

1.6275

0.03

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

Zaman (sn)

0.02

0.01

0

-0.01

0

5

10

15

20

25

30

Zaman (sn)

Şekil 5. Esnek binada DOVS mevcut iken yer değiştirme – zaman ilişkisi (   0.1 ve
C DOVS  1.6 108 Ns / m ) (Küçük grafik yakınlaştırılmış görüntüdür. Çarpışma yoktur.)
(mavi-sol bina, kırmızı-sağ bina)
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0.06

0.02

0
0.042
0.04

-0.02

0.038

Yerdeğiştirme (m)

Yerdeğiştirme (m)

0.04

-0.04

0.036
0.034
0.032
0.03
0.028
0.026
5.7

-0.06

5.72

5.74

5.76

5.78

5.8

5.82

5.84

Zaman (sn)
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20
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Şekil 6. İki bina DOVS ile bağlı iken yer değiştirme – zaman ilişkisi (   0.1 ve
C DOVS  1.6 108 Ns / m ) (Küçük grafik yakınlaştırılmış görüntüdür. Çarpışma yoktur.)
(mavi-sol bina, kırmızı-sağ bina)
Şekil 7’de ise aynı sönüm oranını sağlayan doğrusal olmayan viskoz damperlerin, doğrusallık
üssü ile değişimi gösterilmektedir. Bitişik nizam yapılarda çarpışmayı engellemek için iki
bina arasına sönümleyici yerleştirmenin daha etkili olduğu görülmektedir. Binalar arasına
eklenen doğrusal olmayan viskoz sönümleyici kapasitesi, küçük üsler için ani azalım
gösterirken, doğrusallık üssü  ,1’e yaklaştıkça kapasitede fazla bir değişiklik
gözlenmemektedir.
1
Esnek binada DOVS
Binalar arasında DOVS

0.9

Doğrusallık üssü

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Damper Kapasitesi (Ns/m)

1.6

1.8

2
8

x 10

Şekil 7. Doğrusallık üssü (  ) ile damper kapasitesi arasındaki ilişki
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SONUÇLAR
Sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Şekil 7’den;


Binalar arası VS kullanımının, bina içi VS kullanımına göre çok daha düşük
sönümleyici kapasitelerine ihtiyaç duyduğu görülmektedir.



Binalar arası VS kullanımında doğrusallık üssü 0.3-0.6 arasında iken, diğer duruma
kıyasla damper kapasitesinde maksimum düşüş sağlanmaktadır.



Binalar arasına eklenen damperin doğrusallık üssü, 0.5 ve üzerinde iken, ihtiyaç
duyulan damper kapasitesinin en düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.
7

2

x 10

α=0.5

1.5

Sönüm kuvveti (N)

1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
Damper iki bina arasında
Damper esnek binada

-2
-2.5
-0.04

-0.03

-0.02

-0.01
Hız (m/sn)

0

0.01

0.02

6

1

x 10

Sönüm kuvveti (N)

0.5

α=1

0

-0.5

-1

Damper iki bina arasında
Damper esnek binada

-1.5

-2
-0.04

-0.03

-0.02

-0.01
Hız (m/sn)

0

0.01

0.02

Şekil 8. Sönüm kuvveti ile hız arasındaki ilişki (   0.5 ve   1 )
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Şekil 8’den görüldüğü üzere;


DVS kullanıldığında sönüm kuvveti hızla birlikte doğrusal olarak artmaktadır.



DOVS kullanıldığında hız artarken sönüm kuvveti artışı yavaşlamaktadır.



Bu halde yüksek hızların oluştuğu sistemlerde DOVS avantajlıdır.

Sonuç olarak; bitişik nizam yapılarda iki bina arasına sönümleyici yerleştirmenin titreşimi yok
etmediği, ama iki binanın da yer değiştirme genliklerini düşürerek çok daha düşük damper
kapasiteleriyle çarpışmayı engellediği görülmektedir.
Doğrusal sönümleyiciler, maliyet ile ilişkili olan sönümleyici kapasitesi açısından avantajlı
görünürken, doğrusal olmayan viskoz sönümleyiciler yüksek hızlarda daha düşük sönüm
kuvveti oluşturarak yapıda hasar oluşumu riskini azaltır.
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ÇEŞİTLİ TİPTE ÇERÇEVE YAPILARIN DÜZLEM İÇİ ANTİ-SİMETRİK
MOD SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
Kemal Mazanoğlu1 ve Elif Ç. Kandemir-Mazanoğlu2
1
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2
Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü-Uşak Üniversitesi, Uşak
ABSTRACT
In this work, anti-symmetric mode free in-plane vibrations of frame systems are analysed by
means of proposed continuous model. Frame structures are continuously described by using
equivalent column and lumped mass–stiffness models. Equivalent column is modelled in
accordance with the Euler–Bernoulli beam theory. Effects of beam on equivalent column are
expressed by lumped mass–stiffness model. Beam based rotational stiffness is calculated by
superposition of moment equations. Mass and moment of inertia effects of beam are
determined based upon the equivalence of kinetic energies. Compatibility and continuity
conditions satisfied at the beam locations allow to use continuous solution method. The
method is applied to find the equivalent column mode shapes and corresponding natural
frequencies of simple frame structures. Obtained natural frequencies are validated by some
results given in current literature.
ÖZET
Bu çalışmada çerçeve sistemlerin düzlem içi anti-simetrik mod serbest titreşimleri önerilen
sürekli model yardımıyla analiz edilmektedir. Çerçeve yapılar eşdeğer kolon ve toplanmış
kütle–yay modellerinin kullanılmasıyla sürekli olarak modellenmektedir. Eşdeğer kolon
Euler–Bernoulli çubuk teorisine uygun olarak modellenir. Eşdeğer kolon üzerindeki kiriş
etkileri toplanmış kütle–yay modeli ile açıklanır. Kiriş kaynaklı dönme rijitliği moment
eşitliklerinin süper pozisyonu ile hesaplanır. Kirişin kütle ve atalet momenti etkileri kinetik
enerjilerin eşitliğine dayalı olarak belirlenir. Kiriş pozisyonlarında sağlanan uygunluk ve
süreklilik koşulları sürekli çözüm metodunun kullanılmasına izin verir. Metot basit çerçeve
yapıların eşdeğer kolon mod şekillerini ve karşılık gelen doğal frekansları bulmak için
uygulanmaktadır. Elde edilen doğal frekanslar literatürde verilen bazı sonuçlarla
doğrulanmaktadır.
GİRİŞ
Çerçeve sistemler özellikle makina ve inşaat mühendislerini ilgilendiren birçok alanda
karşımıza çıkabilir. Makina mühendisleri bir aracın ya da endüstride kullanılan bir makinanın
gövdesini çerçeve sistem olarak düşünebilir. Diğer yandan inşaat mühendislerini ilgilendiren
köprü, bina gibi çelik veya betonarme birçok yapı çerçeve sistem barındırmaktadır.
Türkiye’de çoğu zaman ihmal edilse de titreşim analizi sıklıkla dinamik yükler altında
titreşime maruz kalan makine gövdesi veya yapıların tasarımı açısından hayati öneme sahiptir.
Özellikle anti-simetrik modlarda meydana gelen titreşimler deprem ya da rüzgar gibi yatay
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kuvvet etkisi altında kalan bir yapının davranış karakteristiğini yansıtması açısından çok
önemlidir.
Literatürde çeşitli çerçeve sistem tiplerinin titreşim analizleri değişik çözüm yöntemleriyle
sunulmuştur. Laura ve arkadaşları [1] Euler–Bernoulli çubuk teorisini ve Rayleigh–Ritz
metodunu kullanarak ilave kütle taşıyan tek katlı ve tek bölmeli çerçeve sistemlerin düzlem
içi ve anti simetrik titreşim analizini yapmıştır. Wang ve arkadaşları [2] aynı tip çerçeve
yapının serbest titreşim problemi çözümünde diferansiyel kareli eleman metodunun
kullanımını göstermiştir. Lee ve Ng [3] Rayleigh–Ritz metodunu H ve T şekilli çerçeve
sistemlerin titreşim analizinde kullanmıştır. H ve T şekilli çerçeve sistemlerin düzlem içi
titreşim analizi Mei [4] tarafından da sunulmuştur. Mei çalışmasında dalga hareketi esaslı
analitik bir çözüm yöntemini kullanmaktadır. Yazar aynı yöntemi daha sonra tek katlı çok
bölmeli çerçeve sistemler üzerinde de uygulamıştır [5,6]. Şakar ve arkadaşları [7] tek katlı,
tek ve çok bölmeli çerçeve sistemlerin serbest ve periyodik yük altındaki titreşimlerini sonlu
elemanlar yöntemini kullanarak bulmuşlar ve kararlılık analizi yapmışlardır. Brasiliano ve
arkadaşları [8] sonlu eleman titreşim analizini iki katlı çerçeve sistem için uygulamışlar ve
çerçevenin hasarsız ve hasarlı durumlarında modal parametrelerdeki değişimleri
incelemişlerdir. Ma [9] sınırları basit mesnetli bir çapraz çerçeve sisteminin düzlem içi
titreşim analizini sunmuştur. Albarracin ve Grossi [10] elastik zeminlerle sınırlanmış L şekilli
çerçevelerin Hamilton prensibine dayanan çözümünü sunmuşlardır. Aynı yazarlar yöntemi
daha sonra elastik bağlantılarla değişik açılarda yerleştirilmiş üç elemandan oluşan çerçeve
sistemin çözümünde kullanmaktadır [11]. Lin ve Wu [12] transfer matrisi metodunu ve
Timoshenko çubuk teorisini kullanarak kapalı çerçeve sistemlerin çözümünü göstermiştir.
Yapıların titreşimi üzerine temel bilgiler ilgili kitaplarda bulunabilir [13,14].
MODEL ve FORMÜLASYON
Bu çalışmada sunulan yöntem kapsamında çerçeve sistemlerdeki kolonların Euler–Bernoulli
çubuk teorisine uyduğu kabulüyle kolon kesit alanları ve alan atalet momentleri toplanarak
eşdeğer kolon modeli (Ae, Ie) oluşturulmuştur.

Ae  AL  AR ,

Ie  I L  I R

(1)

Kirişlerin eşdeğer kolon modeli üzerindeki etkileri Şekil 1’ de gösterildiği gibi toplanmış
kütle - burulma yayı modeli ile tanımlanmıştır. Bir kirişin eşdeğer kolon üzerindeki eşdeğer
kütle ataleti, Jb, kinetik enerji eşitliği ilkesinden yararlanılarak elde edilir. Eşdeğer kütle, mb,
tam olarak kiriş kütlesine eşit alınabilir.
me  Ab Lb  mb
(2)

(a)
AL , IL
z

(b)

AR, IR

Ae , Ie
kb

mb , Jb
y

x

Şekil 1. (a) Çerçeve sistemin bir bölümü, (b) eşdeğer kolon - kütle - burulma yayı modeli.
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Burada  yoğunluğu, Ab kiriş kesit alanını ifade eder. Eşdeğer kütle ataletini bulmak için
kirişin bir periyotluk sinüs dalgası formunda şekil değiştirdiği düşünülebilir.
(3)
U ( y)  U m sin 2y Lb 
Um maksimum şekil değiştirmeyi, Lb kiriş boyunu ifade eder. Kirişin uçlarında veya ortasında
yer değiştirme, U (0) , yok iken eğim,  (0) , maksimumdur (  (0)  U m 2 / Lb ). Enerji eş
değerliğinden yararlanılarak yazılan zamandan bağımsız eşitlik şöyledir.
Lb / 2

1
1
J e (0) 2 
AbU ( y) 2 dy
2
2 L / 2



(4)

b

Eşitlik (3,4) ve maksimum eğim ifadesi yardımıyla eşdeğer kütle ataleti Je bulunur.
A L 3 3hb I bxy
(5)
J e  b 2b 
4
2
Denklemde I bxy kirişin x-y düzlemi içindeki kesiti için alan atalet momentini ( I bxy  db L3b / 12 )
sembolize ederken hb ve d b sırasıyla kalınlık ve derinliği gösterir. Kirişin esnekliğinin kolon
üzerindeki etkisini tanımlayan eşdeğer burulma yayı katsayısı, kb, kiriş eleman moment
eşitlikleri ve süper pozisyon ilkesi kullanılarak bulunur. Bir tarafı sabit diğer tarafı esnek
(basit mesnetli) bir kiriş eleman üzerinde oluşan momentler sabit tarafta 2EI b / Lb esnek
tarafta 4EI b / Lb dir [14]. Süperpozisyon ilkesi ile sinüs formunda deformasyon elde etmek
için sabit ve esnek tarafların yerleri değiştirilmesiyle ilaveten ortaya çıkan momentler de
dikkate alındığında kiriş üzerindeki toplam moment 12EI b / Lb olarak belirlenir. Birim dönme
açısı için toplam moment kirişin rijitlik katsayısı olarak alınabilir ( kt  12EI b / Lb ).
Yukarıda bahsedilen kiriş parametrelerinin eşdeğer kolon üzerine etkileri uygunluk ve
süreklilik şartları ile tanımlanır. Süreklilik şartları kirişin hemen altı ve üstü için kolon yer
değiştirme ve eğiminin eşit olmasını gerektirir.
W ( zb )  W ( zb ) ,

(6a)

W ' ( zb )  W ' ( zb ) .

(6b)

Denklemlerde zb kirişin kolon üzerindeki pozisyonunu, işaretler ise o pozisyonun hemen altını
ve üstünü sembolize eder. W mod şeklini gösteren yer değiştirme fonksiyonudur ve Euler–
Bernoulli çubuk teorisine uygun diferansiyel denklemin düzgün kesitli çubuk için
çözümünden aşağıdaki formda elde edilir.

W ( z)  C1 cos z  C2 sin z  C3 cosh z  C4 sinh z ,

(7)

Burada C’ler harmonik ve hiperbolik terimlerin katsayıları,  frekans parametresidir ve
doğal frekansa (  ) bağlı olarak ifade edilir.
 4

Ae  2
EI e

.

(8)

Uygunluk şartları için zamandan bağımsız denklemler aşağıdaki gibidir.
W ' ' ( z b )   W ' ( z b )  W ' ' ( z b )

(9a)

W ' ' ' ( z b )   W ( z b )  W ' ' ' ( z b )

(9b)

 ve  aşağıdaki denklemlerle tanımlanır.
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J e 2  k t
,
EI e

(10a)

me 2
.
EI e

(10b)



Eşdeğer kolonun uçları için bazı klasik sınır şartları Çizelge 1’ de verilmektedir. Kirişlerle
ayrılan n adet kolon bölmesi için Eşitlik (7) aşağıdaki gibi yeniden düzenlenebilir.
Wi ( z)  C4i 3 cos  z  C4i 2 sin  z  C4i 1 cosh  z  C4i sinh  z, i  1,..., n
(11)
Çizelge 1. Kolonun uçları için klasik sınır şartları.
Sınırlar

Eşitlikler

Serbest

W ''  0 ,

W '''  0

Sabit

W  0,

W'  0

Basit

W  0,

W ''  0

Çizelge 2. Tek katlı tek bölmeli çerçeve sistemlerin sabit-sabit ve basit-basit mesnetli sınır
koşulları için ayrı ayrı elde edilen boyutsuz temel frekanslar.
Çerçeve
şekli

Frekans parametresi  2  L2c c Ac Ec Ic 0.5

Çerçeve özellikleri
E c I c Eb I b

 c Ac  b Ab

0.25

0.25

1.5

1.5

6

6

0.25

0.25

1.5

6

1.5

6

Lc Lb

Şakar ve
Ark. [7]

Laura ve
Ark. [1]

Kolousek
[13]

Bu
çalışma

1.5
3
6

2.559
3.327
4.029

2.5621
3.3396
4.0791

2.5614
3.3379
4.0782

2.5611
3.3382
4.0779

1.5
3
6

3.933
4.620
5.030

3.9369
4.6299
5.0720

3.9350
4.6289
5.0719

3.9334
4.6292
5.0719

1.5
3
6

4.043
4.567
4.950

4.0446
4.5713
4.9772

4.0441
4.5710
4.9769

4.0416
4.5711
4.9772

1.5
3
6

1.236
1.577
1.867

1.2378
1.5837
1.8935

1.2374
1.5833
1.8931

1.2376
1.5835
1.8933

1.5
3
6

1.742
2.047
2.219

1.7435
2.0527
2.2446

1.7432
2.0523
2.2446

1.7431
2.0526
2.2446

1.5
3
6

1.507
1.845
2.084

1.5074
1.8485
2.1033

1.5072
1.8482
2.1030

1.5071
1.8485
2.1033
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(b)

0.8

Normallestirilmis kolon ekseni

Normallestirilmis kolon ekseni

(a)

2

0.6

0.4

0.2

0

0

0.2
0.4
0.6
0.8
Normallestirilmis genlik

1

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

0.2
0.4
0.6
0.8
Normallestirilmis genlik

1

Şekil 2. Lc Lb  1.5 kolon / kiriş boy oranı için (a) sabit-sabit (b) basit-basit sınırlı çerçeve
sistemlerde kolon mod şekilleri. Kolon / kiriş alan ve alan atalet momenti oranları: (—) 0.25,
(– –) 1.5, (˗ ˗ ˗) 6.
Kolon uçlarındaki sınır şartlarından 4 denklem, her ara kiriş pozisyonundaki süreklilik ve
uygunluk şartlarından 4 denklem elde edilir. n  1 ara kiriş ile elde edilen 4n-4 denkleme
ilaveten uçlar için yazılan 4 denklem toplamda 4n adet denklem içeren bir set oluşturur. Bu
denklem setinin harmonik ve hiperbolik terimlerinden oluşturulan matrisin determinantı ―0‖ a
eşitlenerek yapılan tekillik analizinden doğal frekanslar elde edilir.
SAYISAL SONUÇLAR
Önerilen model tek katlı ve H tipi çerçeve sistemlere uygulanmış olup sonuçlar literatürde
verilenlerle karşılaştırılarak doğrulanmıştır.
Yöntemin tek katlı ve tek bölmeli çerçeve yapıya uygulanması daha önce Kolousek [13],
Laura ve arkadaşları [1], Şakar ve arkadaşları [7] tarafından verilen çerçeve ölçü ve özellikleri
kullanılarak yapılmıştır. Temel mod için boyutsuz doğal frekans parametreleri cinsinden
karşılaştırmalı sonuçlar Çizelge 2’ de verilmiştir. Literatürde verilen diğer sonuçlarla iyi bir
uyum gözlenmektedir. Sabit-sabit ve basit-basit mesnetli olarak ele alınan çerçeve sistemler
arasından kolon boyunun kiriş boyuna oranının, Lc Lb  1.5 olduğu durumlar için elde edilen
frekanslara karşılık gelen eş değer kolon mod şekilleri Şekil 2’ de görülmektedir. Verilen
grafiklerden kiriş alan ve alan atalet momentinin artmasıyla kolonun kiriş tarafının sabit sınır
karakteristiğine yaklaştığı anlaşılmaktadır.
İkinci örnekte iki ucu basit mesnetli iki ucu serbest H şekilli bir çerçeve sistemi ele alınmıştır.
Yapıdaki bir kolonun boyu kiriş boyunun iki katıdır ve kiriş kolonları tam ortasından
bağlamaktadır. Önerilen yöntem ile ilk iki anti-simetrik mod için elde edilen serbest titreşim
frekansları Lee ve Ng [3] ve daha sonra Mei [4] tarafından sunulan sonuçlarla karşılaştırmalı
olarak Çizelge 3’ de verilmektedir. Sonuçlar oldukça iyi bir uyum göstermektedir. Çizelgede
verilen boyutsuz frekanslara karşılık gelen eşdeğer kolon anti-simetrik mod şekilleri de Şekil
3’ de görülmektedir. Kiriş elemanın kolon mod şekillerine etkileri net olarak
gözlenebilmektedir.
BULGULAR
Bu çalışmada çerçeve sistemlerin düşük anti-simetrik modlarının serbest titreşim analizinin
önerilen model ve uygulanan sürekli çözüm yardımıyla yapılışı sunulmaktadır. Çalışma
kapsamında yapılan analizler göstermektedir ki; sunulan eşdeğer kolon – toplanmış kütle –
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burulma yayı modeli çerçeve yapıların sürekli çözümüne imkan vermektedir. Uygulanan
sürekli çözümde matris boyutu kat sayısına göre artmaktadır. Yine de çözüm matrisinin sonlu
elemanlar gibi başka yöntemlerle karşılaştırıldığında çok küçük boyutlarda kalması yöntemin
en önemli avantajlarından birini ortaya koymaktadır. Tek katlı ve H tipi çerçeve yapılar için
elde edilen sonuçlar ilk titreşim modunun tam çözüme çok yakın olduğunu göstermektedir.
Modelin geçerliliği çok katlı – çok bölmeli çerçeve yapılar için test edilmemiştir. Ancak bazı
matematiksel düzenlemeler ile modelin bu yapılar ve yüksek titreşim modları için geçerli
olmasını sağlamak mümkün olabilir. Modelin en önemli sınırı anti-simetrik mod şekline sahip
olacak şekilde kolonların birbirine yakın alan ve alan atalet momentlerine sahip olması
gerekliliğidir.
Çizelge 3. H şekilli bir çerçeve sistemin anti-simetrik modlarının ilk ikisi için elde edilen
boyutsuz frekanslar.
Çerçeve
şekli

2

Ec I c Eb I b

 c Ac b Ab

Lc Lb

Mod
numarası

Mei [4]

Lee ve
Ng. [3]

Bu
çalışma

1

1

2

1
2

0.9
3.8

0.92059
3.82212

0.9122
3.8069

1

(b)

0.8

Normallestirilmis kolon ekseni

Normallestirilmis kolon ekseni

(a)

Frekans parametresi
  Lc 22 c Ac Ec Ic 0.5

Çerçeve özellikleri

0.6

0.4

0.2

0

0

0.2
0.4
0.6
0.8
Normallestirilmis genlik

1

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
-0.5

0
0.5
Normallestirilmis genlik

1

Şekil 3. H şekilli çerçeve sistem kolonları için (a) birinci ve (b) ikinci anti-simetrik mod
şekilleri.
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DÖKME POLİMER İNCE TABAKALARININ ÜRETİM SÜRECİNİN
KRİSTALİZASYON VE ISIL ETKİLER ALTINDA SAYISAL İNCELENMESİ

1

Hatice Mercan
H. Mercan Yıldız Teknik Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul

ABSTRACT
Polymer film products have a very wide range of application in our daily lives. Casted
polymer films have specialized application areas due to their perfect optic transparency,
flexibility and printable surfaces. Additional to their superior specifications, their lighter and
flexible structure with cheaper cost make them a better choice for solar cell base. In this study
polymer film casting process has been studied numerically including a state-of-art
crystallinity model under thermal effects for two dimensions.
ÖZET
Polimerlerden üretilmiş ince tabakalar, günlük hayatımızda çok yönlü kullanım alanı olan
ürünlerdir. Dökme polimer incetabakalar, gerek ışık geçirgenliklerindeki kusursuzluk, gerek
esnek yapı, gerekse de yüzey baskılamalarına uygunlukları ile diğer ince tabakalara oranla
kendilerine daha özel uygulama alanı bulmaktadırlar. Bu üstün özelliklerine ek olarak, dökme
polimer ince tabakalar daha hafif, daha esnek ve daha ucuz güneş pili üretiminde taban
katmanı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada polimer dökme ince tabaka üretim süreci
kristalizasyon ve ısıl etkiler hesaba katılarak iki boyutta sayısal olarak incelenmiştir.
GİRİŞ
Üretim süreci ve süreç parametereleri ile beraber sayısal çözümleme aşamasında kullanılmış
olan Kartezyen Koordinat sistemi Şekil 1’deki gibidir.

Şekil 1. Dökme polimer ince tabakalarının üretim sürecinin iki boyutlu şematik gösterimi.
Bu üretim süreci sırasında polimerik ergiyik malzeme, dikdörtgensel kesitli dar bir aralıktan
gerilerek çekilir ve soğutucu bobinlere sarılır. Bu esnada polimer gerilme kuvvetleri etkisi
altinda soğurken kristallenip katılaşır. Sonrasında, ince tabaka iki eksenli gerilme veya ısıl
şekillendirme gibi çekme dayanımını arttırıcı ek işlemlere tabi tutulur. Bu ardıl işlemin olup
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olmamasına göre süreç hızı ve ürün son kalınlığı değişim gösterir. [1] Dökme polimer filmler
öncelikle ambalaj sanayiinde kullanılır. Bu ince tabakalar gıda ürünlerinin paketlenmesinde
kullanılabildiği gibi her tür ürünün son kullanıcıya ulaşmadan evvelki paketlenmesinde de
kullanılabilir. Bundan başka görsel ve işitsel tapelerin manyetik bantları da birer dökme ince
tabakadır. Ayrıca bu süreçle hafif, esnek, ucuz ve ışık geçirgenliği kusursuz ince tabakalar
üretilebilmektedir. Bu sebeplerden ötürü dökme polimer ince tabakaları son yıllarda önem
kazanan, yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan güneş pillerine taban olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Dökme polimer ince film sürecinde, germe mesafesi ve soğutma oranının,
sürecin kararlılığına ve ‘köpek kemiği’ olarak adlandırılan genişlik değişimine etkileri
bilinmektedir [2]. Bu sebepten ötürü sürecin sayısal incelenmesi son derece önemlidir. Bu
çalışmada öncelikle geliştirilen sayısal yöntem literatürde var olan çalışmalarla
karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Ardından iki ayrı polimerik sıvı model değişen proses
parametrelerinin etkisi altında, germe mesafesi ve soğutma oranı gibi, temel bilinmeyenlerin
davranışını gözlemlemek üzere sayısal olarak incelenmiştir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Sürecin matematiksel modeli durağan durumda, yerçekimi etkisi, yüzey gerilmeleri, atalet
etkileri olmaksızın, zar kuramı kullanılarak, değişimlerin sadece makina yönünde (Sekil 1’de
x yönü olarak gösterilmiş) olduğu varsayımları ile yapılmıştır. Ekstrüder çıkışı genişlemesi
(die swell) ve kalınlık yönündeki sıcaklık değişimi ihmal edilmiştir. Ekstruder çıkışı ve
soğutma silindirleri arasındaki uzaklık x, ince tabakanın üretimi için gerekli uygulanan kuvvet
F, ve ekstruder çıkış hızı ile soğutma silidirlerindeki hızı, sırası ile v0 ve vL şeklindedir ve bu
değerlerin oranı çekme oranını verir: DR= vL/v0. İnce tabaka kalığı e ve tabaka genişliği L’dir.
Normal gerilmeler, σxx, σyy, sıcaklık, T ve toplam kristalizasyon, χ şeklindedir. İnce tabaka
yüzeyleri serbest yüzey olduğu için σzz =0. Bu bilinmeyenlerin tümü sadece x doğrultusunda
değişim göstermektedir. Bu şartlar altında boyutsuz maddenin korunumu ve hareket
denklemleri denklem 1 ve 2’deki gibidir:
𝑑𝑒𝐿𝑣
=0
(1)
𝑑𝑥
𝑑(𝜎𝑥𝑥 𝑒𝐿)
= 0, 𝜎𝑥𝑥 𝑒𝐿 = 𝐹, 𝜎𝑧𝑧 = 0
(2)
𝑑𝑥
Şekil değiştirme oranı tensörünün 0’dan farklı köşegen terimlerinin kinematik ifadeleri:
𝑑𝑣
𝑣 𝑑𝐿
𝑑𝑒
= 𝐷𝑥𝑥 ,
= 𝐷𝑦𝑦 , = 𝐷𝑧𝑧
(3)
𝑑𝑥
𝐿 𝑑𝑥
𝑑𝑥
şeklinde yazılabilir. En genel bünye denklemi, denklem 4’teki gibi ifade edilebilir.

𝝈 = −𝑝𝑰 + 𝝉

(4)
Viskolastik malzemeler için bu çalışmada Phan Thien-Tanner (PTT) ve Upper Convected
Maxwell (UCM) akışkanları kullanılmıştır, ayrıca Newtonyen durum literatür karşılaştırılması
için kullanılmıştır. PTT modeli için boyutsuz bünye denklemi denklem 5’teki gibidir:
𝜕𝛕
𝐾𝛕 + 𝐷𝑒
+ 𝐯 ∙ ∇𝛕 − 𝐋 ∙ 𝛕 − 𝛕 ∙ 𝐋𝑇 = 𝜂𝐃
(5)
𝜕𝑡
2𝜀𝐷𝑒

Burada 𝐾 = exp
(

tr𝛕) model parametresi, 𝐋 hız gradyeni, D şekil değiştirme oranı

tensörü ve 𝐷𝑒 =

Deborah boyutsuz sayısıdır. Bu bünye denkleminde (denklem 5),

𝜂
𝜆 ∗ 𝑣0∗
𝑋0∗

K=1, De=0 alındığında Newtonyen akışkan modeli elde edilir. Ek olarak aynı denklemde
K=1 durumu UCM modelini verir. Boyutsuz viskozite, η, toplam kristallenme (χ) ve
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sıcaklığın (T) üssel fonsiyonu olarak η 𝑇, 𝜒 = exp

𝐸

1

𝑅𝑔 𝑇0∗

𝑇

− 1 + 𝛹𝜒 , şeklinde

ifade edilir. Burada E aktivasyon enerjisi, Rg evrensel gaz sabiti, ψ viskositenin toplam
kristalizasyona bağlılık katsayısı ve χ ise toplam kristalizasyondur. Boyutsuz Deborah
sayısının sıcaklık ve kristalizasyon fonksiyonu cinsinden 𝐷𝑒 𝑇, 𝜒 = 𝐷𝑒0 exp

𝐸

1

𝑅𝑔 𝑇0∗

𝑇

−

1 + 𝜑𝜒 , şeklinde yazılır. Burada, υ, polimerin gevşeme zamanının (λ) toplam
kristalizasyona bağlılık katsayısı olarak tanımlanır. Sınır koşulları:
1. x=0 iken v =1,
2. x=0 iken L =1,
3. x=0 iken τxx=0.001,
4. x=0 iken σyy=0.001,
5. x=1 iken v=DR.
Sınır koşullarından 3 ve 4. denklemlerdeki değerler literatürdeki gibi alınmıştır [1]. Bu
denklem takımı sınır değer diferansiyel denklem sistemi oluşturduğu için sayısal
çözümlemesinde atış metodu kullanılmıştır.
Kesit boyunca ısı transferi olmadığı varsayılmıştır, bu durumda sıcaklık değişimi sadece
taşınım ile gerçekleşir. Bu durumda enerji dengesi 6. denklemdeki gibidir:

𝜚𝐶𝑝 𝑣

𝑑𝑇

=−

2

(𝑇 − 𝑇𝑎 )
(6)
𝑑𝑥
𝑒
Bu denklemde Ta çevre sıcaklığıdır. Polimerin ısıl kapasitesi Cp’dir ve taşınım ısıl katsayı h
için literatürdeki ifadeler kullanılmıştır [1-2]. Bu çalışmada kristalizasyon kinematik
denklemleri dört aşamalı siradan diferansiyel denklem serisi formunda ifade edilerek uzayda
çözümlenmiştir. Kullanılan model kristalizasyon denklemleri hız etkileri gözardı edilmiş
durum için denklem 7’teki gibidir:
𝜙3 = 8𝜋𝑁𝑞
𝜙2′ = 𝐺𝜙3
𝜙1′ = 𝐺𝜙2
𝜙0′ = 𝐺𝜙1

(7)

∗
∗
∗
∗ ∗
Burada Nq çekirdek sayısı, 𝑁𝑞∗ 𝑇 ∗ , 𝑝∗ = 10𝑛 0 +𝑛 1 𝑇 −273.15−𝑓𝑛 𝑝

ve G ise

∗
𝑇ref

∗
çekirdeklenme oranı, 𝐺 ∗ 𝑇 ∗ , 𝑝∗ = 𝐺max
exp
[−𝑏 ∗ (𝑇 ∗ −
− 𝑓𝑔∗ (𝑝∗ ))2 ] şeklinde
ifade edilir. Ayrıca Kolmogorov-Avrami modeline göre toplam kristalizasyon denklem 8 daki
gibidir.

−ln(1 − 𝜒) = 𝜙0

(8)

SAYISAL SONUÇLAR
A) Sayısal Yöntemin Doğrulanması:
Polimer ince tabaka üretim sürecinin sayısal çözümlemesi için atış metodu kullanılmıştır.
Korunum ve bünye denklemleri, bir boyutlu uzayda eş aralıklarla ayrıklaştırılmıştır. Ekstruder
çıkışından başlayarak, makina yönünde (x yönü), altıncı mertebe Adams-Bashforth yöntemi
ile diferansiyel denklemler uzayda integre edilmiştir. Bu işlem üretim parametreleri ile
öngörülen oranlar elde edilene kadar sürdürülür (sınır koşulu 5). Ekstruder başlangıcındaki
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başlangıç koşulu ise her integrasyon adımından sonra öngörülen değerden olan farka göre
tanımlanmış bir hata fonksiyonunun iyileştirmesi ile güncellenir. Üretim parametreleri olarak
çekme oranı, DR ve Deborah sayısı, De, kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan modelde De boyutsuz sayısının 0 alınması ile Newtonyen model
sonuçları elde edilmiş ve literatürdeki sonuçlarla kıyaslanmıştır. Şekil 2’de en boy oranı
x/L=0.8 ve DR=10 için sonuçlar boyutsuz genişlik ve boyutsuz kalınlık değerlerinin film
boyunca değişimi gösterilmiştir. Sonuçlar literatür ile [1], çok iyi uyum göstermektedir.
Şekil 3’te gösterilen sonuçlar UCM modeli için çözümlenmiştir ve artan Deborah sayısına
göre boyutsuz tabaka kalınlığının (e/e0) boyutsuz uzunluk boyunca değişimi, çekme oranı
DR=40 değeri için gösterilmiştir. Sayısal çözümlemeler sonucunda, hem düşük hem yüksek
Deborah sayılarında literatürde bulunan Beaulne ve Mitsoulis’in sonuçlarıyla mükemmele
yakın sonuçlar elde edilmiştir. [1]

Şekil 2. Newtonyen akışkan için analiz, x/L=0.8 ve DR=10. Tabaka kalınlığı e ve genişliği L
değerlerinin uzunluk boyunca değişimi.

Şekil 3. UCM akışkanı için artan Deborah sayılarında analiz, x/L=0.6, DR=40. Tabaka
kalınlığı, e/e0 ,değerlerinin uzunluk boyunca değişimi ve literatürle karşılaştırılması.
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B) UCM Sonuçları:
Bu kısımda UCM modeli ısıl ve kristalizasyon etkiler olmadan incelenmistir. Sadece
viskoelastik etkiler altinda, bir süreç değiskeni olan çekme oranının etkisi irdelenmiş, nihai
ürün dayanımı için en uygun süreç koşulu tespit edilmiştir. Şekil 4A’da artan çekme oranına
göre boyutsuz uzunluk boyunca kalınlık değişimi gösterilmiştir. Beklendiği gibi, çekme oranı
arttıkça son kalınlığın azaldığı gözlemlenmiştir. Aynı şekilde Şekil 4B ve 4C’de artan çekme
oranına göre boyutsuz uzunluk boyunca makina ve çevresel gerilme değişimi gösterilmiştir.
Çekme oranı arttıkça maksimum normal gerilme değerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Sayısal
çözümleme işlemi çekme oranı arttıkça artan doğrusal olmayan etkiler sebebiyle zorlaşmıştır.

(A)

(B)

(C)
Şekil 4. UCM akışkanı için artan çekme oranları için analiz, x/L=0.6, De=0.01. (A) Tabaka
kalınlığı, e/e0 ,(B) makina yönündeki normal gerilme, σxx ve (C) çevresel gerilme, σyy
değerlerinin uzunluk boyunca değişimi.
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Şekil 5. UCM akışkanı için artan çekme oranları ve normal gerilme oranları için analiz,
x/L=0.6, De=0.01. Optimal süreç değişkeni, çekme oranı 10≤DR≤20.
Şekil 5’te UCM modeli için artan çekme oranlarına karşılık gelen normal gerilme oranları
gösterilmştir. Maksimum normal gerilme oranının 5’den küçük olması hali gerilme
dayanımının en optimum değerde olmasını getirir [6]. Bu sebepten ötürü çekme oranının
işaretlendiği aralık (bkz.Şekil 5) en iyileştirilmiş süreç değişkenini göstermektedir.
D) PTT Sonuçları:

e

v

χ

T

X
(B)

X
(A)

σ

X
(C)
Şekil 6. Karakteristik bir analiz (A) tabaka kalınlığı e ve hız v, (B) sıcaklık T ve toplam
kristalizasyon χ ,(C) eksenel ve çevresel normal gerilmeler σ11, σ33.

(A)
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(B)
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Şekil 7. Soğutma oranının ince film yönünde incelenmesi (A) Soğutma oranına göre toplam
kristalizasyon dağılımı, (B) Soğutma oranına göre sıcaklık dağılımı.

Şekil 6’de PTT modeli için, çekme oranı DR=8 ve Deborah sayısı De=1.0 için karakteristik bir
ince dökme film analizi gösterilmiştir. Analizde sıcaklık ve toplam kristalizasyon etkileri,
gözönüne alınmış ve bahsi geçen değişkenlerin uzunluk boyunca değişim profili Şekil 2B’de
gösterilmiştir. Eksenel ve çevresel normal gerilme profili toplam kristalizasyonun en üst
değere geldiği noktada bir düzlüğe oturmuştur, bkz. Şekil 6C.
Soğutma oranının sıcaklık değişimi ve kristalizasyon profiline etkisi toplama rolelerinin daha
uzağa konduğu bir durumda incelenmiştir (Şekil 7, A ve B). Düşük soğutma oranında toplam
kristallenme rolelere daha yakın bir yerde gerçekleşirken yüksek soğutma oranı durumunda
ise toplam kristallenme, incelen tabakanın ortalarında tamamlanmaktadır.
SONUÇLAR
Bu çalışmada polimer dökme ince tabaka üretim süreci Newtonyen, UCM ve PTT modelleri
için sayısal olarak incelenmiştir. Newtonyen ve UCM modelleri literatür karşılaştırmasında
kullanılmış, UCM modeli ısıl ve kristalizasyon etkileri olmadan, PTT modeli ise
kristalizasyon ve ısıl etkiler altında iki boyutta incelenmiştir. UCM modeli için en
iyileştirilmiş süreç koşulu nispeten düşük çekme oranlarında tespit edilmiş (Şekil 5), bu
çekme oranı civarında ısıl ve kristalizayon etkileri PTT modeli için tüm etkiler hesaba
katılarak incelenmiştir. Kristalizasyonun sıcaklık ile değişimi ve normal gerilme dağılımına
etkisi irdelenmiş (Şekil 6), soğutma oranının yüksek olduğu durumda toplam kristallenmenin
erkene alındığı gözlemlenmiştir (Şekil 7).
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KÖPÜK DOLGULU KAYNAKLI KONİK TÜPLERİN ENERJİ SÖNÜMLEME
ÖZELLİKLERİNİN OPTİMİZASYON YÖNTEMİ KULLANILARAK
İNCELENMESİ
Dursun MERİÇ1 ve Hasan Gedikli2
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, A. Kanca MYO, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Trabzon
ABSTRACT
In this study, we numerically evaluated the energy absorbing behavior of aluminum metal
foam-filled tailor welded tubes (TWT) with different taper angles (0°, 5°, 10°, and 15°) by
using the Feedforward Neural Network (FNN). Within the scope of the study, tubes composed
of Al6061 and AISI1018 materials were designed by using three different weld zones
(L0/L=0.25, L0/L=0.50, and L0/L=0.75). In the welded tubes, the thickness of the lower part
(AISI1018) was held constant, while the thickness of the upper part (Al6061) and the foam
density of the filler material were variable (0.5-2.5 mm and 100-800 kg/m3, respectively).
Based on the analysis of the study results, it was determined that a 5° taper angle exhibited the
best energy absorbing behavior. In addition, we also determined the optimum upper part
thickness and foam density for obtaining the minimum peak power and maximum SEA
values.
ÖZET
Bu çalışmada, farklı koniklik açısına sahip (0°, 5°, 10°, 15°), alüminyum metalik köpük
dolgulu ve kaynaklı dikişli tüplerin (TWT) enerji sönümleme davranışı ileri beslemeli yapay
sinir ağları yöntemi kullanılarak sayısal olarak araştırılmıştır. Analizlerde; Al6061 alüminyum
alaşımı ve AISI1018 çelik malzemeleri, üç farklı kaynak bölgesi (L0/L=0.25, L0/L=0.50,
L0/L=0.75 ) kullanılarak tasarlanmıştır. Kaynaklı tüplerde; alt parça (AISI1018) kalınlığı sabit
(1.5 mm) tutulurken üst parça (Al6061) kalınlığı (0.5 mm-2.5 mm) ve dolgu malzemesi köpük
yoğunluğu (100 kg/m3-800 kg/m3) değişken alınarak tanımlanmıştır. Analizler sonucunda 5°
koniklik açısına sahip tüpler en iyi enerji sönümleme davranışı göstermişlerdir. Ayrıca
minimum pik kuvvet ve maksimum SAE değerleri için optimum üst parça kalınlığı ve köpük
yoğunluğu değerleri belirlenmiştir.
GİRİŞ
İnce cidarlı tüpler, düşük maliyet, hafiflik ve yüksek enerji sönümleme özelliklerinden
dolayı mühendislik endüstrisinde genel enerji sönümleyiciler olarak yaygın bir şekilde
kullanılmaktadırlar [1]. Yapılan çalışmalarda ince duvarlı tüplerdeki enerji sönümle
kapasitesini, cidar kalınlığı, kesit geometrisi, malzeme çeşidi ve dolgu malzemeleri önemli
ölçüde etkilemektedir [2]. Son 20 yıldan beri ince duvarlı yapıların enerji sönümleme
kabiliyetleri optimizasyon teknikleri kullanılarak araştırılmaktadır [3-6]. Bu nedenle bu
çalışmada literatürde olmayan kaynak dikişli, köpük dolgulu ve alüminyum-çelik
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malzemelerinden üretilmiş tüplerin enerji sönümleme kapasitesi optimizasyon yöntemi ile LsDYNA paket programı kullanılarak araştırılmıştır.
MALZEME VE METOT
Tüp ve Köpük Geometrisi
Şekil 1‟ de koniklik açısına sahip dairesel kesitli, kaynak dikişli ve köpük dolgulu ince
cidarlı bir tüpün (TWT) sonlu elemanlar modeli verilmiştir. Tüpün toplam uzunluğu (L) 80
mm alınmışken üst ucun çapı 40 mm sabit alınmış olup alt ucun çapı; α = 0º, 5º, 10º ve 15º
koniklik açılarına göre değişmektedir. TWT‟ler iki farklı parçadan üretilirken üst parçada
alüminyum alaşımı Al6061 ve alt parçada soğuk şekillendirilmiş AISI1018 malzemeleri
kullanılmıştır. Tüpün alt parça kalınlığı (t2) 1.5 mm ile sabit alınmışken üst parça kalınlığı (t1)
0.5-2.5 mm aralığında değişken seçilmiştir. Tüplerde kaynak ile birleştirme, Şekil 1‟den
görüldüğü gibi tüpün üst ucundan itibaren üç farklı konumda (L0=0.25L, L0=0.50L,
L0=0.75L) gerçekleştirilmiştir. Kaynak bölgesi, 4 mm genişliğinde ve farklı bir malzeme
olarak modellenmiştir. Kaynak bölgesindeki malzeme özellikleri, kaynak edilen
malzemelerden karışımlar kuralı kullanılarak oluşturulmuştur [7].
60 kg kütleli rijit duvar

V0=10 m/s

Üst parça
(Alüminyum)

L0

Kaynak dikişi

4 mm

L=80 mm

Alt parça
(Çelik)

α (Koniklik açısı)

Sabit
Duvar

Şekil 1. Kaynak dikişli tüpün FEM/SPH modeli
TWT‟lerin sayısal analizlerinde, yüksek deformasyon hızı, sıcaklık ve deformasyon
sertleşmesi gibi özellikleri içeren Johnson-Cook malzeme modeli kullanılmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Al6061, AISI1018 ve kaynak bölgesi için Johnson-cook malzeme sabitleri ve lineer
malzeme özellikleri [8]
Lineer özellikler

Johnson-Cook sabitleri
Parça

Malzeme
A
(MPa)

Üst

B (MPa)

C

n

m

Yoğunluk

Elastisite Modülü

(kg/m3)

(GPa)
72

Al6061

289.6

203.4

0.0110

0.350

1.34

2850

Alt

AISI1018

520.0

269.0

0.0476

0.282

0.553

7850

200

Kaynak

Al6061&AISI1018

381.8

229.6

0.0256

0.323

1.136

4850

123.2

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

719

1

2

Meriç , Gedikli

Metalik köpük malzemeler, çarpma enerjinin sönümlendiği sistemlerinde yüksek
mukavemet ve düşük yoğunluktan dolayı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada
TWT tamamen dolduran alüminyum köpük malzemesi dolgu malzemesi olarak seçilmiştir.
Bu köpük malzemenin sabitleri; yoğunluk, ρ0 =2700 kg/m3, C= 526 MPa ve m=2.17 olarak
Hou ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadan Tablo 2‟ deki gibi alınmıştır [9].
Tablo 2. Alüminyum köpük malzemesinin plato gerilmesine bağlı gerilme-şekil değiştirme
değişimi [9]
Şekil değiştirme

0

p/E

0.6

0.7

0.75

0.8

Gerilme

0

p

p

1.35p

5p

0.05E

Burada p plato gerilmesi olup Denklem 1‟ deki gibi hesaplanır.
ρ

σ p =C  FOAM 
 ρ0 

m

(1)

Sayısal Analiz
Sayısal analizler, Ls-Dyna yazılımında optimizasyon modülü Ls-Opt kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Sonlu elemanlar analizinde tüplerde kullanılan kabuk elemanlar için 2x2
mm2 ağ örgü boyutu kullanılmışken, köpük malzemeler için ağdan bağımsız SPH modelinde
noktalar arasında mesafe 2 mm alınmıştır. Bu yöntemde kullanılan köpük malzeme modeli,
Crushable_Foam olarak seçilmiştir. Köpük malzeme modeli analizinde elastisite modülü
E=72 GPa olarak alınmışken Poisson oranı, tüp ve köpük için 0.3 ve 0.0 olarak alınmıştır.
Tüpün kendi üzerindeki teması için „„Automatic_Single_Surface” kontak algoritması
kullanılırken; tüp-köpük, rijit plaka-tüp ve rijit plaka-köpük yüzeyleri arasında
“Node_Surface” kontak algoritması kullanılmıştır. Bu yüzeyler arasında statik ve dinamik
sürtünme katsayıları sırasıyla 0.2 ve 0.1 olarak tanımlanmıştır. Tüpün alt kısımı rijit bir duvar
ile desteklenmişken üst kısmı serbest bırakılmıştır. Ayrıca Şekil 1‟den görülebileceği gibi
tüplere üst kısımlarından 60 kg lık bir kütle 10 m/s hızıyla çarpmaktadır.
Çok amaçlı optimizasyon modeli
Çarpma sırasında insan üzerine gelen ve yaralanmaya veya ölüme neden olan yüksek
kuvvetleri sınırlandırmak için pik kuvvet ve maksimum çarpma kuvvetinin üst sınırı sırasıyla
70 kN ve 200 kN olarak seçilmiştir [16-18]. Denklem 2‟ de optimizasyon analizlerinde
kullanılan kısıtlamalar verilmiştir. Burada SEA, FPİK ve CFE sırasıyla özgül sönümlenen
enerji, pik kuvveti ve çarpma kuvvet verimliliğini ifade etmektedir.
Maksimize:  SEA (t1 , ρ KÖPÜK ); 1 FPİK (t1 , ρ KOPUK ); CFE(t1 , ρ KÖPÜK ) 

FPİK  70 kN




FMAK  200 kN


Değişkenlerine göre: 

0.5mm  t1  2.5mm


100kg/m3  ρ KÖPÜK  800kg/m3
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Çarpışma Kuvveti (kN)

BULGULAR VE İRDELEME
Sonlu Elemanlar Modelinin Doğruluğu
TWT ün sayısal modelinin doğruluğu, deneysel sonuçla karşılaştırılmasıyla
belirlenmiştir [8] . Şekil 2‟den görülebileceği gibi sayısal sonuçlarla deneysel sonuçlar
birbirlerine yakın çıkmıştır.
Deneysel Sonuç
Sayısal Sonuç

Zaman (ms)

Şekil 2. İçi boş tüp için kuvvet-zaman grafiği
Optimizasyon Modelinin Doğruluğu
Optimizasyon modelinin doğruluğu SEA ve Fpik değerleri için R2 tahminci değerlerine
bakılarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 10 deneme noktası kullanıldı ve model için R2
değerleri Tablo 3‟ te verilmiştir. Tablodan da görülebileceği gibi bütün R2 değerleri 0.97 in
üzerinde elde edilmiş olup doğruluk için yeter hassasiyettedir.
Tablo 3. Optimizasyon analizi sonucunda elde edilen R2 değerleri
Lo/L

0.25

Koniklik

0.50

0.75

0°

5°

10°

15°

0°

5°

10°

15°

0°

5°

10°

15°

Fpik

0.999

0.999

0.999

0.989

0.999

0.999

0.999

0.998

0.999

0.999

0.998

0.990

SEA

0.973

0.998

0.998

0.990

0.990

0.999

0.996

0.999

0.990

0.996

0.989

0.999

Açısı

Regresyon
Katsayısı
(R2)

Kaynak Bölgesi, Tüp Kalınlığı ve Köpük Yoğunluğunun SEA ve Fpik’e Etkisi
Şekil 3‟ te üst parça kalınlığı ve köpük yoğunluğuna bağlı olarak SEA değerleri
verilmiştir. Şekilden en yüksek SEA değerleri α=5° koniklik açılarında elde edilirken, SEA
değerleri üst parça kalınlığı ve köpük yoğunluğunun artmasıyla artmıştır. Bununla birlikte
Şekil 3a‟dan kalınlık 2.5 mm ve köpük yoğunluğu 800 kg/m3 bölgesine doğru SAE
değerinin, toplam kütle değerinin artmasından dolayı azaldığı görülmektedir. Ayrıca kaynak
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bölgesinin (L0/L) artmasıyla ki alüminyumlu kısım artmasıyla tüp hafifler, SAE değerinin
arttığı Şekil 3c‟ den görülmektedir. Örneğin Şekil 3c‟den 5° koniklik açısı için üst parça
kalınlığı 0.5 mm deki SAE değerleri; köpük yoğunluğu 100 kg/m3 için 6.41 kJ/kg iken 800
kg/m3 köpük yoğunluğunda 28.16 kJ/kg değerine yükselmiştir.

α=5°

α=10°

α=10°

α=5°

α=0°
α=0°

α=15°

α=15°

(a)

(b)

α=0°

α=5°

α=15°
α=10°

(c)

Şekil 3. Üst parça kalınlığı ve köpük yoğunluğuna göre SAE yüzey değişimleri: a) L0=0.25L,
b) L0=0.50L ve c) L0=0.75L.
Şekil 4’de pik kuvvet değişimleri, üst parça kalınlığı ve köpük yoğunluğuna göre
verilmiştir. Şekilden pik kuvvetler, üst parça kalınlığı ve köpük yoğunluğunun artması ile
genelde doğrusal olarak artmıştır. Bununla beraber pik kuvvet değişimlerini, üst parça
kalınlığı köpük yoğunluğuna göre daha fazla yükseltmiştir. Ayrıca kaynak bölgesiyle pik
kuvvetin beklendiği gibi pek etkilenmediği Şekil 4‟den görülmüştür. Örneğin Şekil 10c‟deki
L0=0.75L kaynak noktası, 0° koniklik açısı ve üst parça kalınlığı 0.5 mm için köpük
yoğunluğu 100 kg/m3‟de pik kuvvet 19.46 kN iken 800 kg/m3‟ yoğunluğunda 55.98 kN
olmuştur. Diğer yandan, 0° koniklik açısı ve üst parça kalınlığı 2.5 mm için köpük yoğunluğu
100 kg/m3‟de pik kuvvet 55.98 kN iken 800 kg/m3‟ yoğunluğunda 102.05 kN a çıkmıştır.
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α=5°

α=5°

α=10°

α=15°

α=10°

α=15°

α=0°

α=0°

(a)

(b)
α=5°

α=10°

α=15°

α=0°

(c)

Şekil 4. Üst parça kalınlığı ve köpük yoğunluğuna göre Pik kuvvet yüzey değişimleri: a)
L0=0.25L, b) L0=0.50L ve c) L0=0.75L.
Optimizasyon Sonuçları
Tablo 5, üst parça kalınlığı, köpük yoğunluğu ve koniklik açılarına göre elde edilen
optimum değerleri göstermektedir. Köpük dolgulu tüplerde kaynak noktaları 0.25, 0.50 ve
0.75 için düz (0°) tüplerde optimum üst parça kalınlıkları sırasıyla 1.43 mm, 0.68 mm ve 1.41
mm olarak elde edilmiştir. Bunun yanında boş tüplerde ise 0.25, 0.50 ve 0.75 kaynak bölgeleri
için düz tüplerde 1.65 mm, 1.61 mm ve 1.61 mm değerleri bulunmuştur. L0/L=0.50 kaynak
noktasında köpük dolgulu tüpler için üst parça kalınlıkları 0°, 5°, 10° ve 15° konik tüplerde
0.68 mm, 1.68 mm, 1.71 mm, 2.21 mm olurken boş tüplerde ise 1.61 mm, 1.63 mm, 1.69 mm
ve 1.70 mm olmuş ve koniklik açısının artmasıyla artmıştır.
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Tablo 5. Tüpler için optimum köpük yoğunluğu ve üst parça kalınlığı değerleri
Optimom sonuçlar

L0/L

0.25

TAL

Köpük
yoğunluğu

SEA

FPİK

(kJ/kg)

(kN)

405

11.92

69.94

0.81

100

18.82

69.96

0.72

1.69

100

16.89

69.96

0.72

15

1.52

100

14.94

52.12

1.06

0

0.68

799

14.07

64.01

1.16

5

1.68

101.4

21.27

69.95

0.70

10

1.71

100

19.87

69.93

0.74

15

2.21

133.6

14.05

69.96

0.69

0

1.41

409

17.49

69.97

0.70

5

1.57

193.1

25.88

69.95

0.69

10

1.73

100

21.76

69.91

0.71

15

2.29

100

15.85

69.98

1.12

Koniklik
açisı ()

(mm)

0

1.43

5

1.67

10

3

(kg/m )

CFE

0.50
0.75

SONUÇLAR
Bu çalışmada eksenel dinamik yükler altındaki içi boş ve köpük dolgulu kaynaklı konik
tüplerin çarpışma peformansı sayısal olarak incelenmiştir. Tüplerin analizleri sonucunda üst
parça kalınlığı ve köpük yoğunluğunun optimum değerleri FFN metamodel için genetic
alghoritma kullanılarak belirlenmiştir. Analizler sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
1.
Farklı malzemelerden oluşan tek bir tüp kullanmak, klasik tek malzemeli tüplere göre
pik kuvvetini düşürmektedir. Bunun yanında düşük yoğunluklu malzeme kullanmak
ile de özgül enerji sönümleme artmaktadır.
2.
En yüksek enerji absorpsiyon değeri koniklik açısı 5° de elde edilmiştir. Diğer
koniklik açılarına sahip (0°, 10° ve 15°) tüplerde ise özgül enerji sönümleme (SAE)
değeri düşük elde edilmiştir.
3.
SAE değeri, üst parça kalınlığınının düşmesi ve köpük yoğunluğunun artırması ile
artmaktadır.

[1]
[2]

[3]

[4]
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KOMPOZİT TÜPÜN YARILMA VE DEFORMASYONLA ENERJİ
SÖNÜMLEME ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL
İNCELENMESİ
Dursun MERİÇ1, Hasan Gedikli 2 ve 3Hüseyin İPEK
1
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3
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ABSTRACT
In this study, energy absorption characteristics of composite tubes, with splitting and
deformation mechanisms, numerically and experimentally were investigated under static
conditions. The composit tubes were made of Al6063 and St52 materials. To investigate the
splitting behaviour of the tubes, lower dies with different tapered angles of 0°, 15°, 30° and
45° were used. In addition to, numerical analyses were performed, and the results were
compared with the experimental results. It was shown from the results that the initial peak
forces decreased with increasing taper angle and by using the composite tubes.
ÖZET
Bu çalışmada, statik eksenel yükleme şartları altında kompozit tüplerin yarılma ve
deformasyon mekanizmaları ile enerji sönümleme özellikleri deneysel ve sayısal olarak
araştırılmıştır. Kompozit tüpler Al6063 ve St52 malzemelerinden yapılmıştır. Tüplerin
yırtılma davranışını etkisini incelemek amacıyla 0°, 15°, 30° ve 45° koniklik açısına sahip alt
kalıplar kullanılmıştır. İlave olarak, sayısal analizler yapılarak deneysel sonuçlarla
karşılaştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda alt kalıp açısının artması ve kompozit tüpün
kullanımı ile pik kuvvetin düştüğü görülmüştür.
GİRİŞ
Artan motorlu araç sayısına bağlı olarak meydana gelen kaza sayısı, ölüm ve
yaralanma oranları artmaktadır. Bu nedenle kaza anında yolcu, kargo ve araç güvenliği gün
geçtikçe önem kazanmaktadır. Kazanın oluşumunu ve kaza sonucu oluşacak zararları
önlemek için çeşitli güvenlik tedbirleri geliştirilmiştir. Geliştirilen bu önlemler, aktif ve pasif
güvenlik önlemleri şeklinde sınıflandırılmaktadır [1]. Aktif güvenlik, sürücünün kazadan
kaçınması için taşıtın kontrol ve frenleme yeteneklerini artıracak şekilde bilgilendirme
sistemleri ve kaza ihtimalini sezip aracı bu durumdan çıkaracak şekilde devreye giren kontrol
algoritmalarını içerir. Pasif güvenlik ise bir kaza ile karşılaşılması durumunda, kazanın
olumsuz etkilerini mümkün olduğunca azaltmak amacıyla araç üzerinde alınan malzeme
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değişikliği önlemi ve yapısal iyileştirmeler gibi tasarım önlemleridir. Pasif güvelik
önlemlerinin en yaygın uygulamalarından biri de araç gövdesinde, ön ve arka tampon
arkasında kullanılan ince cidarlı tüpler ve yapılardır [2-3].
MALZEME VE METOT
Deneysel Çalışmalar
Deney numuneleri; 1.5 mm cidar kalınlığında, 40 mm çapında, 39 mm uzunluklu Al6063 ve
39 mm uzunluklu çentikli St52 malzemelerinden toplamda 80 mm uzunluğunda olacak
şekilde hazırlanmıştır. Al6063&St52 deney numuneleri Şekil 1'de verilen 2 mm kalınlığa
sahip ara aparat ile birleştirilmiştir. Deney numunesinin alt uç kısmına malzemenin hasarını
kolaylaştırmak için 5 mm uzunluğunda ve 2 mm genişliğinde eşit açılarda dört adet çentik
açılmıştır. Ayrıca kompozit tüpün yırtılarak enerji sönümlemesi araştırmak için Şekil 2’de
görülen farklı koniklik açılarına (0⁰, 15⁰, 30⁰, 45⁰ ) sahip alt kalıplar kullanılmıştır.

Şekil 1. Ara aparatlı kompozit numune

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 2. Alt kalıplar: 0° (a), 15° (b), 30° (c), 45° (d)
Al6063&St52 deney numuneleri için statik basma deneyleri, MTS Criterion 45 Serisi
Elektromekanik Üniversal Çekme/Basma Test makinasında farklı kalıp açıları (λ=0⁰, λ=15⁰,
λ=30⁰, λ=45⁰) kullanılarak yapılmıştır. Deneyler 10 mm/dak sabit çene hızında
gerçekleştirilmiştir.
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Sayısal Çalışmalar
Şekil 3'de Al6063&St52 tüplerin sonlu elemanlar modeli görülmektedir. Sayısal analizler
deneylere uygun olarak farklı alt kalıp açıları (0⁰, 15⁰, 30⁰, 45⁰) için statik yükleme şartları altında
yapıldı. Bütün tüp yüzeyleri dörtkenarlı 2x2 mm2 düzgün kabuk (Shell) ağ yapısıyla
modellenirken üst rijit plaka 8x8 mm2 kabuk elemanla modellenmiştir. Farklı koniklik açılarına
sahip (15⁰, 30⁰ ve 45⁰) alt kalıplar için de rijit malzeme özellikli 600 kabuk eleman kullanılmıştır.
Tüplerin sayısal analizlerinde Tablo 1’ de malzeme sabitleri verilen Johnson-Cook malzeme
modeli kullanılmıştır [4].
Tablo 1. Alüminyum Al6063 ve çelik St52 malzemeleri için Johnson-Cook malzeme sabitleri [4]
Lineer Malzeme Özellileri

Johnson-Cook Malzeme Sabitleri
Malzeme

A

B

E
C

n

m

ρ (kg/m3)

υ

(MPa)

(MPa)

(MPa)

Al6063

159.28

111.87

0,011

0,350

1,34

72

2700

0,3

St52

286

147.95

0,0476

0,282

0,553

200

7800

0,3

Statik analizlerde üst rijit plakaya düşey aşağı yönlü 10 mm/dak’lık sabit çene hızı tanımlanmıştır.
Üst rijit plaka ile tüp ve tüp ile kalıp arasındaki temas için *Contact_Nodes_To_Surface temas
algoritması kullanılmıştır. Statik ve dinamik sürtünme katsayıları sırasıyla 0.2 ve 0.1 olarak
alınmıştır. Sonlu elemanlar modelinde kullanılan tüm şekil değiştirebilir bölgelerde dokuz
integrasyon noktalı Belytschko-Tsay Shell eleman formülasyonlu kabuk elemanlar kullanılmıştır.
Yarılma ilerlemesini modellemek amacıyla *MAT_ADD_EROSION kartı ile efektif plastik şekil
değiştirme değeri 0.1’e gelen elemanların silinmesi sağlanmıştır.

Üst rijit plaka

V=10 mm/dak

Üst parça
(AL6063)

Aparat

Alt parça
(St52)

Alt Kalıp

Alt rijit plaka

Şekill 3. Al6063&St52 tüplerin sonlu elemanlar modeli
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BULGULAR VE İRDELEME
Statik Analizler için Kuvvet-Zaman Grafikleri
Şekil 4' de statik şartlar altında Al6063&St52 tüplerin, alt kalıp açısı 0⁰ için deney ve sayısal
analiz sonuçları görülmektedir. Al6063 ve St52 den oluşan tüpte Al6063'ün dayanımı St52'ye
göre daha düşük olduğundan deformasyon ilk olarak Al6063'den yapılmış kısımda başlamış
ve sonrasında St52'den yapılan tüp deforme olmuştur. Tüpün Al6063 malzemeden yapılmış
kısmı için pik kuvvet, deneyde 14.20'nci saniyede 40.70 kN olarak elde edilmişken sayısal
analizde 1.54'inci saniyede ve 33.97 kN olarak gerçekleşmiştir. Al6063'ün deformasyonu
sonrasında St52'den yapılmış tüp deformasyona başlamıştır. Deneyde 104.25'inci saniyede
68.69 kN ile pik kuvvet oluşurken sayısal analiz için 124.75'inci saniyede 58.24 kN olmuştur.

Şekil 4. 0⁰ alt kalıp açısılı Al6063&St52 tüp için çarpma kuvveti-zaman grafiği

Şekil 5' da ise alt kalıp açısı 15⁰ olan Al6063&St52 tüplerin sayısal ve deneysel çarpma
kuvveti-zaman grafikleri verilmektedir. Tüpün Al6063 kısmının deformasyonu sürecinde
deneyde pik kuvvet 40.48 kN elde edilmişken sayısal analiz için pik kuvvet 34.42 kN elde
edilmiştir. St52 ve λ=15⁰ için gerçekleşen durumda olduğu gibi burada da kalıp ile tüpün
arasındaki sürtünmeden dolayı kıvrım oluşmamış ve deformasyon halka oluşarak
gerçekleşmiştir. Al6063'ün maksimum deformasyona ulaştığında tüpün St52 malzemeden
yapılmış kısmı deformasyona başlaması için kuvvet artmıştır. Tüpün ikinci kısmı için
deneyde pik kuvvet 117.50’nci saniyede 66.72 kN olurken sayısal analizde 122.60 'ıncı
saniyede 62.07 kN olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5. 15⁰ alt kalıp açısılı Al6063&St52 tüp için çarpma kuvveti-zaman grafiği
Şekil 6' da, alt kalıp açısı 30⁰ olan Al6063&St52 tüplerin sayısal ve deneysel çarpma kuvvetizaman grafikleri görülmektedir. Tüp ilk olarak ast kısmı olan St52'den deformasyona başlamıştır.
Burada deney için pik kuvvet 28.50 kN olurken sayısal analizde 19.25 kN olarak gerçekleşmiştir.
Çatlak ilerlemesi sonrası St52'den yapılmış tüp tamamen deforme olmuş ve sonrasında aparat ile
kalıp temasa geçmiştir. Bu andan itibaren Al6063'den yapılmış tüp halka şeklinde deformasyona
başlamıştır. Deney sonuçlarında pik kuvvet 40.81 kN olarak gerçekleşirken sayısal analiz için pik
kuvvet 34.20 kN olmuştur.

Şekil 6. 30⁰ alt kalıp açısılı Al6063&St52 tüp için çarpma kuvveti-zaman grafiği
Şekil 7' de ise alt kalıp açısı 45 olan Al6063&St52 tüplerin sayısal ve deneysel çarpma kuvvetizaman grafikleri verilmektedir. Bu deney ve analizde ilk önce tüpün St52 kısmı deformasyona
maruz kalmış, sonrasında tüpün Al6063 kısmı halka oluşumu şeklinde deforme olmuştur. Tüpün
St52'den yapılmış alt kısmı için pik kuvvet değerleri deneyde 23.34 kN olurken sayısal analizde
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19.12 kN olarak gerçekleşmiştir. St52'den yapılmış tüp tamamen deformasyona maruz kaldığında
kalıp ile aparat arasında temas başlamış ve bu süreçte tüpün Al6063'ten yapılmış kısmı
deformasyona başlayana kadar kuvvet yatay bir seyir izlemiştir. Tüpün Al6063 kısmı için pik
kuvvet deneyde 40.52 kN olurken sayısal analizde 32.22 kN olmuştur.
Şekil 8' de Al6063&St52 tüplerin λ=0⁰, λ=15⁰, λ=30⁰ ve λ=45⁰ koniklik açıları için deneysel ve
sayısal durum sonucunda oluşan deformasyon durumları görülmektedir.

Şekil 7. 45⁰ alt kalıp açısılı Al6063&St52 tüp için çarpma kuvveti-zaman grafiği

Şekil 8. Al6063&St52 tüplerin λ=0⁰, λ=15⁰, λ=30⁰ ve λ=45⁰ kalıp açıları için deformasyon
şekilleri: a) deneysel ve (b) sayısal

SONUÇLAR
Bu çalışmada statik yükleme şartlarında düz tüplerin enerji sönümleme davranışı 0, 15, 30, 45
alt kalıplar kullanılarak deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deney ve analizler
sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
1.

Alt kalıp açısının artması ile başlangıç maksimum kuvvet değerleri düşmüş; 0°, 15°,
30° ve 45° için başlangıç maksimum kuvvet değerleri sırasıyla 40.76 kN, 38.98 kN,
28.51 kN ve 16.04 kN olarak gerçekleşmiştir.
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

731

1

2

Meriç , Gedikli , İpek

3

2.

Benzer şekilde alt kalıp açısının artması ile ikinci maksimum kuvvet değerleri
düşmüş; 0°, 15°, 30° ve 45° için sırasıyla 68.70 kN, 66.72 kN, 40.82 kN ve 40.28 kN
olmuştur.

3.

Alt kalıp açısının artması ile sönümlenen enerji değerleri azalmış ve 0°, 15°, 30° ve
45° için sırasıyla 1.37 kJ, 1.25 kJ, 0.64 kJ ve 0.59 kJ olmuştur.

[1]
[2]
[3]
[4]
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ELEMAN BAĞIMSIZ GALERKĠN YÖNTEMĠNDEKĠ ÇÖZÜMÜ ETKĠLEYEN
SEÇĠLEBĠLĠR PARAMETRELERĠN TABAKALI PLAKALARIN EĞĠLME
PROBLEMLERĠNDE ĠNCELENMESĠ
Özkan Özbek1, Ömer Yavuz Bozkurt2
1,2
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 27310, Gaziantep
ABSTRACT
In this study; the effects of selectable parameters of elemet-free Galerkin method (EFGM)
such as support domain size, number of Gauss integration point in a background cell and
order of monomials are investigated on the solution accuracy of bending analyses of layered
plates. A general EFGM algorithm based on Reissner-Mindlin plate theory (FSDT) has been
developed on MATLAB programming environment and solutions are achieved using this
algorithm. The effects of parameters on the solution accuracy are presented with displacement
results in Tables. The obtained results using regular and irregular node distributions are
compared with analytical results in the literature.
ÖZET
Bu çalışmada, eleman bağımsız Galerkin yöntemi çözümlerinde destek etki büyüklüğü, arka
plan hücrelerindeki integrasyon nokta sayısı ve monomiyallerin derecesi gibi seçime bağlı
parametrelerin tabakalı plakaların eğilme analizlerindeki etkileri incelenmiş ve elde edilen
sonuçlar literatürde mevcut olan analitik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Kullanılan yöntem
için MATLAB programında Reissner-Mindlin Plaka Teorisi tabanlı genel amaçlı bir program
geliştirilmiş ve çözümler bu program kullanılarak yapılmıştır. Parametrelerin çözüm
üzerindeki etkileri parametre değerlerine karşın deformasyon değeri düzeninde hazırlanan
çizelgeler ile gösterilmiştir. Oluşturulan modellerde, düzgün dağıtılmış düğüm noktaları ve
düzgün dağıtılmamış düğüm noktaları kullanılmıştır.
GĠRĠġ
Son zamanlarda, sağladıkları yüksek gerilim/ağırlık oranından dolayı tabakalı kompozit
plakalar mühendislik uygulamalarında önemli bir yer kazanmış ve doğru bir şekilde analiz
edilme gereksinimleri oluşmuştur. Tabakalı plakaları analiz etmek için sonlu elemanlar
yöntemi, sınır elemanları yöntemi ve ağsız yöntemler gibi birçok sayısal yöntem
bulunmaktadır [1-3]. Sonlu elemanlar ve sınır elemanları yöntemleri problemi doğru bir
şekilde çözmek için iyi bir ağ kalitesine ihtiyaç duymaktadırlar. Ağsız yöntemlerde ise böyle
bir zorunluluk bulunmamaktadır. Günden güne gelişmekte olan ağsız yöntemler, tabakalı
plakaların analizlerinde verdikleri dikkat çekici sonuçlardan dolayı tercih edilen
yöntemlerdendir.
Eleman Bağımsız Galerkin Yöntemi sahip olduğu çözüm hassasiyeti sebebiyle katı cisimler
mekaniğinde en yaygın kullanılan ağsız yöntemlerdendir [4,5]. Şekil fonksiyonu türetimi için
Hareketli En Küçük Kareler yaklaşımı kullanan yöntem sayısal integral almak içinde arka
plan hücreleri ve Gauss quadrature yöntemi kullanmaktadır [7]. Eleman bağımsız Galerkin
yönteminin burulma [7], çatlak analizleri [8], eğilme [9] vs. gibi birçok alanda tercih edilen ve
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başarılı bir şekilde uygulanan bir yöntem olduğu görülmektedir. Öte yandan, yöntem çözümü
etkileyen ağırlık fonksiyonu türü, destek etki büyüklüğü, arka plan hücrelerindeki integrasyon
nokta sayısı, monomiyallerin derecesi ve ceza katsayısı gibi uygulayan insanların karar
verdiği bazı parametreleri içerir.
TABAKALI KOMPOZĠT PLAKALAR ĠÇĠN REĠSSNER-MĠNDLĠN PLAKA
TEORĠSĠ
Kartezyen koordinat sisteminin 𝑥 − 𝑦 düzleminde yatan orta düzlemi ile tipik bir ReissnerMindlin plakası Şekil 1’de gösterilmektedir. Orta düzlem ile mesafesi 𝑧 olan bir noktanın yer
değiştirme alanı aşağıdaki gibi yazılabilir:
−𝑧𝜃𝑥 (𝑥, 𝑦)
𝑢
−𝑧𝜃
𝑣
𝐮=
=
𝑦 (𝑥, 𝑦)
𝑤
𝑤(𝑥, 𝑦)

(1)

burada (𝑢, 𝑣, 𝑤) plakanın 𝑥, 𝑦 ve 𝑧 yönlerinde ki yer değiştirmelerini, 𝜃𝑥 ve 𝜃𝑦 enine kesitin 𝑥
ve 𝑦 eksenlerine göre dönmelerini göstermektedir. Eğilmeden oluşan 𝜃𝑥 , 𝜃𝑦 enine dönmeleri
ve 𝑤 orta düzlem yer değiştirmesi ile Reissner-Mindlin plakasında oluşan birim deformasyon
aşağıdaki gibi yazılır.
−𝑧
𝜀𝑥𝑥
𝜀𝑦𝑦
𝛆 = 𝛾𝑥𝑦
𝛾𝑦𝑧
𝛾𝑥𝑧

−𝑧
= −𝑧

𝜕𝜃𝑥 (𝑥,𝑦)
𝜕𝑥
𝜕𝜃𝑦 (𝑥,𝑦)
𝜕𝑦

𝜕𝜃𝑥 (𝑥,𝑦)
𝜕𝑦

−𝑧

−𝜃𝑦 𝑥, 𝑦 +
−𝜃𝑥 𝑥, 𝑦 +

𝜕𝜃𝑦 (𝑥,𝑦)

𝜕𝑥
𝜕𝑤 (𝑥,𝑦)

(2)

𝜕𝑦
𝜕𝑤 (𝑥,𝑦)
𝜕𝑥

Ortotropik doğrusal elastik malzemeler için genelleştirilmiş Hooke yasasını kullanarak 𝑖’inci
tabakada ki gerilme aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
𝛔𝑖 = 𝐜 𝑖 𝛆

(3)

burada
𝛔𝑖 = 𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜏𝑥𝑦

𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑥𝑧

𝑇

(4)
(5)

𝐜𝑖 = 𝐓𝑇 𝐜𝑖 𝐓

𝑖’inci tabakanın malzeme matrisidir ve 𝐸1 , 𝐸2 , 𝜈12 , 𝐺12 , 𝐺13 and 𝐺23 gibi malzeme
özelliklerinden oluşur. Ortotropik malzemeler için malzeme matrisi aşağıdaki gibidir;
Ayrıca 𝐜 𝑖

𝐜𝑖 =

𝐸1

𝐸1 𝜈 21

1−𝜈 12 𝜈 21
𝐸1 𝜈 12

1−𝜈 12 𝜈 21
𝐸2

1−𝜈 12 𝜈 21

1−𝜈 12 𝜈 21

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

𝐺12
0
0

0
𝐺23
0

0
0
𝐺31

ve 𝐓 tabaka dönüşüm matrisi aşağıdaki gibi verilebilir:
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𝑐𝑜𝑠 2 𝜃
𝑠𝑖𝑛2 𝜃
𝐓 = 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
0
0

𝑠𝑖𝑛2 𝜃
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃
−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
0
0

−𝑠𝑖𝑛2𝜃
𝑠𝑖𝑛2𝜃
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃
0
0

0
0
0
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑖𝑛𝜃

0
0
0
−𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃

(7)

burada 𝜃 ilgili tabakada ki fiberin yönelim açısıdır.

Şekil 1. Tipik tabakalı Reissner-Mindlin plakası
Tabakada ki fiber yerleşimine göre dönüşümü gerçekleştirilmiş birim deformasyonları
𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑦𝑦 𝛾𝑥𝑦 = 𝑧 𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑦𝑦 𝛾𝑥𝑦 göz önüne alarak 𝑖’inci tabakanın üst yüzeyinde ki
gerilmeler aşağıdaki gibi yazılabilir:
𝑧 +1
𝜎𝑥𝑥𝑖 = 𝑧𝑖+1 𝑐11 𝑖 𝜀𝑥𝑥 + 𝑐12 𝑖 𝜀𝑦𝑦 + 𝑐13 𝑖 𝛾𝑥𝑦
𝑧 +1

= 𝑧𝑖+1 𝑐12 𝑖 𝜀𝑥𝑥 + 𝑐22 𝑖 𝜀𝑦𝑦 + 𝑐23 𝑖 𝛾𝑥𝑦

𝜏𝑥𝑦𝑖

𝑧 +1

= 𝑧𝑖+1 𝑐13 𝑖 𝜀𝑥𝑥 + 𝑐23 𝑖 𝜀𝑦𝑦 + 𝑐33 𝑖 𝛾𝑥𝑦

𝑧 +1
𝜏𝑥𝑧𝑖
𝑧 +1
𝜏𝑦𝑧𝑖

= 𝑐44 𝑖 𝛾𝑥𝑧 + 𝑐45 𝑖 𝛾𝑦𝑧

𝜎𝑦𝑦𝑖

(8)

= 𝑐45 𝑖 𝛾𝑥𝑧 + 𝑐55 𝑖 𝛾𝑦𝑧

Eğme döndürgüleri (𝑀𝑖𝑗 ) ve kayma kuvvetleri (𝑉𝑖𝑗 ) aşağıdaki gibidir:
n

z i +1

Mxx =
zi

i
n

z i +1

Myy =
n

z σiyy dz

zi

i

z i +1

Mxy =
i

z σixx dz

z τixy dz

(9)

zi
n

z i +1

Vxx = k sh
i
n

zi
z i +1

Vyy = k sh
i

τixz dz
τiyz dz

zi

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

735

1

Özbek , Bozkurt

2

burada 𝑘𝑠ℎ kayma düzeltme katsayısıdır. Denklem 8’de ki gerilme değerlerinin Denklem 9’a
yerleştirilmesi ile Denklem 9 aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
𝑀𝑥𝑥 =
𝑀𝑦𝑦 =

3
𝑛 𝑧𝑖+1
𝑖
3
3
𝑛 𝑧𝑖+1
𝑖
3

−

−

𝑉𝑦𝑦 =

𝑐11 𝑖 𝜀𝑥𝑥 + 𝑐12 𝑖 𝜀𝑦𝑦 + 𝑐13 𝑖 𝛾𝑥𝑦

3

𝑧𝑖3

𝑐12 𝑖 𝜀𝑥𝑥 + 𝑐22 𝑖 𝜀𝑦𝑦 + 𝑐23 𝑖 𝛾𝑥𝑦

3
3

3
𝑧
𝑛 𝑧𝑖+1
− 3𝑖 𝑐13 𝑖 𝜀𝑥𝑥 + 𝑐12 𝑖 𝜀𝑦𝑦 + 𝑐13 𝑖
𝑖
3
𝑘𝑠ℎ 𝑛𝑖 𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖 𝑐44 𝑖 𝛾𝑥𝑧 + 𝑐45 𝑖 𝛾𝑦𝑧
𝑘𝑠ℎ 𝑛𝑖 𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖 [𝑐45 𝑖 𝛾𝑥𝑧 + 𝑐55 𝑖 𝛾𝑦𝑧 ]

𝑀𝑥𝑦 =
𝑉𝑥𝑥 =

𝑧𝑖3

(10)

𝛾𝑥𝑦

Denklem 10’daki eğme döndürgüleri ve kayma kuvvetleri vektörel olarak aşağıdaki gibi ifade
edilirler:
𝑀𝑥𝑥
𝑀
𝐌 = 𝑦𝑦 =
𝑀𝑥𝑦

𝑛
𝑖

𝐃𝑖 𝐋Φ

3
𝑧𝑖+1

3

−

𝑧𝑖3

𝑛
𝑖

=

3

𝐃𝑖

3
𝑧𝑖+1

3

−

𝑧𝑖3
3

𝐋Φ
(11)

𝑉𝑥𝑥
𝐕 = 𝑉 = 𝑘𝑠ℎ
𝑦𝑦

𝑛 𝑖
𝑖 [𝐀 𝑠ℎ (∇𝐰 −

Φ)(𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖 )] = 𝑘𝑠ℎ

𝑛
𝑖

𝐀𝑖𝑠ℎ (𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖 ) (∇𝐰 − Φ)

burada,
𝜕

𝐋=

𝜕

− 𝜕𝑥

0

0

− 𝜕𝑦

𝜕

𝜕

− 𝜕𝑥

𝜃𝑦

𝑇

𝜕

𝜕

𝑇

𝜕𝑥

𝜕𝑦

Φ = 𝜃𝑥
∇=

− 𝜕𝑦

(12)
(13)
(14)

Ayrıca 𝐃𝑖 ve 𝐀𝑖𝑠ℎ sırası ile eğme ve kayma etkileri ile ilişkili malzeme özellikleridir. Matris
olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilirler.
𝑐11 𝑖
𝐃𝑖 = 𝑐12 𝑖
𝑐13 𝑖
𝐀𝑖𝑠ℎ

𝑐12 𝑖
𝑐22 𝑖
𝑐23 𝑖

𝑐44 𝑖
=
𝑐45 𝑖

𝑐13 𝑖
𝑐23 𝑖
𝑐33 𝑖
𝑐45 𝑖
𝑐55 𝑖

(15)

(16)

Kütle kuvvetlerin yokluğunda, sanal çalışma prensibi kullanılarak elde edilen denge
denklemleri aşağıda verilmiştir,
𝐋𝑇 𝐌 − 𝐕 = 0
(17)
𝑇

∇ 𝐕+𝐛 =0
burada 𝐛 uygulanan dış kuvvetler vektörüdür. Eleman Bağımsız Galerkin yöntemi bu denklem
sistemlerinin çözümü için kullanılır.
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ELEMAN BAĞIMSIZ GALERKĠN YÖNTEMĠ
Hareketli En Küçük Kareler YaklaĢımı
Hareketli En Küçük Kareler Yaklaşımı’na göre herhangi bir x noktasında ve Ω lokal alan
içerisinde yer alan 𝑢(x) alan değişkeni fonksiyonu için aşağıdaki ifade yazılır;
m
i=1 pi

uh x =

x a i x = pT x a x

(18)

burada 𝑚 esas terimlerinin sayısını, pT x = {𝑝1 x , 𝑝2 x , 𝑝3 x , ⋯ , 𝑝𝑚 x } monomiyal esas
fonksiyonlarının vektörünü, 𝒂T x = {𝑎1 x , 𝑎2 x , 𝑎3 x , ⋯ , 𝑎𝑚 x } ise katsayılar vektörünü, ve
xT = [𝑥, 𝑦] 2 boyutlu problemler için konum vektörünü gösterir. pT x esas fonksiyonunu elde
etmek monomiyaller Pascal Üçgeni’nden minimum bütünlüğü sağlayarak seçilir.
coefficients vektörünü elde etmek için 𝑢 x fonksiyonu ve lokal yaklaşımı arasındaki fark
Denklem 19’te ifade edilen ağırlıklı ayrık (discrete) 𝐿2 norm kullanılarak minimize
edilmelidir.
a(x)

𝑛
𝑖=1 𝑤

𝐽=

x − x𝑖 [pT x𝑖 a x − 𝑢𝑖 ]2

(19)

burada, 𝑛 x noktasının destek alanı içerisinde bulunan düğüm noktalarının sayısını, 𝑢𝑖 𝐱 =
x𝑖 ’de 𝑢 ‘nun noktasal değerini, 𝑤 x − x𝑖 ise ağırlık fonksiyonun ifade etmektedir. Ağırlık
fonksiyonu değeri x noktasının destek alanı içinde bulunan bütün düğüm noktaları için
sıfırdan büyük olmak zorundadır.
Herhangi bir x noktasında a(x) e bağlı olarak ağırlıklı kalanın minimize edilmesi için
aşağıdaki denklem kullanılır;
𝜕𝐽
𝜕a

(20)

=0

Denklem 20’nin uygulanması ile lineer denklemi kümesi olarak aşağıdaki denklem elde edilir;
(21)

A(x)a(x) = B(x)U𝑠

burada U𝑠 = {𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , ⋯ , 𝑢𝑛 }T destek alanındaki düğüm noktaları için alan fonksiyonunun
noktasal değerlerinin vektörüdür. Ayrıca A ve B matrisleri sırasıyla Denklem 22 ve Denklem
23’de ki gibidir.
A x =

𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖

x 𝑝 𝑥𝑖 𝑝T 𝑥𝑖 ,

B x = 𝑤1 x 𝑝 𝑥1

𝑤𝑖 x = 𝑤(x − 𝑥𝑖 )

𝑤2 x 𝑝 𝑥2

⋯

𝑤𝑛 x 𝑝 𝑥𝑛

(22)
(23)

matrisi hareketli en küçük karelerin ağırlıklı döndürgü matrisi olarak adlandırılır ve eğer
tekil değilse a(x) matrisi aşağıdaki gibi ifade edilebilir;
A

a x = A−1 x B(x)U𝑠
𝑢ℎ x

(24)

’in noktasal yaklaşımı Denklem 18 kullanılarak aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir;
𝑢ℎ x =

𝑛
𝑖=1 𝜙𝑖

T

x 𝑢 𝑖 = Φ x US

(25)

burada Φ𝑇 is hareketli en küçük kareler şekil fonksiyonlarının vektörünü gösterir ve Denklem
26’da ki gibi ifade edilir.
𝚽 T x = 𝜙1 x

𝜙2 x

⋯

𝜙n x

= pT x A−1 x B(x)

(26)

Şekil fonksiyonlarının kısmi türevlerine Denklem 27 kullanılarak ulaşılır.
Φ,i = 𝐩T 𝐀−1 𝐁

,i

T −1
= pT,𝑖 A−1 B + pT A−1
,𝑖 B + p A B,𝑖

(27)

burada
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−1
−1
A−1
,𝑖 = −A A,𝑖 A

(28)

Ağırlık fonksiyonları hareketli en küçük kareler şekil fonksiyonlarını türetmek için en önemli
noktalardan biridir. Hareketli en küçük kareler yaklaşımının süreklilik özellikleri temel olarak
ağırlık fonksiyonlarına dayanmaktadır. Ağırlık fonksiyonu maksimum değerini destek
alanının merkezinden alarak destek alanı içerisinde pozitif, destek alanı dışında monoton bir
düşüş kullanarak sıfır olmalıdır. Literatürde değişik ağırlık fonksiyonları bulunmaktadır [5].
Bu çalışmada kübik spline ağırlık fonksiyonu kullanılır ve formülü aşağıdaki gibi
yazılmaktadır;
𝑤𝑖 𝐱 − 𝑥𝑖

2 3 − 4𝑟𝑖 2 + 4𝑟𝑖 3
= 𝑤(𝑟𝑖 ) = 4 3 − 4𝑟𝑖 + 4𝑟𝑖 2 − 4 3 𝑟𝑖 3
0

𝑟𝑖 ≤ 0.5
0.5 < 𝑟𝑖 ≤ 1
𝑟𝑖 > 1

(29)

2 boyutlu problemlerde dikdörtgen etki alanı için ağırlık fonksiyonları Denklem 30 ve
Denklem 31 kullanılarak elde edilir.
(30)

𝑤 𝑟𝑖 = 𝑤 𝑟𝑥 𝑤 𝑟𝑦 = 𝑤𝑥 𝑤𝑦
𝑟𝑥 =

𝑥−𝑥 𝑖

𝑟𝑦 =

ve

𝑟𝑤𝑥

𝑦 −𝑦 𝑖

(31)

𝑟𝑤𝑦

burada 𝑟𝑤𝑥 ve 𝑟𝑤𝑦 𝑥 ve 𝑦 yönlerinde destek alanı ölçüleridir.
Galerkin Zayıf Formu ve Sınır ġartlarının Güçlendirilmesi
Reissner-Mindlin plakaları için Galerkin zayıf form denklemi aşağıdaki gibi ifade edilir;
Ω

𝛿 𝐋𝑑 𝑢 T 𝐷𝐿𝑑 𝑢𝑑Ω −

Ω

𝛿 𝐋𝑢 𝑢 T 𝑏𝑑Ω −

Γ𝑡

𝛿 𝐋𝑢 𝑢 T 𝑡Γ 𝑑𝑆 + 𝛿

1
Γ𝑢 2

𝑢𝑏 − 𝑢Γ T 𝛼(𝑢𝑏 − 𝑢Γ )𝑑Γ

(32)

Buradan ayrık(discrete) sistem denklemi aşağıda gibi yazılabilir;
K + K𝛼 U = F + F 𝛼

(33)

burada K global direngenlik matrisini gösterir ve Denklem 34’de verilen noktasal direngenlik
matrislerinden elde edilir.
𝐾𝑖𝑗 =

Ω

B𝑖 T DB𝑗 𝑑Ω

(34)

burada,
0
B𝑖 =

0

𝜕𝜙 𝑖

0

𝜕𝑥

0

0
𝜕𝜙 𝑖

𝜕𝜙 𝑖

𝜕𝑦
𝜕𝜙 𝑖

𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝜕𝜙 𝑖

𝜕𝜙 𝑖 T

𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝜙𝑖

0

0

𝜙𝑖

(35)

Ayrıca Denklem 33’de yer alan K𝛼 ceza katsayıları matrisi olup, Denklem 36’de ifade
edilmektedir.
K𝛼

𝑖𝑗

=

Γ𝑢

𝜑𝑖 T α𝜑𝑗 𝑑Γ

(36)

burada 𝜑𝑖 diyagonal matrisidir. Eğer ilgili serbestlik derecesi kısıtlanmamış ise diyagonal
elemanlar 0’a aksi takdirde 1’e eşittir.
Denklem 33’de yer alan kuvvet vektörü F global kuvvet vektörüdür ve Denklem 37’de ifade
edilen noktasal kuvvet vektörleri kullanılarak elde edilir.
𝐹𝑖 =

Ω

𝐋𝑢 Φ𝑖

T

𝑏𝑑Ω +

Ω

𝐋𝑢 Φ𝑖

T

𝑡Γ 𝑑𝑆

burada Φ𝑖 şekil fonksiyonlarının diyagonal matrisidir.
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Denklem 33’de bulunan F𝛼 vektörü gerekli sınır şartlarının yerine getirilmesi ile elde edilen
kuvvetleri gösterir ve ifadesi aşağıdaki gibidir;
𝐹𝑖𝛼 =

Γ𝑢

𝜑𝑖 T 𝛼𝑢Γ 𝑑Γ

(38)

ÇÖZÜMLER VE TARTIġMA
Eleman Bağımsız Galerkin Yöntemi’nin sahip olduğu seçilebilir parametrelerin tabakalı
kompozit plakaların eğilme analizlerinde çözümlere etkilerini incelemek için 2 sayısal örnek
gerçekleştirilmiştir. Örneklerde kullanılan malzemelerin özellikleri Çizelge 1.’de verilmiştir.
Çözümlerdeki deformasyon ve 𝑥 yönündeki gerilme değerleri kritik nokta olarak kabul edilen
1. tabakanın üst ve orta noktasında, 𝑦 yönündeki gerilme değerleri 2. tabakanın üst ve orta
noktasından elde edilmiştir. Eleman bağımsız Galerkin yöntemi çözümlerinde ceza katsayısı
için 1𝑥106 değerleri kullanılmıştır. Ayrıca çözümlerde kayma düzeltme katsayısı 5/6 olarak
kullanılmıştır.
Çizelge 1. Çözümlerde kullanılan malzemelerin özellikleri
M1
M2
9
𝑬𝟏 , 𝑃𝑎 250 × 10
5.6 × 106
𝑬𝟐 , 𝑃𝑎 10 × 109
1.2 × 106
𝑮𝟏𝟐 , 𝑃𝑎 5 × 109
0.6 × 106
𝑮𝟏𝟑 , 𝑃𝑎 5 × 109
0.6 × 106
𝑮𝟐𝟑 , 𝑃𝑎 2 × 109
0.6 × 106
𝒗𝟏𝟐
0.25
0.26
Örnek 1: Basit mesnetli düzgün dağıtılmıĢ yük altında kare plaka
𝑘𝑁

Basit mesnetli kare plakaya uygulanan düzgün dağıtılmış yayılı yük miktarı, 𝑞 = 100 𝑚 2
olup, sahip olduğu kalınlık/uzunluk oranı 0.1’dir. Plaka 4 tabakaya sahip ve tabakalardaki
fiber yönelimleri sırasıyla 0𝑜 /90𝑜 /90𝑜 /0𝑜 şeklinde simetrik dizilimdedir. Malzeme olarak
Çizelge 1.’den M1 seçilmiştir. Simetriden dolayı, çözümlerde plakanın 1/4'ü modellenmiştir.
Çözümlerde 1089 düğüm noktası ve 1024 arka plan hücresi kullanılmıştır. Çözümlerde
kullanılan düzgün dağıtılmış ve düzgün dağıtılmamış düğüm noktaları modelleri ve kare plaka
Şekil 2.’de görülebilmektedir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 2. ve Çizelge 3.’te yer almaktadır.

Şekil 2. Düzgün dağıtılmış yayılı yük altında basit mesnetli kare plaka ve EFGM yönteminde
kullanılan modelleri
Elde edilen sonuçlara göre; düzgün dağıtılmış düğüm noktaları ile düzgün dağıtılmamış
düğüm noktaları arasında deformasyon sonuçları için önemli bir fark görülmemiştir. Yine
deformasyon sonuçlarında arka plan hücrelerindeki integrasyon noktası sayılarında ciddi bir
fark olmazken, gerilme sonuçlarına bakıldığında 4𝑥4’ün yeterli olmadığı gözlemlenmiştir.
Ayrıca destek alanı büyüklüğü arttıkça sonuçlar bozulmakta olduğundan, küçük destek
alanlarının daya yakın sonuçlara sahip olduğu dikkat çekmektedir.
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Çizelge 2. Dört kenarından basit mesnetli kare plakanın orta noktasındaki düğüm noktasının
düzgün dağıtılmış düğüm noktaları kullanılarak elde edilen normalize edilmiş gerilmeleri ve
deformasyonları
Ġntegrasyon
nokta sayısı

Destek Alanı Büyüklüğü
Analitik
Sonuç
[3]
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
1.018060 1.018196 1.019688 1.023319 1.020083 1.025
𝒘
𝟒𝒙𝟒
1.029614 1.029748 1.031311 1.027814 1.031662
𝟓𝒙𝟓
1.034525 1.034657 1.036268 1.039447 1.036585
𝟔𝒙𝟔
1.036861 1.036993 1.038642 1.042689 1.038990
𝟕𝒙𝟕
0.684840 0.684350 0.742126 1.031318 0.793138 0.7577
𝝈𝒙
𝟒𝒙𝟒
0.706293 0.703096 0.761318 1.179623 0.810029
𝟓𝒙𝟓
0.715605 0.711436 0.774377 1.071878 0.818204
𝟔𝒙𝟔
0.720495 0.715566 0.779869 1.074010 0.823306
𝟕𝒙𝟕
0.470685 0.473838 0.496144 0.516614 0.504414 0.5006
𝝈𝒚
𝟒𝒙𝟒
0.482023 0.483861 0.506421 0.050887 0.512959
𝟓𝒙𝟓
0.487094 0.488338 0.511745 0.496491 0.517001
𝟔𝒙𝟔
0.489686 0.490620 0.514203 0.548167 0.518659
𝟕𝒙𝟕
Çizelge 3. Dört kenarından basit mesnetli kare plakanın orta noktasındaki düğüm noktasının
düzgün dağıtılmamış düğüm noktaları kullanılarak elde edilen normalize edilmiş gerilmeleri
ve deformasyonları
Ġntegrasyon
nokta sayısı
𝒘

2.5
1.019920
1.029806
1.034428
1.036571

Destek Alanı Büyüklüğü
3.0
3.5
4.0
1.026223 1.048636 1.082333
1.031657 1.037584 1.047550
1.035136 1.037000 1.039707
1.036938 1.037498 1.039042
0.176058 0.265543 1.965286
0.802960 1.112629 0.890351
0.657339 0.650592 0.747966
0.673039 0.720202 0.740533
0.413216 0.764219 0.656152
0.443306 0.482042 0.536520
0.467977 0.481683 0.504436
0.477066 0.484947 0.484172

4.5
1.106673
1.046373
1.040383
1.039573

Analitik
Sonuç [3]

1.025
𝟒𝒙𝟒
𝟓𝒙𝟓
𝟔𝒙𝟔
𝟕𝒙𝟕
0.385057
4.420870 0.7577
𝝈𝒙
𝟒𝒙𝟒
0.653946
0.915897
𝟓𝒙𝟓
0.562104
0.759844
𝟔𝒙𝟔
0.697511
0.797101
𝟕𝒙𝟕
0.354635
1.008090 0.5006
𝝈𝒚
𝟒𝒙𝟒
0.409185
0.527752
𝟓𝒙𝟓
0.458450
0.507448
𝟔𝒙𝟔
0.465185
0.495763
𝟕𝒙𝟕
Örnek 2: Çevresi kenetlenmiĢ düzgün dağıtılmıĢ yayılı yük altında dairesel plaka
Çevresi kenetlenmiş dairesel plakaya uygulanan düzgün dağıtılmış yayılı yük miktarı,
𝑞 = 1.0 𝑃𝑎 olup, sahip olduğu yarıçap/uzunluk oranı 10’dur. Plaka 0𝑜 fiber yönelimine sahip
tek tabakadır. Malzeme olarak Çizelge 1.’den M2 seçilmiştir. Çözümlerde 817 düğüm
noktası ve 768 arka plan hücresi kullanılmıştır. Simetriden dolayı, çözümlerde plakanın 1/4'ü
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modellenmiştir. Çözümlerde kullanılan düzgün dağıtılmış ve düzgün dağıtılmamış düğüm
noktaları modelleri ve dairesel plaka Şekil 3.’de görülebilmektedir. Elde edilen deformasyon
sonuçları Çizelge 4.’te yer almaktadır.
h

Şekil 3. Çevresi kenetlenmiş dairesel plaka ve EFGM yönteminde kullanılan modelleri
Destek alanı büyüklüğü için 2.5 ve arka plan hücrelerindeki integrasyon nokta sayısı için
5𝑥5’ te en yakın sonuçların elde edildiği Çizelge 4.’te görülmektedir. Fakat bütün sonuçlar
kabul edilebilir düzeyde olup, hata oranları ihmal edilebilecek kadar azdır.
Çizelge 4. Çevresinden kenetlenmiş dairesel plakanın orta noktasındaki düğüm noktasının
düzgün dağıtılmış ve dağıtılmamış düğüm noktaları kullanılarak elde edilen normalize edilmiş
deformasyonları
Düğüm noktası Ġntegrasyon
dizilimi
nokta sayısı
Düzgün
dağıtılmıĢ

Düzgün
dağıtılmamıĢ

𝟒𝒙𝟒
𝟓𝒙𝟓
𝟔𝒙𝟔
𝟕𝒙𝟕
𝟒𝒙𝟒
𝟓𝒙𝟓
𝟔𝒙𝟔
𝟕𝒙𝟕

2.5
0.137794
0.139775
0.140614
0.141012

Destek Alanı Büyüklüğü
3.0
3.5
4.0
0.137846 0.138076 0.138326
0.139829 0.140068 0.140309
0.140670 0.140918 0.141166
0.141071 0.141318 0.141572

Nguyen
4.5
(2007)
0.138262 0.1394
0.140265
0.141107
0.141516

0.137799
0.139769
0.140608
0.140669

0.137821
0.139784
0.140617
0.141018

0.137917
0.139865
0.140676
0.141081

0.137872
0.139808
0.140636
0.141035

0.137864
0.139822
0.140650
0.141047

0.1394

SONUÇLAR
Bu çalışmada eleman bağımsız Galerkin yöntemindeki çözümü etkileyen seçilebilir
paramatrelerin tabakalı plakaların eğilme problemlerinde etkileri incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre; düzgün dağıtılmış ve dağıtılmamış düğüm noktaları kullanılarak yapılan
çözümlerde önemli bir fark gözlemlenmemiştir. İncelenen örnekler için destek alanı
büyüklüğü ve arka plan hücrelerindeki integrasyon nokta sayıları için sırasıyla 3.0 ve 5𝑥5
önerilebilir.
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BURKULMASI ENGELLENMİŞ ÇELİK ÇAPRAZLARIN UÇ STABİLİTELERİNİN
ARTTIRILMASI
Ramazan Özçelik1, Yağmur Dikiciaşık2 ve Kazım Burç Civelek3
1,2,3
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
ABSTRACT
The Buckling Restrained Braces (BRBs) as a structural steel members have almost equal compression
and tension capacities. The BRBs consist of core plate and casing members that prevents the core plate
from buckling. The five different BRBs were constructed and tested in this study. The casing members
used in 1. to 3. BRBs were steel tube filled with concrete. In addition steel plates and steel hollow
sections (shs) were placed at the both ends of the BRBs in order to improve the end stability of the
BRBs. The casing members used in 4. and 5. BRBs were plain concrete and plain concrete wrapped
with FRP, respectively. The test results indicated that 2. to 3. BRBs sustained stable hysteretic
behavior up to 2% core plate strain. In addition it was observed from the test results that the design
method of the end restrainers namely steel plates and shs provided sufficient stability to the BRBs
under axial compression demands. Furthermore, the construction details of the BRBs were also
presented in this paper.
ÖZET
Burkulması engellenmiş çelik çaprazlar (BEÇÇ’ler) hem eksenel çekme hemde eksenel basınç
kapasiteleri yaklaşık olarak bir birine eşit olan yapısal elemanlardır. BEÇÇ’ler genel olarak çekirdek
elemandan (ÇE’den) ve ÇE’nin burkulmasını engelleyen mekanizmadan (BEM’den) meydana
gelmektedir. Bu çalışma kapsamında 5 farklı BEÇÇ elemanı üretilmiş ve eleman bazında test
edilmiştir. 1.-3. BEÇÇ elemanlarında kullanılan BEM kutu profil içerisine beton dökülmesi ile elde
edilmiştir. Ayrıca bu elemanlarda uç stabilitelerin arttırılması için ek çelik plaka ve profiller
kullanılmıştır. 4. ve 5. BEÇÇ elemanında kullanılan BEM sargısız betondan ve sargısız betonun FRP
(lifli polimer) ile sarılmasından meydana gelmiştir. Deney sonuçları 2.-5. BEÇÇ elemanlarının %2 ÇE
birim uzama değerine kadar histeretik davranışlarının stabil davrandığını göstermiştir. Ayrıca BEÇÇ
uç tasarımlarının BEÇÇ’lerin eksenel basınç istemleri altında yeterli stabiliteyi sağlandığı
görülmüştür. Ayrıca bu makalede BEÇÇ yapım detayları da bulunmaktadır.
GİRİŞ
Çelik çaprazlar (ÇÇ’ler) deprem ve rüzgar yüklerine karşı yapıların yatay stabilitelerini korumak için
kullanılan yatay yük taşıyıcı yapısal elemanlardır. ÇÇ’ler yapıya etki eden yatay istemlere bağlı olarak
eksenel basma ve çekme kuvvetlerine maruz kalmaktadırlar. ÇÇ’lerin eksenel rijitlikleri yüksek
olmasından dolayı yapıya gelen yatay istemlerin karşılanmasında oldukca etkili yapısal elemanlar
olarak kullanılmaktadır. Yapısal olarak kullanılan çelik elemanlar çekme istemleri altında akma
noktasına kadar ulaşır ve devamında plastik davranış gösterebilirler. Ancak, aynı eleman basınç
istemleri altında burkulma yükü seviyesine kadar yük taşır ve burkulma ile birlikte eksenel yük taşıma
kapasitesinde büyük oranda düşme meydana gelir. Eksenel yük taşıma kapasitesindeki bu yük
azalması yapısal çelik elemanında stabil olmayan histeretik davranış elde edilmesine sebep olmaktadır.
Dolayısı ile yapısal çelik elemanlarının burkulmasının engellenmesi ile birlikte histeretik davranışı
stabil hale getirilebilmektedir. Bu sayede enerji sönümleme kapasitesi yüksek yapısal elemanlar elde
edilebilmektedir. Burkulması engellenmiş çelik çaprazlar (BEÇÇ’ler) hem eksenel çekme hemde
eksenel basınç kapasiteleri yaklaşık olarak bir birine eşit olan yapısal elemanlardır. BEÇÇ’ler
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burkulmayı engelleyen mekanizma (BEM) ve çekirdek elemandan (ÇE’den) meydana gelmektedirler.
ÇE genel olarak eksenel basma kapasitesi çok düşük (ihmal edilebilir seviyede) olan çelik plaka veya
profillerden meydana gelebilir. BEM ise içine beton dökülmüş çelik kutu veya boru profilden, sargılı
ve sargısız betondan ve çok parçalı basınç çubuğundan meydana gelebilmektedir. BEÇÇ’lere gelen
eksenel basma ve çekme istemleri altında BEM herhangi bir yük taşımayacak şekilde dizayn edilmekte
ve bütün eksenel istemler ÇE elemanı tarafından taşınmaktadır. Dolayısı ile ÇE elastik ve plastik
davranış gösterebilmektedir. BEM ise ÇE’nin elastik ve plastik davranış gösterdiği durumda
burkulmasını engelleyerek ÇE’ye stabilite sağlamaktadır. BEÇÇ tasarımdan önemli olan diğer bir
husus ise BEM ile ÇE arasına yeterli seviyede genişlemeyi sağlayan boşluk ve izolasyon malzemesi
yerleştirilmesidir. Bu kısım için ÇE’nin yüzeyi ince bir malzeme ile kaplanabilceği gibi BEÇÇ’lerin
yapımı aşamasında BEM ile ÇE’nin arasında belli bir mesafede boşluk bırakılarak da oluşturulabilir.
Bu kısım ile ilgili olarak ince lastik, polietilen, silikon gres, band şerit vb. gibi farklı malzemeler
denenmiştir. Hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın, burada önemli olan BEM ile ÇE arasında
sürtünmeden kaynaklanan kuvvet aktarımının engellenmesidir. Bu kuvvetin kısmen dahi olsa
engellenmemesi durumunda BEÇÇ’lerin basınç kapasitesi çekme kapasitesinden büyük olacaktır.
BEÇÇ’ler hakkında detaylı bilgiler Özçelik (2015) [4] literatür özeti çalışmasında mevcuttur.
BEÇÇ’ler genel olarak Şekil-2’de görüldüğü gibi beş kısma ayrılmaktadır.
Burkulması
engellenmemiş elastik
kısım

Burkulması engellenmiş plastik kısım
A

B

C

A

B

C

Çekirdek Eleman
Burkulması engellenmiş
elastik kısım

6

3

1

1
4

5
2

4

2
7
A-A Kesit

7

5
B-B Kesit

C-C Kesit

1=çelik kutu profil, 2=beton (1 ve 2 burkulmayı önleyen mekanizma), 3=çekirdek eleman (plastik), 4=
genişlemeyi sağlayan malzeme veya izolasyon malzemesi, 5=ek plaka, 6 ve 7=en kesiti arttırılmış çekirdek
eleman (elastik)

Şekil 1. BEÇÇ boyutları ve en kesitleri [3,6]
a) Burkulması engellenmiş plastik kısım: Bu kısım BEÇÇ’de eksenel yükün taşındığı ÇE’dir. Eksenel
basıç ve çekme deformasyonları esnasında plastikleşmesi beklenmektedir. Basınç durumunda yüksek
burkulma modunda burkularak da eksenel yük taşıyabilmektedir.
b) Burkulması engellenmemiş elastik kısım: Bu kısım çaprazın çerçeve elemanına (bayrak levhası)
bağlantısını sağlayacak şekilde tasarlanır. ÇE’nin eksenel çekme ve basınç deformasyonları altında
plastikleşmesi ve pekleşmesi sırasında elastik davranış göstermektedir. Bu kısım, çelik çaprazın
bayrak levhasına bağlanma özelliğine göre bulonlu, mafsallı veya kaynaklı birleşimleri sağlayacak
şekilde farklı tiplerde olabilir. Şantiye ortamında çaprazın çerçeveye montajını kolaylaştıracak şekilde
tasarlanır.
c) Burkulması engellenmiş elastik kısım: Bu kısım, çerçeveye bağlantı yapan “b” deki kısım ile
plastikleşmenin olduğu ÇE arasında bir geçiş bölgesidir. Genelde ÇE’nin enkesit alanının arttırılması
veya ÇE’ye dik yönde ek plaka kaynatılarak elde edilir.
d) BEM: Bu kısım ÇE’nin burkulmasını engelleyen kısımdır. BEM için birçok araştırmacı tarafından
farklı teknikler kullanılmıştır. Şekil 1 gösterilen sürtünmesiz BEÇÇ’lere bir örnek olup, BEM: çelik
kutu profil ve bu profilin içine beton veya beton harcı doldurularak oluşturulmuştur. BEM ÇE’nin
eksenel deformasyonları esnasında, ÇE’ye yeterli stabilite sağlamalıdır. BEM ve ÇE arasında
sürtünmenin engellenmesi gerekmektedir.
e) Genişlemeyi sağlayan boşluk ve izolasyon malzemesi: Bu kısım için ÇE’nin yüzeyi ince bir
malzeme ile kaplanabilceği gibi BEÇÇ’lerin yapımı aşamasında BEM ile ÇE’nin arasında belli bir
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mesafede boşluk bırakılarak da oluşturulabilir. Bu kısım ile ilgili olarak ince lastik, polietilen, silikon
gres, band şerit vb. gibi farklı malzemeler denenmiştir. Hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın, burada
önemli olan BEM ile ÇE arasında sürtünmeden kaynaklanan kuvvet aktarımının engellenmesidir. Bu
kuvvetin kısmen dahi olsa engellenmemesi durumunda BEÇÇ’lerin basınç kapasitesi çekme
kapasitesinden büyük olacaktır.
Bu çalışma kapsamında farklı BEM’lere sahip BEÇÇ’lerin eksenel istemlerler altında histeretik
davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Farklı BEM’lere sahip toplam 5 adet BEÇÇ (1. – 5. BEÇÇ)
test edilmiştir. Deney elemanlarının detayları ve deney sonuçları aşağıda kapsamlı olarak verilmiştir.

Şekil 2. BEÇÇ detayları
DENEYSEL PROGRAM
Bu çalışma kapsamında farklı BEM’lere sahip BEÇÇ’lerin eksenel istemler altında histeretik
davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Farklı BEM’lere sahip toplam 5 adet BEÇÇ (1. – 5. BEÇÇ)
test edilmiştir. Test edilen BEÇÇ’lerin ÇE’leri en kesit olarak aynıdır. ÇE’nin plastik bölgedeki en
kesit alanı 15x150 mm’dir (2250 mm2). BEÇÇ elemanlarının boyu; 600 cm açıklığında ve 350 cm
yüksekliğinde bir çelik çerçeveye ters v çelik çapraz olacak şekilde bağlantısının yapılması durumunda
elde edilen boy olarak alınmıştır [5]. Dolayısı ile test edilen elemanların boyu 3000 mm’dir (Şekil 2).
BEÇÇ tasarımda kullanılan betonun hedef dayanımı 20 MPa’dır. BEÇÇ’lerin birbirinden farkları
genel olarak BEM, izolasyon malzemesinin kalınlığı ve uç dönmelerin engellenmesi için kullanılan
sistemlerdir.
DENEY ELEMANLARI
Deney elemanlarında kullanılan ÇE sac plakadan lazer kesim ile elde edilmiştir. Şekil 3 a ve b’de
görüldüğü gibi ÇE’nin her iki ucuna ek plakalar kayantılmıştır. Bu ek plakalar ile ÇE’nin bayrak
levhasına bağlantısı mümkün hale gelmiştir. Bu sayede BEÇÇ elemanı Şekil 2’de verilen kesit C-C’de
görüldüğü gibi “+” şeklini almıştır. ÇE elemanının orta açıklığında BEM ve ÇE’nin göreceli
hareketlerini [2] engellemek için en kesiti arttırılmıştır (Şekil 2 ve 3c). BEM ve ÇE arasındaki
sürtünmenin engellenmesi için ÇE yüzeyi lastik şeritler ile kaplanmıştır (Şekil 3d). Bütün BEÇÇ’lere
ait detaylar Şekil 3d’ye gelinceye kadar aynı olup farklılıklar aşağıda detaylı olarak verilmiştir.
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Şekil 3. BEÇÇ yapım detayları
1. BEÇÇ:
1. BEÇÇ tipinde BEM kutu profil içerisine beton dökülmesi ile elde edilmiştir. Bu BEÇÇ tipinde ÇE
ve BEM arasında izolasyon olarak ÇE’nin etrafını tam saracak şekilde 2 mm’lik lastik kullanılmış ve
lastik üzerine gres sürülmüştür (bu uygulama sadece 1. BEÇÇ elemanında yapılmıştır). Bu sayede ÇE
ve BEM arasındaki sürtünmenin mümkün mertebe engellenebileceği düşünülmüştür. Üzeri lastik kaplı
ve lastik üzeri gres sürülmüş ÇE elemanı kutu profil (250x250x6) içerisine yerleştirilmiştir. Beton
dökümünden önce 40 cm’lik 4 adet ek kutu profil BEÇÇ elemanının her iki ucuna yerleştirilmiştir
(Şekil 3e). Bu sayede BEÇÇ elemanlarında meydana gelen uc dönmelerin önlenmesi veya uç
stabilitelerinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu işlemden sonra kutu profil içerisine beton dökülmüştür
(Şekil 4f). Bayrak levhası ve ÇE arasındaki baylantı yüksek mukavemetli bulunlar (M24 10.9)
kullanılarak ön germe işlemi ile sağlanmıştır (Şekil 3g).
2. BEÇÇ:
Bu BEÇÇ elemanı 1. BEÇÇ elemanı ile aynı özellikte olup aralarındaki fark 2. BEÇÇ’de izolasyon
malzemesi olarak kullanılan lastik şeritlerin kalınlığı 4mm’ye çıkartılmıştır. Ayrıca gres malzemesinin
lastik üzerine uygulaması 2. BEÇÇ elemanında yapılmamıştır.
3. BEÇÇ:
Bu BEÇÇ elemanında BEM ilk iki deneyde olduğu gibi kutu profil içerisine beton dökülmesi ile elde
edilmiştir. 3. BEÇÇ tipi 1. ve 2. BEÇÇ tipine benzer özellikte olup aralarındaki fark uç dönmelerin
engellenmesi veya uç stabilitelerinin arttırılması için BEÇÇ elemalarının her iki ucuna yerleştirilen
kutu profillerin yerine 4mm kalınlığında çelik plakalar yerleştirilmesidir (Şekil 3h, ı).
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4. BEÇÇ:
Bu BEÇÇ’de BEM sargısız betondan meydana gelmektedir. ÇE elemanı 4 mm lastik şerit
yapıştırıldıktan sonra ahşap kalıp içine yerleştirilmiş (Şekil 3i) ve beton dökülmüştür (Şekil 3j). Bu
sayede daha pratik bir BEÇÇ üretimi hedeflenmiştir. ÇE elemanı her iki uç kısmında yani “+” kesitin
olduğu bölgede 400 mm uzunluğunda çelik plakalar ile sarılmıştır (3. BEÇÇ ile aynı özellikte). Bu
sayede uç kısımlarda betonda meydana gelebilecek çekme istemlerinin kontrol edilmesi ve ÇE’nin
basınç deformasyonları altında sargısız betonun içine doğru yaptığı hareketi kolaylaştırması
hedeflenmiştir.
5. BEÇÇ:
BEÇÇ’yi oluşturan BEM sargısız betonun FRP malzemesinin sarılması ile elde edilmiştir. 3. ve 4.
BEÇÇ elemanları birbirinin aynısıdır aralarında fark 4. BEÇÇ’de sargısız beton FRP ile sarılmıştır
(Şekil 4k). FRP malzemesi BEÇÇ üzerindeki sargısız betonun uç ve orta olmak üzere üç bölgesine
uygulanmıştır. Uygulama genişliği 500 mm olup üç kat sarılmıştır.
YÜKLEME VE ÖLÇÜM SİSTEMİ
BEÇÇ elemanlarının test edilmesi için Şekil 3l’de gösterilen deney düzeneği oluşturulmuştur. BEÇÇ
elemanları deplasman kontrollü piston ve piston hareketini kontrol edildiği kontrol paneli kullanılarak
artan deplasman istemleri altında test edilmiştir. Yükleme protokolünü oluşturan artan deplasman
istemleri şu şekildedir; (1/3)δy, (2/3)δy, (1.0)δy, (1/3)δstr, (0.5)δstr, (1.0)δstr, (1.5)δstr, (2.0)δstr, (2.5)δstr,
(3.0)δstr. Protokolde kullanılan δy and δstr ifadeleri sırasıyla ÇE’nin akma deplasman değeri ve ÇE’nin
%1.0 birim şekil değiştirme anında yapmış olduğu deplasman değeridir. Protokolde verilen deplasman
istemlerinin her birinde ikişer ters çevirimli yükleme yapılmıştır. BEÇÇ’lerin protokolde verilen
istemler altında göstermiş olduğu davranışın izlenebilmesi için 1000 kN’luk yük hücresi BEÇÇ ve
piston arasına yerleştirilmiştir (Şekil 3l). ÇE’de meydana gelen uzama ve kısalmaları ölçmek için 4
adet LVDT kullanılmıştır. ÇE’de meydana gelen birim uzamaları ölçmek için ÇE orta bölgesine birim
uzama ölçerler yerleştirilmiştir. BEM’de meydana gelen istemler ise BEM’e yapıştırılan birim uzama
ölçerler ve LVDT’ler kullanılarak belirlenmiştir.
DENEY SONUÇLARI VE YORUMLAR
Deney elemanlarının eksenel yüke karşılık eksenel deplasman davranışları Şekil 4’de gösterilmektedir.
Deney esnasında BEÇÇ’lerin göstermiş oldukları maksimum çekme ve basınç kapasiteleri Tablo 1’de
verilmektedir. Ayrıca Tablo 1’de BEÇÇ elemanları tarafından sönümlenen enerji miktarları da
verilmiştir. Tablo 1’de verilen sönümlenen enerjisi Şekil 4’de verilen eksenel yük-eksenel deplasman
grafiğinin altında kalan alan olarak ÇE’nin %2,0 birim şekil değiştirme değerine kadar hesaplanmıştır.
Hesaplanan enerji miktarı ÇE’nin akma kapasitesine bölünerek normalize edilmiştir. Şekil 5’da BEÇÇ
uçlarına düşey ve yatay yönde yerleştirilen LVDT’lerden elde edilen yatay düzlem dışı deplasman
(YDDD) ve düşey düzlem dışı deplasman (DDDD) grafikleri görülmektedir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi 1. BEÇÇ elemanının eksenel basınç kapsitesinin (-926 kN) eksenel çekme
kapasitesinden (671 kN) daha fazladır. Bu değerlere göre basma ve çekme kapasiteleri arasındaki oran
yaklaşık 1,38’dir (AISC 2005’e [1] göre bu oran maksimum 1,3 olmalıdır). Bu oranın büyük
olmasının sebebi ÇE’nin BEM’den yeterli derecede izole edilemeyerek ÇE ve BEM arasında
sürtünmenin meydana gelmiş olmasıdır. 1. BEÇÇ elemanında ÇE ve BEM arasında sürtünmenin
engellenmesi için ÇE 2 mm kalınlığında lastik şerit ile sarılmıştır. Bu lastik kalınlığının ÇE ve BEM
arasındaki sürtünmenin engellenmesi için yeterli olmadığı 1. BEÇÇ deneyi sonucunda görülmektedir.
1. BEÇÇ elemanı basma ve çekme kapasiteleri arasındaki oranın yüksek olmasından dolayı daha
büyük deplasman istemlerine kadar test edilmemiştir. Ayrıca 1. BEÇÇ deneyi sonunda elemanın içi
açıldığında ÇE’yi saran gresin tamamen yok olduğu görülmüştür. Dolayısı ile gres uygulamasının
BEÇÇ tasarımında gerçekçi bir tasarım olmadığı 1. BEÇÇ deney elemanı testinden anlaşılmaktadır.
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Şekil 4. BEÇÇ’lere ait histeretik davranış.
Tablo 1. Deney sonuçları

Deney
Elemanı

Max. Eksenel Kuvvet (kN)
Çekme

Kuvvet Oranı

*

Basınç

1. BEÇÇ
671
-926
1.380
2. BEÇÇ
865
-966
1.117
3. BEÇÇ
869
-1026
1.180
4. BEÇÇ
886
-948
1.070
5. BEÇÇ
889
-1012
1.139
*: Maksimum basınç ve çekme kapasiteleri arasındaki oran

Sönümlenen Normalize
Enerji
Edilmiş
(kN.mm)
Enerji
268846
395021
423043
425085
441187

512
612
723
607
649

ÇE ve BEM arasındaki 2 mm’lik boşluğun yetersiz olduğu 1. BEÇÇ deneyinde görülmesinden sonra
2. BEÇÇ elemanında ÇE 4 mm lastik şerit ile kaplanmıştır. 2. BEÇÇ elemanın deney sonuçlarına
bakıldığında söz konusu eleman % 2,50 ÇE birim uzama değerine kadar stabil davranış gösterdiği
görülmüştür (Şekil 4). Basma (-966 kN) ve çekme (865 kN) kapasiteleri arasındaki oran ise 1,12
civarındadır (Tablo 1). 2. BEÇÇ elemanı deney düzeneğinde kullanılan yük hücresinin kapasitesinin
(1000 kN) aşılma olasılığından dolayı daha ileri deplasman istemlerine kadar test edilmemiştir.
Deneyden sonra 2. BEÇÇ elemanında herhangi bir hasar gözlemlenmemiştir. Şekil 5’de görüldüğü
gibi deney esnasında BEÇÇ elemanlarında YDDD ve DDDD olmasına rağmen 2. BEÇÇ elemanının
histeretik davranışında stabilite oldukça kararlıdır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi BEÇÇ
detaylarında da verildiği gibi BEÇÇ’nin her iki ucuna yerleştirilen kutu profillerin uç stabiliteleri
kontrol edebilmesidir.
3. BEÇÇ elemanının histeretik davranışı 2. BEÇÇ elemanı ile hemen hemen aynıdır. 3. BEÇÇ
elemanın deney sonuçlarına bakıldığında söz konusu eleman % 2,50 ÇE birim uzama değerine kadar
stabil davranış gösterdiği görülmüştür (Şekil 4). Basma (-1026 kN) ve çekme (869 kN) kapasiteleri
arasındaki oran ise 1,18 civarındadır (Tablo 1). Bu BEÇÇ elemanında da yük hücresinin
kapasitesinden dolayı daha yüksek eksenel istemlere gidilememiştir. Deney sonunda 3. BEÇÇ
elemanında herhangi bir hasar görülmemiştir. Ayrıca yine 2. BEÇÇ elamanında da görüldüğü gibi
deney esnasında 3. BEÇÇ elemanında YDDD ve DDDD olmasına rağmen 3. BEÇÇ elemanının
histeretik davranışında stabilite oldukça kararlıdır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi BEÇÇ
detaylarında da verildiği gibi BEÇÇ’nin her iki ucuna yerleştirilen ek çelik plakaların uç stabiliteleri
kontrol edebilmesidir.
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Şekil 5. BEÇÇ’lerin uç kısımlarında meydana gelen yatay ve düşey düzlem dışı deplasmanlar.
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4. BEÇÇ elemanının %2,0 ÇE birim uzama değerine kadar stabil davranış gösterdiği görülmüştür
(Şekil 4). Basma (-948 kN) ve çekme (886 kN) kapasiteleri arasındaki oran ise 1,07 civarındadır
(Tablo 1). 4. BEÇÇ elemanı %2,0 ÇE birim uzama değerini geçer geçmez BEM’i oluşturan sargısız
betonda çatlamalar meydana gelmiştir. BEM özelliğini yitirmeye başlayan sargısız beton ÇE’ye yeterli
stabilite sağlayamaz hale gelmiş ve eksenel basınç kapasitesinde düşüş başlamıştır (Şekil 4). Çekme
istemi altında %2.5 ÇE birim uzama değerinden sonra tekrar basınç istemine maruz kalan BEÇÇ
elemanı BEM’i oluşturan sargısız betonun ÇE tarafından oluşturulan çekme istemlerini
karşılayamamış ve BEM ortadan ikiye ayrılmıştır (Şekil 6). Bu ani kırılmadan sonra 5. BEÇÇ
elemanının basınç altında eksenel yük taşıma kapasitesi düşmüştür (Şekil 4).
4. BEÇÇ elemanında BEM olarak kullanılan sargısız betonun Şekil 6’da görüldüğü gibi ani olarak
ortadan yarılmasından sonra sargısız betonun sarılması prensibine dayalı tasarım olan FRP’li BEM
sistemi 5. BEÇÇ elemanında kullanılmıştır (Şekil 2 ve 3). 5. BEÇÇ elemanının %2,5 ÇE birim uzama
değerine kadar stabil davranış gösterdiği görülmüştür (Şekil 4). Basma (-1012 kN) ve çekme (889 kN)
kapasiteleri arasındaki oran ise 1,14 civarındadır (Tablo 1). 5. BEÇÇ elemanı deney düzeneğinde
kullanılan yük hücresinin kapasitesinin (1000 kN) aşılma (%1 oranında aşılma meydana gelmiştir)
olasılığından dolayı daha ileri deplasman istemlerine kadar test edilmemiştir. Test sonunda 5. BEÇÇ
elemanında herhangi bir hasar gözlenmemiştir.

Şekil 6. 4. BEÇÇ’de meydana gelen hasar.
Sonuç
Bu çalışma kapsamında farklı BEM sistemlerine sahip BEÇÇ’lerin eleman bazında yapılan test
sonuçları incelenmiştir. Deney sonuçlarına göre elde edilen BEÇÇ tasarımları 2.-5. BEÇÇ elemanları
için %2,0 birim uzama değerine kadar yeterli olduğu görülmüştür. ÇE ile BEM sistemi arasında
izolasyonun sağlanabilmesi için gerekli boşluğun 4mm’lik lastik şeritler ile sağlanabileceği
görülmüştür. 2. ve 3. BEÇÇ elemanında kullanılan BEM tasarımında BEÇÇ’lerin her iki ucuna
yerleştirilen kutu profiller ve çelik plakaların BEÇÇ’lere ek uç stabilite sağladığı görülmüştür. 4.
BEÇÇ elemanında kullanılan sargısız betondan oluşan BEM sisteminin ani kırılmasından dolayı
BEM’in sargılı betondan oluşması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sargı mekanizmasının oluşturulduğu
BEM sistemine sahip 5. BEÇÇ’nin histeretik davranışlarında ani düşmeler meydana gelmemiştir.
FRP’li sargı sistemi BEM’de meydana gelebilecek ani kırılmaları önemli derecede kontrol altına
almıştır. Ancak sargı etkisinin ÇE’den kaynaklanan istemleri karşılayabilecek kapasite olması
gerektiği görülmüştür.

750

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

Özçelik , Dikiçiaşık ve Civelek

3

Teşekkür Yazarlar 112M820 sayılı projeye destek veren TÜBİTAK’a teşekkür ederler.

Kaynaklar
[1] AISC (American Institute of Steel Construction), Seismic Provisions for Structural Steel
Building, AISC, Chicago, Illinois-2005
[2] Christopulos A. S., Improved Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames,
Master of Science, University of Washington, Civil Engineering-2005
[3] W. A., Lopez, Design Of Unbonded Braced Frames, Proceedings 70th Annual Convention,
Structural Engineers Association of California, Sacramento, California, 2001.
[4] R., Ozcelik, Burkulması Engellenmiş Çelik Çaprazlar, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik
Bilimleri Dergisi, doi: 10.5505/pajes.2015.92668, 2015.
[5] R., Ozcelik and Y., Dikiciasik, Buckling Restrained Braces With Different Casing Systems,
Digital Proceeding of ICOCEE, Cappadocia, 2015.
[6] A., Wada, E., Saeki, T., Takeuchi and A. C. Watanabe, Development of Unbonded Brace,
Nippon Steel's Unbonded Braces, Nippon Steel Corporation Building Construction and Urban
Development Division, Tokyo, 1-16, 1998.

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

751

XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

STĠFNERLĠ GEMĠ PANELLERĠNĠN NĠHAĠ MUKAVEMETĠNĠN TAYĠNĠ
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ABSTRACT
Elastic-plastic large deflection FEM calculations are performed to examine the collapse
behaviour of stiffened panels. In the present study, panels with small size stiffeners are
focused on. Furthermore, ultimate strength of stiffened panels is estimated by a simplified
method, so called FY Method, considering different buckling strength formulas for stiffened
panels. Candidate buckling strength formulas are assessed, then a new overall buckling
strength formula is proposed by the authors. Finally, possible reasons of difference between
estimated results are discussed.

ÖZET
Stifnerli gemi panellerinin göçme davranışını incelemek amacıyla doğrusal olmayan sonlu
elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında genel burkulma ve göçmeye
maruz kalan küçük boyutlu stifnerlerle desteklenmiş paneller incelenmiştir. Ayrıca panellerin
nihai mukavemet değerleri yaklaşık bir yöntem ile tayin edilmiştir. Nihai mukavemetin tayini
amacıyla farklı genel burkulma formülleri incelenmiş ve yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Son
olarak sonuçlar arasındaki farkların muhtemel sebepleri irdelenmiştir.

GĠRĠġ
Stifnerli paneller gemi yapısını oluşturan ana elemanlardandır. Suyun kaldırma kuvveti,
geminin kendi ağırlığı, taşıdığı yük ve dalga kuvvetleri sebebiyle gemi gövdesine boyuna
eğilme momenti etki etmektedir. Eğilme momenti neticesinde, gemi gövdesinde; özellikle
güverte ve dip yapılarında boyuna doğrultuda basınç yükleri oluşmaktadır [1].
Dip ve güverte panellerinde meydana gelecek burkulma ve göçme, gemi gövdesinin tamamen
göçmesine sebep olabilir. Bu sebeple dip ve güverte panellerinin nihai mukavemetinin tayini
geminin yapısal bütünlüğü ve güvenliği açısından oldukça önemlidir.
Stifnerli panellerin burkulma ve göçme analizleri Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY),
idealleştirilmiş yapısal birim yöntemi (ISUM) ve yaklaşık basit yöntemlerle incelenmiştir[27]. Bu çalışmada ise stifnerli panellerin nihai mukavemetleri doğrusal olmayan SEY ve
Fujikubo ve diğ. [8,9] tarafından geliştirilen yaklaşık bir yöntem ile (FY yöntemi) tayin
edilmeye çalışılmıştır.
Diğer yandan, stifnerli paneller için çeşitli burkulma formülasyonları incelenmiş ve burkulma
mukavemeti ve nihai mukavemet açısından karşılaştırılmıştır. Yaklaşık yöntem ile nihai
mukavemet tayini için burkulma gerilmesi tahmini amacıyla yeni bir yaklaşım önerilmiştir.
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YAKLAġIK YÖNTEM
Fujikubo ve Yanagihara tarafından stifnerli panellerin yerel burkulma durumunda nihai
mukavemetinin tayini amacıyla etkin bir yöntem geliştirilmiştir. FY yönteminde, çok sayıda
stifnerle desteklenmiş panel, stifner ve birlikte hareket ettiği levhadan oluşan bir kiriş-kolon
elemanı olarak ele alınır. Stifnerler arası levhanın panelin genel burkulmasından önce yerel
olarak burkulduğu kabul edilmiştir. Yani, genel burkulma ikincil burkulma modu olarak kabul
edilmiştir.
FY yönteminde, nihai mukavemetin tayini için kiriş-kolon elemanı üzerinde yedi farklı
noktada gerilme kontrolü yapılarak malzemenin akma sınırına ulaşıp ulaşmadığı kontrol
edilmiştir. İlk plastik deformasyonun genel burkulmanın meydana geldiği anda oluştuğu kabul
edilmiştir. İlk akma kontrolü aşağıdaki ifade ile yapılmaktadır.
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FY yöntemi stifnerli panelleri tek bir kiriş-kolon elemanı olarak kabul ettiği için stifner
sayısının etkisi dikkate alınamamaktadır. Ancak, panelin göçme davranışı genel burkulma
şeklinde ise stifner sayısının nihai mukavemet üzerindeki etkisi ihmal edilemez [10].
FY yöntemi ile daha doğru sonuçlar elde etmek amacıyla stifner sayısı değiştirilerek çeşitli
burkulma formülasyonları incelenmiştir. Bu ifadelerden birisi de FY yönteminin orijinal
halinde kullanılan basit mesnetli kolon burkulma gerilmesidir. Bu çalışma sırasında yanal
yükler ve artık kaynak gerilmeleri dikkate alınmamış, panelin sadece boyuna eksenel yükler
altında çalıştığı kabul edilmiştir.
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Burkulma Formülasyonları
Gemi panellerinin nihai mukavemetinin tayini amacıyla çeşitli burkulma formülasyonları
incelenmiştir.
Smith’in genel burkulma formülü
Smith [2], stifnerli panellerin genel burkulmasını ve göçmesini deneysel olarak incelemiş ve
aşağıda yer alan ifadeyi geliştirmiştir.
 cr 

2
m 2 2 Dx  Dy B



hy B 2  Dx L2



2n 2 Dxy
m 2 Dx

n 4 L2 





(1)

m4 B 2 

Burada, L ve B sırasıyla panel toplam boyu ve toplam genişliğini, m ve n ise sırasıyla boyuna
ve enine doğrultudaki burkulma dalga sayısını temsil etmektedir. hy ise birim genişlik başına
panelin ortalama en kesit alanını temsil etmektedir. Ortotropik sabitlerin hesabı burada detaylı
olarak anlatılmayacaktır. Detaylar için [4] numaralı referansa bakılabilir.
UyarlanmıĢ levha kalınlığı ile levha genel burkulma formülü
Üzerinde stifner olmayan bir levha için genel burkulma gerilmesi (2) numaralı ifade ile
hesaplanabilir.
E
 tp   a B 
 tp 
E 
     
 
2
2
12 1     B   B a  12 1     B 
p

E

2

2

2

2

2

 a2 
1  B2 



2

(2)

Stifnerli panellere uyarlamak için levha kalınlığı tp, basitçe tavg ile değiştirilebilir.

tavg 

Ap  As
B

Burada, Ap ve As sırasıyla levha ve toplam stifner en kesit alanlarını ifade etmektedir.
Yeni bir yaklaĢım
Az veya çok sayıda stifnerden oluşan panellerin genel burkulma gerilmesinin tayini amacıyla
Minimum Potansiyel Enerji Teoremi kullanılarak burkulma formülasyonu türetilmiştir.
Stifnerlerin aynı boyutta ve özdeş kesite sahip olduğu ve eşit aralıklarla panel üzerinde
yerleştirildiği kabul edilmiştir.
Stifnerli panelin genel burkulma durumunda yanal deformasyonu (3) numaralı ifade ile temsil
edilebilir.

w( x, y )  A sin

x
a

sin

y
B

(3)

Burada, a ve B sırasıyla panel boyunu ve toplam panel genişliğini temsil etmektedir. Ara
işlemler fazlalığı sebebiyle burada verilmemiştir. Sonuç olarak, stifnerli panellerin genel
burkulma gerilmesi (4) numaralı ifade ile elde edilebilir.

 E 2  t p 2  a B 2 E 2e2p  b 
e

 cr 

     
1  NAstiff . / ( Bt p ) 12 1  2   B   B a 
a 2  b 

2
'
2  EI y N
 4' EI z'  2 zs2  N
  y  
2   yi   C
  2  4 2  2 2  cos 2  i  
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a B  i 1
 B  B a B
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1
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FY Yöntemi ile Nihai Mukavemet Hesabı
FY yönteminin orijinal halinde stifner ve bağlı olduğu levha için kritik burkulma yükü (Pcrb)
hesaplanarak nihai mukavemet tayini amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise aşağıdaki
kabuller yapılmıştır.


Burkulma yükü Pcrb, yukarıda bahsedilen yöntemlerle hesaplanan stifnerli panel
burkulma yükü Pcrb-st ile değiştirilmiştir.



Stifnerin bası gerilmeleri altında akma kontrolü yapılan noktası stifner üst
noktasından levhaya doğru kaydırılmıştır. Ancak, çarpılma gerilmeleri en üst noktada
hesaplanmaktadır.



Revize edilmiş FY formülleri sadece düz lama profili ve T-kesitli stifnerli panellere
uygulanabilmektedir.

Stifnerli panel genel burkulma yükü Pcrb-st, burkulma gerilmesi  cr ’ye bağlı olarak aşağıdaki
gibi hesaplanabilir.



Pcrb st  bt p  Astiff .



cr

Gerilme kontrol noktasının kaydırılması
Harada [11] tarafından önerilen FYH formüllerinde gerilme kontrol noktası stifner en üst
noktasından stifner geometrik merkezine doğru kaydırılmaktadır. Ancak bu çalışmada,
gerilme kontrol noktası stifner geometrik merkezine doğru değil, panel en kesitinin geometrik
merkezine doğru kaydırılmıştır. Böylelikle nihai mukavemetin kesitin tam plastik
mukavemetine yakın olduğu durumlar da dikkate alınmış olmaktadır. Gerilme kontrol
noktasının kesit geometrik merkezine uzaklığı, z aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

z   z zt
Burada, zt stifner en üst notasının panel en kesitinin geometrik merkezine olan mesafesini
ifade etmektedir.  z ise değişim parametresidir ve doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizi
sonuçlarından yola çıkılarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir [11].

z



  0.65
1

1

 20    0.65 
 20  0.7    0.65    0.7
0.7  2
 R  


1
  0.7

0.7  2
  R  

(5)

Burada,  stifnerin narinlik katsayısını ifade etmektedir ve (6) numaralı ifade ile
hesaplanabilir.



 2 EI yc
Y


, crc
 crc
a 2 (bt p  Astiff . )
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(5) numaralı ifadede  z  1 ise 1 olarak alınır.
Etkin geniĢlik ve etkin kalınlığın hesabı
Etkin genişlik ve etkin kalınlık uygulanan yüke bağlı olarak değişkendir. Hesaplarda basitlik
açısından genellikle sabit kabul edilir ve levha narinlik katsayısına bağlıdır.
Bu çalışma ise yine sabit kabul edilmiş fakat elasto-plastik burkulma gerilmesine bağlı olarak
hesaplanmıştır [1,12].




 crp
b

b
1


p 
p

 e
Y




p
t  t  1     cr   
s
s 
 e w 
Y



(7)

Burada,  crp levhanın başlangıç kusurları da dikkate alınarak hesaplanmış elasto-plastik
burkulma gerilmesidir ve aşağıdaki gibi elde edilir.
2


  ecrp
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 b  tw 


(10)

p
 ecr
, levhanın stifnerler de dikkate alınarak hesaplanan elastik yerel burkulma gerilmesidir ve

referans [13]’e göre elde edilir.

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMĠ ĠLE HESAPLAR
Stifnerli panellerin göçme davranışlarını incelemek amacıyla doğrusal olmayan sonlu
elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar yaklaşık yöntem (FY yöntemi)
ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Panel sonlu elemanlar modeli boyuna doğrultuda 1/2+1/2 aralık olarak alınmış ve enine
kenarlara simetrik sınır şartı uygulanmıştır. Stifner sayısının bir olduğu durumlarda, 1+1 tam
genişlikli model kullanılmış ve boyuna kenarlar basit mesnetli kabul edilmiştir. Stifner
sayısının üç olduğu durumda ise 1 tam genişlikli model kullanılmıştır. Diğer durumlarda ise
1/2+1/2 yarı genişlikli modeller kullanılmıştır. Enine derin kemereler ve boyuna derin
tülaniler açık şekilde modellenmemiş, ancak uygun sınır şartları kabul edilmiştir.
Artık kaynak gerilmeler sonlu elemanlar modeline dâhil edilmemiştir ancak hem panelin
doğrusal olmayan burkulma ve göçme davranışını başlatmak hem de gerçekçi kabuller
yapmak amacıyla genel burkulma modu ve zayıf –at modunda başlangıç deformasyonları
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toplanarak uygulanmıştır. Stifnerler için ise burulmalı burkulma modu şeklinde başlangıç
kusuru uygulanmıştır.
Stifnerli panel için genel burkulma modu şeklindeki başlangıç kusuru aşağıdaki (11) numaralı
ifade ile elde edilir.

w0ov  B0 sin

x
a

sin

y

(11)

B

Stifner için burulmalı burkulma mod şeklindeki başlangıç kusuru ise (12) numaralı ifade ile
elde edilebilir.
z
x
sin
hs
a

v0 si  C0

(12)

Zayıf-at modu başlangıç kusuru ise (13) numaralı ifade ile elde edilir.
11

w0thin  A0max  A0 m sin
m 1

m x
y
sin
a
b

(13)

Burada A0m katsayıları [1] numaralı referanstan alınmıştır. Sonuç olarak panel levhası üzerine
uygulanan toplam başlangıç kusuru (14) ifadesi ile elde edilir.

w0 p  w0ov  w0thin

(14)

B0  C0  0.001* a
A0max  Küçük 0.1 2t p , 6mm 



b Y
tp E

İncelenen panel boyutları aşağıda verilmiştir.
Tanker güverte paneli (VLCC)
axb=4750x950 mm (a/b=5)
tp=37, 25, 18.5, 15, 12.5, 11 mm ;   1.00, 1.48, 2.00, 2.47, 2.97, 3.37.
Çizelge 1. Stifner tipi ve boyutları.
Tip

Düz lama profil

T-profil

S1

150 X 17 (mm)

138 X 9+90 X 12
(mm)

SONUÇLAR
Sonlu Elemanlar Yöntemi Ġle Elde Edilen Sonuçlar
Stifnerli panellerin göçme davranışları doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemi ile
incelendi ve nihai mukavemet değerleri elde edildi. Stifner sayısı bir, iki, üç, dört ve sekiz
olacak şekilde değiştirildi. Paneller F5S1N8B10 şeklinde kodlandı. Burada ‘F’ düz lama
profili temsil etmektedir. ‘5’ ise levha kenar oranı (a/b)’yi temsil etmektedir. S1, N8 ve B10
ise sırasıyla stifner tipi, stifner sayısı (sekiz stifner) ve levha narinlik katsayısını (   1.0)
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temsil etmektedir. Sonlu elemanlar analizleri ile elde edilen tüm sonuçlar burada
verilmemiştir.

Şekil 1. F5S1N1 serisi için gerilme-şekil değiştirme eğrileri.
Sonlu elemanlar hesaplamaları sonucunda çoğu panelin göçme davranışının genel burkulma
modu şeklinde olduğu gözlemlenmiştir. Tüm panelleri için ilk plastik deformasyon stifnerin
en üst noktasında gözlenmiş ve yük arttıkça levhaya doğru genişlemiştir. Nihai mukavemet
değerine ulaşıldığında ise stifner kesitinin çoğu durumda tamamen plastik bölgede olduğu
görülmüştür. Stifner sayısı çok olduğunda (sekiz) ise ilk plastik deformasyonun hemen
ardından genel burkulma gözlemlenmiştir. Daha sonra plastik deformasyon levhaya doğru
genişlemiştir. Levha narinlik katsayısı büyük olan panellerde (   3 ) yerel levha burkulması
panelin göçme davranışını belirlemiştir.

Şekil 2. F5S1N8 serisi için gerilme-şekil değiştirme eğrileri.

Şekil 3.T5S1N8 serisi için gerilme-şekil değiştirme eğrileri.
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Sonlu elemanlar hesaplamalarının sonuçlarına bağlı olarak stifner sayısı fazla olan ve levha
kalınlığı düşük olan panellerin nihai mukavemet değerleri genel burkulma gerilmeleri ile aynı
kabul edilebilir.
Burkulma Gerilmesi Sonuçları
Daha önce bahsedilen yöntemler yardımıyla stifnerli panellerin burkulma gerilmeleri
hesaplanmış ve kıyaslanmıştır. Smith tarafından önerilen ve mevcut probleme uyarlanan (1)
numaralı ifade stifner sayısının az olduğu durumlarda burkulma gerilmesini çok büyük
hesaplamıştır. Aşağıda yer alan grafikerde Smith formülü ile elde edilen sonuçlar sadece
stifner sayısının sekiz olduğu durumlar için verilmiştir.

Şekil 4. Burkulma gerilmesinin stifner sayısına göre değişimi.
Şekil 4’te görüldüğü üzere yeni önerilen yaklaşım ile elde edilen sonuçlar stifner sayısı
arttıkça kolon burkulmasına yaklaşmaktadır. Buradan, FY yönteminin orijinal halinin stifner
sayısı fazla olan panellere uygulamasının iyi sonuçlar vereceği rahatça gözlemlenebilir.

Şekil 5. F5S1 serisi için burkulma sonuçları.

Şekil 6. T5S1 serisi için burkulma sonuçları.
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FY Yöntemi Sonuçları
Stifnerli panellerin nihai mukavemet değerleri yukarıda belirtilen formüllerle elde edilmiş
burkulma gerilmeleri kullanılarak FY yöntemi ile hesaplanmıştır. Sonuçlar hem literatürde yer
alan verilerle hem de sonlu elemanlar hesaplamaları sonuçları ile kıyaslanmıştır.

Şekil 7. F5S1 serisi için nihai mukavemet değerleri.

Şekil 8. T5S1 serisi için nihai mukavemet değerleri.

DEĞERLENDĠRMELER
Yapılan çalışma sonucunda FY yöntemiyle elde edilen nihai mukavemet değerlerinin
burkulma gerilmesi bağlı olduğu açıkça görülmektedir. Eğer daha doğru burkulma gerilmesi
tahmin edilebilirse FY yöntemi de o ölçüde doğru sonuç verecektir. Şekil 5-8 arasında
önerilen yeni yaklaşımın az sayıda stifner ve kalın panellerde iyi sonuçlar verdiği söylenebilir.
Ancak levha kalınlığı düştüğü ve stifner sayısı artırıldığında önerilen yeni yaklaşım hem
burkulma gerilmesini hem de nihai mukavemet değerini daha düşük tahmin etmektedir.
Daha doğru sonuçlar elde edebilmek için panellerin göçme davranışı detaylı bir şekilde
incelenmeli ve buna uygun olacak şekilde burkulma ifadesi geliştirilmelidir. Hali hazırda
panellerin doğrusal olmayan elastik burkulması üzerine çalışılmaktadır. Çalışma sonucunda
panellerin hem birincil hem de ikincil burkulma gerilmelerinin elde edilmesi
amaçlanmaktadır.
Smith formülünün ve levha genel burkulması formülünün stifner sayısı arttığında burkulma ve
nihai mukavemeti çok düşük hesaplaması, panel genişliğinin artmasına bağlı olarak yapılan
levha kabulü sebebiyle panelin eğilme rijitlik değerlerinin çok düşük hesaplanmasındandır.
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İKİ TABAKALI ELASTİK BİR ORTAMDA SH DALGALARININ BEŞİNCİ
HARMONİK REZONANSI
Neşe Özdemir ve Semra Ahmetolan
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
In this work, the harmonic resonance of SH (shear horizontal) waves in a two layered elastic
plate of uniform thickness is considered. Both layers are assumed to be homogeneous,
isotropic and incompressible elastic and having different mechanical properties. Stress and
displacements are continuous at the interface of the layers. Also, free surfaces of the layers
are free of tractions. Under these assumptions, the equations of motion and boundary
conditions governing the propagation of nonlinear SH waves in this elastic media are derived.
Then, the occurence of harmonic resonances and the fifth harmonic resonance are examined
in detail. It is shown that the governing system for the slowly varying amplitudes of the
fundamental wave and its fifth harmonic is a pair of two coupled NLS (nonlinear
Schrödinger) equations.
ÖZET
Bu çalışmada, düzgün kalınlıklara sahip farklı hiperelastik malzemelerden oluşan iki tabakalı
elastik bir ortam içerisinde yayılan nonlineer SH dalgalarının harmonik rezonans etkileşimi
problemi ele alınmıştır. Serbest yüzeylerde gerilmelerin olmadığı, tabakalar arası ara yüzeyde
ise yer değiştirmelerin ve gerilmelerin sürekli olduğu kabul edilmiştir.
Dalgaların harmonik rezonans etkileşimi problemi bir asimptotik pertürbasyon metodu
kullanılarak incelenmiştir. Temel dalganın faz hızı ile onun m.ci harmoniği bir kritik dalga
sayısı, kc’de çakışırsa m. harmonik rezonans durumu ortaya çıkar. Bu durumda temel dalga ile
onun m.ci harmonik bileşeni arasında enerji transferi meydana gelir. Bu yüzden harmonik
rezonansın varolduğu durumda, uniform asimptotik açılımda, ilk mertebe problemde
etkileşime girecek olan harmonik terim dahil edilerek incelemeye devam edilmesi gerekir. Bu
çalışmada temel dalga ile onun beşinci harmoniğinin etkileşim problemi incelenmektedir.
Harmonik rezonans incelemesine uygun şekilde yürütülen asimptotik analiz neticesinde temel
dalga ve onun beşinci harmoniğinin etkileşimine ait birinci mertebe yavaş değişen genlik
fonksiyonlarının değişimini asimptotik olarak karakterize eden kuple nonlineer Schrödinger
(KNLS) denklemi elde edilmiştir.
GİRİŞ
Elastik dalgalar, sismoloji, malzeme yüzeylerinin tahribatsız muayeneleri, elektronik sinyal
işleme teknolojisi gibi değişik alanlarda kullanılmaktadır. Homojen, izotrop elastik bir
malzemeden oluşan çubuk, plak ve farklı malzemelerden oluşan tabakalı yarım uzay gibi,
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genel olarak dalga kılavuzları olarak adlandırılan ortamlarda yayılan dalgalar sınır
yüzeylerinde oluşan yansımaların etkisi ile dispersif olurlar, yani faz hızları dalga sayısına
bağlı olarak değişirler. Hem dispersif, hem de dispersif olmayan lineer elastik dalgalar ile
ilgili çeşitli problemler yukarıda belirtilen uygulama alanlarının da etkileri ile 19. yüzyılın
ortalarından bugüne kadar pek çok incelemenin konusunu oluşturmuşlar ve oluşturmaya
devam etmektedirler [1-10].
Düzgün kalınlıklı, farklı malzeme özelliklerine sahip homojen, izotrop, sıkıştırılabilir ve
hiperelastik malzemeden yapılmış bir tabaka ile kaplı yarı sonsuz uzayda SH dalgalarının
nonlineer self modülasyonunun asimptotik olarak nonlineer Schrödinger (NLS) denklemi ile
karakterize edilebileceği [4]’de gösterilmiştir. Bu çalışmada incelenen yarı sonsuz uzay
modeli için aynı yönde ilerleyen iki SH dalgasının etkileşimleri problemi [5]’de ele alınmış,
dalgaların etkileşimi üzerindeki nonlineerlik etkisi incelenmiş ve grup hızı aynı olan
dalgaların nonlineer etkileşimlerini karakterize eden kuple NLS denklemi türetilmiştir. [6]’da
homojen, izotrop ve sıkıştırılamaz düzgün kalınlıklı bir tabakadan oluşan ortamda nonlineer
SH dalgalarının yayılımı ve [7]’de aynı yönde ilerleyen iki SH dalgasının etkileşimi problemi
incelenmiştir. [8]’ de iki tabakalı elastik bir ortamda nonlineer SH dalgalarının self
modülasyonu ele alınmış ve ortamı oluşturan malzemelerin nonlineer özelliklerinin yayılma
olayına katkısı gözlemlenmiştir. Farklı nonlineer elastik malzemelerden oluşan tabakalı yarı
sonsuz uzayda SH dalgalarının beşinci harmonik rezonans etkileşimi problemi [9]’da
incelemiştir. Yapılan çalışma sonucunda, dalgalara ait birinci mertebe yavaş değişen genlik
fonksiyonlarının özel halde KNLS denklem sistemine indirgenebileceği gösterilmiştir.
Bu çalışmada ise, daha önceden [8]’ de incelenen homojen, sıkıştırılamaz, izotrop elastik
malzemelerden oluşan düzgün kalınlıklı iki tabaka ile kaplı elastik bir ortamda yayılan SH
dalgaları için temel mod ile onun beşinci harmoniğinin etkileşimi (beşinci harmonik rezonans)
problemi ele alınmaktadır. Dalgaların rezonans etkileşimi problemi bir asimptotik
pertürbasyon metodu olan değişik ölçekler yöntemi uygulanarak incelenecektir. Yapılan
asimptotik inceleme neticesinde, temel dalga ( l=1) ile onun beşinci harmoniğinin
etkileşimine ait birinci mertebe yavaş değişen genlik fonksiyonlarının değişimlerini
asimptotik olarak karakterize eden kuple denklem sisteminin KNLS denklem sistemine
indirgenebileceği gösterilmiştir.
PROBLEMİN TANIMI VE TEMEL DENKLEMLER
Üç boyutlu uzayda bir noktanın, aynı dik kartezyen eksen takımına göre uzaysal ve maddesel
koordinatları sırası ile ( x, y, z ) ve ( X , Y , Z ) sıralı üçlü sayıları ile verilsin.
Başlangıç konumunda,

P1   X , Y , Z  0  Y  h1 ,    X , Z    ,
P2   X , Y , Z  -h2  Y  0,    X , Z   

(1)

bölgesini dolduran ve farklı elastik malzemelerden oluşan düzgün (uniform) kalınlıklı iki
tabakadan oluşan bir sürekli ortamı gözönüne alalım. Y =0 ara yüzeyi boyunca yer
değiştirmelerin ve gerilmelerin sürekli olduğunu ve Y  h1 ve Y  h2 serbest yüzeylerinde
ise gerilmelerin sıfır olduğunu varsayalım. Böyle bir ortamda X ekseni boyunca yayılan ve
Z ekseni boyunca yer değiştiren SH dalgalarını gözönüne alalım. Burada u ve v , sırasıyla P1
ve P2 tabakalarındaki noktaların Z yönündeki yer değiştirmelerini göstermektedir. Bu
çalışmada sonlu fakat küçük genlikli dalgaların yayılması problemi inceleneceği için,
deformasyon gradyantinde üçüncü dereceden büyük olan terimler ihmal edilerek elde edilen
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yaklaşık hareket denklemleri ve sınır koşullarından oluşan sınır değer problemi aşağıdaki
formda yazılabilir:

P1 ' de

P2 ' de

2
 2u
 2u 
   u
   u

2  u
 c1  2  2   n1 
Q(u )  
Q(u )  


2
t
Y 
 Y  Y

 X  X
 X

(2)

2
2v
2v 
 
2   v

c

 n2 

2
2
2
2 
t
Y 
 X
 X

(3)

Y  0' da

 v
   v

Q (v )  
Q (v )  


 X
 Y  Y


Y  h1 ' de

u
0
y

(4)

Y  h2 ' de

v
0
y

(5)

u v

ve

u
v
v
u

  2
Q(v)  1
Q(u ) .
Y
Y
Y
Y

(6)

c1 üst tabakada, c2 ise alt tabakadaki lineer dalgaların yayılma hızını göstermek üzere
2d  (3)

olmak üzere, 1 ve 2
c2   ,   1, 2 şeklinde tanımlanmaktadır [8].  
dI

sırasıyla üst ve alt tabakadaki kayma modüllerini, 1 ve 2 ortamı oluşturan malzemelerin
yoğunluklarını göstermektedir. n1 ve n2 sabitleri ise tabakaları oluşturan malzemelerin
nonlineer özellikleri ile ilgili sabitlerdir ve n 

2 d 2 
şeklinde tanımlanmaktadırlar [8].
 d 2 I

Burada  , ortamı oluşturan elastik malzemelerin iç enerji fonksiyonudur ve    ( I )
yapısındadır ve I , Green deformasyon tensorü CKL  xk , K xk , K ’nin birinci invaryantını
göstermektedir. Bu özelliğe sahip elastik malzemeler, yani iç enerji fonksiyonu sadece Green
deformasyon tensörünün birinci invaryantının bir fonksiyonu olarak yazılabiliyor ise bu tip
malzemelere neo-Hookean malzeme adı verilmektedir. Bu çalışmada ortamı oluşturan
malzemelerin neo Hookean malzemeden oluştuğu kabul edilmektedir. Ayrıca n > 0 ise
malzeme kaymada sertleşen, n < 0 ise kaymada yumuşayan özelliğe sahiptir [8].  lineer, 1
n

ve 2 nonlineer elastik sabitleri ise sırasıyla   2 ,   2 şeklinde tanımlanmaktadır.
1
c

SH DALGALARININ BEŞİNCİ HARMONİK REZONANS ETKİLEŞİMİ
Bir kritik dalga sayısı kc ve ona karşı gelen açısal frekans wc çifti ile, (mkc , mwc )
m{3,5, 7,9,...} çiftleri aynı anda dispersiyon bağıntısını sağlarsa temel modla onun m.
harmoniği birbirleri ile etkileşir, yani m.harmonik rezonans oluşur. Harmonik rezonansta,
etkileşen dalgaların faz hızları aynı olduğundan, lineer dispersiyon bağıntısı yardımıyla
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harmonik rezonansın hangi dalga sayılarında ortaya çıkacağı incelenebilir. İki tabakalı elastik
bir ortamda yayılan nonlineer SH dalgalarına ait dispersiyon bağıntısı aşağıdaki gibidir [8]:
p1 tan(kh1 p1 )   v2 tanh(kh2 v2 )  0,

p12   c 2 / c12  1 , v2 2  1  c 2 / c22 

(7)

Burada, c1  c2 kabulu altında c, SH dalgalarının faz hızını, c1 ve c2 sırasıyla üst tabakada ve
alt tabakadaki lineer kayma dalgalarının yayılma hızlarını göstermek üzere, c1  c  c2
eşitsizliğinin geçerli olduğu kabul edilmektedir.
Öncelikle beşinci harmonik rezonansın oluşması için gerekli olan (k , w) ve (5k ,5w)
çiftlerinin aynı anda dispersiyon bağıntısını sağlaması koşulu ve (7) denkleminde yer alan
periyodik fonksiyon gözönünde bulundurulursa, boyutsuz değişkenler ve sabitler kullanılarak
(7)’de verilen dispersiyon bağıntısı yeni boyutsuz değişkenler tanımlanarak aşağıdaki gibi
elde edilir:

tan

n  1  C 2 M 2

tanh( KH 1  M 2C 2 ) .
2
4
C 1

(8)

c
n
dalgaların boyutsuz faz hızını ve K 
( n  1, 2,3,... ) ise boyutsuz dalga
c1
4 C 2 1
c
h
sayısını göstermektedir. Ayrıca M  1 , H  2 şeklinde tanımlanmışlardır. Şimdi, (8) de
c2
h1
verilen dispersiyon bağıntısını inceleyelim:
n
(2r  1)
)   olur ve tanh
a) n  2,6,10,...(2  4r) (r  0,1, 2,...) için tan( )  tan(
4
2
fonksiyonunun sınırlı olduğu gözönüne alınırsa C 2 1  0, C  1, buradan c  c1 elde edilir.
Yani, bu halde temel dalga ile onun beşinci harmoniğinin etkileşimi n  2,6,10,...(2  4r ) için
c  c1 olduğunda ortaya çıkmaktadır.
C

n
)  tan(r )  0 olur. Bu durumda (8) de verilen
4
dispersiyon bağıntısından, 1  C 2 M 2  0, C  1/ M , yani c  c2 elde edilir ve beşinci
harmonik rezonans c  c2 olduğunda ortaya çıkmaktadır.
b) n  4,8,...(4r ), (r  1, 2,...) için tan(

c) n  1,5,9,...(1  4r ) (r  0,1, 2,...) için tan

n
 1 olur. Bu durumda (8) dispersiyon
4

bağıntısı
C 2 1

 1 M C
2

2

 tanh(

(1  4r )
4 C 1
2

H 1  M 2C 2 )

(9)

halini alır. Yani temel dalga ile onun beşinci harmoniğinin arasındaki etkileşim
c  c1 , c  c2 ve (9)’ da verilen bağıntıyı sağlayan (k , c) çiftlerinde ortaya çıkmaktadır.
Şekil 1’de (7) ile verilen dispersiyon bağıntısınının ilk yedi dalı çizdirilmiştir. Burada
malzeme modeli olarak 2 / 1  1, 28007,   2,159 seçilmiştir. Seçilen malzeme modeli için
(9) bağıntısını sağlayan, beşinci harmonik rezonans etkileşiminin ortaya çıktığı (K,C)
noktaları da Şekil 1’de verilmektedir.
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Şekil 1. Beşinci harmonik rezonansın ortaya çıktığı (9) denklemini sağlayan (K,C) noktaları.
Malzeme modeli olarak 2 / 1  1, 28007,   2,159 seçilmiştir.
Temel Dalga İle Beşinci Harmoniğinin Etkileşimi
İki tabakalı elastik bir ortamda pozitif X ekseni boyunca yayılan ve Z ekseni boyunca yer
değiştiren küçük ama sonlu genlikli nonlineer SH dalgalarının harmonik rezonans etkileşimi
problemi, asimptotik bir pertürbasyon metodu olan değişik ölçekler metodu kullanılarak
incelenecektir.
Bu amaçla,   0 nonlineerliğin mertebesini gösteren küçük bir parametre olmak üzere, X , Y , t
bağımsız değişkenleri yerine aşağıdaki yeni değişkenler tanımlanır:
xi   i X ,

ti   i t ,

y  Y , i  0,1, 2 .

(10)

Burada ( x0 , t0 , y) değişkenleri problemdeki hızlı değişimleri ve ( x1 , x2 , t1 , t2 ) değişkenleri ise
yavaş değişimleri karakterize eden değişkenlerdir. Ayrıca eski ve yeni değişkenlere göre
türev operatörleri arasında aşağıdaki bağıntılar geçerlidir:
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2
,


2
,
 .
X x0
x1
x2
t t0
t1
t2
Y y

(11)

Tabakalara ait yer değiştirme fonksiyonlarının, u ve v ,  cinsinden uniform geçerli açılıma
sahip olduğu varsayılmaktadır [11];




n 1

n 1

u    nun ( x0 , x1 , x2 , y, t0 , t1 , t2 ), v    nvn ( x0 , x1 , x2 , y, t0 , t1 , t 2 ) .

(12)

İlk olarak, (2)-(3) de verilen hareket denklemleri ve (4)-(6) ile verilen sınır koşulları (10)’
da verilen bu yeni değişkenler cinsinden yazılır ve daha sonrasında da (12)’ de verilen
asimptotik açılımlar kullanılırsa,  ’nun aynı kuvvetlerinin katsayıları eşitlenerek un ’ lerin ve

vn ’ lerin ardışık olarak hesaplanabileceği bir problemler hiyerarjisi elde edilir. Bu tip
asimptotik analizde her bir mertebe pertürbasyon problemi lineer olmaktadır ve birinci
mertebe problem tabakalı elastik ortamdaki klasik lineer problem ile eş yapıdadır. Sadece
lineer problemde u ve v yer değiştirme fonksiyonları ( X , Y , t ) değişkenlerine bağlı iken 
mertebesindeki problemde u1 ve v1 yer değiştirme fonksiyonları ( x0 , x1 , x2 , y, t0 , t1, t2 )
değişkenlerine bağlıdır ve  mertebesindeki problem çözülerek u1 ve v1 ’in ( x0 , t0 , y) hızlı
değişkenlerine bağlılığı açık olarak hesaplanabilecektir. Bu çalışmada dalgaların faz hızı için
c1  c  c2 eşitsizliğinin sağlandığı kabulu altında inceleme yürütülecektir.
Burada, temel dalga ile onun beşinci harmoniğinin etkleşimi problemi incelenecektir. Yani,
(k , w) ve (5k ,5w) çiftleri aynı anda dispersiyon bağıntısını sağlayacaklardır. Temel dalganın
dalga sayısına k1  k ve açısal frekansına w1  w dersek ve k5  5k ve w5  5w ile
gösterirsek, birinci mertebe pertürbasyon probleminin çözümü aşağıdaki şekilde elde edilir:
i ( k1x0  w1t0 )
u1  (1(1) ( x1 , x2 , t1, t2 )(eik1 p1 y R1(1)  eik1 p1 y R (1)
2 )e
i ( k5 x0  w5t0 )
 (1(5) ( x1, x2 , t1, t2 )(eik5 p1 y R1(5)  eik5 p1 y R (5)
 k.e.
2 )e
i ( k1x0  w1t0 )
v1  (1(1) ( x1 , x2 , t1, t2 )(e k1v2 y R 3(1)  ek1v2 y R (1)
4 )e

(13)

i ( k5 x0  w5t0 )
 (1(5) ( x1 , x2 , t1, t2 )(e k5v2 y R 3(5)  ek5v2 y R (5)
 k.e.
4 )e

Burada, p1   c 2 / c12  1 , v2  1  c 2 / c22  ,
12

12

m  km x0  wmt0

ve R1( m) , R (2m) , R 3( m) ve

R (4m ) ( m  1,5 ) aşağıdaki şekilde elde edilmişlerdir:

(R ( m ) )  ( Smeikm p1h1 kmv2h2 , Smeikm p1h1 kmv2h2 , e2kmv2h2 ,1)T , Sm 

cosh(km h2v2 )
cos(km h1 p1 )

(14)

1(1) ve 1(5) sırasıyla temel mod ( l  1 ) ve onun beşinci harmoniğinin yavaş değişen
kompleks genlik fonksiyonlarıdır. Ayrıca “ k .e. ” ise önceki terimlerin kompleks eşleniğini
göstermektedir. Dikkat edilirse, birinci mertebe yavaş değişen kompleks genlik fonksiyonları
1(1) ve 1(5) ’ nin açık olarak hesaplanması, birinci mertebe problemin çözümü için yeterli

olacaktır. 1(1) ve 1(5) ’ yi açık olarak hesaplayabilmek için ikinci ve üçüncü mertebe
problemin de incelenmesi gerekmektedir. İkinci mertebe problemin uygunluk koşulundan
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1(1)
(1)
 Vg(1) 1  0
t1
x1

ve

dw
1(5)
(5)
 Vg(5) 1  0 , Vg(l )  l , (l=1,5)
t1
x1
dkl

(15)

olduğu görülür. Bu ise 1(1) ve 1(5) genlik fonksiyonlarının sırasıyla Vg(1) grup hızı ve Vg(5)
grup hızı ile ilerleyen bir referans çerçevesinde sabit kaldıklarını gösterir. Üçüncü mertebe
problemin uygunluk koşulundan ise aşağıdaki denklemler sistemi elde edilir:

i

2
2
A(1)
 2 A(1)
 (1)
  (11) A(1) A (1)   (51) A (5) A (1)  0
2



2 (1)
A(5)
A(5)
(5)  A
(55)
(5) 2
(5)
(15)
(1) 2
i
 i



A
A


A
A(5)  0
2




(16)

Burada,

  wct2 ,   kc ( x1  Vg(1)t1 ), A ( )  kc A1( ) ,  

kc
(Vg(5)  Vg(1) )
 wc

(17)

dır.  (1) ve  (5) katsayıları lineer dispersiyon katsayılarıdır.  (11) ve  (55) katsayıları ise temel
dalga ve onun beşinci harmoniğinin self modülasyonlarını tanımlayan nonlineer katsayılardır.
 (15) ve  (51) katsayıları ise temel ve beşinci harmoniğin birbirleri ile etkileşen terimlerini
gösteren katsayılardır. Dikkat edilirse, (16)’ da   Vg(5)  Vg(1)  0 olarak alınırsa yani temel
dalganın grup hızı ile onun beşinci harmoniğinin grup hızı birbirlerine eşit olursa, (16)
denklem sistemi kuple nonlineer Schrödinger denklem (KNLS) sistemi haline dönüşür. KNLS
denklem sisteminin analitik ve nümerik çözümlerinin incelenmesi üzerine literatürde bir çok
çalışma mevcuttur, daha ayrıntılı bilgi için [1,4,5,6] numaralı kaynaklara ve bu kaynaklarda
adı geçen çalışmalara da bakılabilir. Ayrıca, A(5)  0 kabulu yapılırsa (16) denklem sistemi,
iki tabakalı elastik ortamda yayılan ve A (1) genliğine sahip SH dalgasının modülasyonunu
karakterize eden bir NLS denklemine indirgenmiş olur [8]:

i

2
A(1)
 2 A(1)
 (1)
  (11) A(1) A(1)  0 .
2



(18)

SONUÇLAR
Bu çalışmada farklı elastik özelliklere sahip düzgün kalınlıklı iki tabakadan oluşan bir
ortamda nonlineer SH dalgalarının yayılması problem ele elınmıştır. Ortamda yayılan
dalgaların faz hızları c, üst tabakaya ait lineer dalgaların faz hızı c1, alt tabakaya ait olan ise c2
olmak üzere c1  c  c2 kabulu altında temel dalga ile onun beşinci harmoniği etkileşimi
incelenmiştir. Bu inceleme için bir asimptotik pertürbasyon metodu olan değişik ölçekler
metodu kullanılmıştır.
Öncelikli olarak lineer dalgalara ait dispersiyon bağıntısından yararlanılarak hangi dalga
sayılarında harmonik rezonansın ortaya çıkacağı araştırılmış, özel halde temel dalga ile onun
beşinci harmoniğinin etkileşiminin ortaya çıktığı boyutsuz dalga sayıları ve faz hızları (K,C)
belirlenmiştir. Daha sonra nonlineer SH dalgalarının beşinci harmonik rezonans etkileşimi
incelenmiş ve temel dalga ile onun beşinci harmoniğinin genliklerinin sağladığı denklemler
sistemi elde edilmiştir. Ayrıca temel dalga paketi ile beşinci harmoniğinin grup hızlarının aynı
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olması durumunda bu etkileşimin bir kuple nonlineer Schrödinger denklem sistemi ile
karakterize edilebileceği gösterilmiştir.
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YIĞILI KÜTLELĠ TIMESHENKO KĠRĠġĠNDE DĠSPERSĠYON ANALĠZĠ
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ABSTRACT
This study analyzes wave propagation in a Timoshenko beam with lumped mass model excited by
support motion. Simple beam models have been useful for understanding of wave propagation in
structures. We derive the dispersion relation considering the cantilever beam as a one dimensional
periodic structure, and analyze the pass and stop bands as function of the model dimensionless
parameters. This model accounts for wave dispersion caused by bending deformation in addition to
shear. The problem has been investigated for two different cases that is Timoshenko beam with
massless and lumped mass respectively. Using generalized dynamic transfer matrix method, the
problem has been reduced an eigenvalue problem. In the first case, the phase velocity depends on
frequency and two propagating modes exist beyond the critical frequency. In the second case, the
scattering of waves from the masses is an additional cause for dispersion. Wave numbers, phase angles
and phase velocities has been computed at wide frequency range. Therefore, in all the figures the
results are presented with respect to dimensionless frequency.

ÖZET
Bu çalışmada, mesnet hareketi ile zorlanan yığılı kütleli Timoshenko kirişinde dalga yayılımı analizi
yapılmıştır. Basit kiriş modelleri yapılardaki dalga yayılımını anlamak için çok kullanışlıdır. Konsol
kiriş, bir boyutlu periyodik yapı olarak düşünülerek dispersiyon ilişkisi türetilmiş ve model boyutsuz
parametrelerin fonksiyonu alınarak, geçme ve durma bantları analiz edilmiştir. Bu model eğilme ve
kayma etkilerinin sebep olduğu dalga dispersiyonunu açıklamaktadır. Problem, sırasıyla kütlesiz ve
yığılı kütleli Timoshenko kirişi olmak üzere iki farklı durum için incelenmiştir. Genelleştirilmiş
dinamik taşıma matrisi yöntemi kullanılarak, problem bir özdeğer problemine indirgenmiştir. Birinci
durumda, faz hızı frekansa bağlıdır ve kritik frekansın ötesinde iki yayılma modu vardır. İkinci
durumda ise dalgaların kütlelerden saçılması, dispersiyon için ek etkilere neden olmaktadır. Dalga
sayıları, faz açıları ve faz hızları geniş bir frekans aralığında hesaplanmıştır. Sonuçta, tüm şekillerde
sonuçlar boyutsuz frekansa göre verilmiştir.

GĠRĠġ
Periyodik ortamda bir boyutlu dalga yayılım problemi ilk kez Floquet tarafından çalışılmıştır [1]. Bir
başka öncül çalışma Lord Rayleigh tarafından yapılmıştır [2]. Floquet in elde ettiği sonuçların üç
boyutlu ortama genelleştirilmesi Bloch tarafından yapılmıştır [3]. Brillouin kristal kafes yapılarının ve
periyodik elektrik filtrelerinin dalga yayılım problemlerini araştırmış ve Floquet teoremini kullanarak
analiz etmiştir [4]. Düzlem dalgalar için yayılım denklemleri Gilbert ve Backus tarafından elastik bir
ortam için verilmiştir [5]. Aynı yıl Uhrig dinamik analiz yöntemleriyle ilgili taşıma matrisleri tekniğini
geliştirmiştir [6]. Reis periyodik yükle yüklü, hem Bernoulli-Euler hem de Timoshenko kirişinin
taşıma matrisi yöntemi ile dispersiyon ilişkisini elde etmiştir [7]. Lee ve diğ. Bernoulli-Euler kiriş
teorisini kullanarak periyodik bölümlerden oluşan bir kirişin eğilme dalgaları yayılımını araştırmıştır
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[8]. Durduran ve geçiren bantları içeren dispersiyon spektrumuna sahip periyodik yapı boyunca dalga
yayılımının genel karakteristiklerini göstermiştir. Periyodik Timoshenko kirişinin dalga yayılımı uzay
harmonik serisi kullanılarak Mead tarafından araştırılmıştır [9]. Fukuwa ve Matsushima tarafından
periyodik yığılı kütleli bir çubuğun dalga yayılım karakteristikleri incelenmiştir [10]. Taşıma matrisi
yöntemi kullanılarak hem sürekli hem de ayrık modeller açısından sonuçlar karşılaştırılmıştır. Liu ve
Hussein, taşıma matrisi yöntemini kullanarak çeşitli periyodikliğe sahip Timoshenko kirişi için kesin
dispersiyon ilişkisini türetmiştir [11].
Bu çalışmada, yığılı kütleli Timoshenko kirişinin dispersiyon analizi yapılmıştır. Timoshenko kirişi
için yönetici denklemler elde edilmiş ve seçilen parametreye göre boyutsuzlaştırma yapılmıştır.
Boyutsuz yönetici denklemler kullanılarak herhangi bir kiriş parçasında dinamik katılık matrisi elde
edilmiştir. Katılık matrisinden kiriş parçası için geçerli, alan taşıma matrisi doğrudan türetilmiştir.
Alan taşıma matrisi ile kiriş parçasının uçlarındaki durum vektörleri arasında geçiş ilişkisi
kurulmuştur. Yığılı kütleler için nokta taşıma matrisi yazılmıştır. Genelleştirilmiş taşıma matrisi, alan
taşıma matrisi ile nokta taşıma matrisinin çarpımından oluşmaktadır.

MODEL ve ÇÖZÜM YÖNTEMĠ
Periyodik yığılı kütleli konsol bir Timoshenko kirişi şekilde görülmektedir. Bu konsol kiriş mesnete
etkiyen düşey yerdeğiştirme etkisiyle zorlanmaktadır. Kirişin yapıldığı malzeme homogen, izotrop ve
lineer elastiktir. Malzemede  kütle yoğunluğu, E Young modülü, G kayma modülüdür. Periyodik
yığılı kütleler arasındaki kiriş parçasının boyu h, Kiriş enkesiti A ve eylemsizlik momenti I dır.

u2

u1
m

u3

m

2

un
m

uN-1

m

m

m

h

h

un+1

h

x, u

uN
m
h

m

2

h

ug

E, G, 
0
z1

z2

zn-1

zn

zN-2

zN-1

zN

Şekil 1 Model
Timoshenko kiriş teorisi hem eğilme hem de kayma şekildeğiştirme etkilerini dikkate almaktadır.
Küçük şekildeğiştirmeler için lineer teori geçerlidir ve düzlem kesitler eğilmeden sonrada düzlem
kalmaktadır ama eğilme eksenine dik kalmazlar. Ek dönme(z;t), kesitteki düzgün kayma
gerilmelerinin sebep olduğu kayma şekildeğiştirmesi olup Şekil 2 de görülmektedir.

dz


x, u

(z; t)

U
z

A
M V

I

U(z; t )

z

0

2 U
dz
t 2

V

 2
dz
t 2

V
dz
z
M
M
dz
z

dz

a)

b)

Şekil 2 a) şekildeğiştirmiş eleman, b) elemanın serbest cisim diyagramı
Timoshenko kiriş elemanındaki yönetici denklemler aşağıda verilmiştir.
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M
 2
V  I 2
z
t

(1)

V
 2U
 A 2
z
t

(2)

Burada U  z; t  düşey yerdeğiştirme bileşeni ve   z; t  dönme açısıdır. Timoshenko kiriş
elemanındaki bünye denklemleri ise aşağıdaki gibidir.
M  EI

V  kG GA(


z

U
 )
z

(3)
(4)

Burada kG kayma düzeltme çarpanı olup, dinamik halde kiriş en kesitine, malzeme özelliklerine ve
frekansa bağlıdır.

BoyutsuzlaĢtırma
Hem denge hem de bünye denklemlerinde boyutsuzlaştırma için yeni bağımsız değişkenler uzay ve
zaman koordinatında z  z / rg ve t  cS / rg t şeklinde seçilecektir [12]. Burada rg  I / A kiriş





parçalarının eğilme eksenindeki eylemsizlik yarıçapı ve cS  G /  kiriş parçasındaki kayma
dalgası hızıdır. Buna göre bağlı değişkenler
U ( z ; t )  U ( z; t ) / rg

(5)

( z ; t )  ( z; t )

(6)

V (z ; t ) 

1
V ( z; t )
kGGA

(7)

rG
M ( z; t )
EI

(8)

M (z ; t ) 

şeklinde yazılır. Önce bu boyutsuz değişkenler yönetici denklemde yerine yazılırsa yeni yönetici
denklemler

M
V
 2
 kG R
R 2
z
z
t

(9)

V
1  2U

z kG  t 2

(10)

şeklinde elde edilir, burada R  G / E modül oranıdır. Benzer şekilde bünye denklemleri

M


z

 U

V 
 
 z


(11)

(12)

şeklinde elde edilir. Dalga denklemi için u ( z )eit formunda bir çözüm önerecek olursak, frekans
alanında kararlı hal çözümleri aşağıdaki denklemlerdeki gibi olur.
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U ( z ; t )  u ( z )e i t 

 2U

( z ; t )   ( z )e i t 

 2

t
t

2

2

  2u ( z )e i t

(13)

  2 ( z )e i t

(14)

M ( z ; t )  m( z )eit  m( z ) 

d
dz

 u

V ( z ; t )  v ( z )eit  v ( z )  
 
 z


(15)
(16)

Bu denklemler yönetici ve bünye denklemlerinde yeniden yazılacak olursa, aşağıdaki denklemler elde
edilir. İlk iki denklem bünye denklemlerinden gelir.

du ( z )
 v (z )   (z )
dz

(17)

d ( z )
 m( z )
dz

(18)

Son iki denklem ise yönetici denklemlerden gelir.

dm( z )
 kG Rv ( z )  R 2 ( z )
dz

(19)

dv ( z )
2

 u (z )
dz
kG

(20)

Bu denklemler kullanılarak Timoshenko kirişi için dördüncü mertebeden sabit katsayılı diferansiyel
denklem

d 4u ( z )
dz 4

  kG R  1





 2 d 2u ( z )
2
2

R


k
u (z )  0
G
kG dz 2
kG

(21)

şeklinde elde edilir. Bu (21) denklemin çözümü için u ( z )  e z şeklinde bir çözüm önerilirse,
karakteristik denklem

 4   kG R  1

2 2
2
   kG R  1
0
kG
kG

(22)

şeklinde elde edilir. Bu denklem, çözümü u ( z ; t )  ei ( Kz t ) formunda olan Timoshenko kirişinin
dispersiyon ilişkisini verir. Burada   iK ilişkisi kolayca görülebilir.
Herhangi bir n nolu kiriş parçasının uçlarındaki i ve j nodlarındaki yerdeğiştirme vektörleri Şekil 3’te
görülmektedir. z  0 , i nodunu ve z  h ise j nodunu göstermektedir, burada h  h / rg dır ve z yerel
koordinat takımını tariflemektedir.
Bu kiriş parçası için dinamik katılık matrisi [Sf], Yu ve Roesset [13] önerdiği şekilde elde edilecek
olursa kuvvet - yerdeğiştirme vektörü ilişkisi

Fˆ   T2 T1 1 ˆ  S f  ˆ
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1
şeklinde yazılır. Burada  S f   T2 T1  dinamik katılık matrisidir, ve T1  ve T2  geometrik ve
dinamik sınır koşullarından elde edilen spektral matrislerdir.  S f  aşağıdaki gibidir.

 S11 S12
S
21 S 22
[S f ]  
 S31 S32

 S41 S42
unj 1
m/2

S13
S23
S33
S43

u in

unj

m/2
jn 1

zn 1

in

S14 
S24 
S34 

S44 


(24)

u in1

m/ 2
h

zn 1

m/2
jn

in 1

zn

zn

Şekil 3 Modelde n no’lu kiriş parçası

TaĢıma Matrisi Yöntemi
Taşıma matrisi herhangi bir n no’lu kiriş parçasının i ve j uçlarındaki durum vektörleri arasında
aşağıdaki ilişkiyi kurar (Fukuwa and Matsushima, [10]).

 f nj   F n  f in

(25)

Burada  f  kiriş parçası için durum vektörüdür ve  F  alan taşıma matrisidir (ATM).

u j 
u i 
 
 
 j   FP1 FP 2   i 
  i
 j   F
m   P3 FP 4  n m 
 j
 i
 v n
 v n

(26)

Yığılı Kütlelerin Etkisinin TaĢıma Matrisine Katılması
Kiriş parçası için alan taşıma matrisi yukarıda elde edilmiştir, şimdi yığılı kütlelerin etkisi Lin ve
Donaldson [14] önerdiği yöntem ile taşıma matrisine katılacaktır. Önceki adımda tariflenen taşıma
matrisine alan taşıma matrisi denilmiştir, yığılı kütle için yazılacak taşıma matrisine ise nokta taşıma
matrisi (NTM) denilir.
Boyutsuzlaştırılmadan önce nj nodundaki yığılı kütle ve buna etkiyen kesit zorları ile atalet kuvvetleri
Şekil 4’te görülmektedir.
Newton’un 2. yasası yazılacak olursa

Vni1  Vnj  mnU nj   2mnunj eit

(27)

M ni 1  M nj  J nnj   2 J nnj eit

(28)

burada J yığılı kütlenin dönel eylemsizlik momentidir. Süreklilik koşulları aşağıdaki gibi olur.
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2 m n u jn
m nj

v nj

m in 1

vin1

2 J n jn
Şekil 4 nj noddaki yığılı kütle için serbest cisim diyagramı
Bu denklemlerde de boyutsuzlaştırma yapılıp düzenlenirse, durum vektörleri ile nokta taşıma matrisi
arasındaki aşağıdaki ilişki yazılır.
0
 1
u i 
 0
1
 

i
 

2
 i   0

J
2
m 

 i

2
 v n1    m
0
 2

Burada

boyutsuz

kütle

  myığılı / meleman olarak

m   h / kG
tariflenmiştir.

dir

0 0
 j
0 0   u 
  j 
1 0  j 
 m 
  j
0 1   v n
n

ve

Ayrıca

yığılı

kütlenin

boyutsuz



(31)

dönel

kiriş

kütlesine

eylemsizlik

oranı

momenti



J   Rh (1  h 2 / 12) dir ve   J yığılı / J eleman   / 1  h 2 /12 şeklinde tariflenmiştir. (31) denklemi
ile verilen ilişki vektörel formda aşağıdaki gibi yazılır.

 f i n1   Pn  f j n

(32)

burada [P] nokta taşıma matrisidir.

GenelleĢtirilmiĢ TaĢıma Matrisi ve Dispersiyon Denklemi
Buraya kadar taşıma matrisi hem kiriş parçası hem de yığılı kütle için elde edildi. Şimdi elde edilen bu
matrisleri konsol ucundan mesnete kadar ardışık bir şekilde yazacak olursak








 P i 1  F i  P i  f j 0    P i 1 T i  f j 0
 f i n1    Pi1 
i 1
i 1



n

n

(33)

denklemine ulaşılır. Burada T i genelleştirilmiş taşıma matrisi olarak isimlendirilir. Genel halde
periyodik bir blok iki adet nokta taşıma matrisi ile bir adet alan taşıma matrisinden oluşur.

T n   P n1  F n  P n

(34)

Genelleştirilmiş taşıma matrisi nj ve (n+1)i nodları arasındaki ilişkiyi verir.

 f i n1  T n  f j n

(35)

Bu taşıma matrisinin özdeğer problemi
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T   

(36)

dir. Burada    periyodik blok için özdeğerler ve  özvektörlerdir. Aşağıdaki denklem yardımı ile
genelleştirilmiş taşıma matrisinin özdeğerleri ve özvektörleri hesaplanabilir.
det T      I    0

(37)

Bu denklem periyodik blok için dispersiyon ilişkisini verir. 1 , 3 ve 2 , 4 taşıma matrisinin
özdeğerleridir. Özdeğerler  ya bağlıdır ve her  frekansı için periyodik bloğun özdeğerleri
hesaplanabilir. Ayrıca özdeğerler arasında 2  1/ 1 ve 4  1/ 3 ters yönlü bir ilişki vardır.
Özfonksiyonlar bir noddan diğerine yayılan dalgaların büyütme çarpanlarıdır. 1 ve 2 pozitif z
doğrultusunda yayılan birinci ve ikinci dalgaları karakterize ederken, 2 ve 4 ise negatif z
doğrultusunda yayılan üçüncü ve dördüncü dalgaları karakterize eder.
Bu özfonksiyonlar kullanılarak birinci ve ikinci tip yayılan dalga için faz açıları hesaplanabilir.
Özfonksiyonların faz açısı arg    her bir yayılan dalganın dalga sayısını verir. Dalga sayısı ile faz
açısı arasında aşağıdaki ilişki vardır.
K1,2 



arg 1,2



(38)

h

arg    değerleri   ,   arasında değişir, ayrıca frekans artarken dalga sayısı da artar. Değişim

  ,  arasında olduğu için dalga sayısı genel halde aşağıdaki gibi hesaplanır.
K1,2  j 



arg 1,2
h

,

1,2    ( j  1) 1,2

j  0,1, 2,

(39)

burada 1,2
1/2

1,2

1/2

2
[ R  ( j ) 2 (1  R )]2  4( j )4 R  
R


(
j

)
(1

R

)


 


2R





j  0,1, 2,

şeklinde tariflenmiştir. Eğer yığılı kütle etkisi yoksa  analitik olarak hesaplanabilir, aksi takdirde
sayısal olarak hesabı mümkündür.
Faz hızı, öz fonksiyonların faz açısı cinsinden aşağıda verilmiştir.
ph
C1,2



h

K1,2 arg 1,2





(40)

SONUÇLAR
Bir boyutlu periyodik sürekli yapıda, dalga çözümü taşıma matrisi yöntemine bağlanarak dispersiyon
analizi yapılmıştır. Taşıma matrisinin özdeğerleri dalga faz hızlarının hesaplanmasında kullanılmıştır.
Periyodik yapıda yığılı kütlelerin varlığı dalga hızlarında durma ve geçme bantlarının ortaya
çıkmasına sebep olmuştur.
Şekil 5 ve Şekil 6 da taşıma matrisinin 1,2,3,4 özdeğerlerinin frekansa bağlı değişimi verilmiştir.
Kütlesiz durumda birinci mod için özdeğerlerin hepsi karmaşık olduğu için dalga bütün frekans
değerlerinde yayılır. İkinci modda ise özdeğerler belli bir kritik frekans değerine kadar gerçeldir, ikinci
mod dalga bu bölgede yitiktir. cr  kG frekansının üzerindeki değerlerde ikinci mod dalga yayılır.
Kütleli durumda ise özdeğerler hem gerçel hem de karmaşıktır.  nın karmaşık değerli olduğu yani
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dalganın yayıldığı frekans aralıkla geçme bantları, bunun dışında kalan frekans aralıklar ise durma
bantlarıdır.
10

1 ,2,3,4 

8

S

2



1,2 ,3,4

3

 cr  0.913

1

6

 cr  0.642

4
2
0

0
0

2

4

6

8

0

10

2


Şekil 5 kG  5 / 6 , R  0.5 ve h  1.0 için kütlesiz TB
kirişinde özdeğerlerin genliğinin boyutsuz frekansa
göre değişimi

4

6



8

10

Şekil 6 kG  5 / 6 , R  0.5 , h  1.0 ve   1.0 için
kütleli TB-S kirişinde özdeğerlerin genliğinin boyutsuz
frekansa göre değişimi

4


2

2

Phase(1,2,3,4)

4

S



Phase(1,2,3,4)

Şekil 7 ve Şekil 8 de 1 , 3 ve 2 , 4 özdeğerlerinin faz açıları görülmektedir.  nın argümanı faz
açılarını vermektedir ve faz açıları kullanılarak faz hızları hesaplanır. Kütlesiz durumda faz açıları
doğrusal değişirken kütleler faz açılarının doğrusallığını bozmaktadır.

0

0

2

2

4


4

0

2

4

6



8

0

10

Şekil 7 kG  5 / 6 , R  0.5 ve h  1.0 için kütlesiz TB
kirişinde özdeğerlerin argümanının boyutsuz frekansa
göre değişimi

2

4

6



8

10

Şekil 8 kG  5 / 6 , R  0.5 , h  1.0 ve   1.0 için
kütleli TB-S kirişinde özdeğerlerin argümanının
boyutsuz frekansa göre değişimi

Şekil 9 ve Şekil 10 da sırası ile kütlesiz ve kütleli durum için faz hızlarının değişimi verilmiştir.
Kütlesiz durumda birinci mod dalga tüm frekans değerlerinde yayılırken, ikinci mod dalga belli bir
kritik frekans değerinden sonra gözlenmektedir. Kütleli durumda ise her iki modda da bazı frekans
değerlerinde dalga yayılımı gözlenmemektedir.
3

Cph,TBS

Cph,TB

3

2

1

cr  0.913

0
0

2

2

1

cr  0.642

0
4



6

8

10

Şekil 9 kG  5 / 6 , R  0.5 ve h  1.0 için kütlesiz TB
kirişinde faz hızının boyutsuz frekansa göre değişimi

0

2

4



6

8

10

Şekil 10 kG  5 / 6 , R  0.5 , h  1.0 ve   1.0 için
kütleli TB-S kirişinde faz hızının boyutsuz frekansa
göre değişimi

Şekil 11 ve Şekil 12 de sırası ile kütleli durum için kütle katılım oranına ve eleman boyuna bağlı
olarak faz hızlarının değişimi verilmiştir.  * yığılı kütlenin toplam kütleye oranıdır. Şekil 11 de kütle
katılım oranı arttıkça her iki modda da faz hızlarının düştüğü ve dalganın yayılmadığı durma bandının
genişlediği gözlenmektedir. Şekil 12 de ise kütle katılımı sabit kalırken, farklı eleman boylarında,
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eleman boyu kısaldıkça her iki modda da faz hızı değişmezken durma bantlarının ortaya çıktığı
gözlenmektedir.
3
α* = 0.20
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α* = 0.75
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Şekil 11 kG  5 / 6 , R  1.0 ve h  1.0 olması halinde kütleli TB-S kirişinde farklı kütle katılım
oranları için faz hızının boyutsuz frekansa göre değişimi
3
h = 0.25
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h = 1.00
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Şekil 12 kG  5 / 6 , R  1.0 ve *  0.75 olması halinde kütleli TB-S kirişinde farklı eleman boyları
için faz hızının boyutsuz frekansa göre değişimi
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ABSTRACT
In this study, vine stem filled high density polyethylene composite (HDPE) materials were
produced and characterized. Vine stems were grinded and turned into the powder form by
using a blade grinder and a ring mills. Composites, which were obtained by adding different
amounts of vine stem (10, 20, 30 and 40% wt.) powder into HDPE, were prepared by using
Gelimat Thermokinetic Mixer. The flexural, tensile, crystallographic and thermal properties
of waste vine stem filled HDPE composites were investigated. HDPE containing 20% waste
vine stem exhibited the greatest tensile and flexural strengths. Furthermore, it has been found
that thermal decomposition of HDPE was delayed with increasing additive value of vine stem.
Keywords: Vine stems, gelimat thermokinetic mixer, polymer composites, HDPE
ÖZET
Bu çalışmada, asma çubuğu katkılı yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) kompozit
malzemeler üretilmiş ve termal mekanik olarak karakterize edilmiştir. Asma çubukları bıçaklı
öğütücü ve halkalı değirmen kullanılarak öğütülmüş ve toz formuna getirilmiştir.
Kompozitler, YYPE içerisine farklı miktarlarda asma çubuğu (ağırlıkça %10, 20, 30 ve 40)
ilave edilerek termo-kinetik (Gelimat) mikser ile hazırlanmıştır. Asma çubuğu takviyeli
YYPE kompozitlerin eğilme, çekme, kristalografik ve termal özellikleri incelenmiştir. Asma
çubuğu YYPE içerisine katıldıktan sonra YYPE’nin elastik modül değerlerinde artış tespit
edilmiştir. Üretilen kompozit malzemeler arasında %20 oranında asma çubuğu katkılı
YYPE’nin en iyi çekme ve eğilme mukavemeti sergilemektedir. Üretilen YYPE
kompozitlerin ısıl dayanımları YYPE içerisine katılan asma çubuğunun oranının artmasıyla
artmış olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: asma çubuğu, gelimat termokinetik mikser, polimer kompozitler, YYPE
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GĠRĠġ
Son yıllarda artan endüstrileşme karbon ayak izinin artmasına sebep olmaktadır ve bu durum
doğal yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle polimer kompozit malzemelerin
geliştirilmesi üzerine çalışan araştırmacılar, çevreye verilen bu zararın etkilerini azaltmak
amacıyla geri dönüşümü olan malzemeleri tasarlamaya ve üretmeye yönlenmektedirler.
Termoplastik kompozit malzemelerin üretilmesinde üretim maliyetinin düşürülmesi ve
çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla termoplastik malzemeler kenaf, koton, sisal, hint
keneviri, rami (çin keneviri), şeker kamışı, hindistan cevizi lifi gibi ligno-selülozik
malzemelerle takviyelendirilip ya da dolgulandırılıp üretilmektedir[1-10]. Polimer kompozit
malzemelerde ligno-selülozik malzemelerin katkı malzemesi olarak kullanılması tam veya
kolay geri dönüşebilirlik, düşük ağırlıkta yüksek dayanım, düşük ısıl genleşme katsayısı ve
düşük üretim maliyeti gibi birçok iyi özelliği kazandırmaktadır [11].
Kompozit malzeme üretiminde katkı malzemesi olarak kullanılan ligno-selülozik malzemeler
genellikle yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), polivinilklorür (PVC) ve farklı fazlarda
polipropilen (PP) ile birlikte kullanılmaktadır [12]. Son on yılda yapılan bilimsel yayınlar
incelendiğinde kompozit malzeme üretiminde farklı matris fazlarıyla birlikte
dolgu/destekleyici olarak ligno-selülozik malzemelerin kullanımının önemli derecede arttığı
gözlemlenmektedir [13]. Matris malzemelerinden HDPE çok önemli ticari polyolefinlerden
biri olmakla birlikte otomotiv, havacılık endüstrilerin den evsel kullanıma kadar çok geniş
kullanım alanına sahiptir. Ayrıca, iyi kimyasal direnç, dielektrik özellikler, düşük
sıcaklıklardaki tokluğu ve göreceli olarak yüksek yumuşama sıcaklığına sahiptir [14].
İstenilen fiziksel ve mekanik özellikleri sağlamak ve ayrıca düşük maliyet oluşturmak için
katkı malzemeleri eklenerek üretilmektedir.
Sentetik polimer tabanlı matris ile doğal kaynaklardan elde edilen katkı malzemelerinin
karıştırılması son ürünün morfolojik, fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini doğrudan
etkilemektedir. Bununla birlikte, bu karışımların ıslanabilirliğin azalması, ısıl stabilite ve
adezyon gibi özellikleri de doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, elde edilen polimer kompozit
ürünün ısıl stabilite, hidrofobisite ve ıslanabilirliği gibi karakteristikleri kapsamlı bir şekilde
değerlendirilerek kompozitin davranışı ortaya konmaktadır [15-16]. Diğer yandan asma
çubuğu gibi odunsu partiküller polimer matrise yüksek dayanım ve sertlik özellikleri
katmaktadır ve mekanik özellikleri iyileştirmektedir [17].
Katkı malzemesi olarak kullanılan mikron boyutlara indirilen asma çubuğu, ekonomik değeri
olmayan çoğunlukla yakacak olarak kullanılan ya da atıl bir biçimde boş arazilerde bırakılan
tarımsal bir atıktır. Deneysel çalışmalarda kullanılan asma çubukları Ege bölgesinde 3,5-4,5
milyon ton üretimi olan üzüm meyvesinin verimini arttırmak amacıyla yapılan budama
işlemleri sonucu ortaya çıkmaktadır ve genellikle ya yakacak olarak kullanılmaktadırlar ya da
tarlalarda atıl olarak bırakılmaktadırlar [18]. Tarımsal atığın değerlendirilmesi hem ekonomi
stratejisi hem de odunsu polimer kompozit sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bu çalışmada, organik katkı malzemesi olarak tarımsal atık olan asma çubuğu ve polimer
matris malzemesi olarak ise YYPE matrisli kompozit malzemeler üretilmiştir. Üretilen bu
kompozit malzemelerin morfolojik, termo-kimyasal ve mekanik özellikleri kapsamlı olarak
değerlendirilmiştir.
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MALZEME VE METOTLAR
a. Hammaddeler
Asma çubuğu Ege bölgesinde Manisa ili çevresinden toplanmıştır. Bu malzeme ağırlıkça %13 neme sahip olduğu gözlemlenmektedir ve sabit ağırlığa ulaşılana kadar 70±2°C de etüv
(Binder ED53) içerisinde kurutmaya bırakılmıştır. Kesme işlemiyle boyut küçültme yapılarak
1-2cm boyutlara getirilen asma çubukları, Retch SM100 marka kesmeli öğütücü
(1500dev/dak.) kullanılarak yaklaşık 500µm boyutuna getirilmiştir. Daha sonra elde edilen
partiküller diskli öğütücü (Retch RS200) kullanılarak 100µm toz boyutuna indirilmiştir. Elde
edilen asma çubuğu tozları elek cihazı (Retch AS200) ile boyutsal olarak sınıflandırılmıştır.
Polimer matris malzemesi olarak kullanılan HDPE, 0,965g/cm3 (23°C’de) yoğunluğa ve 5,5
g/10dak. erime akış hızına sahiptir ve PETKİM AŞ. firmasından tedarik edilmiştir.
b. Kompozitlerin Hazırlanması
Farklı asma çubuğu/matris oranlarına sahip polimerik kompozit malzemeler üretilmiştir. Bu
oranlar yüzdesel olarak Çizelge 1’de verilmiştir. Kompozit malzeme üretilmeden önce
bileşenlerin 70°C’de 1 saat etüv içerisinde nemi giderilmiştir. Nem giderme işlemi sonrasında
bileşenler Gelimat mikser (termo kinetik enerji mikseri) cihazının içinde karıştırılarak
homojen olarak hamur kıvamına getirilmiştir.
Çizelge 1. Çalışılan malzeme konsantrasyonları
BileĢenler (%)
Asma çubuğu
HDPE

Kompozit tipi
A
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E

F
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Gelimat mikserden hamur kıvamında alınan malzeme 150mmx150mmx2mm nominal
boyutlarında metal kalıp içerisine konulduktan sonra sıcaklık ve basınç kontrollü bir sıcak
pres (Fontijne LabEcon) kullanılarak plaka şeklinde üretilmiştir. Kalıplama işlemi 10 dakika
boyunca 175±2 °C sıcaklıkta 120bar basınç altında uygulanarak kompozit plakalar
üretilmiştir.
c. Mekanik Özellikler
Kompozit malzemelere, ASTM D3039 standardına uygun olarak üniversal çekme-basma test
cihazı (Shimadzu AGS-X Series) kullanılarak çekme testleri yapılmış ve çekme mukavemeti,
Young’s modülü ve yüzde (%) uzama oranı değerleri belirlenmiştir. Çekme testleri oda
sıcaklığında 5mm/dakika çekme hızında gerçekleştirilmiştir.
Üç nokta eğilme testi, üniversal çekme-basma test cihazında (Shimadzu AGS-X Series)
eğilme test aparatı kullanılarak ASTM D790 standardına uygun olarak yapılmıştır. Mekanik
testler en az 5 numuneye uygulanmıştır.
d. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Kompozit malzeme üretiminde kullanılan üzüm bağ çubuğunun morfolojik özelliklerinin
incelenmesi işlemleri taramalı elektron mikroskobu (Coxem EM-20) ile gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle incelenecek numuneler kaplama cihazında (Coxem KIC-1A) nano boyutlarda altın
kaplanmıştır.
e. Termogravimetrik Analiz (TGA)
Üretilen kompozitlerin ısıl stabiliteleri, 20°C’den 600°C’ye uzanan aralığında, 10°C dak-1 sabit
ısıtma hızında ve N2 inert atmosferinde TGA (Perkin Elmer STA 8000) cihazı ile
gerçekleştirilmiştir.
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SAYISAL SONUÇLAR
a. Mekanik Test Sonuçları
YYPE ve ağırlıkça farklı yüzdelerde asma çubuğu katkılı YYPE kompozitlerin mekanik
özellikleri (Young’s modülü, çekme ve eğilme dayanımları) incelenerek ortaya konulmuştur.
Farklı katkı-matris oranları için elde edilen parametreler Çizelge 2’de görülmektedir.

Çizelge 2. Kompozitlerin mekanik test sonuçları
Kompozit Young’s modülü (MPa) Çekme dayanımı (MPa) Eğilme dayanımı (MPa)
A

796,213±33,829

24,726±0,630

38,064±1,086

B

1072,19±40,377

20,700±0,231

35,734±1,507

C

1120,16±31,112

22,139±0,291

36,152±1,303

D

1231,29±79,900

17,651±0,798

36,251±1,564

E

1479,40±63,394

15,517±0,217

32,047±1,242

F

1580,15±103,014

14,710±0,094

30,977±1,127

Çizelge 2’de, asma çubuğu tozlarının matris yapıdaki yüzdece ağırlığının artmasıyla Young’s
modülünde önemli bir artış olduğu görülmektedir. Ağırlıkça %50 asma çubuğu tozu katkılı
kompozitin Young’s modülü değerinin saf YYPE matris malzemesi modül değerinin yaklaşık
iki katı daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Üretilen tüm kompozitlerde katkı oranı arttıkça
modül değerinin giderek arttığı Şekil 1’den görülmektedir. Bu davranış ligno-selülozik katkı
malzemelerinin sağlamış olduğu sertleştirme etkisinden (stiffening effect) kaynaklanmaktadır
[20-21].

Şekil 1. Young modülü-katkı oranları ilişkisi
Kompozitler içerisinde en iyi çekme dayanımı ağırlıkça %20 asma çubuğu tozu katkılı YYPE
kompozitte görülmektedir. Polimer matris içerisinde yapılan katkı malzemesi eğilme
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dayanımlarında istatistiksel olarak değişim gözlemlenmekle birlikte yapılan katkı oranı
arttıkça kompozitlerin eğilme dayanımı azalmıştır.
b. TGA Analiz Sonuçları
Ligno-selülozik malzemeler üç temel yapı bileşeni olan selüloz, hemi-selüloz ve lignin alt
yapıları, bu malzemelerin ısıl kararlılığını korumasına yardımcı olmaktadır. Ligno-selülozik
malzemelerde %18-35 lignin, %40-55 selüloz, %20-40 hemi-selüloz içeriği bulunmaktadır
[22]. Selüloz alt yapısının bozunma sıcaklığı 240-350oC iken, hemi- selülozun bozunma
sıcaklığı 200-260oC arasındadır. Lignin temel bileşeni ise 280-500oC aralığında ısıl
kararlılığını kaybedip, bozunmaya uğramaktadır [19]. Asma çubuğu tozuna uygulanan TGA
analizi sonucunda %10’luk kütle kaybı 220oC de, %50 kütle kaybı 342oC de ve %70’lik kütle
kaybı 597oC de gerçekleşmiştir. En fazla kütle kaybının meydana geldiği 342oC’de selüloz ve
hemi-selüloz bileşenlerinin tamamen bozunmaya uğradığı ve 597oC’de lignin bileşeninin de
ısıl kararlılığını kaybederek bozunmaya uğradığı Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Kompozitler ve asma çubuğunun termo-gravimetrik eğrileri
Saf halde bulunan YYPE’nin başlangıç ve ikincil bozunma sıcaklıkları sırasıyla 390C, 487C.
YYPE’nin 515C’de tamamen bozunmakta, kül miktarı ise %2,2 (600C’de) olarak tespit
edilmiştir. Polimer kompozitlere yapılan asma çubuğu katkı oranları termal stabiliteyi
arttırdığı belirlenmiştir.
c. SEM incelemesi
Elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüleri incelendiğinde partiküllerin çoğunlukla
+45-100µm arasında olduğu görülmektedir. Asma çubuğu tozlarının düzensiz formda
tanelerden oluştuğu gözlemlenmiştir.
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Şekil 3. Asma çubuğu tozları SEM görüntüleri
SONUÇLAR
Ağırlıkça farklı oranlarda asma çubuğu tozu ile katkılandırılmış YYPE kompozitlerin
mekanik ve termal özellikleri incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin özellikle Young’s modülü
değerlerinde artan katkı oranı ile birlikte artış gözlemlenmiştir. Ağırlıkça %50 oranında asma
çubuğu matris yapı içerisine katıldığında Young’s modülünde yaklaşık yüzde 200 oranında
artış belirlenmiştir. Buna karşılık yüksek oranda asma çubuğu katkısında çekme dayanımında
önemli düşüşler tespit edilmiştir. Elde edilen veriler YYPE matris malzemesi için asma
çubuğu tozlarının iyi bir katkı malzemesi olduğunu göstermektedir.
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ABSTRACT
In the present study, olive mill pomace filled high density polyethylene (HDPE) composite
materials were produced and investigated. Olive mill pomace was grinded and turned into the
powder form (50µm submicron-grained) by using a blade grinder and a ring mills.
Composites, which were obtained by adding different amounts of olive mill pomace (10, 20,
30, 40 and 50% wt.) powder into HDPE, were prepared by using Thermo-kinetic mixer
(Gelimat). The flexural, tensile, crystallographic and thermal properties of waste olive mill
pomace filled HDPE composites were investigated. The bending strength of the olive mill
pomace 10%/HDPE composite exhibits an increase of 20% due to HDPE matrix.
Furthermore, it has been found that thermal decomposition of HDPE was delayed with
increasing additive value of olive mill pomace.
Keywords: olive mill pomace, HDPE, mechanical properties, thermo-kinetic mixer
ÖZET
Yapılan çalışmada, pirina katkılı yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) kompozit malzemeler
üretilmiş ve incelenmiştir. Pirina, bıçaklı öğütücü ve halkalı değirmen kullanılarak öğütülmüş
ve toz formuna (50 mikronaltı-taneli) getirilmiştir. Kompozitler, YYPE içerisine farklı
miktarlarda pirina (ağırlıkça %10, 20, 30, 40 ve 50) ilave edilerek termo-kinetik (Gelimat)
mikser ile hazırlanmıştır. Pirina atığı katkılı YYPE kompozitlerin eğilme, çekme,
kristalografik ve termal özellikleri incelenmiştir. Pirina YYPE içerisine katıldıktan sonra
YYPE’nin elastik modül değerlerinde artış tespit edilmiştir. YYPE matrise oranla %10
oranında pirina içeren kompozit, eğme dayanımında %20’lik artış sergilemektedir. Ayrıca,
YYPE malzemeye pirina katkısının yapılması termal bozunma sıcaklığını ötelediği TGA
sonuçlarında görülmektedir.
Anahtar kelimeler: pirina atığı, YYPE, mekanik özellikler, termo-kinetik mikser
GĠRĠġ
Sosyal, ekolojik ve ekonomik farkındalık, petrol kaynaklarının tükenme hızındaki artış, yeni
çevre yasaları ve sürdürülebilirlik kavramları araştırmacıları çevreyle uyumlu malzemeleri
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araştırmaya yönlendirmiştir. Bu amaçla, kompozit üretim sanayileri (özellikle gıda paketleme
ve otomotiv sanayileri) geri dönüşümü kolay ve doğal malzemelerle üretim yapmaya
yönelmektedirler. Burada temel olarak, üretilen kompozit malzemenin fiziksel, mekanik,
kimyasal ve termal özelliklerinin alternatifi oldukları malzemelerle rekabet edebiliyor
olmalarını zorunlu kılmaktadır. Malzeme seçimlerinde öncelik, üretim maliyetini düşürmek
ve doğayla dost malzemeler üretilmesini sağlamaktır. Zirai atık olarak değerlendirilen
fındıkkabuğu, badem kabuğu, arpa samanı, jüt, sisal, kevlar vb. malzemeler özellikle
termoplastik polimerlerde katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu malzemelerin biyoçözünür doğalarının, düşük fiyat ve yoğunluğun yanı sıra üretim sırasında kullanılan
takımlara aşındırıcı etkisi olmaması gibi özellikleri nedeniyle giderek artan popülerliğe sahip
olmaktadırlar.
Mousa ve ark., nitril bütadien kauçukla toklaştırılmış polivinil klorür termoplastik malzeme
ile prina atığını mikser (brabender) cihazı yardımıyla homojen karışımı sağlayarak kompozit
üretimi yapmışlardır. Termal, mekanik özellikleri incelenen kompozit malzemede, pirinanın
katılması üretim sırasında işlene bilirliğini ve karışımın homojenliğini etkilemediğini, DMA
sonuçlarında depolama modülünün ve katılığının arttığını belirtmişlerdir [1]. Badem
kabuklarını partikül boyutunda polipropilen malzeme ile takviyelendiren Essabir ve ark.,
polipropilen matrise ağırlıkça %30 oranında badem kabuğu partikülleri eklenmesiyle mekanik
özelliklerde ve ısıl bozunma sıcaklığında artış gözlemlemişlerdir [2]. Ayrılmış ve Büyüksarı,
polipropilen malzeme ile odun talaşı ve pirina atığını (iki fazlı sistemden elde edilen)
kullanarak kompozit üreterek çevresel yararından ve ayrıca ekonomik katkısından
bahsetmişlerdir. Maleik anhidrit grafit edilmiş polipropilen malzeme ile pirina karışımıyla
üretilen kompozitlerde su direnci ve eğilme özelliklerinde önemli bir değişiklik olmadığını
belirtmişlerdir. Uyumlaştırıcı ajan kullanımının eğilme dayanımına etkisinin olmadığını
gözlemlemişlerdir [3]. Mousa ve ark., plastikleştirici katılmamış polivinil klorür polimer
malzeme ile zeytin kabuğunu mikser (Brabender) cihazı yardımıyla karışım sağlayarak
kompozit üretimini gerçekleştirmişlerdir. Polivinil klorür ve zeytin kabuğu arasındaki
hidrojen bağı yardımıyla polar-polar etkileşimi sayesinde çekme özelliklerinin sağlanmış
olabileceğini belirtmişlerdir. Üretilen kompozitlerde, matris malzemeden daha çok katkı
malzemesinin ısıyı absorbe ettiği ve bu sayede termal stabilitenin sağlanmasına katkıda
bulunduğuna değinmişlerdir [4].
Pirina, özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişen zeytin ağaçlarının meyvelerinden
yağ eldesi sırasında çıkan ligno-selülozik bir atıktır. Zeytin meyvesine uygulanan farklı
işlemler sonucu yağ eldesi sırasında ortaya çıkan pirina yan ürünü zeytin çekirdeği, kabuğu ve
posasından oluşmaktadır. Selüloz, hemiselüloz ve lignin kimyasal içeriğine sahip pirina zirai
atığı, yağ eldesi sırasında uygulanan üretim işlemlerine göre farklı yağ ve nem içeriğine sahip
olmaktadır. Zeytinyağı eldesi sonrası elde edilen bu zirai atık Akdeniz bölgelerinde çevresel
bir sorunu teşkil etmektedir.
Mevcut çalışmada, zeytin meyvesinden yağ eldesinin ilk işlem basamağı olan presleme
sonrası elde edilen ham pirina kullanılmaktadır. Kullanılan pirina atığı zeytinyağı çıkartılırken
uygulanan herhangi bir kimyasal işlemden geçirilmemiştir fakat gerçekleştirilen işlem
sırasında su kullanılmaktadır.
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MALZEME VE METOTLAR
a. Hammaddelerin Hazırlanması
Ege bölgesi, Manisa ilinden elde edilen pirina atığı kurutulmuş olarak üreticiden alınmıştır.
Öncelikle nem uzaklaştırma işlemi, 70±2oC’de (Binder ED53) 72saat süreyle
gerçekleştirilmiştir. İçerdiği %2-5 oranındaki nem uzaklaştırıldıktan sonra partikül ve tanecik
boyutunda olan pirina zirai atığı istenilen toz boyutuna indirgenmek için diskli öğütücüye
(Retch RS200) besleme yapılmıştır. Öğütme işlemi, pirina atığının içerdiği zeytin
çekirdeklerinin toz boyutuna indirgenmesi baz alınarak 1500dev/dakika da 1dakika süreyle
öğütülmesi sonucu elek analiz cihazı (Retch AS200) kullanılarak boyut sınıflandırılması
yapılmış ve 50 mikronaltı tozlar kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak YYPE kullanılarak
polimer kompozitler hazırlanmıştır. Kullanılan YYPE, 0,965g/cm3 (23oC’de) yoğunluğa ve
5,5g/10dakika erime akış hızına sahiptir ve PETKİM Petro Kimya’dan ticari olarak satın
alınmıştır.
b. Polimer Kompozitlerin Üretilmesi
Pirina zirai atığı, YYPE matris içine farklı oranlarda katılarak toplam ağırlık 70gr olacak
şekilde granül YYPE ve pirina tozu karışımları hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımlar, termokinetik (Gelimat) mikser cihazına besleme yapılmadan önce etüv (Binder ED53) içerisinde
70±2oC’de 1 saat süreyle bekletilerek kullanım öncesi nem giderme işlemi yapılmıştır. Nem
giderme işlemi sonrası pirina ve polimer matris karışımına herhangi bir bağlayıcı ajan
kullanımı yapılmadan mikser cihazına besleme yapılmıştır. Gelimat mikser cihazında
homojen karışım gerçekleştirilip, elde edilen malzeme hamur kıvamındadır. Önceden
160±2oC’ye hazırlanmış olan prese hamur kıvamındaki malzeme 150mmx150mmx2mm
ebatlarındaki kalıba yerleştirilerek, belirlenen sıcaklıkta kademeli basınç uygulayan ısıtmalı
soğutmalı pres yardımı ile sırasıyla 40,70 ve 120bar basınçta 5dakika bekletilmiş sonrasında
presin soğutmalı kısmına alınarak kompozit plakalar elde edilmiştir. Elde edilen polimer
kompozit plakalarda herhangi bir düzensizlik, gözenek, şişme ya da kabarcık mevcut değildir.
Mevcut çalışmada, pirina katkı/matris oranı Çizelge1’de verilen 5 farklı oran için 100 mikron
altı tozlar kullanılarak kompozit üretimleri gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 1. Üretilen kompozitlerin katkı/matris oranları
Kompozit tipi
BileĢenler (%ağırlık)

A

B

Pirina-katkı

0

10 20 30 40 50

YYPE-matris

C

D

E

F

100 90 80 70 60 50

c. Mekanik Özellikler
Mekanik analiz ve testlerin gerçekleştirilmesi için üretilen kompozit plakalar standartlara
uygun olarak hazırlanmış kalıplar kullanılarak numuneler elde edilmişlerdir. Kompozit
malzemelere çekme testleri uygulanarak çekme mukavemeti, elastik modülü ve yüzde (%)
uzama oranı üniversal çekme test cihazı (Shimadzu AGS-X Series) kullanılarak belirlenmiştir.
Çekme testleri oda sıcaklığında 5mm/dakika çekme hızında ASTM D638 standardına uygun
olarak gerçekleştirilmiştir.
Üç nokta eğilme testi, üniversal çekme cihazında (Shimadzu AGS-X Series) eğilme test
aparatı kullanılarak ASTM D790 standardına uygun olarak yapılmıştır. Eğilme testlerinde
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kullanılan mesnetler arası mesafe (span) kalınlığın en az 16 katı olacak şekilde oranlanarak
gerçekleştirilen testler, 2mm/dakika eğilme hızında en az 5 numuneye uygulanmıştır.
d. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Kompozit malzeme üretiminde kullanılan toz formundaki pirinanın morfolojik olarak
incelenmesi SEM (Coxem EM-20) cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle incelenecek
numuneler altın kaplama cihazında (Coxem KIC-1A) nano boyutlarda altın kaplanarak
elektriksel iletkenlikleri sağlanmıştır.

e. Termogravimetrik Analiz (TGA)
Ham maddelere ve kompozitlere uygulanan TGA analizleri Perkin Elmer STA 8000
cihazında, 30oC’den 600oC’ye uzanan sıcaklık aralığında 10oC dak-1 sabit ısınma hızında ve
nitrojen inert gaz atmosferinde gerçekleştirilmiştir.
SAYISAL SONUÇLAR
a. Mekanik Test Sonuçları
Çekme test sonuçlarına göre, çekme dayanımının katkı içeriğinin artmasıyla azaldığı yönünde
olduğu Şekil 1 incelendiğinde görülmektedir. Ayrıca, pirina katkılı polimer kompozit çekme
numunelerine uygulanan yük sonucu kopma öncesinde çok fazla deforme olduğu
gözlemlenmekle birlikte en iyi sonuçların eğme testlerinden alınabileceği öngörülmektedir.

Şekil 1. Pirina katkılı YYPE kompozitlerin çekme test sonuçları
Kompozit içerisinde katkı malzemesinin yüzde (%) ağırlık oranın artması elastik modülünü
giderek arttırmaktadır. Bu davranış, rijit ve katı dolgu malzemelerinin polimer matris
moleküllerinin hareket kabiliyetini kısıtlamasından kaynaklanmaktadır [14].

790

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

1

1

2

3

Küçükdoğan Öztürk , Sever , Sütçü , Sarıkanat ve Seki

Şekil 2. Pirina katkılı YYPE kompozitlerin elastik modül değerleri
Doğal malzemelerle katkılanarak üretilen polimer kompozitlerin performanslarını katkı
malzemelerinin hacimsel oranı, polimer matris faz yapısı ve gerilim iletimi gibi parametreler
etkilemektedir. Yapılan birçok çalışmada katkı malzemesi içeriğinin mekanik özelliklere
etkisi ortaya konmuştur. Çekme dayanımı polimer matris fazına duyarlı iken yapılan katkı
malzemesinin özellikleri modül değerine doğrudan etki etmektedir [22].
Pirina zirai atığı katkılanmış polimer matrisli kompozitlere uygulanan eğme test sonuçları
Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Pirina katkılı YYPE kompozitlerin üç nokta eğme test sonuçları
YYPE matrise yapılan pirina katkısının kompozit içerisindeki ağırlıkça oranının artması eğme
dayanımında ve modül değerinde azalmaya neden olduğu görülmektedir. En iyi eğme modül
ve dayanım değerini ağırlıkça %10 pirina katkılı YYPE matrisli kompozit sağlamıştır.
b. Termogravimetrik Analiz Sonuçları
Ligno-selülozik malzemeler, kompleks organik malzemelerdir ve termal uygulamalar
sayesinde farklı fiziksel ve kimyasal dönüşümler göstermektedirler. Bu malzemelerin termal
davranışları termo-gravimetrik analiz uygulanarak belirlenmektedir.
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Pirina ham malzemesi termo-gravimetrik analiz sonuçlarında iki temel de-kompozisyon
aşaması bulunduğu görülmüştür. İlk olarak eğrilerde 70-100C sıcaklık aralığında görülen
değişim, pirina ham malzemesinde bulunan suyun buharlaşması aşamasını yansıtmaktadır.
İkincil olarak, 200-400C sıcaklık aralığında de-kompozisyon gerçekleştiği görülmektedir.
Pirina ham malzemesinde en büyük de-kompozisyon değişimini 325C’de sergilemiştir.

Şekil 4. YYPE kompozitlerin termo-gravimetrik analizi ağırlık değişimi-sıcaklık sonuçları
Doğal malzemelerin termal bozunması iki aşamada gerçekleşmekle birlikte birincil bozunma
220-350C, ikincil bozunma 280-500C aralığındadır. Selüloz ve hemiselülozun bozunması
düşük sıcaklıkta gerçekleşirken yüksek sıcaklıkta ligninin bozunması gerçekleşmektedir.
Üretilen YYPE kompozitlerden yüzde ağırlıkça en çok pirina hammalzemesine sahip olan
%50 pirina katkılı F kompozitinde bu iki aşama belirgin olarak Şekil 4’te görülmektedir.
c. SEM Gözlemleri
Mevcut çalışmada, pirina tozlarının SEM görüntüsü incelendiğinde tozların çoğunlukla 50µm
boyutlarında olmasının yanı sıra 10µm boyutlarında tozların da olduğu Şekil 5’te
görülmektedir.

Şekil 5. Pirina tozları SEM görüntüsü
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Pirina tozlarının düzensiz yapıya sahip olması içeriğinde yer alan zeytin çekirdek ve meyvesi
gibi yapısal farklılığı bulunan kompozisyondan oluşmasından kaynaklanmaktadır.
SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmada, pirina zirai atığının ekonomik değerini arttırırken, YYPE matris ile
üretilen kompozitlere bir yenisi eklenmiştir. Pirina ham malzemesinin morfolojik özelliklerini
belirlemek için SEM cihazından yararlanılmıştır. Pirina atığı katkılı YYPE kompozitler
termo-kinetik mikser cihazı kullanılarak herhangi bir modifikasyon işlemi uygulanmadan
üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin mekanik özelliklerini araştırmak için çekme ve eğme
testleri uygulanırken termal özelliklerini belirlemek için termo-gravimetrik analizden
yararlanılmıştır. Kompozitlere uygulanan çekme test sonuçlarına göre, katkı içeriğinin
artmasıyla elastik modül değerlerinde artış görülmüştür ve en yüksek modül değeri %50
pirina katkılı YYPE kompozitinin modül değeri 1381.6MPa olarak elde edilmiştir. Üç nokta
eğme test sonuçlarına göre artan katkı içeriği eğme dayanımı ve modülün de düşüşe sebep
olmuştur.
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FINDIKKABUĞU VE EVSEL ÇAY ATIĞI KATKILI YÜKSEK YOĞUNLUKLU
POLĠETĠLEN KOMPOZĠTLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠKSEL
ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
Nilay Küçükdoğan Öztürk1, Savaş Öztürk1 , Mücahit Sütçü1, Kutlay Sever1
1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İzmir
ABSTRACT

In this study, household tea waste (HTW) and nutshell (NS) filled in high density
polyethylene (HDPE) composite materials were produced and characterized. Firstly, filler
materials were grinded using a ring mills thereby the powder form. Filler mixture in
proportions ranging from 0% to 20% with a fixed HDPE matrix at 80%, were prepared in
order to polymer composites by using thermo-kinetic (Gelimat) Mixer. The flexural and
tensile strength, crystallographic and thermal properties of filler materials reinforced HDPE
composites were investigated. E composite (20%NS+80%HDPE) exhibited the greatest
flexural strengths. Furthermore, mechanical properties importantly gained with the addition of
nutshell powders in relation to household tea waste content, which increased with low density.
Key words: nutshell, household tea waste, HDPE, Thermo-kinetic mixer
ÖZET
Yapılan çalışmada, evsel çay atığı (EÇA) ve fındıkkabuğu (FK) ile dolgulandırılmış yüksek
yoğunluklu polietilen (YYPE) kompozit malzemeler üretilmiş ve karakterize edilmiştir. İlk
olarak dolgu malzemeleri toz formuna getirilmek amacıyla halkalı değirmen kullanılarak
öğütülmüştür. Termo-kinetik (Gelimat) mikser kullanılarak %0-20 arasındaki dolgu
karışımları ile %80YYPE matris oranı sabit tutularak polimer kompozitler hazırlanmıştır.
Katkı malzemeleri ile hazırlanan YYPE kompozitlerin eğme ve çekme mukavemetleri,
kristalografik ve termal özellikleri araştırılmıştır. E kompoziti (%20FK+80YYPE) en iyi
eğme dayanımı göstermiştir. Ayrıca FK ve EÇA’nın ilavesi mekanik özellikleri önemli
derecede arttırmıştır ve yoğunluğun düşüşünü arttırmıştır.
Anahtar kelimeler: fındıkkabuğu, evsel çay atığı, YYPE, Termo-kinetik mikser
GĠRĠġ
Polimer kompozitlere olan ilgi, bu yapıların mekanik özelliklerinin metaller ile yarışabiliyor
olmaları, hafiflikleri ve üretim maliyetlerinin az olmasından dolayı her geçen yıl daha da
artmaktadır. Bu durum polimer kompozitlerin üretim maliyetlerinin azaltılmasını ve çevreyle
daha uyumlu üretilmelerini ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. Doğal fiberler ile
takviyelendirilmiş polimer kompozitlere olan ilgi bu üretim yönteminin daha sürdürülebilir
olması ve üretim enerji tüketiminin daha az olmasından dolayı son yıllarda hızlı bir şekilde
artmaktadır [1]. Bu amaçla kevlar, koton, sisal, jüt gibi organik katkılar kullanılarak polimer
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kompozit malzemeler üretilmektedir [2-6] ve bu kompozitler otomotiv parçaları, yer
kaplamaları, çit ve bank yapı malzemeleri gibi çeşitli uygulama alanlarında
kullanılmaktadırlar.
Günümüzde atık üretiminin artması atık depolamayı giderek zorlaştırmaktadır. Birçok orman
ürününün yanı sıra yiyecek endüstrisinde yapılan işlemler sonucu elde edilen atıklar boş
alanlarda atıl olarak bırakılmaktadır. Doğanın korunmasına olumsuz etki eden bu durum
araştırmacıları hiçbir ekonomik değeri olmayan atıkları değerlendirmeye yöneltmiştir.
Yapılan literatür araştırması göstermiştir ki atıklar kullanılarak yapılan polimer kompozit
üretiminde genellikle endüstriyel ve tarımsal atıklar kullanılmaktadır. Diğer önemli atık
malzemeler ise haşlanmış çay atığı gibi evsel atıklardır. Çay (Camelia Sinensis), odun dışı bir
üründür ve ülkemizde doğu Karadeniz bölgesinde üretimi yapılmaktadır. Bitki üzerinden
toplanan yaprakların işlendikten sonra sıcak su ile haşlanmasıyla tüketilen bu içecek
Türkiye’nin her yöresinde oldukça popülerdir. Bununla birlikte dünyada da çay kullanımı her
yıl artmaktadır ve yıllık 5 milyon ton civarında çay tüketilmektedir. EÇA katı ev atığıdır ve
genellikle çöp kutusuna atılmaktadır. Bu atığın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar, tekstil
endüstrisinde, çevresel (gübre olarak) uygulamalarda yapılmaktadır ve çoğunlukla hayvan
yemi olarak değerlendirilmektedir. FK, zirai yan ürün olarak elde edilen geri dönüşebilir
ligno-selülozik bir malzemedir. Türkiye istatistik kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin
son 8 yılda ortalama kabuklu fındık üretimi yaklaşık 586bin tondur [9]. Fındığın ağırlıkça
meyve: kabuk oranı fındık türüne göre değişmekle birlikte yaklaşık 55:45 civarındadır.
Genellikle göreceli olarak düşük değerde olması nedeniyle yakacak, gübreleme, malçlama ve
hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir [1]. FK’nın polimer kompozit malzemelin
üretiminde ligno selülozik takviye malzemesi olarak kullanılması ekonomik olarak değerini
arttıracaktır. Evsel atık olan çay atığı ve tarımsal atık olan FK’nın kompozit malzeme
üretiminde kullanılması hem ekonomik hem de çevresel polimer kompozit içerisinde katkı
olarak kullanılması ekonomik değerini arttırmaktadır. Ayrıca FK gibi ligno-selülozik
malzemeler, hem seramik hem de polimer matrislerin içerisine takviyelendirilerek veya
katkılanarak önemli hale getirilmektedirler. Bu malzemelerin tamamen veya kolaylıkla geri
dönüştürülebilir olması çevreye verilen zararı oldukça düşürmektedir.
MALZEME VE METOTLAR
a. Hammaddeler
EÇA Çaykur firmasının Kamelya çayının içecek olarak sıcak suda haşlanması sonrasında
ortaya çıkan çay posasının toplanması ile elde edilmiştir. Toplanan çay posaları bir kap
içerisinde atık kara suyundan arındırılması amacıyla soğuk suyla 3 defa yıkanmıştır ve daha
sonra 80±2oC’de etüv (Binder ED53) içerisinde kurutulmuştur. Kurutulan çaylar 100µm
boyutlara getirilmek amacıyla diskli öğütücü (Retch RS200) kullanılarak 5dakika
öğütülmüştür. Öğütme işlemi sonrasında elde edilen toz malzeme elek sarsma cihazı (Retch
AS200) ile boyutsal olarak sınıflandırılmıştır.
Deneysel çalışmalarda özellikle Trabzon yöresinde yetiştirilen foşa fındığı kabuğu
kullanılmıştır. FK’nın polimer matrise eklenecek boyutlara indirilmesi işlemi diskli öğütücü
(Retch RS200) 1000 dev/dakika çalışma hızında 5 dakika sürede öğütülmesiyle elde
edilmiştir. Öğütme işlemi sonrasında elde edilen malzeme elek sarsma cihazı (Retch AS200)
ile boyutsal olarak sınıflandırılmıştır.
Polimer matris malzemesi olarak kullanılacak 0,965g/cm3 (23oC’de) yoğunluğa ve
5,5g/10dakika erime akış hızına sahip YYPE malzemesi Türkiye Petkim’den tedarik
edilmiştir.
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b. Kompozitlerin Hazırlanması
Polimer kompozit malzemeler toz formuna getirilmiş EÇA ve FK kullanılarak Çizelge1’de
verilen farklı katkı malzemesi:matris (toplam ağırlık 80 gr) oranlarına göre karışımlar
hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımlara ilk olarak 70ºC’de 1 saat etüv içerisinde nem giderme
işlemi yapılmıştır. Nem giderme işlemi sonrasında karışımlar herhangi bir bağlayıcı ajan
kullanılmadan Gelimat mikser cihazında homojen olarak karıştırılarak hamur kıvamına
getirilmiştir.
Çizelge 1. Çalışılan malzeme karışım oranları
BileĢenler
(%ağırlık)

Kompozit tipi
A

B

C

D

E

20 15 10 5 0
EÇA
0 5 10 15 20
FK
YYPE-matriks 80 80 80 80 80
Gelimat mikserden homojen olarak hamur kıvamında alınan malzeme polimer kalıbı içerisine
konulduktan sonra sıcaklık ve basınç kontrollü bir sıcak pres (Fontijne LabEcon) kullanılarak
plaka şeklinde üretilmiştir. Kalıplama işlemi 175±2oC sıcaklıkta 10 dakika 5MPa basınç
altında uygulanarak 100mmx100mmx2mm nominal boyutlarında kompozitler üretilmiştir.
İşlem sırasında elde edilen hamur, metal kalıba parafinli kağıt kullanılarak direk olarak
konularak işlem gerçekleştirilmiştir. Analiz ve testlerin gerçekleştirilmesi için kalıplanan
kompozitler, ISO ve ASTM standartlarına uygun şekilde test edilmişlerdir.
c. Mekanik Özellikler
Kompozit malzemelere çekme testleri uygulanarak çekme mukavemeti, young modülü ve
yüzde (%) uzama oranı çekme test cihazı (Shimadzu AGS-X Series) kullanılarak
belirlenmiştir. Üretilen kompozit plakalar, özel olarak hazırlanmış çekme kalıplarından
yararlanılarak elde edilmiştir. Çekme testleri oda sıcaklığında 1mm/dakika çekme hızında
ASTM D3039 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Üç nokta eğilme testi, üniversal çekme cihazında (Shimadzu AGS-X Series) eğilme test
aparatı kullanılarak ASTM D790 standardına uygun olarak yapılmıştır. Eğilme testlerinde
kullan mesnetler arası mesafe (span) 80mm ve eğilme hızı 1.3mm/dakika olarak, en az 5
numuneye uygulanmıştır.
d. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Kompozit malzeme üretiminde kullanılan FK ve EÇA’nın morfolojik olarak incelenmesinde
taramalı elektron mikroskobu (Coxem EM-20) cihazıyla elde edilmiştir. Öncelikle
incelenecek numuneler iyon kaplama cihazında (Coxem KIC-1A) nano boyutlarda altın
kaplanarak elektriksel iletkenlikleri sağlanmıştır.
e. Termogravimetrik Analiz (TGA)
Uygulanan analizler Perkin Elmer STA 8000 cihazında, 20oC’den 600oC’ye uzanan aralıkta
10oC dak-1 sabit ısıtma hızında ve N2 inert atmosferinde gerçekleştirilmiştir.
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SAYISAL SONUÇLAR
Kompozitlerin mekanik özeliklerini belirlemek için uygulanan çekme ve üç nokta eğme
testlerinde kompozitler arasında istatiksel olarak farklılıklar olduğu Çizelge 2 incelendiğinde
gözlemlenmektedir. Genel olarak, mekanik özelliklerin davranışı, elde edilen ortalama
değerlere yakın özellikler sergilemektedir. Polimer matris malzeme olan YYPE’nin elastik
modül değerleri ile üretilen kompozitlerin elastik modül değerleri karşılaştırıldığında yaklaşık
2,5 kat artış olduğu ve bu artışın E kompozitinde gerçekleştiği görülmektedir. E kompozitinin
elastik modül değerleri, A kompozitinin elastik modül değerinden yaklaşık %10 daha
yüksektir. Bu nedenle, kompozitlere FK katılması elastik modül değerinde artış sağlayarak
malzemenin dayanımını arttırmaktadır.
Çizelge 2. Kompozitlerin mekanik özellikleri
Kompozit

Elastik modül (MPa) Çekme dayanımı (MPa) Eğme dayanımı (MPa)

Saf YYPE

798.002±33.829

21.654±0.679

29.247±0.693

A

1949.414±56.380

19.338±0.201

30.295±0.860

E

2140.366±38.877

18.072±0.685

28.810±0.535

B

1939.253±30.870

19.592±0.216

29.782±0.611

C

2062.886±15.002

18.894±0.361

29.589±0.687

D

2084.223±53.389

19.131±0.745

29.210±0.587

Üretilen kompozitlerin çekme ve eğme dayanımları matris polimer malzemesi olan YYPE ile
kıyaslandığında %2-3 değişimlerin olduğu gözlemlenmiştir. Magalhaes ve ark. dolgu
malzemelerinin düzensiz şekillerde bulunması polimer matriste gerilim iletimini
desteklememektedir. Bu durumda, birleştirilmiş malzemeler dolgu maddesinden çok takviye
malzemesi görevini görmektedir. Yapılan çalışmada, FK katkısı da benzer şekilde elastik
modülün de önemli bir artışa sebep olmuş ve kompozit içerisinde takviye malzemesi olarak
görev yapmıştır.
Şekil 1a’daki SEM görüntüleri incelendiğinde FK tozlarının elipsoid görüntüde ve tane
boyutlarının homojene yakın olduğu görülmektedir. Şekil 1b’deki EÇA tozunun SEM
görüntüleri incelendiğinde ise 10µm altı ve yaklaşık 100µm boyutlarda tanelerin bir arada
olduğu gözlemlenmiştir. FK ve EÇA aynı öğütme parametreleri kullanılarak öğütülmüştür
fakat EÇA’nın çalışılan parametreler ile FK’ya oranla daha fazla öğütüldüğü ve tane
boyutunun 10µm altına indiği gözlemlenmiştir ayrıca büyük tanelerin çay atığının lifli
bölgelerinin (çay yaprağı sapı) öğütülmesi ile oluştuğu belirlenmiştir.

a
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Şekil 1. Katkı malzemelerinin SEM görüntüleri, a) Fındıkkabuğu b) Evsel çay atığı tozu
Literatürde, doğal fiberler ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır ve bu araştırmalar
göstermiştir ki doğal fiberlerin termal dengelerinin tanımlanmasında yapılarında bulunan
selüloz, hemi-selüloz ve lignin miktarları önemli rol oynamaktadır. Mohan ve ark. göre lignoselülozik malzemelerin temel bileşeni olan lignin, doğal malzemelerin %16-33’ünü
oluşturmaktadır. Üç bileşen arasından lignin en zor termal bozunmaya uğramaktadır. Lignin
bozunma sıcaklığı 280-500°C aralığında gerçekleşmektedir. Selülozdan daha düşük
moleküler ağırlığa sahip olan hemi-selüloz, tekrar eden sakkarit monomerleri yaklaşık 150
iken selülozun 5000-10000 aralığında değişmektedir. Bu nedenle, hemi-selülozun termal
bozunma sıcaklığı 200-260°C arasında gerçekleşmekte ve selülozdan daha düşük
sıcaklıklarda meydana gelmektedir [13, 14].
Şekil 2a ve b’de sırasıyla FK ve EÇA’nın TGA analizi sonuçları verilmiştir. Her iki doğal
atıkta benzer olarak 220-500°C aralığında hızlı bir şekilde kütle kaybına uğramıştır. Yapılan
testler sonucu %28-30 kül miktarı değerine ulaşılmıştır. Termal bozunma sıcaklık değerleri
Çizelge 3’te verilmiştir. FK için temel bozunma sıcaklığı 356°C iken EÇA için 365°C’dir.
Daha önceki çalışmalarla kıyaslandığında selülozun bozunduğu sıcaklık aralığı 240-370°C
olduğu gözlemlenmektedir.

b)

a)

Şekil 2. TGA analiz sonuçları, a)Fındıkkabuğu, b) Evsel çay atığı
Her iki organik atık yaklaşık %10-12 miktarlarında fiziksel su içerdiği TGA analiz sonuçları
incelendiğinde belirlenmektedir. Ayrıca 1000°C’deki kül miktarlarının belirlenmesi
çalışmaları da yapılmıştır ve FK için %20 ve EÇA için %18 olarak belirlenmiştir.
Çizelge 3. Katkı malzemelerinin TGA verileri
Kütle
kaybı

%10

%50

%70

%kül içeriği

FK

122 C°

365 C°

512 C°

20

EÇA

265 C°

402 C°

595 C°

18

%20 FK ve EÇA ile katkılandırılmış kompozitlerin derivatif termogravimetrik (DTG) eğrileri
Şekil 3’te verilmiştir. FK’nin temel bozunması 163 C°’de başlamış ve 395°C’de bitmiştir.
EÇA’nın temel bozunması 198°C’de başlamış ve 401°C’de bitmiştir. Bu iki malzemenin
temel bozunma sıcaklığının maksimum değerleri doğal fiberlere göre oldukça yüksek termal
stabilite değerleri olarak FK için 354°C ve EÇA için 361°C olarak belirlenmiştir. Her iki katkı
malzemesinin %20 katkılanması ile üretilen kompozitlerin TGA eğrileri incelendiğinde her
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

799

iki kompozit yapı için de 2 bozunma sıcaklığı olduğu söylenebilmektedir. FK ve EÇA’nın
birincil bozunma sıcaklıkları sırasıyla 365°C ve 352°C’dir ve bu sıcaklıklar selülozun
bozunma sıcaklıkları olmasından dolayı birincil bozunmanın selülozun dehidrasyonundan
kaynaklandığı düşünülmektedir. FK ve EÇA’nın ikincil ve temel bozunma sıcaklıkları ise
sırasıyla 390°C ve 392°C’dir.

Şekil 3. %20 katkılı kompozitlerin TGA sonuçları, a) EÇA/YYPE b) FK/YYPE
SONUÇLAR
Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki FK ve EÇA katkısı ile üretilen kompozitlerin saf YYPE
ile kıyaslandığından çekme ve basma mukavemetleri değişmese de elastik modülü yaklaşık
2.5 kat artmıştır. Saf YYPE’nin temel bozunma başlangıç sıcaklığı yaklaşık 390C’dir. FK ve
EÇA’nın %20 katkılandırılması ile üretilen kompozitlerin TGA grafikleri incelendiğinde
temel bozunma başlangıç sıcaklığının her iki ilavede de 400C’nin üzerine çıktığı
gözlemlenmektir ve bu sonuçlar göstemektedir ki FK ve EÇA katkıları YYPE’nin termal
stabilite sıcaklığını arttırmaktadır. Yapılan bu çalışmalar ile ekonomik değeri olmayan
organik katkıların katma değeri olan ürün üretiminde kullanılabiliyor olmasının yanı sıra elde
edilen sonuçlar her iki katkı malzemesi de YYPE’nin mekanik ve termal özelliklerini
iyileştirmiştir.
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MULTIPLE SCALES LINDSTEDT-POINCARE TEKNİĞİNİN EINSTEIN
ÇEKİM TEORİSİNE AİT BİR DENKLEME UYGULANMASI
Mehmet Pakdemirli
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
ABSTRACT
The recently developed Multiple Scales Lindstedt Poincare (MSLP) technique is
successfully applied to a mathematical model of planet motion. The equation has been
originally developed to precisely understand the orbital motion of the planet Mercury around
the sun and the effects of small perturbations to the orbit from the other planets. The quadratic
nonlinear equation is solved by the classical Lindstedt Poincare method (LP) and then by the
newly developed Multiple Scales Lindstedt Poincare method (MSLP). Both approximate
solutions are contrasted with the numerical simulations. When the effects of perturbations
from the other planets are small, all three solutions coincide with each other. When the
perturbation effects are increased, the MSLP solutions agree better with the numerical
solutions than the LP solutions.
ÖZET
Son zamanlarda geliştirilmiş olan Multiple Scales Lindstedt-Poincare tekniği (MSLP)
bir gezegen hareketine ait matematik modele uygulanmıştır. Denklem, gezegen Merkür’ün
güneş etrafındaki yörünge hareketini ve bu yörüngeye başka gezegenler tarafından etki eden
küçük perturbasyonları anlayabilmek için geliştirilmiştir. Kuadratik nonlineer denklem önce
klasik Lindstedt-Poincare tekniği (LP) ile, daha sonra da yeni geliştirilen Multiple Scales
Lindstedt-Poincare tekniği (MSLP) ile çözülmüştür. Her iki yaklaşık çözüm de sayısal
çözümlerle karşılaştırılmıştır. Diğer gezegenlerin perturbasyon etkileri küçük olduğunda her
üç çözümde birbiri ile çakışmaktadır. Bu etkiler arttırıldığında, MSLP çözümleri LP
çözümlerine göre sayısal çözümlerle daha iyi uyum sağlamaktadır.
GİRİŞ
Einstein çekim teorisi kullanılarak gezegen Merkür için aşağıdaki boyutsuz yörünge
denklemi önerilmiştir [1]

d 2u
 u  a  u 2
2
d
u (0)  b,
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d
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(2)
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Yukarıda  polar koordinatlarda yörünge açı koordinatını temsil etmektedir. Deplasmanla
ilgili boyutsuz ifade ise

u

1
r/r

(3)

şeklinde olup r Merkür ile güneş arasındaki uzaklık koordinatını, r ise ortalama uzaklığı
temsil etmektedir ( r  5.831010 m ). Diğer boyutsuz terimler ise

a

GMr
3GM
,  2
2
h
c r

(4)

şeklindedir. G evrensel çekim sabiti, M güneşin kütlesi, h Merkür’ün birim kütlede açısal
momentumu, c boşlukta ışık hızı, b ise gezegenin güneşe en yakın olduğu andaki deplasmanla
ilgili boyutsuz ifadedir. Gezegenin başlangıçta en yakın mesafede olduğu varsayılmıştır.
Merkür gezegeni için a=0.98, b=1.01,   O(107 ) olarak hesaplanmıştır [1].
Denklemin kapalı fonksiyonlar cinsinden analitik çözümü yoktur. Ancak integral
formda ifade edilebilen ve integralin sayısal hesaplanmasını gerektiren çözümler üretilebilir.
Bu çalışmada denklem yaklaşık olarak önce astronomide çok kullanılan klasik LindstedtPoincare tekniği ile, daha sonra da son zamanlarda geliştirilmiş olan Multiple Scales
Lindstedt-Poincare tekniği ile çözülmüş [2-5] ve sonuçlar sayısal çözümlerle
karşılaştırılmıştır. Multiple Scales Lindstedt Poincare tekniği salınım tipi çözümlere sahip
kuvvetli nonlineerliğin olduğu birçok denkleme başarı ile uygulanmıştır. Perturbasyon
parametresi ’nun çok küçük olduğu durumda her üç çözümde birbiri ile çakışıktır.
Perturbasyon parametresinin artması durumunda ise MSLP çözümü sayısal çözümlerle daha
iyi uyum sağlamaktadır.
YAKLAŞIK ÇÖZÜMLER
Denklem (1) ve (2)’nin yaklaşık çözümleri Lindstedt-Poincare ve Multiple Scales
Lindstedt-Poincare yöntemleri ile yapılacaktır.
Lindstedt-Poincare Yöntemi
Bu metotta denkleme önce koordinat dönüşümü yapılır

  

(5)

ve denkleme yerleştirilir

2

d 2u
 u  a  u 2
2
d

(6)

bağımlı değişken ve dönüşüm parametresi seriye açılır
u( ;  )  u0 ()  u1 ()   2u2 ()  

(7)

 2  1  1   22  

(8)

perturbasyon açılımları denklem (6)’ya yerleştirilir ve mertebe ayrıştırması yapılırsa

d 2u0
 u0  a, u0 (0)  b,
d 2

du0
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d
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olur. Son mertebede sadece seküler terimler ayıklanıp açıkça çözüm yapılmayacağı için
başlangıç şartlarına ihtiyaç yoktur [6]. Her bir mertebede çözümler yapılır, fiziksel olmayan
patlamalara yol açan seküler terimler yok edilir, orijinal değişkenlere dönülürse sonuçta


1

u  (b  a) cos  a   a 2  (b  a) 2 1  cos 
3


1

 (b  a) 2 1  cos 2   O( 2 )
6




5
6




  1  2a   2  2a 2  (b  a) 2 

(12)

(13)

elde edilir. Son mertebede seküler terimlerin yok edilmesi ile frekans denklemi 2 mertebesi
dahil edilecek şekilde elde edilmiş, ancak çözümlerin son mertebede açıkça yapılmaması
neticesinde yaklaşık çözüm  mertebesi dahil olacak şekilde ifade edilmiştir.
Multiple Scales Lindstedt-Poincare Yöntemi
Bu metotta da önce koordinat dönüşümü yapılır

  

(14)

d 2u

 u  a  u 2
2
d

(15)

ve denkleme yerleştirilir
2

Büyük ve daha küçük koordinat değişkenleri

T0  , T1  , T2   2 

(16)

ve buna bağlı türevler tanımlanır

d
 D0  D1   2 D2  ,
d

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

(17)

Yukarıda Dn   / Tn olarak alınmıştır. Bağımlı değişken yeni bağımsız değişkenler cinsinden
seriye açılır
u( ;  )  u0 (T0 , T1 , T2 )  u1 (T0 , T1 , T2 )   2u2 (T0 , T1 , T2 )  

(18)

Dönüşüm parametresi yerine bu metotta normalize frekans seriye açılır [2-5]. Tutarlı
olabilmek için a parametresi de benzer seriye açılmalıdır

1   2  1   22  

(19)

a  a( 2  1   22 )  

(20)

Açılımlar denklem (15)’e yerleştirilir ve mertebe ayrıştırması yapılırsa
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 2 D02u0  u0   a 2 , u0 (0)  b, D0u0 (0)  0
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(22)
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(23)

Her bir mertebede çözümler yapılır, fiziksel olmayan patlamalara yol açan seküler terimler
verilen kurala göre [2] yok edilir, orijinal değişkenlere dönülürse sonuçta
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6

Bu metotta frekans öncekine göre biraz daha farklı çıkmıştır. Ayrıca LP’de düzeltme terimi
katsayısı  iken burada  /  2 olarak bulunmuştur. Bu katsayı farklılığının deplasmanlarda
daha hassas sonuçlara yol açacağı gelecek bölümde gösterilecektir.
SAYISAL SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRMALAR
Denklem (1) ve (2) değişken adıma sahip bir Runge-Kutta algoritması ile sayısal olarak
çözülmüştür. Şekil 1’de her iki metoda ait yaklaşık çözüm ve sayısal çözüm Merkür gezegeni
için normal değer olan   107 için karşılaştırılmıştır. Bütün çözümler birbiri ile tam uyumlu
olup grafikte eğrileri birbirinden ayırt etmek mümkün olmamaktadır.
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Şekil 1. Açıya karşılık boyutsuz uzaklık (a=0.98, b=1.01,   107 )
Perturbasyon parametresinin 1 mertebesinde olması durumunda salınım tarzı çözümler sayısal
olarak elde edilememektedir. Perturbasyon parametresini yine küçük ancak orijinal ilk
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değerine göre çok daha büyük olan   0.1 aldığımızda ise çözümler birbirinden
ayrışmaktadır. Şekil 2’de   0.1 için yörünge değerleri verilmiştir. MSLP sonuçları sayısal
sonuçlara çok yakın iken LP sonuçları belirgin şekilde ayrışmıştır.
1.2

Numerical
LP
MSLP
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Şekil 2. Açıya karşılık boyutsuz uzaklık (a=0.98, b=1.01,   0.1 )
SONUÇLAR
Einstein çekim teorisi kullanılarak çıkarılan bir diferansiyel denkleme ait çözümler
üretilmiştir. Denklem gezegen Merkür’ün güneş etrafındaki hareketini diğer gezegenlerin
etkilerini de dahil ederek modelleyebilmektedir. Denklemin yaklaşık çözümleri astronomi
problemlerinde çok kullanılan klasik Lindstedt-Poincare tekniği ve son zamanlarda ortaya
atılan Multiple Scales Lindstedt Poincare tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Yaklaşık
çözümler sayısal çözümlerle karşılaştırılmıştır. Merkür’ün hareketinde olduğu gibi çok küçük
perturbasyon parametreleri için çözümler ayni olsa da perturbasyon parametresinin
arttırılması ile çözümler birbirinden ayrışmakta, MSLP çözümleri sayısal çözümlere çok daha
iyi uyum sağlamaktadır.
Önceki çalışmalardan, Multiple Scales Lindstedt Poincare metodunun klasik Lindstedt
Poincare veya klasik Multiple Scales metoduna göre özellikle kuvvetli nonlineer sistemlerde
daha iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu modelde ise kuvvetli nonlineer durumda salınımın
olmaması dolayısı ile zayıf nonlineer durum ele alınmış ancak perturbasyon parametresinin
artması ile birlikte MSLP çözümlerinin sayısal çözümlerle daha uyumlu olduğu gösterilmiştir.
Çalışmanın parametre değerleri farklı alınarak başka gök cisim hareketlerine uyarlanması da
mümkündür.
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DELİKLİ KOMPOZİT YAPILARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE
ANALİZİ
K. Levend Parnas1, Ozan Erartsın2, M. Bilal Atar3, Gökhan Tursun4
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TED Üniversitesi, Ankara
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
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ABSTRACT

The results of a study for the prediction of failure behavior in advanced composite
structures with holes are presented here. In the first part of the study, a materials test program
based on coupon and fracture tests is conducted to obtain related mechanical properties. A finite
element model is then constructed for simulating the behavior of advanced composite laminates
with hole under tension. Two finite element models using continuum shell elements, one with
and the other without the delamination failure were developed. In order to have a realistic
simulation, the progressive failure analysis is applied. For an optimum model, test results and
simulation results are discussed, thoroughly.
ÖZET
Burada delikli ileri kompozit yapılarda hasarın doğru tahmini için yapılan bir çalışmanın
sonuçları sunulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, kullanılan kompozitlerin ilgili mekanik
özelliklerini belirlemek için kupon ve çatlak ilerleme testlerinden oluşan bir malzeme test
programı yürütülmüştür. Daha sonra, delikli kompozit yapıları incelemek için bir sonlu elemanlar
analizi modeli oluşturulmuştur. Sürekli ortam kabuk elemanları (continuum shell) kullanarak
delaminasyonu (tabaka ayrılmasını) hesaba katan ve katmayan sonlu eleman modelleri
oluşturuldu. Gerçekçi bir simülasyon elde edebilmek için ilerlemeli hasar analizi yapılmıştır. En
uygun modeli belirlemek amacıyla, test sonuçları ve simülasyonlardan elde edilen sonuçlar
ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
GİRİŞ
Bu çalışmada öncelikli olarak malzeme veri tabanı oluşturmak için kupon ve çatlak ilerleme
testleri yapılmıştır. Testlerden elde edilen çıktılar, delikli kompozit bir numunenin sonlu
elemanlar metodu ile simülasyonun yapılmasında kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar ve
simülasyon sonuçları karşılaştırılarak delikli kompozit yapılar için tasarım metodolojisinin
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Kompozit yapılarda genellikle bağlantı amaçlı delikler açılmaktadır. Bu delikler kompozitin
sürekli yapısını bozduğu için yapıda beklenmeyen hasar oluşumlarına yol açabilmektedir. Delikli
kompozit yapıların hasar tahmini simülasyonu, bu yapılardaki hasar durumunun belirlenebilmesi
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için önemlidir. Gerçekçi bir hasar tespit metodolojisi geliştirmek, aynı zamanda daha az test
faaliyetiyle güvenilirliği yüksek simülasyonlar yapmak için önemlidir.
Bu çalışmanın deneysel faaliyetleri ODTÜ ve TAI ortak çalışması olan “Kalın Kesitli İleri
Kompozit Yapıların Tasarım Metodolojisi” adlı SANTEZ projesi kapsamında ODTÜ Makine
Mühendisliği Bölümü Katı Cisimler Mekaniği Laboratuvarında yapılmıştır.
Kupon test faaliyetleri ile malzeme veri tabanı oluşturulması, analiz edilen yapının deneysel
çalışmaları ve sonlu elemanlar yöntemi ile simülasyon yapılması bir tasarım sürecinin bütün
basamaklarını oluşturmaktadır. Bu çalışma sayesinde hem deneysel faaliyetler anlamında önemli
bir bilgi birikimi edinilmiş, hem de delikli kompozit yapılar için bir tasarım metodolojisi
geliştirilmiştir.
Kompozit yapıların hasar tahmini çalışmaları, bu yapıların yaygınlaşmasıyla daha çok tartışılan
bir konu olmuştur. Dünya genelinde yapılan hasar çalışmasında ele alınan başlıca hasar tahmin
yöntemleri Tablo 1.’de sunulmuştur [1]:
Tablo 1:

1 Chamis

6

Puck

11 Zinoviev

2 Eckold

7

Rotem

12 Bogetti

3 Edge

8

Sun (L, NL)

13 Mayes (A, B)

4 Hart-Smith (1,2,3)

9

Tsai (A, B)

14 Cuntze (A, B)

5 McCartney (A,B)

10 Wolfe (A, B)

15 Huang

Bunlardan Puck kriterinin hasar tahmin başarısının yüksek olduğu deneysel çalışmalarda
görülmüştür [1]. Puck kriteri, Hashin kriterinin Puck ve Schürmann tarafından geliştirilmesi ile
ortaya çıkmışıtr. Puck kriteri, Hashin kriterine göre tabakaların basma ve kayma yüklemesi
altındaki hasar tahmininde iyileştirmeler içermektedir. Çekme yüklemesi altında Puck ve Hashin
kriterleri benzer sonuçlar vermektedirler [1]. Hashin kriteri ise elyaf ve reçine hasarını ayrı olarak
ele almaktadır [2].
Bu çalışmada toplamda 2 farklı sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. Modeller Abaqus®
programı yardımıyla sürekli ortam kabuk elemanı kullanılarak oluşturulmuş olup modellerden
biri delaminasyonu hesaba katmakta, diğeri ise katmamaktadır. Yapılan analizlerde Abaqus®
programında mevcut olan Hashin hasar kriteri kullanılmıştır. Analiz sonuçları deneysel veriler ile
karşılaştırılıp uygun sonlu eleman analizi modeli önerilmiş ve deneylerle uyuşmayan noktalar
tartışılmıştır.
MALZEME KARAKTERİZASYONU VE DENEYLER
Çalışma kapsamında malzeme veri tabanı oluşturmak ve simülasyon için gerekli kırılma enerji
değerlerini hesaplayabilmek için bir malzeme karekterizasyon çalışması yapılmıştır. Malzeme
karekterizasyonu için gereken testler ASTM ve EN standartlarına göre yapılmıştır. Yapılan test
faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

809

Elyaf Çekme Testi: Elyaf yönünde elastisite modulü, üst çekme dayanımı ve gerinim pulu
yardımıyla Poisson katsayısı elde edilmiştir. Standart ASTM D3039 [3]
Reçine Çekme Testi: Elyafa dik yönde elastisite modulü, üst çekme dayanımı ve gerinim pulu
yardımıyla Poisson katsayısı elde edilmiştir. Standart ASTM D3039 [3]
İç Düzlem Kayma Testi: ±45° serimli numunenin çekilmesiyle, iç düzlem kayma modülü ve
dayanımı elde edilmiştir. Standard ASTM D 3518 [4]
Çekme testlerinde elde edilen malzeme özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Çekme testlerinden elde edilen özellikler

0°

90°

E [GPa]

48.6

10.3

v (Poisson Katsayısı)

0.29

-

ε (Üst Çekme Gerinimi) [με]

36292

5141

σ (Çekme Dayanımı) [MPa]

1764

52.6

G (Kayma Modülü) [GPa]

3.96

τ (Kayma Dayanımı) [MPa]

90.2

γeff (Etkin Üst Kayma Gerinimi) [με]

22800

γult (Üst Kayma Gerinimi) [με]

50000

Elyaf Yönünde Basma Testi: Elyaf yönünde üst basma dayanımı elde edilmiştir. Standart EN
2850 [5]
Elyafa Dik Yönde Basma Testi: Elyafa dik yönde üst basma dayanımı elde edilmiştir.
Basma testlerinde elde edilen malzeme özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Basma testlerinde elde edilen özellikler

0°

90°

E [MPa]

2475.60

2642.88

σ (Basma Dayanımı) [MPa]

1046.23

186.67

Mod I Tabakalar Arası Kırılma Tokluğu Testi (Çift Konsol Kiriş Testi): Reçine çekme kırılma
enerjisi elde edilmiştir. Standart ASTM D5528 [6]
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Kırılma enerjisi standartta belirtilen 3 farklı yöntemle hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Şekil
1’de gösterilmiştir.
Şekil 1: Mod I kırılma enerjisi

Mod II Tabakalar Arası Kırılma Tokluğu Testi: Reçine kayma kırılma enerjisi elde edilmiştir. Bu
çalışmada Mod II kırılma enerjisi, GII, 0.47 N/mm olarak hesaplanmıştır.
Delikli Numune Çekme Testi: ASTM D5766 [7] standardına göre yapılan delikli kompozit
numunenin üst yük ve uzama değeri elde edilmiştir. Bu amaçla 6 adet delikli numune test
edilmiştir. Test sonuçları Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Delikli numune çekme testi yük-deplasman grafiği

Test sonucunda ±45° ve 90° katmanlarında reçine hasarı, delik çevresinde delaminasyon ve en
son noktada 0° katmanlarında elyaf hasarı gözlenmiştir. Şekil 3’te delikli kompozit numunenin
çekme testi sonrasındaki görünümü verilmiştir.

Şekil 3: Levhanın kırılma sonrası görünümü
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İLERLEMELİ HASAR ANALİZİ
Farklı tabakalardan oluşan kompozit levhalar, ilk tabaka kırıldıktan sonra sağlam tabakalar
sayesinde yük taşıma kapasitesine sahip olmaya devam etmektedir. Bu nedenle tabakalı
kompozitlerin analizinde ilk tabaka kırılması metodu kullanılması aşırı emniyetli tasarımlara yol
açmakta, dolayısıyla kompozit malzeme kullanımının getirdiği düşük ağırlık ve düşük özgül
mukavemet gibi avantajlardan yeterince faydalanılamamaktadır. İlerlemeli hasar analizinde ise
analiz, tabaka yük taşıyabileceği sürece sürdürülür ve tabakanın maksimum yük taşıma kapasitesi
belirlenir. Bu çalışmada incelenen dairesel delikli levhadan örnek verilecek olursa, 90° elyaf
takviyeli tabakalar kırıldığında 0°, +45° ve -45° elyaf takviyeli tabakalar hala yük
taşıyabilmektedir.
İlerlemeli hasar sonlu eleman analizinde, levhada bulunan her bir elemanın levhaya uygulanan
yük ve sınır şartları altında gerilme değerleri belirlenir. Belirlenen gerilme değerlerinin
elemanlarda hasar başlangıcına yol açıp açmadığı, hasar başlangıcı kriterine göre kontrol edilir.
Hasar görülen elemanların elastik modül, kayma modülü gibi mekanik özellikleri kullanılan hasar
ilerleme modeline göre indirgenir ve aynı yük altında mekanik özellikleri indirgenmiş levhanın
yeni gerilme dağılımı hesaplanır. Aynı yük altında başka elemanlarda hasar başlangıcı olmaması
durumunda ise yük arttırılır ve bahsedilen süreç tekrar edilir.
İlerlemeli hasar analizinde hasar, tabaka içi ve tabakalar arası hasar olmak üzere ikiye ayrılarak
incelenebilir.
Tabaka İçi Hasar
Tabaka İçi Hasar Başlangıcı Kriteri
Hasar başlangıcı, malzemede bir elemanın mekanik özelliklerinin indirgenmeye başlandığı andır.
Bu çalışmada Abaqus® sonlu eleman analizi yazılımında mevcut olan 2 boyutlu Hashin kriteri
kullanılmıştır. Hashin hasar başlangıç kriteri, yüklerin uygulanmasına göre elyaf çekme, elyaf
basma, reçine çekme ve reçine basma olmak üzere 4 alt modu içerir [8]. Hasar indeksi,
elemanlarda hasar başlangıcı gerçekleşmiş ise 1, gerçekleşmemişse hasar başlangıcına
yakınlığına göre artan ve 1’den küçük bir değerdir. 2 boyutlu Hashin hasar başlangıç kriterinin
modları aşağıda verilmiştir:
Elyaf çekme modu hasar indeksi:
Elyaf basma modu () hasar indeksi:
Reçine çekme modu hasar indeksi:
Reçine basma modu hasar indeksi:
: Elyaf doğrultusundaki çekme mukavemeti
: Elyaf doğrultusundaki basma mukavemeti
: Elyafa dik doğrultudaki çekme mukavemeti
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: Elyafa dik doğrultudaki basma mukavemeti
: Elyaf doğrultusundaki kayma mukavemeti
: Elyafa dik doğrultudaki kayma mukavemeti
: Kayma gerilmesinin elyaf çekme modundaki hasara etkisini belirleyen katsayı
: Gerilme tensörü elemanları, 11: elyaf doğrultusu, 22: elyafa dik doğrultu 12: tabaka içi
Tabaka İçi Hasar İlerlemesi Modeli
Kabuk elemanları ile yapılan analizlerde, Abaqus®’te mevcut olan enerjiye dayalı doğrusal hasar
ilerleme modeli kullanılmıştır [8]. Şekil 4’te gösterilen enerjiye dayalı hasar ilerleme modeline
göre hasar başlangıcı gerçekleşen bir elemanın bir moddaki gerilim miktarı, dolayısıyla mekanik
özellikleri, ilgili modun kırılma enerjisine göre kademeli olarak doğrusal şekilde azaltılır. Belli
bir moddaki yükleme altında bir elemanın etkin gerilme – etkin gerinim grafiğinin altında kalan
alan o modun kırılma enerjisi kadardır. Etkin gerilme, , her bir hasar modu için ayrı ayrı
tanımlanmış olup tabaka gerilmelerine bağlıdır. Bir hasar modunda açığa çıkan enerji (kırılma
enerjisi) malzemenin karakteristik özelliğidir ve ancak deneylerle belirlenir. Delikli levhanın
çekme analizi ile ilgili olan elyaf çekme kırılma enerjisi, , kompakt çekme, reçine çekme kırılma
enerjisi, , ise çift konsol kiriş testi (Double Cantilever Beam – DCB) ile belirlenebilmektedir.
Ancak kompakt çekme deneyi yapılmadığı için kırılma enerjileri [9]’da örneklendiği gibi
nümerik zorluğa yol açmayacak (Şekil 1’deki doğrunun eğimi çok fazla olmayacak) bir
büyüklükte seçilmiştir.
Tabakalar Arası Hasar

Tabakalar Arası Hasar
Tabakalar arası hasar, yapışkan ara eleman yöntemi (cohesive zone method) ile modellenmiştir.
Tabakalar arası bölgeye ait arayüz modülü, dayanım gibi özellikler [9]’de belirtilen prosedüre
uygun olarak belirlenmiştir. Arayüzün kırılma tokluğu ise kırılma tokluğu testi ile elde edilmiştir.
Tabakalar Arası Hasar Başlangıcı Kriteri
Tabakalar arasındaki hasar başlangıcının tespiti için karesel gerilme kriteri (quadratic stress
criterion) kullanılmıştır. Bu kritere göre hasar başlangıcı, tabakalar arası gerilmelerin 2.
derecelerinin bir kombinasyonunun, tabakalar arası dayanım değerlerinin 2. dereceleri tarafından
belirlenen bir dayanım limitini aşmasıyla gerçekleşir.
Tabakalar Arası Hasar İlerlemesi Kriteri
Tabakalar arası hasar ilerlemesinde tıpkı tabaka içi hasar ilerlemesi modelinde olduğu gibi
doğrusal hasar ilerlemesi modeli kullanılmıştır. Bu modele göre tabakalar arası bölgeye ait
esneklik katsayıları, artan tabakalar arası deplasmanla birlikte doğrusal olarak azalmaktadır.
Sonlu Eleman Modeli
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Bu çalışmada, üstten görünüşü Şekil 5’te sunulan [45/0/-45/90]2S dizilimine sahip, 16 tabakalı,
toplam kalınlığı 3,6 mm olan, S2/MTM49L tek yönlü cam elyaf/reçine prepregden yapılmış
kompozit numune kullanılmıştır.
Delikli levhanın sonlu eleman modelleri Şekil 6 ve Şekil 7’de verilmiştir. Levha, Abaqus®
Explicit ile çift duyarlıklı çözücü (double precision solver) kullanılarak modellenmiştir. Çift
duyarlıklı çözücü kullanımı, eksplisit modelin çözümünde ihtiyaç duyulan zaman artış aralığı
sayısının fazlalığından dolayı kullanılmıştır, tek duyarlıklı çözücüde elemanların düşük
deplasman mertebelerinde aşırı deformasyonu görülmüştür. Yarı-statik yüklemeyi eksplisit
çözücüde doğru simüle etmek için analiz boyunca kinetik enerjinin iç enerjiden oldukça düşük
olmasını sağlayacak şekilde yükleme hızı düşük seçilmiştir. Analiz süresince yapıda oluşan iç
enerji ve kinetik enerji değişimi Şekil 8’de görülmektedir. Modelde sadece 0,4 mm eleman boyu
kullanılmıştır. Her yerde sık ağ kullanılması aşırı eleman deformasyonu sorununu ortadan
kaldırmıştır. Delaminasyonlu ve delaminasyonsuz iki modelde de tabaka içi bölgede kalınlık
doğrultusunda tabaka başına 1 eleman kullanılmıştır. Tabaka içinde kullanılan eleman 8 düğümlü
sürekli ortam kabuk elemanıdır (SC8R). Delaminasyonlu modelde tabakalar arasına tabakalı
yapının elastik modülünü etkilemeyecek kalınlıkta (0,001 mm) 8 düğümlü yapışkan ara
elemanlar (COH3D8) eklenmiştir. Levhanın iki ucunda bulunan 80 mm uzunluğundaki tutma
bölgeleri analize dahil edilmemiş, deplasman doğrudan levhanın kesitine uygulanmıştır. Analizde
gerekli olan elastisite modülü, kayma modülü, çekme, basma ve kayma mukavemeti ve kırılma
toklukları değerleri için malzeme test programında elde edilen sonuçlar kullanılmıştır.

Şekil 5: Delikli levhanın üstten görünümü
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Şekil 6: Kalınlık yönünde delaminasyonlu model detayı

Şekil 7: Sonlu eleman modeli ve eleman büyüklükleri
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Şekil 8: Modelde iç enerji ve kinetik enerji değişimi

SAYISAL SONUÇLAR

Şekil 9: Deney ve simülasyon sonuçlarının karşılaştırılması
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Şekil 9’da deneysel yük-deplasman grafiğini temsilen numunelerden sadece birine ait yükdeplasman grafiği kullanılmıştır. Diğer numuneler de grafiği verilen bu numune ile benzer
sonucu vermiştir. Şekil 10 ve 11’de kullanılan renk kodunda ilgili hasar biçimine göre (reçine
veya elyaf hasarı) mavi renk hasarsız veya az hasarlı bölgeyi, kırmızı renk tam hasarlı bölgeyi,
yeşil renk ise orta derecede hasarlı bölgeyi temsil etmektedir.

Şekil 10: Delaminasyonlu modelde %85 nihai yükte hasar durumu

Şekil 11: Delaminasyonlu modelde nihai yükte hasar durumu
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Şekil 9’da görüldüğü üzere deney ve simülasyon sonucunda benzer yük-deplasman grafiği elde
edilmiştir. Delaminasyonsuz modelde nihai yük, deneysel nihai yükten %20 daha fazla olmasına
rağmen delaminasyonun hesaba katılması ile simülasyondan elde edilen nihai yük, deneysel nihai
yükün %6 fazlasına kadar yaklaşmıştır. Nihai yükteki bu düşüşe, delaminasyon kaynaklı enerji
kaybı neden olmuştur. Analiz sonucuna göre delaminasyon bütün tabakalar arasında, deliğin
etrafında gerçekleşmiştir. Şekil 11’de takviye açısı 0°’den farklı olan tabakalarda, sadece reçine
hasarının gerçekleştiği ve elyaf hasarının da sadece 0° takviye açılı tabakalarda gerçekleştiği
görülmüştür. Bu hasar biçimi deney sonunda elde edilen hasar biçimi ile örtüşmektedir. Deney
sonucunda üstteki 45° açılı tabakanın sadece elyaf çekme modunda hasara uğradığı ve delik
etrafındaki delaminasyon olduğu gözlemlenmektedir. Laminat seviyesinde yapılan testlerin sonlu
eleman analizinin sonuçlarıyla uyumluluğu, geliştirilen tasarım metodolojisi ile delikli kompozit
laminatlarda hasar karekterizasyonunun başarıyla yapıldığını göstermektedir.
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ABSTRACT
This study presents a numerical solution for the steady state hyperbolic heat conduction
problem in radial direction as one-dimensional case for the thick walled hollow cylinders
made of Functionally Graded Material (FGM). The simple power that accepted as the material
changing function has been applied for the material properties such as thermal conductivity,
density, and specific heat. The governing differential equation of the temperature distribution
has been solved using Complementary Function Method (CFM) which is one of the initial
value methods. The obtaining numerical results have been compared with the analytical
results. The variation of the nondimensional temperature distribution has been investigated
with the in-homogeneity parameter. The results have been demonstrated in the figure.
ÖZET
Bu çalışmada radyal doğrultuda Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden (FDM) yapılmış
kalın cidarlı içi boş silindirlerin tek boyutlu zamana bağlı olmayan ısı problemi sayısal olarak
ele alınmıştır. Malzeme değişim fonksiyonu olarak kabul edilen basit kuvvet fonksiyonu
(simple power) ısı iletkenliği, yoğunluk ve özgül ısı gibi malzeme özelliklerine uygulanmıştır.
Sıcaklık dağılımını idare eden ikinci dereceden diferansiyel denklem başlangıç değerleri
yöntemlerinden biri olan Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) ile çözülmüştür. Elde
edilen sayısal sonuçlar analitik çözümlerle karşılaştırılmış, boyutsuz sıcaklık dağılımının
inhomojenlik parametresiyle değişimi incelenmiştir. Sonuçlar grafik halinde sunulmuştur.
GİRİŞ
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM) özellikleri bir yüzeyden diğerine gittikçe
belirli bir fonksiyona göre değişkenlik (sürekli veya dereceli olarak) gösteren kompozit
sınıfında sayılan malzemelerdir. 1980’li yıllarda ilk Japonya’da geliştirilen bu malzemeler
özellikle yüksek sıcaklığa maruz kalan ortamlarda kullanılmaya başlanmıştır. Fonksiyonel
olarak derecelendirilmiş malzemelerin yüksek basınçlara dayanma, radyal yüklemeler ve
radyal sıcaklık dağılımındaki etkileri sebebiyle silindir şeklinde kullanımları bulunmaktadır.
Özellikle ısıl gerilme problemlerinde önemli bir tasarım işini oluştururlar [1]. Nükleer
reaktörlerde, uzay araçlarında ve soğutma sistemlerinin yansıra dişçilikte (implant),
ortopedide, sensör [2] ve jeneratör yapımında kullanım alanları bulunmaktadır. Ayrıca
ülkemizin Vizyon 2023 hedefleri kapsamında da kompozit malzemelerin hem üretim hem de
kullanım alanında hedefleri olduğu bilinmektedir.
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Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerde, malzeme üzerinde meydana gelen gerilmelerin
yoğunluk, elastisite modülü, ısıl iletim katsayısı, ısıl genleşme katsayısı gibi malzeme
özeliklerini kullanarak azaltmak amaçlanır. Bu hangi malzemenin karışıma ne kadar oranla
ilave edilmesi gerektiğini ortaya çıkarır. Bunun için inhomojenlik parametresi olarak
adlandırılan boyutsuz bir büyüklük kullanılır. İmalatlarında daha çok toz metalürjisi
yönteminin kullanıldığı görülür. Bu şekilde Alüminyum-Seramik gibi farklı kombinasyonlar
yapılabilmektedir.
Araştırmacılar FDM’lerdeki sıcaklık dağılımı problemlerini farklı boyut ve durumlar için
incelemiştir. Bunlardan bazılarına değinecek olursak, Jabbari ve ark. [3] tek boyutta FDM
silindir için zamana bağlı olmayan genel ısıl gerilme analinizi yapmışlardır. Poisson oranı
dışındaki malzeme özelliklerinin yarıçap ile değiştiğini kabul etmişler ve Navier denklemleri
kullanarak çözüme gitmişlerdir. Bir başka çalışmada FDM’den yapılmış ve özellikleri eksenel
simetri ile değişen içi dolu bir silindirdeki sıcaklık dağılımı değişkenlerine ayırma yöntemi ile
yapılmıştır [4]. Kısa boyutlu FDM silindirlerin hem mekanik hem de ısıl gerilme analizlerini
veren bir çalışmanın yine eksenel simetri içinde ele alındığı görülmektedir [5]. Bu kapsamda
FDM silindirlerdeki sıcaklık dağılımını inceleyen çalışmalar için [6-8] referanslarına
bakılabilir.
Bu çalışma kapsamında fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış ısıya maruz
kalan içi boş kalın cidarlı bir silindirdeki sıcaklık dağılımı zamandan bağımsız ve boyutsuz
halde hesaplanmaktadır. Malzeme özellikleri yarıçapın bir fonksiyonu olarak belirlenmekte ve
tek boyutta olan bu değişimin malzemedeki sıcaklık dağılımına etkisi araştırılmaktadır. Bu
noktada inhomojenlik parametresi olarak adlandırılan β’nın farklı değerlerinde (-3, -1, 0, 1 ve
3) sıcaklığın nasıl değiştiği sayısal bir çözümleme yöntemi olan Tamamlayıcı Fonksiyonlar
Yöntemi (TFY) ile belirlenmektedir. Bu yöntemin daha önce yaylarda [9], disk ve kürelerde
[10] başarı ile uygulandığı görülmektedir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Diferansiyel Denklemin Elde Edilmesi:
Kalın cidarlı içi boş silindirlerde zamana bağlı olmayan tek boyutlu ısı transferi denklemi
dk (r )
silindirik koordinatlar gözüne alınarak [11] şu şekilde yazılabilir ( k ' 
):
dr
'
 2T T  1 k '  ' C p 




0
r 2 r  r k  C p 

(1)

Burada r radyal koordinat, T sıcaklık, k ısıl iletim katsayısı,  yoğunluk ve C p sabit
basınçtaki özgül ısıyı göstermektedir. Bu denklemde yer alan tüm malzeme özelliklerinin
sadece radyal koordinatla aşağıda gösterildiği şekilde basit bir kuvvet fonksiyonuna uyacak
şekilde değiştiği kabulü yapılmıştır.


r
k r   ko   ,
 ro 



r
 r    o   ,
 ro 

r
C p r   C p o  
 ro 



(2)

Bu denklemlerde alt indis “o” söz konusu büyüklüğün dış yüzeydeki değerini temsil
etmektedir. Fiziksel olarak her bir malzeme özelliğine ait kuvvet parametresi farklı değerler
almaktaysa da, bu çalışmada genel bir görüş elde edebilmek amacıyla bu kuvvetler birbirine
eşit olarak kabul edilmiştir. Bu kabuller ile (1) nolu denklem aşağıda olduğu şekilde yeniden
yazılabilir.
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 2T 1
T
 1   
0
2
r
r
r

(3)

To ortam sıcaklığını ve Two silindirin dış yüzey sıcaklığını göstermek üzere tanımlanan
R

r
 r  ro R
ro





T  To

 T   Two  To  To
Two  To

(4)

boyutsuz büyüklükler yardımı ile (3) nolu denklem boyutsuz şekilde yazılabilir.

 2
1 
 1   
0
2
R R
R

(5)

Bu denklemin kapalı çözümü C1 ve C 2 integral sabitleri olmak üzere

 R   1 R  C1  C2

(6)

şeklindedir. Aşağıda ele alınan boyutsuz sınır şartları yardımı ile

 1 R 1
  0  R  0.6

(7)

sıcaklık dağılımın analitik çözümü için aşağıdaki ifade elde edilir.

 R  

R   0.6 
1  0.6 

(8)

Sayısal çözümleme Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) ile yapılmakta ve analitik
sonuçlarla karşılaştırılmaktadır.
Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi (TFY):
Bu çalışmada sayısal analiz Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) ile
gerçekleştirilmektedir. Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi, sınır değer problemlerini
başlangıç değer problemine dönüştürerek çözmek için geliştirilmiş yöntemlerden bir tanesidir.
Adı geçen yöntemin en büyük avantajlarından birisi yöntemin denklemin mertebesinden
bağımsız olması ve denklemdeki katsayıların değişken olabilmesine izin verebilmesi
özelliğidir. Bu nedenlerden ötürü çok farklı fiziksel olayların çözümünde başarıyla
kullanılabilmektedir. TFY ile çözüm yapabilmek için öncelikle mevcut denklemin kanonik
formda yazılması gerekir. Diğer bir deyişle ikinci dereceden olan bu tek denklemin, iki adet
birinci dereceden diferansiyel denklemle temsil edilmesi gerekir. Örneğin aşağıdaki
diferansiyel denklem ve sınır şartları göz önüne alındığında [12], mevcut denklemin kanonik
formda yazılabilmesi için
y ' ' ( x) 

1
y ( x)  x
x2

y (1)  y ' (1)  0
y ( 2)  0

basit değişken dönüştürmesi yapılabilir veya probleme ait fiziksel büyüklüklerden uygun olan
iki tanesi problemin esas değişkenleri olarak seçilebilir. Değişken dönüştürmesinin
kullanılması durumunda
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z1  y ( x)
z 2  y ' ( x)

esas denklem aşağıdaki kanonik formu

z '1  z 2
z'2  

1
z1  x
x2

veya
 z '1   0
    1
 z ' 2   x 2

1  z  0
 1  
0  z 2  
x
   

sınır şartları da aşağıdaki formu alacaktır.

z1 (1)  z 2 (1)  0
z1 (2)  0
Bu tip n inci mertebeden denklemler yöntem gereği tanımlanan (n+1) adet sınır şartı ve
probleme ait gerçek sınır şartları göz önüne alınarak ayrı ayrı çözüldükten sonra, genel çözüm
bu çözümlere bağlı olarak ifade edilmektedir. Sonuçların hassasiyeti seçilen sayısal yönteme
bağlıdır. Burada dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemi ile çözümlemeler yapılmaktadır.
Yöntem hakkında daha detaylı teorik bilgi [13-15] referanslarından temin edilebilir.
SAYISAL SONUÇLAR
İnhomojenlik parametresi olan  ’nın sıcaklık dağılımındaki rolünü belirlemek için TFY
 ’nın 0, 1 ve 3 değerleri için uygulanmıştır. Her bir durum için program çalıştırılmış ve basit
kuvvet fonksiyonuna bağlı olarak boyutsuz sıcaklık değerleri elde edilmiştir. Çizelge 1, bu
dağılımın analitik ve sayısal sonuçlarının karşılaştırmasını vermektedir. Sonuçlar virgülden
(veya noktadan) sonra 6 hane olacak şekilde gösterilmiştir. Boyutsuz yarıçap olan R 0,6’dan
1’e kadar 0,05 artışlarla değişmektedir.
Çizelge 1’de  ’nın negatif değerlerine ayrıca yer verilmemiştir. Dikkate alınan hane
sayısında hata miktarının çok düşük olduğu gözlenmiş bu sebeple yüzde bağıl hataları
hesaplanmamıştır.

822

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

Pekel ve Yıldırım

Çizelge 1. Farklı  değerleri için sonuçların karşılaştırılması

 0
R

Analitik

 1

Sayısal

Analitik

Sayısal

 3
Analitik

Sayısal

0.60 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.65 0.156693 0.156693 0.125000 0.125000 0.074777 0.074777
0.70 0.301768 0.301768 0.250000 0.250000 0.161990 0.161990
0.75 0.436829 0.436829 0.375000 0.375000 0.262596 0.262596
0.80 0.563171 0.563171 0.500000 0.500000 0.353751 0.377551
0.85 0.681850 0.681850 0.625000 0.625000 0.507813 0.507812
0.90 0.793745 0.793745 0.750000 0.750000 0.654337 0.654337
0.95 0.899587 0.899587 0.875000 0.875000 0.818080 0.818080
1.00 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

Boyutsuz sıcaklık  ’nın boyutsuz yarıçap R ile değişimini elde etmek amacıyla  pozitif ve
negatif olmak üzere farklı değerlerde (-3, -1, 0, 1 ve 3) seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil
1’de verilmiştir. Bu durum değerlerin pozitiften negatife doğru nasıl değiştiğini göstermesi
açısından önemlidir.

Şekil 1. Boyutsuz sıcaklığın boyutsuz yarıçap ile değişimi
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SONUÇLAR
Bu çalışmada içi boş kalın cidarlı fonksiyonel derecelendirilmiş silindir malzemelerin zamana
bağlı olmayan sıcaklık dağılımı incelenmiştir. Bu dağılımı idare eden ikinci dereceden
doğrusal ve homojen bir diferansiyel denklem Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi ile sayısal
olarak çözümlenmiştir. Çözümlemede dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemi kullanılarak
sonuçlar altı haneli hassasiyette gösterilmiştir. Sağlama yapmak amacıyla analitik sonuçlarla
karşılaştırılmaya gidilmiştir.
Elde edilen sonuçlar ışığında; artan  değerleri ile boyutsuz sıcaklığın düştüğü, negatif
değerlerde ise arttığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda  , birleşen malzemelerin hacim
oranlarını gösteren bir parametre olması sebebiyle belli bir oranda seçilebilmektedir. Teorik
olarak büyük değerlerin hesaplanabiliyor olması gerçekte, üretim sürecinde kullanılan diğer
malzeme özelliklerine bağlı olacağından tasarım ve hesaplamalarda araştırmacıların dikkat
etmesi gereken bir konudur. Sonuçlar  ’nın sıcaklık dağılımın bulunmasında yararlı bir
parametre olduğunu göstermektedir. Söz konusu yöntemin silindirlerin ısıl analizlerinde de
başarılı bir şekilde kullanılabileceği ve yüksek hassasiyetle sonuçlara ulaşılabileceği
anlaşılmıştır.
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FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ MALZEMEDEN YAPILMIŞ İÇİ
BOŞ ÜÇKATLI KÜRENİN TORSİYONEL SERBEST TİTREŞİMİNİN
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ABSTRACT
In this study, torsional vibration of three-layered hollow sphere whose materials of upper and
lower layers are homogeneous and isotropic and that of mid-layer is isotropic and functionally
graded one, is investigated with utilizing discrete-analytical method within the three
dimensional exact equations of elastodynamics. It is supposed that perfect contact conditions
are valid on interfaces between the layers.
ÖZET
Bu çalışmada, üst ve alt katmanı homojen-izotrop malzemeden, orta tabakası izotropfonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış üç tabakalı içi boş kürenin torsiyonel
(burulma) doğal titreşimi, elastodinamiğin üç boyutlu kesin denklemleri çerçevesinde diskritanalitik yöntemle incelenmiştir. Kürenin katmanları arasında ideal temas koşullarının
sağlandığı kabul edilmektedir.
GİRİŞ
Üzerinde yer aldığımız yerkürenin dinamiğinin öğrenilmesi problemlerini de içeren, kürenin
dinamiğinin öğrenilmesine ait problemler 19. yüzyıldan günümüze pek çok araştırmacı
tarafından ele alınmış ve alınmaktadır. Hem yerküre modellerinin geliştirilmesi hem de yapı
elemanlarının üretim teknolojilerinin gelişimi neticesinde araştırmalar, homojen kürenin
dinamiğinden tabakalı kompozit malzemeden oluşan kürenin dinamiğinin öğrenilmesine
genişletilmiştir.
Bu alandaki ilk çalışmalar homojen-izotrop kürenin doğal titreşim frekansları ve mod
şekillerinin belirlenmesine yöneliktir. [1] kaynağında ele alınan homojen-izotrop kürenin
doğal titreşiminin, birbirinden bağımsız olan temel iki tür titreşimin (günümüzdeki
isimlendirmeyle torsiyonel ve sphereiodal titreşimler) lineer kombinasyonu olduğu
verilmiştir. Homojen-izotrop içi dolu kürenin her iki titreşimine ait pek çok parametre
değişimi için sayısal sonuçlar [2]'de verilmiştir. [3]'de iki ve üç katlı içi boş kürenin torsiyonel
ve sphereiodal doğal titreşimlerine ait sayısal sonuçlar verilmektedir. Küresel-izotrop şeklinde
anizotrop kürenin torsiyonel titreşimlerinin doğal frekansları [4]'de ele alınmıştır. Küresel826
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izotrop biçiminde anizotrop küre için sphereiodal titreşime ait doğal frekans değerleri ve mod
şekilleri yaklaşık-analitik çözüm yöntemi kullanılarak [5] kaynağında incelenmiştir.
Bu çalışmada yukarıda kısaca özeti verilen çalışmalardan farklı olarak, dış katmanları
homojen-izotrop, orta katmanı fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış içi boş
kürenin torsiyonel (toroidal) titreşimi, elastodinamiğin üç boyutlu kesin denklemleri
yardımıyla incelenmiştir. Çeşitli geometrik ve malzeme parametrelerinin, ele alınan
fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış kürenin torsiyonel titreşimine etkisini
gösteren çok sayıda sayısal sonuç verilmiş ve analiz edilmiştir.
PROBLEMİN MATEMATİKSEL MODELİ
Ele alınan sınırdeğer probleminin çözüm kümesi, aynı merkezli a ve b (b<a) yarıçaplı
kürelerin arasında kalan bölgedir (Şekil 1). Küresel koordinatlarda verilmiş, bu bölgede
sağlanan hareket denklemleri [3],
(i )
(i )
(i )
 rr
u (i )
1  r 1  r 1  (i )
(i )
(i )


 2 rr  
  
 cot   r(i )    (i ) r2 ,

r
r sin  
r 
r
t

 r(i )

(i )
(i )
u(i )
1   1  1  (i )
(i ) 
(i )


 3 r  2cot    
,

r
r sin  
r 
r
t 2

(i )
(i )
(i )
1  1  1  (i )
(i )
(i ) 
(i ) u


 3 r  cot        

r
r sin  
r 
r
t 2

 r(i )



Bünye denklemleri,
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Kinematik bağıntılar,
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m; n  r, , 

(5)

dir. Yukarıda verilen (1) - (5) denklemlerinde bilinen notasyonlar kullanılmıştır. Burada (i)
katman numarasını,  (i )   (i ) (r ) ve  (i )   (i ) (r ) Lame sabitlerini göstermektedir. Ancak
homojen-izotrop malzeme göz önüne alındığında (yani, i=1 ve 3 için)



(i )





E0(i) 0( i)



1  0(i ) 1  2 0(i )



 sb. ,

 (i ) 



E0(i )

2 1  0(i )



 sb. olur. Orta katmanın (i=2 için)

fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) yapıldığı ve malzemenin mekanik
özelliklerinin



E (2) (r )  E0(2) 1  1  a1r  b1 



n1 m1




,  (2) (r )   0(2) 1  2  a2r  b2 



 (2) (r )  0(2) 1  3  a3r  b3 



n2 m2

,

n3 m3

(6)

şeklinde değiştiği kabul edilmektedir. Burada k , ak , bk , nk ve mk (k=1, 2, 3) reel
sayılardır.
PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ VE SAYISAL SONUÇLAR
Sayısal hesaplamalarda, [6, 7] kaynaklarında verildiği gibi, sürekli inhomojen olan orta
katman malzemesi, mekanik özellikleri ele alınan FDM yardımıyla belirlenen sonlu sayıda alt
katmana ayrılır ve her alt katmanda malzeme kendi içinde homojen olarak kabul edilerek;
kürenin orta katman malzemesi, parçalı sürekli homojen malzeme ile yer değiştirilmiş olunur.
Bu sayede her biri farklı mekanik özelliklere sahip çok katlı küresel kalın katman elde edilir.
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme için elde edilmek istenen sayısal sonuçlar, orta
katmanın ayrıklaştırıldığı katman adedine göre elde edilen sayısal sonuçların yakınsaklığından
belirlenecektir.

(b)
(a)
Şekil 1. Ele alınan çözüm bölgesi; kürenin geometrik formu (a) ve x3  0 kesiti (b).
Dalga denklemini sağlayan üç tane Helmoltz potansiyelleri  (r,  , , t ) ,  (r, , , t ) ve
 (r ,  ,  , t ) :





 (r ,  , , t )  A jn1 2 ( r )  B yn1 2 ( r ) Pnm (cos  ) cos(m  t ) ,
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 (r ,  , , t )   E jn1 2 (  r )  F yn1 2 (  r )  Pnm (cos  ) cos(m  t )

 (r ,  , , t )  C jn1 2 (  r )  D yn1 2 (  r ) Pnm (cos  )sin(m  t ) ,
(7)

olarak belirlenir [8]. (7)’de A,B,C,D,E ve F bilinmeyen sabitler,    c1 ,    c2 , c1
    2   boyuna dalga hızı, c2    kayma dalga hızı,  radyan doğal frekans



ve





malzeme



yoğunluğudur.

Ayrıca






jn1 2 (r )  
J n1 2 (r ) 
2r



ile

yn1 2 (r )




Yn1 2 (r )  birinci tip ( J n1 2 (r ) ) ve ikinci tip ( Yn1 2 (r ) ) n. dereceden Bessel
 
2r


fonksiyonlarının lineer kombinasyonu ve Pnm (cos  ) , n. dereceden, m. mertebeden asosiye
Legendre polinomunu göstermektedir. Belirtelim ki, içi dolu küre olması durumunda (7)
ifadelerinde yn1 2 (r ) 'li terimin katsayıları sıfır alınır yani, B=D=F=0 alınır. (5)’de verilen
potansiyeller yardımıyla ur(i ) (r , ,  , t ) , u(i ) (r ,  ,  , t ) ve u(i ) (r , ,  , t ) yerdeğiştirmeleri,

ur(i ) (r , ,  , t ) 





  2 r  (i )

 (i )
2 (i ) 

,

 r 
 r 2

r







 2 r  (i )
1  (i )
1  (i )
u (r , ,  , t ) 


,
r 
sin  
r  r
(i )



 2 r  (i )
1  (i )  (i )
u (r , ,  , t ) 


r sin  

r sin   r
(i )



(8)

olarak elde edilir [8]. (8) ifadeleri sırasıyla (3) ve (2) de göz önüne alınırsa, gerilmelerin (7)
potansiyelleri ile ifadesi elde edilir ve bu ifadeler (1)’de verilen denklemleri özdeşlikle sağlar.
Dolayısıyla ele alınan sınırdeğer probleminin çözümü, (7)’de verilen potansiyellerin
bilinmeyen katsayılarının, ele alınan sınırdeğer probleminin sınır ve temas koşulları
çerçevesinde belirlenmesine dönüştürülmüş olunur. Yerdeğiştirme ve gerilmelerin ifadeleri,
(4) sınır koşulları ile (5) temas koşullarında yerine yazılarsa, (7)’de verilen bilinmeyen
katsayılara göre düzenlenmiş, birbirinden bağımsız çözülebilen, örneğin,
1( A(i ) , B(i ) , E (i ) , F (i ) )  0 ,
 2 (C (i ) , D(i ) )  0 , i=1,2,3.

(9)

şeklinde iki adet homojen cebirsel denklem takımı elde edilir. Her bir cebirsel denklem
takımının determinantının sıfırlığından ele alınan içi boş küreye ait kritik doğal frekanslar
elde edilir. Bu kritik frekanslar, sırasıyla, “sphereiodal” ve “torsiyonel” olarak adlandırılır. Bu
çalışma kapsamında ancak torsiyonel doğal titreşim frekansları ele alınacaktır.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu kısımda, yukarıda matematiksel modeli ve çözümü verilen içi boş üç tabakalı (dış
tabakaları homojen-izotrop malzemeden, orta tabakası fonksiyonel derecelendirilmiş
malzemeden yapılmış) kürenin doğal titreşimine ait torsiyonel doğal frekansları verilecektir.
Öncelikle yapılan işlemlerin ve sayısal sonuçların elde edilmesinde kullanılan algoritma ve
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programların doğruluğu literatürdeki uygun çalışmalarla test edilmiştir (Çizelge 1). Belirtelim
ki, bütün sayısal sonuçların elde edilmesinde MATLAB ve 103 hassasiyet ile çalışılmıştır.
Çizelge 1’de, katmanları farklı homojen-izotrop ( mi  ni  i  0 (i  1, 2,3) denklem (6))
malzemeden hazırlanmış, üç katmanlı içi boş kürenin doğal titreşimine ait ilk beş doğal
frekans değerleri    a  (1)  (1)  , farklı küresel harmonik (n (7)) değerleri için


verilmiştir. Çizelgede verilen rasyonel ifadelerin payında (paydasında), uygun parametre
değerleri için tarafımızdan yapılan algoritma ve programlarla hesaplanmış sayısal sonuçlar
([3]'de verilen sayısal sonuçlar) verilmiştir. Çizelgede verilen sonuçların yeterince birbirine
yakın olması, tarafımızdan yapılan işlem, algoritma ve programlara güveni sağlamaktadır.
Ayrıca burada verilmemekle beraber belirtelim ki, [8]’de içi dolu homojen-izotrop küre için
verilen sayısal sonuçlar ile bu çalışmada kullanılan algoritma ve programlar ile uygun
durumda elde edilen sayısal sonuçlar karşılaştırılarak güven yine teyit edilmiştir.
Bulunan sonuç
Çizelge 1. Torsiyonel doğal titreşim frekansları (  ) (
)
[3]
E (2) / E (1)   (2) /  (1)  3 , E (3) / E (1)   (3) /  (1)  5 ,  (i )  0.3 , r1 / a  0.8 , r2 / a  0.6 ,
b / a  0.4 , mi  ni  i  0 (i  1, 2,3) .

   a  (1)  (1) 


n
0
1
2
3
4
5

1
5,483
5,483
5,925
5,925
2,777
2,777
4,263
4,263
5,551
5,551
6,737
6,737

2
9,752
9,752
10,005
10,006
6,732
6,732
7,784
7,784
8,956
8,956
10,159
10,160

3
16,077
16,078
16,285
16,286
10,508
10,508
11,252
11,253
12,226
12,227
13,403
13,403

4
21,485
21,486
21,588
21,589
16,695
16,695
17,293
17,294
18,063
18,063
18,981
18,981

5
25,557
25,558
25,645
25,645
21,793
21,793
22,097
22,097
22,499
22,499
22,997
22,997

Çizelge 2'de bazı parametre değerlerinde verilen sayısal sonuçlar, dış katmanları homojenizotrop, orta katmanı FDM (elastik sabitleri (6)'da tanımlanan malzeme
E (2) / E (1)   (2) /  (1)  3

E (2) E (1)

r  r2

  (2)  (1)

5 -FDM
r  r2

burada,

E (2) E (1)

r  r1

  (2)  (1)

r  r1

3

ve

 5 alınmıştır) olarak seçilmiş içi boş küre için orta

tabakanın sonlu sayıda alt katmana ayrılarak kendi içinde homojen olarak alınması yani,
kürenin orta katman malzemesi parçalı sürekli homojen malzeme ile yer değiştirilmesi
durumunda elde edilen  doğal frekans değerleri sadece n=0 ve 1 için verilmiştir. Çizelgeden
görüldüğü gibi, katman sayısının artışına bağlı olarak bulunan  doğal frekans değerleri bir
asimptota yaklaşmaktadır (belirtelim ki, n=2,3,4 ve 5 için de sayısal değerler hesaplanmış ve
benzeri özellik elde edilmiştir). Bu değerler, uygun parametre değerleri için orta tabakanın
FDM olması durumunda elde edilecek doğal frekansları olarak kabul edilir [6,7]. Çizelge
verilen sayısal sonuçlara ve elde edilen özelliğe esaslanarak bundan sonraki bütün
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hesaplamalarda orta tabaka FDM alındığında, hesaplanacak  doğal frekans değerleri için
"orta tabaka katman adedi" 10, aksi durumda 1 olarak alınacaktır.
Çizelge 2. "Orta tabaka katman adedi"nin artırılarak, içi boş FDM küre'ye ait torsiyonel doğal
titreşim frekanslarının (  ) elde edilmesi ( E (2) / E (1)   (2) /  (1)  3 5 -FDM,
E (3) / E (1)   (3) /  (1)  1 ,  (i )  0.3 ( m2  n2  2  0 ), r1 / a  0.8 , r2 / a  0.6 , b / a  0.4 ,

mi  ni  i  1(i=1,3)).

   a  (1)  (1) 
n


1
2
3
4
5
0
1
6,835
9,901
15,983
22,723
24,915
2
6,723
10,020
15,820
22,812
24,884
3
6,705
10,035
15,882
22,729
24,957
4
6,699
10,040
15,900
22,712
24,967
5
6,696
10,043
15,908
22,705
24,971
6
6,695
10,044
15,913
22,702
24,973
7
6,694
10,044
15,915
22,700
24,974
8
6,693
10,045
15,917
22,698
24,975
9
6,693
10,045
15,918
22,698
24,975
10
6,692
10,045
15,919
22,697
24,976
12
6,692
10,046
15,920
22,696
24,976
15
6,692
10,046
15,921
22,696
24,976
18
6,691
10,046
15,921
22,695
24,977
1
1
7,096
10,298
16,134
22,817
25,044
2
6,989
10,419
15,963
22,912
25,010
3
6,972
10,435
16,024
22,825
25,088
4
6,966
10,440
16,043
22,807
25,099
5
6,963
10,442
16,051
22,800
25,103
6
6,961
10,443
16,055
22,797
25,106
7
6,960
10,444
16,058
22,795
25,107
8
6,960
10,444
16,060
22,793
25,108
9
6,959
10,445
16,061
22,792
25,108
10
6,959
10,445
16,062
22,792
25,108
12
6,959
10,445
16,063
22,791
25,109
15
6,958
10,445
16,063
22,790
25,109
18
6,958
10,446
16,064
22,790
25,109
Çizelge 3'de verilen sayısal sonuçlar, ele alınan üç tabakalı içi boş kürenin orta katmanının
FDM (elastik sabitleri (6)'da tanımlanan ve E (2) / E (1)   (2) /  (1)  3 5 -FDM burada
Orta
Katman
Adedi

E (2) E (1)

r  r1

  (2)  (1)

r  r1

 3 ve E (2) E (1)

r  r2

  (2)  (1)

r  r2

 5 alınmıştır) olarak

alınması durumunda elde edilen sayısal sonuçlar ile aynı tabakanın uygun homojen-izotrop
malzeme olması durumunda elde edilen doğal frekans değerleri verilmiştir. Çizelgeden
görüldüğü üzere, orta tabaka malzemesi elastisite modül oranı 3 ile 5 arasında değişen FDM
alındığında elde edilen  değerleri, aynı katmanın elastisite modül oranı sırasıyla 3 ve 5 olan
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uygun homojen-izotrop malzeme alındığı durumlarda, çoğunlukla, elde edilen  değerleri
arasında kalmaktadır.
Çizelge 3. Orta tabakanın FDM alınmasının torsiyonel doğal titreşim frekanslarına (  ) etkisi
( E (2) / E (1)   (2) /  (1) , E (3) / E (1)   (3) /  (1)  1 ,  (i )  0.3 ( m2  n2  2  0 ),
r1 / a  0.8 , r2 / a  0.5 , b / a  0.3 .

   a  (1)  (1) 


n
E /E
(i=1,3)
1
2
3
4
5
3
0
9,4495
12,8015 19,4525 23,3435
0 6,2445
9,9675
13,1255 19,6065 23,4835
1 6,6235
7,2815
10,8895 13,8045 19,9075
2 2,6665
8,1185
12,0185 14,8855 20,3455
3 4,1415
9,0775
13,1875 16,3595 20,9105
4 5,4485
10,1225 14,3595 18,1025 21,6065
5 6,6645
1
10,0455 15,9195 22,6975 24,9765
0 6,6925
3 5
FDM
10,4455 16,0625 22,7925 25,1085
1 6,9595
7,4555
11,2095 16,3475 22,9735
2 2,6375
8,1365
12,2715 16,7705 23,2345
3 4,1225
8,9645
13,5535 17,3315 23,5625
4 5,4535
9,9145
14,9685 18,0405 23,9475
5 6,6955
5
0
9,8895
15,9795 22,8565 24,7925
0 6,8175
10,3025 16,1285 22,9445 24,9285
1 7,0575
7,5065
11,0875 16,4245 23,1125
2 2,6475
8,1265
12,1745 16,8635 23,3515
3 4,1475
8,8885
13,4795 17,4435 23,6495
4 5,4975
9,7735
14,9195 18,1705 24,0005
5 6,7605
Şekil 2’de kürenin orta tabakasının FDM alınması durumunda (6) verilen parametrelerden n1 ’
(2)

(1)

mi  ni  i

in değişiminin E (2) (r ) değerine etkisi grafik olarak verilmiştir. Buna göre bu parametre
değeri değişiminin  torsiyonel titreşim frekanslarına etkisi Çizelge 4’de aynı tabakanın
uygun homojen-izotrop malzeme olması durumları için karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Çizelgede verilen sayısal sonuçlardan, n1 değeri arttıkça (Şekil 2), bazı doğal frekans
değerleri (  ) monoton artarken (örneğin, n=0 için 2. doğal frekans değerleri gibi), bazı doğal
frekans değerleri için azalmakta (örneğin, n=0 için 1. doğal frekans değerleri gibi)’dır. Ayrıca,
bazı parametre değerlerinde elde edilen doğal frekans değerleri, bu tabakanın uygun homojenizotrop malzeme olması durumlarında elde edilen  değerlerini limit (örneğin, n=0 için 4. ve
5. doğal frekans değerleri gibi) olarak almaktadır.
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Şekil 2. FDM orta katmanda n1 (6)' in değişiminin değerine etkisi.
Çizelge 4. FDM için n1 ( n3 ) (dolayısıyla E(2) (=  (2) ) ) değişiminin torsiyonel doğal titreşim
frekanslarına (  ) etkisi ( E (2) / E (1)   (2) /  (1) , E (3) / E (1)   (3) /  (1)  1 ,  (i )  0.3
( m2  n2  2  0 ), r1 / a  0.8 , r2 / a  0.6 , b / a  0.4 , mi  i  1 (i=1,3).
E

(2)

/E

(1)

n1  n3

n

3

0

3 5
FDM

0

5
3

0
1

3 5
FDM

1

5
3

1
2

0
0,5
1
1,5
2,0
3,0
0
0,5
1
1,5
2,0
3,0
-

1
6,8075
6,8075
6,7335
6,6925
6,6755
6,6715
6,6765
6,8175
7,1045
7,1045
6,9905
6,9595
6,9495
6,9495
6,9615
7,0575
2,5925

   a  (1)  (1) 


2
3
4
9,9655 15,9875 22,5015
9,9655 15,9875 22,5015
9,9955 16,0545 22,7215
10,0455 15,9195 22,6975
10,0725 15,7695 22,7005
10,0855 15,6475 22,7045
10,0905 15,5045 22,6955
9,8895 15,9795 22,8565
10,3355 16,1415 22,6035
10,3355 16,1415 22,6035
10,4005 16,1985 22,8145
10,4455 16,0625 22,7925
10,4675 15,9135 22,7955
10,4755 15,7935 22,7995
10,4755 15,6545 22,7895
10,3025 16,1285 22,9445
7,6455 11,0535 16,4475
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5
25,1225
25,1225
24,9315
24,9765
24,9885
24,9915
24,9995
24,7925
25,2425
25,2425
25,0665
25,1085
25,1205
25,1235
25,1315
24,9285
22,8015
833
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3 5
FDM

2

5
3

2
3

3 5
FDM

3

5
3

3
4

3 5
FDM

4

5
3

5

3 5
FDM

5

5

5

0
0,5
1
1,5
2,0
3,0
0
0,5
1
1,5
2,0
3,0
0
0,5
1
1,5
2,0
3,0
0
0,5
1
1,5
2,0
3,0
-

2,5925
7,6455 11,0535 16,4475 22,8015
2,6435
7,4695 11,1735 16,4825 22,9925
2,6375
7,4555 11,2095 16,3475 22,9735
2,6315
7,4585 11,2225 16,1995 22,9795
2,6275
7,4665 11,2245 16,0845 22,9835
2,6205
7,4875 11,2135 15,9535 22,9715
2,6475
7,5065 11,0875 16,4245 23,1125
4,0525
8,3645 12,0675 16,9025 23,0865
4,0525
8,3645 12,0675 16,9025 23,0865
4,1345
8,1275 12,2475 16,9055 23,2465
4,1225
8,1365 12,2715 16,7705 23,2345
4,1125
8,1525 12,2745 16,6275 23,2425
4,1045
8,1705 12,2675 16,5185 23,2455
4,0935
8,2015 12,2445 16,3995 23,2315
4,1475
8,1265 12,1745 16,8635 23,3515
5,3645
9,2125 13,3055 17,5045 23,4455
5,3645
9,2125 13,3055 17,5045 23,4455
5,4735
8,9325 13,5425 17,4665 23,5655
5,4535
8,9645 13,5535 17,3315 23,5625
5,4395
8,9945 13,5435 17,1975 23,5725
5,4285
9,0195 13,5265 17,0995 23,5745
5,4135
9,0585 13,4875 16,9985 23,5575
5,4975
8,8885 13,4795 17,4435 23,6495
6,5945 10,1615 14,6845 18,2575 23,8675
6,5945 10,1615 14,6845 18,2575 23,8675
6,7225
9,8605 14,9735 18,1695 23,9415
6,6955
9,9145 14,9685 18,0405 23,9475
6,6765
9,9545 14,9435 17,9205 23,9605
6,6625
9,9845 14,9125 17,8375 23,9615
6,6455 10,0285 14,8545 17,7615 23,9415
6,7605
9,7735 14,9195 18,1705 24,0005

Çizelge 5’de FDM malzemesinden yapıldığı kabul edilen orta katman malzemesinin elastisite
modül oranının sınır değerlerinden üst sınır değeri değişiminin,  değerine etkisi verilmiştir.
Bu çizelgede verilen sayısal sonuçlardan genellikle FDM malzemesinin elastisite modül
oranının üst sınırı arttıkça  değerleri artmaktadır.
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Çizelge 5. Orta katmanın sınırlarında FDM'nin farklı değerleri için torsiyonel doğal titreşim
frekanslarına (  ) etkisi ( E (2) / E (1)   (2) /  (1) , E (3) / E (1)   (3) /  (1)  1 ,  (i )  0.3 (
m2  n2  2  0 ), r1 / a  0.8 , r2 / a  0.5 , b / a  0.3 , mi  i  1 (i=1,3).
E

(2)

/E

(1)

n1  n3

n
1

3 5
FDM

0

0,5

2

3 7
FDM

0

0,5

2

   a  (1)  (1) 


2
3
4

5

0

6,2445

9,4495

12,8015 19,4525 23,3435

1
2
3
4
5

6,6235
2,6665
4,1415
5,4485
6,6645

9,9675
7,2815
8,1185
9,0775
10,1225

13,1255
10,8895
12,0185
13,1875
14,3595

0

6,2015

9,7025

12,5175 19,7075 23,5035

1
2
3
4
5

6,5245
2,7385
4,2515
5,5845
6,8095

10,2455
7,1095
7,8935
8,8295
9,8785

12,8475
11,1745
12,2455
13,3185
14,4085

0

6,0595

9,7185

12,4025 19,4785 23,5415

1
2
3
4
5

6,4225
2,7145
4,2055
5,5165
6,7275

10,2305
7,0735
7,9305
8,9305
10,0275

12,7445
11,1025
12,1085
13,1375
14,2065

0

6,2445

9,4495

12,8015 19,4525 23,3435

1
2
3
4
5

6,6235
2,6665
4,1415
5,4485
6,6645

9,9675
7,2815
8,1185
9,0775
10,1225

13,1255
10,8895
12,0185
13,1875
14,3595

0

6,1745

9,8555

12,3575 19,8925 23,5835

1
2
3
4
5

6,4695
2,7895
4,3325
5,6855
6,8305

10,4095
7,0145
7,7635
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9,8885

12,6885
11,3365
12,3685
13,3895
14,1135

0

5,8155

10,0055 12,0665 19,4845 23,7415

1
2

6,2735
2,7555

10,3995 12,5365 19,6145 23,7965
6,9205 11,2415 13,3105 19,8715
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19,6065
13,8045
14,8855
16,3595
18,1025
19,8445
13,5585
14,7295
16,3325
18,2035
19,6165
13,4845
14,6915
16,3135
18,1825

19,6065
13,8045
14,8855
16,3595
18,1025
20,0205
13,4185
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16,3175
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20,4995
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21,6175
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20,2825
20,7975
21,4365

23,4835
19,9075
20,3455
20,9105
21,6065
23,7135
20,2715
20,6355
21,1055
21,2865
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12,8015 19,4525 23,3435

1
2
3
4
5

6,6235
2,6665
4,1415
5,4485
6,6645

9,9675
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12,0185
13,1875
14,3595

0
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9,9595
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1
2
3
4
5

6,4385
2,7555
4,3945
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10,5205
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8,5735
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12,5825
11,2415
12,4475
13,4355
14,4695

0

5,8155

10,0055 12,0665 19,4845 23,7415

1
2
3
4
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6,1615
2,7925
4,3115
5,6295
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10,5235
6,8035
7,6785
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9,8885

12,4125
11,3495
12,2335
13,1355
14,1135

19,6065
13,8045
14,8855
16,3595
18,1025
20,1655
13,3105
14,5905
16,3075
18,2805
19,6105
13,2045
14,5325
16,2785
18,2475

23,4835
19,9075
20,3455
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21,6065
23,7505
19,8715
20,7565
21,2075
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23,8755
19,8585
20,2225
20,6965
21,2865

SONUÇLAR
Bu çalışmada, dış katmanları homojen-izotrop malzemeden, orta katmanı FDM’den yapılmış
üç tabakalı içi boş kürenin torsiyonel titreşimine ait doğal frekansları ve bu frekanslara çeşitli
geometrik ve malzeme parametrelerinin etkisi, elastodinamiğin üçboyutlu kesin denklemleri
çerçevesinde diskrit-analitik yöntem [6, 7] yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen sayısal
sonuçlardan, orta katman malzemesinin FDM’den yapılmış olması durumunda elde edilen
doğal titreşim frekans değerlerinin aynı tabakanın uygun homojen-izotrop malzemeden
yapılmış olması durumunda elde edilen sayısal değerleri çoğunlukla alt ve üst limit aldığı
tespit edilmiştir.
Bilgi: Bu çalışma, Azerbaycan Bilimler Akademisi tarafından, “Proje No. 5/3, 2015:
Geotekniğin disiplinler arası problemlerinin teorik ve deneysel olarak kompleks bir biçimde
incelenmesi” adlı projesi çerçevesinde desteklenmektedir.
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FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ MALZEMELİ KİRİŞLERİN
KARMA FORMÜLASYON SONLU ELEMANLARLA MODELLENMESİ
Afşin Sarıtaş1, Tolga Gürol1
1
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
ABSTRACT
In this study a new mixed formulation element based on Hu-Washizu-Barr functional is
presented for vibration and inelastic analysis of beams with functionally graded material
(FGM). Distributions of stiffness and mass over a FGM beam are accurately modeled for both
elastic and inelastic material responses by the use of force interpolation functions, which also
allows vibration analysis without any need for specification of displacement field. Von Mises
plasticity model with isotropic and kinematic hardening parameters is assigned for steel and
the ceramic materials behaves according to Drucker-Prager yield criteria. 3d stress-strain
relations are solved by general closest point projection algorithm, and then condensed to the
dimensions of the beam element to get the effective FGM material response. Numerical
examples and verification studies on proposed element demonstrate accuracy and robustness
under inelastic material response as well as on capturing fundamental, higher and mix modes
of vibration frequencies and shapes.
ÖZET
Bu çalışmada, Hu-Washizu-Barr fonskiyoneline dayanan karma formülasyonlu kiriş elemanı
türetilmiştir. Geliştirilen eleman fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) oluşan
kirişlerin titreşim ve doğrusal olmayan malzeme davranışlarının modellenmesinde
kullanılacaktır. Eleman formülasyonunda FDM’den dolayı oluşacak rijitlik ve malzeme
dağılımındaki farklılıklar karma formülasyonda kuvvet bazlı yaklaşım yapılması sayesinde
kiriş tepkisi elastik ve elastik olmayan durumlar altında gerçekçi olarak modellenebilmiştir.
Bu yöntemle hesaplanan tutarlı kütle matrisinde herhangi bir şekilde deplasman
enterpolasyonu yapılmasına gerek kalmamıştır. Çelik malzemesi için kinematik ve izotropik
pekleşmeli Von Mises plastisite modeli, seramik malzemesi içinse Drucker-Prager plastisite
modeli kullanılmıştır. Üç boyutlu gerilme-birim şekil değiştirme denklemleri en yakın genel
nokta projeksiyonu algoritması kullanılarak etkin gerilme değerleri kiriş probleminin
boyutlarına indirgenmiştir. Sayısal örnekler ve doğrulama çalışmaları, elastik olmayan
malzeme davranışının modellenmesi ve ayrıca temel ve yüksek mertebe titreşim modlarının
ve şekillerinin tespitinde başarılı olunduğunu göstermektedir.
GİRİŞ
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme (FDM) üretme fikri, farklı özelliklerdeki iki
malzemenin fiziksel, mekanik ve termal özelliklerini en verimli şekilde koruyarak
kullanmaktan esinlenmiştir. FDM üretme ve tasarım süreçlerinin gelişimi ile ilgili ilk fikir
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teorik olarak yaklaşık 30 yıl önce ortaya çıkmıştır. FDM’nin gelişim süreçleri ile ilgili detaylı
bilgi [1]’deki literatür taramasında verilmiştir. Bu malzemenin savunma sanayi, havacılık,
enerji sektöründe ve genel olarak teknolojik uygulamalarda ilgi gören kullanım alanı
bulunmaktadır. FDM’nin daha etkin bir malzeme olarak kullanılabilmesi için üretim
tekniklerinin yanında, bu malzemeyle üretilecek yapıların analizlerinin yürütülebilmesi için
analiz yöntemleri de yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu kapsamda en çok dikkate alınan
çözümleme yöntemi elastisite teorisine dayanmakta ve uygulanan yüklerle sınır şartlarına
bağlı çözümler yapılmaktadır [2-4]. Bu tip çözüm yöntemleri yerine, sonlu elemanlar yöntemi
kullanarak bu kısıtlamalardan kurtularak hem doğrusal hem de doğrusal olmayan tipteki
malzeme davranışları altında analizler yapabilmek mümkündür.
Bu bildiride sunulan çalışmada, kiriş tipi sonlu elemanlarla FDM malzemesinden üretilen yapı
elemanlarının hem titreşim davranışlarının hem de doğrusal olmayan elastik davranışlar
altındaki tepkilerinin hesaplanabilmesi için bir türetim yapılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi
ile yapılan çalışmalarda iki farklı yöntem takip edilmektedir. Bunlardan ilki ve en popüler
olanı deplasman-temelli formülasyonlardır. Bu kapsamda FDM kirişler için sonlu eleman
geliştirilmesi ilk kez Chakraborty v.d. [5] tarafından yapılmıştır. Bu makalede geliştirilen
eleman daha sonraki yıllarda benzer tipteki formülasyonla farklı çalışmalar ve makalelerde
ilerletilmeye çalışılmıştır [6, 7]. Kiriş sonlu elemanların türetimi açısından ikinci takip
edilebilecek yöntemse karma formülasyon yöntemidir. Bu yöntemin betonarme ve çelik yapı
elemanlarının analizlerinde başarılı bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir [8-10]. Bu arada
literatürede FDM’nin doğrusal olmayan davranışının modellenmesine yönelik çok az çalışma
tespit edilebilmiştir. FDM’de kullanılan seramik tipteki kısmın Drucker-Prager, metalik
kısmınsa Von Mises (J2) akma fonksiyonlarının kullanımı ile modellenebileceği
belirtilmektedir [11].
Bu bildiride sunulan çalışmada, Hu-Washizu-Barr fonksiyoneline dayanan karma
formülasyon bir çerçeve elemanı geliştirilmiş ve elemanın tutarlı kütle matrisi ile rijitlik
matrisi elde edilmiştir. Geliştirilen elemanın doğrusal olmayan elastik malzeme davranışını
yakalanabilmesi için Drucker-Prager ve Von Mises plastisite modelleri kullanılmıştır.
Titreşim davranışının elde edilebilmesi içinse tutarlı kütle matrisi kuvvet bazlı bir
formülasyonla elde edilmiştir. Geliştirilen eleman deplasman-temelli elemanlarla
karşılaştırılmış ve ayrıca titreşim modları ve şekilleri de ANSYS sonlu elemanlar programı
kullanılarak doğrulanmıştır.
ELEMAN FORMÜLASYONU
Geliştirilen eleman Timoshenko kiriş teorisine dayanmakta ve 3 alanlı karma formülasyon
Hu-Washizu-Barr fonksiyoneli kullanılarak eleman tepkisi türetilmektedir. Kuvvet-bazlı
enterpolasyon fonskiyonları kullanılarak hem elastik ve hem de elastik olmayan davranışlar
altında gerçekçi modellemeler yapılmıştır. Eleman türetimi aşağıda sunulan Hu-Washizu
varyasyonelinin Barr tarafından yapılan uzatma ile dinamik durumları da içeren halini
sunmaktadır.
L

L

HW   eT sˆ(e( x))  b( x, L) q  s p  x   dx  qT  bT ( x, L)e( x) dx  qTa g u
0

0

(1)

 u a g q  u mu  u papp  0
T

T

T

T

Yukarıdaki denklemde sunulan u alanı düğüm noktalarındaki deplasmanları, q alanı eleman
uçlarına etkiyen kuvvetleri, e alanı ise kesit deformasyonlarını belirtmektedir. Diğer
parametrelerden en önemlisi b ise kuvvet-temelli enterpolasyon fonksiyonlarını içermektedir.
Hem doğrusal hem de doğrusal olmayan durumlar için yukarıda verilen denklemler
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çözümlenerek eleman tepkisi elde edilmiştir. Denklem 1’de sunulan m ise tutarlı kütlesi
matrisini ifade etmektedir. Bu çalışmada gene kuvvet-temelli formülasyon kullanılarak ve
deplasman enterpolasyon fonksiyonlarına ihtiyaç duyulmadan m tutarlı kütle matrisi elde
edilebilmiştir. Kiriş elemanının tutarlı kütle matrisi m’nin türetimi açısından Soydaş [12]’ın
tezinde sunulan türetim bu çalışmada FDM’ye uyarlanmıştır ve bu bildiride bu hususta detaylı
sunum yapılmayacaktır.
Denklem (1)’de sunulan tüm alanlarla ilgili sunum aşağıda anlatılmaktadır ve daha detaylı
türetim için [13]’e bakınız.
p2 , u2

p5 , u5

p3 , u3

p6 , u6

p1 , u1

p4 , u4

L

Şekil 1. Komple sistemde eleman düğüm kuvvet ve deplasmanları
q2 , v2
q3 , v 3

L

q1 , v1

Şekil 2. Temel sistemde eleman kuvvet ve deformasyonları
Denklem 1’de sunulan formülasyonda, eleman türetimi açısından temel sistemin kullanılması
gerekmektedir. Temel sistemde, eleman tepkileri rijit hareket modlarından arındırılmıştır.
Kiriş elemanının Şekil 1’de sunulan komple sistemdeki durumunda düğüm noktalarında var
olan 3’er serbestlik derecesinden yani toplamda 6 serbestlik derecesinden 3 adet rijit modun
çıkarılması ile Şekil 2’deki temel sistem elde edebilir. Bu çalışmada temel sistem olarak
konsol kiriş durumu dikkate alınmıştır. Bu dönüşümü sağlayan denklem aşağıda sunulmuştur.

0 1 0 0
 1 0

v  au ve p  a q; burada a   0 1  L 0 1 0 
 0 0 1 0 0 1 
T

(2)

Kiriş üstünde herhangi bir kesitteki iç kuvvetler (eksenel kuvvet N(x), kesme kuvveti V(x) ve
eğilme momenti M(x)) değerleri Şekil 2’deki temel sistemde sunulan eleman temel kuvvetleri
q’dan aşağıdaki denklemle elde edilebilir. Bu denklemde s p  x  sabit yayılı yükler altında
kesitte oluşacak değerleri temsil etmektedir ve istenirse bu türetim farklı tipteki eleman içi
kuvvetler için de geliştirilebilir.

s( x)   N ( x) V  x  M ( x)   b( x, L) q  s p  x 
T

0
0
0
1
L  x

 wx 



b ( x, L )   0
1
0  ve s p  x    0
L  x   
wy
0 ( L  x) 1 
 0
( L  x) 2 / 2   
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Denklem 1’deki kesit deformasyonları e ise kesit üstündeki eksenel deformasyon  a ( x) ,
kayma deformasyonu  ( x) ve kesit eğriliği  ( x) ’den oluşmaktadır. Kesit üstündeki normal
ve kayma birim deformasyonları kesit deformasyonu vektörü e’den aşağıdaki denklemle elde
edilir.

 xx 
1 0  y 
ε     as ( y, z ) e( x) ve as ( y, z )  

0 1 0 
 xy 

(4)

Kesit üstünde hesaplanan birim deformasyonlardan, kesit tepkisi fiber model kullanılarak
aşağıdaki denklemde sunulduğu üzere hesaplanabilir.

sˆ  sˆ (e)   asT σ(ε) dA ve k s 
A

sˆ
σ
  asT
as dA
e A ε

(5)

Bu denklemde σ değeri normal gerilme  x ve kayma gerilmesi  xy ’dan oluşur. Eğer
malzeme tepkisi doğrusal elastik ise bu değerler  x  E  x ve  xy  G  xy olarak elde edilir.
Kiriş elemanı üstünde FDM’nin dağılımı 1) sadece eksenel yönde fonksiyonel
derecelendirilmiş, 2) sadece kesit derinliğinde fonksiyonel derecelendirilmiş, 3) karma
derecelendirilmiş, olarak düşünülebilir. Bu dağılım tiplerinden en çok kesit derinliğinde
fonksiyonel derecelendirilmiş durum çalışılmaktadır ve bu bildiride de bu durumla ilgili
karşılaştırmalar yapılması dikkate alınmıştır. FDM malzemelerde dağılım tipleri [14]’de
sunulan eksponansiyel ilişki ile ya da [15] ve [16]’da sunulan power ilişkisi ile aşağıdaki
denklemde sunulduğu üzere elde edilebilir.

Eksponansiyel
Power
  2y 
( y ) üst exp   1 

n
h   ve
 
 y 1
( y )  (üst alt )    alt
 
1
 h 2
  log  t 
2
 b 

(6)

Bu denklemde ( x) kesit derinliğindeki malzeme için elastisite modülü, kayma modülü,
ısısal genleşme katsayısı, kütle yoğunluğu gibi değerleri temsil eder ve kesit üstündeki üst
ve alt değerlerinden elde edilir.
DOĞRULAMA ve KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Bu kısımda derinlik boyunca derecelendirilmiş FDM kirişlerin doğrusal olmayan elastik
davranışı ve titreşim özellikleri çalışılmıştır. İlk örnek olarak konsol kiriş problemi 4 katmanlı
FDM’den oluşacak şekilde ANSY’de modellenmiştir ve aynı çalışma bu makalede sunulan
eleman kullanılarak da analiz gerçekleştirilmiştir.
Kirişin uzunluk/derinlik oranı (L/d) 10, 5 ve 2, derinlikse 100 mm alınmıştır. ANSYS
sonuçları 4-düğümlü düzlem elemanlar kullanılarak ve eleman boyu 5 mm seçilerek titreşim
frekansları kesine yakın gerçekçi elde edilebilmiştir. Çelik malzemesinin özellikleri: E = 210
GPa, G = 80 GPa,  = 7850 kg/m3, alumina malzemesi ise E = 390 GPa, G = 137 GPa, =
3950 kg/m3 alınmıştır.
Şekil 3 ve 4’te FDM kiriş için, geliştirilen elemanda kullanılan eleman sayısı artırıldıkça
ANSYS’in kesin sonuçlarına yakınsama özelliği sunulmuştur. Bu karşılaştırma ilk 4 mod
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dikkate alınarak yapılmıştır. Şekillerde solda düzeltme katsayısı yapılmamış, sağda ise 5/6
düzeltme katsayısı yapılarak yürütülen analizlerin sonuçları gösterilmiştir. Bilindiği üzere 5/6
katsayısı homojen dikdörtgen kesitlerde geçerli olan bir değerdir. Elde edilen sonuçlarda
görüldüğü üzere, geliştirilen eleman temel titreşim modunu tek elemanla bile gerçekçi olarak
yakalayabilmektedir. Ayrıca artırılan eleman sayısı ile yüksek titreşim modlarının doğru
olarak hesaplanabilmesi de mümkün olmaktadır. Kısa kiriş durumundaysa, düzeltme
katsayısının 5/6 kullanılması titreşim modlarından düşük değerler hesaplanmasına sebep
olmaktadır. Bu çalışmada sunulan tüm analizlerin sonuçlarının detayı [13]’de mevcuttur.
s=1.0
1. mod (B)
2. mod (B)
3. mod (B-A)
4. mod (B-A)
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1. mod (B)
2. mod (B)
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Şekil 3. Geliştirilen elemanın yakınsaması: FDM kiriş L/d = 10 (A: Eksenel, B: Eğilme)
s=1.0
1. mod (B)
2. mod (B-S)
3. mod (S-B)
4. mod (B-S)
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1. mod (B)
2. mod (B-S)
3. mod (S-B)
4. mod (B-S)
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Eleman sayısı
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Şekil 4. Geliştirilen elemanın yakınsaması: FDM kiriş L/d = 2 (B: Bending, S: Kesme)
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Şekil 5’te ise geliştirilen eleman ile ANSYS analizlerinden elde edilen mod şekilleri
sunulmuştur. Görüldüğü üzere, geliştirilen eleman karmaşık mod şekillerini bile gerçekçi
olarak yakalayabilmektedir.
ANSYS Çözümü

Geliştirilen Eleman Çözümü

L/d=10 - Mod 12: 12231 Hz

L/d=10 - Mod 12: 12449.4 Hz

L/d=5 - Mod 6: 10634.0 Hz

L/d=5 - Mod 6: 10688 Hz

L/d=2 - Mod 5: 23908 Hz

L/d=2 - Mod 5: 25676 Hz

Şekil 5. Farklı konsol kiriş uzunlukları altında örnek titreşim modları ve şekilleri
İkinci karşılaştırmadaysa, FDM kirişin elastik olmayan davranışı dikkate alınmıştır. Çelik
malzemesi için Von-Mises plastisite modeli, alümina malzemesi içinse Drucker-Prager
plastisite modeli kullanılmıştır. Böylece 3 boyutlu gerilme ve birim şekil değiştirme ilişkisi
tanımlanmıştır. Üç boyutlu gerilme-birim şekil değiştirme denklemleri en yakın genel nokta
projeksiyonu algoritması kullanılarak etkin gerilme değerleri kiriş probleminin boyutlarına
indirgenmiştir.
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Doğrulama açısından, her iki ucundan basit mesnetlenmiş bir kiriş örneği dikkate alınmış ve
kiriş uzunluğu 2 m, derinliği ise 100 mm alınmıştır. Kiriş ortasından yukarıdan yükleme
yapınca, kirişin üst kısmı alümina ve alt kısmı ise tamamen çelik olması yüzünden, kiriş
eğilirken eksenel yükler oluşmuştur. Yukarıda alüminadan aşağıda çeliğe malzeme geçişi
eksponansiyel olarak n=8 katsayısı ile dikkate alınmıştır. Çelik malzemesinin özellikleri: E =
210 GPa, G = 80 GPa, akma değeri y = 500MPa; alümina malzemesi içinse E = 390 GPa, G
= 137 GPa, y,basınç = 2000MPa and y,çekme = 250MPa alınmıştır.
Derinlik boyunca her bir malzemenin birbirine kenetlendiği varsayımıyla, FDM için etkin
malzeme gerilmeleri hesaplanmıştır. Örnek olarak ortasından yüklenmiş her iki ucu da basit
mesnetli bir kirişin orta kesitinden yüklendiği durum için geliştirilen elemanla (FB) yapılan
analizlerin sonucu ve Chakraborty v.d.[5]’nin deplasman temelli elemanın (DB) verdiği
sonuçlar Şekil 6’da sunulmuştur. Görüldüğü üzere, geliştirilen elemanın tek eleman tepkisi
kesin sonuçlar verirken, deplasman-temelli eleman 16 elemanla dahi doğru sonucu tam tespit
edememektedir. Analiz sonunda, geliştirilen eleman için derinlik boyunca oluşan gerilme
dağılımı aşağıda sunulmuştur. Görüldüğü üzere, kesit ortasında kayma gerilmelerinde çok
ciddi bir artış olmaktadır.
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Şekil 7. Ortasından yüklenmiş her iki ucu basit mesnetli kirişin ortasındaki kesitte
derinlik boyunca oluşan normal ve kayma gerilmesi dağılımı
SONUÇLAR
Yapılan karşılaştırmalar sonucunda, geliştirilen karma formülasyon kiriş elemanının FDM
analizleri için deplasman-temelli elemanlara göre çok daha yüksek doğrulukta elastik ve
elastik olmayan davranışı yakalamada başarı elde ettiği görülmüştür. Geliştirilen elemanla
sadece bir eleman kullanımıyla elde edilen sonucun deplasman-temelli elemanlarla ancak 32
eleman ve daha fazla eleman kullanımıyla elde edilebildiği görülmüştür. Titreşim frekansları
ve ayrıca mod şekilleri açısından da ANSYS ile yapılan karşılaştırmalarda doğru modelleme
yapılabildiği ve karmaşık eğilme, eksenel davranış ve kesmenin etkileşiminin dahi olduğu
durumların yakalanabildiği görülmüştür. Özellikle de kiriş uzunluğu/derinliği oranı 10 ve 5
için elde edilen titreşim frekanslarındaki hatanın çok daha düşük olduğu görülmüştür. Bu oran
2’ye gelince ise artık kiriş formülasyonun üç boyutlu ANSYS analizi sonuçlarından elde
edilen değerlere göre daha fazla hata payı içerdiği tespit edilmiştir.
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ABSTRACT
One of the most common reason for deterioration in concrete-covered roads are thermal
strains which occurs due to daily temperature changes. Additional strains occures due to
thermal differences between bottom and top layers of concrete covers.
Even if thermal related cracks do not cause fundemantal structural problems in its initial
development stage, these cracks could increase due to freeze and thaw of the rigid pavement.
Consequently, the drained water in the base layers cause deteriorations in base ground and
other layers.
The most common used concrete pavement class in Turkey and around the world C30 class
concrete was poured in accelarated road test laboratory facility in 1/1 scale ratio conditions
and thermal measures were daily taken from the edge and middle of the 5 mt by 4.5 mt and
0.15 mt thick concrete plate section.
Thermal variations through the 0.15 mt thickness were measured every 5 cm depth by the
thermocouples. Thermal data were entered in ANSYS finite element models and afterwards
thermal expansion based strains were computed. The results show that the thermal difference
between top and bottom layers were as high as 15 °C causing 15 times more stress, according
to Bradbury and Wastergaard equations, compared to when there is no thermal differences.
The study also showed that the joint spaces between the plates is overestimated and applied
on the field considering the small lateral displacements as low as 0.5 mm found in this study.
Moreover, the current joint spacing applications on the field allows clay materials to penetrate
and later cause surface cracks.
ÖZET
Ülkemizde beton kaplamalı yollarda sık görülen bozulma nedenlerinden birisi de günlük
sıcaklık farklılığından dolayı oluĢan ısıl gerilmelerdir. Beton yol kaplamaların alt ve üst
yüzeyinde meydana gelen sıcaklık farklarından dolayı ek gerilmeler oluĢmaktadır.
Termal nedenlerden dolayı oluĢan çatlaklar ilk geliĢtiği evrelerde önemli yapısal
problemlere neden olmasalar bile, zamanla donma ve çözünmeye bağlı olarak hacimce
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büyüyebilmektedir. Bunun neticesinde yol tabanına sızan sular, taban zemini ve diğer taĢıyıcı
tabakalarda bozulmalara neden olmaktadır.
Yapılan literatür çalıĢmalarına bakıldığında termal gerilmelerden ötürü beton yollarda
önemli gerilmelerin oluĢtuğuna rastlanılmıĢtır. Bu gerilmeler arazi çalıĢmaları ya da sonlu
elemanlar modellemeleri ile literatürde yer bulmuĢtur. Beton kaplamalarda derinlik boyunca
oluĢan sıcaklık dağılımının non-lineer olması durumu lineerliğe oranla daha fazla gerilme
oluĢturduğu görülmektedir.
Türkiye’de ve yurtdıĢında en yaygın olarak kullanılan C30 betonu gerçek koĢullarda
HızlandırılmıĢ Yol Test Laboratuarında yol temel tabakası üzerine dökülerek, ısıl ölçümleri
kenar ve orta bölgelerinde plaka kesiti boyunca günlük olarak alınmıĢtır. Laboratuarda alınan
ısı verileri ANSYS sonlu elemanlar modelimizde girilmiĢ ve daha sonra beton kaplamanın
yüzeyinde, köĢe ve kenar bölgelerinde çatlakları meydana getiren ısıl genleĢmeye bağlı
gerilmeler tespit edilmiĢtir. Sonuçlar, beton yollarda kaplamanın üst ve alt yüzeyi arasında ki
sıcaklık farkının 15 °C lere çıktığını göstermektedir. Bu durumda Bradbury ve Wastergaard
ısıl gerilme denklemlerine göre oluĢan gerilmeler sıcaklık farkının olmadığı duruma göre 15
kat artmaktadır. Yatay doğrultuda bulunan deplasman değerleri, uygulamadaki beton yol
plaklar arasındaki derz boĢluklarının gereğinden fazla bırakıldığını göstermiĢ ve 0,5 mm
bırakılacak bir derzin yeterli olacağını göstermiĢtir. Ayrıca mevcut uygulanan derz boĢlukları,
killi malzemelerin birikmesine izin vererek daha sonra kaplama yüzeyinde çatlaklara neden
oluĢturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Isıl gerilmeler, ANSYS, Günlük sıcaklık, Isıl çatlaklar
GĠRĠġ
Beton kaplamalı yollar özellikle ağır taĢıt trafiğine maruz kalan yollarda, asfalt
kaplamalara bir alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu kaplama tipi yüksek mukavemeti, uzun
ömürlü olması, daha az bakım onarım gereksinimi gibi avantajları nedeniyle yol altı zemin
tabakasının zayıf olması halinde dahi kullanıma elveriĢlidir.
Beton kaplamalar, mevsimsel sıcaklık döngüsünün ve günlük sıcaklık değiĢimlerinin
etkisinde genleĢme ve büzülme gibi oluĢumlara maruz kalırlar. Bu fiziksel değiĢiklikler, beton
kaplamalarda bir takım problemlere neden olur. Beton kaplamalar, servis ömrü boyunca
genleĢme ve büzülme problemleri ile sorunsuz kullanılabilmesi amacıyla donatı kullanılarak
ve/veya derzler bırakılarak inĢa edilebilmektedirler.
Derz açıklığı, beton kaplamanın yapısal ve fonksiyonel performansının yanısıra inĢaat ve
onarım maliyetlerini de etkileyen kritik bir tasarım faktörüdür. Beton kaplama plakasında
sıcaklık farklarından meydana gelebilecek rötre ve kıvrılma gerilmelerinin oluĢturacağı
çatlakların kontrol edlmesi için derzlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gerilmeler, derz açıklığı
büyüdükçe artmaktadırlar. Yani derz aralığının artması derz kaynaklı kaplama hasarlarının da
artması anlamına gelir. Uygun derz aralığının seçimi; plaka kalınlığı ve geniĢliği, kaplama
malzemesinin özellikleri, temel tipi ve rijitliği ve kaplamanın sıcaklık değiĢimleri gibi çeĢitli
tasarım özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Çok güneĢ alan plakalar gün içerisinde
yüksek sıcaklık değiĢimlerine maruz kaldıkları için daha kısa derz aralığı seçilmesi
gerekmektedir [1].
Sıcak havalarda beton kaplama yüzeyi genleĢirken soğuk havalarda büzülmektedir. Derz
açıklıkları betonun sıcaklık etkisiyle genleĢmesi için bırakılmıĢ boĢluklardır. Bu sayede
kaplama alt ve üst yüzeyindeki sıcaklık farkından dolayı oluĢan ilave gerilmeler derzler
tarafından karĢılanmaktadır. Bununla birlikte derzli beton kaplamaların derz bölgeleri,
kaplamada oluĢan ilave gerilmelerin karĢılanması için faydalı olmakta fakat iyi tasarlanmamıĢ
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derzler faydalı olmak bir kenara kaplamada sorunlara sebep olabilmektedirler. En sık
karĢılaĢılan sorunlar faylanma, pumping (fıĢkırma), betonun parçalanması, patlaması,
sökülmesi, soyulması, enine ve boyuna çatlakların oluĢmasıdır. Özellikle hydro pumping
olayı dikkatle incelenmesi gereken bir husustur.
Pumping, rijit kaplamalarla ilgili önemli bir olaydır. Pumping, beton plak altındaki su ve
alt zemin malzemesinin derzlerden, çatlaklardan ve kaplama kenarından dıĢarı çıkması
demektir. Kaplama plakası içerisinde meydana gelen sıcaklık değiĢimlerinin bir sonucu olarak
kaplamanın eğrilmesi veya uygulanan yükler nedeniyle bükülmesinden sonra, kaplamada
oluĢan plastik deformasyonlar neticesinde kaplama plağı altında boĢluklar meydana gelir.
Daha sonra su, sürekli tekrar eden trafik yüklemeleri sayesinde bu boĢlukta birikir. Bu su
derzler içinden veya kaplama kenarından sızarak uzaklaĢabilir. Alttemel veya temel
malzemesi granüler ise su rahatça zeminden tahliye olur. Eğer malzeme ince ise su kolay
boĢalamayacaktır ve ilave yük tekrarları zemin malzemesinin suyla karıĢarak çamur
oluĢturmasına neden olacaktır. Daha fazla yük tekrarı ve kaplama plakasının deformasyonu,
bu çamurun kaplama yüzeyine püskürmesi ile sonuçlanacaktır. Bu durum pumping olarak
ifade edilmektedir. Pumping olayı, beton plaka altındaki boĢlukların (oyukların) büyümesiyle
devam eder. Bu durum, derzlerin faylanması ve nihayetinde de enine çatlakların oluĢması
veya plaka köĢelerinin kırılması ile sonuçlanır. Ayrıca yüzeye çıkmıĢ olan çamur, suyun
buharlaĢması ile birlikte kuruyacak ve geri kalan ince zemin malzemeleri de derz bölgelerini
tıkayacaktır. Zamanla kaplamanın genleĢmesini engelleyen bu oluĢum, derz bölgelerinde
çatlaklar oluĢturarak, beton kaplamanın parçalanmasına neden olur. Pumping olayını önlemek
için yapılabilecek esas tasarım iĢlemi; pumping genellikle bu derzlerde meydana geldiğinden
genleĢme derzlerinin azaltılması, boĢluklarının küçültülmesi veya ortadan kaldırılmasıdır [2].
Derz boĢluklarının, mevcut yol plakasında meydana gelen sıcaklık değiĢimleri göz önüne
alınarak, kaplama yüzeyinde veya alt zeminlerde hasar meydana getirmeyecek Ģekilde
ayarlanması gerekmektedir. Yıllık sıcaklık değiĢimleri bir yana gün içindeki sıcaklık farkları
bile kaplamada mikro hasar ile baĢlayıp kaplamanın kaybedilmesine varan sorunlar
doğurabilmektedir. ÇalıĢmamızda günlük sıcaklık farklarının beton kaplamalarda bir hasar
yaratmaması için kullanılması gereken optimum derz açıklıkları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Böylece baĢta pumping olmak üzere beton kaplamalarda oluĢan derz problemlerine bir çözüm
aranmıĢtır.
LĠTERATÜR TARAMASI
Beton Kaplamalarda Sıcaklık Etkisi
Deneysel ve nümerik çalıĢmalar beton kaplamalardaki sıcaklık dağılımının
belirlenebilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Beton kaplamaların sıcaklık profilinin
çıkarılabilmesi için ölçümlerin arazi koĢullarında alınması gerekmektedir. Kaplama kalınlığı
boyunca oluĢan sıcaklık dağılımı farklı derinliklere yerleĢtirilen termokapıllar sayesinde
ölçülerek kaydedilir ve görüntülenir[3,4,5]. Bu veriler, kısa dönemli okumalar için kesin
olmakla beraber uzun dönemli termokapıl okumaları için sıfır noktası sapmasından dolayı
önemli hatalar ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda bu verilerden yanıltıcı sonuçlar çıkabilir
çünkü yerinde gözlemlemeler, kaplama ile çevre arasındaki ısı transferinden etkilenen özel
Ģartlara sahip alanları kapsamayabilir[3,4,6].
Araziden alınan ölçümlerin, analitik çözümlemeler ya da bilgisayar modellemeleri ile
kıyaslanması faydalı olacaktır. Ölçüm sonuçları netleĢtirildikten sonra beton kaplamada
meydana getirdiği ekstra iç gerilmeler incelenmektedir. Beton kaplamalarda oluĢan sıcaklık
dağılımı kaplamanın kıvrılması ve büzülmesini artırmayla sonuçlanacak iç gerilmeler
oluĢturmaktadır. Beton kaplamaların tasarımı ve analizi esnasında kaplama kalınlığı boyunca
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oluĢan sıcaklık dağılımının lineer olduğu kabul edilmektedir. Ancak gerçek arazi ölçümleri
alındığında nonlineer bir dağılımın oluĢtuğu görülebilmektedir.
1993'te Huang tarafından yapılan bir çalıĢmada kaplamanın alt ve üst yüzeyi arasındaki
sıcaklık farkının gün içerisinde maksimum 0,5-0,6 ⁰C/mm olduğu geceleri bu değerin yarısına
kadar ulaĢtığı belirlenmiĢtir[7]. Zhang ve ark. yaptıkları bir çalıĢmada, kaplama içerisindeki
lineer sıcaklık dağılımının aĢırı çekme gerilmeleri oluĢturduğunu tespit etmiĢler ve nonlineer
dağılımın maksimum çekme gerilmesi oluĢturarak lineer olanına göre % 75 civarında bir
artıĢa neden olduğunu gözlemlemiĢtirler[8]. Çekme gerilmeleri beton kaplamalarda kıvrılma
ve büzülme gerilmeleri olarak ortaya çıkabilmektedirler. Bu kıvrılma ve büzülme gerilmeleri
rijit kaplamalarda hasara yol açarlar. Büzülmeler kaplama betonunun erken yaĢlarında önemli
gerilmeler oluĢturduğu için yol trafiğe açıldıktan sonra kaplama boyunca oluĢan kılcal
çatlaklar sürekli çatlaklara dönüĢmektedir. Zaman geçtikçe büzülme gerilmeleri azalarak
gerilmelerde rahatlama meydana gelir ancak kıvrılma gerilmesinin döngüsü kaplamanın
bozulmasını hızlandıracak gerilmeler meydana getirmektedir[9].
Sıcaklık DeğiĢiminin OluĢturduğu Gerilmeler ve Analiz Yöntemleri
Beton kaplamalarda ısı değiĢiminin gerilme oluĢturduğu ilk olarak Wastergaard tarafından
ortaya atılmıĢtır[10]. Onun kaplama derinliği boyunca lineer olarak dağılan sıcaklık dağılımı
varsayımı kıvrılmaya maruz kalan beton kaplamalarda ki kıvrılma gerilmelerinin tahmininde
geniĢ çapta kabul görmüĢtür[11]. Wastergaard’ın beton kaplama boyunca oluĢan termal
gerilmeleri fikri Bradbury tarafından sonlu boyutlara indirgenmiĢ ve kaplamanın alt ve üst
yüzey sıcaklıklarının bilinmesi halinde oluĢacak termal gerilmenin kesin olarak
bulunabileceği fikri ileri sürülmüĢtür[12]. Daha sonraki çalıĢmalar, beton kaplamaların açıkta
kalan kenar yüzeylerinin üst yüzeydeki ısı akıĢından kolayca etkilenebildiği için lineer değil
nonlineer bir sıcaklık dağılımına sahip olduğunu göstermiĢtir.
Channakesava ve ark. 1993’te derzli beton kaplamaların nonlineer statik analizini
yapmıĢtır. Üç boyutlu solid eleman olarak tasarladığı beton kaplamanın altına spring eleman
kullanarak zemin tabakası yerleĢtirmiĢtir. Analizlerini termal yük ve tekerlerk yükü altında
gerçekleĢtirerek nonlineearitenin beton da yol açtığı çatlakları gözlemlemiĢtir. Derzlerin
birbirine yaklaĢtığını tespit ettikten sonra bağ demiri kullanarak modelini yenilemiĢtir[13].
Zaman ve ark. 1993’te betondaki sıcaklık değiĢimi ve trafik yükünden oluĢan büzülmelere
maruz kalan rijit havaalanı kaplamalarındaki dinamik tepkileri belirlemek için sonlu
elemanlar yöntemini kullanarak bir algoritma geliĢtirmiĢlerdir. Beton kaplamayı ince plak
eleman olarak tanımlamıĢ uniform olarak spring elemandan oluĢturduğu viskoelastik bir temel
tabakası üzerine oturtmuĢtur. ÇalıĢmasının temelinde derz aralıklarının etkisini ve sıcaklık
dağılımı ile iliĢkisini incelemiĢtir[14].
YAPILAN ÇALIġMALAR
Deneysel ÇalıĢma
Yapılan çalıĢmaların ilk kısmını, K.T.Ü hızlandırılmıĢ yol testi laboratuarında bulunan
beton plakların sıcaklık ölçümlerinin alınması oluĢturmaktadır. HızlandırılmıĢ yol testi
laboratuarı, yolun gerçek arazi koĢulları altında maruz kaldığı trafik yüklerini laboratuar
ortamında aktarmaya çalıĢtığımız bir sistemdir (Resim 1). Sistemdeki iki adet kamyon
tekerleği 9 ile 40 ton arasında yükleme yapabilme kapasitesine sahiptir. ÇalıĢmada Trabzon ili
Arsin ilçesi karayolu üzerinde ağır tonajlı araçlardan ölçülen basınç değerlerini uygulayacak
Ģekilde sistem tasarlanmıĢ ve kalibre edilmiĢtir. Otomatik olarak hareket eden sistem PLC
yazılım sayesinde kontrol edilip iki farklı hız seçeneğine ayarlanabilmektedir. Tekerlekler
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yatay yönde 1,5 m sağa veya sola hareket ettirilerek kaplamanın istenilen bölgesine yük
aktarabilmektedir.

C 30

Resim 1.HızlandırılmıĢ yol testi laboratuarı
HızlandırılmıĢ yol testi laboratuarında hazırlanmıĢ 5 adet beton plak bulunmaktadır. Bu
plakların 3 tanesi 15 cm, 2 tanesi 20 cm kalınlığındadır. Plaklar arası derzlerle ayrılmıĢtır ve
boyutları 4,5x5 metredir. Plakların basınç dayanımları 25, 30 ve 35 MPa değerlerindedir.
ÇalıĢmamızda 30 MPa basınç dayanımına sahip 15 cm yüksekliğindeki plak kullanılmıĢtır.
Seçilen beton plağın derz kenarından ve derze yakın plak ortasından kaplamanın derinliği
boyunca 5 cm'de bir K tipi termokapıl kullanılarak sıcaklık ölçümleri alınmıĢtır (ġekil 1).

15 cm

ġekil 1. Beton plakların genel görünüĢü ve sıcaklık ölçüm noktaları
11 Nisan 2015 tarihinde baĢlanarak 1 ay süreyle 15 dakika aralıklarla sıcaklık verileri
bilgisayarda kaydedilmiĢtir (ġekil 2).
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ġekil 2.30 günlük sıcaklık verileri
ANSYS Sonlu Elemanlar Yöntemi Ġle Statik-Termal Analiz
ÇalıĢmanın bu kısmı sonlu elemanlar modelinin hazırlanıp analiz edilme süreci ile ilgilidir.
Sonlu elemanlar modeli hazırlanırken ANSYS 14.5 Workbench arayüzü kullanılmıĢtır. Sınır
koĢulları ve geometrik modelleme aĢamaları sonlu elemanlar çalıĢmasının önemli bir kısmını
oluĢturmaktradır. Beton kaplamanın kıvrılma gerilmelerinin belirlenmesi amacıyla yaptığımız
analizler çalıĢmanın temelini oluĢturmaktadır.
Sonlu elemanlar modeli, geometri oluĢturma, malzeme modelinin hazırlanması, mesh ve
sınır koĢulları gibi aĢamaları içermektedir. Modelin geometrisi laboratuar ortamındaki beton
plağın ölçüleri baz alınarak oluĢturulmuĢtur. Beton plak malzeme özellikleri için ''Concrete''
eleman seçilmiĢ ve betonun elastisite modülü, yoğunluğu, poisson oranı, termal genleĢme
katsayısı ve termal iletkenlik katsayısı değerleri Tablo 1'deki gibi girilmiĢtir. Beton plak
oluĢturulduktan sonra sonlu elemanlara ayırmak için mesh analizleri yapılmıĢ ve en uygun
mesh boyutları tespit edildikten sonra ''fine mesh'' yapılmıĢtır.
Tablo 1. Betonun ANSYS’e girilen özellikleri
Betonun elastisite modülü, MPa

32000

Poisson oranı

0,2

Termal genleĢme katsayısı, C

-1

1,3x105

Yoğunluğu,kg/m3

2300

Termal iletkenlik katsayısı,W/mK

0,72

Laboratuar ortamında alınan sıcaklık verileri analiz edilerek 30 günlük süre içerisinde
beton kaplamanın alt ve üst yüzeyinde oluĢan sıcaklık farkları incelenmiĢtir. Sıcaklık farkının
en fazla olduğu günler tespit edilerek, o günlerde oluĢan sıcaklık farkları beton kaplamaya
uygulanmıĢtır. Bu adımda gerçekleĢtirilen iĢlemin nedeni kaplama alt ve üst yüzeyinde
meydana gelen sıcaklık farkının en yüksek olduğu durumun en fazla kıvrılma gerilmesine
neden olmasıdır. Bu sayede derz bölgesinde oluĢacak genleĢme miktarı belirlenmiĢ olacaktır.
Beton plaklardaki toplam deplasman miktarları tespit edilmiĢ olup ''x'' ve ''y''
doğrultusundaki uzama miktarları belirlenmiĢtir (Tablo 2). Ayrıca maksimum çekme
gerilmelerinin oluĢtuğu bölgeler belirlenerek betonun çekme dayanımını aĢmadığı
görülmüĢtür (ġekil 3).
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Tablo 2. Farklı sıcaklık değerleri için beton plakta oluĢan deplasman değerleri
Deplasmanlar (mm)
Deplasman
doğrultusu Beton yüzeyi:5⁰C Beton yüzeyi:10⁰C Beton yüzeyi:15⁰C Beton yüzeyi:20⁰C
Beton tabanı:10 ⁰C Beton tabanı:5 ⁰C Beton tabanı:5⁰C Beton tabanı:5 ⁰C
Y

0.47

0.47

0.39

0.32

X

0.38

0.38

0.32

0.25

Z

0.03

0.03

0.03

0.03

ġekil 3.Beton plaktaki g erilmelerin gösterimi
SONUÇLAR ve ÖNERĠLER
Beton yolların geliĢimi ve asfalt kaplamalı yollara oranla daha çok kullanılmasının
desteklenmesi için beton yollarda çatlamaya sebep olan derz probleminin çözülmesi
gerekmektedir. ÇalıĢmamızda, beton yollardaki maksimum derz aralıklarının tespiti amacıyla
hızlandırılmıĢ yol test laboratuarında hazırlanan 1/1 ölçekli beton plaklar üzerinde deneysel
çalıĢmalar yürütülmüĢ ve 30 gün boyunca sıcaklık ölçümleri plaklar üzerinde alınmıĢtır. Bu
ölçümler ANSYS sonlu elemanlar programı ile modellenerek meydana gelebilecek gerilmeler
ve derz kenarlarındaki deplasman miktarları hesaplanmıĢtır.
AASHTO standartlarına göre beton kaplamalardaki genleĢme derzlerinin geniĢliği 20 mm
ve daha fazlası olarak tavsiye edilmektedir. Bu durum Hydro pumping ve derz sıkıĢma
problemlerine sebep olmakla birlikte sürüĢ konforu açısından da oldukça olumsuz Ģartlar
sunmaktadır. Yapılan bu çalıĢma koĢullarında 20 mm derz açıklığının gereğinden fazla
olduğu derzlerde 1-2 mm’lik bir açıklığın yeterli olacağı gösterilmiĢtir.
ÇalıĢmamızın devamında hızlandırılmıĢ yol test laboratuar ortamında sıcaklık değiĢimine
maruz kalan beton plakların derz bölgelerindeki deplasman miktarları ölçülecektir.
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FARKLI KİMYASAL MADDELER İLE MODİFİYE
EDİLEN JÜT LİFLERİNİN MEKANİK VE MORFOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yasemin Seki1, Aysun Akşit2
1,2

Tekstil Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

ABSTRACT
The objective of this research is to investigate the chemical modification with different
surface treatment agents on jute fiber for usability as reinforcement in polymeric composite
materials. For this purpose, jute fibers were treated with 0.02% (w/v) aqueous solutions of
potassium dichromate, potassium permanganate and sodium perborate trihydrate. The effect
of the treatments were assessed by fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), tensile
testing, determination of moisture content and moisture regain and also morphological
observation by scanning electron microscopy (SEM) and fluorescence microscopy. The
surface treatments decreased contents of surface impurities, lignin and hemicelluloses as
confirmed by FTIR analysis. All of the surface treatments influenced the tensile strength and
elasticity modulus of the jute yarns significantly whereas only sodium perborate trihydrate
treatment decreased moisture related properties significantly. SEM micrographs showed that
modification processes caused cracks and roughness on the surface of the jute fibers.
ÖZET
Bu calışmada, polimerik kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılan jüt
liflerinin farklı kimyasal maddeler ile yüzey modifikasyonu incelenmiştir. Bu amaçla, jüt
iplikleri potasyum dikromat, potasyum permanganat ve sodyum perborat trihidratın %0,02'lik
sulu çözeltileri ile muamele edilmiştir. Modifikasyon işlemlerinin etkinliği kızılötesi infrared
spektrumu (FTIR) analizi, mukavemet testi ve

lifin nem içeriği ve nem geri kazanımı

performansının belirlenmesi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca taramalı elektron mikroskobu
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(SEM) ve fluoresans mikroskop ile yüzey morfolojik özellikleri de incelenmiştir. FTIR analizi
sonuçlarına göre yüzey modifikasyon işlemleri yüzey safsızlıklarını, hemiselüloz ve lignini
azaltmıştır. Çalışma kapsamında uygulanan tüm modifikasyon işlemleri jüt ipliklerinin kopma
mukavemetini ve modülünü istatistiksel olarak önemli derecede etkilerken, sadece sodyum
perborat trihidrat muamelesi lifin nem içeriğini ve nem geri kazanımını önemli derecede
azaltmıştır. Lif yüzeyinde modifikasyon işlemleri sonrası çatlakların meydana geldiği ve
yüzey pürüzlülüğünün arttığı belirlenmiştir.
GİRİŞ
Mühendislik uygulamalarında ve taşımacılık endüstrisinde hafifliğin esas alındığında
alanlarda kompozit üretiminde cam ve karbon elyaf gibi konvansiyonel liflerin yerine jüt,
sisal ve keten gibi lignoselülozik liflerin önem kazanmaktadır. Çevresel sorunlara duyarlılığın
artması ile birlikte özellikle son yıllarda selülozik lifleirn polimerik kompozit malzemelerin
üretiminde kullanımında artış göstermektedir. Biyolojik olarak parçalanabilirlik, geri
dönüştürülebilirlik, düşük yoğunluk ve yüksek mukavemet gibi avantajlı özelliklerine rağmen,
yüksek nem asorpsiyonu nedeni ile apolar polimerler ile uyumsuzluğu kompozit üretiminde
bu liflerin kullanımını sınırlandırmaktadır. Aynı zamanda lif yüzeyinde bulunan pektin, yağ
ve vaks gibi maddeler apolar polimer ile mekaniksel olarak da bağlanmasını engellemektedir
(Seki, 2009). Bu nedenle yüzey temizliği uygulanarak polimerler ile etkileşime girebilecek
reaktif hidroksil grupları oluşturmak için selülozik lifler fiziksel ve/veya kimyasal olarak
modifiye edilmektedir (Liu and Dai 2007; Corrales et al. 2007; Sinha and Rout 2009;
(Morales et al. 2006; Bozacı et al. 2009; Seki et al. 2010; Sever et al. 2011; Bulut ve Akşit,
2013).
Bu amaçla yapılan çalışmada jüt lifleri yükseltgen maddeler olan potasyum dikromat (DJ),
potasyum permanganat (PJ) ve sodyum perborat trihidrat (SJ) ile modifiye edilmiştir. Yapılan
kimyasal işlemlerin jüt liflerinin özelliklerine olan etkisini incelemek amacı ile Fourier
Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre (FTIR) analizi yapılmış, kopma mukevemeti, nem
absorpsiyonu testler uygulanmış ve morfolojik özellikleri taramalı elektron mikroskobu ve
fluoresans mikroskop ile incelenmiştir.
DENEYSEL ÇALIŞMA
Çalışmada jüt iplikleri potasyum dikromat, potasyum permanganat ve sodyum perborat
trihidratın %0,02'lik sulu çözeltilerinde 2 dakika süre ile oda sıcaklığında muamele edilmiştir.
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işlem sonunda saf su ile tekrarlı bir şekilde yıkanan jüt iplikleri, 105C sıcaklıktaki 6 saat süre
ile kurumaya bırakılmıştır.
Modifikasyon işlemleri sonrası jüt lifinin fonksiyonel gruplarında meydana gelen değişimi
incelemek amacı ile ham ve modifiye jüt liflerinin kızılötesi spektral ölçümleri 400–4000cm-1
dalga aralığında 2cm-1 çözünürlükte (% absorbans) yapılmıştır (Perkin Elmer 100). Jüt
liflerinin nem içeriği gravimetrik yöntem kullanılarak ASTM D 629-08 standardına uygun
olarak belirlenmiştir. Jüt ipliklerinin kopma mukavemeti testi Instron çok amaçlı mukavemet
test cihazında 40mm çene aralığı ve 20mm/dak test hızında gerçekleştirilmiştir. jüt ipliklerinin
morfolojik özellikleri taramalı elektron mikroskobu ve fluoresans mikroskobu ile
incelenmiştir.

SONUÇLAR
Jüt Liflerinin FTIR Analizi
Şekil 1’de ham ve modifiye jüt liflerinin FTIR spektrumları görülmektedir. Ham jüt
liflerinin –OH gerilme titreşimine ait 3.336cm-1 absorpsiyon bandında bulunan pikin
şiddetinin, PD modifikasyonu sonucu selülozun hidroksil gruplarının reaksiyona girerek bir
kısmının kaybolması nedeni ile 3.303cm-1’e düştüğü görülmektedir. SP ve PM
modifikasyonları sonrası 3.336cm-1 absorpsiyon bandının şiddeti 3.446 ve 3.348 cm-1’e
yükselmektedir. Jüt lifinin SP ve PM ile etkileşimi sonucunda OH gruplarında ciddi bir
etkileşim gözlenmesi, oksidasyonun OH grupları üzerinden gerçekleştiğini göstermektedir.
Ham jüt lifinin spektrumunda 1.731cm-1 absorpsiyon bandında bulunan C=O grubuna ait
olan pikin (Jabasingh ve Nachiyar, 2012) şiddetinin SP ve PM işlemleri sonrası arttığı
belirlenmiştir. Ancak PD muamelesi sonrası bu pikin kaybolduğu görülmektedir. Bunun
nedeni C=O grubu içeren hemiselülozun giderilmesi olabilir. Ham jüt lifinin spektrumunda
halkalı alkol gruplarına ait olan 1.029cm-1 absorpsiyon bandının (Seki, 2009) şiddetinde
azalma meydana gelmiştir. Oksidasyon esnasında keton oluşumu, alkol gruplarının miktarında
meydana gelen değişimi desteklemektedir. J, PMJ ve SPJ liflerinin 1.503-1.505cm-1
absorpsiyon

bantlarında

bulunan

pikler

lignindeki

aromatik

halkalarının

varlığını

göstermektedir (Arshad ve Mujahid, 2011; Jabasingh ve Nachiyar, 2012). Ancak PD
modifikasyonu sonrası bu banttaki pik kaybolmuştur. Ayrıca ham jüt lifinin spektrumunda
bulunan C-H eğilmesine ait olan 1.368-1.374cm-1 absorpsiyon bantlarındaki pikler
hemiselüloz ve lignin varlığını göstermektedir (Mwaikambo ve Ansell, 2002, Olaru ve ark.,
2011). PD modifikasyonu sonucu bu pik kaybolmuştur.
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Şekil 1. Jüt liflerinin FTIR spektrumları
Jüt İpliklerinin Mekanik Özellikleri
Tablo 1 ve Şekil 2’de ham ve modifiye jüt ipliklerinin kopma mukavemeti ve elastisite
modülü değerleri verilmektedir. Grafikler incelendiğinde, jüt ipliklerinin kopma mukavemeti
ve elastisite modülü değerlerinin yükseltgen PD, PM ve SP modifikasyon işlemleri sonucu
azaldığı görülmektedir. Yükseltgen maddeler selüloz liflerinin amorf bölgelerine ve kristal
yüzeylerine etki etmektedir (Khan, 2010). Primer ve sekonder alkol gruplarının oksidasyonu
sonucu piranoz halkasının açılması ve makromolekül zincirlerinin kısalması (Khan, 2010) jüt
liflerinin dayanımını azaltmaktadır. Ayrıca kimyasal işlemler ile yüzey safsızlıklarının,
hemiselülozun ve ligninin kısmen giderilmesi sonucu selülozun direk olarak oksidatif
maddelerin etkisine maruz kalması da mukavemetini negatif yönde etkileyen diğer bir faktör
olmaktadır.
Jüt ipliklerinin kopma mukavemetinde meydana gelen en yüksek ve en düşük azalma sırası
ile PD ve PM muameleleri sonrası gözlenmiştir. Ham jüt ipliği ile PDJ ve PMJ ipliklerinin
kopma mukavemeti ve elastisite modülü değerleri arasındaki farklar istatistiksel olarak
önemlidir. Ancak PDJ, PMJ ve SPJ iplikleri arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli
değildir.
Suda çözündüğünde H2O2 açığa çıkaran ve genellikle ağartma maddesi olarak kullanılan
sodyum perborat trihidrat ile muamele edilen jüt iplikleri ile ham jüt ipliklerinin hem kopma
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mukavemeti hem de elastisite modülü değerleri arasındaki farklar istatistiksel olarak
önemlidir.

Şekil 2. Kimyasal modifikasyonun jüt ipliklerinin kopma
mukavemetine ve elastisite modülüne etkisi
Jüt ipliklerinin nem içeriği ve nem geri kazanımı
Şekil 3’de jüt ipliklerinin ASTM D 629-08 standardına gören belirlenen nem özellikleri
incelendiğinde, diğer modifikasyon işlemlerinden farklı olarak potasyum permanganat
muamelesinin ham jüt ipliğinin nem içeriğini arttırdığı görülmektedir. Ancak J, PMJ ve PDJ
ipliklerinin nem değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli değildir. Ham jüt ve SPJ
ipliklerinin nem değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir. Şekil 3 incelendiğinde
jüt ipliklerinin nem geri kazanım değerlerinin nem içeriği değerleri ile benzer davranış
gösterdiği görülmektedir.

858

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

Soyisim , Soyisim ve Soyisim

3

Şekil 3. Kimyasal modifikasyonun jüt ipliklerinin nem içeriği ve
nem geri kazanımına etkisi
Jüt liflerinin taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmesi
Şekil 4’de ham ve modifiye jüt liflerinin SEM görüntüleri verilmektedir. Liflerin SEM
görüntüleri incelendiğinde modifikasyon işlemleri sonucu jüt liflinin yüzeyinde çatlaklar
meydana geldiği görülmektedir. Meydana gelen bu çatlaklar Şekil 2’de verilen liflerin kopma
mukavemetinde ve elastisiste modülü değerlerinde düşüşe azalmaya neden olabilir. Ancak
daha önce de belirtildiği gibi sodyum perborat trihidrat muamelesi hariç diğer
modifikasyonların liflerin mekanik dayanımına etkisi istatistiksel olarak önemlidir. Polimerik
kompozit üretiminde lif yüzeyinde meydana gelen çatlakların ve yüzey pürüzlülüğünün
takviye lifi ile polimer arasındaki mekanik kilitlenmeyi arttırarak kompozitn mekanik
dayanımını arttıracağı öngörülmektedir.
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Şekil 4. Ham ve modifiye jüt liflerinin SEM görüntüleri
Jüt liflerinin fluoresans mikroskop görüntüleri
Şekil 5’de ham ve modifiye jüt liflerinin fluoresans mikroskop görüntüleri verilmektedir.
Liflerin fluoresans mikroskop görüntüleri incelendiğinde, doğal yapısı gereği huzmeler
halinde bulunan jüt liflerinde modifikasyon işlemleri sonrası huzme içerisinde lif hücrelerini
birbirine bağlayan iç pektin, lignin v.b. maddeleri kısmen gidererek lif hücrelerinin huzmeden
ayrılmasına neden olmuştur. Böylece kompozit üretiminde polimer ile etkileşime girecek
yüzey alanı artarak lif/polimer arayüzeyini kuvvetlendirecektir.
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Şekil 5.Ham ve modifiye jüt liflerinin fluoresans mikroskop görüntüleri
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ABSTRACT
In this study, effect of hot water aging on interlaminar shear strength of glass fiber reinforced
epoxy composites was investigated. Silane treatments at different concentrations were applied
to surface of glass fibers before composite production. Effect of water temperature, holding
duration in water of composites and used silane concentration on interlaminar shear strength
was determined. 25, 50 and 75 oC as water temperatures and 24, 48 ve 72 hours as holding
duration in water were selected. γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane (γ-GPS) as a silane
coupling agent was used in the fiber surface treatment and the silane coupling agent
concentration was varied from 0.1 to 0.5 % (v/v) in aqueous solution. It was determined that
the interlaminar shear strengths of the composites decreased with increasing of water
temperature and holding duration in water. 0.5 % γ-GPS silane treated glass fiber reinforced
epoxy composite showed the best resistance against hot water.
ÖZET
Bu çalışmada, cam fiber takviyeli epoksi kompozitlerin tabakalararası kayma dayanımına
sıcak suyun etkisi incelenmiştir. Kompozit üretiminden önce cam fiberlerin yüzeyine farklı
derişimlerde silan yüzey işlemi uygulanmıştır. Kompozitlerin kayma dayanımına su
sıcaklığının, kompozitlerin suda bekletilme süresinin ve kullanılan silan derişiminin etkisi
tespit edilmiştir. Su sıcaklıkları 25, 50 ve 75 oC ve suda bekletilme süresi 24, 48 ve 72 saat
olarak seçilmiştir. Fiber yüzey işlemlerinde silan uyumlaştırıcı ajanı olarak γglycidoxypropyltrimethoxysilan (γ-GPS) kullanılmıştır ve silan uyumlaştırıcı ajanı derişimi
toplam çözeltide %0,1 ile %0,5 arasında değiştirilmiştir. Su sıcaklığı ve kompozitlerin suda
bekletilme süresi arttıkça kompozitlerin tabakalararası kayma dayanımının da azaldığı
belirlenmiştir. %0,5 γ-GPS silan ile yüzey işlemine tabi tutulmuş cam fiber takviyeli epoksi
kompozitler sıcak suya karşı en iyi dayanımı göstermiştir.
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GİRİŞ
Fiber takviyeli polimer kompozitlerin yapısal uygulamalarda kullanımları her geçen gün
artmaya devam etmektedir. Polimer matrisli kompozitler; spor malzemelerinden otomotiv,
denizcilik, hava-uzay endüstrilerine pek çok alanda kullanılmaktadır[1].
Fiber takviyeli polimer kompozitlerin sıcak nemli ortamlarda kullanımında kritik görüş,
kompozitin performansında olacak değişimlerdir. Bu malzemeler nem emme davranışları
nedeni ile, nemli ortamlarda kaldıklarında özelliklerinde olumsuz etkiler oluşabilmektedir[2].
Genel olarak, polimer kompozitlerin özeliklerini iki mekanizmanın etkilediği bilinmektedir
Bunlar sırası ile matris plastikleştirmesi ve fiber-matris arayüzeyinin bozulması
(kötüleşmesi)dır[2-4].
Mekanik, termal ve dielektrik özelliklerin kötüleşmesine neden olan polar su molekülleri ile
kolay etkilenen yapıdaki hidroksil grupları ile suyun absorpsiyonu dezavantajlı bir
durumdur[5-7]. Nem kompozitin matrisi içerisine difüze olur ve heterojen doğası nedeni ile
arayüzeye yakın alana zarar verir[5,8]. Fiber yüzeyi su ile şiddetli etkilendiğinde, su camdan
iyonları filtre edecektir ve arayüzey bölgesinde yaratılan iyonik çözülmeler osmotic basınç
oluşturacaktır[9].
Cam fiberlere uygulanacak uygun bir silan yüzey işlemi ile, kompozitin suya karşı dayanımını
artırmak mümkün olabilir. Fiberlere kimyasal bir yüzey işlemi olarak uygulanan silan yüzey
işlemi ile cam fiber ve reçine arasında iyi bir yapışma sağlamak mümkündür[10].Böylece,
cam fiber/polimer matris arayüzeyi daha az miktarda suyu bünyesine alacaktır[11-12].
Bu çalışmada, cam fiber takviyeli epoksi kompozitlerin tabakalararası kayma dayanımına su
sıcaklığının, kompozitlerin suda bekletilme süresinin ve kullanılan silanın derişiminin etkisi
incelenmiştir. Yaşlandırma su sıcaklıkları 25, 50 ve 75 oC ve suda bekletilme süresi 24, 48 ve
72 saat olarak seçilmiştir. Fiber yüzey işlemlerinde silan uyumlaştırıcı ajanı olarak γglycidoxypropyltrimethoxysilan (γ-GPS) kullanılmıştır ve silan uyumlaştırıcı ajanı
konsantrasyonu toplam çözeltide %0,1 ile %0,5 arasında değiştirilmiştir. Yaşlandırma
işlemlerinden sonra kompozit numunelere kısa kiriş kayma testleri uygulanmıştır.
DENEYSEL DETAYLAR
Malzemeler
Takviye malzemesi olarak örgü tipi cam elyaf kumaş (E tipi, 300 g/m2, Metyx Telateks A.Ş.,
Türkiye) ve polimer matris olarak modifiye edilmemiş epoksi reçine (R 1040, Resoltech,
Fransa) ve sertleştiricisi (R 1048, Resoltech, Fransa) kullanılmıştır. Reçine ve sertleştirci
karışım oranı ağırlık olarak % 78:22 dir. Fiber yüzey işlemlerinde epoksi ile uyumlu γglycidoxypropyltrimethoxysilan (γ-GPS) kullanılmıştır. Z-6040 ticari isimli bu silan Dow
Corning firmasından temin edilmiştir. Sıvı γ-GPS’in çözülmesi sırasında, suyun pH derecesini
ayarlamak için asetik asit (CH3COOH, %100, Riedel-de Haën) kullanılmıştır.
Cam Fiber Yüzey İşlemi
İlk önce, cam fiberlerin yüzeyindeki mevcut sizing ve safsızlıkları ortadan kaldırmak için,
cam fiberler 450 oC sıcaklıkta bir fırın içerisine konularak 1,5 saat süresince ısıl olarak
temizlenmiştir. Daha sonra, farklı silan derişimlerinde çözeltiler ile cam fiberlerin yüzeyi
modifiye edilmiştir. γ-GPS işlemli cam fiberler, ısıl temizlenmiş cam fiberlerin silan ile yüzey
işleminden sonra elde edilmiştir. Yüzey işlemi şu şekilde yapılmıştır: Asetik asit ilavesi ile
saf suyun pH’ı 4,5 değerine çekilmiştir. Sonra, sıvı γ-GPS silan pH’ı düşürülmüş bu suya
ilave edilerek çözünmesi sağlanmıştır. Manyetik karıştırıcı ile bu çözelti 15 dakika
karıştırılmıştır. Asitleştirilmiş su içerisindeki silan miktarı hacimsel olarak % 0,1 ile % 0,5
arasındadır. Cam elyaf kumaşlar hazırlanan bu çözelti içerisinde 1 saat süresince tutulmuş ve
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sonra bu çözeltiden çıkarılarak 105 °C sıcaklığında bir fırın içerisine konularak 30 dakika
süresince kurutulmuştur.
Kompozit Üretimi
Kompozit üretim tekniği olarak el yatırma ve presleme metodu birlikte kullanılmıştır. Epoksi
reçine ve sertleştirici karışımı cam elyaf kumaş yüzeyine el yatırma tekniği ile uygulanmıştır.
Sonra, epoksi emdirilmiş kumaşlar bir kalıp (25 cm x 35 cm) içerisine konulmuş ve kalıba
preste 150 dakika boyunca 100 bar basınç (oda sıcaklığında) uygulanmıştır. 3,5 mm
kalınlığında kompozit levhalar elde etmek için, her bir levha için 12 tabaka kumaş
kullanılmıştır. Yaşlandırma testlerinden önce kompozit malzemeler oda sıcaklığında 2 hafta
kür edilmiştir.
Suda Yaşlandırma Deneyi
Kompozit numuneler 25, 50 ve 75 oC sıcaklığında su bulunan tanklar içerisine konulmuştur.
Kullanılan su, çeşme suyudur ve deney süresince su sıcaklığı sabit tutulmuştur. Kompozit
numuneler suda 24, 48 ve 72 saat bekletilmiştir. Sonra sudan çıkarılıp kurulanan numunelere
kısa kiriş kayma testleri yapılmıştır.
Kısa Kiriş Kayma Testi
Kısa kiriş kayma testleri, ASTM D-2344 standartına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Testte,
Shimadzu AUTOGRAPH AG-G Serisi universal test cihazı kullanılmıştır. Cihazın basma hızı
1,3 mm/dakika’dır ve kullanılan loadcell 5 kN kapasitesindedir. Üç nokta eğme aparatında,
yükleme pimi 6,4 mm çapında, iki destek pimi ise 3,2 mm’dir. Destek spanı/numune kalınlığı
oranı 5:1’dir.Numunelerin uzunluğu ve genişliği 26,3 ve 6,4 mm’dir. Her numune serisinden
beş numune test edilmiş ve ortalaması alınmıştır.
DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Suda yaşlandırma sonrasında gerçekleştirilen kısa kiriş kayma testleri sonucunda elde edilen
tabakalararası kayma mukavemeti (ILSS) değerlerindeki değişmeler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Farklı derişimlerde γ-GPS silan ile yüzey işlemine maruz bırakılan cam fiberlerle
takviyelendirilmiş epoksi kompozitlerin 25ºC ‘de farklı sürelerde hidrotermal yaşlandırmaya
bırakılması sonucu kompozitlerin ILSS değerlerindeki değişim Şekil 1’de gösterilmiştir. Isıl
temizlenmiş cam fiberlere γ-GPS silan ile yüzey işlemi sonrasında epoksi matrisli
kompozitlerin ILSS değerleri artmıştır. %0,1, %0,3 ve %0,5 γ-GPS silan ile yüzey işlemi
uygulanmış cam fiber/epoksi kompozitlerin tabakalararası kayma mukavemeti (ILSS)
sırasıyla %37,8, %63,8 ve %69,8 artmıştır. Silan bağlama ajanının cam fiber/polimer
kompozitlerin fiber-matris yapışmasını silanın polimer matris ile kimyasal olarak reaksiyona
girmesi ile geliştirdiği bilinmektedir[13].
Farklı derişimlerde γ-GPS silan ile yüzey işlemine maruz bırakılan cam fiberlerle
takviyelendirilmiş epoksi kompozitlerin 72 saat boyunca farklı sıcaklıklarda hidrotermal
yaşlandırmaya bırakılması sonucu kompozitlerin ILSS değerlerinde meydana gelen değişim
Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Çizelge 1. Cam fiber/epoksi kompozitlerin yaşlanma sıcaklığı ve zamanına bağlı olarak tabakalararası
kayma mukavemetindeki (ILSS) azalışlar (%)

Tabakalararası Kayma Mukavemetlerindeki Azalışlar (%)
Yaşlanma
SaatiSıcaklık

Yüzey
İşlemsiz

%0.1
İşlemli

0-25 ºC

100

100

100

100

24 sa-25 ºC

-%6.8

-%9

-%8.2

-%5.8

48 sa-25 ºC

-%17.3

-%19.2

-%10.4

-%9.6

72 sa-25 ºC

-%30.3

-%26.5

-%14.1

-%18

24 sa-50 ºC

-%30.8

-%24.1

-%18.7

-%12.1

48 sa-50 ºC

-%47.7

-%33.5

-%22.9

-%17.4

72 sa-50 ºC

-%62.8

-%49.3

-%35.8

-%28.6

24 sa-75 ºC

-%44.8

-%49.6

-%30.3

-%25

48 sa-75 ºC

-%60.1

-%58.7

-%43.1

-%40.7

72 sa-75 ºC

-%68.3

-%71.1

-%60.3

-%51.3

GPS %0.3
İşlemli

GPS %0.5
İşlemli

GPS

0
24 sa-25 oC

ILSS (MPa)

48 sa-25 oC
72 sa-25 oC

60

50

40

30

20

10

0
Yüzey işlemsiz

%0.1 GPS İşlemli

%0.3 GPS İşlemli

%0.5 GPS İşlemli

Şekil 1. 25ºC ‘de farklı sürelerde hidrotermal yaşlandırmaya bırakılan kompozitlerin ILSS
değerlerindeki değişim.
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.
0

ILSS (MPa)

72 sa-25 oC
72 sa-50 oC
72 sa-75 oC

60

50

40

30

20

10

0
Yüzey işlemsiz

%0.1 GPS İşlemli

%0.3 GPS İşlemli

%0.5 GPS İşlemli

Şekil 2. 72 saat boyunca farklı sıcaklıklarda hidrotermal yaşlandırmaya maruz bırakılan
kompozitlerdeki ILSS değişimi

Yaşlandırma su sıcaklığı ve suda bekletilme süresi arttıkça kompozitlerin tabakalararası
kayma mukavemet değerlerinde sürekli bir azalış gözlenmiştir. Genel olarak, sıcak suda
yaşlandırma işleminin kompozitlerin fiber/matris arayüzey özelliklerine zarar verdiğini
söyleyebiliriz. Kompozitlerin kayma özelliklerinde esasen fiber/matris arayüzeyi ve matris
malzemesi baskındır[14]. Kompozitin tabakalararası mukavemetindeki azalmanın sebepleri
matris plastikleştirmesi ve fiber/matris arayüzey özelliklerinin bozulması (kötüleşmesi)
olabilir[2]. Kompozitler yüksek sıcaklıklarda neme maruz bırakıldıklarında, kompozitte
tersinir olmayan etkiler oluşabilir. Matris kimyasal olarak bozunabilir (degradation).
Kimyasal bozunma çapraşık polimer zincirinin iç boşluklarının artmasına neden olabilir. Bu
olay zincir genişlemesini arttırıp, polimerde mikroçatlaklar oluşturabilir[2]. Eğer malzeme
yüksek sıcaklıklarda uzun süre neme maruz bırakılırsa, reçinenin polar grupları ile suyun
etkileşimi sonucu tersinir olmayan etkiler oluşabilecektir[15]. Yüksek sıcaklıklarda polimer
matriste bozulma düşük sıcaklıklardaki bozulmaya göre daha fazladır[16]. Suyun yalnızca
polimer matris ile fiziksel etkileşime girmesi (örneğin plastikleştirmesi gibi) ve aynı zamanda
fiber-matris arayüzeyine zarar vermesinden dolayı kompozit içerisine emilen nem kompozitin
mekanik özelliklerinde istenmeyen etkiler medyana getirebilir[1]. Yaşlanma durumunda, su
moleküllerinin emilmesi ile arayüzeysel ayrılmalar, arayüzeyde su dolu boşluklar veya
kabarcıklar oluşabilir. Fiber ve matrisin ısıl ve nem genleşme katsayılarındaki farklılıklar da
yapışmanın azalmasına ve malzemenin zayıflamasına yol açabilir. Hatta yüksek sıcaklıklarda
nem miktarı ve sıcaklık farklılıkları daha yüksek olduğundan, daha ciddi malzeme zayıflaması
oluşmaktadır[16-17].
25oC sıcaklıktaki suda 24 saat yaşlandırma sonrasında kompozitlerin tabakalararası kayma
mukavemeti değerleri %5,8 ila %9,0 arasında azalmıştır. Özellikle 25oC sıcaklıktaki suda
yaşlandırılan ve %0,3 ve 0,5 γ-GPS silan işlemli cam fiber/epoksi kompozitler suda yaşlanma
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süresi arttıkça daha iyi dayanım sergilemişlerdir. Bu kompozitlerin 72 saat
yaşlandırılmasından sonra, ILSS değerlerinde azalış sırasıyla %14 ve %18 iken, yüzey
işlemsiz cam fiber ve 0,1 γ-GPS silan işlemli cam fiber takviyeli epoksi kompozitlerde ise
mukavemetteki azalış sırasıyla %30,3 ve %26,5’dir. Andreopoulos ve Tarantili yüzey işlemi
görmüş fiberlerin adezif bağlanmayı arttırdığını ve arayüzeyde boşluklara ve gözeneklere izin
vermediğini belirtmiştir[2].
50oC sıcaklıktaki suda yaşlandırılan epoksi matrisli kompozitlerin suda bekletilme süresine
bağlı olarak mukavemet değerlerinde azalış incelendiğinde, en yüksek ILSS değerine sahip
olan 0,5 γ-GPS silan işlemli cam fiber takviyeli epoksi kompozit en iyi dayanımı
sergilemiştir. Bu kompozitin 72 saat yaşlandırılmasından sonra, ILSS değerlerinde azalış
%28,6 iken, yüzey işlemsiz cam fiber takviyeli epoksi kompozitlerin mukavemetteki azalış ise
%62,8’dir. Eğer kompozitler 75 oC sıcaklıktaki suda 72 saat bekletililirse, yüzey işlemsiz cam
fiberler ile takviyelendirilmiş epoksi kompozitlerin ve %0,1 γ-GPS silan işlemli fiberler ile
takviyelendirilmiş epoksi kompozitlerin tabakalararası kayma değerleri sırasıyla, % 68,3 ve
%71,1 azalma gözlenmiştir. 75oC–72 saat için, %0,3 ve %0,5 γ-GPS silan işlemli cam
fiber/epoksi kompozitlerin tabakalararası kayma mukavemet değerlerinde azalma ise daha
azdır. Bu kompozitlerin mukavemetindeki azalışlar ise sırasıyla %60,3 ve %51,3’tür. Yüzey
işlemi arayüzeysel özellikleri geliştirdiğinden, yaşlanmanın olumsuz etkisine karşı dayanım
özellikle %0,3 ve %0,5 γ-GPS işlemli fiberler ile takviyelendirilmiş kompozitlerde daha
belirgindir.
SONUÇLAR
Deney sonuçlarından da görülebildiği gibi fiberlerin yüzeyine γ-GPS ile çok düşük
derişimlerde bile olsa uygulanan yüzey işlemi cam fiberle epoksi reçine arasındaki uyumu
arttırmış ve bu örnekler yüksek sıcaklıktan tabakalararası kayma mukavemeti bakımından
daha az etkilenmişlerdir. Yüzey işlemleri ile fiber ile matris arasında iyi bir yapışma
sağlanarak, kompozitin hidrotermal çevrelerde daha uzun süre dayanabilmesi sağlanabilir.
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GRAFİT TAKVİYELİ ETİL VİNİL ASETAT (EVA) KOMPOZİTLERİN
MEKANİK ÖZELLİKLERİNE TERMAL ÇEVRİMİN ETKİSİ
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ABSTRACT
In this study, Graphite/EVA composites having different graphite content were prepared by
melt blending process. To investigate the effect of thermal cycles on the mechanical
properties of graphite/EVA composites, the composite samples were subjected to the thermal
cycle processes for 50 and 100 times between temperatures of -25 °C and 60°C. The moduli of
graphite/EVA composites at the end of thermal cycle of 50 and 100 increased.
ÖZET
Bu çalışmada, eriyik harmanlama yöntemi ile farklı grafit miktarlarına sahip grafit/EVA
kompozitleri hazırlanmıştır. Grafit/EVA kompozitlerin mekanik özelliklerine termal çevrimin
etkisini incelemek için, kompozit numuneleri -25 ile 60 °C sıcaklıkları arasında 50 ve 100
defa termal çevrime tabi tutulmuştur. Yapılan 50 ve 100 termal çevrim sonucunda Grafit/EVA
kompozitlerin elastisite modülleri artmıştır.
GİRİŞ
Polimerler genellikle elektriksel ve ısıl iletkenlikleri düşük olan malzemelerdir. Polimer
matrise mikro ve nano boyuta sahip partiküllerin veya taneciklerin (grafit, karbon nanotüpler,
karbon nanofiberler ve metalik nanopartiküller) katılması ile termal ve elektriksel özellikler
büyük ölçüde iyileştirilebilir[1-2].
Günümüzde bilgisayar, elektrik-elektronik, otomotiv, havacılık ve uzay gibi birçok
endüstriyel alanda malzemelerin ısıl özellikleri artan bir öneme sahiptir ve büyük bir ilgi
uyandırmıştır. Gelecekte, sahip olduğu potansiyel özelliklerinden dolayı iletken polimerik
malzemeler pek çok alanda (elektromagnetik kalkanlar, antistatik ve korozyon dirençli
kaplamalar, elektro-iletken kaplamalar, ışık yayıcı aletler, yarı iletkenler ve bataryalar gibi…)
yaygın olarak kullanılacağı tahmin edilmektedir [3-9].
Ancak, polimer kompozitler kullanım yerlerine (örneğin uçak ve havacılık) bağlı olarak
termal çevrimlere maruz kalabilmektedirler. Termal çevrimi, malzemenin iki ekstrem sıcaklık
arasında uzun süre tekrarlayan çevrimlere maruz kalması olarak tanımlayabiliriz. Kompozit
malzeme bileşenleri (fiber ve matris) arasındaki farklı ısıl genleşmeler, kompozit
malzemelerin arayüzey bölgesinde artık ısıl gerilmelere yol açmaktadır[8]. Polimerlerin ısıl
genleşme katsayıları oldukça yüksek olmasına rağmen, fiberlerin ısıl genleşmesi polimer
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matrise göre çok daha düşüktür. Artık ısıl gerilimler, fiberlerin bası ve matrisin çeki doğası
nedeniyle olmaktadır [10]. Termal çevrim ile malzeme içerisinde mikro çatlaklar ve ara yüzey
deformasyonları oluşabilmektedir. Ayrıca tabakalı kompozit yapılarda katmanlar arası
delaminasyonlara neden olabilmektedir[11]. Termal çevrimler sonucunda malzeme mekanik
özelliklerinde de değişimler meydana gelmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ısıl çevrime maruz bırakılmış grafit takviyeli EVA kompozitlerin
mekanik özelliklerindeki değişimi incelemektir.
DENEYSEL DETAYLAR
Malzemeler
Matris malzemesi olarak kütlesel olarak %14 vinil asetat içeren etilen-vinil asetat kopolimer
(EVA), Miravithen® D 14010 V (Leuna Polymer GmbH, Almanya) kullanılmıştır. Kullanılan
matris malzemenin erime akış indeksi (190°C/2.16 kg) 9.8 g/10 dak’dır. Dolgu malzemesi
olarak genişlemiş grafit (EG) nanodolgu malzemesi, GTG 5 (Graphite Tecnology Group,
Amerika) ve genişlememiş grafit (UG) dolgu malzemesi, KS6 (Lonza Graphites and
Technologies Ltd., İsviçre) kullanılmıştır. Dolgu olarak kullanılan GTG 5 yaklaşık 5 ve 6 μm
çaplara ve KS6 yaklaşık 20 ve 25 μm çaplara sahiptir.
Kompozit Üretimi
Kompozit malzemeler eriyik harmanlama yöntemi kullanılarak, matris ve dolgu malzemesinin
Brabender Plasticorder PLE 331 (Almanya) cihazının 30 ml’lik karışım odasında 150°C
sıcaklıkta 10 dakika süreyle 35dev/dak’da karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. Karıştırıcı
elemanlar üzerinde ve karışım odasında bulunan kompozit malzeme mekanik test
numunelerinin üretimi için ilk önce 8×10 cm boyutlarında ve 1 mm kalınlığındaki çerçeve
içerisine yerleştirilmiştir. Daha sonra Fontifne SRA (Hollanda) marka laboratuvar tipi sıcak
preste 120° sıcaklık ve 40 kPa basınç altında 1 dakika süreyle preslenmiştir.
Termal Çevrim Deneyi
EVA/UG ve EVA/EG kompozitlerden çekme test numuneleri ASTM D638-08 standartlarına
göre hazırlanmıştır. Bu numunelere -25 ile +60 ºC sıcaklıkları arasında termal çevrimler (50
ve 100 termal çevrim) uygulanmıştır.

Çekme Testi
Termal çevrim sonrasında numunelere çekme testleri (Shimadzu Autograph AG-IS serisi bir
üniversal çekme test cihazı, Japonya) uygulanmıştır. Test oda sıcaklığında ve 10 mm/dakika
çekme hızında gerçekleştirilmiştir. Her bir kompozit serisi için deneyler en az 5 kez
tekrarlanmıştır. Çekme testleri sonucu çekme mukavemeti, Young modülü ve % birim şekil
değiştirme değerleri elde edilmiştir.
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DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
EVA matrisi malzemeye genişletilmiş ve genişlememiş grafit dolgu malzemesi katıldığında
çekme gerilmesinde azalış, Young Modülünde artış ve % birim şekil değiştirmesinde azalış
belirlenmiştir. Özellikle %15 genişletilmiş grafit katıldığında EVA’nın Young modülünde %
299 artış tespit edilirken, EVA’nın % birim şekil değiştirmesinde önemli miktarda azalış
(%929.2 den %109.78’a azalış) belirlenmiştir.
-25 ºC ile +60 ºC arasında gerçekleştirilen termal çevrimlerin sonucu olarak kompozitlerin
Young modüllerinde artışlar ve % birim şekil değiştirmesinde azalışlar tespit edilmiştir.
Termal çevrimler sonucunda kompozitlerin çekme mukavemetlerinin, Young modülü ve
birim şekil değiştirmeye göre, çok az değiştiği gözlemlenmiştir (Tablo 1.) Yapılan deneysel
çalışmada, termal çevrim sayısı arttıkça, EVA kompozitlerinin Young modülünde sürekli bir
artış gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, EVA matrisli kompozitlerin birim şekil değiştirmeleri
termal çevrim sayısı arttıkça azalış göstermiştir.
Çizelge 1. Termal çevrim sonucunda EVA matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerdeki değişim
Numune Adı

EVA
EVA/UG (96/4)

EVA/UG (85/15)

EVA/EG (94/6)

EVA/EG (85/15)

Kütlesel
Oran
(%)
0
4
4
4
15
15
15
6
6
6
15
15
15

Termal
Çevrim
Sayısı
0
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100

Maks.Çekme
Gerilmesi
(MPa)
14,00±0,62
13,33 ± 1,14
12,58 ±0,81
12,76 ±1,63
9,62 ±0,33
8,97 ± 0,15
9,41 ±0,25
11,48 ± 1,38
10,93 ± 0,72
10,72 ± 1,53
11,24 ± 0,21
11,68 ± 0,56
11,37 ± 0,58

Young
Modülü (MPa)

Birim Şekil
Değiştirme (%)

42,34±2,98
43,74 ± 2,10
55,12 ± 2,52
65,39 ± 2,50
77,37 ± 1,99
90,87 ± 2,93
104,99 ± 3,47
47,36 ± 3,78
55,23 ± 2,20
70,41 ± 2,07
126,62 ± 2,27
133,68 ± 3,67
148,17 ± 3,10

929,2±43,20
811,02 ± 9,57
734,85 ± 12,92
675,72 ±8,87
524,81 ± 8,96
436,71 ± 9,46
386,76 ± 6,82
481,88 ± 12,25
361,67 ± 7,91
322,06 ± 7,96
109,78 ± 1,11
87,16 ± 4,44
74,41 ± 1,61

Gerçekleştirilen 100 termal çevrim sonucunda, EVA/UG-96/4 kompozitinin Young modülü
43,74 MPa’dan 65, 39 MPa’a, (%49,5) bir artış ve EVA/UG-85/15 kompozitin Young
modülü ise 77,37 MPa’dan 104,99 MPa’a (%35,7) bir artış göstermiştir.
EVA/EG-94/6 kompozitin Young modülünde 100 termal çevrim sonucunda 47,36 MPa’dan
70,41 MPa’a (%48,7) bir artış ve EVA/EG-85/15 kompozitin Young modülünde ise 126,62
MPa’dan 148,17 MPa’a (%17) bir artış tespit edilmiştir. Kristalli yapıya sahip olmayan bir
polimer camsı geçiş sıcaklığının üzerinde kristalize bir polimere dönüşebilir. Cao ve arkadaşı
(2005) PPS/karbon fiber kompozitlerin kristallilik derecesini termal çevrimler yaparak
artırmışlardır [12]. Kompozitin fiber doğrultusundaki Young modülünün de kristalliliğin
artması ile arttığını belirtmişlerdir.
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Şekil 1.EVA/UG ve EVA/EG kompozitlere uygulanan termal çevrimlere bağlı
olarak Young modülündeki değişimler

Şekil 2. EVA/UG ve EVA/EG kompozitlere uygulanan termal çevrimlere bağlı
olarak birim şekil değiştirmedeki değişimler

SONUÇLAR
Genişletilmiş grafit ve genişlememiş grafit takviyeli EVA matrisli kompozitlere -25 °C ile
+60 °C arasında termal çevrimler gerçekleştirilmiştir. Termal çevrimler sonucunda
kompozitlerin Young modüllerinde artışlar ve % birim şekil değiştirme değerlerinde azalışlar
tespit edilmiştir. Termal çevrimler sonucunda kompozitlerin çekme mukavemetlerinde,
Young modülü ve birim şekil değiştirmeye göre, çok az değişim olduğu belirlenmiştir.
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Zahit Mecitoğlu1, Sena Ayhün1, Erdem Akay1, Sedat Süsler1, Y. Emre Erginsoy1 ve Müslüm
Çakır1
1
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
2
Merecdes-Benz Türk A.Ş., İstanbul
ABSTRACT
Nowadays, the conventional metal fuel tanks used in buses are being replaced with plastic
fuel tanks. In this paper, a part of the project which aims to develop a computer aided
methodology for developing/designing of the plastic fuel tanks based on static and dynamic
analysis is presented. Coupon tests are first conducted to acquire the mechanical properties of
the plastic material. In the static analysis, equivalent static loads are applied to the fuel tanks.
In the dynamic analysis, the time varying loading and the inertia of the fluid and fuel tanks are
taken into account using modal transient analysis. Fluid which is in the tank is modeled with
acoustic approach in dynamic analysis. In this paper, different fullness ratios of the fuel tank
are investigated and both results are compared each other.
ÖZET
Günümüzde, otobüslerde kullanılmakta olan konvansiyonel metal yakıt tankları yerini plastik
yakıt tanklarına bırakmaktadır. Bu makalede, plastik yakıt tanklarının, statik ve dinamik
analizlere dayalı, bilgisayar destekli, geliştime-tasarım projesinn bir kısmı sunulmuştur.
Öncelikle, plastik malzemenin mekanik özelliklerini bulmaya yönelik kupon testleri
gerçekleştirilmiştir. Statik analizlerde yakıt tankına eşdeğer yükler uygulanmıştır. Dinamik
analizler ise zamanla değişen yük, yakıt ve tankın atalaet momentleri göz önüne alınmış ve
modal transient analiz yöntemi kullanılmıştır. Statik analizlerde, eşdeğer statik yükleme
yaklaşımı kullanılmaktadır. Yapılan dinamk analizlerde, akışkan akustik elemanlar
kullanılarak modellenmiştir. Yakıt tankı farklı doluluk oranları için incelenerek
karşılaştırılmış ve sonuçları bu bildiride paylaşılmıştır.
GİRİŞ
Plastik yakıt tankları; günümüzde birçok araçta hafifliği, paslanmaz oluşu ve tasarım kolaylığı
nedeniyle çelik tankların yerine kullanılmaya başlanmıştır. Liehr çalışmasında plastik yakıt
tanklarının, seri araç üretimde, ilk olarak 1972 yılında, Volkswagen marka Passat model
araçlarda kullanılmaya başlandığından bahsetmektedir. Plastik yakıt tanklarının tercih sebebi
olarak, üretimin maliyetinin ve ham maddenin ucuzluğunu, korozyona karşı direncinin iyi
olmasını, şekillendirme özgürlüğü sayesinde yüksek hacimli tasarım yapmaya uygun oluşunu
ve güvenlik gibi sebepleri göstermektedir. Ayrıca çalışmasında, plastik yakıt tanklarının
üretim şekillerinden bahsetmektedir. Bu teknikler, şişirme makinası ile üretim (blow
molding), döner kalıpla üretim (rotomolding) ve el yatırması ile üretim (hand lamination) dir.
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El yatırması tekniğinin kalite problemleri nedeniyle en az kullanılan yöntem olduğundan,
şişirme makinasıyla ve döner kalıpla üretim yöntemlerinin tercih edildiğinden bahsetmektedir
[1]. 1987 yılında yapılan bir çalışmada çok katmanlı yakıt tankları üretilmiştir. Çalışmada
yakıt geçirgenliği tanımlanmış ve çok katmanlı yakıt tanklarının yapısı ve reçine gelişimi
tartışılmıştır [2]. Autolatina için yapılan bir çalışmada, kamyonlar için yüksek kapasiteli
plastik yakıt tankları üretilmiştir. Çünkü daha önce kullanılan çelik yakıt tanklarında,
Brezilya’da kullanılan yakıt bileşimindeki kükürt fazlalığından dolayı korozyon meydana
gelmiştir. Bu korozyon, motor enjeksiyon sisteminde hasara neden olmuştur. Araştırmacılar
değişik tip malzemeleri, uyumluluk, güvenlik, maliyet, ağırlık, geri dönüşüm, yedek parça
gibi özelliklere göre incelendikten sonra polietilen malzemeden yakıt tankı üretilmesini
önermişlerdir [3]. 1998 yılında yapılan bir çalışmada ise çelik ve plastik yakıt tanklarının
yorulma ömürleri karşılaştırılmıştır. Federal standartlara göre yakıt ekonomisini geliştirmek
için otomotiv parçalarında hafif parçaların kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte
çevreye duyarlı parçaların üretimi de ön planda tutulmaktadır. Üretim aşamasındayken çelik
malzeme katı atık üretimi, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeye göre daha
fazladır. HDPE bu anlamda çeliğe göre ön plana çıkmaktadır. Ancak plastik malzemenin geri
dönüşümünün olmayışı dezavantajıdır [4].
Yakıt tanklarında akışkanın modellenmesi ayrı bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır.
Akışkan ve katı etkileşimini sağlamak için literatürde belli başlı metotlar önerilmektedir. Yay
- kütle modeli bunlardan ilkidir. Yay – kütle modelinde akışkan bir kütle olarak tanımlanarak
katıya yaylarla bağlanmaktadır. Bir diğer metot eksplisit olarak çözüme giderek akışkanı
Euler, Lagrange, SPH ya da ALE metotlarından biriyle modellemektir. Bir akışkan dinamiği
hesaplama (CFD) programı yardımıyla da akışkan modellenip, çıkan basınç değerleri yapıya
sonlu elemanlar metoduyla etkitilebilir. Son olarak bu çalışmada da kullanılan akustik
yaklaşım bir diğer akışkan modelleme tekniğidir. Akışkan dinamiği hesaplama (CFD) gibi
pahalı bir çözücü gerektirmemesi ve karmaşık geometrilerde rahatlıkla uygulanabilir olması
sebebiyle akustik modelleme tekniği tercih edilen bir metottur.
Akustik elemanlar özelinde yapılan literatür çalışmasında, Jaiswal, Kulkarni ve Pathak (2008)
sıvı-tank sisteminin çalkalantı frekansları üzerine bir çalışmasına rastlanmıştır. Sıvı depolama
tanklarının tasarımında, sıvı depolama tanklarının sismik çalkantı frekans bilgisi ve tank
duvarlarında meydana gelen hidrodinamik basınç bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da
ancak sismik uyarma altında sıvı-tank etkileşimin doğru analiziyle mümkündür[5].
Bu çalışmada, farklı geometriler için çalkantı frekansının hesaplanabilmesi için deneysel ve
sayısal yöntemler kullanılmıştır. Elektro-Manyetik sarsma tablası kullanılarak deneyler
gerçekleştirilmiştir. Sayısal yöntem olarak, ANSYS yazılımı kullanılarak sıvı-tank sisteminin
sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. Yakıt modellenmesinde akustik yaklaşım kullanılarak
çözüme gidilmiş ve testle numerik analizler doğrulanmıştır.
POLİETİLEN MALZEME TESTLERİ
Bu proje kapsamında plastik malzeme üzerinde yapılan birçok malzeme testi ile statik ve
dinamik analizleri aşamasında ihtiyaç duyulan, mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve diğer
malzeme davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan testlerden biri oda
sıcaklığı, sıcak ortam (+60 °C) ve soğuk ortam (-40 °C) şartlarında kupon testleri yapılmıştır.
Hesaplamalarda kullanılacak kuvvet değerlerinin okunması için yük hücresi kullanılmıştır.
Birim uzama değerleri ise, numune üzerine yapıştırılan straingage ve numune üzerine takılan
ekstensometre yardımıyla ölçülmüş ve bir veri toplama cihazı ile kaydedilmiştir. Oda
sıcaklığında gerçekleştirilen çekme testi sonucu Şekil 1’de görülebilir.
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Şekil 1: Oda sıcaklığında çekme testi gerilme-eksenel birim uzama grafikleri
Malzemenin mekanik özelliklerini anlamak için bir diğer test de 3 nokta eğilme testidir. Bu
test yorulma testlerinde ihtiyaç duyulacak lineer bölge sınırlarını aşmayacak gerilme,
deplasman ve birim uzama değerlerini elde etmek amacıyla yapılmıştır. Oda sıcaklığında
yapılan 3 testten elde edilen birim uzama sonuçları Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2: 3 nokta eğilme testi gerilme-birim uzama grafiği
FORMÜLASYON
Gerçekleştirilen statik ve dinamik analizler için farklı formülasyonlar kullanılmaktadır. Statik
analizler kapsamında kullanılan formülasyon yakıt tankı üzerine etkiyen kötü yoldan
toplanmış ivme değerlerinin alt üst maksimumlarını kullanarak yapılan bir hesabı kapsar.
Örneğin, X doğrultusunda baskın ivme geldiği durumda, diğer doğrultulardaki maksimum
ivme değerleri tanka belirli yüzdelerde azaltılarak etkitilir. Bu yüzde değerleri ve yükleme
koşulları SONLU ELEMAN ANALİZLERİ başlığı altında yer alan Tablo 2’de daha ayrıntılı
şekilde verilmiştir. Bu üç yönlü ivme katkıları altında,

P  .a.h

(1)

Denklemi yardımıyla akışkanın yarattığı basıncın statik eşdeğeri çıkartılabilir. Bu formülde,
P : Statik eşdeğer basınç

(N/mm2)

a : İvme

(mm/s2)

ρ : Yakıt yoğunluğu

(ton/mm3)

h : Yakıtın yüksekliği

(mm)

olarak belirtilebilir. Basınç değerleri farklı yükleme koşulları olarak yakıt tankı iç cidarlarına
etkitilerek çözüm yapılır.
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Dinamik analizlerde ise, akustik analiz teorisi önemli bir yer tutar. Akışkanı modellemekte
kullanılan akustik elemanlarda sistem, akustik dalga denklemini çözmektedir [6].

1 2 p
. 2  2 p  0
2
c t

(2)

Yukarıdaki denklemde;
C : Akışkan ortamındaki ses hızı

(mm)

t : Akışkan basıncı

(mm/s2)

p : Zaman

(s)

Akışkan ortamındaki dalga hızı “C” ise Denklem 3 ile çözülebilir.

C

K



K : Akışkanın bulk modülü

(N/mm2)

ρ : Akışkanın yoğunluğu

(ton/mm3)

(3)

K ve ρ akışkana bağlı büyüklükler olduğu için malzeme özelliği olarak kolayca sisteme
girilebilmektedir.
SONLU ELEMAN ANALİZLERİ
Yakıt Tankının Sonlu Elemanlar Modeli ve Sınır Koşulları
Belirtildiği gibi, yakıt tankı dinamik analizlerinde yakıt için akustik elemanlar ile
modellenmiş ve “modal transient” analiz metodolojisi ile çözülmüştür. Analizde, öncelikle
tüm sistemin 250 Hz’e kadar olan tüm doğal frekansları ve bunlara karşılık gelen modları elde
edilmiştir. Ardından tüm bu doğal frekanslara ait değerlerin, kötü yol ivme değerleri ile
zorlanan sistemde nihai deplasman ve gerilmeye olan katılımları program tarafından
bulunmuştur. Elde edilmiş olan doğal frekansa ait çıktılar ile katılım faktörleri sonucunda
zorlanma sonrası nihai gerilme ve gerilmeye ait RMS değerleri elde edilmiştir. Yakıt tankının
ve karoserinin sonlu eleman ağı yapısı kullanılan farklı malzemelere göre renklendirilerek,
Şekil 3’te gösterilmektedir.

Şekil 3: Yakıt tankı ve karoserinin sonlu eleman ağı yapısı
Şekil 3’de görülen yakıt tam dolu modelde yaklaşık olarak 131500 düğüm noktası ve 472000
eleman bulunmaktadır. Yakıt tankı ve karoseri 1. derece kabuk (shell) elemanlarla, yakıt ise
üç boyutlu akustik elemanlar ile modellenmiştir. Tüm analizde PERMAS V15 sonlu
elemanlar çözücüsü kullanılmıştır.
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Temel anlamda akustik analizlerde 4 ana kısım bulunur. Bunlar; yapısal (structure part),
akustik (acoustic part), etkileşim bölgesi (interface) ve serbest yüzey (free surface) olarak
sıralanabilir. Tüm bu kısımlar için ayrı eleman tipleri tanımlama ihtiyacı bulunmaktadır.
Akustik elemanların tümü akışkan malzeme özelliği kullanmaktadır. Bu proje için otobüs
deposu içerisinde dizel yakıtı bulunmaktadır. Dizel yakıtına ait malzeme özellikleri Tablo
1’de görülebilir. Dizel yakıtına ait malzeme özellikleri, Seykens, Somers ve Baert (2004)’ın
makalesinden alınmıştır [7].
Tablo 1. Dizel yakıtın özellikleri
Yakıt Yoğunluğu

Yakıtın Bulk
Modülü

823,4 kg/m3

1393 MPa

Statik analizlerde ise Tablo 2’de gösterildiği şekilde, 3 yöndeki ivme değerleri ile 24 farklı
yükleme koşulu oluşturulmuştur. Bu yükleme koşullarında baskın olarak seçilen yöndeki
ivme değeri ile diğer iki doğrultudaki maksimum ivme değerlerinin %40’ı bileşke olarak
alınmış ve yükleme koşulları oluşturulmuştur.
Tablo 2. Statik analizlerde kullanılan yükleme koşulları
X doğrultusundaki ivme
değerleri

Y doğrultusundaki ivme
değerleri

Z doğrultusundaki ivme
değerleri

± %100 Px

± %40 Py

± %40 Pz

± %40 Px

± %100 Py

± %40 Pz

± %40 Px

± %40 Py

± %100 Pz

Yakıt Tankı Sarsma Tablası Testleri
Analiz sonuçları değerlendirilmeden önce belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise 7 mm cidar
kalınlığına sahip yakıt tankı üzerinde yapılan sarsma tablası testlerinin sonuçlarının
paylaşılmasıdır.

Şekil 4: Yakıt tankı üzerindeki kırık bölgeleri.
Sırası ile birinci ve ikinci kırık bölgeleri Şekil 4’te gösterilmektedir. Statik ve dinamik
analizlerin sonuçları kendi içlerinde karşılaştırılırılmasının yanında sarsma tablası sonuçları
ile de uyumlu olmasına dikkat edilecektir.
Statik ve Dinamik Analiz Sonuçları
İki farklı metodoloji ile çözdürülen yakıt tankı yapısına ait maksimum von Mises eş değer
gerilme değerleri aşağıdaki şekillerde görülebilir. İlk sütun statik sonuçlar, ikinci sütun ise
dinamik analiz sonuçlarına ayrılmıştır. Değerler şirket içi gizlilik sebebiyle maksimum
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gerilme “1” olacak şekilde ölçeklendirilerek verilmiştir. Şekil 5, 7 mm kalınlığa sahip tankın
sonuçlarını, Şekil 6 ise 9 mm cidar kalınlığındaki tankın sonuçlarını kapsamaktadır. Şekillerde
gösterilen tanklar tam dolu durumda analiz edilmiştir.
Belirtilmesi gerekir ki; statik analizler kapsamında çözdürülmüş olan 24 farklı yükleme
koşulunun her hangi birinde elemanın gördüğü maksimum gerilme değeri sonuç olarak
yansıtılmıştır. Bunun yanında dinamik analiz sonuçlarında ise zaman boyunca elde edilmiş
olan maksimum gerilme gösterilmektedir.

Şekil 5: 7 mm cidar kalınlığına sahip tank üzerinde maksimum von Mises gerilmeleri dağılımı
Şekil 5’te görüldüğü üzere 7 mm kalınlığa sahip tam dolu yakıt tankı için iki analiz
metodolojisinde de maksimum gerilme bölgeleri ve büyüklükleri benzerlik göstermektedir.
Özellikle birinci kırık bölgesinde ortaya çıkan 0,29 birimlik gerilme değeri iki metot için de
aynıdır.
İki analiz metodunda da tankın gerilme yığılması ortaya çıkabilecek köşe bölgelerinde sarsma
tablası testlerinde görülmeyen gerçek dışı gerilme değerleri elde edilmektedir. Bu bölgeler de
üretim metodundan kaynaklı olarak malzeme yığılmaları yaşandığı bilinmektedir. Bu sebeple
bu bölgelerde değerlendirme sadece karşılaştırma amacıyla yapılmaktadır.
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Şekil 6: 9 mm cidar kalınlığına sahip tank üzerinde maksimum von Mises gerilmeleri dağılımı
Belirtildiği gibi tüm bu çalışmalar Bilimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli SAN-TEZ
projesi kapsamında yapılmıştır. Bu projede kırık bölgelerinin ortadan kaldırılması amaçlardan
biridir. Bu sebeple tank cidar kalınlığı öncelikle 9 mm’ye çıkarılmıştır. 9 mm’ye çıkarılan
kalınlıkla beraber maksimum von Mises gerilmelerinde az bir düşme gözlemlenmiştir. Şekil
7’de birinci kırık bölgesinde zamana bağlı gerilme ve RMS değerleri karşılaştırılmaktadır.
von Mises RMS değeri için %20 mertebelerinde bir düşme dikkat çekmektedir. Bu düşme
tank yapısı üzerine gelen dinamik etkilerin azaldığını gösterir. 9 mm kalınlığa sahip tankta da
7 mm’lik tanka paralel olarak gerilme bölgeleri ve mertebeleri benzerdir.

Şekil 7: Birinci kırık bölgesindeki zamana bağlı gerilme ve RMS dağılımı
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Tablo 3. Statik ve dinamik analiz sonuçları
Statik Analiz
Dinamik Analiz Sonuçları
Sonuçları
1. Kırık
2. Kırık
1. Kırık
2. Kırık
1. Kırık
Cidar Doluluk
Bölgesi
Bölgesi
Bölgesi
Bölgesi
Bölgesi
Kalınlığı Oranı
Maksimum Maksimum Maksimum Maksimum
von Mises von Mises von Mises von Mises
RMS
Gerilmeleri Gerilmeleri Gerilmeleri Gerilmeleri
100%
0.29
1.00
0.29
0.80
0.365
7 mm

9 mm

2. Kırık
Bölgesi
RMS
1.000

75%

0.20

0.64

0.29

0.68

0.294

0.636

50%

0.11

0.15

0.17

0.15

0.163

0.167

25%

0.15

0.03

0.01

0.02

0.011

0.015

100%

0.26

0.64

0.29

0.73

0.293

0.819

75%

0.14

0.40

0.19

0.33

0.190

0.410

50%

0.08

0.20

0.11

0.11

0.095

0.104

25%

0.03

0.11

0.01

0.01

0.009

0.009

Farklı cidar kalınlığına ve doluluk oranlarına göre normalize edilmiş maksimum von Mises
gerilme değerleri ve bunlara ait RMS sonuçları Tablo 3’te paylaşılmıştır. 7 mm ve 9 mm
kalınlığa sahip tanklarda tam dolu durumda birinci kırık bölgesinde yaklaşık olarak aynı
gerilmeler görülmektedir. Doluluk oranı azaldıkça hata oranları da artar. İkinci kırık
bölgesinde de benzer şekilde değer olarak maksimum gerilmenin görüldüğü bölgeler kırık
bölgeleridir ve maksimum %20 hata ile gerilme değerleri uyuşmaktadır.
Gerilme RMS değerleri sadece dinamik analizler sonucunda elde edilebilmektedir. Kendi
içinde normalize edilmiş bu değerler ise kalınlık artıkça dinamik etkilerin tank üzerinde
azaldığını göstermektedir.
SONUÇLAR
Gerçekleştirilen statik ve dinamik analizler neticesinde görülen maksimum gerilme değerleri
mertebe ve bölge olarak benzerlik göstermektedir. Bunun yanında iki metodunda da kendi
içerisinde güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Statik metodoloji ile çözüme çok hızlı
ulaşılabilmektedir. Şirket içi geliştirilmiş bir kod yardımıyla doluluk oranı, tank geometrisi ve
maksimum ivme değeleri göz önüne alınarak analiz girdi dosyası hızlı bir şekilde
oluşturulabilmektedir. Analiz süreleri de dinamik analizle karşılaştırıldığında bir hayli
düşüktür. Ancak metodoloji dinamik etkileri göz ardı etmektedir. Bu sebeple geliştirilen
dinamik analiz metodu ile sarsma tablası testleri birebir simüle edilebilmektedir. Uzun bir
modelleme ve çözüm süresi isteyen bu metot ile tanka ait mod şekillileri ve von Mises RMS
sonuçları elde edilebilirken, dinamik etkilerin ne kadar baskın olduğunun anlaşılması
bakımından önemlidir. Bunun yanında dinamik analiz sonucunda elde edilen modal
gerilmeler ve katılım faktörleri ile de yorulma analizi yapılmasına izin vermektedir. Yapılan
yorulma analizleri kırık bölgeleri çok daha belirgin bir şekilde göstermesi anlamında önemli
bir çıktı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu bildiride ayrıntılarıyla anlatılması planlanan çalışmalar, Bilimi Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından desteklenen, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Mercedes-Benz Türk
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YAPRAK YAYLARDA SONLU ELEMANLAR YÖNTEMĠ ĠLE YORULMA
ANALĠZĠ
Özgün Sunar ve Mehmet Çevik
Celal Bayar Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Manisa
ABSTRACT
In this study, the main goal is to develop a new method to minimize the number of
prototypes and the testing period required to start mass production. The parameters affecting
the fatigue life and the criteria for parabolic leaf spring design have been investigated before
the determination of fatigue life of leaf springs. Stress and fatigue life analysis of the finite
element model of the parabolic leaf spring have been performed using Ansys Workbench 14.5
and Ansys nCode Design Life 14.5 codes. The results of the finite element analysis are
compared with the experimental results and verified with a maximum 9.8% difference. The
present study proved that it is possible to determine the fatigue life of leaf springs used in
heavy and light commercial vehicles by the finite element analysis without long test periods
after the production of prototypes.
ÖZET
Bu çalışmada yeni yaprak yay tasarımları için mümkün olan en az sayıda prototipin
üretilmesini ve seri üretime en kısa sürede geçilebilmesini sağlayacak bir yöntem
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yorulma ömrünü belirlemeden önce parabolik yaprak yay
tasarımına ve yorulma ömrüne etki eden faktörler incelenmiştir. Tek katlı bir parabolik yaprak
yay için sonlu elemanlar (SE) modeli üzerinde gerilme ve yorulma analizleri Ansys
Workbench 14.5 ve Ansys nCode Design Life 14.5 programları ile gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen SE analizi sonuçları, deneysel değerler ile karşılaştırılmış ve maksimum %9.08’lik fark
ile doğrulanmıştır. Yapılan yorulma ömrü belirleme çalışması, ağır ve hafif ticari araçlarda
kullanılan yaprak yayların tasarımlarında, prototip üretimi sonrasında, parça üzerinde uzun
süren denemeler yapmaya gerek kalmaksızın, yorulma ömrünün SE analizleri ile
belirlenmesinin mümkün olduğunu göstermiştir.
GĠRĠġ
Yaprak yaylar, yol koşulları nedeniyle ani olarak şasi ve aktarma organlarına gelen
yüklerin oluşturduğu enerjiyi üzerinde depolayıp, daha sonra açığa çıkararak sürüş konforu ve
emniyeti sağlayan süspansiyon elemanlarıdır. Yaprak yaylar tek katlı olabildiği gibi bir çok
katmandan oluşan çok katlı yaprak yay çeşitleri de mevcuttur. Boyları birbirinden farklı, lama
şeklindeki parçaların üst üste konmasıyla meydana getirilirler. Parçaların tümü, bir merkez
cıvatasıyla birbirine bağlanırlar. Yayların dağılmasını önlemek için saç kelepçeler veya
kılıflar kullanılır. Ana yaprağın her iki ucu kıvrılarak yay bağlantı gözleri oluşturulur. Yaprak
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yayın ön tarafı şasiye sabitlenmiş, arka kısmı ise bir ara parça ile serbest hareket edebilecek
şekilde şasiye bağlanmıştır. [1].
Yaprak yay eksenel titreşimleri ve yol düzensizliğinden kaynaklanan titreşimleri
sönümlemek zorundadır. Bu sebeple yaprak yayların enerji sönümleme kabiliyeti çok
önemlidir [2].
Yaprak yaylar araç üstünde değişken ve tekrarlı yüklere maruz kalmaktadırlar. Etki
eden bu kuvvetlerin yarattığı gerilme değerleri malzemenin karakteristik değerleri olan akma
ve kopma dayanımından küçüktürler. Ancak dinamik yüklemeler altında malzemeler bir süre
sonra maruz kaldıkları bu yükleri taşıyamaz hale gelir ve kırılırlar. Bu durum yaprak yayın
yorulması olarak değerlendirilir ve yaprak yayın yorulma ömrünün tayinini zorunlu kılar.
Statik incelemelerin yanı sıra, bileşenler dinamik yüklemelere daha çok maruz kalacağından
yorulma dayanımının önemi ön plana çıkmaktadır.
Daha çok hafif ve ağır ticari araçlarda sürüş konforu ve emniyetini sağlayan yaprak
yayların güvenilirliği, genellikle, statik ve dinamik etkiler altında “Sonlu Elemanlar Yöntemi”
(SEY) yazılımları kullanılarak incelenmektedir. Bilgisayar ortamında SE modeli ile yorulma
çalışmaları yapılmakta ve deneysel olarak bu değerler doğrulanıp tüketici güvenini ve
güvenliğini artırıcı yöntemler geliştirilmeye devam edilmektedir.
Güven vd. [3] parabolik ve konvansiyonel yaprak yayların SE analizleri için çalışmalar
yapmış ve sonuçları deneysel yöntemlerle doğrulamışlardır. Elde ettikleri sonuçlar sayesinde
test sürecini SEY analizleri ile kısaltmayı ve bu sayede daha kısa sürede doğru sınır şartları
altında gerçeğe en yakın sonuçları elde etmeyi başarmışlardır.
Esen çalışmasında [4], kompozit yaprak yaylar ile yaklaşık aynı ağırlığa sahip çelik
yaprak yayları karşılaştırmış ve sonuçları SE analizi ile kıyaslamıştır. Aynı ağırlığa sahip
çelik yaprak yaya göre daha uzun ömürlü kompozit yaprak yay üretmiştir. Kumar ve
Vijayarangan [5] SEY ile elde ettikleri yaprak yay yorulma ömürlerini deneysel yöntemlerle
kıyaslamışlardır. Shokrieh ve Rezaei [6] SEY ile optimizasyonunu yaptıkları kompozit yaprak
yay ile çelik yaprak yayı kıyaslamış, kompozit yaprak yay üzerinde daha düşük gerilmeler
elde etmişlerdir. Soner vd. [7] SEY aracılığı ile yaptıkları optimizasyon çalışmaları sonucunda
yaprak yay üzerinde ağırlık yaklaşık 20 kg azaltılmıştır.
SE yazılımları ile elde edilen yorulma dayanım değerleri sayesinde geliştirilen
ürünlerin çatlak başlangıçları önceden belirlenebilecek, daha iyi bir tasarım
gerçekleştirilebilecektir.
Bu çalışmada yeni yaprak yay tasarımları için mümkün olan en az sayıda prototipin
üretilmesi ve seri üretime en kısa sürede geçilebilmesini sağlayacak bir yöntem
geliştirilmiştir.
Çalışma süresince gerilme ve yorulma analizleri Ansys Workbench v14.5 yazılımı ile
gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar fiziksel test değerleri ile karşılaştırılarak
yorumlanmıştır.
MALZEME VE YÖNTEM
Yaprak yay üreticileri tarafından yaprak yay imalatında dayanımları 1300-1800 MPa
arasında değişen yay çelikleri kullanılmaktadır. Özellikle parabolik tek katlı yaprak yayların
yüksek dayanıma, kaliteye ve emniyete sahip olması istenmektedir. Bu çalışmada 51CrV4 yay
çeliğinden imal edilmiş tek katlı parabolik yaprak yay kullanılmıştır. Yaprak yay tasarımında
kullanılan parametreler Çizelge 1’de, yay imalatında kullanılan çeliğin kimyasal bileşenleri
ise Çizelge 2’de gösterilmiştir.
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Çizelge 1. Yaprak yay parametreleri.
Parametre

Değer

Deplasman

146 mm

Yay uzunluğu

1375 mm

Yay oranı

85 N / mm

Ön göz-eksen mesafesi

694 mm

Yay genişliği

60 mm

Statik Yük

12410 N

Max Yorulma Yükü

12410 N

Min Yorulma Yükü

1700 N

Çizelge 2. 51CrV4 % Kimyasal Bileşenler [8].
C

Si

Mn

Cr

V

Diğer

0.5

0.25

0.9

1.10

0.12

(Pb)

Yorulma ömrünün belirlenebilmesi için ortalama gerilmelerin etkileri incelenmelidir.
Ortalama gerilmenin yeri hakkında bilgi vermesi bakımından DIN 50100’de bir gerilme oranı
olarak S değeri tanımlanmıştır. S değeri, alt gerilmenin üst gerilmeye oranıdır [9].

Yorulma mukavemeti incelenirken ortalama gerilme etkisi göz önünde bulundurularak
gerilme genliğine bağlı ömür eğrisi (S-N eğrisi) elde edilmektedir. Ortalama gerilme ile izin
verilen gerilme genliği arasında lineer bir ters orantı vardır. Ortalama gerilme etkilerini ortaya
koyabilmek için Goodman tarafından teorik bir yaklaşım önerilmiştir.

Sy
Goodman Eğrisi
Sn

Sy
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Belirli bir ömürde ortalama gerilmeye karşılık gelen gerilme genliği
Ortalama gerilme
Malzemenin kopma dayanımı
Sy : Malzeme akma dayanımı
BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ GERĠLME VE YORULMA ANALĠZLERĠ
Statik Gerilme Analizi
51CrV4 malzemeden imal edilmiş parabolik yaprak yay Solidworks programı ile tek
parça olarak modellenmiştir. Yaprak yayın SE modelinin mesh işlemi “hex dominant” eleman
tipi ile Ansys Workbench 14.5 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde Ansys
eleman kütüphanesinden 3 boyutlu, 20 düğümlü ve 6 serbestlik derecesine sahip SOLID186
elemanı seçilmiştir. SE modelinin özellikleri Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 3. SE modeli özellikleri.
Değer
Young Modülü

2.1x

Poisson Oranı

0.3

Mesh Büyüklüğü

5 mm

Eleman Sayısı

23134

Düğüm Sayısı

94986

Statik Yük

12410 N

MPa

Mesh hassasiyetini belirlemek için mesh büyüklüğünün deplasman ve gerilme üzerine
etkilerinin incelendiği yakınsama çalışması yapılmıştır. Yapılan yakınsama çalışmasında en
az değişim 23134 elemana sahip, mesh büyüklüğünün 5 mm olduğu modelde gerçekleşmiştir.
Çizelge 4. Yakınsama Çalışması.
Mesh Size
[mm]

Eleman Gerilme
[MPa]

Deplasman [mm]

20

1878

1141

147.83

18

2143

1219

148.33

16

2779

1171

148.38

14

3214

1150

148.11

12

4311

1142

148.05

10

5896

1181

148.02

8

8946

1163

148.01

6

15017

1141.5

147.94

5

23134

1141.8

147.93
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Uygun mesh boyutunun belirlenmesi ile birlikte Von-Mises Gerilme kriteri dikkate
alınarak statik gerilme analizi gerçekleştirilmiş ve maksimum 1141,8 MPa gerilme ve 147,93
mm deplasman değerleri elde edilmiştir.

Şekil 1. SEY ile gerilme analizi

Şekil 2. SEY ile deplasman analizi
Yorulma Ömrü Analizi
Yaprak yay yorulma ömrünü belirleyebilmek için Ansys nCode 14.5
SEYyazılımından faydalanılmıştır. nCode yazılımında girdi olarak Ansys Workbench ile elde
edilen SE modeli kullanılmıştır.
Bilgisayar destekli yorulma ömrü analizi için 51CrV4 yay çeliğinin S-N parametreleri
600 MPa ortalama gerilmeye bağlı olarak gerilme genliği cinsinden programa tanımlanmıştır.
Çözümler SE modelinde kullanılan Von-Mises kriterine göre gerçekleştirilmiştir.
nCode yazılımı ile yapılan yorulma analizinde en hassas bölgenin 129200 çevrim yorulma
ömrüne sahip olduğu görülmüştür.

Şekil 3. nCode Yorulma Ömrü Sonuçları
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Ayrıca Ansys nCode “Hotspot spot detection” yöntemi ile yorulma çatlağının
başlayabileceği kritik bölgeler belirlenmiş ve model üzerinde gösterilmiştir. Yorulmaya bağlı
çatlak oluşumunun yapılan analiz sonucunda 17586, 21909, 20070 numaralı düğüm bölgeleri
etrafında meydana gelebileceği öngörülmüştür.

Şekil 4 Yorulma çatlağının başlayabileceği olası bölgeler
YORULMA ÖMRÜ TESTĠ
Prototipi üretilen tek katlı parabolik yaprak yayın yorulma ömrünün yorulma testi ile
doğrulanması aşamasında yaprak yay prototipi test fikstürleri aracılığı ile tek eksenli yorulma
cihazı üzerine bağlanmıştır. Hidrolik yorulma cihazı üzerine bulunan sensörler vasıtasıyla
yaprak yay kuvvet-deplasman eğrisine uygun olarak 146 mm deplasman yapması
sağlanmıştır. Yorulma testine Şekil 5’te gösterilen yorulma cihazı üzerinde minimum 1700 N
ve maksimum 12410 N kuvvet uygulanarak numune tamamen kırılıncaya kadar devam
edilmiştir.

Şekil 5. Yaprak yay yorulma düzeneği
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Gerçekleştirilen yorulma ömür testi sonucunda yaprak yayda 117462 çevrim sayısında
merkez-arkagöz arasında merkezden 170 mm uzaklıkta yorulma kırılması meydana gelmiştir.
Yorulma kırılmasının parça üzerindeki konumu Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6. Yorulma kırılması

Şekil 7. Kırılma yüzeyi
Yorulma kırılmasının Şekil 7’de görüldüğü gibi yaprak yay kesitinin solundan
başlayarak, sağa doğru ilerlediği görülmüştür. Çatlak başlangıcından sonra iki parçaya
ayrılmaya başlayan yaprak yay, temas yüzeyinin azalması ile birlikte üzerine gelen kuvveti
taşıyamayarak yaprak yay kesitinin sağ tarafından plastik deformasyona uğrayarak tamamen
kırılmıştır.
SE ANALĠZĠ VE TEST DEĞERLERĠNĠN KIYASLANMASI
Yorulma testi ile SE analizi sonuçları kıyaslandığında, yorulma testi sonucunda
meydana gelen yorulma kırılmasının daha önceden SE yöntemiyle kritik nokta olarak
belirlenen ve Şekil 4.18’de gösterilen 20070 numaralı düğüm noktası etrafında olduğu
görülmüştür.
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Yaprak yayın SEY yazılımı ile 129200 çevrim yorulma ömrüne, yorulma testi
sonucunda ise 117462 çevrim yorulma ömrüne sahip olduğu gözlenmiştir. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda SEY sonuçları ile test sonuçları arasında %9.08’lik bir fark
bulunmaktadır.
SONUÇ VE TARTIġMA
Bu çalışmada 51CrV4 yay çeliğinden imal edilmiş tek katlı parabolik yaprak yayın SEY
ile Ansys Workbench ve nCode yazılımlarından faydalanılarak bilgisayar destekli statik
gerilme ve yorulma analizleri yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları, test değerleri ile
kıyaslanarak doğrulukları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre;
 Yaprak yay yorulma testinde ve SE ile yorulma analizinde sonuçlar birbirini doğrulayacak
yakınlıktadır.
 Yorulma testi sonunda meydana gelen yorulma kırılması, yazılım ile belirlenen 20070
numaralı düğüm noktası etrafında gerçekleşmiş ve yapılan kritik nokta belirlemesini
doğrulamıştır.
 Yapılan yorulma ömrü çalışması otomotiv ana sanayinde hafif ve ağır ticari araçlarda
kullanılan yaprak yay tasarımlarında prototip üretim sonrasında parça üzerinde uzun süren
denemeler olmadan yaprak yay yorulma ömürlerine SE analizleri ile ulaşılmasının
mümkün olduğunu göstermiştir.
 Daha tasarım aşamasındayken, yaprak yaydan istenilen yorulma dayanımını sağlayacak en
uygun yay malzemesini ve mukavemet özelliklerini seçmek ve yaprak yayda yorulmaya
etkiyen parametreleri analiz programları aracılığıyla önceden öngörebilmek olası olacaktır.
Bu durum işgücü, malzeme, enerji kaynaklarının fazladan kullanılmasının önüne
geçecektir.
Bu çalışma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 0369.STZ.2013-2 kodlu Santez
projesi kapsamında desteklenmiştir.
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MEVCUT BETONARME BİNALARDAKİ PERDE DONATI AYRINTILARI
VE BİR AYRINTI İÇİN SONLU ELEMAN ANALİZİ
Yusuf Şahinkaya
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

ABSTRACT
RC structural walls are extensively preferred in medium and high-rise buildings in earthquake
prone regions. The structural walls are also commonly used together with coupling beams and
RC frames to resist the lateral loads and to limit the lateral displacements. The main
objectives of this study are to investigate the reinforcement details in horizontal load-bearing
reinforced concrete walls that are used in existing RC buildings built before 1998, to briefly
outline the approaches used during finite element analysis of such walls and to perform a
finite element analysis using one of the reinforcement details obtained herein. For this
purpose, design drawings of 16 existing RC buildings are examined and shear wall
reinforcement details of these buildings are discussed. As a result of these investigations, two
different shear wall reinforcement details were determined. To represent a significant portion
of the shear walls constructed before 1998, finally, finite element analysis and approaches for
modeling of such shear walls are briefly summarized.
ÖZET
Perdeler, deprem bölgelerinde yapılan betonarme orta yükseklikli ve yüksek binalarda, yatay
yüklerin karşılanmasında ve yanal yerdeğiştirmenin sınırlandırılmasında çerçevelerle veya
bağ kirişileri ile beraber yaygın olarak kullanılırlar. Bu çalışmanın esas amacı, 1998 öncesi
inşa edilmiş mevcut betonarme binalarda kullanılan yatay yük taşıyıcı perde eleman donatı
ayrıntılarını araştırmak, betonarme elemanların sonlu eleman analizlerinde kullanılan
yaklaşımları kısaca özetlemek ve elde edilen donatı ayrıntılarından bir tanesine sahip narin
perde eleman için sonlu eleman analizi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, 1998 öncesi inşa
edilmiş 16 adet mevcut betonarme bina projesi incelenerek, betonarme perde elemanlara ait
donatı ayrıntıları tartışılmıştır. Bu incelemeler sonucunda yaygın olarak kullanılan iki farklı
perde donatı ayrıntısı belirlenmiştir. Son olarak ise, 1998 öncesi inşa edilmiş perde duvarların
önemli bir kısmını temsilen, bu tip perdelerin sonlu eleman analizi ve yaklaşımları kısaca
özetlenmiştir.
1. Giriş
Perdeler, deprem bölgelerinde yapılan betonarme orta yükseklikli ve yüksek binalarda, yatay
yüklerin karşılanmasında ve yanal yerdeğiştirmenin sınırlandırılmasında çerçevelerle veya
bağ kirişileri ile beraber yaygın olarak kullanılırlar. Betonarme perdeler, taşıyıcı sistemin
toptan göçmesini önlediği gibi yapısal olmayan elemanlardaki hasarın sınırlandırılmasında da
önemli bir görev üstlenirler. Dolayısıyla, betonarme perde elemanların beklenen dayanım,
rijitlik ve süneklik özelliğini gösterebilmeleri için donatı ayrıntılarının özenli bir şekilde
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tasarlanmış ve yerinde yapılmış olması gerekmektedir. Bu çalışmanın esas amacı, 1998 öncesi
inşa edilmiş mevcut betonarme binalarda kullanılan yatay yük taşıyıcı perde eleman donatı
ayrıntılarını araştırmak, betonarme elemanların sonlu eleman analizlerinde kullanılan
yaklaşımları kısaca özetlemek ve elde edilen donatı ayrıntılarından bir tanesine sahip narin
betonarme perde eleman için sonlu eleman analizi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, 1998
öncesi inşa edilmiş 16 adet mevcut betonarme bina projesi incelenerek, betonarme perde
elemanlara ait donatı ayrıntıları tartışılmıştır. Bu incelemeler sonucunda yaygın olarak
kullanılan iki farklı perde donatı ayrıntısı belirlenmiştir. Son olarak ise, 1998 öncesi inşa
edilmiş perde duvarların önemli bir kısmını temsilen, bu tip perdelerin sonlu eleman analizi
ve yaklaşımları kısaca özetlenmiştir.
2. Mevcut Donatı Ayrıntıları

Ayrıntı-1

Bu bölümde, 1998 öncesi inşa edilmiş 16 adet orta yükseklikli mevcut betonarme bina projesi
incelenerek, betonarme perde elemanlara ait donatı ayrıntıları derlenmiştir. Mevcut proje
çizimleri üzerinde yapılan gözlemlere göre, 1998 öncesi mevcut betonarme bina projelerinde
yaygın olarak kullanılan iki farklı perde donatı ayrıntısı belirlenmiştir. Belirlenen her bir
donatı ayrıntısına karşılık gelen perde elemanlar için eğilme dayanımı hesabında XTRACT
kesit analiz programı, kesme dayanımı hesabında ise Denklem 3.17 [1] kullanılmıştır. Ayrıca,
belirlenen her bir donatı ayrıntısında iki farklı güç tükenme durumunu (eğilme ve kesme)
inceleyebilmek için, XTRACT ve Denklem 3.17 [1] kullanılarak yapılan tekrarlı hesaplamalar
sonucunda, her bir donatı ayrıntısına ve göçme moduna karşılık gelen donatı miktarları elde
edilmiştir. Sonuç olarak, 1998 öncesi mevcut betonarme bina proje çizimlerinden elde edilen
her bir donatı ayrıntısı için, eğilme ve kesme güç tükenmesi durumlarına karşılık gelen donatı
düzenleri Şekil 1’de görüldüğü gibi ayrı ayrı elde edilmiştir.

(b) Kesme güç tükenmesi.

(c) Eğilme güç tükenmesi.

(d) Kesme güç tükenmesi.

Ayrıntı-2

(a) Eğilme güç tükenmesi.

Şekil 1. Betonarme perde donatı ayrıntıları, birimler milimetredir.
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Tasarım aşamasında, güçlendirme gerektirecek 1998 öncesi eski yapıları temsilen beton sınıfı
C14 (fck = 14 MPa) ve donatı sınıfı S220 (fyk = 220 MPa) olarak alınmıştır. 1998 öncesi
mevcut projelerde yetersiz sargı donatısı nedeniyle, XTRACT programı ile yapılan kesit
analizlerinde sargısız beton davranış modeli kabul edilmiştir.
Perde tabanındaki eksenel yükü temsilen tek katlı perdelerde %0, orta yükseklikli perdelerde
%10 ve yüksek perdelerde %20’lik eksenel yük seviyesi kabul edilmektedir [2]. Bu çalışmada
benzer kabul kullanılarak, orta yükseklikli mevcut perde elemanları temsilen %10’luk sabit
perde eksenel yük değeri dikkate alınarak kesit analizleri yapılmıştır.
3. Numune Boyutlarının Belirlenmesi
Betonarme perde duvar deneylerinde, çok katlı perde sistemin yalnızca birinci kat bölgesi
(kritik kat) örnek numune olarak dikkate alınmaktadır [3]. Yapı laboratuvarlarında büyük
ölçekli ve çok katlı betonarme perde eleman deneylerinin yapılmasında laboratuvar kapasitesi
gibi sınırlayıcı nedenlerden dolayı yukarda verilen bilgiden faydalanılarak, örnek betonarme
perde numuneye ait yükseklik, genişlik ve konum bilgileri sırasıyla 3 metre, 1.2 metre ve
birinci kat bölgesi olarak belirlendi. Örnek numuneye ait ayrıntılar Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Tam ölçekli narin betonarme perdeli örnek bina, birimler milimetredir.
Laboratuvar test düzeneğine ait boyutlar ve yatay yük transfer mekanizmasının (actuator)
kapasitesi gibi sınırlayıcı parametreler nedeniyle, Şekil 2’de verilen tam ölçekli narin
betonarme perde elemana 1.2’lik geometrik faktör uygulanarak perde eleman boyutları
azaltılmıştır. Böylece Şekil 3’te kalınlığı, genişliği ve yüksekliği sırasıyla 200 mm, 1000 mm
ve 2500 mm olarak verilen perde boyutları elde edilmiştir. Perde eleman uç bölgeler 200x200
mm2 olarak belirlenmiştir. Sargı donatısına ait çap ve aralık ayrıntıları ise Şekil 1’de
verilmiştir.
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Şekil 3.Örnek betonarme perde elemana ait geometrik ayrıntılar, birimler milimetredir.
Şekil 3’te görülen yükleme kirişine ait boyutlar: Şekil 1’de verilen donatı ayrıntılarına sahip
perde elemanların laboratuvar deneyleri aşamasında, bu çalışma kapsamı dışında, kullanılacak
olan yatay yük transfer mekanizmasının (actuator) özelliğine, perde gövdesi düşey donatı
ankrajına ve perde elemana uygulanacak yüke (yatay ve düşey) göre 300x300x1600 mm3
boyutlarında belirlenmiştir. Yükleme kirişi eğilme ve kesme donatıları ise, minimum eğilme
ve kesme donatı oranları kullanılarak hesaplanmıştır.
Perde temelinin uzunluğu ve genişliği, rijit bir temel oluşturubilmek için, numuneyi zemine
bağlayacak yeterli sayıda ankraj çubuğu konumu ve sayısına göre belirlenmiştir. Temel
kirişine ait yükseklik ise yeterli zımbalama dayanımı sağlayacak yükseklik olarak
hesaplanmıştır. Bunun için, kapasite tasarım sonuçlarına göre, %10’luk sabit eksenel yük
etkisi altında, en büyük moment ve yatay yük kapasitesine sahip numuneye ait kesit etkileri
kullanılarak hesap yapılmıştır. Eğilme hesabı ise, yatay yük taşıma kapasitelerine göre, en
güçlü örnek perdenin tabanında oluşan eğilme momenti esas alınarak yapılmıştır.
4. Sonlu Eleman Modeli ve Analiz Sonucu
Betonda meydana gelecek elastik ve plastik deformasyonların simülasyonunda, genellikle
ANSYS yazılımı tarafından sağlanan SOLID65 sonlu eleman modeli kullanılmaktadır.
SOLID65 sonlu eleman, donatı etkisini dikkate alabilen 3 boyutlu 8 düğüm noktalı ve her
düğüm noktasında x, y ve z yönlerinde 3 ötelenme serbestlik derecelerine sahiptir. Ayrıca,
betonda çekme etkisi altında çatlama ve basınç etkisi altında ezilme özelliklerini dikkate
alabilmektedir. Elemana ait geometri Şekil 4(a)’da görülmektedir Bu çalışmada betonun
basınç davranışını modelleyebilmek için çok parçalı lineer-izotropik pekleşmeli (MISO)
plastisite modeli Willam-Warnke (Conc) akma kriteri ile beraber kullanıldı (MISO + CONC).
Betona ait poisson oranı, basınç dayanımı, çekme dayanımı ve elastiklik modülü (Ec ) sırasıyla
0.2, 14 MPa, 1.4 MPa ve 18708 MPa (Ec = 5000 fco ) olarak dikkate alındı.
Betonarme elemanların lineer olmayan analizlerinde kesme iletim katsayılarının tanımlanması
gerekmektedir [4]. Çatlamış betonun kesme kuvveti iletme ve taşıma kapasitelerini belirleyen
βt ve βc değerleri sırasıyla açık ve kapalı çatlaklar için kesme iletim katsayılarını ifade
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etmektedir. Bu çalışmada, βc katsayısı 0.9-1.0 aralığında kullanılırken βt katsayısı 0.5-0.85
aralığında kullanılmıştır. Analiz aşamasında diğer kesme iletim katsayıları da (0.0-1.0
aralığında) denendi fakat yüklemenin erken seviyelerinde yakınsama sorunu verdikleri
görüldü.
Betonarme yapılarda donatının üç boyutlu sonlu eleman modelinin oluşturulmasında
genellikle 3 farklı yöntem (ayrık, gömülü ve yayılı) kullanılmaktadır [5, 6]. Modeller
hakkında kısa bilgi aşağıda verilmiştir.
Ayrık model: Donatılar, katı olarak modellenip çözüm ağlarına bölünen beton elemanların
düğüm noktaları kullanılarak modele dahil edilir. Böylece beton ve donatıya ait çözüm ağları
arasında ortak ve/veya paylaşılan düğüm noktaları oluşmaktadır. Donatı elemanlar betona ait
çözüm ağında birleştirildiğinden dolayı beton ve donatı elemanlar aynı bölgeleri işgal
etmektedir. Beton ile donatı arasında tam aderans kabul edilmektedir. Bu yöntemin
dezavantajı, betona ait çözüm ağının donatının konumuna göre belirlenmesidir. Modele ait
detaylar Şekil 4(c)’de görülmektedir.
Gömülü model: Ayrık yöntemdeki olumsuz durumun aksine betona ait çözüm ağının bağımsız
olarak seçilebilmesine izin vermektedir. Donatı elemanın rijitliği beton elemanlardan
bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Donatı eleman ile onu çevreleyen beton elemanın
deformasyon değerleri birbiriyle uyumludur. Bu yöntem, donatı düzeni kompleks olan
betonarme yapılarda avantajlıdır. Fakat, donatı için ilave düğüm noktalarına gereksinim
olması, modele ait serbestlik derecesini ve buna bağlı olarakta analiz süresini artırmaktadır.
Modele ait detaylar Şekil 4(d)’de görülmektedir.
Yayılı model: Donatının beton elemanlar üzerinde düzgün olarak dağıldığı varsayımını esas
almaktadır. Bu yöntem, yapının tüm tepkisinin elde edilmesinde donatı detaylarının önemli
olmadığı büyük boyutlu yapısal modellerde genellikle uygulanmaktadır. Bu yöntemin
dezavantajı, aderansın beton ile donatı arasına doğrudan tanımlanmasına imkan vermemesidir.
Modele ait detaylar Şekil 4(e)’de görülmektedir.
Bu çalışmada donatılar LINK180 çubuk eleman kullanılarak ayrık olarak modellendi. Mevcut
sonlu eleman analizlerinde donatının modellenmesine yönelik benzer kabul (ayrık model)
kullanılmıştır [2, 7]. LINK180 (Link8 3-D spar) eleman, 2 düğüm noktalı ve her düğüm
noktasında x, y ve z yönlerinde 3 ötelenme serbestlik derecelerine sahiptir. LINK180 tek
eksenli basınç ve çekme elemanı olup, eğilme ve kesme etkileri hesaba dahil edilmemektedir.
Ayrıca, donatıda sünme, dönme, yüksek deformasyon ve yüksek şekildeğiştirme özelliklerini
dikkate almaktadır. Eleman geometrisi Şekil 4(b)’de verilmiştir. Donatı çeliği gerilmeşekildeğiştirme eğrisi için iki doğrulu izotropik-pekleşmeli plastisite (BISO) modeli
kullanıldı. Donatıya ait poisson oranı, akma dayanımı, elastiklik modülü (Es ) ve pekleşme
modülü (Ep ) sırasıyla 0.3, 220 MPa, 200000 MPa ve 2000 MPa olarak dikkate alındı.
Sonlu eleman modelinde varsayılan yaklaşımları kısaca özetledikten sonra, Şekil 1(c) ve Şekil
3’te verilen donatı ve geometrik ayrıntılar kullanılarak, enkesit oranı 5.0 (lw bw = 5.0) olan
betonarme narin (hw lw = 2500 1000 = 2.5 > 2.0) perde elemanın yatay deplasman etkisi
altındaki yük-deformasyon ilişkisi, Şekil 5’te görüldüğü gibi, ANSYS sonlu eleman paket
programı kullanılarak elde edilmiştir.
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(a) SOLID65 eleman [8].

(b) LINK180 eleman [8].

(c) Ayrık formülasyon [5].

(d) Gömülü formülasyon [5].

(e) Yayılı formülasyon [5].

Şekil 4. Analizlerde kullanılan beton ve donatı malzemeleri için sonlu eleman ve çeşitli donatı
modelleri.

Şekil 5. Bu çalışmada dikkate alınan betonarme perde eleman için analitik olarak elde edilen
yük-deformasyon ilişkisi.
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5. Sonuçlar
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam etmekte olan doktora tez çalışmasının bir bölümü
(numune tasarımı, sonlu eleman analiz ve yaklaşımları) burada sunulmuştur. Bu amaç
doğrultusunda yapılan kabuller ve elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
 1998 öncesi inşa edilmiş 16 adet orta yükseklikli betonarme bina projesi incelenerek,
yaygın olarak kullanılan iki farklı perde donatı ayrıntısı belirlenmiştir.
 Ülkemizdeki mevcut betonarme binaları (1998 öncesi) temsilen beton sınıfının C14
(fck = 14 MPa) ve donatı sınıfının S220 (fyk = 220 MPa) olarak alınmasına karar
verilmiştir.
 Laboratuvarda test edilecek örnek bir perde elemanın tasarımına, sonlu eleman modelinde
varsayılan yaklaşımlara ve analiz sonucuna ait özet bilgiler verilmiştir.
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KÜÇÜK ZIMBA (SMALL PUNCH) TESTİNDE ÖN TANIMLI ÇENTİK
GEOMETRİSİNİN ÇELİKLERİN KIRILMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ve ÇENTİK GEOMETRİSİNİN OPTİMİZASYONU
Murat Şakacı 1, İsmail Cem Türtük2 Babür Deliktaş 3
1,2,3
Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bursa
ÖZET
Küçük Zımba Testi (Small Punch Testing), çok küçük boyutlara sahip numunelerin mekanik özelliklerinin,
kırılma ve sünme davranışlarının belirlenmesinde uygulanılır. Yük, sıcaklık ve basınç altında halihazırda
çalışmakta olan parçalardan numuneler alınıp test edilmesine olanak sağladığı ve tahribatsız bir test olma
özelliğine sahip olduğu için son dönemlerde oldukça popüler bir hale gelmiştir. Küçük Zımba deneyi ile
numuneler üzerinden, kullanımda olan malzemelerin kırılma, sürünme davranışları, ömürleri ve mekanik
özellikleri üzerine deneyler gerçekleştirilmektedir. [1]
Küçük Zımba deneylerinde yaygın olarak kullanılan numuneler çentiksiz ve düz modellerdir. Ancak
çalışma ortamından kaynaklanan çatlaklar ve malzeme iç yapısındaki düzensizliklerin var oluşu, düz
numuneler yerine çentikli numunelerin kullanımını gerektirir hale gelmiştir. Küçük zımba deneylerinin
literatürde yer alması yakın zaman içerisinde olduğundan dolayı, an itibari ile numunelerdeki çentik etkisinin
incelenmesi üzerine çalışma yapılmamıştır.
Bu çalışma ile, küçük zımba deneylerinde kullanılan numuneler üzerine açılabilecek ön tanımlı
çentiklerin geometrik boyutlarının ve numune üzerindeki yerleşimlerinin, numunelerin kırılma davranışı
bazında etkileri sayısal olarak araştırılmıştır. Çentik geometrik parametrelerinin (çentik ucu yarıçapı,
yerleşimi, açısı, derinliği...vb) kırılma davranışına olan etkileri sayısal olarak incelenmiş ve
karşılaştırılmıştır.

GİRİŞ
Günümüzde malzemelerin basınç, sıcaklık, radyasyon vb etkiler altındaki kırılma, sürünme gibi mekaniksel
davranışlarının tespit edilmesi adına birçok teorik ve deneysel çalışma mevcuttur. Geleneksel deneysel
yöntemler tahribatlı numune yöntemiyle deneyleri gerçekleştirirken 1980’li yıllarda geliştirilen Küçük
Zımba Testi (KZT) yük, sıcaklık ve basınç altında hâlihazırda çalışmakta olan parçalardan numuneler alınıp
test edilmesine olanak sağladığı ve tahribatsız bir test olma özelliğine sahip olduğu için son dönemlerde
oldukça popüler bir hale gelmiştir. Test temel olarak iki tutucu plaka tarafından mesnetlenen dairesel
numunenin küresel şekle sahip yükleme ünitesi tarafından deformasyona maruz bırakılmasından ibarettir.
Küçük Zımba Testi (Small Punch Testing), çok küçük boyutlara sahip numunelerin mekanik özelliklerinin,
kırılma ve sünme davranışlarının belirlenmesinde uygulanılır. Küçük Zımba deneyi ile numuneler
üzerinden, kullanımda olan malzemelerin kırılma, sürünme davranışları, ömürleri ve mekanik özellikleri
üzerine deneyler gerçekleştirilmektedir. [1-3]
Küçük Zımba Testi çok küçük boyutlarda gerçekleştirilen bir deney olduğundan kullanılan
numunelerin hacimleride oldukça küçüktür. Dolayısıyla hali hazırda çalışmakta olan sistemler üzerinde test
yapılıp bu sistemlerin mekanik özelliklerini ve servis ömürlerini belirleme olanağına sahiptir. Test
bünyesinde, çentikli ve çentiksiz olmak üzere iki numune tipi vardır. Malzemede çalışma esnasında basınç
veya sıcaklık sebebiyle hasar meydana gelmiş olabilir, yâda üretimden kaynaklanan ilave malzeme
katılımları vb. sebepler malzeme bünyesinde çatlaklara sebep olmuş olabilir. Çalışma esnasında çatlağa ve
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bu tip hatalara sahip sistemdeki çatlaklı kısım örneklenemeyeceği için, sistemden alınan numuneler üzerine
bu çatlağın etkisini temsil etmek için numune üzerinde çentik açılmaktadır.
Elasto-plastik sonlu elemanları kullanarak, Manahan ve diğerleri [4] yüke karşı oluşan deplasman
eğrisini modellemeyi öneren ilk yazarlardır. Daha sonralarda Mao ve diğerleri [5] Linse ve diğerleri [6]
radyasyona maruz kalmış A508 tipi çelik malzemenin pekleşmesine neden olan parametrelerin tanımlanması
için Küçük Zimba testini kullanarak bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Fleury ve diğerleri [7] yine Küçük Zımba
testini kullanarak elde ettikleri yük-deplasman grafiklerinden yola çıkarak farklı çeliklerin iki eksenli
gerilme-birim şekil değiştirme davranışlarını incelemişlerdir.
Küçük zımba deneylerinin literatürde yer alması yakın zaman içerisinde olduğundan dolayı, an
itibari ile numunelerdeki çentik etkisinin incelenmesi üzerine çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile, küçük
zımba deneylerinde kullanılan numuneler üzerine açılabilecek ön tanımlı çentiklerin geometrik boyutlarının
ve numune üzerindeki yerleşimlerinin, numunelerin kırılma davranışı bazında etkileri sayısal olarak
araştırılmıştır. Turba ve arkadaşları [3] tarafından P91 ferritik çelik üzerinde yapılan küçük zımba deneyleri
dikkate alınarak, çatlağın parametrelerine bağlı olarak , işletme esnasında malzeme üzerinde oluşacak veya
ilerleyecek çatlak için önlem alabilmek adına çatlağın karakterini belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda
Gurson modeli [8] ve hasar mekaniği konseptlerini içeren bir altyapıya sahip sonlu elemanlar modeli
kullanılarak , kırılma davranışına etkisi araştırılmak istenen parametreler değiştirilerek , küçük zımba testine
ait simülasyonlar oluşturulmuştur.
YÖNTEM
Küçük zımbalama testinin sayısal analizlerinde termodinamik esaslı hasar mekaniği birleşik plastisite modeli
kullanıldı. Sünek kırılma mekanizması Gurson Gözenekli Plastisite modeli ile tanımlanırken kırılgan kırılma
mekanizması için geliştirilmiş Leckie-Hayhurst Modeli kullanıldı[9].
Gözenekeli Plastisite Modeli
Gözenekli plastisite modeli ilk olarak Gurson tarafından sünek kopmaları ve dilatasyonal akmaları
modellemek için önerildi. Daha sonra bu model, Tevergard ve Needleman[10] tarafından 𝑞1 , 𝑞2 katsayıları
eklenerek hızlı boşluk birleşme ivmelenmeleri fonksiyonu 𝑓 ∗ geliştirilmesi ile daha da iyileştirildi. Bu
iyileştirilmiş hali ile Gurson plastisite potensiyeli aşağıdaki yazılabilir
𝜎
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𝜎𝑦
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𝑝
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=0
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Burada 𝑓, plastik birim şekil değiştiremeye sebep olan boşluk hacim oranıdır. Dikkat edileceği gibi Gurson
plastistisite potensiyeli, ∅𝑝 , bu çalışmanın amacı kapsamında, efektif gerilme konfigürasyonunda
tanımlanmıştır. Tevergard and Needleman’nın boşluk büyümesi ve birleşmesi kriterleri aşağıdaki gibi
verilmiştir.
𝑓
∗

𝑓 𝑓 =

, 𝑓 ≤ 𝑓𝑐

𝑓𝑐 + 𝑓𝑢∗ − 𝑓𝑐

𝑓 − 𝑓𝑐

, 𝑓 > 𝑓𝑐

(2)

𝑓𝑓 − 𝑓𝑐
Boşluk hacimsel oranını, 𝑓’in gelişimi eşitliği kütlenin korunumu prensibi ve plastik şıkıştırılamamazlık
kullanılarak elde edilir. Tamamı ile plastik akmanın olduğu durumlarda, toplanma ve gelişme adı altında iki
mekanizmadan oluşur. Bu durumda boşluk hacimsel oranının gelişimi matematiksel olarak aşağıdaki gibi
yazılabilir.
(3)
𝑓 = 𝑓ç + 𝑓𝑔
Burada çekirdeklenmenin gelişimi denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir
𝑝
𝑝 2
𝜀𝑒𝑞 − 𝜀𝑁
𝑓𝑁
𝑝
𝑝
ç
(4)
𝑓 = 𝐴𝑁 𝜀𝑒𝑞 ; 𝐴𝑁 = 𝐴𝑁 𝜀𝑒𝑞 =
exp −
2 𝑆𝑁 2
𝑆𝑁 2𝜋
𝑝

Burada 𝜀𝑁 ve 𝑆𝑁 çekirdeklenmedeki ortalama plastik birim şekil değiştirmeyi ve onun standart sapmasını
ifade eder. Nahshon ve Hutchinson[11] boşluk hacimsel oranını gelişimini kayma ve normal gerilmeler
altındaki gelişim olmak üzere iki kısma ayırmıştır.
𝑔
𝑔
𝑓 𝑔 = 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + 𝑓𝑙𝑎𝑦𝑚𝑎
(5)
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ve

𝑔

𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 1 − 𝑓 𝑡𝑟 𝜀 𝑝
𝑔

𝑓𝑘𝑎𝑦𝑚𝑎 = 𝑘𝑤 𝑓

𝑤
dev 𝜎𝑒𝑞
𝜎𝑒𝑞

(6)

Burada 𝑘𝑤 kaymadan kaynaklı büyümeyi tanımlayan malzeme parametresidir ve 0 ≤ 𝑘𝑤 ≤ 3 aralığında
alınması önerilmiştir. 𝑤 ise deviatorik gerilmenin bir fonksiyonudur ve 0 ≤ 𝑤 ≤ 3 aralığında tanımlıdır.
Kırılgan Çatlak Modeli:Hasar Mekaniği
Bu çalışmada başlangıçta sünme kopmasını modellemek için geliştirilen Leckie Hayhurst modelinin modife
edilmiş denklemleri kullanıldı. Bu denklemler izotropik formda gerilme değişmezleri cinsinde ifade edildi.
Leckie-Hayhurst modelinin gerilme değişmezleri cinsinden potensiyelin genel formu aşağıdaki gibi verildi.
𝜑 𝜎 =a𝜎i + 𝑏𝐽1 𝜎 + 1 − 𝑎 − 𝑏 𝐽2 𝜎

(7)

Burada 𝜎i rotasyonsal nötralize konfigürasyondaki efektif gerilme tensörünün maksimum asal gerilme
bileşenidir. Bu şekilde önerilen enerji açığa çıkarım oranının iki önemli avantajı vardır. (a) gerilmeye direk
bağlantısı olduğundan asal gerilmeler üzerinden kırılgan çatlak modeline direk bir bağlantı sağlanır.(b)
sayısal uygulaması ise kolaydır.
Küçük Zımbalama Testi Analizleri
Küçük zımbalama deneyi: Küçük zımba testi , iki adet tutucu plaka , dairesel veya dikdörtgensel şekildeki
numune ve küresel uca sahip bir yükleme ünitesinden meydana gelmektedir( Şekil 1)

Şekil 1: Küçük zımbalama testinin şematik gösterimi

Çalışmada kullanılan tüm deneysel veriler ve deney düzeneğine ait parametrelerin seçiminde, Turba ve
arkadaşları[3]’nın yapmış olduğu deneysel çalışmalar dikkate alınmıştır. Turba ve arkadaşları, bu
çalışmakarın da EDM metoduyla oluşturulmuş ön tanımlı çentiğe sahip , dairesel numune kullanmıştır.
Deneyler 22 ve -196 derecede gerçekleştirilmiştir. -196 derece de ki ortamı elde edebilmek adına sıvı
nitrojen kullanılmıştır . Deney gerçekleştirilmeden önce numune silisyum karbür ( SiC) kağıt ve elmas
süspansiyonların desteğiyle yerleştirilmiştir.
Test deplasman kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. Yükleme ünitesi (puncher) deplasman
seviyesi belirlenerek numune zorlanmıştır ve yükleme ünitesi ucundan okunan değerlerle yük-deplasman
ilişkileri elde edilmiştir. Numunenin orta kısmı boş olduğu için testi başlangıçta eğilmeye ve test sonlarına
doğru derin çekme işlemine benzetmek mümkündür. Numune eğilmeye zorlandığı için maksimum moment
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numunenin orta noktasındadır dolayısıyla açıklıkta maksimum gerilmeler oluşmuştur. Testte zımbalama
etkisinden kurtulabilmek adına yükleme ünitesinin küreselliği sınırlandırılmıştır. Çok sivri bir yükleme
ünitesi kullanıldığı taktirde çentik etrafında istenilen gerilme dağılımı yakalanamamıştır. Test esnasında
çentik ucunda gerilme yığılması gözlemlenmiştir, burada ortam sıcaklığına bağlı olarak sünek veya gevrek
çatlak ilerlemesi gözlemlenmiştir. Maksimum yüke eriştikten sonra %20 düşüş gerçekleşince numune
kırılmış olarak nitelendirilmiştir.
Test aparatları ve numunelerin boyutları CEN Code of practice for small punch testing'e göre
ayarlanmıştır. Yükleme ünitesinin deplasmanını kaydetmek amacıyla 2 adet Lineer Değişkenli Deplasman
Ölçer kullanılmış ve test 0.005 mm/s deplasman değerinde Gerçekleştirilmiştir. Çalışmada referans alınan
numune 8 mm çapında ve 1 mm kalınlığındadır ve ön tanımlı çentiğe sahiptir Şekil 2' de numuneye ait bütün
nominal değerler gösterilmiştir.

Şekil 2: Küçük zımbalama deney numunesinin geometrik özellikleri

Turba ve arkadaşlarının[3] bu çalışmada kullanılan numuneler üzerinde gerçekleştirdiği deneysel
çalışmalardan elde ettikleri kuvvet-deplasman eğrilerine benzer eğriler elde edebilmek için sonlu elemanlar
modelinde (Şekil 3) kullanılan Türtük ve Deliktaş [12]'ün geliştirmiş olduğu malzeme ve hasar kodundaki
hasar parametreleri ABAQUS Sonlu Elemanlar yazılımında oluşturulan testin simülasyonları ve deney
sonuçları [3] kıyaslanarak kalibre edilmiştir. Analizlerde de bu parametreler kullanılarak 22 ve -196 C de
simülasyonlar gerçekleştirilmiştir.
Küçük zımbalama deneyi simülasyonu: Sonlu elemanlar modelinde çözüm hassasiyeti için, çatlak ucunda
ki bölgede ağ yapısı sıklaştırılmıştır. Toplam düğüm noktası sayısı 8581 iken 8442 adet eksenel simetrik
(CAX4R) eleman kullanılmıştır. Yükleme ünitesi ve tutucu plakalar rijit olarak tanımlanmıştır. numuneyi
deplasmana maruz bırakmak amacıyla yükleme ünitesine, başlangıç koşulundan itibaren 0.005 mm/s hız ile
yer çekimi yönünde hareket tanımlanmıştır. Tutucu plakalar ise eksenel simetrik ankastre sınır koşuluna
sahiptirler.
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Şekil 3: Küçük zımbalama deneyinin sonlu elemanlar modeli

Analiz sonrasında kuvvet-deplasman ölçümlerinin alındığı nokta yükleme ünitesinin ucundaki noktadır.
Dolayısıyla model oluştururken yükleme ünitesinin tam disk ile temas ettiği noktada bir refarans noktası
oluşturulmuştur ve analiz sonunda çıktı olarak bu noktadaki reaksiyon kuvvetleri ölçülmüştür.
Modelin kalibrasyonu sağlandıktan sonra etkisi araştırılmak üzere referans numune boyutları
üzerinde, çentik konumu (d) , çentik derinliği (f) , yükleme ünitesi yarıçapı (c) , numune kalınlığı (t) ve
çentik ucu yarıçapı (r) olmak üzere birçok parametre değiştirilmiştir. Her bir parametrenin simülasyon
sonucunda yükleme ünitesi ucunda oluşan reaksiyon kuvvetine ve kırılma izi üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Numune üzerindeki çentik aksisimetrik modelde merkezden 1.25 mm ötededir. Çentik
konumunun aynı yükleme ünitesi yarıçapı ve numune kalınlığı için bu değerden daha düşük ve daha yüksek
değerlerde sonucun nasıl değiştiği araştırılmıştır.
Minimum yükleme ünitesi yarıçapı sınırı belirlenirken, zımbalama etkisinin oluşmaması ve çentik
etrafında istenilen gerilme dağılımının yakalanmasına dikkat edilmiştir. Yükleme ünitesinin maksimum
sınırını belirleyen ise numuneyi sabitlemeye yarayan tutucu levhalardır. Numune kalınlığı,çentik konumu ve
derinliği sabit tutularak Nominal değerden daha düşük ve daha yüksek değerler için yükleme ünitesi
yarıçapının kırılma davranışına etkisi incelenmiştir.
Analiz sonuçları ve yorumlar

Mühendislik malzemelerinde hasar oluşmasında etkili olan en önemli parametrelerden biride çatlağın ne
kadar derine ilerlediğidir. Bu etkiyi gözlemleyebilmek adına numune üzerinde bulunan ön tanımlı çentiğin
derinlik parametresi değiştirilmiştir. Nominal olarak 0.49 mm olan değer 0.54 ve 0.44 mm olacak şekilde iki
farklı benzetim oluşturulmuştur. 22 oC' de gerçekleştirilen küçük zımba testi simülasyonlarından sonra üç
farklı numune kalınlığı içinde, çentiğin açıklıktan uzaklaştığı durumlarda, ölçülen reaksiyon kuvvetlerinin
arttığı gözlemlenmiştir. Bunun sebebi açıklıkta maksimum momentin ve dolayısıyla bu noktalarda
maksimum asal gerilmelerin oluşmasıdır. Çentik bu kritik noktadan uzaklaştıkça, uç noktasındaki gerilmenin
şiddeti de buna bağlı olarak azalmıştır. Buna bağlı olarak da numunenin çentik konumunun açıklıktan
uzaklaşmasına bağlı olarak daha geç kırıldığı gözlemlenmiştir. (Şekil 4)
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o

o

Şekil 4: -196 C ve 22 C sıcaklıklarındaki yük-deplasman eğrileri

Grafiklerden de anlaşılacağı gibi çentik konumu parametresi, d ‘nin çatlak ilerlemesinde yani çatlağın
izlediği yol üzerinde çok fazla etkili olmamıştır (Şekil 5). Üç farklı konum için ; d=2,25 mm d= 2,5 mm
d=2,75 mm reaksiyon kuvvetleri sırasıyla 1325.63N , 1484.81N , 1678.59 N olarak ölçülmüştür.
Simülasyonlar sonucunda aşağıdaki şekildeki (Şekil %) çatlak izlerinden de anlaşılabileceği gibi 22 oC
olduğu deneylerde daha sünek davranış gözlemlenirken -196 oC ‘ lik ortamda gevrek davranış gözlenmiştir.
Bunun sebebi düşük sıcaklıkta fiziksel manada atomlar arasındaki bağın güçlenmesi ve plastik
deformasyonun gerçekleşmesi için gerekli akma gerilmesi sınırının artması sonucunda, numune içinde
tanecikler arasında kalan ilave malzemelerin kırılması yada düzensizliklerin etkisiyle gevrek kırılmanın
tetiklenmesidir.

o

o

Şekil 5: 22 C sıcaklıktaki sünek çatlama ve -196 C sıcaklıktaki gevrek çatlama

Simülasyonlardan sonra numune kalınlığının azalmasıyla birlikte her iki sıcaklık ortamında da ölçülen
reaksiyon kuvvetlerinin düştüğü fakat kırılma anının çok değişmediği gözlemlenmiştir. Numune kalınlıkları
1.00mm, 0.9mm, 0.8mm için, diğer parametreler nominalken reaksiyon kuvvetleri 22 oC ‘ de sırasıyla
1484,81 N, 1309,13 N, 976.45 N olarak ölçülürken -196 oC’ de 1944 N, 1784.43 N, 1366.78 N ölçülmüştür.
Bu kısımda numune kalınlığının artması, çentik derinliği sabit olduğu için, çatlağın ilerlemesi için aşması
gereken eleman sayısını arttıracağından, çatlak daha fazla malzemeyle karşılaşacaktır. Dolayısıyla numune
kalınlığı arttıkça dayanımın artmış ve bu sebeplerden oluşan gerilme de düşük çıkmıştır. Sonuç olarak
kırılma anında yükleyici ucunda oluşan reaksiyon kuvvetinin daha fazla çıktığı gözlemlenmiştir.
SONUÇLAR
Küçük zımba testi için hazırlanan simülasyonlar üzerinden, etkisi araştırılmak istenen geometrik
parametreler incelenmiş ve sonuç olarak en etkili parametrenin çentiğin numune üzerindeki yerleşimi olduğu
tespit edilmiştir. Bunun sebebi, numune üzerindeki moment dağılımıdır. Çatlak etrafında bulunan kuvvet
(moment) değerlerinin artmasıyla, çatlağın ilerlemesinin daha tehlikeli olduğu ve sistemin dayanımının
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oldukça düştüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca uygulanan kuvvetin yüzey alanıyla değişiminde, kırılma davranışı
üzerinde önemli etkiye sahip olduğu, yükleme ünitesi üzerinden yapılan simülasyonlar aracılığıyla tespit
edilmiştir. Herhangi bir sistem üzerinde uygulanan kuvvetin yüzey alanının atması, elemanlarda oluşacak
olan gerilme dağılımının daha hızlı gerçekleşmesine ve dolayısıyla çatlağın daha hızlı ilerleyip, kırılmanın
daha erken gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Aksi şekilde, uygulanan kuvvetin yüzey alanının oldukça
küçülmesinin eleman üzerinde lokalizasyona sebep olacağı gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada, küçük zımba testi numunesi üzerinde bulunan ön tanımlı çentiğe ve yükleme
koşullarına ait geometrik paremetrelerin, kırılma davranışına etkisinin araştırılması için, çentik konumu (d) ,
çentik derinliği (f) , numune kalınlığı (t) , yükleme ünitesi yarıçapı (c) , olmak üzere dört adet paremetre
seçilmiştir. Parametrelerin etkilerinin gözlemlenmesinde, işlem sırasının belirlenmesi için kısmi olarak deney
tasarımı yöntemi kullanılmıştır. Parametrelerin kırılma davranışı üzerindeki etkisinin yanısıra, birbiri
arasında ki etkileşimlerinin araştırılması ve parameter sayısının artırılarak tam anlamıyla deney tasarımı
yönteminin kullanılması şuanki ve gelecek planda yapılacak olan çalışmalarda yer almaktadır.
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ELASTİK ZEMİNE OTURAN FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ
KARE BİR PLAĞIN STATİK YÜKLER ALTINDA DAVRANIŞI
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ABSTRACT
In this study, the static behavior of a functionally graded (FG) square plate resting on the
elastic foundation is investigated via Ritz method within the framework of Kirchhoff-Love
plate theory. In order to apply Ritz method, the trial function for the deflection of the plate is
expressed in the polynomial form. Boundary conditions are satisfied by adding an auxiliary
function to the trial function. The effects of various material compositions, boundary
conditions and the parameter of elastic foundation on the deflection and axial normal stress of
the plate are examined.
ÖZET
Bu çalışmada, elastik zemine oturan fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) kare bir plağın statik
davranışı Ritz yöntemi ile Kirchhoff-Love plak teorisi çerçevesinde incelenmiştir. Ritz
yönteminin uygulanması için plak yer değiştirme fonksiyonu kuvvet serisine açılmıştır. Sınır
koşulları yer değiştirme fonksiyonuna yardımcı bir fonksiyon ilave edilmesiyle sağlatılmıştır.
Çalışmada, farklı malzeme kompozisyonları, farklı sınır koşulları ve elastik zemin
parametresinin plağın yer değiştirmeleri ve eksenel normal gerilmeler üzerindeki etkisi
incelenmiştir.
GİRİŞ
Plak elemanlar inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, uçak mühendisliği gibi alanlarda
yapısal eleman olarak sıkça kullanılmaktadır. Statik ve dinamik yükler etkisinde olan bu tip
yapı elemanların davranışının bilinmesi önemli olmaktadır. Bu nedenle, plakların statik ve
dinamik analiziyle alakalı pek çok çalışma yapılmış ve hala yapılmaktadır. Fonksiyonel
derecelendirilmiş malzemeler (FDM) 1984 yılında Japonya’da bir uzay aracı projesi
esnasında keşfedilmiştir. FDM klasik tabakalı kompozit malzemelere göre oldukça üstün
özellikler içeren yeni nesil bir kompozit malzemedir. FDM’ de elastisite modülü, kayma
modülü, yoğunluk gibi malzeme özellikleri istenilen bir doğrultuda belli bir fonksiyona bağlı
olarak tedricen değişmektedir. Bu sayede, klasik tabakalı kompozitlerde görülen tabakalar
arası gerilme süreksizlikleri veya tabakaların birleşim yüzeyinden birbirinden ayrılması gibi
olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. FDM’ler sürekli değişen kompozisyonda genellikle iki
farklı malzeme içerirler. FDM’ler sıcaklığın yüksek olduğu yüzeyi düşük yoğunluk, yüksek
mukavemet, katılık ve ısıl dirence sahip olan seramik ve sıcaklığın düşük olduğu yüzeyi
tokluk, elektrik geçirgenliği ve işlenebilirliğe sahip olan metal olacak ve seramikten metale
doğru kademeli veya devamlı derecelendirilmiş bir geçişe sahip olacak şekilde tasarlanmış
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malzemelerdir. FDM’lerin potansiyel kullanım alanları arasında uzay taşıtları, endüstriyel
malzemeler, termoelektrik soğutma sistemleri, biyomalzemeler ve ısıl bariyer kaplamalar
sayılabilir. FDM kiriş ve plakların statik ve dinamik davranışı çeşitli araştırmacılar tarafından
incelenmiştir [1-11].
Bu çalışmada, farklı malzeme kompozisyonları için farklı sınır koşulları ve elastik zemin
parametresinin plakta oluşan yer değiştirme ve gerilmeler üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Problem enerji yaklaşımıyla formüle edilmiş ve sayısal olarak incelenmiştir. Bunun için
probleme ait potansiyel enerji ifadesi Kirchhoff-Love plak teorisi için çıkarılmıştır. Bilindiği
gibi, plak kalınlığı boyunca elastiklik özellikleri orta düzleme göre simetrik değilse, plak orta
düzlemi ile tarafsız düzlem çakışmamaktadır. Burada tüm hesaplamalar önceden tespit edilen
tarafsız eksenin konumuna göre yapılmıştır. Geometrik sınır koşullarını sağlaması için çökme
fonksiyonu seriye açılmış ve polinom şeklinde ifade edilmiştir. Ritz metodu [12-16]
kullanılarak minimum potansiyel enerji ilkesi gereğince denge denklemleri çıkarılmıştır.
Formülasyonu çıkarılan problem için MATLAB programlama dilinde bir bilgisayar programı
yazılmış ve FDM plağa ait yer değiştirmeler grafikler halinde verilmiştir.
FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ MALZEMELER
Düzgün yayılı yük etkisinde elastik zemine oturan FD bir plak Şekil 1’ de gösterilmiştir.
Plağın üst malzemesi seramik ve alt malzemesi çelik olarak seçilmiştir. Plağın elastisite
modülü (E), kayma modülü (G), kütle yoğunluğu (  ) ve Poisson oranı ( ) gibi malzeme
özellikleri istenilen bir doğrultuda belli bir fonksiyona bağlı olarak tedricen değişmektedir.

Şekil 1. Düzgün yayılı yük etkisinde elastik zemine oturan FD bir plak
Klasik karışım kuralına (rule of mixture) göre malzeme özelliklerinin değişimini veren ifade
aşağıdaki gibidir;

P  PUVU  PAVA

(1)

Burada P sistemin etkili malzeme özelliğini ifade etmektedir. PU ve PA ise sırasıyla plağın
üst ve alt yüzeylerindeki malzemeye ait malzeme özellikleridir. VU ise üst yüzeydeki
malzemenin hacim oranını, VA ise alt yüzeydeki malzemenin hacim oranını göstermektedir.
Bu iki hacim oranı arasında aşağıdaki gibi ilişki vardır;

VU  VA  1

(2)

Fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) malzemeye sahip plakların etkili malzeme özelliklerinin
değişimi için kuvvet serisi şeklinde bir ifade seçilmiştir. Üst malzemenin hacimce oranını
veren ifade aşağıdaki eşitlikte verilmiştir;
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 z 1
VU    
h 2

k

(3)

Burada, k üst malzemeye ait hacim oranının plak kalınlığı boyunca değişimini belirleyen
malzeme değişim katsayısıdır. Plak kalınlığı boyunca malzeme oranlarının değişimini
belirleyen en önemli faktör k malzeme değişim katsayısıdır. (1) denkleminde VA yerine
1  VU yazılırsa;

P  PUVU  PA (1  VU )  PUVU  PA  PAVU
P( z)  ( PU  PA )VU  PA

(4)
(5)

elde edilir. (3) denkleminin dikkate alınmasıyla etkili malzeme özelliklerinin değişimi
aşağıdaki gibi elde edilir;
k

 z 1
P( z )  ( PU  PA )     PA
h 2

(6)

Burada P( z ) etkili malzeme özelliklerinin plağın z ekseni boyunca değişimini veren genel
bir ifadedir. Bu çalışmada plağa ait malzeme özellikleri aşağıdaki şekilde değişmektedir;
k

 z 1
E  z  =  EU - EA   +  + EA
h 2
G z =

E z
2 1   z  

(7)
(8)

k

 z 1
ρ  z  =  ρU - ρA   +  + ρA
h 2
z


1

(9)

k

  z  =  U - A   +  + A
h 2


(10)

Burada, k parametresi 0  k   sınırları arasındadır. Ayrıca denklem (7)’
z = - h 2 ise E  z  = E A ve z = h 2 ise E  z  = E U olduğu açıkça görülmektedir.

den

Şekil 2. Elastisite modülünün kalınlık boyunca değişimi
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Şekil 2’ den açıkça görülmektedir ki k  1 değerini aldığında elastisite modülü doğrusal
olarak değişmekte ve k ’nın diğer değerlerinde ise elastisite modülü doğrusal olmayan şekilde
değişmektedir.
ŞEKİL DEĞİŞTİRME ENERJİSİ VE DENGE DENKLEMLERİ
Plağın şekil değiştirme enerjisi aşağıdaki gibi yazılabilir;

Ui 

1
 xx xx   yy yy  2 xy xy  dV
2 V

(11)

Burada  gerilme tensörünü,  şekil değiştirme tensörünü belirtmektedir. Gerilme ve şekil
değiştirme arasındaki bünye bağıntıları aşağıdaki gibi verilebilir;

 xx 
E
 
 yy  
2
  1  v
 xy 



1 v
0 


0 
v 1

1 v 
0 0


2 

  xx 


  yy 
2 
 xy 

(12)

Burada  xx ve  yy normal şekil değiştirmeyi,  xy kayma şekil değiştirmesini ifade etmektedir.
Homojen olmayan plaklarda elastisite modülü kalınlık boyunca simetrik olmadığı için tarafsız
eksen ile plak orta düzlemi çakışmamaktadır. Bundan dolayı homojen olmayan plaklarda
eğilme ve uzama arasında bir etkileşim meydana gelmektedir. Eğilme ve uzama arasındaki bu
etkileşimi dikkate alabilmek için u ve v düzlem içi yerdeğiştirmelerini hesaplamamız
gerekir.

Şekil 3. Tarafsız eksenin yerinin belirlenmesi
Ancak Şekil 3’ de görüldüğü gibi tarafsız eksenin yerini belirleyip, z ekseni buradan
tanımlanırsa, eğilme ve uzama arasındaki etkileşimi dikkate alabilmek için u ve v düzlem içi
yer değiştirmelerini dikkate almaya gerek kalmaz. Burada tarafsız eksenin yeri aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır;
h /2

e



E ( z ) z dz

 h /2
h /2



(13)

E ( z ) dz

 h /2

Tarafsız eksene göre malzeme özellikleri aşağıdaki şekilde değişmektedir;
k

 z+e 1 
E  z  =  EU - EA  
+  + EA
2
 h
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Gz =

Ez

(15)

2 1   z  
k

 z+e 1
ρ  z  = ρU - ρA  
+  + ρA
2
 h

(16)

k

 z+e 1 
  z  =  U - A  
+  + A
2
 h

(17)

Burada, z eksenini tarafsız eksenden tanımlanırsa Kirchhoff-Love plak teorisine göre plağın
yer değiştirme bileşenleri aşağıdaki gibi yazılabilir;

u x  x, y , z    z

w  x, y 
x

u y  x, y, z    z

w  x, y 
y

u z  x, y, z   w  x, y  (18)

Şekil değiştirmeler ile yer değiştirmeler arasındaki kinematik ilişkiler aşağıdaki gibi
yazılabilir;

 xx   z

2w
x 2

 yy   z

1
2

2w
y 2

 xy   2 z

2w 

xy 

(19)

(11), (12) ve (19) denklemleri kullanılarak tarafsız eksene göre plağın şekil değiştirme enerjisi
aşağıdaki gibi elde edilir;
2

2

2

b /2 a /2
b /2 a /2
b /2 a /2
b /2 a /2
 2w 
 2w 
 2w 
1
1
2w 2w
1
Ui    Dxx  2  d x d y    Dxx 2 2 d x d y    Dxx  2  d x d y    (Dxx  Dxx ) 
 dx d y
2 b/2 a/2  x 
2 b/2 a/2 x y
2 b/2 a/2  y 

x

y


b /2  a /2

(20)
Burada, Dxx ve Dxx kesit rijitlikleridir ve aşağıdaki gibi yazılabilir;
h /2 e

E( z )
Dxx  
z 2 dz
2
1  v( z )
 h /2 e

h /2e

Dxx 

E ( z )v( z ) 2
z dz
1  v( z ) 2
 h /2 e



(21)

Elastik zeminden kaynaklanan şekil değiştirme enerjisi aşağıdaki gibi yazılabilir;
Uz 

1
k w w2 ( x, y )dxdy


2

(22)

Dış kuvvetin potansiyel enerjisi aşağıdaki gibidir;

U d    q w( x, y ) dxdy

(23)

Problemin toplam potansiyel enerjisi aşağıdaki gibi elde edilir;

  Ui  U d  U z

(24)

w  x, y  çökme fonksiyonu, kinematik sınır koşullarını sağlayacak şekilde aşağıdaki seriye

açılmıştır;
N

N

w  x, y    AmnGm  x, y  x m 1 y n 1

(25)

m 1 n 1
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Burada Amn belirlenmesi gereken bilinmeyen katsayılar ve Gm  x, y  yardımcı fonksiyondur.
Gm  x, y  yardımcı fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilebilir;
p

q

r

a 
a 
b 
b

Gm  x, y    x    x    y    y  
2 
2 
2 
2


s

(26)

Burada, p, q, r, s sınır koşullarıyla ilgili üslerdir. Dört kenarı basit mesnetli kare bir plak için
p, q, r, s  1 ve dört kenarı ankastre mesnetli kare bir plak için p, q, r, s  2 olmaktadır. Denge
konumunda toplam potansiyel enerjinin minimum olması ilkesi gereğince aşağıdaki eşitlik
yazılabilir;

0
Ak l

k , l  1, 2,3,..., N

(27)

Bu eşitlik kullanılarak problemin denge denklemi aşağıdaki gibi çıkarılır;

 K  A   F 

(28)

Burada  K  rijitlik matrisi ve  F  ise yük vektörüdür.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada, elastik zemine oturan fonksiyonel derecelendirilmiş kare bir plağın statik
davranışı Kirchhoff-Love plak teorisi kullanılarak incelenmiştir. Malzemenin üst yüzeyi
seramik ( EU = 390 GPa U  0.3177 ) ve alt yüzeyi çelik ( E A = 210 GPa  A  0.3 ) olacak
şekilde seçilmiştir. FDM plağa ait yerdeğiştirme grafikleri dört kenarı basit mesnetli kare bir
plak ve dört kenarı ankastre mesnetli kare bir plak için çizdirilmiştir. Sayısal sonuçlar için
takip eden geometrik değerler kullanılmıştır, a  5 m, b  5 m , h  0.1 m . Fonksiyonel
derecelendirilmiş kare plak Winkler elastik zeminine oturmaktadır. Yer değiştirme
fonksiyonunda N  8 olarak alınmış ve tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. Bu durumda
seride 64 adet bilinmeyen terim olmaktadır. Daha genel sonuçlar elde edebilmek için
aşağıdaki boyutsuz büyüklükler tanımlanmıştır:

kw a 4
E A h3
, D
D
12 1  v 2 

Boyutsuz zemin parametresi:

KW 

Boyutsuz çökme:

W  10

Boyutsuz eksenel normal gerilmeler:

 xx 
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Şekil 4. Zemin parametresinin farklı değerleri için boyutsuz çökme dağılımı
Şekil 4’de zemin parametresinin farklı değerleri için ( KW  0, 10, 50 ) boyutsuz çökme
dağılımı görülmektedir. Dört kenarı basit mesnetli (BBBB plağı) ve dört kenarı ankastre
mesnetli (AAAA plağı) plaklar için sonuç verilmiştir. Grafiklerden açıkça görülmektedir ki;
zemin parametresi arttıkça boyutsuz çökmeler azalmaktadır. Bunun sebebi zemin
parametresini artırdığımız da sistemin rijitliğinin artması dolayısıyla çökmelerin azalmasıdır.
Aynı zamanda grafiklerden görülmektedir ki malzeme değişim parametresi arttıkça boyutsuz
çökmeler de artmaktadır. Bunun sebebi malzeme değişim parametresi arttığında sistemin
elastisite modülünün alt malzemenin elastisite modülüne yaklaşması ve dolayısıyla
azalmasıdır. Buna bağlı olarak plak rijitliği azaldığı için çökmeler artmaktadır.
Şekil 5’de malzeme değişim parametresinin farklı değerleri için ( k  0, 0.5, 1, 5 ) boyutsuz
eksenel normal gerilme dağılımının kalınlık boyunca değişimi görülmektedir. Grafiklerden
açıkça görülmektedir ki; malzeme değişim parametresi sıfır değerini aldığında eksenel normal
gerilme dağılımı kalınlık boyunca doğrusal olarak değişmekte ve malzeme değişim
parametresinin sıfırdan farklı değerleri için ise eksenel normal gerilme dağılımı kalınlık
boyunca doğrusal olmayan şekilde değişmektedir.

Şekil 5. Malzeme değişim parametresinin farklı değerleri için boyutsuz eksenel normal
gerilme dağılımı
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Şekil 6. Zemin parametresinin farklı değerleri için boyutsuz eksenel gerilme dağılımı
Şekil 6’da zemin parametresinin farklı değerleri için ( KW  0, 10, 50 ) boyutsuz eksenel
normal gerilme dağılımının kalınlık boyunca değişimi görülmektedir. Sınır koşulları BBBB
ve AAAA kare plak için seçilmiştir. Burada malzeme değişim parametresi k  1 olarak sabit
değerde alınmıştır. Grafiklerden açıkça görülmektedir ki zemin parametresi arttığında
boyutsuz eksenel normal gerilmeler kalınlık boyunca artmaktadır.

Şekil 7. Boyutsuz çökme dağılımı (plağın şekil değiştirmesi)
Şekil 7’ de plağın deforme olmuş hali gösterilmiştir. Burada, zemin yay parametresi KW  0
ve malzeme değişim parametresi k  1 kabul edilmiştir. Sınır koşulları BBBB ve AAAA kare
plak için seçilmiştir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada elastik zemine oturan fonksiyonel derecelendirilmiş kare bir plağın statik
davranışı Kirchhoff-Love plak teorisi kullanılarak incelenmiştir. Sayısal analizler sonucunda
zemin yay parametresinin ( KW ) ve malzeme değişim parametresinin ( k ) plağın statik
davranışı üzerinde oldukça etkili olduğu görülmüştür.
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KARBON NANOTÜPLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ FONKSİYONEL
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ABSTRACT
In this study, the static behavior of a functionally graded (FG) carbon nanotube reinforced
beams having various boundary conditions are investigated using Timoshenko and EulerBernoulli beam theories. The considered beams have the uniform, X, O and V distribution of
carbon nanotube. The material properties vary in the thickness direction according to the
classical rule of the mixture. The static analysis of the beam under uniformly distributed load
is performed via Ritz method. In this study, the effects of various types of carbon nanotube
distributions, the volume fraction and boundary on the deflection and axial normal stress are
examined.
ÖZET
Bu çalışmada farklı sınır şartlarına sahip, karbon nanotüplerle (KN) güçlendirilmiş
fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) kirişlerin statik davranışı Timoshenko ve Euler-Bernoulli
kiriş teorilerine göre incelenmiştir. Çalışmada ele alınan kirişin FD tipi literatürde de yer alan
düzgün dağılım, X dağılımı, O dağılımı ve V dağılımı olarak dört farklı şekilde seçilmiştir.
Kirişin malzeme özellikleri kalınlık boyunca klasik karışım kurallarına göre değişmektedir.
Düzgün yayılı yük etkisindeki kirişin statik analizi, toplam potansiyel enerjinin denge halinde
minimum olması prensibinden hareketle direkt varyasyon yöntemlerinden olan Ritz yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada, karbon nanotüplerin farklı dağılımları ve hacim oranları
ile mesnet koşullarının yer değiştirmeler ve gerilmeler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
GİRİŞ
1991 yılında Japon fizikçi Sumio Iijima’nın keşfinden sonra KN’ler farklı alanlardan birçok
bilim insanının hemen dikkatini çekmiştir. Basitçe karbon atomlarının bal peteği örgülü
yapılarla oluşturduğu ve grafen adı verilen bir tabakanın silindir formu almasıyla oluşurlar.
KN’ler göze çarpan mekanik, kimyasal, elektronik ve termal özellikleri sayesinde yüksek
mukavemet, yüksek iletkenlik, sertlik ve düşük malzeme yoğunluğuna sahiptirler. Bahsi
edilen özellikleri sayesinde bu gelişmiş malzeme kompozit elemanlar için mükemmel bir
bileşen adayı olmuştur [1]. Bu çalışmada da sahip oldukları yüksek mukavemet sayesinde
KN’ler güçlendirici bileşen olarak kullanılmıştır. KN’ler genellikle 0,4 ile 100 nm arasında
bir çapa ve 1 mikrometreden santimetre mertebesinde boy uzunluğuna sahiptirler [2].
KN’lerin tek bir grafen tabakanın silindir forma sokulmasıyla elde edilen tek duvarlı karbon
nanotüpler (TDKN) ve aralarında belirli mesafe bulunan aynı merkezli birden fazla nanotüpün
iç içe geçmesiyle oluşturulan çok duvarlı karbon nanotüpler (ÇDKN) olarak en genel iki
türevi vardır. Deneysel çalışmalar neticesinde TDKN’lerin Young Modüllerinin 1,5 TPa ve
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ÇDKN’lerin ise 1,3 TPa olduğu görülmüştür [2]. Bu haliyle konvansiyonel yüksek
mukavemetli çelikten üç kata kadar daha dayanıklıdır. Fakat bu malzeme henüz çelik gibi
üretilememekte ve saf şekilde kullanılamamaktadır. Bu denli yüksek mukavemetli KN’lerin
yoğunlukları ise sadece 1,3 ile 2 g/cm3 civarındadır. Bu değer de yün ve pamuğun yoğunluk
değerlerine yakındır. Kompozit malzemelerdeki KN bileşeni toplam ağırlığın %2-5 gibi
küçük miktarlarda bulunmasına rağmen malzeme özelliklerini büyük ölçüde geliştirmektedir
[1]. KN’ler yapı alanındaki kompozit malzemelerde kirişler, plaklar, kabuklar ve kablolar gibi
elemanlarda uygulama alanı bulmuştur. Şu an için endüstriyel boyutta uygulamaları sınırlıdır
ve büyük çaplı endüstriyel uygulamalar için zamana ihtiyaç vardır. Bu anlamda da özellikle
kimya alanında çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda geleceğe dair uygulama planları çok
önemli kazanımlar, iyileştirmeler ve yeni ufuklar vadetmektedir [3]. KN’lerin daha büyük
boyutlarda üretilmesi ile mümkün olabileceği düşünülen birçok fikir vardır. KN’ler;
mikroelektronik ve nano elektronik, yüksek iletkenlik özelliği ile kuantum kablolar, kapilarite
gibi deneylerin mekaniğinin incelenmesinde nano test tüpleri, elektronik cihazlar için nano
kalıplar, enerji üretmek amacıyla kullanılan hidrojenin depolanması için yapısal elemanlarda,
bilgisayar, roketler ve motorlar için termal korumalarda, tıp alanında teşhis ve tedavide
yardımcı araç-gereçte, yapı alanında kirişler,plaklar, kabuklar ve kablolar gibi elemanlarda
uygulama alanı bulmuştur. Bunlardan başka KN’ler ile güçlendirilmiş plastik kompozitler
mükemmel mekanik özelliklere, aşınmaya karşı dirence ve radyo dalgalarına karşı koruma
kapasitesine sahip olabilmekte, çimento fazındaki KN’ler ile oluşturulan kompozit
malzemeler yüksek stabilite ve çevre dostu olmalarının yanı sıra iyi bir çarpma mukavemetine
de sahip olurlar [4].
KN’ler ile güçlendirilmiş kompozit malzemelerden oluşan yapıların modellenmesinde
KN’lerin daha etkili kullanılabilmesi için fonksiyonel derecelendirişmiş malzeme fikri
kullanılmaktadır [1]. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM), kesit veya malzeme
özelliklerinin hacim üzerinde düzgünce ve sürekli bir şekilde değiştiği homojen olmayan
kompozit malzemelerdir. Buradaki çalışmada kesit sabit dikdörtgen kesittir, yalnızca malzeme
özellikleri belirli bir şekilde kesit boyunca değişmektedir. Bu anlamda FDM’de Young
modülü, kayma modülü, kütle yoğunluğu, Poisson oranı gibi malzeme özellikleri istenilen bir
doğrultuda belli bir fonksiyona bağlı olarak değişmektedir (Şekil 1). Litaretürde karbon
nanotüpler kesitte dört farklı biçimde bulunur [1] (Şekil 2).

Şekil 1. Fonksiyonel derecelendirilmiş bir kiriş
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Şekil 2. KN’lerin fonksiyonel derecelendirilme tipleri
TEORİ ve FORMÜLASYON
KN’ler, kompozit malzemenin güçlendirici bileşenidir. Oluşan yeni kompozit malzemenin
özellikleri ki buna efektif malzeme özellikleri denir ve klasik karışım kuralı yöntemi ile
aşağıdaki gibi tayin edilmiştir [5]. Efektif özelliği belirleyen başlıca iki etken güçlendirici ve
matris fazının özellikleridir.

E11 : Eksenel Doğrultuda Young Modulü
E11  1Vcnt E11cnt  Vm E m

2

V
V
 cnt
 mm
cnt
E22 E 22
E

3

V
V
 cnt
 mm
cnt
G12 G12
G

E22 : Eksene Dik Doğrultuda Young Modulü
G12 : Kayma Modulü
E11cnt , E 22cnt , G12cnt : KN'lerin Young ve Kayma Modülü
E m , G m : Matris Fazının Young ve Kayma Modülü

i : Etki Katsayısı
Vcnt ,Vm : KN'lerin ve Matrisin Hacim Yüzdesi

Her bir fonksiyonel dağılım için hacim yüzdeleri aşağıdaki gibi verilmektedir. Bu aşamada
dağılım tipine göre bulunan KN hacim yüzdesine göre de yukarıdaki ifadelerden efektif
malzeme özellikleri bulunur [5].

UD : Vcnt  Vcnt*
 2z 
FGV : Vcnt  1   Vcnt*
h 

 2z *
FGO : Vcnt  2 1 
V
h  cnt

4z *
V
h cnt
 cnt
Vcnt* 
  
 cnt   cnt    cnt
 m   m

 cnt : KN'lerin Kütlesel Yüzdesi

cnt ,  m : KN ve Matris Yoğunluğu

FGX : Vcnt 


  cnt


Yukarıda ifade edilen i etki katsayıları karışım yüzdesine göre deneylerle belirlenmiştir.
Sayısal işlemlerde de bu değerler aşağıdaki gibi alınmıştır [5].
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Vcnt*  0.12 ; 1  1.2833 2  3  1.0556
Vcnt*  0.17 ; 1  1.3414 2  3  1.7101
Vcnt*  0.28 ; 1  1.3238 2  3  1.7380

Vcnt  Vm  1
Klasik karışım kuralı gereğince kompozit malzemenin etkili (efektif) Poisson oranı ve etkili
(efektif) birim hacim kütlesi de aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

  Vcnt cnt  Vm m

,   Vcnt  cnt  Vm  m

Yukarıda verildiği gibi klasik karışım kuralına göre malzemenin elastisite modülünün kesit
üzerindeki değişimi şekilde gösterildiği gibi olmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Elastisite modülünün kalınlık boyunca değişimi
Euler-Bernoulli Kiriş Teorisine (EBKT) Göre Enerji İfadesi
Klasik kiriş teorisi olarak da bilinen Euler-Bernoulli kiriş teorisinde, düzlem ve elastik eğriye
dik kesitler eğilmeden sonra da düzlem ve elastik eğriye dik kalırlar kabulü neticesinde kayma
şekil değiştirmeleri ihmal edilir. Bu kabule göre, EBKT’de yer değiştirme bileşenleri ve bu
bileşenlere göre şekil değiştirme bileşenleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

ux  x, z   u0 ( x)  z

w0  x 
, u y  x, y, z   0, u z  x   w0  x 
x
u0
 2 w0
 xx 
z 2
x
x

Toplam potansiyel enerji; iç kuvvetlerin doğurduğu şekil değiştirme enerjisi ile dış
kuvvetlerin potansiyel enerjisinin toplamına eşittir.

  Ui  U d
İç kuvvetlerin potansiyel enerjisi, enerji yoğunluğu adı verilen ifadenin hacim üzerinde
integrali alınarak bulunur.
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Ui 

1
 ij ij dV
2 V

Bu ifade EBKT’e göre yalnızca eksenel şekil değiştirme olduğundan, Hooke kanunu
yardımıyla aşağıdaki gibi olmaktadır.

Ui 

1
1
 xx xx dV  U i   E11 xx2 dV

2V
2V

 xx şekil değiştirmesi, yer değiştirmeler cinsinden yerine yazılarak enerji ifadesi yer
değiştirmeler cinsinden ifade edilebilir.
2

2

L /2
L /2
L /2
  2 w0 
u0  2 w0
1
1
 u0 
Ui   Axx 
dx

D
dx

B


xx

2
 xx x y 2 dx
2  L /2  x 
2  L/2
 x 
 L /2

 A xx , Bxx , D xx    E11 1, z, z 2  dA
A

Burada, Axx, Bxx ve Dxx sırasıyla, eksenel uzama rijitliğini, girişim rijitliği ve eğilme rijitliğini
belirtmektedir. Dış kuvvetlerin potansiyeli ise aşağıdaki gibi olmaktadır.
L /2

Ud  



Q w( x) dx

 L /2

Timoshenko Kiriş Teorisine (TKT) Göre Enerji İfadesi
Timoshenko kiriş teorisinde, düzlem ve elastik eğriye dik kesitler eğilmeden sonra düzlem
kalırlar fakat elastik eğriye dik kalmazlar kabulü neticesinde kayma şekil değiştirmeleri
analizlere katılmış olur. Bu kabul e göre, TKT’de yer değiştirme bileşenleri ve bu bileşenlere
göre şekil değiştirme bileşenleri aşağıdaki gibi olmaktadır.
u x  x, z   u0 ( x)  z  x  , u y  x, y, z   0, u z  x   w0  x 

 xx 

  x 
w  x 
u0
z
,  xz    x   0
x
x
x

TKT’e göre kayma şekil değiştirmeleri dikkate alındığından iç kuvvetlerin enerjisi aşağıdaki
gibi olmaktadır.

Ui 

1
1
1
 xx xx   xz xz  dV  Ui   E11 xx2 dV   ksG12 xz2 dV

2V
2V
2V

Burada, ks kayma şekil değiştirmeleri için geometriye bağlı sabit bir düzeltme katsayısıdır.
Bazı matematiksel işlemlerden sonra şekil değiştirme enerjisi izleyen şekilde ifade edilebilir;
2

2

L /2
L /2
L /2
u0 
1
1
 u0 
  
Ui   Axx 
dx   Dxx 
dx
 dx   Bxx

2  L /2  x 
2  L /2
x x
 x 
 L /2
L /2
 2  w0 2
1
 w  
  ksAxz    
   0  dx

2  L /2
 x 
 x  


920

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

Şimşek , Adalı ve Eraslan

3

 A xx , Bxx , D xx    E11 1, z, z 2  dA
A

ve A xz   G12 dA
A

TKT’ndeki farklılık, kayma etkileri göz önüne alındığı için ortaya çıkan Axz kayma rijitliği ve
dönme fonksiyonunun çökmeye bağlı olmamasıdır. Dış kuvvetlerin potansiyeli iki kiriş teorisi
içinde aynıdır.
ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Ritz metodunda bilinmeyen fonksiyonlar için bazı ifadeler seçilir. Dikkat edilmesi gereken
nokta seçilen ifadelerin geometrik sınır şartlarını sağlaması gerektiğidir. Bu çalışmada
bilinmeyen fonksiyonlar için N terimli polinom ifadeler seçilmiştir. u0  x  eksenel uzama,
w0  x  düşey deplasman ve   x  dönme fonksiyonları için, koordinat eksenleri kirişin orta

noktasından geçtiği bir sistemde ifadeler aşağıdaki gibi seçilmektedir.

w0  x   A mmw  x 

pw

qw

L 
L

 mw  x    x   .  x   x m1
2 
2

pu

qu

p

q

u0  x   Bmmu  x 

L 
L

 mu  x    x   .  x   x m1
2 
2


  x   Cmm  x 

L 
L

 m  x    x   .  x   x m1
2 
2


Ritz yönteminde seçilen fonksiyonların kesin tayini için Am, Bm,ve Cm katsayıları
bulunmalıdır. Toplam potansiyel enerjinin minimum olması ilkesi direkt olarak denge
konumunu verir. Buna göre, toplam potansiyel enerji ifadesinin seçilen fonksiyonların
bilinmeyen katsayılarına göre türevleri sıfıra eşit olmalıdır. Bu üç şart ile denge denklem
takımı elde edilir. Bu durumda



 0,
 0,
0
Ak
B k
C k

olmaktadır. EBKT’e göre ise dönme fonksiyonu olmayacağından yalnızca ilk iki ifade ile
denge denklem takımı kurulmaktadır. TKT için denge denklem takımı matris formda
aşağıdaki gibi olmaktadır.

 K1 

  0
 K7 

0  K3   A F
 K5   K6  B   0 
 K8   K9  C  0 

Burada [ Ki ]N N rijitlik matrisleri,  F  yük vektörüdür. Bu denklem takımı kolayca çözülerek
bilinmeyen katsayılar bulunur.
SAYISAL SONUÇLAR
Sayısal işlemler için malzeme ve geometrik özellikler aşağıda verilmiştir. Burada, KN’lerin
ve matris fazı olarak akrilik cam olarak da bilinen bir polimer malzemenin elastik sabitleri,
Poisson oranları, birim hacim kütleleri, karışımdaki KN oranı yüzdeleri, narinlik oranları, Ritz
fonksiyonlarında seçilen terim sayısı ve sabit dikdörtgen kesit için düzeltme katsayısı
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görülmektedir. Tablo 1’de ise kirişin iki ucu ankastre veya basit mesnet olması durumları için
seçilen üs parametrelerinin değerleri görülmektedir.
Çizelge 1. Farklı sınır şartları için fonksiyon üsleri
Sınır koşulları

E11cnt  600 GPa

Sol uç fonksiyon üsleri

Sağ uç fonksiyon üsleri

pw  1, pu  1, p  0

qw  1, qu  0, q  0

pw  1, pu  1, p  1

qw  1, qu  1, q  1



E 22cnt  10 GPa



G12cnt  17.2 GPa

cnt

 1400 kg / m

cnt

 0.19

Vcnt  0.12
Vcnt  0.17
Vcnt  0.28

3

E m  2.5 GPa

 m  1190 kg / m 3
 m  0.3

L
L
5 ,
 12
h
h
N  12 , ks  5 / 6

Sayısal sonuçlar daha genel olması için boyutsuz olarak verilmiştir. Çökme ve gerilmeler için
aşağıdaki boyutsuz ifadeler tanımlanmıştır;

w  100w

Em I
A
,  xx   xx
4
QL
QL

Fonksiyonel Derecelendirme Şablonlarının Çökme ve Gerilmelere Etkisi
Şekil 4 ve 5’de basit kirişte meydana gelen çökmelerin ve gerilmelerin KN’lerin kesitteki
dağılımlarına göre değişimi çizilmiştir. Deplasman grafiğinden, en iyi dağılım tipinin X
dağılımı olduğu görülmektedir. Bu dağılımda kirişteki deplasmanlar en azdır. Gerilme
grafiğinde ise üniform dağılım şeklinin kesitte lineer bir gerilme dağılımı, diğer KN
dağılımlarının ise nonlineer bir gerilme dağılımı sergilediği görülebilir. Bunun yanı sıra V
dağılımı dışındaki tüm dağılımların kesitte simetrik olması nedeniyle tarafsız eksen ile
geometrik simetri ekseninin çakıştığı görülmektedir. Ortaya çıkan maksimum gerilme
değerlerine bakınca, kirişte minimum gerilmenin ise üniform dağılımda olduğu görülebilir.
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Şekil 4. Farklı dağılım tiplerinin çökmeye etkisi

Şekil 5. Farklı dağılım tiplerinin gerilmeye etkisi
Narinliğin Kiriş Teorilerine Etkisi

Şekil 6. Kayma şekil değiştirmesinin etkisi, L / h  5
Şekil 6 ve 7’de basit kirişte farklı narinlik oranlarında meydana gelen çökmelerin kiriş
teorisine göre değişimi görülmektedir. Euler-bernoulli kiriş teorisi ile Timoshenko kiriş teorisi
arasındaki fark narinlik oranının küçük olduğu durumda açılmaktadır. Bunun nedeni ise
Euler-Bernoulli kiriş teorisinde kayma şekil değiştirmelerinin ihmal edilmesidir. Narinlik
oranının daha az olması durumunda kayma şekil değiştirmeleri artar. Timoshenko kiriş
teorisinde kayma şekil değiştirmeleri ihmal edilmediği içinde iki kiriş teorisi için alınan
sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Ancak narinlik oranının büyük değerleri için aradaki
fark ihmal edilebilecek boyutlardadır. Çünkü narinlik oranı arttığı zaman kayma şekil
değiştirmelerinin değeri azalmakta ve ihmal edilebilecek boyutlara ulaşmaktadır.
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Şekil 7. Kayma şekil değiştirmesinin etkisi, L / h  12
Karbon Nanotüplerin karışım Oranlarının ve Sınır Şartlarının Çökmelere Etkisi
Şekil 8’de özellikleri verilen kirişlerde meydana gelen çökmelerin, KN’lerin karışım oranına
ve kirişlerin mesnetlenme şartlarına göre değişimi görülmektedir. Deplasman grafiğinden
görüleceği gibi KN oranı arttıkça kirişte oluşan deplasmanlar azalmaktadır. Bunun sebebi ise
güçlendirici olarak kullanılan, yüksek dayanımlı KN’lerin karışımda daha fazla bulunarak
kompozit malzemenin etkili dayanım değerlerini artırmasıdır. Kirişin mesnetlenme
koşullarına gelince ise basit kirişte meydana gelen deplasmanlar, iki ucu ankastre kirişte
meydana gelen deplasmanlardan yaklaşık 5 kat daha fazladır.
a)

b)

Şekil 8. Karışım Oranlarının çökmeye etkisi, a) Ankastre kiriş, b) Basit kiriş
SONUÇLAR
Bu çalışmada farklı sınır şartlarına sahip, karbon nanotüplerle (KN) güçlendirilmiş
fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) kirişlerin statik davranışı Timoshenko ve Euler-Bernoulli
kiriş teorilerine göre incelenmiştir. Düzgün yayılı yük etkisindeki kirişin statik analizi, toplam
potansiyel enerjinin denge halinde minimum olması prensibinden hareketle direkt varyasyon
yöntemlerinden olan Ritz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada, karbon nanotüplerin
farklı dağılımları ve hacim oranları ile mesnet koşullarının yer değiştirmeler ve gerilmeler
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen başlıca bulgular aşağıda
özetlenmiştir:
•
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•

Gerilme bakımından ise üniform dağılım şeklinde, kesitte lineer bir gerilme dağılımı
ve minimum gerilme olduğu görülmüştür.

•

KN oranı arttıkça kirişte oluşan deplasman azalmaktadır.
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TOURATIER PLAĞININ DİNAMİK RİJİTLİK MATRİSİ YÖNTEMİ İLE
WITTRICK-WILLIAMS ALGORİTMASI KULLANARAK SERBEST
TİTREŞİM ANALİZİ
Barış Tanrıverdi1, Hikmet Hüseyin Çatal2
1,2
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir
ABSTRACT
In the analysis of plates, taking the effects of rotational inertia into account as well as the
shear deformation plays an important role in achieving more realistic results. The results
obtained from Touratier’s Shear Deformation Theory so as to consider cosine shear stress
distribution are pretty close to 3D elasticity solutions. Free vibration analysis of uniform
isotropic plates are performed by using Dynamic Stiffness Matrix Method with WittrickWilliams Algorithm based on Touratier’s Plate Theory in this paper. Navier type solutions of
higher order shear deformation theory studies are quietly prevalent in the literature despite
Levy type solutions are rare. Levy type solution considered in the study to investigate the
angular frequencies of plates with two opposite sides simply supported and the remaining
ones arbitrary with the contribution of rotational inertia effects. Angular frequencies obtained
from square and rectangular plates simply supported in all edges are compared with the
results of Mindlin Plate Theory and 3D elasticity solutions in order to show the efficiency of
the theory and method.
ÖZET
Plakların analizinde, kayma deformasyonlarının yanı sıra dönme ataleti etkilerinin de dikkate
alınması daha gerçekçi sonuçlara ulaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kayma
deformasyonu etkilerini kosinüs kayma gerilmesi dağılımı ile dikkate alan Touratier Kayma
Deformasyonu Teorisi kullanılarak elde edilen sonuçlar üç boyutlu elastisite teorisi
çözümlerine oldukça yakındır. Bu çalışmada, Touratier Plak Teorisi esas alınarak üniform
izotropik plakların serbest titreşim analizi Dinamik Rijitlik Matrisi Yöntemi ile WittrickWilliams algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Literatürde yüksek mertebeden kayma
deformasyonu etkilerinin dikkate alındığı plak çalışmalarında Navier tipi çözüme sıklıkla
rastlansa da Levy tipi çözüm oldukça nadirdir. Çalışmada esas alınan Levy tipi çözüm ile
karşılıklı iki kenarından basit mesnetli, diğer kenarları değişik mesnet koşullarına sahip
plakların açısal frekans değerleri ile dönme ataletinin açısal frekanslara katkısı incelenmiştir.
Kenarlarından basit mesnetli kare ve dikdörtgen plaklardan elde edilen açısal frekans
değerleri Mindlin Plak Teorisi ile üç boyutlu elastisite teorisi çözümlerinden elde edilen
sonuçlarla karşılaştırılarak teorinin ve yöntemin etkinliği gösterilmiştir.
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GİRİŞ
Plakların serbest titreşim analizinde kayma deformasyonu ve dönme ataletinin etkileri
özellikle yüksek modlarda ihmal edilemeyecek derecede önem arz etmektedir. Birinci
mertebeden kayma deformasyonu teorisi olan Mindlin Plak Teorisi’nde, deformasyon öncesi
düzlem olan kesitlerin deformasyon sonrasında da düzlem kaldığı; kesitin eğilme ve kayma
etkileri altında çarpılmadan döndüğü varsayımı yapılır [1]. Bu kabul altında plağın alt ve üst
yüzeylerinde gerçekte var olmayan kayma gerilmeleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle teoride
bir düzeltme katsayısı ihtiyacı bulunmaktadır.
Yüksek mertebeden kayma deformasyonu teorilerinin geliştirilmesi ile birlikte, deformasyon
sonrası kesitin aldığı elastik eğrinin, sınır ve gerilme şartlarına uygunluğu sağlanmıştır. Bir
diğer adıyla trigonometrik kayma deformasyonu teorisi olarak anılan Touratier Plak Teorisi,
plağın üst ve alt yüzeylerinde sıfır kayma gerilmesini oluşturan kosinüs kayma gerilmesi
dağılımı ile Mindlin Plak Teorisi’nde kullanılan düzeltme katsayısı problemini de ortadan
kaldırmaktadır [2]. Sinüs fonksiyonu ile tanımlanan normal deformasyon dağılımının
kullanıldığı Touratier Kayma Deformasyonu Teorisi’nde sinüs terimi, kuvvet serilerine açılıp
ilk iki terim dikkate alındığında, parabolik kayma deformasyonu teorilerinde görülen normal
deformasyon ifadelerine benzer terimler elde edilir. Bu durum, trigonometrik kayma
deformasyonu teorilerinin parabolik kayma deformasyonu teorilerine göre kinematik olarak
daha zengin olduğunun bir göstergesidir [3].
Literatürde, trigonometrik kayma deformasyonu teorileriyle ilgili çalışmalar son yıllarda artış
göstermiştir. Ghugal ve Sayyad yaptıkları çalışmalarında, Touratier Kayma Deformasyonu
Teorisi’nde yer alan kalınlık koordinatı doğrultusundaki deplasman ifadesine trigonometrik
bir terim ekleyerek üçüncü boyut etkisini dikkate almışlardır [3]. Ghugal ve Shinde,
geliştirdikleri trigonometrik kayma deformasyonu teorisi ile tabakalı kirişlerin statik analizini
gerçekleştirmişlerdir [4]. Ghugal ve Kulkarni, Touratier Kayma Deformasyonu Teorisi’ni
kullanarak tabakalı plakların termo-elastik eğilme analizini gerçekleştirmişlerdir [5]. Nguyen
ve diğerleri geliştirdikleri teorilerinde, ters trigonometrik kayma deformasyonu dağılımı ile
izotropik ve fonksiyonel derecelendirilmiş tabakalı sandviç plakların statik ve serbest titreşim
analizlerini gerçekleştirmişlerdir [6]. Rango ve diğerleri, Touratier Kayma Deformasyonu
Teorisi’ni kullanarak geliştirdikleri dörtgen sonlu eleman ile simetrik tabakalı kompozit
plakların serbest titreşim analizini gerçekleştirmişlerdir [7]. Jun ve diğerleri, tabakalı sığ
eğrisel kirişler için yeni bir trigonometrik kayma deformasyonu teorisi geliştirmişlerdir [8].
Thai ve diğerleri, ters trigonometrik fonksiyonları kullanarak tabakalı ve sandviç plakların
izogeometrik sonlu eleman analizlerini gerçekleştirmişlerdir [9]. Tounsi ve diğerleri,
fonksiyonel derecelendirilmiş tabakalı sandviç plakların termo-elastik eğilme problemini,
Touratier Kayma Deformasyonu Teorisi’nden yararlanarak geliştirdikleri farklı bir yaklaşım
ile çözmüşlerdir [10]. Pradhan ve Chakraverty, geliştirdikleri ters trigonometrik kayma
deformasyon teorisi ile kalın izotropik dikdörtgen plakların dinamik analizlerini
gerçekleştirmişlerdir [11].
Bu çalışmada Touratier Plağı’nın Levy tipi çözümü, Dinamik Rijitlik Matrisi Yöntemi ile
Wittrick-Williams algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Teorinin tutarlılığını
göstermek üzere, basit mesnetli dikdörtgen plaklardan elde edilen açısal frekanslar, literatürde
yer alan üç boyutlu elastisite teorisi ve Mindlin Plağı çözümleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca,
değişik mesnet koşullarına sahip plakların dönme ataleti etkileri ihmal edilerek yapılan
çözümler ile dönme ataletinin açısal frekanslara katkıları incelenmiştir.

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

927

1

2

Tanrıverdi , Çatal

ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Şekil 1’de sunulan plak, homojen, izotropik ve lineer elastik malzemeli; L x uzunluğunda, L y
genişliğinde, h yüksekliğindedir. Plağın tarafsız düzlemi xy düzlemiyle çakışık, z ekseni ise
tarafsız düzleme normaldir.

Şekil 1 Touratier Plağı
Buna göre plak sınırları, x-y-z kartezyen koordinat sisteminde aşağıda sunulduğu gibi
tanımlanmıştır.

0  x  Lx , 0  y  Ly , h / 2  z  h / 2

(1)

Şekil değiştirme sonrası plağın aldığı deplasman formu (2) bağıntılarındaki gibidir [2].

u ( x, y , z , t )   z

w( x, y, t ) h
w( x, y, t ) 
z 
 sin    ( x, y, t ) 
x

x
 h 


v ( x, y , z , t )   z

w( x, y, t ) h
w( x, y, t ) 
z 
 sin    ( x, y, t ) 

y

y
 h 


(2)

w( x, y, z , t )  w( x, y, t )
Burada u ve v sırasıyla x ve y doğrultularında düzlem içi deplasmanları w , tarafsız
düzlemin yapmış olduğu z doğrultusundaki deplasmanı θ ve  , plağın tarafsız düzleminin
sırasıyla yz ve xz düzlemlerine göre kesit dönmelerini, t ise zamanı simgelemektedir. (2)
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ifadelerinden hareketle normal şekil değiştirmeler (ε x ,ε y ) ile kayma şekil değiştirmeleri

(γ xy ,γ xz ,γ yz ) lineer elastik teori çerçevesinde (3) bağıntılarında sunulmuştur.

x 

2
u ( x, y, z, t)
2w h
  z     w 
  z 2  sin     2 
x
x

 h   x x 

y 

2
v( x, y, z, t)
2w h
  z     w 
  z 2  sin     2 
y
y

 h   y y 

2
u ( x, y, z, t) v( x, y, z, t)
h
z    w h
  z     

 2  sin    z 
 sin   

 (3)
y
x
 h   xy 
 h   y x 

u ( x, y, z, t) w( x, y, z, t)
w 
  z 
 xz 

 cos    

z
x
x 
 h 

 xy 

 yz 

v( x, y, z, t) w( x, y, z, t)
w 
  z 

 cos     

z
y
y 
 h 

Lineer izotropik plağın gerilme-şekil değiştirme ilişkisi aşağıdaki gibi yazılabilir.

 x  D  x   y 

 y  D  y   x 

 xy  G xy
 xz  G xz
 yz  G yz

(4)

Burada D , D=E/(1-υ2 ) ile tanımlanan ifadeyi, E elastisite modülünü, G=E/  2(1+υ) 
ifadesiyle tanımlanan kayma modülünü, υ ise Poisson oranını belirtmektedir. Virtüel iş
prensibi uygulanarak aşağıdaki bağıntı yazılabilir.

  x x   y y   xy xy   xz xz   yz yz  


2
2
2

dxdydzdt  0


0    u  u   v  v   w  w
  2


2
2
t
t

  t


t2 h /2 Ly Lx

 
t1  h /2 0

(5)

(5) numaralı bağıntıya Green Teoremi uygulanarak plağın Euler-Lagrange denklemleri ile
ilgili sınır şartları elde edilir. Euler-Lagrange denklemlerinin iç kuvvetler cinsinden ifadesi (6)
bağıntılarında sunulmuştur.
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 2 M xyh  2 M yh Qx Qy
 2 M xh
2



x 2
xy
y 2
x
y
 4w
  3
4w 
 3 
2w
 C  2 2  2 2    A 



h
0

2
y t 
yt 2 
t 2
 x t
 xt
M x M xy
3w
 2
Qx 

 A


B
0
x
y
xt 2
t 2
M y M xy
3w
 2
Qy 

 A
 B 2  0
y
x
yt 2
t

(6)

Burada M x , M y ve M xy kesit dönmeleri ile ilişkili eğilme ve burulma momentlerini; M xh ,

M yh ve M xyh kesit eğimleri ile ilişkili eğilme ve burulma momentlerini; Qx ve Q y ise kesme
kuvvetinin bazı bileşenlerini ifade etmektedir. (6) numaralı bağıntılardaki A , B ve C
ifadeleri I=h3 /12 olmak üzere aşağıda açık haliyle sunulmuştur.

6  24
  z  h
z  
sin    sin    z dz 
I
3

h

h







 h /2
h /2

A



h

2

h
6
  z 
B    sin    dz  2 I


 h 
 h /2 
h /2

(7)

2
 3  48  6 

h
z  
C    sin    z  dz 
I

3
 h  
 h /2 
h /2

Plağın x=0 ve x=Lx kenarlarına ait sınır şartları aşağıdaki gibi,

w0
w
0
x
 0
 0

M xh M xyh
3w
 2

 Qx   C


A
0
x
y
xt 2
t 2
M xh  0

Vx  
veya

(8)

Mx  0
M xy  0

Plak köşeleri olan (x,y)=(0,0);(0,L y );(Lx ,0);(Lx ,L y ) noktalarında,

M xy  0
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olarak alınmaktadır. y=0 ve y=L y kenarlarına ait sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir.

w0
w
0
y
 0
 0

Vy  

M yh
y



M xyh
x

 Qy   C

3w
 2


A
0
yt 2
t 2

M yh  0

veya

(10)

My  0
M xy  0

(6), (8)-(10) bağıntılarındaki iç kuvvet ifadeleri (11) bağıntılarının çözümü ile bulunur.

h
  z 
M x    x  sin   dz
 h 

 h /2

M yh 

h
  z 
 y  sin   dz

 h 

 h /2

M xyh 

h /2

h /2

My 

h
z  
 y  sin    z dz
 h  

 h /2
h /2



h /2



xy

 h /2

h
  z 
M xy    xy  sin   dz
 h 

 h /2
h /2

h
z  
  sin  h   z dz
  



  z 
Qx    xz  cos   dz
 h 

 h /2
h /2

(11)

h /2
h

z  
  z 

sin

z
dz
Q

 yz  cos   dz
x
y
  


 h  
 h 


 h /2
 h /2
h /2

M xh 

Euler-Lagrange denklem sisteminin çözümünü elde etmek için (11) numaralı bağıntılar (6)
numaralı bağıntılarda yerine yazılarak sistemin deplasman ve kesit dönmeleri cinsinden
ifadesi mümkün olmaktadır.

 m y 
sin 
sin(t )
 L 
j 1
y


8
 m y 
is x
 ( x, y, t )   B j e j sin 
sin(t )
 Ly 
j 1


8
 m y 
is x
 ( x, y, t )   C j e j cos 
sin(t )
 L 
j 1
 y 
m  1, 2,3,...., ; j  1, 2,...,8
8

w( x, y, t )   A j e

is j x

(12)

(12) numaralı bağıntılarda verilen çözüm fonksiyonları dikkate alınarak (6) numaralı
bağıntıların non-trivial çözümü, frekansa bağlı sekizinci dereceden bir fonksiyonun kökleridir.
Burada s j , çözümü araştırılan sekizinci dereceden denklemin köklerini ω , açısal frekansı

A j ,B j ve C j ise bilinmeyen katsayıları simgelemektedir.
Dinamik Rijitlik Matrisi Yöntemi:
Gerçekte bütün yapılar, sürekli kütleli ve rijitlikli; sonsuz serbestlik derecesine ve doğal
titreşim frekanslarına sahiptir. Wittrick-Williams Algoritması ise bu gibi sonsuz serbestlik
derecesine sahip elastik sistemlerin doğal açısal frekanslarını bulmaya yarayan güçlü bir
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algoritmadır [12,13]. Wittrick-Williams Algoritmasını uygulamak için öncelikle sistemin
dinamik rijitlik matrisinin elde edilmesi gerekmektedir [14].
Touratier Plağı’nın y-y ekseni doğrultusunda basit mesnetli olduğu kabulü ile x-x doğrultusu
istenilen sayıda elemana bölünebilir. Bu yönü ile Dinamik Rijitlik Matrisi Yöntemi, Sonlu
Elemanlar Yöntemi’yle benzerdir. Ancak burada bölme işleminin tek doğrultu için
yapılmasından dolayı ilgili düğüm noktaları yerine düğüm çizgileri ile ardışık elemanlar arası
bağlantı kurulur. Buna göre, i. elemanının deplasman fonksiyonu,

 i  

wj

w j
x

 j j

wk

wk
x

T

k k

  Bi 88 C81

(13)

ile ifade edilebilir. Burada δi  , i. elemanın deplasman vektörünü; j ve k indisleri sırasıyla
başlangıç ve bitiş düğüm noktalarını;  Bi  i. elemanın frekansa bağlı kare matrisini, C ise
bilinmeyen katsayılar vektörünü ifade etmektedir. İç kuvvetler matrisi yine (13) numaralı
bağıntıya benzer bir şekilde aşağıdaki gibidir.

Fi  

Vx , j

 M xh, j

M x, j

 M xy , j Vx,k

M xh,k

M x,k

M xy ,k

T

  Ri 88 C81 (14)

Burada Fi  , i. elemanın iç kuvvet vektörünü;  R i  i. elemanın frekansa bağlı kare matrisini
belirtmektedir. (13) ifadesinde yer alan C katsayılar vektörü yalnız bırakılıp, değeri (14)
ifadesinde yerine yazılırsa aşağıdaki ifade bulunur.
1
Fi    Ri  Bi   i    Ki  i 

(15)

Burada  K i  , i. elemanın dinamik rijitlik matrisidir. Sistemin dinamik rijitlik matrisinin elde
edilebilmesi için elemanlar kodlama yöntemi ile birleştirilir [15].
Wittrick-Williams Algoritması:
Deplasman, iç kuvvet fonksiyonları ve dolaylı olarak da dinamik rijitlik matrisi, frekansa
bağlı yüksek dereceden düzensiz fonksiyonları içermektedir. Bu nedenle klasik çözüm
yöntemi [16] ile yapılan açısal frekans araştırmalarında güvenilir olmayan sonuçlar elde
edilebilmektedir. Bu gibi problemlerin çözümü için kullanılan algoritmalardan biri WittrickWilliams algoritmasıdır. Wittrick-Williams Algoritması denenen bir frekans değerinin altında
kalan -düşük veya yüksek- bütün modlara ait doğal açısal frekans sayısını veren güvenilir bir
algoritmadır.
Algoritmada, [0, ω* ] aralığında mevcut olan açısal frekansların sayısı aşağıda verilen
bağıntıyla hesaplanır.
j=j0 +s  K * 

(16)

Burada j , [0, ω* ] aralığında olan açısal frekansların sayısını; s  K*  , dinamik rijitlik
matrisinin Gauss eliminasyon yöntemi ile elde edilen üst üçgen matrisinde yer alan
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köşegendeki negatif elemanların sayısını,

j0 ise sistemin Dirichlet sınır şartları altında

aşılan açısal frekanslarının sayısını belirtmektedir [17]. Bu değer, denenen bir ω* değerinin
altında kalan ankastre-ankastre sınır şartları altında aşılan açısal frekansların sayısı demektir
ki, bunu tek açıklıklı bir plak için bulmak oldukça zordur. Bu elverişsiz durumu ortadan
kaldırmanın yolu plak elemanını yeterince küçük sonlu şeritlere bölerek aşılan frekans
değerlerinin sayısını sıfıra yaklaştırmaktan geçer [18]. Böylelikle j0 değeri
kaybolarak j=s  K*  ifadesine dönüşür.

SAYISAL UYGULAMALAR
Eşit aralıklarla sonlu şeritlere ayrılmış plağın elemanlarına ait dinamik rijitlik matrisi elde
edilmiş ve kodlama yöntemi ile sistemin dinamik rijitlik matrisi oluşturulmuştur. İlk aşamada,
kenarlarından basit mesnetli izotropik dikdörtgen plağın dinamik rijitlik matrisine sınır
koşulları uygulanmıştır.
Tablo 1. Kenarlarından basit mesnetli plakların boyutsuz açısal frekans değerleri
( ω* =ω×h× ρ/G )
Lx/Ly=1
mn

Elastisite
Teorisi [19]

Touratier
(Hata %)

11

0,0932

12

0,2226

21

0,2226

22

0,3421

13

0,4171

31

0,4171

23

0,5239

32

0,5239

33

0,6889

24

0,7511

44

1,0889

0,0930
(-0,2146)
0,2220
(-0,2695)
0,2220
(-0,2695)
0,3407
(-0,4092)
0,4152
(-0,4555)
0,4152
(-0,4555)
0,5210
(-0,5535)
0,5210
(-0,5535)
0,6842
(-0,6822)
0,7457
(-0,7189)
1,0792
(-0,8908)

Lx/Ly= 2
Mindlin [18] m n
(Hata %)
0,0930
(-0,2146)
0,2219
(-0,3145)
0,2219
(-0,3145)
0,3406
(-0,4385)
0,4149
(-0,5275)
0,4149
(-0,5275)
0,5206
(-0,6299)
0,5206
(-0,6299)
0,6834
(-0,7984)
0,7446
(-0,8654)
1,0764
(-1,1479)

Elastisite
Teorisi [19]

Touratier
(Hata %)

Mindlin [18]
(Hata %)

11

0,0704

12

0,1376

21

0,2018

13

0,2431

22

0,2634

23

0,3612

14

0,3800

31

0,3987

32

0,4535

24

0,4890

33

0,5411

0,0704
(0,0000)
0,1373
(-0,2180)
0,2013
(-0,2478)
0,2424
(-0,2879)
0,2626
(-0,3037)
0,3596
(-0,4430)
0,3784
(-0,4211)
0,3969
(-0,4515)
0,4512
(-0,5072)
0,4864
(-0,5317)
0,5380
(-0,5729)

0,0703
(-0,1420)
0,1373
(-0,2180)
0,2012
(-0,2973)
0,2424
(-0,2879)
0,2625
(-0,3417)
0,3595
(-0,4707)
0,3782
(-0,4737)
0,3967
(-0,5016)
0,4509
(-0,5733)
0,4861
(-0,5930)
0,5375
(-0,6653)
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Elde edilen indirgenmiş dinamik rijitlik matrisinden hareketle Wittrick-Williams Algoritması
yardımı ile bulunan ilk onbir moduna ait boyutsuz açısal frekanslar ( ω* =ω×h× ρ/G )
alınarak, Mindlin Plağı [18] ve üç boyutlu elastisite teorisi [19] sonuçlarıyla Tablo 1’de
karşılaştırılmıştır. Şekil 2’de Lx/Ly=1, Şekil 3’te Lx/Ly=√2 için Touratier ve Mindlin
Plakları’ndan [18] elde edilen boyutsuz açısal frekans değerlerinin üç boyutlu elastisite teorisi
çözümünden elde edilen sonuçlara göre yüzdelik hata oranları grafiklerde gösterilmiştir.
Farklı mesnet koşullarına sahip kare plakların boyutsuz açısal frekans değerleri
( ω* =ω×L2x × ρ/D ) alınarak, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te sunulmuştur. Dikkate alınan
plakların, y-y doğrultusu basit mesnetli ve bu doğrultuya paralel kenar uzunluğunun plak
kalınlığına oranı ( L y /h=10 ), Poisson oranı ( υ=0,3 ), Mindlin Plağı’nda kullanılan düzeltme
katsayısı ise ( k=5/6 ) olarak ele alınmıştır [18,19]. Tablolarda yer alan m ve n değerleri
sırasıyla y-y ve x-x doğrultularındaki modların sırasını belirtmektedir.

Şekil 2. Açısal frekans değerlerinin yüzdelik hata oranları (Lx/Ly=1)
Tablo 2. Basit-Basit-Basit-Basit ve Basit-Serbest-Basit-Basit mesnetli plakların boyutsuz
açısal frekans değerleri ( ω* =ω×L2x × ρ/D )
Basit-Basit-Basit-Basit

Basit-Serbest-Basit-Basit

mn

Touratier

Mindlin [18]

mn

Touratier

Mindlin [18]

11

19,0661

19,0650

11

11,3576

11,3731

12

45,4918

45,4827

12

26,1340

26,1545

21

45,4918

45,4827

21

38,2619

38,2861

22

69,8213

69,7944

22

53,2188

53,2462

13

85,0831

85,0380

13

55,6280

55,6234

31

85,0831

85,0380

31

78,3542

78,3664

23

106,765

106,683

23

81,0710

81,0756
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32

106,765

106,683

32

92,2101

92,2072

41

133,770

133,621

14

97,4053

97,3551

14

133,770

133,621

33

117,9513

117,9080

33

140,226

140,057

24

119,9158

119,8440

42

152,821

152,608

41

127,5205

127,4610

Şekil 3. Açısal frekans değerlerinin yüzdelik hata oranları (Lx/Ly=√2)
Tablo 3. Basit-Ankastre-Basit-Basit ve Basit-Serbest-Basit-Serbest mesnetli plakların
boyutsuz açısal frekans değerleri ( ω* =ω×L2x × ρ/D )
Basit-Ankastre-Basit-Basit
mn

Touratier

11

Basit-Serbest-Basit-Serbest

Mindlin [18]

mn

Touratier

22,4047

22,3886

11

9,4311

9,4406

21

47,1388

47,1039

12

15,3519

15,3893

12

52,2489

52,1496

13

33,8232

33,8599

22

74,2516

74,1051

21

36,3374

36,3570

31

85,9544

85,8759

22

42,7355

42,7927

13

93,5510

93,2268

23

62,0833

62,1467

32

109,4837

109,2590

14

66,1885

66,1965

23

113,1392

112,7410

31

76,6245

76,6330

41

134,2707

134,0840

32

82,3566

82,4088
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14

142,6915

141,9360

24

92,5858

92,6128

33

144,6323

144,1170

33

100,9876

101,0290

42

154,5119

154,1450

15

110,0851

110,0240

Tablo 4. Basit-Serbest-Basit-Ankastre ve Basit-Ankastre-Basit-Ankastre mesnetli plakların
boyutsuz açısal frekans değerleri ( ω* =ω×L2x × ρ/D )
Basit-Serbest-Basit-Ankastre Mesnet

Basit-Ankastre-Basit-Ankastre Mesnet

mn

Touratier

Mindlin [18]

mn

Touratier

Mindlin [18]

11

12,2319

12,2492

11

26,7155

26,6683

12

30,4156

30,4086

21

49,1888

49,1129

21

38,6116

38,6343

12

59,4497

59,2102

22

55,8200

55,8017

22

79,1243

78,8130

13

62,8515

62,7260

31

86,9677

86,8440

31

78,5176

78,5265

13

102,0593

101,3710

23

86,0536

85,8935

32

112,4619

112,0580

32

93,7478

93,6825

23

119,7106

118,9220

14

106,0145

105,6130

41

134,8271

134,5950

33

121,2256

120,9870

33

149,2380

148,3160

24

126,4919

126,0290

14

151,4508

149,9900

41

127,6032

127,5400

42

156,3361

155,7880

Yapılan analizlerde dönme ataletinin etkileri ihmal edilerek elde edilen açısal frekans
değerlerinden yararlanılarak, dönme ataletinin açısal frekanslara olan etkileri araştırılmıştır.
Şekil 4’ten Şekil 9’a kadar olan grafiklerde değişik mesnet şartları için Touratier Plağı’nda
dönme ataleti etkilerinin açısal frekanslara katkı oranları sunulmuştur. Katkı oranı aşağıda
verilen formül ile hesaplanmıştır.
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2*   *
% Katkı 
100
*
1

(17)

1

Burada 1* , dönme ataleti etkileri dikkate alınarak  *2 , dönme ataleti etkileri ihmal edilerek
elde edilen boyutsuz açısal frekans değerlerini belirtmektedir.

Şekil 4. Basit-Basit-Basit-Basit mesnetli Touratier Plağı’nda dönme ataleti etkilerinin açısal
frekanslara katkısı

Şekil 5. Basit-Serbest-Basit-Basit mesnetli Touratier Plağı’nda dönme ataleti etkilerinin açısal
frekanslara katkısı
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Şekil 6. Basit-Ankastre-Basit-Basit mesnetli Touratier Plağı’nda dönme ataleti etkilerinin
açısal frekanslara katkısı

Şekil 7. Basit-Serbest-Basit-Serbest mesnetli Touratier Plağı’nda dönme ataleti etkilerinin
açısal frekanslara katkısı

Şekil 8. Basit-Serbest-Basit-Ankastre mesnetli Touratier Plağı’nda dönme ataleti etkilerinin
açısal frekanslara katkısı
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Şekil 9. Basit-Ankastre-Basit-Ankastre mesnetli Touratier Plağı’nda dönme ataleti etkilerinin
açısal frekanslara katkısı
SONUÇLAR
Bu çalışmada, Touratier Plağı’nın serbest titreşim analizi Dinamik Rijitlik Matrisi Yöntemi ve
Wittrick-Williams Algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Plağın karşılıklı iki kenarı
basit mesnetli diğer iki kenarının ise basit-basit, serbest-basit, ankastre-basit, serbest-serbest,
serbest-ankastre ve ankastre-ankastre mesnetli olması durumlarına göre boyutsuz açısal
frekans değerleri sayısal olarak hesaplanmıştır. Tablo 1’de yer alan verilere bakıldığında,
Touratier Plak Teorisi’nden elde edilen açısal frekans değerlerinin, Mindlin Plak Teorisi’nden
elde edilen değerlere kıyasla üç boyutlu elastisite çözümlerine daha yakınsak olduğu
görülmektedir. Şekil 2’de kenarlarından basit mesnetli kare plak için sunulan grafikte, hata
oranının yüksek modlara çıktıkça artış göstererek %o 6~7 dolaylarına ulaştığı, Şekil 3’te
dikdörtgen plak için sunulan grafikte bu oranın %o 9~10 dolaylarına kadar artış gösterdiği
görülmektedir. Tablo 2’den Tablo 4’e kadar sunulan değişik mesnet şartlarına sahip plakların
boyutsuz açısal frekans değerlerinden, Touratier Plak Teorisi’nin Mindlin Plak Teorisi ile
tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır. Şekil 4’ten Şekil 9’a kadar verilen grafikler ile Touratier
Plak Teorisi’nde dönme ataletinin açısal frekanslara sağladığı katkının yüksek modlara
gidildikçe artış eğilimi gösterdiği ortaya konmuştur.
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ÇERÇEVELİ BİNALARDA KOLON EKSENEL DEFORMASYONLARININ
YANAL ÖTELENMEYE ETKİSİ
Hamide TEKELİ1, Fuat DEMİR1 ve Hakan DİLMAÇ1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta
ABSTRACT
The story drift of the structure is an important indicator for providing required stiffness.
Nowadays, computer programs are used to determine the drift in the structures together with
structural analysis. Even, structural drifts are calculated by computer programs, engineer
needs a quick and realistic solution method. The large lateral displacement can cause damage
to the structure. The limited lateral displacement can prevent this damage. Therefore, accurate
determination of lateral sway in building is an important subject. In this study, the effects of
column axial deformations are examined on sway of framed buildings. Analytical relations
are obtained by utilizing the general differential equations given in literature. Firstly, the
results of differential equations are compared with SAP 2000 program results. Then, the
effects of column axial deformations are examined on sway of framed building by using
differential equations.
ÖZET
Yapıların ötelenmesi, gerekli bina rijitliğinin sağlanmasında önemli bir göstergesidir.
Günümüzde yapıların ötelenmesi, bilgisayar programları ile yapılan analizler ile elde
edilmektedir. Yapı ötelenmeleri bilgisayar programları ile hesaplansa bile, uygulamacı
mühendisin pratik formüllere ihtiyacı vardır. Aşırı yanal ötelenme, yapının hasar görmesine
neden olabilir. Yanal ötelenmelerin sınırlandırılması bu hasarı önleyebilir. Bu nedenle yapıda
meydana gelen yanal ötelenmelerin doğru bir şekilde belirlenmesi önemli bir konu
olmaktadır. Bu çalışmada, çerçeveli binalarda kolon eksenel deformasyonlarının yanal
ötelenmeye etkisi incelenmiştir. Çözümlemelerde çerçeveli yapıların ötelenmesi için
literatürde önerilen genel diferansiyel denklemler düzenlenerek analitik ilişkiler elde
edilmiştir. İlk olarak, diferansiyel denklem sonuçları SAP 2000 analiz programı sonuçları ile
kıyaslanmıştır. Daha sonra diferansiyel denklemler yardımıyla çerçeveli bir bina üzerinde
kolon eksenel deformasyonlarının ötelenmeye etkisi incelenmiştir.
GİRİŞ
Fay kırılması sonucunda açığa çıkan deprem enerjisi deprem odağından başlayarak dalgalar
halinde yayılır ve betonarme yapının temeline ulaşır. Yapının doğal periyoduna bağlı olarak,
yapının içine girer. Yapının içine giren deprem enerjisine tepki gösteren yapı ötelenir. Bu
dinamik ötelenme, yapı yüksekliğince ve yapının her noktasında ivmelerin oluşmasına neden
olur. Bu ivmeler, temelden çatıya, yapının kütlesi olan her noktasında “eylemsizlik
kuvvetleri” nin oluşması demektir. Dolayısıyla depreme maruz betonarme yapıların ne kadar
ötelenme yaptığı, yapının deprem güvenliği açısından, son derece önemli bir parametredir.
Deprem yükü nedeniyle aşırı yanal ötelenme, yapıda yapısal ve yapısal olmayan elemanların
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hasar görmesine hatta yapının göçmesine bile neden olabilir. Bu nedenle yanal ötelenmeler
depreme maruz yapılardaki hasarı kontrol eden önemli bir parametredir [1,2]. Yanal
ötelenmelerin sınırlandırılması bu hasarı önleyebilir. Bu nedenle çoğu ülkenin yönetmeliğinde
göreli kat ötelenmelerine bir sınırlandırma getirilmiştir [3-9]. Dolayısıyla yanal ötelenmelerin
doğru bir şekilde hesap edilmesi yapıda oluşabilecek hasarın kontrol edilebilmesi açısından
oldukça önemli olmaktadır.
Bu nedenle bu çalışmada, çerçeveli binalardaki kolon eksenel deformasyonlarının bina
ötelenmesi üzerindeki etkileri incelenecektir. Bu amaçla literatürde bulunan diferansiyel
denklemlerden yararlanılacaktır. Çalışma kapsamında öncelikle bu diferansiyel denklemlerin
geçerliliği ispatlanacak, daha sonra bu denklemler kullanılarak seçilen üç boyutlu model bina
üzerinde kolon eksenel deformasyonlarının bina ötelenmesi üzerindeki etkileri incelenecektir.
ÇERÇEVELİ YAPILARIN ÖTELENMESİ İÇİN ANALİTİK DENKLEMLERİN
TÜRETİLMESİ
Taşıyıcı sistemi çerçevelerden oluşan betonarme binalarda yatay yer değiştirme; kolon ve
kirişlerde meydana gelen eğilme sonucu ortaya çıkar. Ötelenme sonucu, çerçeveli binalarda
kayma kirişi davranışı gözlenir. Bu nedenle, literatürdeki çoğu çalışmada [10-16], çok katlı
çerçeveli yapı sürekli bir “kayma kirişi” olarak modellenerek ötelenme hesabı için
diferansiyel denklemleri türetilmiştir. GA (kayma rijitliği) ifadesinin elde edilebilmesi için,
çok katlı çerçeveli bir yapıda düğüm noktasına bağlı bulunan kolon ve kirişleri moment sıfır
noktalarından kesilerek çıkarılırsa Şekil 1 elde edilir. Burada, moment sıfır noktalarının
(büküm noktasının) kolon ve kirişlerin tam ortasında oluştuğu kabul edilmiştir. Yatay yüklere
maruz çok katlı çerçeveli bir yapının tipik bir kolon-kiriş düğüm noktası olan sistem, Şekil 1’
de gösterilmiştir.
F

c/2

D

Ic
B
A

C

Ib2

c/2

Ib1

Ic

1/2

E

2/2

Şekil 1. Yatay yüke maruz çok katlı çerçeveli bir yapının düğüm noktası ötelenmesi
Şekil 1’de verilen sistemin ötelenme ve kuvvet ilişkileri enerji denklemleri kullanılarak
Denklem (1) görüldüğü gibi elde edilir.

F

12. E c . I c 
.
A
 c3

A  1

2. Ic
I
I 
 c .  b1  b 2 
 1  2 

(1)

Δ=1 alınarak aşağıda hesaplanan (F) kuvvetinin değeri; bir kolonun, yapının toplam ötelenme
rijitliğine olan katkısını verir, Denklem (2).
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F

12. E c . I c
c

3

1
2. Ic

.
1

(2)

I
I 
 c .  b1  b 2 
 1  2 

Burada çerçeveli yapı sürekli bir kayma kirişi olarak modellenmiştir. Bu durumda, c
uzunluğunda bir kolonun tüm yapı rijitliğine katkısı, sürekli hale dönüştürmek için (F/c)
olarak ifade edilebilir [16].

GA 

12. E c . I c
 c2

1
2. Ic

.
1

(3)

I
I 
 c .  b1  b 2 
 1  2 

Bir yapının yatay bir kat düzlemi içinde çok sayıda kolonu vardır. Yapının toplam kayma
rijitliğini bulmak için, (3) denkleminin kat içerisindeki tüm kolonlara uygulanarak toplanması
gerekir.
Çerçeveli Yapılarda Kolon Eksenel Deformasyonlarını Dikkate Almadan Analitik
Denklemlerin Türetilmesi
Şekil 2’ de verilen sisteme ait iki kat arasında oluşan göreli ötelenme, (4) ifadesi ile
bulunabilir [16].
F=1

j katı
k katı

1

3

2



Şekil 2. F=1 ton yatay yük altında ardışık katlar arasında oluşan yatay ötelenme
n



i 1

1







12 . E c . I c 
1


3
2.Ic
c
1 


 I b1 I b 2  
 

  c . 


1
2
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Bütün katların (Fi) yüklerine maruz olması durumunda göreli ötelenme (Δi) olacaktır.

 i   . Voi

(5)

Herhangi bir (k) katının yatay ötelenmesi, (k) katına kadar oluşan göreli ötelenmelerin
toplamıdır.
k

k

i 1

i 1

y    i  .  Voi

(6)

Çerçeveli yapının bir kayma kirişi oluşturacak şekilde sürekli olması ve yatay yükün yapı
yüksekliğince sürekli bir şekilde uygulanması durumunda (Şekil 3), (6) denklemindeki
toplama işlemi integrasyona dönüştürülebilir [16].
 x
 Vo ( x )dx
c 0

y

c c c c c c c c

y

1

1
x
0 Vo ( x )dx
(GA ) yapı

(7)

GA

f (x)

f (x)

2

(a)
(b)
Şekil 3. Çok katlı çerçevenin kayma kirişi olarak modellenmesi
(a) Çok katlı çerçeve (b) Kayma kirişi modeli
Diferensiyel denklemin çözümü aşağıda gösterilmiştir.

y

M o (0)  M o (x)
GA

(8)

(8) denklemi kullanılarak kayma kirişi olarak modellenen, süreklilik gösteren, yatay yüke
maruz ve kat yükseklikleri eşit (sabit GA), çok katlı çerçeveli bir yapının yatay ötelenme
profili kolayca bulunabilir. Dikkat edilirse, kayma kirişi rijitliğinin çerçeve yüksekliğince
sabit kaldığı kabul edilmiştir. Başka bir deyişle, kat planı ve kat yükseklikleri
değişmemektedir. Şekil 4’ te gösterilen çerçeveli yapıya ait kayma kirişi modeli üçgen yayılı
yatay yüke maruz kalırsa yatay ötelenme profili (9) denklemi ile elde edilebilir.
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p

p
H-x

GA
M(x)
p(x/H)
x
x
y

Şekil 4. Üçgen yayılı yatay yüke maruz çerçeveli yapı

p.H2 
k3 
y
.  k  
2 . GA 
3 

k

x
H

(9)

Çerçeveli Yapılarda Kolon Eksenel Deformasyonlarını Dikkate Alarak Analitik
Denklemlerin Türetilmesi
Yatay yüklere maruz çok katlı bir yapının yüksekliği arttıkça ve kayma rijitliği ile eğilme
rijitliğinin belli bir oranından sonra, kolonların eksenel deformasyonlarından doğan ek yanal
ötelenmeler önem kazanmaya başlar. Şekil 5’ te çerçevenin en dış kolonlarının dikkate
alınmasıyla oluşan birim eğrilik () durumu gösterilmiştir.



1 M o (x)


Ko

(10)

F

1
sol kolon


sağ kolon

Şekil 5. Kolon eksenel deformasyonlarından oluşan birim eğrilik
Kolonların kesitleri ağırlık merkezi




a

b-a
b

Şekil 6. Dış kolon alanlarının oluşturduğu eğilme momenti
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(11)

Çerçeveli yapılara ait kolon eksenel deformasyonlarını da dikkate alan diferansiyel denklem
(12)’ de verilmiştir [16].


M (x) 
  f ( x )
GA .  y' ' o
K o 


(12)

(12) denkleminin iki kez integrali alınırsa ötelenme denklemi (13) elde edilir [16].
x

y

  M o ( x ) dx

M o (0)  M o ( x ) 0

GA

2

(13)

Ko

(13)’ te verilen ilişkiden de görülebileceği gibi, kolon eksenel deformasyonları, çerçeve yanal
ötelenmesinin bir miktar artmasına neden olmaktadır. Üçgen yayılı yük altındaki çerçeveli
yapılarda kolon eksenel deformasyonlarını da dikkate alan yanal ötelenme denklemi (14)’ de
verilmiştir.

y



p.H2 
k 3 2 5
.  k 
 . k  10. k 3  20. k 2
2 . GA 
3 60



  H.

GA
Ko

k

x
H

65m=30 m

(14)

ÇERÇEVELİ YAPILAR İÇİN KULLANILAN ANALİTİK DENKLEMLERİN
GEÇERLİLİĞİNİN KANITLANMASI
Yapıların ötelenme hesabı için geliştirilen diferansiyel denklemlerin geçerliliğini araştırmak
üzere Şekil 8’ de görülen bina model olarak seçilmiştir. Model binanın en üstte 756 kN/m
değerinde üçgen yayılı yatay yüke maruz kaldığı kabul edilmiştir. Model binaya ait kolon
boyutları 50/50, kiriş boyutları 25/45, döşeme kalınlığı 12 cm, kat yüksekliği 3m, döşeme
kaplama yükü 2kN/m2, döşeme hareketli yükü ise 3.5kN/m2 olarak dikkate alınmıştır. Binanın
kat adedi 5, 10, 15 ve 20 olarak değiştirilmiştir. Burada çözümlemeler sadece binanın zayıf
olan y doğrultusunda yapılmıştır.

105m=50 m
Şekil 7. Seçilen bina modeli
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Kolon Eksenel Deformasyonlarının Dikkate Alınmaması Durumu
Şekil 8’ de verilen model binanın ötelenme sonuçları kolon eksenel deformasyonlarını dikkate
almadan analitik denklemler yardımıyla elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların farklı kat
adedine sahip binalar için SAP 2000 analiz programı [17] sonuçları ile karşılaştırılması Şekil
8’ de verilmiştir.
20
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Şekil 8. Çerçeveli yapıda kolon eksenel deformasyonlarını dikkate almadan hesaplanan
ötelenme sonuçları
Çerçeveli Yapılarda Kolon Eksenel Deformasyonlarının Dikkate Alınması Durumu
Şekil 7’ de planı verilen yapıya ait devrilme rijitliği (Ko), sadece en dış kolonlarda
hesaplanmıştır. İç kolonların etkisi ihmal edilmiştir. Yapının y yönündeki devrilme rijitliği;
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.





2
Koy= 28 500 000. 0,5 . 0,5 . 15 .11. 2  35 268 750 000 kN / m 2

Şekil 8’ de verilen model binada kolon eksenel deformasyonları dikkate alınarak elde edilen
ötelenme değerleri, SAP 2000 programı [17] sonuçları ile karşılaştırmalı olarak Şekil 9’da
verilmiştir.
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Şekil 9. Çerçeveli yapıda kolon eksenel deformasyonlarını dikkate alarak hesaplanan
ötelenme sonuçları
KOLON EKSENEL DEFORMASYONLARININ ÖTELENMEYE ETKİSİ
Yatay yüke maruz yapılarda ötelenme kontrolünde, kolon eksenel deformasyonlarından
meydana gelen ek yanal ötelenmelerin dikkate alınması gerekebilir. Kolon eksenel
deformasyonlarından meydana gelen ek ötelenmenin bina yüksekliği (H), çerçevenin kayma
rijitliği (GA) ve devrilme rijitliği (Ko) parametrelerine bağlı olduğu Denklem (14) ile
görülmüştür. Bu çalışma kapsamındaki çözümlemelerde bu parametreler değişken olarak
dikkate alınmıştır. Bu amaçla, seçilen bir bina modeli (Şekil 10) üzerinde kat sayısı, kolon
boyutları ve açıklık mesafeleri değiştirilerek farklı H, GA ve Ko değerleri elde edilmiştir.
Dolayısıyla toplamda 100 adet bina üzerinde çözümlemeler yapılmıştır. Burada çözümlemeler
sadece binanın zayıf olan y doğrultusunda yapılmıştır.
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Şekil 10. Kolon eksenel deformasyonlarının etkisinin incelenmesi için seçilen model bina
Çizelge 1. Seçilen model binaya ait değişkenler
Kat sayısı
Kiriş boyutu

Kolon
(cm)

5, 10, 15, 20
25/45
Tüm akslar: 40/40
Tüm akslar: 50/50

Tüm akslar: 60/60
boyutu A-G askları: 40/40
Diğer akslar: 60/60

L1=L2=3 m
L1=L2=4 m
Açıklık
mesafesi
(m)

L1=L2=5 m
L1=3 m
L2=5 m

A-G askları: 60/60

L1=5 m

Diğer akslar: 40/40

L2=3 m

Her bina çözümüne ait ötelenme değerleri hem eksenel deformasyonlar ihmal edilerek hem de
dikkate alınarak hesaplanmıştır. Her bir kat seviyesinde elde edilen ötelenme değerleri
arasından, en büyük kat ötelenmesinin en üst katta oluşması nedeniyle en üst kat ötelenmesi
dikkate alınmıştır.
Her bir binanın en üst katı için elde edilen kolon eksenel deformasyonlarını dikkate alan ve
almayan iki ötelenme değeri arasındaki artış yüzdesi (y2/y) çalışmada incelenen parametre
olarak seçilmiştir. Farklı kat adedine sahip binalardaki bu parametrenin Ko/GA ile değişimi
Şekil 11’de grafiksel olarak verilmiştir. Buradan kat sayısı arttıkça kolon eksenel
deformasyonların ötelenmeye etkisinin arttığı kolayca görülebilir. Ayrıca binaya ait Ko
devrilme rijitliğinin artması kolon eksenel deformasyonlarını önemli derecede azaltmaktadır.
Dolayısıyla çerçeveli yapılarda kolon boyutunun seçiminin yanında kolonların
yerleştirilmesinin de ötelenmeyi önemli derecede etkilediği söylenebilir.
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Şekil 11. Ko/GA oranının kolon eksenel deformasyonlarına etkisi
SONUÇLAR
Deprem yükü nedeniyle oluşan yanal ötelenme, yapının hasar görmesine sebep olabilir. Bu
nedenle yanal ötelenmelerin tasarım sırasında bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması önem
taşımaktadır. Bu çalışmada, çerçeveli binalarda kolon eksenel deformasyonlarının yanal
ötelenmeye etkisi incelenmiştir. Yapılan incelemelerde elde edilen sonuçlar aşağıda
özetlenmiştir.
Çerçeveli yapıların ötelenmesi için kolon eksenel deformasyonlarının dikkate alındığı ve
ihmal edildiği çözümlemeler için denklemler elde edilmiştir. Bu denklemlerin elde
edilmesinde literatürde önerilen genel diferansiyel denklemlerden yararlanılmıştır. Çalışmada
kullanılan denklemlerin geçerliliğinin incelenmesi için farklı kat adedine sahip model bir bina
üzerinde elde edilen diferansiyel denklem çözüm sonuçları, SAP 2000 analiz programı [17]
sonuçları ile kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçların birbiri ile oldukça uyumlu olduğu
görülmüştür.
Elde edilen diferansiyel denklemlerde kolon eksenel deformasyonlarından meydana gelen ek
ötelenmenin; bina yüksekliği (H), çerçevenin kayma rijitliği (GA) ve devrilme rijitliği (Ko)
parametrelerine bağlı olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında kolon eksenel
deformasyonlarının ötelenmeye etkisinin incelenmesinde bu parametreler dikkate alınmıştır.
Dolayısıyla seçilen model bina üzerindeki değişkenler kat adedi, kolon boyutu ve açıklık
mesafesi olarak seçilmiştir.
Çözümlemelerde en büyük kat ötelenmesinin en üst katta oluşması nedeniyle sadece en üst
kat ötelenmesi dikkate alınmıştır. Her bir binada en üst kat için elde edilen kolon eksenel
deformasyonlarını dikkate alan ve almayan iki ötelenme değeri arasındaki artış yüzdesi (y2/y)
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlardan, kat sayısı arttıkça kolon eksenel deformasyonlarının
ötelenmeye etkisinin arttığı görülmüştür. Ayrıca binaya ait Ko devrilme rijitliğinin artması
kolon eksenel deformasyonlarını önemli derecede azaltmaktadır. Dolayısıyla çerçeveli
yapılarda kolon boyutunun seçiminin yanında kolonların yerleştirilmesinin de ötelenmeyi
oldukça etkilediği söylenebilir. Kolonların dış akslarda daha büyük olarak yerleştirilmesi
kolon eksenel deformasyonlarından meydana gelen ek ötelenmeyi azaltacaktır.
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Ec
F
GA
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SEMBOLLER
: En dıştaki kolonların en kesit alanları toplamı
: En dıştaki kolonların merkezleri arasındaki uzaklık
: Betonun elastisite modülü
: Yatay tekil yük
: Çerçevenin kayma rijitliği
: Bina yüksekliği
: Kuvvetin etkime noktasının temelden mesafesi
: Kat yüksekliği
: Kiriş atalet momenti
: Kolon atalet momenti
: Çerçevenin yatay düzlemde eğilme rijitliği
: Kolon boyu, kat yüksekliği

1, 2

: Kiriş açıklıkları

: Çerçeve tabanında (x=0) dış yükün oluşturduğu moment
: x yüksekliğinde dış kuvvetler altında oluşan eğilme momenti
: Yayılı yükün en üstteki değeri
: (i) katında yüklerin oluşturduğu toplam kesme kuvveti
: Kat ötelenmesi
: Kolon eksenel deformasyonlarından meydana gelen ek ötelenme
: Hesap yapılan katın temelden yüksekliği
: Göreli kat ötelenmesi
: Her katta Fi yatay yükü etkisinde oluşan göreli kat ötelenmesi
: Birim eğrilik
: Eğrilik yarıçapı
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ELASTİK ZEMİNE OTURAN ÇAPRAZ TABAKALI KOMPOZİT KALIN
PLAKLARIN STATİK ANALİZİ
Gülçin Tekin ve Fethi Kadıoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
In this study, a functional for the static analysis of symmetric cross-ply laminated composite
thick plates on Winkler’s elastic foundation is obtained by using Gâteaux differential method.
For the solution of the derived functional, mixed finite element method is used. Numerical
solutions obtained by using the mixed finite element formulation are compared with the
presented results in literature for isotropic and orthotropic plates and verification of the
proposed formulation is performed. In the analyses, thick plate-foundation interaction
problems are considered for symmetric cross-ply laminated thick plates with different
lamination schemes and angles, with different a/h ratios and material properties.
ÖZET
Bu çalışmada Gâteaux diferansiyel kullanılarak Winkler elastik zeminine oturan simetrik
çapraz tabakalı kompozit kalın plakların statik analizi için fonksiyonel elde edilmiştir. Elde
edilen fonksiyonelin çözümü için karışık sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Karışık
sonlu eleman formulasyonu kullanılarak elde edilen sayısal çözümler literatürdeki mevcut
izotrop ve ortotrop plak sonuçları ile karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Analizlerde kalın plakzemin etkileşim problemleri, simetrik çapraz tabakalı kompozit kalın plaklarda farklı tabaka
sayıları ve tabaka açıları kullanılarak, farklı a/h oranları ve farklı malzeme özellikleri için
incelenmiştir.
GİRİŞ
Günümüzde yüksek mukavamet ve hafif malzeme gereksiniminin artmasından dolayı
kompozit malzemeler çok sık kullanılmaktadır. Literatürde kompozit malzemelerle ilgili
birçok çalışma mevcuttur. Bunlar genellikle plaklar, kabuklar, kemerler ve kirişler üzerinedir.
Plaklar mühendislikte çok sık kullanılan yapı elemanlarından birisidir.Yapının davranışını
güvenilir bir biçimde ortaya koymak için geliştirilen çeşitli plak teorileri, klasik plak
teorilerine ya da kayma deformasyonlu plak teorilerine dayanmaktadır. Klasik plak teorisinin
geçerli olduğu Kirchhoff-Love ince plak teorisinde düzleme dik kayma şekil değiştirmelerinin
etkisi göz ardı edilmiştir. Ancak plak kalınlığı arttıkça söz konusu şekil değiştirmelerin etkisi
büyümekte ve Kirchhoff-Love ince plak teorisi doğru olmayan sonuçlara götürebilmektedir.
Bu nedenle özelikle kalın plak problemlerinde düzleme dik kayma şekil değiştirmelerinin
etkisini de dikkate almak gerekmektedir (Mindlin-Reissner plak teorisi). Ancak MindlinReissner plaklarında, özellikle plak kalınlığı azaldıkça kayma kilitlenmesi adı verilen
problemle karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada Reissner plak teorisi esas alınmıştır. Aköz ve
çalışma grubu tarafından yapılan birçok çalışmada Gâteaux diferansiyel yöntemi kullanılarak
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fonksiyonel elde edilmiş ve karışık sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Gâteaux
diferansiyel yöntemi etkin ve güvenilir bir yöntem olup şu avantajlara sahiptir [1].


Herhangi bir lineer ve nonlinear probleme uygulanabilir.



Her tipte bünye bağıntısı için bu yaklaşım kullanılabilir.



Kayma kilitlenmesi gözlenmez.



Özellikle mühendislikte önemli olan moment değerleri bağımsız değişken olarak alındığı
için doğrudan büyük bir doğrulukla elde edilebilir.



Basit matematiksel işlemlerle, sınır koşulları ve eleman matrisleri sistematik bir şekilde
elde edilebilir.

Plak-zemin etkileşim problemlerine mühendislik uygulamalarında sıkça rastlanmaktadır.
Zeminin plak üzerindeki etkilerini yansıtabilmek için yaygın olarak Winkler zemin
modellemesinden yararlanıldığı bilinmektedir. Winkler zemin modellemesi, Pasternak zemin
modellemesindeki kayma etkilerini göz ardı ederken zemin yataklanma katsayısı, k, Winkler
modelindeki zemin parametresidir. Literatürde zemin-plak etkileşim problemleri üzerine
yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda ilgili analizlerin yapılabilmesi için farklı
yöntemler kullanılmıştır. [2] elastik zemine oturan plakların analizi için basitleştirilmiş sonlu
eleman yöntemini kullanmıştır. [3] Reissner-Mindlin plak teorisini kullanarak iki parametreli
elastik zemine oturan dikdörtgen plaklar için 9 düğüm noktalı bir sonlu eleman geliştirmiş ve
lineer statik analiz yapmışlardır. [4] üniform yayılı yük etkisindeki dikdörtgen plakların
minimum potansiyel enerji prensibine dayalı analitik yaklaşım ile lineer statik hesabını
yapmışlardır. [5] Winkler elastik zemine oturan kalın dikdörtgen plakların diferansiyel
quadrature elemanlar yöntemi ile lineer statik hesabını incelemiştir. [6] Winkler elastik
zemine oturan kalın dikdörtgen plakların karışık sonlu elemanlar yöntemi ile analizini
yapmışlardır. Yazarların bilgisi dahilinde, literatürde Winkler zeminine oturan çapraz tabakalı
kompozit kalın plakların statik analizi için Gâteaux diferansiyel yönteminin uygulamasına ve
fonksiyonelin elde edilmesine henüz rastlanamamıştır. Bu çalışmada, Gâteaux diferansiyel
yöntemi kullanılarak elastik zemine oturan çapraz tabakalı kompozit kalın plaklara ait
fonksiyonel elde edilmiştir. Elde edilen bu fonksiyonelin çözümü için karışık sonlu elemanlar
yöntemi kullanılmış ve elastik zemine oturan çapraz tabakalı kompozit kalın plakların statik
davranışı incelenmiştir.
ELASTİK ZEMİNE OTURAN ÇAPRAZ TABAKALI KOMPOZİT KALIN
PLAKLARIN ALAN DENKLEMLERİ
Kalın plaklara ait alan denklemlerinin elde edilmesi ile ilgili detaylı bilgi [7-8]’de mevcuttur.

Şekil 1. İç kuvvetler
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Şekil 1’ de gösterilen eksen takımı ve notasyonla, dikdörtgen kesitli, h kalınlıklı, Winkler
elastik zeminine oturan simetrik çapraz tabakalı kalın plağa ait diferansiyel alan denklemleri
kapalı formda şu şekilde verilebilir.

M x M xy

 Qx  0
x
y
M xy
x



M y
y

 Qy  0

Qx Qy

 q  kw  0
x
y

 x
Q 
h2
 11  M x   xy M y   xz (q  kw)   0
x Ex D11 
10

 y
y




Q22 
h2
M


M

 yz (q  kw)   0
 y
yx
x
E y D22 
10


 x  y
Q

 11 M xy  0
y
x Gxy D11
x 

w
6

Qx  0
x 5Gxz h

y 

w
6

Qy  0
y 5Gyz h

Katman elastik sabitleri (Qij); malzeme koordinatlarında tanımlanmış elastisite modülü (Ei),
kayma modülü (Gij) ve poission oranı (μij) cinsinden ifade edilmiştir. Burada, q z ekseni
doğrultusundaki dış yükü, k zemin katsayısını, w z ekseni doğrutusundaki yerdeğiştirmeleri
gösterirken, Mx, My, Mxy momet vektörlerini, Qx ve Qy kuvvet vektörlerini,  ise dönme
vektörlerini göstermektedir.
Alan denklemlerinde yer alan Dij ise plağın rijitliğini göstermektedir. Plak rijitliği;
Dij 

 

1 N
 Qij k .( zk3  zk31 ) (i, j  1, 2, 6)
3 k 1

şeklindedir. Burada N tabaka sayısını gösterirken, Qij dönüştürülmüş katman elastik sabitleri
matrisini, zk-1 ve zk ise plağın z doğrultusundaki kalınlık koordinatlarını vermektedir.
GÂTEAUX DİFERANSİYELİ ve FONKSİYONEL
Elastik zemine oturan simetrik çapraz tabakalı kalın plağa ait bütün alan denklemleri sınır
koşulları da dahil olmak üzere operator formda aşağıdaki gibi yazılabilir.

Q  Ly  f

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

955

Tekin ve Kadıoğlu

Burada, L türev operatörünü, y yer değiştirmeler ve kesit tesirleri cinsinden bilinmeyenlere ait
vektörü, f ise yük vektörünü göstermektedir. Burada, Q sürekli bir operatördür. Kompozit
plaklar için dinamik sınır koşulları

ˆ 0
MM
ˆ 0
QQ
ve geometrik sınır koşulları
ˆ 0
  
ˆ 0
w  w

şeklinde sembolik olarak verilebilir. Q‘nun potansiyel bir operatör olması için gerekli ve
yeterli koşul [9]

< dQ(y;y),y* >=< dQ(y;y* ), y >
şekildedir. Eşitlikteki <,> ifadesi iç çarpımı göstermektedir. Q operatörün Gâteaux türevi şu
şekilde tanımlanmaktadır.

dQ(u;u) =

Q(u + τu)
τ
τ =0

burada  skaler bir sayıdır. Potansiyellik koşulunun sağlandığı Q operatörünün fonksiyoneli
şu şekilde ifade edilir [9].
1

I(y)    Q(sy, y), y  ds
0

Burada s skaler bir büyüklüktür. Bu durumda; Elastik zemine oturan simetrik çapraz tabakalı
kalın plağa ait alan denklemlerine karşı gelen fonksiyonelin açık formu şu şekildedir:

I(y)   M x ,Ω x,x  +  M xy ,Ω x,y  +  M xy ,Ω y,x  +  M y ,Ω y,y  + Q x ,Ω x  + Q y ,Ω y  + Q x ,w ,x  + Q y ,w ,y 

Q11
1
-  q,w   k  w,w   M x ,M x  -2μ xy  M x ,M y  +  M y ,M y  +2(1+μ xy ) M xy ,M xy  
2
2E x D11




+

-

Q11h 2 
1
1

μ xz  q, M x  +μ yz q, M y   μ xz k  w, M x   μ yz k  w, M y  
E x D1110 
2
2


3
3
ˆ  -  (w-w),Q
ˆ
ˆ  - Q,w

ˆ
Q y ,Q y  -  M,Ω
Q x ,Qx  ε - (Ω-Ω),M

σ 
σ
ε
5G xz h
5G yz h 

Fonksiyonelde  ve ε alt indisli parantezler sırasıyla dinamik ve geometrik sınır koşullarını
ifade etmektedir. Köşeli parantezler bölgede iç çarpımı gösterirler. I(y) fonksiyonelinde yer
alan son 4 terim sınır koşulları ile ilgili olup açık halleriyle

Q, w  (Qx nx  Qy ny ), w
 M ,   (M x nx  M xy ny ),  x   (M xy nx  M y ny ),  y 
şeklinde verilir.
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KARIŞIK SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU
Sonlu elemanlar yönteminin kullanılmasındaki amaç; elemanın herhangi bir noktasındaki yer
değiştirmeler ile elemanın düğüm noktaları yer değiştirmeleri arasındaki bağıntıları, şekil
fonksiyonlarını kullanarak ifade etmektir. Bu çalışmada, dikdörtgen plak eleman için doğrusal
şekil fonksiyonları kullanılmıştır.
Fonkisyonelde yer alan 8 değişkenin şekil fonksiyonları cinsinden tanımlanarak yerine
konulması ve elde edilen ifadenin extremum olacak şekilde, bilinmeyenlerin nodal değerlerine
göre türevlerinin alınarak sıfıra eşitlenmesi ile elde edilen eleman matrisi ve yük vektörü;
Mx

My

M xy

Qx

Qy

x

y
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0
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0

0

0

0

 k3 
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 2 1

 0
0
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 0
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 0


0
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2 4  k1 

0
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0

0

0
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0
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0

0
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0

0

T

w

T
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 7  k1 
2
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0 
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Yük vektörü
 7  k1  q 


 8  k1  q 
 0 


 0 
 0 


 0 
 0 


  k1  q 

şeklindedir. Burada [k1], [k2], [k3] eleman matrisini oluşturan alt matrislerdir. Eleman matrisi
ve yük vektöründeki γ ifadelerinin açık halleri ise şu şekildedir.

1  

Q11
Q
Q11  xy
Q11
,  2  11  xy ,  3  
, 4  
2 Ex D11
Ex D11
2 Ex D11  yx
2 D11Gxy

5  

3
3
1 Q11
h2
1 Q22
h2
, 6  
, 7  
 xz
, 8  
 yz
5Gxz h
5G yz h
Ex D11
10
E y D22
10
SAYISAL SONUÇLAR

Bu bölümde geliştirilen karışık sonlu eleman formülasyonunun doğrulanması amacıyla
FORTRAN programlama dilinde tarafımızdan kodlanmış program kullanılarak çeşitli
simetrik tabakalanma, çeşitli plak malzeme ve plak geometri durumları kullanılarak örnek
problemler çözülmüştür. Sayısal örneklerde, simetri koşulu kullanılarak dörtte bir plak için
çözümler yapılmıştır. Sayısal uygulamalarda ilk üç problem çözümünde temel amaç,
geliştirilen karışık sonlu eleman formulasyonunun ve kodlanmış bilgisayar programının
doğruluğunun literatürdeki mevcut çözümlerle kıyaslanarak test edilmesidir. Diğer örneklerde
ise temel amaç, Winkler zeminine oturan çapraz tabakalı kompozit kalın plaklar için, h en
kesit yüksekliği ve a en kesit genişliği olmak üzere; farklı a/h oranlarının, farklı tabaka
dizilişlerinin ve farklı malzeme özelliklerinin statik davranış üzerindeki etkilerini incelemektir
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Örnek 1:
Bu örnekte dört kenarından basit mesnetlenmiş tek tabakalı izotrop kalın plak düzgün yayılı
yük altında incelenmiştir. Plak malzeme özellikleri; E = 2x107 kN/m2 ve μ = 0.3 şeklindedir.
Kare plak 10x10 sonlu eleman ağına bölünmüş ve plak orta noktasının çökmesi için denklem
(1) ile verilen boyutsuzlaştırma katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen boyutsuz çökme değerleri
[10] da ki çalışma sonuçları ile birlikte farklı kalınlık/açıklık oranları (h/a) için Çizelge 1’de
sunulmuştur.

 Eh3  2
ww
10
4 
 q0 a 

(1)

Çizelge 1. Farklı kalınlık/açıklık oranları için tek tabakalı izotrop basit mesnetli kalın plağın
orta noktasına ait boyutsuz çökme değerleri

w

h
a

Ref.[10]

Mevcut
Çalışma

0.05

4.50

4.495

0.20

5.20

5.226

0.40

7.40

7.564

Örnek 2:
Bu örnekte Winkler zeminine oturan dört kenarından basit mesnetlenmiş tek tabakalı izotrop
kalın plak düzgün yayılı yük altında incelenmiştir. Zemin yataklanma katsayısı, k= 562 kN/m3
olup, plak malzeme özellikleri; E = 2x107 kN/m2 ve μ = 0.167 şeklindedir. Kare plak 6x6
sonlu eleman ağına bölünmüş ve plak orta noktasının çökme değerleri [11] da ki çalışma
sonuçları ile birlikte Çizelge 2’de sunulmuştur.
Çizelge 2. Winkler elastik zeminine oturan tek tabakalı izotrop basit mesnetli kalın plağın orta
noktasına ait çökme değerleri

h
a

w x104 m
Ref.[11]

Mevcut
Çalışma

5.4514

5.4

0.05

Örnek 3:
Bu örnekte dört kenarından basit mesnetlenmiş tabakalı kalın plak düzgün yayılı yük altında
incelenmiştir. Plak malzeme özellikleri; E1 = 25 E2; G12 = G13 = 0.5 E2; G23 = 0.2 E2; E2 =
106 kN/m2 ve μ12 = 0.25 şeklindedir. Tabaka dizilişi 0°/90°/0° şeklinde olan kare plak 5x5
sonlu eleman ağına bölünmüş ve plağın orta noktasının çökmesi için denklem (1) ile verilen
boyutsuzlaştırma katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen boyutsuz çökme değerleri [12] ve [8] de
ki çalışma sonuçları ile birlikte farklı açıklık/kalınlık oranları (a/h) için Çizelge 3’de
sunulmuştur.
Çizelge 3. Farklı açıklık/kalınlık oranları için tabakalı (0°/90°/0°) kompozit kalın plağın orta
noktasına ait boyutsuz çökme değerleri
w
a

958

h

Ref.[12]

Ref.[8]

Mevcut
Çalışma

2
4

7.7062
2.6596

7.6520
2.6640

7.650
2.663
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Örnek 4:
Bu örnekte Winkler zeminine oturan dört kenarından basit mesnetlenmiş tabakalı kalın plak
düzgün yayılı yük altında incelenmiştir. Zemin yataklanma katsayısı, k= 5000 kN/m3 olup,
plak malzeme özellikleri; E1 = 25 E2; G12 = G13 = 0.5 E2; G23 = 0.2 E2; E2 = 106 kN/m2 ve
μ12 = 0.30 şeklindedir. Tabaka dizilişi 0°/90°/0° şeklinde olan kare plağın orta noktasının
çökmesi için denklem (1) ile verilen boyutsuzlaştırma katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen
boyutsuz çökme değerleri farklı açıklık/kalınlık oranları (a/h) için Çizelge 4’de ve farklı
zemin katsayıları için Çizelge 5’de sunulmuştur.
Çizelge 4. Farklı açıklık/kalınlık oranları için Winkler zeminine oturan çapraz tabakalı
(0°/90°/0°) kompozit kalın plağın orta noktasına ait boyutsuz çökme değerleri
w
a
Eleman
Mevcut
Sayısı
h
Çalışma
1.772

5
10 x 10

10

0.5818
0.06943

20

Çizelge 5. Farklı zemin parametre değerleri için çapraz tabakalı (0°/90°/0°) kompozit kalın
plağın orta noktasına ait boyutsuz çökme değerleri
w
a
3

k (kN/m )

Eleman
Sayısı

h

Mevcut
Çalışma
0.9293

500
10 x 10

5000

10

0.5818
0.1073

50000

Örnek 5:
Bu örnekte Winkler zeminine oturan dört kenarından basit mesnetlenmiş tabakalı kalın plak
düzgün yayılı yük altında incelenmiştir. Zemin yataklanma katsayısı, k= 500 kN/m3 olup,
plak malzeme özellikleri; E1 = 25 E2; G12 = G13 = 0.5 E2; G23 = 0.2 E2; E2 = 106 kN/m2 ve
μ12 = 0.30 şeklindedir. Açıklık/kalınlık oranı; a/h=10 olan kare plak 10x10 sonlu eleman ağına
bölünmüş ve sonuçlar farklı tabakalanma durumları için Çizelge 6’da sunulmuştur.
Çizelge 6. Farklı tabakalanma durumları için çapraz tabakalı kompozit kalın plağın orta
noktasına ait boyutsuz çökme değerleri
w
Tabakalanma tipi

Mevcut
Çalışma

90°/ 0°/ 0°/ 90°

0.3907

0°/ 0°/ 0°/ 0°

0.5547

0°/ 90°/ 90°/ 0°

0.5749
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SONUÇLAR
Bu çalışmada elastik zemine oturan simetrik çapraz tabakalı kompozit kalın plakların statik
analizi için Gâteaux diferansiyel yöntemi ile fonksiyonel elde edilmiştir. Bu fonksiyonelde 8
bağımsız değişkene ek olarak, elastik zemin katsayısı bulunmaktadır. Dört düğüm noktalı
toplam otuz iki serbestlik dereceli kalın plak için eleman matrisi elde edilmiş ve karışık sonlu
eleman formulasyonu kullanılarak elastik zemine oturan simetrik çapraz tabakalı kompozit
kalın plakların statik davranışı incelenmiştir. Karışık sonlu eleman formulasyonu kullanılarak
elde edilen sayısal çözümler, literatürdeki mevcut izotrop ve ortotrop plak sonuçları ile
karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Analizlerde kalın plak-zemin etkileşim problemleri, simetrik
çapraz tabakalı kompozit kalın plaklarda farklı tabaka sayıları ve tabaka açıları kullanılarak,
farklı a/h oranları ve farklı malzeme özellikleri için incelenmiştir.
KAYNAKLAR
A.Y. Aköz, Y. Özçelikörs, A new functional for plates and a new finite element
formulation: Ninth National Applied Mechanics Meeting (in Turkish), BayramoğluKocaeli, 1985: s. 113-23.
[2] M. S. Cheung, A simplified finite element solution for the plates on elastic foundation.
Computers & Structures. 8 (1978) 139-145.
[3] R. Buczkowski, W. Torbacki, Finite element modelling of thick plates on two-parameter
elastic foundation, Int. J. For Num. and Anal. Meth. Geomech. 25 (2001) 1409-1427.
[4] A.R. Kukreti, K. Man-Gi, Analysis of rectangular plate resting on an elastic half space
using an energy approach, Appl. Math. Modelling. 16 (1992) 338-356.
[5] F-L. Liu, Rectangular thick plates on winklerfoundation: Differential Quadrature element
solution, Int. J. Solids and Struc. 37 (2000) 1743-1763.
[6] N. Eratlı, A.Y. Aköz, The mixed finite element formulation for the thick plates on elastic
foundation, Computers & Structures, 65(4) (1997) 515-529.
[7] V. Panc, Theories of elastic plates, Noordhoff International, Holland, 1975.
[8] N. Ateş, Static Analysis of Cross-Ply Laminated Composite Thick Plates, Master Tezi,
Istanbul Technical University, 2011.
[9] J.D. Oden, J.N. Reddy, Variational Methods in Theoretical Mechanics, Springer, Berlin,
1976.
[10] A.Y. Aköz, N. Eratlı, The new functional for Reissner plates and its application,
Comput. Struct. 44(5) (1992) 1139-1144.
[11] S. Timoshenko, S.W. Krieger, Theory of Plates and Shells, McGraw-Hill, New York,
1959.
[12] J.N. Reddy, A Simple Higher-Order Theory for Laminated Composite Plates, Journal
of Applied Mechanics. 51 (1984) 745-752.
[1]

960

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

KEYFİ DİNAMİK İÇ BASINÇ ALTINDAKİ HETEROJEN DAİRESEL
YAPILARIN ELASTİK VE VİSKOELASTİK DAVRANIŞLARI
Beytullah TEMEL 1, Sefa YILDIRIM 2 ve Naki TÜTÜNCÜ 3
1
Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
2,3
Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Adana
ÖZET
Bu çalışmada, fonksiyonel olarak derecelendirilmiş malzemelerden (FDM) yapılmış eksenel
simetrik yapıların zorlanmış titreşim çözümlerinde yeni bir yaklaşım ortaya konulmuştur.
Heterojen olması bakımından malzeme radyal doğrultuda fonksiyonel olarak
derecelendirilmiştir. Derecelendirme fonksiyonu radyal koordinatlarda keyfi sürekli bir
fonksiyon olabilir. İç sınırlara uygulanan dinamik basınç fonksiyonları ise impulsif ya da
zamana bağlı keyfi sürekli bir fonksiyon olabilir. Bu koşullar altında cismin davranışını idare
eden diferansiyel denklemin değişken katsayılı bir denklem olmasına neden olur. Bazı basit
derecelendirme fonksiyonları ve iç basınçları dışında, bu tür denklemlerin analitik
çözümlerini bulmak mümkün değildir. Bu durumda problemlerin çözümü ancak sayısal
yaklaşımlarla bulunabilir. Bu çalışmada sunulan yenilik, çözümlerde Laplace dönüşümü ile
Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yönteminin (TFY) birlikte kullanılmasıdır. Laplace dönüşümü
uygulanarak, zamandan bağımsız hale dönüşen sınır değer problemi Tamamlayıcı
Fonksiyonlar Yöntemi ile Laplace uzayında çözülür. Sonuçların zaman uzayına ters
dönüşümleri ise, modifiye edilmiş Durbin yöntemi ile yapılmıştır. Viskoelastisite durumunda
ise, Laplace uzayında malzeme sabitlerinin basit bir şekilde değişimi ile kolayca
modellenmektedir. Sonuçların doğruluğu ve sayısal çözümlerin yakınsamalarının kontrolü
literatürde bulunan referans çalışmalar ile kıyaslanarak yapılmıştır. Basit, etkili ve iyi
yapılandırılmış olan çözüm adımları silindir, disk ve küreler için kolayca
uygulanabilmektedir.
GİRİŞ
Silindir, disk ve küre gibi dairesel yapıya sahip elemanlar endüstride geniş uygulama alanları
bulmaları açısından, bu yapıların titreşim analizleri güvenli tasarım ve işletim açısından
büyük önem arz eder. Konu üzerine yapılan ilk çalışmalar homojen izotropik ve ortotropik
elemanların analitik çözümlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda öncü çalışmalar olarak Tranter
[1], Mirsky [2], Klosner ve Dym [3], Ahmed [4], Ghosh [5] gösterilebilir. Eksenel simetriden
dolayı oluşan basitleştirmeler sayesinde silindirler için geliştirilen çözümlemeler kolayca
küreler ve diskler için de uygulanabilir.
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM) olarak adlandırılan heterojen malzemelerin
yapısal elemanlarda kullanımı son yıllarda artış göstermiştir. Fonksiyonel olarak
derecelendirilmiş malzemeler; sürekli fonksiyonel yapıda konuma bağlı olarak değişen
mekanik özelliklere sahip ve genellikle iki bileşenden oluşan kompozit malzemelerdir.
Silindirlerin titreşimi Loy ve ark. [6] ve Pradhan ve ark. [7] tarafından Rayleigh-Ritz yöntemi
kullanılarak çalışılmıştır. Zhou ve ark. [8] Chebyshev-Ritz yöntemi kullanarak içi boş ve dolu
961

1

2

3

Temel , Yıldırım ve Tütüncü

silindirler için serbest titreşim çözümlemeleri gerçekleştirmiştir. Hibrit sayısal yöntemler
kullanılarak, fonksiyonel olarak derecelendirilmiş silindirlerdeki süreksiz dalgaların
çözümlenmesi Han ve ark. [9] tarafından gerçekleştirilmiştir. Periyodik eksenel yükleme
altındaki fonksiyonel derecelendirilmiş silindirik kabukların dinamik stabilite çözümlemeleri
Ng ve ark. [10] tarafından Bolotin yaklaşımı kullanılarak yapılmıştır. Kalın cidarlı içi boş
FDM silindirlerin sonlu eleman titreşim çözümlemesi Shakeri ve ark. [11] tarafından
silindirin, iç içe birçok silindirden meydana gelerek FDM gibi davrandığı kabul edilerek
yapılmıştır. Kürelere ilişkin olarak; fonksiyonel olarak derecelendirilmiş piezoseramik içi boş
kürelerin serbest titreşim çözümlemeleri Chen ve ark. [12] ve Chiroiu ve Munteanu [13]
tarafından yapılmıştır. Ding ve ark. [14]; anlık sabit radyal iç basınç ve termal yüke maruz
kalan heterojen izotropik içi boş kürenin dinamik davranışını, değişkenlere ayırma yöntemini
kullanarak ve sonuçları ortagonal fonksiyonlar cinsinden genişleterek incelemiştir. Wang ve
Ding [15] ani üniform basınca maruz kalan fonksiyonel derecelendirilmiş manyeto-elektroelastik içi boş kürenin dinamik problemlerini çalışmıştır. Çalışmalarında; sonuç sonsuz seriler
şekline genişletilmiş ve Volterra integral denklemlerine dönüştürülmüştür. Tornabene ve ark.
[16 ] birinci dereceden kayma şekil değiştirme teorisini konik ve silindirik kabukların serbest
titreşim davranışlarını incelemek için kullanmıştır. Belirtilen çalışmada Diferansiyel
Quadrature yöntemi, idare eden diferansiyel denklemlerin ayrıştırılmasında kullanılmıştır.
Sander kayma şekil değiştirme kuramı Hashemi ve ark. [17] tarafında dönen kabukların doğal
frekanslarını belirlemek için kullanılmıştır. Bodaghi ve ark. [18] da birinci dereceden kayma
şekil değiştirme kuramını; Laplace dönüşümleri ve Fourier serileri açılımı ile birlikte impulsif
yükler altındaki fonksiyonel derecelendirilmiş piezo-elektrik silindirik panellerin dinamik
davranışlarını incelemede kullanmıştır. Shariyat ve ark. [19] şok yükleri altındaki kalın
cidarlı fonksiyonel derecelendirilmiş silindirlerin elasto-dinamik çözümleri için sonlu eleman
formülasyonu kullanmıştır. Setoodeh ve ark. [20] basit güç yasasına göre derecelendirilmiş
dinamik basınç altındaki silindirik kabukların incelenmesinde tabakalanma teorisi ile
Diferansiyel Quadrature yöntemini kullanmıştır.
Geleneksel FDM yapısal elemanlarını modelleme yaklaşımı, kabuk kuramlarını veya
malzemeyi derecelendirilmiş davranışa benzeterek farklı özellikli homojen alt elemanlara
bölmeyi içerir. Sonlu eleman çözümlemesi ve seri açılım yöntemleri literatürde kullanılan
temel çözüm yöntemleridir. Bu çalışmada, sonsuz küçük düzlemsel elastisite kuramı
uygulanmıştır. Malzemenin derecelendirme fonksiyonuyla radyal yönde fonksiyonel olarak
derecelendirilmiş olduğu varsayılır ki, en genel anlamda derecelendirme fonksiyonu, radyal
koordinatın rastgele sürekli bir fonksiyonudur. İç veya dış sınırlara uygulanan yük
fonksiyonları harmonik veya impulsif dinamik basınçlardır. Bu varsayımlar idare eden
denklemlerin değişken katsayılı diferansiyel denklemler olmasını sağlar. Bu şartlar altında,
belli bazı basit derecelendirme fonksiyonları ve basınçları hariç, analitik çözümler elde
edilemez. Bu çalışmada, iç sınıra uygulanan dinamik basınca tabi fonksiyonel
derecelendirilmiş disklerin, silindirlerin ve kürelerin eksenel simetrik elastik ve viskoelastik
davranışlarının analizinde kullanılan, Laplace dönüşümü ve Tamamlayıcı Fonksiyonlar
Yöntemini (TFM) birleştiren bir yaklaşım kullanılmıştır. Viskoelastik davranış, karşılıklılık
ilkesi kullanarak Laplace uzayında kolaylıkla modellenmiştir. Zaman uzayında elde edilen
sonuçlar ise, Durbin’in ters dönüşüm yöntemi -ki bu yöntemin etkin bir sayısal ters dönüşüm
yöntemi olduğu kanıtlanmıştır- ile elde edilmiştir [21, 22]. Ayrıca basit bir ters dönüşümle
kolayca analiz edilebilen basit güç-yasası özelliklerine sahip FDM silindirleri için de
kullanılmıştır [23]. Konumsal koordinatlarda elde edilen diferansiyel denklemler genellikle
değişken katsayılara sahiptir. Bu denklemler iki-noktalı sınır-değer problemi oluştururlar.
TFY, mevcut literatürde bulunan standart yöntemlerle çözülebilen bir sınır-değer problemini
başlangıç-değer problemi olarak çözümlemeye olanak sağlar. Bu çalışmada beşinci derece
Runga-Kutta (RK5) yöntemi kullanılmıştır. Bu çözüm prosedürü, yazarların yakın zamanlı
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mevcut çalışmalarında statik basınç ve zamandan bağımsız durağan termal yükler altındaki
FDM silindirlere, kürelere ve disklere uygulanmıştır [24, 25]. Sunulan bu çalışma, daha önce
yapılan statik çözümlemelerinin Laplace uzayındaki dinamik problemlerin çözümü için
genişletilmiş halidir. Burada gösteriliyor ki, Laplace dönüşümünün kullanılması herhangi bir
karmaşıklığa sebep olmaksızın sayısal çözümlemelerde birleştirilmiş bir prosedür sunar.
Çözümler öncelikle silindirik yapılar için ayrıntılı biçimde geliştirilmiş ve sonuçları
doğrulamak için literatürde var olan referans çözümler kullanılmıştır. Serbest titreşim analizi,
doğal frekansların belirlenmesi ve mod şekilleri gibi ön çalışmalara ihtiyaç olmadan ayrık
dinamik davranışlar doğrudan elde edilebilir. Boyutsuz değişkenlerle çalışıldığından, sayısal
çözümlerin hızla yakınsadığı gözlemlenmiştir. Basit, etkili ve iyi yapılandırılmış olan çözüm
adımları silindir, disk ve küreler için de kolayca uygulanabilmektedir.
İDARE EDEN DENKLEMLER
Burada, bir silindir için idare eden denklemler ve çözüm adımları sunulacaktır. Bu sonuçların
diskler ve kürelere uyarlanması kolayca yapılabilir. Dış yarıçapı
ve iç yarıçapı
(burada
) olan kalın cidarlı içi boş bir silindiri ele alalım. Eksenel simetrik şekil
değiştirme- yer değiştirme ilişkileri, normalize edilmiş radyal yer değiştirmeler V cinsinden;
ve

(1)

Burada, u radyal yer değiştirme ve r radyal koordinat olmak üzere,
ve
şeklinde tanımlanan boyutsuz değişkenlerdir. Normalizasyon işlemi, radyal
koordinatın 1.0’den küçük ya da eşit olmasını sağlamak için önemlidir. Çünkü bu durum
yapılacak olan sayısal çözümlemelerin hızlı yakınsamasını sağlar. Gerilme-şekil değiştirme
ilişkileri;

r  C11r  C12

(2)

  C12  r  C11 

(3)

burada rijitlik terimleri C11 ve C12 şu şeklide verilmiştir:
E (1   )
E
C11 
,
C12 
(1   )(1  2 )
(1   )(1  2 )
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler için; elastisite modülü E, Poisson oranı v ve buna
bağlı olarak rijitlik terimleri boyutsuz radyal koordinat olan x’in fonksiyonudur.
Tek aşikâr olmayan hareket denklemi;

 r  r   
 2V


x
x
t 2

(4)

Burada ayrıca kütlesel yoğunluk ρ da radyal koordinatın bir fonksiyonudur. Denklem (1-3)
Denklem (4)’de yerine yazılırsa, radyal yer değiştirme için idare eden denklem elde edilir.

 2 V  1 dC11 1  V  1 dC12 1 
  2V

 

 2 V 
x  x  xC11 dx
C11 t 2
x 2  C11 dx
x 
Denklem (5)’in Laplace dönüşümü, sıfır başlangıç koşulları


V



t 0



V
t


 0 
t 0


(5)

altında alınırsa ve

katsayılar;
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P ( x, s ) 

 1 dC12
1 

1 dC11 1
 2   s 2

ve Q( x, s )  
C11 olmak üzere
x 
C11 dx
x
 xC11 dx
V   P( x, s)V   Q( x, s)V  0

(6)

şeklinde elde edilir. Burada ( )′ x’e göre türevi, V  V ( x, s) ifadesi V’nin Laplace
dönüşümünü ve s de Laplace dönüşüm parametresini temsil eder.
İç yüzeye

uygulanan üniform dinamik iç basınç için sınır koşulları şu şekle gelir:

 r x    p( s )
1
k

burada

zaman uzayındaki basıncın,

ve

r

x 1

0

(7)

'nin Laplace dönüşümüdür.

Rijitlik terimleri C11, C12 ve yoğunluk ρ’nun, x’in fonksiyonları olacağı göz önünde
bulundurulursa, denklem (6)’nın genel formda kapalı çözümü mümkün değildir. Laplace
uzayındaki çözümler TFY ile elde edilecektir. Çözüm adımlarının detayları [26]’da
verilmiştir.
MALZEME MODELİ
Genel olması bakımından, örnek olarak, Mori-Tanaka [27] malzeme modeli kullanılacaktır.
Sunulan prosedür içerisinde herhangi başka bir model de kullanılabilir. İzotropik bileşenler; iç
kısımda tamamen metal ve içeriden dışarıya doğru düzgünce derecelendirilerek, dış kısımda
tamamen seramiktir. Malzeme özellikleri; metal (Alüminyum, Al) için alt indis ve seramik
(Silisyum karbür, SiC) için alt indis :
.
Metal ve seramik bileşenlerin hacim ve kayma modülleri,
verilmektedir:

ve

sırasıyla aşağıdaki gibi

(8)
FDM’nin etkin

ve

formülasyonları şöyle verilmiştir:

(9)
burada seramiğe ait hacim oranı
inhomojenlik parametresi
olarak tanımlanmıştır ve burada ;

Seramiğin ve metalin hacim oranı, sırasıyla

ve

olmak üzere,

olduğu göz önüne alınırsa;
(10)
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ilişkisi sağlanmalıdır. Böylece etkin hacimsel ve kayma modülleri belirlenerek, FDM’nin
elastisite modülü ve Poisson oranı alışagelmiş biçimde;

(11)
Karışımlar kuralına göre yoğunluk

şu şeklide ifade edilebilir:
(12)
SÖNÜM ETKİSİ

Mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi yardımıyla ifade edilen viskoelastik iç sönümleme Boley ve
Weiner [28]’deki gibi tanımlanır. Kelvin viskoelastik modelinin bünye denklemi;
(13)
burada G kayma modülü ve g sönüm katsayısıdır. Deviatorik gerilme ve şekil değiştirme
tensörleri Sij ve eij, sırasıyla, gerilme ve şekil değiştirme bileşenleri ij ve ij cinsinden ij
Kronecker deltayı ve toplamı ifade eden tekrarlanan indisler ile aşağıdaki gibi yazılır:
(14)
Karşılıklılık ilkesi şu şeklide tanımlanır: viskoelastik çözümlerin Laplace dönüşümleri; elastik
sabitler, E ve G’nin Laplace dönüşümlerinin alınmasıyla elde edilen aşağıdaki ifadeler ile
Laplace uzayında değiştirilerek bulunur:
(15)
burada Laplace dönüşüm parametresidir.
SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
Çözümlemelerde üç çeşit dinamik iç basınç kullanılacaktır: a) Adım tipi yük (Şek. 1.a), b)
Sinüsoidal impulsif yük (Şek. 1.b), c) Zamanla değişen keyfi yük (Şek. 1.c). Malzeme modeli
bir önceki bölümde tanımlanmıştır. Tüm durumlarda, iç yarıçapın dış yarıçapa oranı
olarak alınmıştır.

Şekil 1. Uygulanan yük fonksiyonları
Sunulan yöntemin etkinliği ve doğruluğu, ilk olarak basit üstel malzeme modeli
ve adım tipi iç basınç için analitik sonuçlarla
karşılaştırılacaktır [29]. Kalınlık boyunca 5 nokta (4 bölme) için altı basamak hassasiyet elde
edilmiştir. Aynı malzeme modeli için, dinamik analizlerde Newmark yönteminin kullanıldığı
ANSYS [30] sonuçlarıyla da bir kıyaslama yapılmıştır. İnhomojenlik, kalınlık boyunca
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için 10 homojen tabaka alınarak benzetilmiştir. Sunulan modelden, işlem süresinden
oldukça tasarruf elde edilmesini sağlayan kaba zaman artışları kullanılarak elde edilen
sonuçlar ile, 16 kat daha hassas zaman artışı kullanılan Newmark yönteminden elde edilen
sonuçlar tamamen aynıdır. Ayrıca dikkat edilmelidir ki; ANSYS ile aynı hassasiyete 1.5 ve
2.0 gibi diğer değerleri için de ulaşılmak istenildiğinde, çözümleme verimliğinde ilave
kısıtlamalara neden olan tabaka sayısında kayda değer bir artış gerekmektedir.
Takip eden tüm çözümlemelerde kalınlık dörde bölünecektir. Şekil (2-3), adım tipi iç basınç
için elastik boyutsuz radyal yer değiştirmeyi ve çevresel gerilmeyi göstermektedir. Yer
değiştirme genliği, 'nın artışı ile artarken; çevresel gerilme azalmaktadır. Viskoelastik
davranış için sönüm etkisi ise,
için Şekil (4-5)’de gösterilmiştir. Sinüsodial impulsif
iç basınç altındaki elastik ve viskoelastik davranış
için Şekil 6’da ve zamanla değişen
keyfi yük için ise Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 2. Adım tipi yük için boyutsuz radyal yer değiştirmenin zamana göre değişimi

Şekil 3. Adım tipi yük için boyutsuz çevresel gerilmenin zamana göre değişimi
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Şekil 4. Adım tipi yük için boyutsuz radyal yer değiştirmenin zamana göre değişimi

Şekil 5. Adım tipi yük için boyutsuz çevresel gerilmenin zamana göre değişimi

Şekil 6. Sinüsoidal yük için boyutsuz radyal yer değiştirmenin zamana göre değişimi
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Şekil 7. Keyfi yük için boyutsuz radyal yer değiştirmenin zamana göre değişimi
Radyal koordinatın dış yarıçapa bölünmesiyle yapılan normalizasyonda, boyutsuz konumsal
değişkenin 1.0’den küçük ya da eşit tutmak önemlidir. Bu şekilde, hızlı yakınsama ve
dolayısıyla yüksek hassasiyet, problemin çözüm aralığı boyunca yalnızca birkaç bölme
yapmakla elde edilebilir. Böyle bir normalizasyon yapılmaksızın, problemin gerçek
boyutlarına bağlı olarak, konumsal değişken 1.0’dan büyük olabilir. Tamamen temsili olarak,
ve
boyutlarında bir silindir incelenmiştir. Her ne kadar bu durum
statik problemlerde etkili bir biçimde uygulanabilmekte ise de (referans [24] ve [25]'e
bakınız.), dinamik durumlarda artan bölme sayısına karşılık, ne uygun bir dinamik davranış ne
de sonuçlarda bir yakınsama elde edilmiştir.
Bu çalışmada sunulan birleştirilmiş yaklaşımla, malzeme özelliklerinin fonksiyonel
sürekliliğinde uzlaşmak zorunda kalınmaz ve yükleme türleri sadece özel formlarla
kısıtlanmaz. Keyfi bir fonksiyon formunda olan ve dinamik iç basınca maruz kalan herhangi
bir malzeme modelinin çözümlenmesi, TFY ve Laplace dönüşüm yöntemleri uygulanarak
yüksek doğrulukta ve etkin olarak yapılmıştır.
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ELASTİK KONSOL KİRİŞLERİN BÜYÜK DEFORMASYON ANALİZİ
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik
ABSTRACT
In the context of this study, structural analysis of an elastic cantilever has been conducted
using an iterative method based on Euler-Bernouilli equations. For this purpose, the beam has
been considered to be divided into elements of equal length and the rotational angles have
been assumed to be linearly changing over these elements in computing the elastic curve. At
the beginning, the deformations caused by the loads acting on the structure is determined, and
then by application of the loads on the deformed system, the new deflections are recalculated. This procedure is repeated until stabilization of deflections and rotations. The
iterative process has been conducted using MS Excel.
ÖZET
Bu çalışma kapsamında elastik konsol bir kirişin statik analizi Euler-Bernoulli eşitlikleri
kullanılarak yinelemeli bir yöntemle yapılmıştır. Bu amaçla kiriş eşit uzunlukta parçalara
bölünmüş ve ötelenmelerin hesabında, bu parçalar üzerindeki dönmelerin doğrusal değiştiği
kabulü yapılmıştır. Başlangıçta kirişe verilen yükün kirişte oluşturduğu şekil değiştirmeler
belirlenmiş, şekil değiştirmiş kirişe tekrar aynı yükler etki ettirilerek şekil değiştirmeler
doğrusal olmayan şekilde tekrar belirlenmiştir. Bu işlem şekil değiştirme sonuçları yeteri
kadar birbirine yaklaştığında bitirilerek kirişin gerçek şekil değiştirmesi bulunmuştur.
Yineleme işlemi Ms Excel programlarında yapılmıştır.
GİRİŞ
Pek çok çalışma elastik konsol kirişlerin büyük deformasyonu üzerine yoğunlaşmıştır.
“Elastica” problemi olarak tanımlanan bu problemin çözümü için iki temel çözüm yöntemi
mevcuttur. İlk yöntem eliptik integrallerin kullanıldığı yöntemdir. [1-9] Ancak bu yöntem
sadece basit yükler için uygundur.
İkinci yaklaşım ise sayısal yöntemlerdir. [9-27] Bu yöntemi kullanmak için ise oldukça uzun
hesaplamalar ve pahalı paket programlar kullanmak gerekmektedir.
Önerilen yöntemde ise sadece Excel ya da Matlab programı kullanarak basit bir algoritma ile
yinelemeli olarak basitçe çözülmektedir. Çubuk eşit boylarda küçük parçalara ayrılmıştır. Bu
çubuklar doğrusal yükler ile yüklendiği kabul edilmiştir. Her parça üzerindeki yükler ile
denge denklemleri yazılarak parça üzerinde kuvvetler bulunmuştur. Her parça için birbirleri
ile bağlantılı olarak denge denklemleri yazılmış, Euler Bernoulli denklemi yardımı ile şekil
değiştirmeler bulunmuştur. Şekil değiştirmiş sistem üzerinden aynı yükler tekrar uygulanmış
yeni şekil değiştirmeler bulunmuştur. Bu işlem yeter sayıda yapılmış gerçeğe oldukça yakın
sonuçlar elde edilmiştir.
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ÖNERİLEN YÖNTEM
Kabuller
Yapılan çalışma ile ilgili kabuller şunlardır:
 Malzeme doğrusal elastiktir.
 Kesme deformasyonları ihmal edilmiştir.(Euler kesme teorisi)
 Kiriş parçası boyunca kesit alanı sabit tutulmuştur.
 Yükleme düzlemi eğilme düzlemi ile çakışmaktadır.
 Kiriş parçalarında dönme açısı doğrusal değişmektedir.
 Kiriş parçalarında yanal yayılı yük doğrusal değişmektedir.
 Tekil yükler ve momentler düğüm noktalarına etkimektedir.
Formülasyon
Konsol bir kiriş Şekil 1‟deki gibi yüklenildiği düşünülsün.

Şekil 1. Çubuğa etkiyen yük çeşitleri ve şekil değiştirmiş çubuk.
Euler-Bernoullinin diferansiyel denklemi izleyen şekildedir:
d
(1)
M
ds
Çubuk h boyunda küçük elemanlara bölünmüştür. i elemanında Bu elemanların herbirinin
üzerinde dönme ve yayılı yük doğrusal olarak değişmektedir.
EI

i

i

i

1

i

i  1, 2....n

(2)

Qi

i  1, 2....n

(3)

h

Qi

1

h

Şekil 2. i ve i+1 noktaları arasında bölünmüş bir parça üzerindeki yükler.

xi 

h cos  i 
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sin i 1   sin i 

xi 

i
xi

xi

xi

1

h sin  i 

yi 

cos i   cos i 1 

yi 

i
yi

yi

1

yi

i  0
i  1, 2....n

(5)

i  0

(6)

i  0
i  1, 2....n

(7)

Şekil 2‟den hareketle sistemin bir parçası üzerindeki kesme kuvvetleri izleyen şekilde
yazılabilir:
h

Vi  Vi 1  W   Q  t  dt

i  1, 2....n

(8)

t 0

1


Vi  Vi 1  W  h Qi   i h  
i  0
i  0 i  1, 2....n
2


Şekil 2‟den i parçasının uçlarındaki moment değerleri ise şu şekilde hesaplanabilir:

(9)

h

M i 1  M i  Pyi  Vi xi   Q  t   xi 1  x  t  dt

i  1, 2....n

(10)

t 0

 hxi
M i  M i 1  Pyi  Vi xi  
 2

i h  

 Qi  3  



i  0

i  1, 2....n

(11)

sin i  

Qi
h 
Qi xi h  2  cos i   cos (i 1   Qi


i
i

M i  M i 1  Pyi  Vi xi   2
  h x 
sin i  
i
 i2 (xi  h cos i 1   i h 2
 i

i
2 i
 2


i  0 i  1, 2....n (12)
Euler-Bernoulli denklemi ve basitleştirilmiş şekli denklem 13 ve 14‟de verilmiştir.

EI i   M (t )dt

(13)

M i  M i 1
h
2 EI

(14)

i

i 

Farklı birçok yükler ile yüklü konsol kirişin yer değiştirme hesabı yapılırken öncelikli
olarak bölünmüş her bir parça için ilk dönme açılarına (θ) göre yer değiştirmeler (x ve y‟ler)
hesaplanır. (İlk dönme açıları bu çalışma kapsamında 0 olarak alınmıştır.) Yer değiştirmelerin
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Eğer yer değiştirmeler uygunsa, doğrusal olmayan yer
değiştirmeler bulunmuş, yükler altında şekil değiştirmiş kirşin gerçek şekli belirlenmiş olur.
Ancak şekil değiştirme uygun değilse konsol kirişte yüklerin kiriş üzerinde meydana getirdiği
kesme kuvvetleri ve momentler bulunur. Denklem 14 yardımı ile de momentlerden yeni
dönme açıları (θ) belirlenir. Yeni dönme açıları (θ) ve aynı yükler, önceki yineleme
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sonucunda şekil değişimi belirlenmiş kirişe tekrar etki ettirilir ve yeni yer değiştirmeler (x ve
y‟ler) belirlenir. (Bu şekilde ilk yineleme tamamlanmış olur.) Yer değiştirmelerin uygun olup
olmadığı tekrar kontrol edilir. Şekil değiştirmeler uygun değilse aynı yükler şekil değiştirmiş
kirişe tekrar etki ettirilir ve yeni kesme kuvvetleri, momentler ve dönme açıları (θ) bulunur.
Yeni bulunan dönme açılarına (θ) göre belirlenmiş yeni yer değiştirmelerin uygunluğu
kontrol edilir. Bu uygunluk kriteri, bulunan yer değiştirmelerin önceki yinelemede bulunan
yer değiştirmeler ile olabildiğince yakın olmasıdır. Bu yakınlık sağlandığında yineleme
bitirilir ve çubuğun gerçek şekli bulunmuş olur. Statik denklemlerle çözümün akış şeması
Şekil 3‟te görülmektedir.

Şekil 3. Yerdeğiştirmeler hesap akış şeması

Önerilen Yöntemin Yapılan Deneysel Bir Çalışma ile Karşılaştırması
Belendez ve arkadaşları bir ucu ankastre elastik çubuk ucuna çeşitli yükler yükleyerek,
çubuktaki şekil değiştirmeleri deneysel olarak belirlemiş, diferansiyel denklemlerden çıkan
sonuçlar ile karşılaştırmışlardır. Hazırladıkları deney düzeneği Şekil 4 de verilmiştir.
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Şekil 4. Hazırlanan deney düzeneği (Belendez 2003).
Yapılan çalışmada Young Modülü 194,3 GPa, çubuk ağırlığı 0,3032 N çubuk boyu 40
cm, b=25 mm ve d=4 mm‟dir. Çubuk ağırlığı yayılı yük olarak düşünülmüş,
q=0,3032/0,4=0,758 N/m olarak hesaplanmış, önerilen yöntem eşitliklerine göre – işaretle
hesaplanmış, Çizelge 1„de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Çalışmada bulunan sonuçlar
gerçek sonuçlara oldukça yakın değer olarak görülmektedir.
Çizelge 1. Deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılması.
Serbest Uç Düşey Yer Değiştirmesi (m)
W(N)

Bu
Çalışma
Sonucu

Belendez 2003
Deneysel Sonuçlar

Fark
(%)

Belendez 2003
Sayısal Sonuçlar

Fark
(%)

0.000

0.0886

0.089

0.4

0.0898

1.3

-0.098

0.1495

0.149

0

0.1516

1.4

-0.196

0.1933

0.195

0.9

0.1960

1.4

-0.294

0.2240

0.227

1.4

0.2270

1.4

SAYISAL SONUÇLAR
Yapılan çalışma sonuçları boyutsuz olarak sunulmuştur. Boyutsuzluk için izleyen
denklemler kullanılmıştır:
x

Y L
X L
, y
L
L

P

P L
EI

, yer değiştirmiş serbest uç koordinatları,

2

, serbest uçtaki yatay yük,
2

W L
w
EI

, serbest uçtaki düşey yük,
3

q
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Q L
, düzgün yayılı düşey yük.
EI
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Şekil 5. Yayılı ve yatay yüklerle yüklenmiş kiriş.
Şekil 4‟te görülen çeşitli yüklerin kiriş üzerinde oluşturduğu çeşitli şekil değiştirme
analizleri izleyen kısımda sunulmuştur. Burada çizilen grafikler kirişi 50 parçaya bölerek ve
20 iterasyon ile bulunmuş sonuçlardır (Şekil 6-8).
0.9
P=5

P=3,75

0.8
0.7
P=2,5
0.6

y

0.5
0.4
0.3

P=1,25
0.2

P=0,75
P=0,25

0.1
P=0
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x

Şekil 6. q= 1 için farklı yatay yükler altında gerçek kiriş yer değiştirmeleri.
0.9

P=3,75

P=5

0.8
0.7

P=2,5

y

0.6

0.5
0.4
P=1,25

0.3

P=0,75

0.2

P=0,25
P=0

0.1
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x

Şekil 7. q= 1,25 için farklı yatay yükler altında gerçek kiriş yer değiştirmeleri.
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0.9
P=3,75

P=5

0.8

P=2,5

0.7

y

0.6
0.5
0.4

P=1,25
0.3

P=0,75

P=0,25

0.2

P=0
0.1

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x

Şekil 8. q= 1,5 için farklı yatay yükler altında gerçek kiriş yer değiştirmeleri.
SONUÇLAR
Literatürde araştırmacılar Elastika probleminin çözümü için pek çok yöntem önermişlerdir.
Ancak önerilen yöntemler problemi yeteri kadar pratik ve hızla çözememektedir. Ayrıca
yapılmış çalışmalarda farklı yük türlerinin aynı anda çubuk üzerine yüklendiği durumlar da
mevcut değildir. Önerilen yinelemeli yöntemde ise Excel gibi oldukça basit bir yazılım
kullanmak yeterli olmaktadır. Çeşitli yükler ile yüklenmiş çubuğun doğrusal olmayan şekil
değiştirmelerini gerçeğe çok yakın bir şekilde belirlenebilmektedir. Özellikle farklı yük
grupları yüklü çubuklar için yineleme sayısı arttıkça daha doğru sonuçlar elde edilse de doğru
sonuca ulaşmak için fazla yinelemeye gerek duyulmamaktadır. Gelecekte yapılması planlanan
çalışmalar ise elastik bir zemin üzerindeki çubuk için şekil değiştirmelerin belirlenmesi ve
değişen kesitli çubukların şekil değiştirmelerinin hesaplanmasıdır.
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TABAKALI ELASTİK ORTAMLARIN DÖNEL SİMETRİK YÜKLEME
ALTINDA STATİK ANALİZİ
Muhittin Turan, Volkan Kahya, Gökhan Adıyaman, Ahmet Birinci
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon

ABSTRACT
In this study, static analysis for elastic layered media under axisymmetric loading are
investigated by the stiffness matrix method. Displacements and stresses occurring in the layer
are obtained and compared with elasticity and finite element solutions
Keywords: Multilayered elastic media, Axisymmetric loading, Stiffness matrix method, Finite
element method
ÖZET
Bu çalışmada, dönel simetrik yükleme altında tabakalı elastik ortamın statik analizi
rijitlik matrisi metodu ile incelenmiştir. Tabakalarda meydana gelen yer değiştirme ve
gerilmeler elde edilerek elastisite ve sonlu eleman çözümleriyle karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tabakalı elastik ortam, Dönel simetrik yükleme, Rijitlik matrisi metodu,
Sonlu elemanlar metodu
1. GİRİŞ
Tabakalı ortamlar jeofizik, sismoloji, makine ve inşaat mühendisliği gibi birçok
alanlardaki çeşitli uygulamalarından dolayı ilgi çeken bir araştırma konusudur. İnşaat
mühendisliğinde tabakalı ortam problemleriyle karayolu, demiryolu ve havaalanı yapılarında
karşılaşılmaktadır.Literatürü incelediğimizde birçok çalışma karşımıza çıkmaktadır.
Burmister (1945), iki tabakalı sistemlerin yayılı yük altında yer değiştirme ve
gerilmelerini elde eden bir teori geliştirmiştir. Bu çalışmasında, temel gerilme denklemlerini
tabakaların elastisite modüllerine ve Poisson oranlarına bağlı olarak türetmiştir. Acum ve Fox
(1951), Burmister’in çalışmasına ilave olarak üç tabakalı ortamın gerilmelerini elde
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etmişlerdir. Gerrard (1967), iki tabakalı sistemin çizgisel yük altında statik analizini
tabakaların izotrop olmaması durumu için yapmıştır.
Small ve Booker (1984), tabakalı elastik malzemelerin şerit yüklemeler altında sonlu
tabaka analizini incelemişlerdir. Sonlu tabaka yaklaşımında Fourier ve Hankel
dönüşümlerinin kullanılabileceğinden bahsetmişler ve sıkıştırılamayan malzemelere
uygulandığında geleneksel sonlu tabaka analizinin geçerli olmadığını vurgulamışlardır. Bu
çalışmada sonlu tabaka esneklik matrisini tanımlayarak sıkıştırılamayan malzemeler için de
çözümler elde etmişlerdir. Small ve Booker (1986), bir başka çalışmalarında, önceki
çalışmalarının devamı olacak nitelikte, dairesel ve dikdörtgen yüklemeler altında izotrop
olmayan tabakalı malzemelerin çözümünü yapmışlardır. Dairesel yüklemelerde Hankel
dönüşümünü, dikdörtgen yüklemelerde ise çift katlı Fourier dönüşümünü kullanmışlardır.
Choi ve Thangjitham (1991), izotrop olmayan tabakalı elastik ortamların gerilme analizini
rijitlik matrisi metodu ile yapmışlardır. Problemin çözümünde Fourier dönüşüm tekniklerini
kullanmışlardır. Pindera ve Lane (1993), elastik yarı düzleme oturan sürtünmesiz tabakalı
sistemin analizini rijitlik matrisi yöntemini kullanarak yapmışlardır. Yer değiştirme ve
gerilmeleri, tabakaların ve yarı düzlemin monoklinik, ortotropik ve izotropik olması durumu
için elde etmişlerdir. Wang ve Ishikawa (2001), dönel statik yüke maruz tabakalı ortamın
lineer elasto-statik analizi için bir metot önermişlerdir. Dönel denge denklemleri, Hankel
dönüşümleri, matris analizi uygun sıra ile kullanılmış ve gerilme, yer değiştirmeler elde
edilmiştir.
Bu çalışmada, rijitlik matrisi metodu kullanılarak tabakalı elastik ortamların dönel statik
yükleme altında analizi yapılmıştır. Sonuçlar, problemin sonlu eleman ve elastisite
çözümünden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sonlu eleman modellemesi ANSYS
paket programında yapılmıştır.
2. GENEL DENKLEMLER
Şekil 1' de görüldüğü gibi model, dairesel q yayılı yükü altında yatayda sonsuza uzanan
homojen izotrop N-1 tane tabakadan ve elastik yarı düzlemden meydana gelmektedir.
Problem, silindirik koordinatlar da (r, θ, z) incelenecektir. Silindirik koordinatlarda  r ,  ,

 z ,  rz gerilme bileşenlerini (bkz. Şekil 2) göstermek üzere, elastik bir ortam için denge
denklemleri

 r  rz  r   


0
r
z
r
 rz  z  rz


0
r
z
r

(1a)
(1b)

şeklindedir. Yer değiştirme-şekil değiştirme bağıntıları,
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z

P= π a2 q
q
r
2a

1
2
3
.
.
.

N-1
N

Şekil 1. Üniform dairesel yüke maruz tabakalı elastik ortam
r



dr

d

rz

z

dz

r

rz

z

Şekil 2. Silindirik koordinatlarda gerilme bileşenleri

r 

ur
u
u
u u
,   r ,  z  z ,  rz  r  z ,  r    z  0
r
r
z
z
r

(2)

şeklinde olup ur  ur (r, z) ve uz  uz (r, z) sırasıyla r, z eksenleri doğrultusundaki yer
değiştirme bileşenlerini göstermektedir. Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları ise matris
formda,

    c  
şeklinde yazılabilir. Bu ifadede,     r

     r

980



z

z

 rz



(3)

 z   z  rz  r  gerilme vektörünü,
T

 r  ise şekil değiştirme vektörünü göstermektedir.
T
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(3) ifadesi açık şekilde yazılacak olursa,



 r     2 
   
  2

  

  2
 z   
 
0
0
  z   0
 rz   0
0
0
  
0
0
 r   0

0
0
0


0
0

0
0
0
0


0

0   r 
0    
0    z 
 
0    z 
0    rz 
 
   r 

(4)

şeklinde ifade edilebilir. Burada,   E / [(1  )(1  2 )] ve   E / [2(1  )] Lamé elastik
sabitlerini, E ve  sırasıyla Elastisite modülünü ve Poisson oranını ifade etmektedir.
(4) ifadesinde, (2) ifadesindeki yer değiştirme- şekil değiştirme bağıntıları yerine
yazılırsa,

ur
u
u
,       2  r ,  z    2  z ,
r
r
z
 u u 
 rz    r  z  ,  r   z  0
r 
 z

 r    2 

(5)

elde edilir. Burada,   (ur / r )  (ur / r )  (uz / z) şeklindedir.
(5) ifadesi (1) denge denklemlerinde yerine yazılırsa

  2ur 1 ur ur  2u z 
  2 ur  2 u z 
(  2  )  2 
 
 2 
0
r r r 2 rz 
rz 
 r
 z
  2ur 1 ur  2uz 
  2u 1 uz  2ur 1 ur
(  2  ) 

 2     2z 


r r rz r z
 rz r z z 
 r

(6a)


0


(6b)

yer değiştirme cinsinden Navier eşitlikleri (6)' daki gibi elde edilir. Bu eşitlikler dönel
simetrik yükleme altında tabakalı elastik ortamın statik problemini ifade etmektedir. (6)
eşitliklerinin çözümü için integral dönüşüm teknikleri kullanılacaktır.
2.1. Çözüm Metodu
(6) denklemlerinin çözümü için kullanılacak . dereceden Hankel dönüşüm çifti

f ( s)  



f (r )  



0

0

f (r ) J ( sr )rdr

(7a)

f ( s) J (sr )sds

(7b)
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şeklinde tanımlıdır. Burada, r yatay koordinat, J . dereceden Bessel fonksiyonudur. (6a)' ya
birinci, (6b)' ye sıfırıncı dereceden Hankel dönüşümü uygulanırsa

  2 ur
u z



 2 s

z

 z


0


(11a)


ur
 2
    s uz  s
z




0


(11b)

u

(  2  )   s 2 ur  s z
z

 u  2u
(  2 )  s r  2z
 z z

elde edilir ve bu eşitlikler matris formda yazılacak olursa

0   2ur z 2   0
 s(   )  ur z 


 0   2   2
 u z 
2
0

  u z z   s(   )
 z

  s 2 (  2  )
0  ur  0 

   
0
 s 2   u z  0 


(12)

ifadesi elde edilir. (11) veya (12) denklemleri 2. dereceden adi diferansiyel denklemlerdir. Bu
denklemlerin çözümü için ur (s, z) ve uz (s, z)
ur ( s, z )  ur 0e sz , uz ( s, z )  uz 0e sz

(13)

şeklinde alınır. (13) ifadeleri (12)' de yerine yazılarak

   (2   2 )
 u r 0   0 
(   )
 

2
   (  2 )  u z 0  0 
 (   )

(14)

elde edilir. (14) lineer cebrik denklem sisteminin çözümünün olması için katsayılar matrisinin
determinantı sıfıra eşit olmalıdır. Buna göre

 4  2 2  1  0

(16)

karakteristik denklemi elde edilir. (16) denkleminin 4 kökü vardır ve bunlar sırasıyla,
1   2  1 , 3   4  1 şeklindedir. Bundan dolayı, ur (s, z) ve uz (s, z) ' nin denklemleri
aşağıdaki gibi yazılır.
ur (s, z )  ( A1  A2 z )e sz  ( B1  B2 z )e sz
uz ( s, z )  (C1  C2 z )e  ( D1  D2 z )e
sz

 sz

(17)
(18)

Burada, Ai, Bi, Ci ve Di (i = 1,2) problemin sınır şartlarından elde edilebilen bilinmeyen
katsayılardır. (17) ve (18) ifadeleri hiperbolik sinüs ve cosinüs fonksiyonları
cosh x  (ex  e x ) / 2 , sinh x  (ex  e x ) / 2 cinsinden aşağıdaki gibi yazılabilir.
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ur (s, z)  ( A1  A2 z)cosh sz  ( B1  B2 z)sinh sz
uz (s, z)  (C1  C2 z)cosh sz  ( D1  D2 z)sinh sz

(19)
(20)

(19) ve (20) denklemleri (11a)' da yerine yazılarak gerekli işlemler yapılırsa yer değiştirmeler
dönüşüm alanında

ur (s, z)  ( A1  A2 z)cosh sz  ( B1  B2 z)sinh sz
R
R
uz ( s, z )  ( B1  A2  B2 z ) cosh sz  ( A1  B2  A2 z )sinh sz
s
s

(23)
(24)

şeklinde elde edilir. Burada, R  (  3 ) / (   ) şeklinde tanımlıdır. (5a-c) gerilme
bileşenlerine 0. dereceden Hankel dönüşümü, (5d-f)' ye ise 1. dereceden Hankel dönüşümü
uygulanırsa

uz
u 

,   ( s, z )    sur  z 
z 
z

u
 u

 z ( s, z )  (  2 ) z   sur ,  rz ( s, z )    r  su z 
z
 z

 r (s, z)   z (s, z)  0

 r ( s, z )  (  2 ) sur  

(25)

elde edilir. (23) ve (24) ifadesi (25c) ve (25d) de yerine yazılırsa

 z ( s, z )   2 s( A1  A2 z )  (  2 )( R  1) B2  cosh sz
  2 s( B1  B2 z )  (  2 )( R  1) A2  sinh sz

(26)

   2s( A1  A2 z )  ( R  1) B2  sinh sz

(27)

 rz ( s, z )    2s( B1  B2 z )  ( R  1) A2  cosh sz

şeklinde k. tabakanın gerilme bileşenleri elde edilir. Burada yalnızca  z (s, z ) ve  rz (s, z )
ifadeleri elde edilmiştir. Çünkü, rijitlik matrisi metodunda bunlar kullanılmaktadır (Şekil 3).
Problemde, tabakaların en alt kısmına elastik yarım düzlem tanımlanmıştır. Elastik
yarım düzlemde sınır şartları

ur (s, )  0, uz (s, )  0

(28)

şeklinde tanımlıdır. Bu şartlar göz önüne alındığında (17) ve (18) ifadesindeki esz teriminin
katsayısı sıfır olmalıdır. Buna göre elastik yarı düzlem için yer değiştirmeler
ur ( s, z )  ( A1  A2 z )e  s z

(29)

u z ( s, z )  (C1  C2 z )e  s z

(30)
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şeklinde yazılabilir. (29) ve (30) ifadeleri (11a)' da yerine yazılır ve gerekli işlemler yapılırsa
elastik yarım düzlem için yer değiştirmeler
ur ( s, z )  ( A1  A2 z )e  s z

(33)


 sz
R
uz ( s, z )  sgn( s )   A1  A2  A2 z  e
s



(34)

şeklinde elde edilir. (33) ve (34) ifadeleri (25)' de verilen gerilme ifadelerinde yerine yazılırsa
elastik yarım düzlemde gerilmeler



 z ( s, z )  s  2 ( A1  A2 z )  (  2 )




( R  1)   s z
A2  e
s


(35)

 
 2 z  A2  e s z
 s
 
 R 1

 rz ( s, z )   s 2 A1  


(36)

şeklinde elde edilir. (23), (24), (26), (27) ve (33-36) ifadelerinde dönüşüm alanında elastik
tabaka ve yarım düzlemin yer değiştirme ve gerilmeleri verilmiştir.
2.2. Rijitlik Matrisi Metodu
Tabakanın alt ve üst yüzeyindeki gerilme ve yer değiştirme bileşenleri Şekil 3' de
verildiği gibidir. Yerel koordinat sistemi k. tabakanın ortasına yerleştirilmiştir. (+) işaretli
ifadeler zk  hk / 2 , (–) işaretli ifadeler ise zk  hk / 2 için geçerlidir. Tabakalı ortamın k.
tabakasının yer değiştirme, gerilme ve bilinmeyen katsayılar için
dk  urk

uzk  , σ k   rk
T

 zk  , ak   A1k
T

A2k  , b k  B1k
T

B2k 

T

(37)

şeklindedir. Burada dk ( s, z ) ve σk (s, z) sırasıyla dönüşüm halinde yer değiştirme ve gerilme
vektörünü ifade etmektedir. ak (s) ve bk (s) ise bilinmeyen katsayıları içeren vektörlerdir.
k. tabaka için dönüşüm halindeki yer değiştirmeler ve gerilmeler a k ve b k matrisleri
cinsinden

dk   F11k F12k  ak 
    k

k 
dk   F21 F22  b k 

k
k

 σk 
  G11 G12  ak 
    k

k 
b k 

σ k  G 21 G 22  
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Şekil 3. Tabakanın alt ve üst yüzeyinde gerilme bileşenleri
şeklinde ifade edilebilir. Burada, Fijk ( s ) ve G ijk ( s ) , i = j = 1,2 olmak üzere 2  2' lik alt
matristir.
(38) ve (39) eşitliklerindeki a k ve b k vektörleri yok edilirse, k. tabakanın
yüzeylerindeki yer değiştirme ve gerilmeler
k
k
 σ k 
  K11
 dk 
K12

    k
k  

σ
K
K
k
21
22




 
 dk 

(40)

şeklinde elde edilir. Burada, K ijk ( s ) , i = j = 1,2 olmak üzere 2  2' lik alt matristir ve
k
k
k
k
 K11
  G11
  F11k F12k 
K12
G12
 k
k   
k
k  k
k 
 K 21 K 22  G 21 G 22   F21 F22 

1

(41)

şeklindedir. Burada, sol taraftaki ifade k. tabakanın 4  4' lük simetrik yerel rijitlik matrisidir.
N tabakalı sonsuz şeritten meydana gelen elastik ortamda tabakalar arasındaki süreklilik
şartları ve sınır şartları
σ1  p 
σk  σk1 , dk  dk1 , k  1, 2,

N

σ p

, N 1

(42)



şeklindedir. Burada, p  ( s) , ( + ) üst yüzey, ( – ) alt yüzey olmak üzere uygulanan gerilmenin
Hankel dönüşümünü ifade etmektedir. (42) eşitliklerinde verilen δ1  d1 ve δN 1  d N
sırasıyla

ortamın

üst

ve

alt

yüzeyindeki

yer
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δk 1  dk  dk1 ,
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k  1, 2,3, , N 1 , ise ara yüzeydeki k. ve (k + 1). tabakaların yer değiştirmelerini ifade
etmektedir. (42) yardımıyla N tabakalı sistem için
1
K111δ1  K12
δ2  p 

k 1
k 1
K k21δk  (K k22  K11
)δk 1  K12
δk 2  0 , k  1, 2,

K δ  K δN 1  p
N
21 N

N
22

, N 1

(43)



yazılır. Bu eşitlikler matris formda
1
 K111
K12
0
 1
1
2
2
K12
K 21 K 22  K11
2
3
 0
K 221
K 22
 K11

0
K 321
 0
 0
0
0



   δ1   p1 

  

   δ2   0 

  

       


     0 

  

N 

δ
 K 22
  N 1  p N 

(44)

şeklinde ifade edilir. Bu ifadeyi kısaca yazacak olursak

Kδ  f

(45)

şeklindedir. Genel rijitlik matrisi K(s) yerel rijitlik matrislerinden meydana gelir ve boyutu
2(N + 1)  2(N + 1) şeklinde, genel yer değiştirme δ(s) ve kuvvet vektörünün f (s) boyutu
ise 2(N + 1)  1 şeklindedir.
Elastik yarım düzlemin alt kısmında ise z   olduğundan σ N  0 ve d N  0
olmaktadır. Elastik yarı düzlemin üst yüzeyinde
*N 
σ N  K11
dN

(46)

*N
şeklinde olacaktır. (46) eşitliğindeki K 11
elastik yarım düzlem için yerel rijitlik matrisi 2  2'

lik olduğundan genel rijitlik matrisimiz 2N  2N olmaktadır. (44) ifadesinde δ N ve p N
sıfırdır.
3. SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde, elastik yarım düzlem üzerine oturan homojen elastik tabakanın dönel
simetrik yükleme altında statik analizi ile ilgili sayısal sonuçlar verilmiştir. Öncelikle
problemi incelerken tabaka içerisindeki gerilme ve yer değiştirme dağılışlarını görebilmek
için homojen tabakayı elastik alt tabakalara bölmemiz gerekmektedir. İşlemler yapılırken yer
değiştirme ve gerilme dağılımının daha iyi görülebilmesi için alt tabaka sayısı N = 20 olarak
alınmıştır.
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Tablo 1 ve 2' de farklı yüklemeler altında rijitlik matrisi metodu, elastisite ve sonlu
elemanlar metodu için düşey gerilme ve yer değiştirme değerleri verilmiştir. Tablolar
incelendiğinde sonuçların birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir.
Şekil 4ve 5' de yayılı yükün yarıçapının değişimi ile boyutsuz düşey gerilme ve yer
değiştirmenin değişimi verilmiştir. Şekil 4 incelendiğinde, yayılı yükün yarıçapı arttığında
tabakanın alt kısmında gerilmelerin daha yavaş azaldığı görülmektedir. Tekil yük a/h=0,01
olduğunda gerilmeler hızla sıfıra gitmektedir. Yani yükün yarıçapı arttıkça tabaka üzerinde
gerilmenin etkilediği alan artmaktadır. Şekil 5 incelendiğinde tekil yük ve tekil yüke yakın
yüklemelerde tabakanın yüzeyine yakın yerde büyük yer değiştirmeler oluşmaktadır.
Tabakanın alt kısmına doğru inildikçe yer değiştirme azalmakta ve sıfıra doğru gitmektedir.
a/h=0,50, a/h=1,00 ve a/h=2,00 yüklemeleri için yer değiştirme değerleri oldukça küçük
olduğu için grafik üzerinde üst üste düşüyormuş gibi görünmektedir. Ancak dikkatli
incelenecek olursa yayılı yükün yarıçapının artmasıyla yer değiştirmelerin azaldığı
görülmektedir.
Şekil 6' da a/h=0,50 yüklemesi için yatay koordinata bağlı olarak  z / q0 ve  rz / q0
dağılımları verilmiştir. Burada da her iki metodun sonuçlarının üst üste düştüğü
görülmektedir.
Tablo 1. Düşey gerilme  z / q0 değerlerinin üç metod için karşılaştırması
a / h = 0,01

1,00000002 1,000269

a / h = 1.00
Rijitlik
Matrisi
Elastisite
SEM
Metodu
1,000016 1,0000168 1,000000

Rijitlik
Matrisi
Metodu
1,000037

1,0009048 1,000000

0.003738

0,00373839 0,004006

0,991263 0,9912658 0,992868

1,002526

1,0025353 0,999082

-0,4

0,000936

0,00093684 0,000945

0,947638 0,9476780 0,949453

0,995943

0,9959643 0,992586

-0,6

0,000416

0,00041657 0,000419

0,862775 0,8628380 0,864507

0,979703

0,9797308 0,976476

-0,8

0,000234

0,00023436 0,000235

0,755310 0,7553826 0,756817

0,952106

0,9521416 0,949032

-1,0

0,000150

0,00015000 0,000145

0,645671 0,6457408 0,647021

0,913754

0,9137981 0,910919

z/
h
0,0

Rijitlik
Matrisi
Metodu
1,000000

-0,2

Elastisite

SEM

a / h = 2.00
Elastisite

SEM

Tablo 2. Düşey yer değiştirme (uz / h) 103 değerlerinin üç metod için karşılaştırması
a / h = 0.01

a / h = 1.00

a / h = 2.00

0,0

Rijitlik
Matrisi
Metodu
-21,1933

-0,2

-0,9533

-0,9542

-0,9818

-0,2077

-0,2081

-0,2068

-0,1074

-0,1078

-0,0996

-0,4

-0,4768

-0,4773

-0,4710

-0,1903

-0,1907

-0,1906

-0,1036

-0,1040

-0,0967

-0,6

-0,3177

-0,3182

-0,3107

-0,1720

-0,1724

-0,1749

-0,0994

-0,0998

-0,0924

-0,8

-0,2382

-0,2386

-0,2310

-0,1543

-0,1547

-0,1572

-0,0949

-0,0953

-0,0914

-1,0

-0,1904

-0,1908

-0,1933

-0,1384

-0,1388

-0,1312

-0,0903

-0,0907

-0,0893

z/h

-21,4000

Rijitlik
Matrisi Elastisite
Metodu
-0,2223 -0,2255

-0,2254

Rijitlik
Matrisi
Metodu
-0,1109

Elastisite

SEM

-22,2832
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SEM

Elastisite

SEM

-0,1087

-0,1041
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Şekil 4. Farklı yayılı yüklemeler
için  z / q0 dağılımı

Şekil 5. Farklı yayılı yüklemeler
için uz / h dağılımı

Şekil 6. a / h  0,50 yüklemesi için r / h ' a bağlı olarak  z / q0 ve  rz / q0 dağılımı
Özetle, tabakalı elastik ortamların dönel simetrik yükleme altında statik analizi rijitlik matrisi
metodu, elastisite çözümü ve sonlu elemanlar metodu ile yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde
rijitlik matrisi metodu sonuçlarının oldukça etkili ve doğru olduğu görülmüştür. Ayrıca bu
metodun klasik elastisite çözümüne göre işlem hacmi oldukça azdır. Bundan dolayı bu tür
problemlerin çözümünde öncelikli olarak tercih edilebilir.
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GÖZENEKLĠ PLASTĠSĠTE – HASAR MEKANĠĞĠ BÜTÜNLEġĠK TEORĠLERĠ ĠLE
METALLERDEKĠ SICAKLIK TABANLI SÜNEK – GEVREK GEÇĠġ
KIRILMASININ MODELLENMESĠ
İsmail Cem Türtük1 Babür Deliktaş2
1,2
Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bursa,

ÖZET
Metallerdeki kırılma tipleri kullanımları esnasında maruz kaldıkları yükler ve çevresel faktörlere bağlı olarak
sünek, gevrek veya sünek-gevrek geçiş kırılması olarak isimlendirilebilmektedir. Sünek-gevrek geçiş
kırılması modellerinde sıcaklığın birim şekil değiştirme hızı ve gerilme üç eksenliliği ile beraber etkisi
büyüktür. Literatürde sünek-gevrek geçiş kırılmasını ele alan modeller Gurson-Tvergaard-Needleman [1,2]
gözenekli plastisite teorisini kullanarak mikro boşluk tabanlı sünek kırılmayı tanımlamaktadır. Gevrek
kırılma ise Ritchie-Knott-Rice[3] tipi deterministik ya da Beremin-tipi [4] istatistiksel kırılma modelleri ile
tanımlanmaktadır. Ancak bahsi geçen gevrek kırılma modelleri, mikro çatlaklar ile betimlenen gevrek
kırılmanın malzeme üzerindeki katılık azalması ve enerji dağılımı davranışını yansıtmamaktadır.
Bu çalışma ile birlikte, gözenekli plastisite teorisi ve sürekli ortamlar hasar mekaniği bütünleşik
olarak kullanılarak ferritik çeliklerdeki sıcaklık tabanalı sünek-gevrek geçiş kırılmasını modelleyecek yeni
bir model önerilmiştir. Hipoelastik-plastisite çerçevesinde geliştirilen modelde, sünek kırılma GTN modeli
ile karakterize edilirken gevrek kırılma içinse sürekli ortamlar hasar mekaniği kullanılmıştır. Gevrek kırılma
için iki farklı kural önerilmiş olup, geliştirilen modeller ABAQUS sonlu elemanlar yazılımı içersine kullanıcı
tanımlı malzeme modeli (VUMAT) olarak kodlanmıştır.
Deneysel çalışmalarla doğruluk ise P91 tipi ferritik çeliğin küçük zımba deneylerinin üç farklı
sıcaklık altında modellenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Literatürde [5] bulunan deneysel çalışmaların sonuçları
baz alınarak nümerik çalışmalar yapılmış ve deneysel yük-deplasman eğrileri ile sayısal sonuçlar ve çatlak
yönlenmeleri karşılaştırılmıştır.

GĠRĠġ
Sünek ve gerek kırılma mekanizmaları metalik malzemelerde görülen yaygın görülen kırılma türleridir.
Sünek kırılma, metallerde kopmaya sebep olan mikro boşlukların çekirdeklenmesi, büyümesi ve birleşmesi
ile karakterize edilirken gevrek kırılma, mikro çatlakların çekirdeklenmesi, büyümesi ve birleşmesi sonucu
içsel pürüzlü ayrışmayla tanımlanır[6,7]. Boşluk büyümesi temelli kırılmalarda Gurson modeli, litratürede
plastik modeller arasında en yaygın olarak kullanılan modeldir[1]. Daha sonra bu model, Tevergard ve
Needleman[2] tarafından boşluk şekil etkilerini ve hızlı boşluk birleşme ivmelenmesini hesaba katacak
şekilde geliştirildi.
Diğer taraftan metallerde, gevrek kırılmayı karakterize eden çatallaşma mekanizması genelde iki
model ile tanımlanır. Kritik mesafe prensibi üzerindeki kritik gerilmeye bağlı Ritchie-Knott-Rice [3]
tarafından önerilen deterministik model. Bir başka deyişle gevrek kırılma, plastik akışla bağlı yada bağımsız
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olarak, karakteristik boyutla tanımlanan bölge üzerindeki asal gerilme ortalamalarının sıcaklık ve yükleme
hızı oranlarından bağımsız bir eşik değerini aşması ile tanımlanır. İkinci grup modeller ise Beremin [4]
tarafından önerilen ve plastik akışı istatistiksel olarak hesaba katan kırılma modelleridir. Her iki gevrek
kırılma modelinin birçok farklı metallerdeki kırılma mekanizmalarını tahmin etmelerine rağmen her iki
modelinde proses alanlarındaki mikro çatlakların çekirdeklenmesi ve büyümesinden kaynaklı aşamalı
malzeme bozulmasını çok iyi temsil edemedikleri görülmektedir. Bir başka açıdan bu modeller, malzeme
mikro yapı ölçeğinde gevrek kırılmayla ilintili disipasyon esaslı yumuşamayı hesaba katamamaktadırlar.
Yükleme hızı oranı, ortam sıcaklığı ve üç eksenliliğe bağlı olarak metallerdeki kırılma türü sünekten
gevreğe veya tersi şekilde dönüşebilir ki bu sünekten gevreğe geçiş fenomeni olarak adlandırılır. Metallerde
en yüksek sıcaklık aralığı 22 oC ye kadar ulaşan sıcaklıklardaki mikro boşluklu ve çukurluklu kırılma türü
sünek kırılmadır.Geçiş bölgesinde sünek ve gevrek kırılmanın her ikisi de çatallanma belirtilerini içerirler.
Sünek kırılma gelişimi miktarı sıcaklığın azalması ile azalır. En düşük sıcaklık aralaığı -196 oC’ ye kadar,
kırılma gevrektir. Bu sırada plastisite odaklı sünek kırılma en düşük -158 oC’ de gözlenir.
Literatürde sünek-gevrek geçiş kırlımla mekanizmasını Gurson tipi gözenekli plastisite modeli ile
birlikte Ritchie-Knott-Rice modeli yada Beremin modelini kullanarak modelleyen bir çok çalışma
bulunmaktadır[8-12]. Ancak bu çalışmaların mikro boşluklarla mikro çatlakların karıştırılmış etkisini hesaba
katmada yetersizlikleri vardır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı i) mikro boşluklarla-mikro çatlak karıştırılma
etkisini hesaba katan sürekli ortamlar hasar mekaniği birleşik terme mekanik büyük birim şekil değiştirme
plastisite modelini geliştirmek, ii) geliştirilen modeli küçük zımplama testine uygulayarak P91 çeliğinin
sıcaklık esaslı sünek-gevrek geçiş kırılma mekanizmasını modellemektir.
YÖNTEM
Sürekli ortam mekaniği birleĢik plastisite modeli
Termodinamiksel kararlı durum sıcaklık ve iç durum değişkenleri cinsinden tanımlı konveks Helmholtz
Serbest Enerjisi ile tanımlanır.
𝜓 = 𝜓 𝜀 , 𝜀 𝑃 , 𝛼, 𝑫, 𝜃

(1)

burada 𝛼 izoitropik birim sekil değiştirme gibi bir değişken, 𝐷, malzemedeki içsel yumuşamayı ölçen
fenomenal ikinci dereceden hasar tensorüdür. Termodinamiğin ikinci prensibi olan disipasyon her zaman
pozitif olmalıdır esasından aşağıdaki disipasyon eşitsizliği yazılabilir.
(2)
𝒟𝑙𝑜𝑐 = 𝜎: 𝜀 − 𝜓 ≥)
Coleman açılım yaklaşımı ile birlikte iç durum değişkenlerinin Eşitlik (2) de kullanılmasıyla indirgenmiş
disipasyon eşitsizliği aşağıdaki gibi yazılabilir.
𝑖𝑛𝑑
𝒟𝑙𝑜𝑐
= 𝜎: 𝜀 𝑝 − 𝛽𝛼 + 𝒀: 𝑫 − 𝑠𝜃 ≥ 0)

(3)

Burada 𝛽, izotropik peklesme ile eslenik termodinamik kuvveti 𝑌, hasar degiskenine eslenik birim enerjisi
aciga cikarma termodinamik kuvveti ifade eder. İndirgenmiş bu plastik disipasyonu plastik ve hasar olmak
üzere iki kısma ayrıştırılabilir.
Gözenekli plastisite modeli ilk olarak Gurson tarafından sünek kopmaları ve dilatasyonal akmaları
modellemek için önerildi. Daha sonra bu model, Tevergard ve Needleman[2] tarafından 𝑞1 , 𝑞2 katsayıları
eklenerek hızlı boşluk birleşme ivmelenmeleri fonksiyonu 𝑓 ∗ geliştirilmesi ile daha da iyileştirildi. Bu
iyileştirilmiş hali ile Gurson plastisite potensiyeli aşağıdaki yazılabilir.
𝜎
∅ =
𝜎𝑦
𝑝

2

+ 2𝑞1 𝑓 ∗ cosh

𝑞2
tr 𝜎
2𝜎𝑦

+ 1 + 𝑞1 𝑓 ∗

2

=0

(4)

Burada 𝑓, plastik birim şekil değiştiremeye sebep olan boşluk hacim oranıdır. Dikkat edileceği gibi Gurson
plastistisite potensiyeli, ∅𝑝 , bu çalışmanın amacı kapsamında, efektif gerilme konfigürasyonunda
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tanımlanmıştır. Tevergard and Needleman’nın boşluk büyümesi ve birleşmesi kriterleri aşağıdaki gibi
verilmiştir.
𝑓
∗

𝑓 𝑓 =

, 𝑓 ≤ 𝑓𝑐
𝑓 − 𝑓𝑐

(5)
, 𝑓 > 𝑓𝑐
𝑓𝑓 − 𝑓𝑐
Boşluk hacimsel oranını, 𝑓’in gelişimi eşitliği kütlenin korunumu prensibi ve plastik şıkıştırılamamazlık
kullanılarak elde edilir. Tamamı ile plastik akmanın olduğu durumlarda, toplanma ve gelişme adı altında iki
mekanizmadan oluşur. Bu durumda boşluk hacimsel oranının gelişimi matematiksel olarak aşağıdaki gibi
yazılabilir.
𝑓𝑐 + 𝑓𝑢∗ − 𝑓𝑐

𝑓 = 𝑓ç + 𝑓𝑔
Burada çekirdeklenmenin gelişimi denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir
𝑝
𝑝
𝜀𝑒𝑞 − 𝜀𝑁
𝑓𝑁
𝑝
𝑝
ç
𝑓 = 𝐴𝑁 𝜀𝑒𝑞 ; 𝐴𝑁 = 𝐴𝑁 𝜀𝑒𝑞 =
exp −
2 𝑆𝑁 2
𝑆𝑁 2𝜋

(6)
2

(4)

𝑝

Burada 𝜀𝑁 ve 𝑆𝑁 çekirdeklenmedeki ortalama plastik birim şekil değiştirmeyi ve onun standart sapmasını
ifade eder. Nahshon ve Hutchinson[13] boşluk hacimsel oranını gelişimini kayma ve normal gerilmeler
altındaki gelişim olmak üzere iki kısma ayırmıştır.
𝑔
𝑔
𝑓 𝑔 = 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑎𝑙 + 𝑓𝑙𝑎𝑦𝑚𝑎
(5)
ve
𝑔
𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 1 − 𝑓 𝑡𝑟 𝜀 𝑝
(6)
𝑤
dev 𝜎𝑒𝑞
𝜎𝑒𝑞
Burada 𝑘𝑤 kaymadan kaynaklı büyümeyi tanımlayan malzeme parametresidir ve 0 ≤ 𝑘𝑤 ≤ 3 aralığında
alınması önerilmiştir. 𝑤 ise deviatorik gerilmenin bir fonksiyonudur ve 0 ≤ 𝑤 ≤ 3 aralığında tanımlıdır.
𝑔

𝑓𝑘𝑎𝑦𝑚𝑎 = 𝑘𝑤 𝑓

Kırılgan çatlak modeli:hasar mekaniği
Bu çalışmada başlangıçta sünme kopmasını modellemek için geliştirilen Leckie Hayhurst modelinin modife
edilmiş denklemleri kullanıldı. Bu denklemler izotropik formda gerilme değişmezleri cinsinde ifade edildi.
Leckie-Hayhurst[14] modelinin gerilme değişmezleri cinsinden potensiyelin genel formu aşağıdaki gibi
verildi.
𝜑 𝜎 =a𝜎i + 𝑏𝐽1 𝜎 + 1 − 𝑎 − 𝑏 𝐽2 𝜎

(7)

Burada 𝜎i rotasyonsal nötralize konfigürasyondaki efektif gerilme tensörünün maksimum asal gerilme
bileşenidir. Bu şekilde önerilen enerji açığa çıkarım oranının iki önemli avantajı vardır. (a) gerilmeye direk
bağlantısı olduğundan asal gerilmeler üzerinden kırılgan çatlak modeline direk bir bağlantı sağlanır.(b)
sayısal uygulaması ise kolaydır. Leckie-Hayhurst modeli asal gerilme etkilerini, 𝑌𝑖 = 𝜎𝑖 şeklinde hesaba
katarak modife edilmiştir. Burada her bir asal yönle ilişkili birim şekil değiştirme enerji açığa çıkması oranı,
𝑌𝑖 aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
< 𝑌𝑖 >= 𝑚𝑎𝑥 0, 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖0

(8)

𝑌𝑖0 , mikro-çatlak hasar başlangıcını kontrol eden eşik değeridir.
Plastisite temelli Lemaitre Formu:
Mikro boşluk esaslı diltasyon hasarı f ve sünek gevrek geçişli kırılmada mevcut olan mikro çatlak esaslı
gevrek kırılmadan kaynaklanan motivasyonla Lemaitre[15] tarafından önerilen kinetik hasar gelişim kuralı
çatallanma modeli üzerindeki hasar gelişimin etkisini tanımlamak üzere uyarlandı. Lemaitre tarafından
önerilen form aşağıdaki gibi verildi.
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𝒎

𝒀
(8)
𝑫=
𝜺𝒑
𝑺
Burada S ve m hasar ilişkili malzeme parametreleridir. 𝑌 ise efektif elastik enerji yoğunluğu ve aşağıdaki
gibi tanımlanmıştır.
𝒀=

𝟏 𝒆
𝜺 : ℂ: 𝜺𝒆
𝟐

(9)

Sayısal uygulamalar
Modelin sayısal uygulaması için eksenel simetrik düzlemsel şekil değiştirme probleminin analizini yapmak
üzere ABAQUS/Açık sonlu elemanlar yazılımı içerisine kullanıcı tanımlı programlamaya izin veren
VUMAT rutini yazıldı. Ilk olarak model parametrelerinin etkisini görmek için tek elemanlı sonlu eleman
modeli üzerinde analizler gerçekleştirildi. Tek eleman testinde düzlemsel birim şekil değiştirme elemanın
eksenel çekme altında durumu analiz edildi(Şekil 1).

Şekil 1 -196 oC için mikro boşluk büyümesi esaslı hasar, f ve mikro-çatlak esaslı
hasar, D’ nin gelişimi eğrileri
Şekil 1 de görüleceği gibi -196 oC de boşluk hacım oranı, f ve hasarın maksimum asal değeri 𝑫𝟏 ‘in enerji
açığa çıkma eşik değeri 𝒀𝒐 göre grafiği oluşturulmuştur. Dominant hasar mekanizmasının mikroçatlak
tabanlı olduğu ve yalnızca 𝒀𝒐 ‘ın kritik olacak kadar yüksek olması durumunda boşluk büyümesi oranı f ‘in
önemli olacağı anlaşılmaktadır. Şekil 2 de ise benzer analiz 22 oC yapılmıştır.
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Şekil 2 22 oC için mikro boşluk büyümesi esaslı hasar f ve mikro-çatlak esaslı hasar
D’nin gelişimi eğrileri
22 oC sıcaklık ta boşluk büyümesi sünek kırılmayı tetikleyen ana unsur olarak görülürken mikro çatlak esaslı
hasar sadece 𝒀𝒐 , degeri kucuk bir degere ulastiginda olusur.

Küçük zımbalama testi simülasyonu
Geliştirilen malzeme modeli, P91 çeliğinin gevre-sünek kırılma geçişi davranışını tahmin etmek üzere
eksensel simetrik küçük zımbalama testinin simülasyonu için Abaqus/açık yazılı içerisinde kullanıcı tanımlı
VUMAT rutini uyarlandı. Modelin doğruluğu göstermek için simülasyondan elde edilen sonuçlar Turba ve
arkadaşlarının deney sonuçları ile karşılaştırıldı.
Küçük zımbalama deneyi ABAQUS/açık yazılımı içerisinde 8x0.5mm dairsel deney numunesi 4
düğümlü 0.02x0.02mm boyutlu biliner eksensel simetrik elemanlar ile modellenirken. Zımbalama ünitesi
(Puncher) çapı 2,5mm olan rijit eleman olarak modellendi(Şekil 3).

Şekil 3 Küçük zımbalama deneyinin sonlu elemanlar modeli
Analiz sonrasında kuvvet-deplasman ölçümlerinin alındığı nokta yükleme ünitesinin ucundaki noktadır.
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Dolayısıyla model oluştururken yükleme ünitesinin tam disk ile temas ettiği noktada bir referans noktası
oluşturulmuştur ve analiz sonunda çıktı olarak bu noktadaki reaksiyon kuvvetleri ölçülmüştür. Analizlerden
elde edilen kuvvet deplasman eğrileri deneysel sonuçlar[5] ile Şekil 4 de karsılaştırıldı.

SONUÇ

Şekil 4 Kuvvet deplasman eğrileri
Şekil 4’ ten görüleceği gibi analiz sonuçları ile deney sonuçlarının uyumlu olduğu görülmektedir. Pekleşme
davranışının 22 oC de biraz fazla tahmin edilmesine rağmen her iki sıcaklık durumu içinde en yüksek kuvvetlerin doğru
tahmin edildiği görülmektedir. Şekil 5 de sonlu elamanlar analizi sonucu elde edilen boşluk büyümesi mikro çatlak
zeminli hasarlarla birlikte von Mises gerilme dağılımlarını gösteren grafikler verilmiştir.

Şekil 5 a) Boşluk büyümesi

b) Von Mises Gerilmesi

c) Mikro çatlak hasarı

Şekil 5’ deki , boşluk büyümesi, von Mises ve mikro çatlak esaslı hasarların dağılımlarına bakıldığında 22 0C de
kırılmanın ana mekanizmasını boşluk büyümesi olduğu görülmektedir. Analizlerden elde edilen diğer önemli bulgu ise
kritik bölgedeki yük taşıma kapasitesinin boşluk oranının kritik bir değere ulaşması ile önemli ölçüde azalmasıdır.
SONUÇLAR

Lokal ölçekte sürekli ortamlar hasar modeli bileşik gözenekli plastisite modeli metallerdeki sünek -gevrek
kırılma geçişini modellemek üzere geliştirildi. Gurson tipi plastite modeli sünmek kırılmayı karakteriz etmek
için kullanılırken gevrek kırılma sürekli ortamlar hasar mekaniğinin efektif gerilme ve hasar fikirleri
kullanılarak modellendi. Leckie-Hayhurst sünme kopması kriteri modife edilerek aşamalı yumuşama
mekanizmasını tanımlamak ve gevrek kırılma kriterini oluşturmak için kullanıldı. Geliştirilen malzeme
modeli ABAQUS/açık yazılımın kullanıcı tanımlı VUMAT rutine uyarlanarak önce model paramterelerin
tek elaman üzerinde yapılan çekme analizleri ile belirlendi. Modelin doğrululuğunu ve uygulanabilirliğini
göstermek üzere küçük zımbalama deneyinin simülasyonu yapılarak metallerdeki sünek gevrek kırlımla
geçişi davranışı farklı sıcaklılar için tahmin edildi. Analiz sonuçları literatürdeki deney sonuçları ile iyi bir
uyum içinde olduğu gösterildi. Sonuç olarak geliştirilen malzeme modeli, metallerdeki sünek-gevrek kırılma
geçiş mekanizmasını doğru ve güvenilir bir şekilde tahmin edilebileceği sayısal örneklerle gösterildi.
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I KESĠTLĠ KĠRĠġLERDE KAYMA GERĠLMELERĠ
Ümit Uzman
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
ABSTRACT
The components of the shearing stresses along the thickness direction in the flange of an I
beam are obtained by using one of the equations of equilibrium of elasticity theory. It is
determined that this component varies parabolically along the thickness direction, and to be
small enough to be neglected.
The intersection area of the wall and the flange in the cross section of I beam is a transition
zone for shear flow. For calculating of shear flow in this area a simple calculation is proposed
by using shear flow of open thin walled beams. The distribution of shear stresses in this area
is described by giving an example.
ÖZET
I kesitli kirişin başlıklarında kayma gerilmesinin kalınlık doğrultusundaki bileşeni, elastisite
teorisinin denge denklemlerinden biri kullanılarak hesaplanmıştır. Bu gerilmenin kalınlık
doğrultusunda parabol şeklinde değiştiği ve ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu
belirlenmiştir.
I kesitli kirişte gövde ve başlığın ortak bölgesi, kayma akımı için bir geçiş bölgesidir. İnce
cidarlı açık tüp kesitteki kayma akımından faydalanarak bu bölge için basit bir hesaplama
önerilmiştir. Buna bir örnek verilerek kayma gerilmesinin bu bölgedeki dağılışı açıklanmıştır.
GĠRĠġ
Kesmeli eğilme etkisinde olan doğru eksenli I kesitli bir kirişte kayma gerilmelerinin gövde
doğrultusundaki ve başlık doğrultusundaki bileşenleri mühendislik eğitiminde mukavemet
derslerinde kayma akımı yardımıyla hesaplanarak anlatılmaktadır[1-3].
Kayma gerilmelerinin kalınlık doğrultusundaki bileşenleri mühendislikte önem taşımazlar. Bu
yüzden kayma gerilmesinin kalınlık doğrultusundaki bileşeninin hesabına mukavemet
kitaplarında pek rastlanmamaktadır. Rastlandığı zaman da ortalama bir değer verilmekte olup
dağılışı belirtilmemektedir.
Bu çalışmada
 Kalınlık doğrultusundaki kayma gerilmesi bileşeninin elastisite teorisinin denge
denklemlerinden biri kullanılarak nasıl hesaplanacağı gösterilmiştir. Mukavemet
kitaplarında verilen ortalama değerden pek çok daha küçük olduğu görülmüştür.
 Gövde ile başlığın ortak kısmı olan küçük bölge; kayma gerilmeleri için bir geçiş bölgesi
özelliğine sahiptir. Bu bölgede kayma akımı için basitleştirici bir yaklaşım önerilmiştir.
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ALAN DENKLEMLERĠ VE FORMÜLASYON
Kesmeli eğilme etkisinde olan I kesitli bir kirişte seçilen eksen takımı ve kiriş kesitinin bir
(x,y) koordinatlı noktası civarından çıkarılan sonsuz küçük bir prizma elemana etki eden
gerilmeler Şekil 1 de gösterilmiştir.
Mukavemet kitaplarında gövdede gövde doğrultusundaki ve başlıkta başlık doğrultusundaki
kayma gerilmesi bileşenleri anlatılmaktadır. Bu çalışmada onlara dik doğrultudaki yani
kalınlık doğrultusundaki bileşenler hesaplanmıştır.
l
baş
Üst

ık
h1
t
veya s  
2
2
h
t
y  veya s  

y

t

2

tg
x

h1
2

x 

tg
2

2
 yz

x

h

de
G öv

z

h1
2

2

tg

y

Alt

lık
b aş

 xz

 zx
 zy

z

x

t

dz
y

b/2

dy

dx

b/2

Şekil 1. I kesitli kirişte seçilen eksen takımı ve etki eden gerilmeler
Elastisite teorisindeki denge denklemlerinden üçüncüsünden faydalanılmıştır:

 xz  yz  z


0
x
y
z

(1)

Burada geçen ve Şekil 1 deki sonsuz küçük elemanda gösterilen  xz   zx ,  yz   zy kayma
gerilmeleri ve  z normal gerilmesinin herhangi bir mukavemet kitabında verilen ifadeleri ve
yukarıdaki denklemde geçen türevleri şu şekildedir:
Normal Gerilme
M
 z Tx
 y
z  x y ,
(2)
z
Ix
Ix
Gövdede  zy Kayma Gerilmesi

 yz

2

Ty 
 bt(h  t )  h1 
2 
  zy 


y



 ,

2I x 
t
2



 
g




 yz
y



Ty
Ix

y

(3)

BaĢlıkta  zx Kayma Gerilmesi

 xz   zx 

b

(h  t )  x  ,
2I x
2

Ty

T
 xz
  zx   y (h  t )
x
2I x

(4)

Bu ifadelerde I x , kesitin x eksenine göre atalet momentini göstermektedir. Kesite etki eden
eğilme momenti M x ile, kesme kuvveti Ty ile gösterilmiştir. Eğilme momenti ve kesme
kuvveti arasında M x z  Ty bağıntısı vardır.

y  0 ve y  h1 2 deki değerleri (3) kayma gerilmesinin en büyük ve en küçük değerleri
olup Şekil 2 de de gösterilmiştir:
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2
Ty 
 bt (h  t )  h1  

 yz ( x,0)   zy ( x,0) 
  

2I x 
2 
 tg


h
2

h
2

 yz ( x, 1 )   zy ( x, 1 ) 

(5)

Ty 
 bt(h  t ) 



2I x 
 tg 


(6)

x  t g 2 ve x  b 2 deki değerleri (4) kayma gerilmesinin en büyük ve en küçük değerleri
olup Şekil 2 de de gösterilmiştir:

 xz (t g 2 , y )   zx (t g 2 , y ) 

 b tg 
(h  t )  
2I x
2 2 
Ty

(7)

 xz (b 2 , y)   zx (b 2 , y)  0
b/2

b/2

 zy

tg

(8)

T
 y
2I x

x

h
2

h1
2

bt ( h  t )  h1  2 
  

 t g
 2  

y

 zy 

s

Ty  bt (h  t ) 


2I x  t g 

t
x

y

+
 zx

Ty
 b tg 

(h  t )  
2I x
2 2

-

Gövde ve başlığın arakesiti olan
tg
t
t
b
 s ,
x
2
2
2
2
bölgesindeki kayma gerilmelerinin
hesabı en son açıklanacaktır.

Şekil 2. Gövdede  zy ve başlıkta  zx kayma gerilmesi dağılışı ve s koordinatı
BAġLIKTA  zy KAYMA GERĠLMESĠ
(2) ve (4) ifadeleri (1) denkleminde yerine konulursa
 yz
Ty

(h  t  2 y )
y
2I x
elde edilir. Değişken dönüşümü yapılarak Şekil 2 deki s koordinatı
h t
y  s,
dy  ds
2 2
olarak tanımlanırsa bu ifade çok basitleşir:
 yz
Ty
 s
s
Ix

(9)

(10)

(11)

Bu ifade y koordinatını dönüştürerek elde edilen s ye göre integre edileceği için integral
alındığında konulacak integral sabiti x ve z ye bağlı f ( x, z) şeklinde bir fonksiyondur:
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 yz  

Ty  s 2

  f ( x, z ) 
Ix  2


(12)

Başlıkların alt ve üst yüzeylerinde çubuk ekseni boyunca kayma gerilmesi yoktur (Şekil 1).
Bu kenarlara dik kayma gerilmeleri sıfır olmalıdır. Başlıklarda sağlanması gereken sınır
koşulları:

y  h1 2 ve y  h 2 de  zy  0 , veya s   t 2

de  zy  0

(13)

şeklindedir. İntegral sabitinin bunları sağlayan değeri f ( x, z)   t 2 8 olarak hesaplanıp
yerine konularak başlıkta kalınlık doğrultusundaki kayma gerilmesi

Ty  t  2 2 
(14)
   s 
2 I x  2 

şeklinde elde edilir. Bu ifade x koordinatından bağımsız bir parabol eğrisidir (Şekil 3). Tanım
bölgesi kesit alanının aşağıdaki eşitsizliklerle belirtilen kısmıdır:
tg
t
t
b
(15)
 s ,
x
2
2
2
2

 zy   yz 

Ty t 2
maks  zy 
Ix 8

tg 2
t
b2

Şekil 3. Başlıkta kalınlık doğrultusunda  zy kayma gerilmesi dağılışı
s=0 konularak elde edilen en büyük değeri Şekil 3 de de gösterilen şu değerdir:
Ty t 2
maks  yz 
Ix 8

(16)

BaĢlıklardaki  zy   yz ve  zx   xz Kayma Gerilmelerinin KarĢılaĢtırılması
Şekil 2 de de gösterilen  zx   xz gerilmesinin en büyük değeri olan (7) ifadesi ile (16) da
elde edilen kalınlık doğrultusundaki maks  zy  t 2 Ty 8I x değeri karşılaştırılacaktır. Bu
değerler oranlandığında, I kesitli kirişin kesit ölçülerine bağlı olarak bu oranın:
t g  t , h  5t , b  5t g olması halinde
64 kat,
t g  t , h  10t , b  10t g olması halinde

324 kat

olduğu görülmektedir. Sonuç olarak başlıklardaki kalınlık doğrultusundaki  zy kayma
gerilmelerinin ihmal edilebileceği anlaşılmaktadır.
Mukavemet kitaplarında başlıkta kayma gerilmesinin kalınlık doğrultusunda bileşeni için
verilen en büyük ortalama değer; (6) ifadesinin t g / b katıdır. Bunun (16) ile oranı ise
t g  t , h  5t , b  5t g olması halinde

16 kat,

t g  t , h  10t , b  10t g olması halinde

36 kat

olup bu çalışmada hesaplanan (16) değerinin, mukavemet kitaplarında verilene göre bile ne
kadar daha küçük olduğunu göstermektedir.
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KAYMA AKIMI ĠLE AYNI SONUCUN ELDE EDĠLMESĠ
Şekil 4 deki elemanda yan yüzeylerdeki kayma akımı, etki eden kayma gerilmeleri ile
etkidikleri uzunlukların çarpımlarının toplamıdır:

q  (dx) 3  e1  1  e2  2

(17)

şeklinde hesaplanır. Aynı kayma akımı mukavemette öğretildiği şekilde
Ty
Ty  b
e 
h
 ht
q  S x    x  t
 e2 (dx)  t  2 
Ix
I x  2
2 
 2
2

(18)

olarak da hesaplanır. Bunlar eşitlendikten sonra sadeleştirmeler yapılarak  zy değeri elde
edilir. Elde edilen değer (14) deki ile aynıdır. Sonuç olarak kayma akımı yardımıyla da (14)
ifadesi elde edilebilmektedir.
2

t 2

2

s
t 2

e2  t / 2  s
e1  t / 2  s

3
3

1

1
y

dx

x

b2

Şekil 4.  yz   zy   3 kayma gerilmesi
GÖVDEDE  zx KAYMA GERĠLMESĠ
Yukarıdakilere benzer şekilde yapılan hesaplar sonunda gövdede kayma gerilmesinin kalınlık
doğrultusunda bileşeni olmadığı hesaplanmaktadır:

 zx  0

(19)

GÖVDE ĠLE BAġLIĞIN ORTAK BÖLGESĠ
Bu bölgede kayma akımı, gövdeden başlığa geçiş bölgesi özelliği göstermektedir. Bu özellik,
açık bir tüp kesitteki kayma akımından faydalanarak açıklanacaktır.
KÖġELĠ AÇIK TÜP KESĠTTE KAYMA GERĠLMELERĠ
Kayma Akımı
Şekil 5.a da böyle bir kesit görülmektedir. Kesit alanının G merkezine x, y eksen takımı
yerleştirilmiştir. Kesitte çubuk ekseni etrafında dönme meydana gelmemesi için kesme
kuvveti S kayma merkezine etki etmektedir. Cidarın kalınlık doğrultusunda ölçülen u
koordinatı ve cidar orta çizgisi boyunca ölçülen v koordinatı Şekil 5.a daki gibidir. Cidara v
koordinatı yönünde çizilen teğetin x ekseni yönünden itibaren matematik artı yönde yaptığı
açı  dır.
Elastisite teorisindeki (1) denklemi, bu koordinatlar kullanıldığında

 uz  vz  z


0
u
v
z
şeklini alır. (2) normal gerilme ifadesi, böyle genel bir eğik eğilme probleminde
1
M x I y y  I xy x   M y I xy y  I x x
z 
2
I x I y  I xy

(20)

(21)

şeklindedir. Aşağıdaki bağıntıları da dikkate alarak
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M x z  Ty ,

S x   y dA ,

S y   x dA

v

M y z  Tx ,

v

v 0

v 0

açık tüp kesitte v yönündeki kayma akımı; [2] de aşağıdaki gibi verilmektedir.
1
q   
Ty I y S x  I xy S y   Tx I xy S x  I x S y 
2
I x I y  I xy





(22)

(23)

Kayma akımını v yönünde elde edebilmek için (23) ifadesinde ilk parantez içinde eksi işareti
kullanılmıştır. (22) statik momentlerinde integraller; v  0 ile v  v aralığı yerine v  v ile
v  vson aralığında hesaplansaydı "" işareti kullanılacaktı.
y

y0

u

Köşenin
içten ve dıştan
yaklaşık
yuvarlatılması

x
A( x0 , y0 )

v= 0

x0

u
t/2

t/2

v v

dv

v

G

(b)

x

y0
S

v

Tx
Ty

A( x0 , y0 )

v

v  vson

x0
u

v  v2

v
y



(a)

(c)

Şekil 5. (a) Açık tüp kesit, (b) Statik moment artımı hesabı için tdv elemanı,
(c) Yuvarlatılmış köşede  açısında hesaplanacak kayma gerilmeleri
Kalınlık Doğrultusunda Kayma Gerilmesi
(23) ifadesinin t kalınlığına bölümü  vz   zv kayma gerilmesidir. (20) ifadesinde bu
gerilmenin v koordinatına göre türevi gelmektedir:

  dSx
dS 
dS 
 dS
 vz
1
  
T I
 I xy y   Tx  I xy x  I x y 
(24)
2  y y
v
dv 
dv
dv 
t ( I x I y  I xy )   dv

Şekil 5.b deki gibi v koordinatına verilecek dv artımından dolayı statik moment artımları ve
(24) de geçen türevleri hesaplanırsa,
dS y
dS x
dS y  (tdv) x0 ,
 ty0
 tx0
(25)
dSx  (tdv) y0 ,
dv
dv
olarak elde edilir. Burada x0 ve y0 , cidar orta çizgisinin v deki koordinatlarıdır (Şekil 5.b).
Yine (22) ifadeleri dikkate alınarak (20) ifadesinde geçen (21) normal gerilmesinin z
koordinatına göre türevi,
 z
1

Ty I y y  I xy x   Tx I xy y  I x x 
(26)
2
z
I x I y  I xy





olarak hesaplanır. (24), (25) ve (26) ifadeleri (20) de yerine konulacak olursa
 uz
1
Ty I y ( y  y0 )  I xy ( x  x0 )  Tx I xy ( y  y0 )  I x ( x  x0 ) 

2
u
I x I y  I xy



 



ifadesi elde edilir. Şekil 5.b incelenirse ( y  y0 )  u cos( ) ve ( x  x0 )  u sin( ) olduğu
görülür. Bunlar yerine konulur, integre edilir ve  uz kayma gerilmesinin sınır koşullarının

u  t 2
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şeklinde kullanılmasıyla kalınlık doğrultusunda kayma gerilmesi elde edilir:

 zu   uz









 t  2

 Ty  I y cos( )  I xy sin( )  Tx  I xy cos( )  I x sin( ) 

    u 2  
 (28)
2
2
(
I
I

I
)

x
y
xy
 2 
 



Kalınlık doğrultusundaki kayma gerilmeleri yine parabol şeklindedir ve ihmal edilebilecek
kadar küçüktür.
Açık tüp kesitte köĢe olması hali
Şekil 5.c deki köşe açısı, yani kollar arasındaki açı  olsun. Bu bölgede kayma akımının
hesabı, köşeleri yuvarlatılmış köşesiz diğer bir açık tüp kesite dönüştürülerek yapılır.
 vz   zv kayma gerilmesi (23) ifadesinin t kalınlığına bölümüdür. Cidarın t kalınlığı; kişiden
kişiye yapılabilecek farklı yuvarlatmalar sırasında çok değişiklik göstermez. Bu yüzden
sonuçlar az etkilenir. Kayma gerilmeleri köşeden önce  vz   0 , köşeden sonra  vz  1 olsun.
Köşede herhangi bir  açısı ile belirtilen v koordinatında kayma gerilmesi  /  oranı ile
orantı kurularak yaklaşık olarak belirlenebilir;
(   )
 0  1 0  .
(29)

Yön olarak v yönünde olan bu kayma gerilmesinin x ve y yönlerindeki bileşenleri kullanılır:
 zx   cos( )
(30)
 zy   sin( )
Kalınlık doğrultusundaki kayma gerilmeleri ihmal edilmiş olup dikkate alınmamıştır.
[Not: Daha iyi bir yaklaşım; q ve t kalınlığını (29) benzeri ifadelerle bulduktan sonra   q / t
oranını kullanmaktır. Bu da yine yaklaşık hesaptır. Bu çalışmada (29) ifadesi kullanılmıştır].
I KESĠTLĠ KĠRĠġLERDE GÖVDE ĠLE BAġLIĞIN ORTAK BÖLGESĠ
Gövdedeki kayma akımı gövdeye dik olan başlıkta iki kısma bölünmektedir (Şekil 6.).
Dallanmadan önce kayma gerilmesi  zy   0 olsun. Buradan itibaren ölçülen dallanma açısı
her iki kolda da   900 dir. Başlığın kollarında statik momentler
gerilmeleri  zx  1 ve  zx   2 olsun.

S1 ve S 2 , kayma

0

1
1  2

t/2

A

s

2

B

3
1 4 2

t/2

x

Şekil 6. Gövde ve başlık geçişi: İki kola dallanırken iki ayrı yuvarlatma ve dört ayrı bölge.
Buna göre bölgenin herhangi bir ( x; s) noktasında kayma gerilmesi hesabı; “ (t g / 2;t / 2) ” ve
“ (t g / 2;t / 2) ” iç köşe noktalarının merkez kabul edilmesi halinde şöyle yapılır:


Kayma gerilmesi hesaplanacak olan ( x; s) noktasına merkezlerden çizilen doğruların 1
ve  2 açıları belirlenir:

1  Arc tan


t/2s
tg / 2  x

 2  Arc tan

t/2s
tg / 2  x

Başlığın kollarının statik momentleri ile orantılı olarak  0 kayma gerilmesi bölüştürülür:
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 01 


S1
0 ,
S1  S 2

S2
0
S1  S 2

( x; s) noktasında iki ayrı kayma gerilmesi (34) orantısıyla aşağıdaki gibi bulunur.

 A   01 


 02 

( 1   01 )
1
90

 B   02 

( 2   02 )



2

Şekil 6 daki bölgelerden birinci bölgede sadece  A gerilmesi, ikinci bölgede sadece  B
gerilmesi üçüncü ortak bölgede her ikisi birlikte vardır, dördüncü bölgede ise her ikisi de
yoktur. ( x; s) noktasındaki kayma gerilmesi bunların bileşkesidir. Dört farklı bölgede  zx
ve  zy bileşenleri sıra ile aşağıdaki gibi toplanarak hesaplanır:

 zx   A sin(1 )   zx   B sin( 2 )   zx   A sin(1 )   B sin( 2 )   zx  0 
 
 

 

   cos( )  ,    cos( )  ,    cos( )   cos( )  ,   0  (31)
B
2   zy
A
1
B
2   zy
A
1   zy
 zy

Bir Örnek
t g  t  2cm, S1  S2 ,  0  25MPa, 1   2  10MPa hali için kayma gerilmesi bileşenleri
 t / 2  x  t / 2 ve  t g / 2  s  t g / 2 aralığındaki ortak bölgede hesaplanarak Çizelge 1
de verilmiştir. Şekil 6 daki 1, 2, 3, 4 bölgelerinden birinden diğerine geçişte çizelgedeki
değerler süreksizlik göstermektedir. Bu olumuz yan, sonuçlar bölümünde değerlendirilmiştir.

Çizelge 1. Sol çizelgede  zy , sağ çizelgede  zx kayma gerilmeleri (birimler: MPa dır).
x
1
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,8
25
21
17
15
14
2,2
1,9
1,6
1,4
1,3
0

0,6
25
23
20
18
16
15
3,6
3,2
2,8
2,5
0

0,4
25
24
22
20
18
16
14
13
4,1
3,6
0

0,2
25
24
22
20
18
17
15
13
12
4,7
0

0
25
24
23
21
19
17
15
14
12
0
0

x
-0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 s
1
25 25 25 25 25 -1 10
24 24 23 21 0 -1 10
22 22 20 17 0 -1 10
20 20 18 15 0 -0 10
18 18 16 14 0 -0 10
17 16 15 2,2 0 0 10
15 14 3,6 1,9 0 0,2 10
13 13 3,2 1,6 0 0,4 10
12 4,1 2,8 1,4 0 0,6 10
4,7 3,6 2,5 1,3 0 0,8 10
0
0
0
0
0 1 10

0,8
0
7
7,7
7
6,2
-11
11
11
11
11
0

0,6
0
3,9
5,4
5,5
5
4,3
11
11
11
11
0

0,4
0
2,1
3,3
3,6
3,4
3
2,6
2,2
11
11
0

0,2
0
1
1,6
1,8
1,7
1,6
1,4
1,2
10
11
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-0,2
0
-1
-1,6
-1,8
-1,7
-1,6
-1,4
-1,2
-10
-10
0

-0,4
0
-2,1
-3,3
-3,6
-3,4
-3
-2,6
-2,2
-11
-11
0

-0,6 -0,8
0
0
-3,9 -7
-5,4 -7,7
-5,5 -7
-5 -6,2
-4,3 -11
-11 -11
-11 -11
-11 -11
11 -11
0
-11

-1
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10

SONUÇLAR
 Kalınlık doğrultusundaki kayma gerilmelerinin dağılışı parabol şeklinde hesaplanmış
olup uçlarda sıfır, ortada en büyük değerine sahiptir. Ortadaki en büyük değerin bile çok
küçük olduğunu gösteren bir karşılaştırma verilmiştir. İhmal edilirler.
 Kalınlık doğrultusundaki kayma gerilmesi, ince cidarlı genel bir açık tüp kesitte de
parabol olarak hesaplanmıştır. Açık tüp kesitin orta çizgisinin köşe yapması hali için
basitleştirici bir çözüm önerilmiştir. Bu sonuçlar üçüncü şıkta kullanılmıştır.
 I kesitli kirişlerde başlık ve gövdenin ortak bölgesinde (dallanma kısmında) kayma akımı
ve kayma gerilmeleri için basitleştirici bir kabul önerilmiştir. Ancak Çizelge 1 de verilen
değerler, Şekil 6 daki 1, 2, 3, 4 bölgeleri arasındaki geçiş değerlerinde süreksizlik gösterir
ki bu da bu çalışmada önerilen yöntemin geçiş bölgeleri için doğru olmadığını söyler.
 Bununla birlikte açık tüp kesitlerde eğrilik olan kısımlarda kayma gerilmelerinin,
kalınlığa göre düzgün yayılı olmayabileceğini ve dıĢ kenarda sıfır olması halinde bu
çalıĢmada önerilen yöntemde dört bölge arasındaki geçiĢlerde süreklilik
sağlanacağını da akla getirir.
KAYNAKLAR
[1]
F.P. Beer, E.R. Johnston, Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 1985.
[2]
M.H. Omurtag, Mukavemet Cilt-II-, Birsen, 2005.
[3]
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YATAY KUYULARDAKİ SIVI-KATI ÇİFT FAZLI AKIŞIN
MODELLENMESİ
Erman Ülker1ve Mehmet Sorgun2
1,2
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir
ABSTRACT
It is very complex to identify pressure loss for solid-liquid system because of rotating of
drillstring during drilling operation and cuttings are present in a wellbore. While incresing
cuttings bed thickness in the wellbore, increasing of pressure loss occurs. When rotation of
pipe increase pressure loss of cuttingless Newtonian fluids in an eccentric annulus, the reason
of bed erosion gives a reduction of pressure loss for two phase solid-liquid flow system.
Computational fluid dynamics (CFD) is used for modelling of solid (cuttings) – liquid flow
inside horizontal wells in this study. Various flow rates, pipe rotation speed, and rate of
penetration are arranged for cuttings transport experiments. In the cross section of test section,
pressure loss and moving and/or stationary bed thickness are obtained. Comparison of
experimental data from experiments and CFD results are done. It is understood that CFD
model is good enough to estimate the frictional pressure loss.
ÖZET
Sıvı- katı (kesinti) sistemleri için basınç farkını belirlemek sondaj anında tijlerin dönmesinden
ve kesintilerin kuyu içinde bulunmasından dolayı oldukça karışık bir hal alır ve hesaplanması
zor bir hale gelir. Kuyudaki kesinti yatağı yüksekliği arttırkça, basınç farkı da artar. Borunun
dönmesi eksantrik bir annülüsteki tek fazlı Newton tipi akışkanın basınç farkını arttırırken,
sıvı-kesinti sisteminde yatağın erozyunu yüzünden basınç farkında bir azalma gözlemlenir. Bu
çalışmada, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) kullanılarak yatay kuyu içinde akan katı
(kırınt)ı-sıvı sistemi modellenmiştir. Kesinti taşınım deneyleri akımın, dönme ve delmenin
değişik hızlarında yapılmıştır. Deney kesiti içindeki basınç farkı ve durgun ve/veya hareketli
kesinti yatağının kalınlığı kaydedilip, CFD sonuçları deneylerden elde edilen verilerle
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar ise CFD modelinin sürtünmeden kaynaklanan basınç kayıplarını
belirleyebildiğini göstermiştir.
GİRİŞ
Sıvı-katı çift fazlı akışkanın borular arasından akışına mühendisliğin değişik branşlarındaki
birçok uygulamada rastlanmaktadır. Örneğin, sondaj mühendisliğinde kuyu akışkan
kullanılarak yapılan uygunsuz katı parçacık taşınımı tij sıkışması veya daha yüksek hidrolik
gereksinimi gibi birçok problemi ortaya çıkarır. Buna ek olarak, kuyuda kesintilerin
bulunması ve borunun dönmesi basınç farkını tayin etmeyi daha fazla zorlaştırır. Tijlerin
dönmesi basınç farkını ya azaltır yada arttırır. Dönmenin en belirgin etkisi kesintisiz
durumlarda laminar akımın turbülans akıma döndüğü geçiş bölgesinde gözlemlenir[1].
Kesintiler yataklarda birikir ve yüzey sürtünmesini arttırır [2]. Eksantrikliğin ve dönmenin
etkisi küçük olduğu zaman bağlantılar ve kesinti yatakları dolaşım basınç farkı üzerinde en
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büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle, sondaj sırasında bağlantıların ve kesinti yataklarının etkisi
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dahası, sıcaklığın artması efektif viskoziteyi
düşürürken basıncın tam ters etkisi vardır [3]. Eğer akışkan daha viskoz Newton tipi olmayan
akışkan ise borunun dönmesi üzerindeki etkisi daha belirgindir. İçteki borunun dönmesi, eğer
kuyuda kesinti bulunuyorsa, yatay ve açılı kuyu içerisindeki basınç farkını düşürür [4-5].
Literatürde birçok CFD kullanılarak yapılan çalışma olmasına rağmen, borular arasındaki
kesinti yatağının kalınlığı ve basınç farkını CFD kullanarak tahmin etmek için yapılan çalışma
sayısı kısıtlıdır. Alizadehdaknel vd. [6] çok fazlı akışlardaki basınç farkını tahmin etmek için
bulanık mantık ile CFD modellerinin performanslarını karşılaştırmış ve CFD sonuçlarının
bulanık mantıktan daha iyi sonuçlar verdiğini keşfetmiştir. Sun vd. [7] CFD kullanarak tij
dönmesinin kesinti taşıması üzerindeki etkisinin simülasyonunu yapmıştır. Sorgun vd [8]
CFD ve SVR (Support Vector Regression) kullanarak ortak merkezli yatay annülüsten geçen
Newton tipli ve Newton tipli olmayan akışkanların basınç farkını tahmin etmiştir. Akhshik vd.
[9] dinamik çarpma işlemini hesaba katarak kesinti taşınımını bileşik CFD-DEM (ayrık
elemanlar methodu) uygulaması ile simülasyonunu sunmuştur. Fu vd. [10] CFD programı
kullanarak yatay eş merkezli borular arasındaki sondaj sıvısı ve kesinti arasındaki etkileşimini
modellemiştir.
DENEYSEL ÇALIŞMA
Kesinti taşınım deneyleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü Sondaj
Simülatörü’nde yapılmıştır. Deney tesisi kesinti birikimi ve enjeksiyon tankları, sıvı tankı,

elek, pompalar, kontrol vanası, kompresör, anüler test kısmı, döndürme sistemi, basınç gücü
çevrimcisi ve veri alıcı sisteminden oluşmaktadır. Deney bölümünün tipik bir bölümü Şekil
1’de gösterilmiştir. Bu çalışmada, su enjektesi için iki adet santrifüjlü pompa kullanılmıştır.
Akış hızı manyetik akımmetre kullanılarak ölçülmüş ve havalı akım kontrol edici ile kontrol
altında tutulmuştur. Akış döngüsü 4.6 m uzunlukla birlikte 0.076m-0.038m anüler deney
kısmından oluşur. Deney boyunca Newton tipi akışkan olarak su kullanılmıştır. Deneylerde
akışkan hızı aralığı 0.64 m/s ile 1.3 m/s iken, delme hızı 0.00127 ile 0.01 m/s aralığında ve
boru dönme hızı 0 ile 120 rpm arasında ayarlanmıştır. Veri alıcı ve toplayıcı programları
deneysel verileri toplamak ve saklamak amacıyla kullanılmıştır. Bu çalışmada 90’dan fazla
deney yapılmıştır. Ortalama kesinti yoğunluğu ve boyutu sırasıyla 2650 kg/m3 ve 3 m’dir.

Şekil 1 Kesinti taşınımı deneyi esnasında deney düzeneği kesiti
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HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ MODELİNİN ÇÖZÜM METODU
Bu çalışmada, yatay kuyulardaki sıvı-katı akışın değişik akışkan hızları, delme hızları ve boru
dönme hızları için Euler-Euler CFD modeli kullanılarak simülasyonu hazırlanmıştır.
Hem sıvı hemde katı fazlar için süreklilik denklemi şu şekilde yazılabilinir [11,12]

aşağıdaki sınırlarla birlikte
Cf + Cs =1
burada f ve s alt indisi sırasıyla akışkan ve katı hali, C ortalama hacim oranını,
U hız vektörünü ve t zamanı ifade eder.

yoğunluğu,

Her bir faz için momentum denklemi şu şekilde ifade edilir [11-13]

ve katı hal için

burada P basıncı, g yerçekim ivme vektörünü,
viskoz gerilme tensörünü, Ps katı basıncını,
ve M sürükleme kuvveti (Fd) vw kaldırma kuvveti (Fl) nin yaptığı birim hacimdeki arayüzey
momentum transferidir.
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ HESAPLAMALARI
Bu çalışmada kullanılan simülasyonlar ANSYS Workbench 12.1 [14] ticari programı
kullanılarak hazırlanmıştır. Yapılan simülasyonlar, programın CFX-Solver bileşeni
kullanılarak çözülmüştür. Ortak merkezli iki boru arasından akış gerçekleştirilmiş, 3.5 x 106
tetrahedral ağla kafeslenmiştir. Yapıyı daha fazla ağlara bölme borular arasındaki basınç
farkını değiştirmemiştir. Köşe etkilerini ortadan kaldırmak ve tamamen gelişmiş akım elde
etmek için farklı boru uzunlukları kullanılarak birçok simülasyon çalışılmıştır. Sonuç olarak,
700mm boru uzunluğu tamamen gelişmiş sıvı-katı akımı vermek için yeterli olduğu
gözlemlenmiştir. Giriş başlangıçtaki ortamala hıza bağlı olan giriş hızını ifade eder. Çıktı ise
atmosferik basınç olarak tanımlanmıştır. Kesinti yoğunluğu 2.650 kg/m3 ve 3mm çapındaydı.
İçsel tij boru dönmesine bağlı olan dönebilen duvar gibi tanımlanmıştır. Son olarak,
simülasyonlar basınç farkını tahmin etmek için tamamen ortak merkezli annülüs içindeki sıvıkatı akım için sonlu elemanlar metodu kullanılarak çözüşmüştür.
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SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmadaki deneysel verilere göre, kesinti yatağının kalınlığı ve basınç gradyanı
arasındaki ilişki incelenmiştir. Kesinti yatağının kalınlığı toplam akış alanının borular arasının
kesit bölgesindeki durgun kesintiler tarafından kaplanan alana oranı şeklinde tanımlanmıştır
[15]

Ar  Abed / Awellbore
Bu çalışmada, yatay kuyular içindeki sıvı-katı(kesinti) akışı için basınç gradyanı CFD
kullanılarak tahmin edilmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3 de CFD tarafından tahmin edilen basınç
gradyanı değerleri ile deneysel veriler karşılaştırılmıştır. CFD’nin doğruluğu ise basınç
gradyanının deneysel sonuçları ve model tahminlerini gösteren Şekil 4 incelenerek tespit
edilebilir. Şekildeki kesik çizgi %±20 hata payını, düz çizgi ise deneysel very ile hesaplanan
sonuçların tam eşleştiğini göstermektedir. Bu figürlerden de görüldüğü gibi, basınç gradyanı
çoğu durumda yeterli doğrulukta tahmin edilebilmektedir.

Şekil 2 Boru dönme hızı (rpm) 0 ve delme hızının (rop) 15 ft/sa olduğu durumlar için CFD simülasyonu ile
deneysel verilerin karşılaştırılması

1008

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

Ülker ve Sorgun

Şekil 3 Boru dönme hızı (rpm) 120 ve delme hızının (rop) 45 ft/sa olduğu durumlar için CFD simülasyonu ile
deneysel verilerin karşılaştırılması

Şekil 4 CFD kullanılarak tahmin edilen basınç farkının ölçülen değerlerle karşılaştırılması

SONUÇLAR
Bu makalede, yatay borular arasındaki çift fazlı sıvı-katı akışın basınç farkı CFD kullanılarak
tahmin edilmiştir. Aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
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Model sonuçları, deneylerle karşılaştırıldıǧında, modelin pek çok durumumda basınç
gradientini ± 20% hata payı ile tahmin edebildiǧi ortaya çıkmıştır.
Yatay boruların arasından geçen katı-sıvı iki fazlı akışkanın basınç farkı geçerli bir
doğrulukta belirlenebilmesi için CFD kullanılabilinir.
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AISC 360-10 VE TÜRK DEPREM YÖNETMELĠĞĠ (DBYBHY, 2007)’ NE
GÖRE ÇELĠK YAPILARIN TASARIMI
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Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, 13000, Bitlis
Fırat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ

ABSTRACT
The rules for the design of steel structures in accordance with the American AISC 360-10 and
Turkish Seismic Code (TSC-DBYYHY 2007) were investigated and studied in this study. A
structural system that has “high ductile frame in one direction and high ductile eccentrically
braced frame in other direction” was designed with regarding the principals of both codes.
Principals of design in accordance with the AISC 360-10, fundamentals of LRFD and ASD,
and classification of sections are deeply investigated in this investigation. The design of a sixstorey steel structure that has “high ductile frame in one direction and high ductile
eccentrically braced frame in other direction” is presented in this study. The structural
analysis was performed with using SAP2000 structural analysis software. Loading
combinations that are defined in AISC 360-10 are used in the structural analysis.

ÖZET
Bu çalışmada, Amerikan AISC (American Institute of Steel Construction) 360-10 ve Türk
Deprem yönetmeliği DBYBHY (Deprem Bölgelerinde Yapılan Binalar Hakkında
Yönetmelik) 2007‟ ye göre çelik yapıların tasarım kuralları araştırılmış ve irdelenmiştir.
Sayısal uygulama olarak, altı katlı çelik bir yapının tasarımı “bir doğrultuda süneklik düzeyi
yüksek çerçeveli, diğer doğrultuda süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çapraz perdeli sistem”
her iki yönetmelik esaslarıyla yapılmıştır. Araştırmada, AISC 360-10 yönetmeliğine göre
tasarım ilkeleri, LRFD ve ASD „ye göre hesap esasları, kesitlerin sınıflandırılması konuları
etraflıca araştırılmıştır. Çelik yapının yapısal analizi SAP2000 programı ile
gerçekleştirilmiştir. Analizde yükleme kombinezonu olarak AISC 306-10 yönetmeliğinin
yükleme kombinezonları alınmıştır.
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GĠRĠġ
Bu çalışmada Amerikan Şartnamesi AISC 360-10 (Specification for Structural Steel
Buildings, Çelik Binalar için Tasarım ve İnşaat Yönetmeliği) [1] ve Türk Deprem
Yönetmeliği 2007
(Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,
DBYBHY)‟de [2], çelik binalar için depreme dayanıklı yapı tasarım kuralları esas alınarak bir
araştırma yapılmıştır.
AISC 360-10 yönetmeliğinin uygulamada daha yaygın olduğu, mühendislerce tercih edildiği,
sonuçların daha anlaşılabilir ve uygulanabilir olduğu görülmüş, bu yönetmeliğe hakim olan
uzmanlar ve bilim adamları tarafından da bu husus doğrulanmıştır. Bu amaçla, bu çalışmada
AISC 360-10 yönetmeliğinin boyutlandırma esasları incelenmiş ve Türk Deprem Yönetmeliği
2007 (DBYBHY)‟de, Bölüm 4 teki çelik çerçevelerle ilgili sınırlamalar ve kriterlerin
sağlanıp sağlanmadığı araştırılmıştır.
Türk Deprem Yönetmeliği 2007 (DBYBHY), Amerikan Ulusal Deprem yönetmeliği
ANSI/AISC 341-05 (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings) [3] ile büyük
benzerlikler göstermektedir.
Amerikan ve Türk Deprem yönetmeliklerinin, gerek deneysel çalışmaların sonuçlarını
yansıtması gerekse büyük depremler sonucunda elde edilen sonuçları kapsaması bakımından
bu konuda dünyada bir boşluğu dolduracağını söylemek mümkündür.
AISC 360-10 YÖNETMELĠĞĠNE GÖRE TASARIM ĠLKELERĠ
Yapılan araştırmada, dünyada en yaygın olarak kullanılan “Çelik Yapı Tasarım”
yönetmeliğinin ANSI/AISC 360‐10 olduğu görülmüştür. SAP2000 [4] gibi yapısal analiz
programlarında tasarım aşamasında ilgili yönetmeliklerin programa katılmış olması, AISC
360-10 yönetmeliğinin etkin, uygulanabilir ve güvenilir olduğunu göstermektedir.
Yönetmelikte, LRFD [5] ve ASD [6] boyutlandırma ilkelerine göre çelik yapıların tasarımı ve
inşası konusunda gerekli kurallar verilmektedir.
LRFD (Load and Resistance Factor Design) ile çelik yapıların, Yük ve Mukavemet Çarpanına
Göre Tasarımı, kısacası çelik yapıların taşıma gücü ve ASD (Allowable Strength Design) ile
de Güvenlik Gerilmelerine Göre Tasarım ilkeleri ifade edilmektedir.
ASD, güvenlik gerilmelerine göre tasarımla, yaklaşık yüz yıldan beri uğraşılmaktadır. LRFD,
taşıma gücü ilkesiyle tasarımın ise yaklaşık otuz yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.
AISC 360-10 yönetmeliğinde yükler ve yükleme birleşimleri, Amerikan Yük şartnamesi
ASCE/SEI-7 ye göre alınmaktadır [7].
LRFD YaklaĢımıyla Tasarım
LRFD yöntemiyle tasarımda, yapısal güvenlik için aşağıdaki bağıntı verilir:

Ru   Rn

(1)

Burada, Ru : LRFD yük kombinezonlarıyla belirlenen gerekli dayanım, Rn : nominal
(karakteristik) dayanım,  : dayanım azaltma faktörü,  Rn : tasarım dayanımını (sınırlanan
yapısal tasarım), gösterir. Dayanım azaltma faktörü yönetmelikte   1 olarak tanımlanmıştır.
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ASD YaklaĢımıyla Tasarım
ASD, güvenlik gerilmeleriyle tasarım için aşağıdaki bağıntı verilir:

Ra  Rn / 

(2)

Burada, Ra : ASD yük kombinezonlarıyla belirlenen gerekli dayanım, Rn : nominal
(karakteristik) dayanım,  : güvenlik katsayısı, Rn /  : güvenlik gerilmesini gösterir.
Güvenlik katsayısı yönetmelikte  > 1 olarak tanımlanmıştır.
LRFD ve ASD yönetmeliklerine göre yapılan çözümlemede,


6 D  1  1.5


  4D  

(3)

olarak elde edilir.
Kesit Özellikleri
Basınç çubuklarında yerel burkulmanın önlenebilmesi için, enkesitte genişlik/kalınlık oranına
sınırlama getirilmiştir. AISC-360-10 Şartnamesinde, kesitler kompakt, kompakt olmayan ve
narin olarak sınıflandırılır. Ayrıca, Amerikan Deprem yönetmeliği AISC-341‟e göre ek bir
sınıflandırma daha verilir, o da sismik kompakt kesit sınıflandırılmasıdır. AISC-360-10 „da
enkesit koşullarıyla ilgili çizelgeler ayrıntılı olarak verilmiştir.
Çekme Çubuklarının Tasarımı
Çekme kuvvetinin statik bir kuvvet olduğu ve kesitin ağırlık merkezine etki ettiği kabul edilir.
Çekme çubuğunda narinlik için bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak yine de narinlik oranının
L
300 „ ü geçmemesi,  300 olması önerilmektedir. ( L: çubuk uzunluğu, r: atalet yarıçapı)
r
Brüt alandan ve kopma alanından, aşağıdaki çekme kuvvetleri hesaplanır:
Brüt alanın çekmede akma durumu için:
Pn =Fy Ag

(4)

Net alanın çekmede kopma durumu için:
Pn =Fu Ae

(5)

bulunur. Bu ifadelerle, tasarım çekme dayanımı, ve güvenlik çekme dayanımı, Pn / t brüt
alandan ve kopma alanından hesaplanabilmektedir.
Basınç Çubuklarının Tasarımı
Tasarım basınç dayanımı c Pn ve güvenlik basınç dayanımı, Pn /  c aşağıdaki gibi
hesaplanır:
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Nominal (kesit ve malzeme özellikleri kullanılarak) basınç dayanımı Pn , eğilme burkulması,
burulmalı burkulma ve eğilmeli-burulmalı burkulmadan hesaplanan alt limitler olmak üzere;
alınır.
AISC 360- 10 yönetmeliğinde çubuk narinliği için; KL / r  200 sınırlaması getirilmiştir.
Eğilmeli burkulmada nominal basınç dayanımı;
Pn  Fcr Ag

(6)

formülü ile hesaplanır. Kritik gerilme Fcr „nin hesabı için aşağıdaki gibi iki sınırlama
gözönüne alınır:

KL
E
 4.71
r
Fy
Fy


Fcr  0.658 Fe


(veya

Fy
Fe

 2.25 )


F
 y


KL
E
 4.71
r
Fy

(8)

(veya

Fy
Fe

 2.25 )

Fcr = 0.877 Fe
Burada, Fe = elastik burkulma gerilmesi olup aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır:

Fe 

(7)

 2E

(9)
(10)

(11)

 KL  2


 r 

Eğilme Etkisindeki Çubukların Tasarımı
Basit eğilme altında çubuklar incelenirken, eğilmenin ana eksen (güçlü eksen) etrafında
olduğu, kuvvetin, burulma meydana gelmemesi için, kayma merkezine etki ettiği kabul edilir.
AISC 360-10 yönetmeliğinde kesit davranışına göre mukavemet momentleri farklılık
gösterir. Yönetmelik, kesitleri şu şekilde sınıflandırmaktadır:
a. Kompakt kesitler (C): Plastik moment ve dönme kapasitesinin tümünü kullanan
kesitlerdir. Bu kesitlerde ancak, taşıma gücü aşıldıktan sonra yerel burkulma olayı
görülebilir.
b. Kompakt Olmayan Kesitler (NC): Bu kesitler, yerel burkulma olmadan akma
gerilmesine ulaşabilen kesitlerdir. Ayrıca bu kesitlerin kompakt kesitlerden ayrıcalığı,
dönme kapasitesinin olmayışıdır.
c. Narin Kesitler (S): Bu kesitlerde, kesiti oluşturan elemanlarda (başlık levhalarında,
gövde levhalarında), akma gerilmesine ulaşılmadan, yerel burkulma olayı meydana
gelmektedir.
Tasarım eğilme dayanımı

ve güvenlik eğilme dayanımı,
olarak alınır.
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Kesme Kuvveti Etkisindeki Çubukların Tasarımı
Kesme kuvveti etkisi altında çubuklar incelenirken, kesitin tek veya çift simetri eksenli
olduğu ve kesme kuvvetinin gövde düzlemi tarafından karşılandığı kabul edilir.
Tasarım kesme dayanımı, v Vn ve kesme güvenlik dayanımı, Vn / v „in hesaplanmasında,
olarak alınır.
Eğilme + Eksenel Kuvvet ve Burulma Kuvveti Etkisindeki Çubukların Tasarımı
Burada, AISC 360-10 yönetmeliğine göre, bir veya iki simetri eksenli çubukların, eksenel
kuvvet ve eğilme etkisi altındaki tasarımı, burulmalı veya burulmasız, ve sadece burulma
etkisi altında kalması durumları incelenmiştir.
Bu başlık altında, “Çift ve Tek Simetri Düzlemli Çubukların Eğilme ve Eksenel Kuvvet Altında
Tasarımı” ve “Burulma Momenti Etkisindeki HSS Boru ve HSS Dikdörtgen Kesitlerin
Tasarımı” için formülasyonlar ve sınırlandırılmaları verilmiştir.
TÜRK DEPREM YÖNETMELĠĞĠ (DBYBHY, 2007)’ NE GÖRE ÇELĠK YAPILARIN
TASARIMI
DBYBHY 2007‟de, depreme karşı davranışları bakımından, çelik binaların yatay yük taşıyıcı
sistemleri, süneklik düzeyi bakımından iki sınıfa ayrılmıştır.
a. Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler
b. Süneklik Düzeyi Normal Sistemler
Bu şekilde sınıflandırma, “Süneklik Düzeyi Yüksek Çerçeveler”, “Süneklik Düzeyi Yüksek
Merkezi Çelik Çaprazlı Perdeler”, “Süneklik Düzeyi Yüksek Dışmerkez Çelik Çaprazlı
Perdeler”, “Süneklik Düzeyi Normal Çerçeveler” ve “Süneklik Düzeyi Normal Merkezi Çelik
Çaprazlı Perdeler” olarak, deprem yönetmeliğindeki tanımlamalarla, beş başlık altında
yeniden yazılabilir.
Söz konusu bu sistemlerle ilgili tüm formülasyonlar ve uygulama kısıtlayıcıları bu
araştırmada gözönüne alınmıştır.
SAYISAL UYGULAMALAR
Bu çalışmada, Amerikan Şartnamesi AISC 360-10 ve Türk Deprem Yönetmeliği DBYBHY2007 esas alınarak, çelik bir binanın tasarımı yapılmıştır.
Seçilen çelik bina, Kaynak[8]‟ den alınan, “bir doğrultuda süneklik düzeyi yüksek çerçeveli,
diğer doğrultuda süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çapraz perdeli” bir yapı sistemidir. Söz
konusu problem, ilgili kaynakta[8] çözülürken, ülkemiz şartnameleri,
TS498[9] ve
TS648[10] „deki yüklemeler ve hesap esasları göz önüne alınmıştır.
Sistemin kalıp planı Şekil 1 de, verilmiştir. Üç boyutlu sistem genel görünüşü ve SAP2000
hesap modeli Şekil 2 de görülmektedir.
Çelik binanın (x) doğrultusundaki yatay yük taşıyıcı sistemi, süneklik düzeyi yüksek dışmerkez
çapraz perdelerden, (y) doğrultusundaki yatay yük taşıyıcı sistemi ise, süneklik düzeyi yüksek
moment aktaran çerçevelerden oluşmaktadır.
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1015

1

Ülker , Savaş

2

Taşıyıcı sistemin kirişleri ve kolonları, Avrupa norm profilleri (kirişler için IPE profilleri,
kolonlar için HEB profilleri) kullanılarak tasarlanmıştır. Düşey düzlem çapraz elemanları ise
kare kesitli kutu profillerden seçilmiştir.

Şekil 1. Normal kat sistem planı

Şekil 2. Üç boyutlu sistem genel görünüşü ve SAP2000 hesap modeli
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Tasarımı yapılacak olan çelik yapı, 1. derece deprem bölgesinde, Z2 yerel zemin sınıfı
üzerindedir. Yukarıda tanımlanan yapının deprem parametreleri, DBYBHY 2007, ilgili
maddeler gözönüne alınarak aşağıdaki şekilde yazılabilir:
♦ Etkin yer ivmesi katsayısı (10 deprem bölgesi): A0 = 0.40, ♦ Bina önem katsayısı (konutlar
ve işyerleri): I = 1.00, ♦ Spektrum karakteristik periyotları:
(Z2
yerel zemin sınıfı), ♦ Taşıyıcı sistem davranış katsayısı: ( x doğrultusunda deprem yüklerinin
tamamının süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdeler tarafından taşındığı çelik
bina): R = 7, (y doğrultusundaki deprem yüklerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek
çerçevelerle taşındığı bina): R = 8, ♦ Hareketli yük katılım katsayısı (konutlar ve işyerleri): n
= 0.30
Binanın yapısal analizi, SAP2000 V14.2 de gerçekleştirilmiştir. DBYBHY-2007 ye göre,
sistemin tüm hesaplamaları yapılmış ve tüm kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Hesaplamada
yükler ve yük kombinezonları AISC 360-10 yönetmeliğine uygun olarak, ASCE/SEI-7 ye
göre alınmıştır.
SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
DBYBHY-2007‟nin 4. Bölümünde verilen „Çelik Binalar İçin Depreme Dayanaklı Tasarım
Kuralları‟ bölümünün incelenmesinden ve değerlendirilmesinden; burada verilen tüm
koşulların (malzeme, enkesit, süneklik düzeyi tasarım kuralları, merkezi çelik çaprazlı
perdelerin tasarım kuralları ve dışmerkez çelik çaprazlı perdelerin tasarım kuralları)
ANSI/AISC 341-05 ile büyük benzerlik gösterdiği görülmüştür.
TS 648 yönetmeliğine göre boyutlandırma, emniyet gerilmeleri esaslarına göre yapılmaktadır.
Halbuki günümüzde çelik yapıların tasarımında hemen hemen tüm dünyada taşıma gücü
yöntemine (LRFD) geçilmiştir. TS648 yönetmeliğimiz bu konuda yetersiz kalmaktadır.
AISC 360-10 yönetmeliğinde verilen yükleme kombinezonları ile elde edilen kat ağırlığı,
kesit tesirleri, kat ötelemeleri ve ikinci mertebe etkileri gibi değerler, TS648 ve DBYBHY2007 „ye göre yaklaşık %10-28 mertebesinde büyük bulunmuştur. Toplam kat ağırlığı kaynak
[8]‟de Wi = 15127 kN iken, bu çalışmada toplam kat ağırlığı, Wi = 16527.3 kN olarak, %8.5
daha fazla hesaplanmıştır. Bu da AISC 360-10 yönetmeliğinin daha güvenli olduğunu
göstermektedir.
Sonuç olarak, çelik yapıların hesap ve tasarımında; güncel olan ve dünyada yaygın olarak
kullanılan, çok ayrıntıya yer vermeyen, taşıma gücü yöntemi LRFD „yi de kapsayan
yönetmeliğin AISC 360-10 olduğu görülmüştür. Bu yönetmelik kapsamında bir yönetmeliğin
ülkemizde hazırlanması ve DBYBHY-2007 ile birlikte kullanılması gerçekçi bir yaklaşım
olacaktır.
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ABSTRACT
Double-layer space trusses are frequently used all over the world for covering large-span
industrial buildings, exhibition centers, stadiums, auditoriums and hangars. We know there
are many kinds of imperfections in space structure elements, which include both material and
geometric that make factual behavior Prediction of structures very difficult or impossible.
Elements with initial geometric imperfections in space trusses are a common phenomenon; in
addition, equivalent initial geometric imperfections can be applied for modeling of residual
stresses or eccentric loading effect. The number of members in the space structures is usually
high as is the diversity in the kind of initial imperfection. The structure must be analyzed with
non-linear methods, making these approaches time consuming, and potentially uneconomical.
In addition, because vulnerability of double-layer grid space structures to progressive collapse
phenomenon, it is necessary to pay special attention to this phenomenon in the design process.
Double layer grid trusses, because of their large degree of static indeterminacy, are often
assumed to have sufficient redundancy such that the loss of one member would cause force
redistributions that can be accommodated by the remaining structure but progressive collapse
phenomenon can limit the load bearing capacity. In this study, we have studied final load
bearing capacity and collapse mechanism by nonlinear static approach for the sake of
nonlinear analysis SAP2000-V16 program has been used for our double-layer space trusses
model and In order to determine non-linear pre-buckling and post-buckling analysis of
compressive element, LUSAS software including BM3 element has been used.
Keywords: Collapse mechanism, Double-layer space trusses, imperfections
ÖZET
Çift katmanlı uzay kafesler tüm dünyada çoğunlukla büyük açıklıklı sanayi binaları, sergi
merkezleri, stadyumlar, amfileri ve hangarlarda kullanılmaktadır
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Uzay yapı elemanlarında, yapının gerçek davranışını tahmin etmeyi zorlaştıran veya imkânsız
yapan birçok çeşit malzeme ve geometrik kusurların olduğunu biliyoruz. Uzay kafeslerde
başlangıç geometrik kusurlu elemanlar genel bir olgudur; buna ek olarak, eşdeğer başlangıç
geometrik kusurlar artık gerilmeler veya eksantrik yükleme etkisinin modellemesi için
uygulanabilir
Uzay yapılardaki eleman sayısı genellikle başlangıç kusurların tipi kadar yüksek
çeşitliliktedir. Yapı, zaman tüketen ve potansiyel olarak ekonomik olmayan lineer olmayan
metotlarla analiz edilmelidir. Buna ilaveten, çift-katmanlı ızgara uzay yapıların kademeli
çökme tehlikesi, tasarım aşamasında bu olguya dikkat etmeyi gerektiriyor. Çift katmanlı
ızgara kafeslerin yüksek derecedeki statik kararsızlığından dolayı, çoğunlukla yeterli sayıda
fazla elemanın olduğu kabul edilir, öyle ki bir elemanın kaybı yükün tekrar dağılımını yapının
kalan kısmı tarafından karşılanabilir fakat kademeli çökme, yük taşıma kapasitesini
sınırlayabilir. Bu çalışmada, lineer olmayan statik yaklaşım kullanılarak nihai çökme
mekanizması ve yük taşıma kapasitesi incelenmiştir. Çift katmanlı uzay kafeslerin
modellemesi için SAP2000-V16 programı kullanılmıştır ve basınç elemanlarının burkulma
öncesi ve burkulma sonrası lineer olmayan analizi yapmak için, LUSAS programı ve BM3
elemanı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çökme Mekanizması, Çift-Katmanlı Uzay Kafesler, Kusurlar

INTRODUCTION
Double layer grids are typical examples of prefabricated space structures and also one of the
most popular forms which are frequently used nowadays[1]. These structures have proved to
be very economic in terms of the height and ease in construction[2]. Double-layer reticulated
structures are generally indeterminate from statically point of view, as occasionally there are
no problems in stability and structure efficiency and even with an elimination of structure
elements of 15%–25%, this preconception sometimes causes the engineers to be mislead
about the estimation of the structure safety factor. When one of the compressive elements
yields, truss stiffness decreases. After the buckling of the compressive element, its force is
shed among the other elements. Consequently, other bars are buckled and lead to progressive
collapse phenomenon that imposes an impact dynamic effect on the structure [3].
Applications of double-layer space structures are numerous and include the notorious
Hartford Coliseum space roof truss in Connecticut, USA [4]. However, the unfortunate
catastrophic failure of this particular space roof truss in 1978 resulted in extensive research on
the progressive failure of space trusses Obviously, the aftermath of any building collapse is
disastrous and very unfortunate, however, the failure of the Coliseum roof along with other
failures in more conventional structures has led structural engineers to realize the importance
[5]. The Hartford Civic Center Coliseum collapsed in the early morning hours on January 18,
1978. Hosting site for various concerts and hockey games, the building was filled with nearly
five thousand spectators only hours before the collapse. It is not uncommon to see heavy
snow storms in Hartford, Connecticut, but the winter on 1978 caused the largest snow storm
in the five year life span of the arena. Loading from the snow caused the 300 ft. by 360 ft.
space frame roof to deflect so much, the center fell 83 ft. in upon itself, as seen in Figure 1.
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Figure1. Hartford Civic Center Coliseum after collapsing
Space frame construction consists of top and bottom square grids with nodal joints on center,
connected by diagonal staggered bars. This type of construction resembles pyramid trusses of
steel bars linked together into a uniform roof structure. The horizontal bars of the Hartford
Civic Center connected at one node, while the diagonal members connected at another
separate node below the first, creating a bending moment. Nodes being separated from one
another was a byproduct of the use of steel angles configured into a cross shape. A cross
shape offers significantly less efficiency in compression than a tube shape because it bends
and twists under relatively low stresses. Lateral bracing of the top chords was met through
diagonals in the interior of the frame, but along the edges there was no means to prevent outof-plane bending. Therefore, for determining real behavior of structure, tensional and
compressive behavior of elements after reaching critical load must be considered in analysis,
and the structure analyzing process must continue until the overall collapse of the structure.
Usually, when a tensional element reaches yield load, its load capacity increases as a result of
strain hardening [2], however, when a compressive element buckles, load capacity decreases.
The stiffness of post-buckling compressive elements has an effective influence on the total
behavior of the element. It means that, if compressive elements become unstable and abruptly
sheds its load to the other elements, its effect will be worse than when the load gradually
sheds on the other elements [6].In most buckling methods, the load-displacement behavior of
the compressive element should be determined first, and then the results can be used in the
modeling of nonlinear compressive elements behavior. There will be three collapse
mechanisms for the structures mentioned below: overall collapse, local collapse with dynamic
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snap through, and local collapse without snap-through, we know reticulated shells have the
same specification similar to reticulated and shell structures and will encounter with problems
of both structures[7].
2. MODELING
2.1. FLAT DOUBLE-LAYER TRUSS
The flat double-layer truss that has been used in this study includes the pin ended connections.
The dimension of the structure plan is 40 *40 m at top layer and 38*38m at bottom layer,
which is almost square on square. The distance between two layers is 1.80m. the element
length in flat double-layer grid are 2m for lower and upper layer elements and 2.2891 m for
diagonal members as Figure 2. The model with a depth of 2.2891 m allows every diagonal
member to be the same length. The whole space truss model was simply supported All of the
supports were positioned along all external edge at the truss lower layer edges. The used
imperfection was geometrical imperfection with an initial deviation at the element midpoint.
The maximum initial deviation of the member at mid-point from the chord line was taken to
be ε=0.005similar to author previous work [3]. The material is steel and its yield stress is 250
MPa and yang module is 210000 MPa. Flat double-layer truss has been design for 400 kg/m2
loading at upper layer and the structure has been designed with linear analysis according to
AISC-ASD89 with SAP2000 then nonlinear static analysis has been done (Figure3).

Figure2. 3D model and elevation view of used flat double-layer truss

Figure3. Loaded model
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2.2 ANALYSES OF COMPRESSIVE ELEMENTS IN THE FINITE ELEMENT
METHOD [3]
In order to do non-linear pre-buckling and post buckling analysis, LUSAS software and BM3
element has been used for compressive element modeling. The material is steel and its yield
stress is 250 MPa and young modulus is 210000 MPa. All profiles were selected from steel
tube with an external radius of 80 mm and a wall thickness of 8 mm.
-Complete elasto-plastic stress-strain relationship for material is considered and regardless of
hardening effect, we assumed a symmetric relationship for a stress-strain diagram
-We assumed the element section to be prismatic and symmetric.
-We generalized each element to ten equal parts to achieve reliable results.
-We used the Kirchhoff thin beam model to determine the behavior of the compressive
elements regardless of the shear deforming effect.
-If the compressive elements became straight with homogenous material, pure compressive
condition was said to have occurred. However, there were not any ideal compressive elements
with the mentioned characteristics. Some imperfections may create a bending moment in the
compressive elements and decrease the load bearing capacity.
-In this study the compressive element initial curvature as a geometric imperfection was
considered as ε=0.005.
-We assumed that compressive elements do not have local instability. In order to determine a
compressive element load-displacement relationship we can use a statically large deformation
elasto-plastic non-linear analysis while both material and geometric nonlinearity analyses
have been used (Figure 3) [5].
-Drawing an equilibrium non-linear route until reaching the buckling load was done by
Newton-Raphson repetitive method. This method has been diverged due to being a singular
stiffness matrix adjacent to buckling critical point; consequently it would not be efficient. In
order to draw a balanced route adjacent with a critical point, we used the arc length method.
3. RESULT AND DISCUSSION

3.2. RESULT OF NONLINEAR ANALYSIS OF FLAT DOUBLE LAYER TRUSS

As a result of nonlinear static analysis that has been shown in Fig 4, it is obvious that the
system rigidity is very high and the flat double layer truss failure type is overall collapse.
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3.3. PROPAGATION OF PLASTIC HINGES FORMATION AT THE TOP LAYER
OF DOUBLE LAYER TRUSS

Step1
1024
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Step4.

Step5.
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Step6.

4. CONCLUSION
Very systematic nonlinear and linear analysis is presented for double layer grid behavior
prediction in scientific research papers. But they are very time consuming. In this study,
capability of sap2000 program for nonlinear static analysis by considering initial imperfection
has been investigated and failure mechanism after compressive element buckling has been
evaluated by plastic hinges formation and the final load bearing capacity can be extracted. As
a result, SAP2000 can be used as a useful program for nonlinear-static analysis at flat double
layer trusses.
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DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN
DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ
Orhan Yapıcı1, Emre Karaman2, Sezer Öztürk3, Nihan Doğramacı Aksoylar4 ve
Cenk Aksoylar5
1,2,3,4,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
In finite element method which is one of the most widely used numerical analysis method of
structural systems, forces and displacements are related by stiffness matrix. The aim of this
study is to determine the stiffness matrix of plane frame element by experimentally.
Experimental studies are performed in two stages. In the first stage, tensile tests are done to
determine the mechanical properties of the specimens. In the second stage, coefficients of
stiffness matrix is determined experimentally using Load and Boundary Conditions Box
(LBCB) which has ability to generate displacements and rotations in six degree of freedom by
applying unit displacements. Then the related coefficients of stiffness matrix is compared
with theoretical ones and reasons of deviations are examined. According to the results, it is
observed that the values of related coefficients are quite close to each other.
ÖZET
Yapısal sistemlerin sayısal analizleri içinde en yaygın kullanım alanına sahip olan sonlu
elemanlar metodunun uygulanması sırasında her bir elemana ait serbestlik derecelerinde
oluşan deplasman ve kuvvetlerin ilişkisi eleman rijitlik matrisleri ile oluşturulur. Bu
çalışmanın amacı, elastik bölgede davranış gösteren çelik malzemeli bir düzlem çubuk
elemanına ait rijitlik matrisinin deneysel çalışmalarla elde edilmesi ve teorik rijitlik matrisiyle
karşılaştırılarak oluşan farklılıkların irdelenmesidir. Deneysel çalışmalar iki aşamalı olarak
yürütülmüştür. Çalışmanın ilk aşamasında deneylerde kullanılacak numunelere ait mekanik
malzeme özellikleri çekme testleri yapılarak belirlenmiştir. İkinci aşamada ise altı serbestlik
dereceli yük ve deplasman hücresi kullanılarak deney düzeneği hazırlanmış ve rijitlik
matrisinin ilgili terimleri birim yüklemeler yapılarak deneysel olarak belirlenmiştir. Ardından
deneysel olarak belirlenen rijitlik matrisi teorik sonuçlarla karşılaştırılmış ve oluşan
farklılıkların nedenleri irdelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen rijitlik matrisi
ve teorik rijitlik matrisinin ilgili terimlerinin birbirlerine oldukça yakın olduğu görülmüştür.
GİRİŞ
Yapısal sistemlerin analizi, yapı davranışına ait kabullerin yapılması ile denge koşullarından
veya enerji yöntemlerinden çıkarılan denklemlerin yaklaşık sayısal çözümünü sağlamak
yoluyla yapılır. Yapısal sistemlerin sayısal analizleri için seri çözümleri, sonlu farklar, sınır
elemanlar ve sonlu elemanlar gibi pek çok yaklaşık çözüm yöntemi kullanılmaktadır. Bu
çözüm yöntemleri içinde sonlu elemanlar en yaygın kullanım alanına sahiptir. Sonlu eleman
yöntemi, incelenecek bölgenin sonlu eleman denilen çeşitli alt bölgelere ayrılması ve sonra
her bir elemanın kendisine komşu olan elemanlarla düğüm noktaları üzerinden uygun bir
biçimde ilişkilendirilmesi esasına dayanır [1].
Sonlu elemanlar metodunun uygulanması sırasında, her bir elemana ait serbestlik
derecelerinde oluşan deplasman ve kuvvetlerin ilişkisini kuran eleman rijitlik matrisleri

1029

1

2

3

4

Yapıcı , Karaman , Öztürk ,Doğramacı Aksoylar ve Aksoylar

5

oluşturulur. Ardından eleman matrislerinden sistem matrislerine geçilerek yapının genel
rijitlik matrisi elde edilir.
Çalışmanın amacı, elastik bölgede davranış gösteren çelik malzemeli bir düzlem çubuk
elemanına ait (1)’de verilen rijitlik matrisinin deneysel olarak elde edilmesi ve teorik rijitlik
matrisi terimleriyle kıyaslanarak ortaya çıkan farklılıkların nedenlerinin irdelenmesidir.
Düzlem eleman her iki ucunda ikişer adet öteleme ve bir adet dönme serbestlik derecesi
içermektedir. İşlemlerin basitliği açısından, elemanın uniform uzama rijitliğinin (EA) ve
uniform eğilme rijitliğinin (EI) olduğu kabul edilmiştir. Teorik rijitlik matrisi Bernoulli-Euler
varsayımına göre belirlendiği için deney numuneleri de bu varsayımı sağlayacak şekilde
uzunluğu en büyük kesit boyutunun 10 katından fazla olacak şekilde tasarlanmıştır.
Teorik rijitlik matrisinin elastik sınırlar içerisinde yeterli hassasiyette sonuçlar vermesine
rağmen, rijitlik matrisinin deneysel olarak elde edilebilmesi özellikle elastik ötesi bölgedeki
teğetsel davranışın belirlenebilmesi açısından büyük öneme sahiptir.
0
 EA L
 0
12
EI
L3

 0
6 EI L2
Ke  
0
  EA L
 0
12 EI L3

6 EI L2
 0

0
6 EI L2
4 EI L
0
6 EI L2
2 EI L

 EA L
0
0
12 EI L3
0
6 EI L2
EA L
0
0
12 EI L3
0
6 EI L2

0

6 EI L2 
2 EI L 

0

6 EI L2 

4 EI L 

(1)

Deney numunesine etkitilecek deplasmanlar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi “Yapı
Mekaniği ve Deprem Araştırma Laboratuvarı” nda bulunan altı serbestlik dereceli yük ve
deplasman hücresi kullanılarak verilmiştir. Altı serbestlik dereceli yük ve deplasman hücresi
her üç eksen doğrultusunda öteleme veya kuvvet ve her üç eksen etrafında dönme veya
moment olarak aldığı komutları deney numunesine yansıtabilmektedir. Laboratuvarda
kullanılan hücrenin fotoğrafı ve teknik kapasitesi Şekil 1’de verilmiştir. Altı eksenli yük ve
deplasman hücresi temel olarak altı bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 1) hücrenin sabit kasası,
2) hücrenin hareketli yüzeyi, altışar adet 3) hidrolik kriko, 4) yük ölçer, 5) deplasman ölçer,
ve 6) servo vana dır. Bu sayede, hücrenin hareketli yüzeyinin her bir serbestlik derecesi hem
deplasman/dönme hem de kuvvet/moment olarak kontrol edilebilmektedir. Yük ve deplasman
hücresi SC6000 (Servo controller) ile kontrol edilmektedir [2].
Teknik Kapasite
X

Y

Z

Yer
Değiştirme

± 50 mm

± 25 mm

± 25 mm

Dönme

± 11.6o

± 9.4o

± 20.4o

Kuvvet

18.6/31
kN (B/Ç)

9.3/15.6
kN (B/Ç)

27.9/46.8
kN (B/Ç)

Moment

2.2 kN.m

2.6 kN.m

2.2 kN.m

Şek
il 1. Altı serbestlik dereceli yük ve deplasman
hücresi
DENEYSEL ÇALIŞMA

Yapılan çalışmada ilk olarak deneylerde kullanılacak olan numunelerin geometrik özellikleri
ile bağlantı detayları belirlenmiştir. Deneylerde içi dolu 12mm’lik kare kesitli çelik profiller
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kullanılmıştır. Çalışmada teorik rijitlik matrisi Bernoulli-Euler varsayımına göre belirlendiği
için deney numuneleri de bu varsayımı sağlayacak şekilde uzunluğu en büyük kesit
boyutunun 10 katından fazla olacak şekilde tasarlanmıştır. Her iki ucundan 50mm’lik eşit
kollu korniyerlere kaynaklanan kare profil, güçlü duvar ve yük hücresi üzerinde bulunan
bağlantı elemanlarına M12 bulonlarla bağlanmıştır. Deney numunesine ve bağlantı
elemanlarına ait geometrik özellikler Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Deney numunesi ve bağlantı detayları
Düzlem çubuk elemanın deneysel rijitlik matrisinin hesaplanmasına geçilmeden önce deney
numunelerinin mekanik malzeme özellikleri ve gerilme-şekil değiştirme ilişkileri TS EN ISO
6892-1, 2011 [3] yönetmeliğine göre ortam sıcaklığında yapılan çekme deneyleri ile
belirlenmiştir. Bu deneylerde kullanılan üç numune de aynı profilden 300 mm uzunluğunda
kesilerek hazırlanmıştır. Deney hızı 0.21mm/dak alınmıştır. Her bir numune için gerilme-şekil
değiştirme eğrileri ayrı ayrı elde edilerek elastisite modülleri hesaplanmış ve ortalamaları
alınarak teorik rijitlik matrisinde kullanılacak elastisite modülü 181860 MPa bulunmuştur. Bir
deney numunesine ait gerilme-şekil değiştirme grafiği Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3: Çekme deneyinden elde edilen gerilme-şekil değiştirme grafiği
Deneylerde numunenin bir ucu yük ve deplasman hücresinin hareketli yüzeyine, diğer ucu ise
güçlü duvar görevi yapan çelik konstrüksiyona rijit davranış gösterecek şekilde bağlanmıştır.
Ardından yük ve deplasman hücresinin hareketli yüzeyine sırasıyla her bir serbestlik derecesi
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1031

1

2

3

4

Yapıcı , Karaman , Öztürk ,Doğramacı Aksoylar ve Aksoylar

5

için ( x , yatay eksende öteleme, z , düşey eksende öteleme ve  y , düzleme dik eksen
etrafında dönme) 1 birimlik deplasman etkitilerek, hareketli yüzeyde oluşan kuvvet ve
momentler, her bir krikonun ucunda bulunan yük ölçerler yardımıyla hesaplanmıştır.
Düzlem çubuk elemanın teorik rijitlik matrisinin doğrusal olmayan geometrik davranışı
içermemesi ancak deneysel çalışmada bu etkilerin tamamen sıfırlanmasının mümkün
olmaması nedeniyle referans bir numune üzerinde bu sorunun aşılması için deneyler
gerçekleştirilmiş ve birim deplasmanlar için sağlıklı ölçümlerin yapılabileceği en alt sınırları
belirlenmiştir. Bu sonuçların ışığında ( x ) yatay eksende öteleme +5 ile -5 aralığında 1 mm
deplasman adımıyla, ( z ) düşey eksende öteleme -0,4 ile 0.0 aralığında 0.1 mm deplasman
adımıyla, (  y ) düzleme dik eksen etrafında dönme +0.5 ile -0.5 aralığında 0.1 derece dönme
adımıyla gerçekleştirilmiştir. Her bir yükleme beş defa tekrarlanmıştır. Birim yüklemeler
sonucu elde edilen kuvvet ve momentler rijitlik matrisinin ilgili terimlerine yerleştirilmiştir.
Deneyler sırasında numunenin sadece bir ucunda ölçüm yapılabildiğinden bu uca ait 3x3 lük
rijitlik matrisleri kıyaslanmıştır.
Yapılan deneyler neticesinde numuneye uygulanan deplasmanın tamamının numunede
gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Numunenin rijit şekilde bağlı olduğu güçlü duvarın yaptığı
deplasmanın ve sadece numunenin yaptığı deplasmanın tespit edilebilmesi için deney
düzeneğinin bazı bileşenleri SAP2000 sonlu eleman programında modellenmiş (Şekil 4) ve
gerekli rijitlik değerleri elde edilmiştir [4]. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra sadece
numuneye ait deplasmanlar için elde edilen kuvvet ve momentler rijitlik matrisinin ilgili
terimlerine yerleştirilmiştir.

Şekil 4 : SAP2000 programında modellenen deney sistemi

SAYISAL SONUÇLAR
Yatay eksende +5 ile -5 aralığında 1 mm deplasman adımıyla gerçekleştirilen ( x ) öteleme
deneyleri sonucunda x  Fx , x  My , x  Fz grafikleri elde edilerek sırasıyla Şekil 5,
Şekil 6 ve Şekil 7’de gösterilmiştir.
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Şekil 5. x doğrultusunda öteleme ( x ) ve kuvvet ( Fx )

Şekil 6. x doğrultusunda öteleme ( x ) ve y ekseni etrafında moment ( My )

Şekil 7. x doğrultusunda öteleme ( x ) ve z doğrultusunda kuvvet ( Fz )

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Düşey eksende -0,4 ile 0.0 aralığında 0.1 mm deplasman adımıyla gerçekleştirlen ( z )
öteleme deneyleri sonucunda z  Fx , z  My , z  Fz grafikleri elde edilerek sırasıyla
Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10’da gösterilmiştir.

Şekil 8. z doğrultusunda öteleme ( z ) ve x doğrultusunda kuvvet ( Fx )

Şekil 9. z doğrultusunda öteleme ( z ) ve y ekseni etrafında moment ( My )

Şekil 10. z doğrultusunda öteleme ( z ) ve kuvvet ( Fz )
Düzleme dik eksen etrafında +0.5 ile -0.5 aralığında 0.1 derece dönme adımıyla
gerçekleştirilen (  y ) dönme deneyleri sonucunda  y  Fx ,  y  My ,  y  Fz grafikleri elde
edilerek sırasıyla Şekil 11, Şekil 12 ve Şekil 13’de gösterilmiştir.
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Şekil 11. y ekseni etrafında dönme (  y ) ve x doğrultusunda kuvvet ( Fx )

Şekil 12. y ekseni etrafında dönme (  y ) ve moment ( My ) ilişkisi

Şekil 13. y ekseni etrafında dönme (  y ) ve z doğrultusunda kuvvet ( Fz )
Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 13’de görüldüğü üzere birim deplasmanlara karşı gelen kuvvet ve
moment değerleri sıfıra yakın olduğundan rijitlik matrisinde ilgili terimler sıfır kabul
edilmiştir. Ayrıca Şekil 7’de x ekseni doğrultusunda birim deplasmana karşı gelen z ekseni
doğrultusunda ikinci mertebe etkisi sonucu oluşan kuvvet değerlerinin sıfıra yakın olduğu
gözlenmiş ve rijitlik matrisindeki ilgili terim sıfır alınmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen
rijitlik matrisinin ilgili terimleri ve numunenin rijit şekilde bağlı olduğu güçlü duvarın yaptığı
deplasmanın dikkate alındığı düzeltilmiş rijitlik matrisinin ilgili terimleri (2)’de verilmiştir.
XIX. Ulusal Mekanik Kongresi
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0
0
0
0
61417

6952.7


e


48.343
8662.7 
 0
44.603 8778.3  K düzeltilmiş deneysel   0
 0
 0
9753.7 2880933.7 
8943.1 2946453

(2)

Elastik bölgede davranış gösteren numunenin teorik rijitlik matrisi (3) ile düzeltilmiş ve
düzeltilmemiş deney sonuçları arasındaki farklar (4)de gösterilmiştir.

e
Kteorik

0
0
60902
0
0 
 60902
 0

47

10198
0

47

10198


 0
10198 2923294
0
10198 1461647 


0
0
60902
0
0 
 60902
 0
47
10198
0
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10198 1461647
0
10198 2923294
 0

Farkdüzeltilmiş
deneysel

0
0 
%0.9

 0
%2.9 %15.1
 0
%4.4 %1.4 

Farkdeneysel

0
0 
%88.6

 0
%5.1 %13.9 
 0
%12.3 %0.8 

(3)

(4)

SONUÇLAR
Bu çalışmada elastik bölgede davranış gösteren çelik malzemeli bir düzlem çubuk elemanına
ait rijitlik matrisi deneysel çalışmalarla elde edilmiş ve teorik rijitlik matrisi değerleriyle
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre teorik rijitlik matrisiyle düzeltilmiş deneysel
rijitlik matrisinin ilgili terimleri arasında %0.9 ile %15.2 oranında değişen farklar tespit
edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde düzeltme işleminin teorik ve deneysel eksenel rijitlik
değerleri arasındaki farka olumlu etkisi olurken özellikle birim dönmeden dolayı oluşan
kuvvetlerle ilgili rijitlik teriminde benzer bir etki görülmemiştir. Elde edilen veriler ışığında
çubuk elemanlarının elastik ötesi sınırlardaki teğetsel rijitlik matrislerinin elde edilmesinin
önü açılmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın fiziksel deneyler ve matematiksel modellerin bir
arada kullanıldığı birden fazla kaynaktan beslenen yapı analiz sistemlerinin geliştirilmesine
katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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WİNKLER ZEMİNE OTURAN ELASTİK İKİ TABAKA İÇİN SÜREKLİ
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ABSTRACT
In this paper, a continuous contact problem for two bonded elastic layers resting on a Winkler
foundation and loaded by uniformly distributed load is solved using finite element method.
Body forces of elastic layers are neglected in the problem. Thickness in z-direction is taken to
be unit. The finite element model of the problem is constituted using ANSYS software and
the two dimensional analysis of the problem is carried out. By reason of the fact that
maximum value of the normal stress is on the symmetry axis, x and y stresses on the
symmetry axis are determined for various dimensionless quantities. Finally, the results
obtained from finite element method are verified by comparison with the analytical results.
ÖZET
Bu çalışmada, düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve Winkler zemine oturan birbirine yapışık
elastik iki tabakanın sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak
çözülmüştür. Çözümde tabakaların kütle kuvvetleri ihmal edilmiştir. Problem düzlem hal için
incelendiğinden z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim olarak alınmıştır. Problemin sonlu
eleman modeli ANSYS paket programı kullanılarak oluşturulmuş ve iki boyutlu analizi
yapılmıştır. En büyük normal gerilmeler simetri ekseni üzerinde meydana geldiğinden, bu
eksende oluşan x ve y gerilmeleri çeşitli boyutsuz büyüklükler için elde edilmiştir. Son
olarak bulunan sonuçlar literatürdeki analitik sonuçlarla karşılaştırılarak doğrulanmıştır.
GİRİŞ
Temas problemleri pratik öneme sahip mühendislik yapılarında geniş uygulama alanları
bulmuşlardır. Temeller, yol ve havaalanı üst yapıları, demiryolları, akaryakıt tankları, tahıl
siloları, silindirik miller ve bilyeler bu uygulama alanları arasında yer aldığı söylenebilir. Bu
nedenle temas problemlerine ilişkin literatürde çok sayıda analitik [1-5] ve nümerik [6-10]
çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların yanında, Adams ve Bogy [11] farklı elastik özelliklere
sahip yarım düzlem ile yarı sonsuz tabaka arasındaki değme problemini incelemişlerdir.
Dempsey vd. [12] Winkler temeline oturan sonsuz uzunluktaki elastik tabakanın değişik
yüklemeler altındaki değme problemini ele almışlardır. Blázquez vd. [13] iki boyutlu temas
problemleri için sınır elemanlar metoduyla çözümü irdelemişlerdir.
Sürtünmeli temas problemi için sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemlerinin birleşimi
Guyot vd. [14] tarafından ele alınmıştır. El-Borgi vd. [15] fonksiyonel derecelendirilmiş bir
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tabaka ve homojen yarım düzlem arasındaki ayrılmalı temas problemini incelemişlerdir. Oysu
[16] yeniden ağlara bölme tekniğini kullanarak sonlu elemanlar ve sınır elemanlar ile değme
gerilmesi analizini irdelemiştir. İki elastik çeyrek düzleme oturan ve tekil yükü ileten dairesel
rijit bir panç ile bastırılan sürtünmesiz elastik tabaka problemi ve bu probleme yapay sinir ağı
yönteminin uygulanması Çakıroğlu [17] tarafından çalışılmıştır. Chen vd. [18] elastik yarım
düzleme bağlanmış pançların olması durumundaki değme problemi için singüler integral
denklem metodunu incelemişlerdir. Yaylacı [19], iki elastik çeyrek düzleme oturan elastik iki
tabakanın ayrılmalı temas problemini incelemiştir. Winkler zemine oturan fonksiyonel
derecelendirilmiş tabaka için temas problemi Çömez [20] tarafından ele alınmıştır. Öner vd.
[21] Winkler zemine oturan elastik iki tabaka için ayrılmalı temas problemini analitik ve
sonlu elemanlar yöntemini kullanarak çözmüşlerdir. Gun ve Gao [22] sınır elemanlar
metodunu kullanarak fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler için sürtünmeli temas
problemini incelemişlerdir.
Bu çalışmada, düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve Winkler zemine oturan birbirine yapışık
elastik iki tabakanın sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak
çözülmüştür. En büyük normal gerilmelerin simetri ekseni üzerinde olduğu bilindiğinden, bu
eksende oluşan x ve y normal gerilmeleri çeşitli boyutsuz büyüklükler için elde edilmiştir.
Son olarak bulunan sonuçlar literatürdeki analitik sonuçlarla Birinci [23] karşılaştırılarak
doğrulanmıştır.
PROBLEMİN TANIMI
Düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve Winkler zemine oturan birbirine yapışık elastik iki
tabakanın sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülmüştür.
Çözümde tabakaların kütle kuvvetleri ihmal edilmiştir. Üst tabaka (-a, +a) aralığında düzgün
yayılı yükle yüklenmiştir. Tabakalar ve Winkler zemin (-∞, +∞) aralığında uzanmaktadır.
Problem düzlem hal için incelendiğinden z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim olarak
alınmıştır. (Şekil 1).

P0

h1

a

a

h
h2

Şekil 1. Problemin Geometrisi
Burada i, i (i=1,2) ve k0 sırasıyla tabakanın kayma modülünü, Poisson oranını ve elastik yay
sabitini ifade etmektedir. Ayrıca h1, h2 ve h sırasıyla (1) nolu tabakanın yüksekliğini, (2) nolu
tabakanın yüksekliğini ve tabakaların toplam yüksekliğini göstermektedir.
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PROBLEMİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
ANSYS [24] paket programıyla yapılan bu analizde, eleman tiplerinin belirlenmesi,
elemanların malzeme özelliklerinin atanması, problemin geometrisinin oluşturulması, ağ
yapısının oluşturulması, sınır şartlarının verilmesi, yüklemenin yapılması, problemin çözümü
ve analiz sonuçlarının alınması gibi birçok işlem gerçekleştirilmiştir. Problem y eksenine göre
simetrik modellenmiş olup tabakaların ağırlığı ihmal edilmiştir (Şekil 2). Sonlu elemanlar
modelinin tüm parçalarında lineer, elastik ve izotropik malzeme kullanılmıştır. Analizlerde
tabakaların yarı uzunluğu L=0.5 m ve (2) nolu tabakanın yüksekliği h2=0.1m, Elastisite
Modülü ve Poisson oranı sırasıyla E2=3x1010 Pa, 2=0.34 olarak alınmıştır. Yayılı yük değeri
ise 𝑃0 =10x104 N/m olarak alınmıştır. (1) nolu tabakaya ilişkin değerler ve k0 elastik yay
sabitine ilişkin değerler ise analizlerde kullanılan oranlara bağlı olarak hesaplanmış ve
kullanılmıştır.
P0






Şekil 2. Analiz geometrisi
Eleman seçimi, analizde kullanılacak olan matematiksel modelin belirlenmesi açısından son
derece önemlidir. Elemanlar yapılacak analizin çeşidine göre seçilir. Yani statik, termal,
akışkan veya elektromanyetik analizler için farklı elemanlar kullanılır. Benzer şekilde analiz
edilecek olan modelin 2 veya 3 boyutlu olması eleman seçimindeki etkenlerden biridir.
Seçilen elemanın düğüm noktalarına ait serbestlik derecelerinin tipi ve sayısı analizin doğru
yapılması açısından çok önemlidir. Sonlu eleman analizinde ANSYS paket programı
kütüphanesinde bulunan PLANE183 tipi yapısal eleman kullanılmıştır. PLANE183 tipi
eleman, sekiz düğüm noktası ile tanımlanır ve her düğüm noktasının iki serbestlik derecesi
bulunmakta olup dönme serbestliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla x ve y doğrultularında yer
ve şekil değiştirebilir. Elemanın plastiklik, büyük esnemelere dayanma ve oldukça fazla şekil
değiştirme özellikleri vardır. PLANE183 elemanı, karmaşık geometrilerin ağ yapısının
oluşturulmasında dört bağlantı noktasına sahip iki boyutlu diğer elemanlara göre daha iyi
sonuç vermektedir [24]. Bu çalışmada yapılan analizlerde temas çiftinin modellenmesinde
yüzey-yüzey (SURFACE TO SURFACE) temas modeli kullanılmıştır. Yüzey-yüzey temas
modeli düğüm noktalarının üst üste gelmemesi halinde de çözüme olanak
sağlamaktadır.Problemde temas eden bölgede temas çifti (Contact Pair) oluşturulmuştur.
Temas çiftleri iki eleman tipinden oluşur. Bunlar TARGET ve CONTACT eleman tipleridir.
Temas çiftinin oluşturulmasında hedef yüzey TARGE169 ve temas yüzey CONTA172
elemanları kullanılmıştır. TARGE169 ve CONTA172 elemanları üç düğüm noktası içeren
elemanlardır ve bu düğüm noktaları Şekil 3’de görülebileceği gibi PLANE183 elemanının
yüzeyindeki düğümlerle örtüşmektedir [25].
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Şekil 3. PLANE183 elemanı ve TARGE169/CONTA172 temas elemanları
Modelin elemanlara bölünmesi işlemi sırasında geometrideki parçalara ait malzeme özellikleri
ve eleman tipleri atanmakta olup kullanılan ağ yapısı ve sıklığı belirlenmektedir. Sınır
şartlarının uygulanması ve yüklemenin yapılması işlemlerinden sonra problem program
yardımıyla çözülmektedir. Çıkış kısmında (General Postprocessor), çözüm kısmından elde
edilen sonuçlara grafik, şekil ya da liste halinde ulaşılabilmektedir. Problemin çözümünde
3822 düğüm noktası ve 1280 eleman kullanılmış olup analiz sonrası oluşan şekil değişikliği
aşağıda verilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Analiz sonrası problemin geometrisi (şekil değiştirmiş hal)
SONUÇLAR
Bu çalışmada, düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve Winkler zemine oturan birbirine yapışık
elastik iki tabakanın sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak
çözülmüştür. En büyük normal gerilmelerin simetri ekseni üzerinde olduğu bilindiğinden, bu
eksende oluşan x ve y normal gerilmeleri çeşitli boyutsuz büyüklükler için elde edilmiştir.
Söz konusu gerilmelere ilişkin değerler iki farklı durum için hesaplanmıştır. İlk olarak yayılı
yükün yarı uzunluğu (a/h) sıfıra yaklaştırılarak tekil yük durumu irdelenmiş, daha sonra ise
düzgün yayılı yük olması durumu ele alınmıştır.
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Tablo 1. a/h=0.0001, 2/1=1.7778, 1=0.34, 2=0.3, h1/h=0.2 ve k=k0/2=0.001 olması
durumuna ait x/h=0 simetri kesitindeki x/P0 ve y/P0 boyutsuz normal gerilme değerleri
x/P0
y/P0

y/h

0.10
0.05
0.00
0.00
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3
-0.35
-0.4
-0.45
-0.5
-0.55
-0.60
-0.65
-0.70
-0.75
-0.80

Birinci [23]
-2.5728
-2.2767
-1.9862
-3.3409
-2.8303
-2.3256
-1.8256
-1.3294
-0.8360
-0.3445
0.1461
0.6365
1.1276
1.6204
2.1156
2.6142
3.1170
3.6249
4.1390
4.6602

Bu çalışma
-2.5545
-2.2619
-1.9812
-3.3319
-2.8065
-2.3007
-1.8041
-1.3141
-0.8252
-0.3423
0.1450
0.6321
1.1233
1.6026
2.0970
2.6051
3.0893
3.6046
4.0914
4.6239

Hata (%)
0.71
0.65
0.25
0.27
0.84
1.07
1.18
1.15
1.29
0.65
0.77
0.69
0.38
1.10
0.88
0.35
0.89
0.56
1.15
0.78

Birinci [23]
-6.33627
-4.2364
-3.1697
-3.1697
-2.5256
-2.0917
-1.7775
-1.5378
-1.3479
-1.1928
-1.0630
-0.9533
-0.8588
-0.7768
-0.7054
-0.6433
-0.5896
-0.5436
-0.5050
-0.4735

Bu çalışma
-6.2786
-4.2004
-3.1605
-3.1605
-2.4817
-2.0693
-1.7547
-1.5186
-1.3305
-1.1827
-1.0527
-0.9452
-0.8504
-0.7683
-0.7013
-0.6398
-0.5844
-0.5395
-0.4995
-0.4703

Hata (%)
0.91
0.85
0.29
0.29
1.74
1.07
1.28
1.25
1.29
0.85
0.97
0.85
0.98
1.10
0.58
0.55
0.89
0.76
1.08
0.68

Tablo 2. a/h=0.0001, 2/1=1.7778, 1=0.34, 2=0.3, h1/h=0.2 ve k=k0/2=1 olması durumuna
ait x/h=0 simetri kesitindeki x/P0 ve y/P0 boyutsuz normal gerilme değerleri
x/P0
y/P0
y/h

0.15
0.10
0.05
0.00
0.00
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3
-0.35
-0.4
-0.45
-0.5
-0.55
-0.60
-0.65
-0.70
-0.75
-0.80

Birinci [23]
-0.1707
-0.1551
-0.1347
-0.1214
-0.1206
-0.0947
-0.0712
-0.0496
-0.0295
-0.0107
0.0071
0.0243
0.0410
0.0575
0.0740
0.0907
0.1078
0.1256
0.1442
0.1640
0.1852

Bu çalışma
-0.1696
-0.1539
-0.1341
-0.1210
-0.1194
-0.0933
-0.0703
-0.0490
-0.0292
-0.0106
0.0070
0.0241
0.0406
0.0570
0.0733
0.0902
0.1072
0.1249
0.1431
0.1622
0.1840

Hata (%)
0.63
0.75
0.47
0.35
0.98
1.44
1.27
1.15
1.03
1.12
0.95
0.77
0.86
0.95
1.00
0.58
0.55
0.59
0.79
1.08
0.67

Birinci [23]
-12.7330
-6.3665
-4.2445
-3.1834
-3.1834
-2.5466
-2.1217
-1.8180
-1.5901
-1.4126
-1.2706
-1.1544
-1.0576
-0.9759
-0.9061
-0.8459
-0.7938
-0.7484
-0.7088
-0.6742
-0.6442
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Bu çalışma
-12.6388
-6.3098
-4.2296
-3.1258
-3.1258
-2.5145
-2.0820
-1.7898
-1.5690
-1.3968
-1.2585
-1.1445
-1.0500
-0.9666
-0.8966
-0.8410
-0.7892
-0.7432
-0.7032
-0.6656
-0.6386

Hata (%)
0.74
0.89
0.35
1.81
1.81
1.26
1.87
1.55
1.33
1.12
0.95
0.86
0.72
0.95
1.05
0.58
0.58
0.69
0.79
1.28
0.87
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Şekil 5. a/h=0.0001, 2/1=1.7778,
1=0.34, 2=0.3, h1/h=0.2 olması
durumuna ait x/h=0 simetri
kesitindeki x /P0 boyutsuz normal
gerilme dağılımı

Şekil 6. a/h=0.0001, 2/1=1.7778,
1=0.34, 2=0.3, h1/h=0.2 olması
durumuna ait x/h=0 simetri
kesitindeki y /P0 boyutsuz normal
gerilme dağılımı

Şekil 5-6 ve Tablo 1-2’ de üst tabakanın tekil yükle yüklenmesi durumunda (a/h=0.0001)
simetri ekseninde meydana gelen x ve y normal gerilmelerinin çeşitli boyutsuz büyüklükler
için değişimleri verilmiştir. Şekil 5’de de görüldüğü gibi, x boyutsuz normal gerilme
dağılımı her tabakada kesit boyunca lineerlik göstermekte olup tekil yükün altında bu lineerlik
bozulmaktadır. Şekil 6’ de ise y boyutsuz normal gerilmesinin tekil yüke yaklaştıkça hızla
büyüdüğü ve kesit boyunca derine inildikçe azaldığı görülmektedir. Benzer şekilde, Tablo1-2
ve Şekil 5-6 incelendiğinde, elastik yay sabitinin değişiminin x gerilmesine etkisinin y
gerilmesine etkisinden daha fazla olduğu görülmektedir. Elastik yay sabitinin büyük seçilmesi
durumunda x normal gerilme değerlerinin azaldığı, tersi durumda ise arttığı görülmektedir.
Elastik yay sabitinin büyük seçilmesi durumu alt tabakada y normal gerilme değerlerinin
azda olsa büyümesine neden olmakta, üst tabakada ise hemen hemen değişiklik göze
çarpmamaktadır.
Üst tabakanın yayılı yükle yüklenmesi durumunda (a/h=1) simetri ekseninde meydana gelen
x ve y normal gerilmelerinin çeşitli boyutsuz büyüklükler için değişimleri Tablo 3-4 ve
Şekil 7-8’ da verilmiştir. Şekil 7 ve Tablo 3-4 incelendiğinde, x boyutsuz normal gerilme
dağılımı her tabakada kesit boyunca lineerlik gösterdiği, tekil yük durumuna göre aldığı
değerlerin daha küçük olduğu anlaşılmaktadır. Şekil 8 ve Tablo 3-4 incelendiğinde ise y
normal gerilmelerinin yüzeyden derine inildikçe lineere yakın bir şekilde azaldığı
görülmektedir. Tüm sekil ve tablolar birlikte analiz edildiğinde, tekil yük ve yayılı yük
durumlarının her ikisinde de Elastisite modülü büyük olan tabakada x normal gerilmesinin
daha büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca elastik yay sabitinin büyük seçilmesi durumunda
x normal gerilmesi azaldığından y normal gerilmesinin etkin olduğu da ilgili şekil ve
tablolardan anlaşılabilmektedir. Sonuç olarak sonlu elemanlar metoduyla yapılan çözümden
elde edilen sonuçların literatürdeki analitik sonuçlara [23] çok yakın olduğu görülmüştür.
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Tablo 3. a/h=1, 2/1=1.7778, 1=0.34, 2=0.3, h1/h=0.5 ve k=k0/2=0.05 olması durumuna
ait x/h=0 simetri kesitindeki x/P0 ve y/P0 boyutsuz normal gerilme değerleri
x/P0
y/P0
y/h

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0.00
0.00
-0.05
-0.1
-0.15
-0.25
-0.3
-0.35
-0.4
-0.45
-0.5

Birinci [23]
-0.4774
-0.4240
-0.3725
-0.3228
-0.2747
-0.2280
-0.1824
-0.1379
-0.0941
-0.1020
-0.0166
0.0685
0.1535
0.3250
0.4121
0.5007
0.5910
0.6836
0.7788

Bu çalışma
-0.4754
-0.4204
-0.3709
-0.3224
-0.2742
-0.2279
-0.1823
-0.1373
-0.0931
-0.1016
-0.0165
0.0685
0.1534
0.3246
0.4107
0.4969
0.5880
0.6784
0.7777

Hata (%)
0.41
0.86
0.42
0.11
0.17
0.03
0.07
0.47
1.09
0.40
0.51
0.01
0.06
0.13
0.33
0.76
0.50
0.76
0.14

Birinci [23]
-0.2478
-0.2453
-0.2420
-0.2380
-0.2334
-0.2282
-0.2227
-0.2168
-0.2107
-0.2107
-0.2044
-0.1981
-0.1918
-0.1802
-0.1752
-0.1709
-0.1677
-0.1656
-0.1648

Bu çalışma
-0.2466
-0.2435
-0.2397
-0.2365
-0.2314
-0.2259
-0.2201
-0.2140
-0.2085
-0.2085
-0.2008
-0.1952
-0.1893
-0.1787
-0.1735
-0.1687
-0.1661
-0.1642
-0.1630

Hata (%)
0.48
0.73
0.95
0.63
0.86
1.01
1.17
1.29
1.04
1.04
1.76
1.46
1.30
0.83
0.97
1.29
0.95
0.85
1.09

Tablo 4. a/h=1, 2/1=1.7778, 1=0.34, 2=0.3, h1/h=0.5 ve k=k0/2=1 olması durumuna ait
x/h=0 simetri kesitindeki x/P0 ve y/P0 normal gerilme değerleri
y/h
x/P0
y/P0
0.50
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0.00
0.00
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3
-0.35
-0.4
-0.45
-0.5

Birinci [23]
-0.1246
-0.0996
-0.0887
-0.0787
-0.0695
-0.0617
-0.0535
-0.0465
-0.0401
-0.0342
0.0089
0.0220
0.0348
0.0474
0.0599
0.0724
0.0850
0.0978
0.1109
0.1245
0.1386

Bu çalışma
-0.1240
-0.0991
-0.0886
-0.0786
-0.0691
-0.0613
-0.0534
-0.0464
-0.0396
-0.0340
0.0088
0.0219
0.0346
0.0469
0.0594
0.0721
0.0843
0.0973
0.1097
0.1234
0.1372

Hata (%)
0.45
0.46
0.12
0.17
0.64
0.57
0.18
0.15
1.29
0.65
0.57
0.67
0.48
1.10
0.88
0.45
0.79
0.56
1.05
0.88
1.03

Birinci [23]
-0.5000
-0.2493
-0.2485
-0.2474
-0.2461
-0.2445
-0.2429
-0.2410
-0.2391
-0.2371
-0.2371
-0.2350
-0.2329
-0.2309
-0.2290
-0.2273
-0.2258
-0.2245
-0.2235
-0.2229
-0.2227
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Bu çalışma
-0.5000
-0.2471
-0.2469
-0.2453
-0.2443
-0.2421
-0.2401
-0.2384
-0.2365
-0.2341
-0.2341
-0.2316
-0.2293
-0.2281
-0.2268
-0.2256
-0.2239
-0.2220
-0.2212
-0.2212
-0.2204

Hata (%)
0.00
0.87
0.65
0.85
0.75
0.98
1.15
1.10
1.07
1.26
1.26
1.45
1.53
1.23
0.97
0.73
0.85
1.12
1.02
0.79
1.06
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Şekil 7. a/h=1, 2/1=1.7778, 1=0.34,
2=0.3, h1/h=0.5 olması durumuna ait
x/h=0 simetri kesitindeki x /P0
boyutsuz normal gerilme dağılımı
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Şekil 8. a/h=1, 2/1=1.7778, 1=0.34,
2=0.3, h1/h=0.5 olması durumuna ait
x/h=0 simetri kesitindeki y /P0
boyutsuz normal gerilme dağılımı
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DÖNMEYE KARŞI KONTROL ALTINA ALINMIŞ BASİT MESNETLİ
ÇUBUKLARIN STOKE DÖNÜŞÜMÜ YARDIMIYLA BURKULMA ANALİZİ
M. Özgür YAYLI1, A. Erdem ÇERÇEVİK2 ve Y. Cengiz TOKLU3
1,2,3
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik
ABSTRACT
This paper presents an analytical method for buckling analysis of simply supported beam with
rotational restraints at both ends. Euler Bernoulli theory is used. The lateral displacement
function is sellected by a Fourier sine series. Stokes’ transformation is applied to boundary
conditions in order to construct the coefficient matrix. This application gives more flexibility
for buckling analysis of beams with different boundary conditions. Comparisons are
performed to validate present analytical method.
ÖZET
Bu çalışmada eksenel yüklenmiş basit mesnetli bir kirişin burkulma yüklerinin tespiti için
yerel bir analitik yöntem geliştirilmiştir. Ayrıca kiriş uçlarından dönmeye karşı engelleyici
yaylar ile sabitlenmiştir. Çalışmada Euler-Bernoulli kiriş teorisi kullanılmıştır. İlk olarak
literatürde çok iyi bilinen Euler-Bernoulli kiriş teorisinin denklemi eksenel yükler altında
verilmiştir. Analitik genel çözümlerin elde edilmesi için yer değiştirme fonksiyonu Fourier
sinüs serisi seçilmiştir. Fourier sinüs serisinin seçilmesinin kirişin basit mesnetli olması ile bir
ilgisi bulunmamaktadır. Literatürdeki çalışmalarda basit mesnetli kirişlerin sınır koşullarını
sağladığı için genellikle Fourier sinus serileri kullanılmaktadır. Mesnetlerde dönmeye karşı
yaylar kullanıldığı için; sınır koşullarında serbestlik sağlaması bakımından Stoke dönüşümü
uygulanmıştır. Bu dönüşümün yapılmasının temel amacı yay sabitlerine verilecek değerlerde
esneklik sağlamasıdır.
GİRİŞ
Gelişen dünyada mühendislik yapılarının, gerek kullanım amaçları gerekse mimari amaçlar
nedeni ile daha güçlü ve verimli hale dönüşmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Hesaplama
yöntemlerinin ve malzemelerin gelişmesi de malzeme ekonomisi açısından her elemanın daha
az kesit ile imal edilmesini sağlamıştır. Bilgisayar programlarının gelişmesi ve malzeme
kalitesinin artması ile de eski usul kesit boyutlandırmaları yerini daha karmaşık hesaplara
bırakmıştır.
Mühendislik sistemlerinin analizi iki aşamada yapılmaktadır. İlk aşama sistemin durumunu
anlatan matematik modelin kurulmasıdır. İkinci aşama ise matematik modelin gerektirdiği
denklemlerin çözülmesidir. Basit mesnetli çubukların çeşitli mesnet koşulları altında
burkulma analizinin yapılması da öncelikli olarak sınır koşullarının belirlenmesine bağlıdır.
Belirlenen sınır koşulları doğrultusunda oluşturulan matematik model gerçek durumu en
yakın olarak çözebilecek model olmalıdır. Euler katı cisim mekaniğinin en temel
problemlerinden olan basit mesnetli bir kirişin burkulma kuvvetlerini 1744 yılında sabit enine
kesitli çubuklar için dört mesnetleme durumu için hesaplamıştır. [1] Geenhill belirli bir yük
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altındaki çubuğun stabilitesinin bozulmadan taşıyabileceği kritik yükü hesaplamıştır.[2] Daha
sonra Timoshenko ve Gere matematik modellerine kesme kuvveti etkisini de eklemişlerdir.[3]
İlerleyen çalışmalarda eksenel ve yayılı yük kombinasyonları altındaki çubukların burkulma
analizleri, kolon-kiriş olarak çalışan çubukların analizleri ve değişen kesitli çubukların
analizleri yapılmıştır.[4-8] Bunların haricinde yakın zamanda yapılan çalışmalar daha çok
kompozit çubukların burkulma yükü üzerine yoğunlaşmıştır.[9-15]
Hesaplama yöntemlerinin gelişmesi ile kurulan modelin farklı çözüm metotları ile çözülmesi
mümkün olmuştur. Bu çalışmada da Stoke dönüşümünün dönmeye karşı engellenmiş basit
mesnetli çubukların burkulma analizi için kullanılmış oldukça doğru sonuçlar elde edildiği
görülmüştür. Bu yöntemin en büyük avantajı tek bir katsayılar matrisi ile sınır koşulları ne
olursa olsun çözümler yapılabilmektedir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Problemin Formülasyonu ve Analitik Yerdeğiştirme Fonksiyonu
Eksenel yüklenmiş ve Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre yerdeğiştirmeyi ifade eden çok iyi
bilinen dördüncü dereceden diferansiyel denklem aşağıda verilmiştir.

EI

d 4v
dx 4

p

d 2v
dx 2

0

(1)

Şekil 1: Eksenel yüklenmiş basit mesnetli bir kiriş modeli
Burada EI eğilme rijitliğini, P eksenel yükü v ise yerdeğiştirmeyi göstermektedir. Şekil 1’de
verilen mesnetlerdeki dönmelerde esneklik sağlaması bakımından; yerdeğiştirme fonksiyonu
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

v(x)

 (x) 0

x

0

(2)

v(x)

 (x) L

x

L

(3)


 k x 
v( x)   ( x)   Ak sin 

 L 
k 1

0

x

L

(4)

(4) Denkleminde Ak Fourier katsayısıdır ve problemi yöneten denklemden elde edilecektir.
Yerdeğiştirme fonksiyonunun Fourier sinüs serisi seçilmesinin problemin basit mesnetli
olmasıyla ilgisi yoktur. İleriki aşamalarda Stoke dönüşümü yapılacağından Fourier cosinüs
serisi de seçilebilirdi. Bu çalışma için Fourier sinüs serisi seçilmiştir. (4) Denklemindeki
Fourier katsayısı ( Ak ) aşağıdaki şekilde yazılabilir.
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2
 k x 
Ak    ( x)sin 
dx
L0
 L 
L

(5)

Yukarıdaki denklemin terim bazında türevi alınırsa;
k
 k x 
Ak cos 

 L 
k 1 L


  x  

(6)

bulunur. (6) denklemi Fourier kosinüs serisiyle gösterilebilir.

 ' x 

B0
L



 B

k

k 1

 k x 
cos 

 L 

(7)

(7) denklemindeki katsayılar aşağıdaki gibidir.
L

B0 

2
2
 '  x  dx    L     0 

L0
L
2
k x
Bk    '  x  cos(
)dx
L0
L

(8)

L

k=1,2…

(9)

Yukarıdaki denklem kısmi olarak integre edilirse aşağıdaki ifadeler elde edilir.
L
L
2
k x 
2  k
k x 
Bk    x  cos(
)       x  sin(
)dx 
L
L 0 L  L 0
L


Bk 

2
k
(1) k   L     0   
Ak
L
L

(10)

(11)

Yüksek mertebeden türevler benzer dönüşümler yapılarak aşağıdaki gibi bulunabilir.

2((1)k  L  0 )
d ( x )  L   0 

  cos( k x)(
  k Ak )
dx
L
L
k 1

(12)


2((1)k L  0 )
d 2 ( x)



sin(

x
)
x(
  k Ak )

k
k
dx 2
L
k 1

(13)

Yukarıdaki dönüşümler bir matematiksel prosedür olup Stoke dönüşümü olarak bilinmektedir.
Buradaki  k aşağıda verilmiştir.

k 

k
L

Sınır Koşulları
Şekilde verilmiş kiriş için yukarıda verilen çözümlemeler ışığında sınır koşulları çıkarılmıştır.

0

0  0

x0

(14)

L  0

xL

(15)

x0

(16)

d
d 2 ( x)
 EI
dx
dx 2
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L

d
d 2 ( x)
  EI
dx
dx 2

xL

(17)

Burada 0 ve  L dönmeyi engellemek üzere yerleştirilmiş yayların sabitleridir. (12) ve (13)
denklemleri kullanılarak sonsuz serilerden oluşan aşağıdaki denklem takımı elde edilir.

 



2 LEI
2 L(1) k EI

1



''


  L ''  0
0

 0  0
2
2 2
2
2 2
k 1 EI ( L P  k  EI ) 

 k 1 EI ( L P  k  EI ) 

(18)


 



2 L(1) k EI
2 LEI
  L 

''


1


 0 
L
  L ''  0
2
2 2
2
2 2
k 1 EI ( L P  k  EI ) 

 k 1 EI ( L P  k  EI ) 

(19)

Yukardaki denklem takımı matris formunda aşağıdaki gibi yazılabilir.

 z11

 z21

z12  0 '' 

0
z22   L '' 

(20)

Yukarıdaki denklem bir özdeğer problemidir ve karakteristik denklemin kurulabilmesi için
katsayılar matrisinin determinantı sıfır olmalıdır.

 i, j  1, 2 

zij  0

(21)

burada


2 LEI
2 2
k 1 EI ( L P  k  EI )

z11  1   0 

2

(22)

2 L(1)k EI
2
2 2
k 1 EI ( L P  k  EI )

(23)

2 L(1)k EI
2
2 2
k 1 EI ( L P  k  EI )

(24)



z12  0 


z 21   L 



2 LEI
2 2
k 1 EI ( L P  k  EI )

z 22  1   L 

2

(25)

Yukarıdaki eşitlikler izleyen şekilde boyutsuz hale getirilmiştir.


2
2 2
k 1 [  k  ]

z11  1   0 

(23)

z12  0 

2(1)k
2 2
k 1 [  k  ]

(24)

2(1)k
z 21   L 
2 2
k 1 [  k  ]

(25)







2
2 2
k 1 [  k  ]

z 22  1   L 
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burada


0 
L 

PL2
EI

0 L
EI

L L
EI

(21) denkleminin determinantının alınması sonucu bulunacak karakteristik denklemde en
küçük P yükü kritik burkulma yükünü verecektir.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde, teorik olarak çıkarılmış olan denklemlerde; boyutsuz parametrelere çeşitli
sayısal değerler verilmek suretiyle çözümler gerçekleştirilmiştir. Elde edilmiş olan sonuçlar
literatürde çok iyi bilinen gerçek sonuçlarla karşılaştırılarak; kurulan formülasyonun
doğruluğu ispatlanmıştır. Tablo 1’de analitik çözümler rijit sınır koşullarına göre
bulunmuştur. Sonsuz serilerde kullanılan terim sayısının artırılmasıyla gerçek sonuca çok
yakın değerler elde edilmiştir. Bu çalışmada Fourier sinüs serisi kullanıldığı için basit
mesnetli kiriş için çözüme hemen ulaşılmaktadır. Diğer sınır koşulları için Stoke
dönüşümünün etkisi terim sayısının artmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Tablo 1 ve
Şekil 2’ de görüleceği gibi Stoke dönüşümünün sınır koşullarını sağlamaya yönelik zorlaması
basit mesnetli kirişten fazladır. Eğer Fourier cosinüs serileri kullanılmış olsaydı; basit
mesnetli kiriş için çok az terimle sonuca ulaşmanın bu kadar kolay olmayacağı açıktır.
Tablo 1: Rijit sınır koşullarına göre karşılaştırma
Eleman Durumu
İki Ucu Basit Mesnet
Bir Ucu Basit Mesnet Bir Ucu Ankastre
İki Ucu Ankastre

Fourier Dönüşümündeki Terim Sayısı
Gerçek
Sonuç [8]
10
25
50
100
9.8696
9.8696 9.8696 9.8696
9.8696
21.0124
20.5184 20.3545 20.2726 20.1902
42.9041
40.7404 40.1273 39.8013 39.4784
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Şekil 2: Rijit sınır koşulları için çözümler

Şekil 2,3 ve 4 te farklı yay parametreleri için çözümler gerçekleştirilmiştir. Verilen şekillerde
görüleceği gibi kullanılan terim sayısı arttıkça gerçek çözüme daha yakın sonuçlar elde
edilmektedir.

Şekil 3: İki Ucu Ankastre
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Şekil 4: Bir Ucu Basit Mesnet Diğer Ucu Ankastre
SONUÇLAR
Bu çalışmada bir kirişin burkulma analizini farklı sınır koşulları için bulabilen bir analitik
yöntem geliştirilmiştir. Kurulan yöntemle yay sabitlerine sonsuz büyük değerler verilmek
suretiyle ankastre mesnet sonuçlarına geçiş yapabilmektir. Yay sabitlerinin sıfır alınması
durumunda ise basit mesnetli kiriş sonuçları elde edilecektir. Stoke dönüşümü yapıldığı için
başlangıçta fourier sinus serisi veya cosinus serisi seçilmesi arasında tercih yapılabilir. Seride
kullanılacak terim sayısını azaltmak için bu çalışmada fourier sinüs serisi seçilmiştir. Elde
edilen sonuçlar, literatürdeki gerçek sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Sonuçların uyumlu olduğu
gözlemlenmiştir. Analitik çözümlerdeki temel avantaj, her sınır koşulu değişiminde farklı bir
yaklaşım fonksiyonu seçilmesine ihtiyaç duyulmamasıdır. Elde edilen 2x2 boyutundaki
katsayılar matrisi hem basit mesnetli çubuklar, hem de ankastre mesnetli çubuklar için çözüm
elde edebileceği gibi yay sabitlerine değişik değerler verilmek suretiyle de çözümler
yapılabilmektedir.
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GRAFEN TAKVİYELİ BİYOKOMPOZİTLERİN MEKANİK VE TERMAL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Zafer Yenier1, İbrahim Şen2, Kutlay Sever3, Yoldaş Seki4 ve Mehmet Sarıkanat1
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ABSTRACT
Chitosan polymer was reinforced with graphene nanoparticles in this study. Polymeric
composites were prepared by the solution casting technique using graphene at different
weight ratios. Tensile tests were carried out to determine tensile strength and Young’s
modulus of the composites. The effect of graphene on thermal conductivity of chitosan was
also determined. The tensile strength and Young’s modulus of chitosan increased by
approximately 72 % and 170 %, respectively when 3 wt.% of graphene was added into
chitosan. The thermal conductivity values of these composites were obtained to be higher in
comparison with that of chitosan.
ÖZET
Bu çalışmada kitosan biyopolimeri grafen nanopartikülleri ile takviye edilmiştir. Polimerik
kompozitler ağırlıkça farklı oranlarda grafen kullanılarak çözelti döküm tekniği ile
hazırlanmıştır. Çekme testleri kompozitlerin çekme dayanımı ve Young modülünü belirlemek
için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kitosanın termal iletkenliğine grafenin etkisi tespit edilmiştir.
% 2 grafen kitosan içerine katıldığında, kitosanın çekme dayanımı ve Young Modülü sırasıyla
% 72 ve % 170 artmıştır. Kompozitlerin termal iletkenliği kitosan ile kıyaslandığında çok
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
GİRİŞ
Kitosan biyouyumluluğa ve biyobozunurluğa sahip bir doğal polimer olup, yenilenebilir
kaynaklardan elde edilmektedir[1]. Selülozdan sonra en çok bulunan ikinci biyopolimerdir[2].
Ancak bu polimer düşük termal iletkenlikleri nedeni ile kullanımları sınırlı kalmaktadır.
Polimerlerin termal ve elektriksel özelliklerini karbon siyahı, genişletilmiş grafit (EG), karbon
nanotüp ve karbon nanofiber katkısı ile arttırılabildiği ve iletken polimerlerin enerji depolama
cihazlarında [3-4], süper kapasitörlerde [5] ve elektronik sektöründe[6] kullanıldığı
bilinmektedir. Ayrıca kitosanın mekanik özelliklerinin de düşük olması bu polimerin
kullanımını sınırlamaktadır[7]. Kitosanın mekanik dayanımı çeşitli benzer takviye
malzemeleri (grafen, karbon fiber, karbon nanotüp gibi) ile artırılabilir.
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Grafen üstün elektriksel, ısıl ve mekanik özelliklere sahip olmasından dolayı elektronik
cihazlarda, enerji depolama ve sensör uygulamalarında başta olmak üzere birçok elektriksel
ve termal uygulamalarda kullanım alanlarına sahiptir.
Grafen eşsiz yapısal ve fiziksel özellikler sunan bir nanodolgu malzemesidir. Grafen düz bal
peteği yapısında düzenlenmiş sp2 karbon atomlarından oluşan atomik kalınlığında bir
tabakadır. Grafen tabakaları üstün mekanik mukavemet (Young modülü 1 TPa, çekme
mukavemeti 130 GPa), elektriksel iletkenlik (104 S/cm) ve yüksek yüzey alanına (teorik
olarak 2630 m2/g) sahiptir[8-9].
Bu çalışmada ise üstün termal iletken ve mekanik özelliklere sahip grafen kullanılarak
oluşturulan biyokompozitlerin termal ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır.
DENEYSEL DETAYLAR
Malzemeler
Biyopolimer malzeme olarak düşük molekül ağırlıklı kitosan (Sigma) ve takviye malzemesi
olarak nanoboyutta grafen (Grafen Kimya Sanayi, Türkiye) kullanılmıştır.
Kompozit Malzeme Üretimi
Grafen takviyeli kitosan matrisli kompozitler hazırlamak için 15 ml %1‘lik asetik asit
çözeltisine ağırlıkça % 0,1 oranında kitosan ilave edildikten sonra karışım 30 dakika süresince
manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Sonra istenilen oranda grafen-kitosan kompozit
karışımı elde etmek için grafenler elektronik tartıda tartılarak kitosan karışımına katılmıştır.
Bu işlem %1, %2 ve %3 (wt) grafen için tekrarlanmıştır. Çözeltilerin daha homojen hale
gelmesi için karışım 10 dakika süresince ultrasonik homojenizatörde karıştırılmıştır.
Çözeltiler hazırlandıktan sonra petri kabına dökülmüştür. Örnekler 60 ºC sıcaklıktaki bir
etüvde 24 saat tutularak film haline gelmesi sağlanmıştır.
Malzeme Testleri
Çekme dayanımı ve Young modülü 5 kN yük hücresine sahip Shimadzu marka üniversal
çekme test cihazı kullanılarak tespit edilmiştir. Deneyler 0.1 mm/dk çekme hızında
gerçekleştirilmiştir.
Kitosan ve grafen katkılı kitosan filmlerin termal iletkenlik ölçümleri C-Therm TCi termal
iletkenlik ölçüm cihazı kullanılarak 10 tekrar yapılarak gerçekleştirilmiştir.
DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Üretilen kompozit filmlerin mekanik özelliklerini belirlemek için çekme testleri yapılmıştır.
Tespit edilen mekanik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Grafen takviye edilmemiş kitosan
filminin çekme dayanımı ve Young modülü sırasıyla 28.70 MPa ve 0.53 GPa olarak tespit
edilmiştir. Kitosan içerisine ağırlıkça %1 grafen, %2 grafen ve % 3 grafen ilave edildiğinde
grafen takviyeli kitosan kompozit filmlerin çekme dayanımları sırasıyla 43.50 MPa, 49.36
MPa ve 26.60 MPa olarak belirlenmiştir. Kitosana %2 grafen takviye edildiğinde çekme
dayanımı yaklaşık olarak %72 artmıştır. %1 grafen, %2 grafen ve % 3 grafen içeren kitosan
kompozit filmlerin Young modülleri de sırasıyla 1.21 GPa, 1.43 GPa ve 1.07 GPa olarak
tespit edilmiştir. Kitosana %2 grafen takviye edildiğinde Young modülü yaklaşık olarak
%170 artmıştır.
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Kitosana %3 grafen takviye edildiğinde mekanik özelliklerde düşüş gözlemlenmiştir. Bu
düşüşün sebebi yüksek miktardaki grafenin kitosan çözelti içerisinde homojen
dağıtılamamasına ve grafenin matris içerisinde topaklanmalar oluşturmasına yorumlanabilir.

Tablo 1. Kitosan ve grafen/kitosan kompozit filmlerin mekanik özellikleri

Numune adı

Young Modulü

Çekme Dayanımı

(GPa)

(MPa)

Kitosan

0.53±0.02

28.70±2.57

Gr1%-Kitosan

1.21±0.11

43.50±1.68

Gr2%-Kitosan

1.43±0.05

49.36±2.20

Gr3%-Kitosan

1.07±0.06

26.60±4.60

Kitosan ve grafen takviyeli kitosan filmlerin termal iletkenlik değerleri Şekil 1 de
gösterilmiştir. Kitosanın termal iletkenlik değeri 0.32 W/mK’dir. Kitosan matris içerisine
ağırlıkça %1, %2 ve %3 grafen katıldığında iletkenlik değerlerinde sırasıyla %25, %258 ve
%244 artış elde edilmiştir. Kitosanın termal iletkenlik değerindeki bu artışlar grafenin yüksek
termal iletkenliğine sahip olmasına yorumlanabilir.

Şekil 1. Kitosan ve CS-Gr filmlerin ısıl iletkenlik değerleri

SONUÇLAR
Grafen ile takviyelendirilen kitosanın mekanik ve termal özelliklerinde iyileşmeler
gözlemlenmiştir. Özellikle ağırlıkça %2 grafenin kitosan içerine katılması ile kitosanın çekme
dayanımında ve Young Modülü’nde sırasıyla % 72 ve % 170 artış ve termal iletkenliğinde
%258 artış belirlenmiştir. Ancak daha yüksek miktarda grafenin kitosan içerisine katılması
kompozitin mekanik özelliklerinde azalmaya sebep olmaktadır.
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ABSTRACT
In this study, the problem related to bending of a cantilever subjected to end shearing forces
was investigated by using various boundary conditions and types of loading. The boundary
condition and type of loading of the above-mentioned problem are determined in order to
obtain the exact solution given by Timoshenko. In the solution of the problem, the method of
isogeometric analysis, relatively new method, has been used. The main purpose of
isogeometric analysis is to combine Computer Aided Design (CAD) and Finite Elements
Method (FEM) tools and join them in a single tool by using the functions, which describe the
geometry, as the shape functions of the analysis, as well. The problem was also solved by
using the classical finite elements method in order to compare the deflection and stress values
obtained by the isogeometric analysis method. The results obtained from both methods were
compared by the analytical solution. Isogeometric analysis has distinguished features for
convergence and accuracy since high-order splines are assigned as the shape functions of the
analysis. It is seen that the method gives results very close to the exact solution even in
sparsely formed meshes.
ÖZET
Bu çalışmada, serbest ucundan etkiyen kayma kuvvetinin etkisindeki bir konsol kirişin
eğilmesi problemi, çeşitli sınır koşulları ve yükleme tipleri kullanılarak incelenmiştir.
Belirtilen probleme ait, Timoshenko tarafından verilen kesin çözümü elde edebilmek için
gerekli olan sınır koşulu ve yükleme tipi belirlenmiştir. Problemin çözümünde, nispeten yeni
bir yöntem olan izogeometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. İzogeometrik analizin temel
amacı, geometrik tanım için kullanılan fonksiyonları, aynı zamanda analizin şekil
fonksiyonları olarak kullanarak, Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) ile Sonlu Elemanlar
Yöntemi (SEY) ni bir çatı altında birleştirmektir. İzogeometrik analiz yöntemi ile elde edilen
çökme ve gerilme değerlerini karşılaştırmak amacıyla, ilgili problem standart sonlu elemanlar
yöntemiyle de çözülmüştür. Her iki yöntemden elde edilen sonuçlar analitik çözümle
kıyaslanmıştır. İzogeometrik analiz, yüksek mertebeden eğrilerin, analizin şekil fonksiyonları
olarak atanmasından dolayı yakınsama ve hassasiyet konusunda üstün özelliklere sahiptir.
Seyrek olarak oluşturulmuş ağ yapılarında bile kesin çözüme çok yakın sonuçlar verdiği
görülmüştür.
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GİRİŞ
Serbest ucundan etkiyen kayma kuvvetinin etkisindeki bir konsol kirişin eğilmesi problemine
ait kesin çözüm Timoshenko [1] tarafından verilmiştir. Ele alınan çalışmada, izogeometrik
analiz yönteminin bu probleme ait uygulamaları incelenmiştir. İzogeometrik analizin amacı,
geometrik tanım için kullanılan fonksiyonları, aynı zamanda analizin şekil fonksiyonları
olarak kullanarak, Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) ile Sonlu Elemanlar Yöntemini (SEY)
bir çatı altında toplamaktır. SEY mevcut geometriye, düşük mertebeli Lagrange polinomları
ile yakınsamaya çalışırken, BDT yüksek mertebeli (Bezier, B-Spline, uniform olmayan Bspline veya T-Splines) eğriler kullanır. İzogeometrik analiz ile BDT yardımıyla oluşturulan
geometrinin, direk sistemin analizi için de kullanılması sağlanır ve böylece klasik SEY’nde
yer alan, geometriyi düşük mertebeli fonksiyonlarla tanımlamaya çalışma ve sonrasında
gerekli olan ağ yapısı oluşturma işlemleri de ortadan kalkmış olur. BDT teknolojisinin temeli,
eğri ve yüzey oluşturmak için Bernstein polinomlarını kullanan Bezier’in çalışmalarına
dayanmaktadır [2]. B-spline eğrileri, genel olarak Bézier eğrilerinin geliştirilmesi sonucunda,
ilk olarak Schoenberg [3] tarafından önerilmiştir. BDT alanında, B-splines eğrileri ile
1970’lerde çalışılmaya başlanmıştır [4-5]. B-spline eğrileri, eğriyi oluşturan bir noktanın yeri
değiştirildiğinde veya yeni noktalar eklendiğinde, eğrinin geometrisi bozulmadığı için, yerel
kontrollerde Bézier eğrilerine göre daha üstündür. Kagan vd. [6] B-Spline tabanlı sonlu
eleman formülasyonu ile lineer çubuk ve plak problemini incelemiştir. İzogeometrik analiz ile
ilgili pek çok katı mekaniği problemleri çalışılmıştır [7-11]. Bu çalışmada, B-Spline tabanlı
izogeometrik teori kullanılmıştır.
İZOGEOMETRİK FORMÜLASYON
Knot Vektörleri
B-Spline’ların tanımlanabilmesi için, i  , i. knot olmak üzere, çözüm bölgesi parametrik
koordinatların i  i 1 ( i  1, 2,....., n  p ) azalmayan dizisi şeklinde knot vektörleriyle
belirtilmelidir. Burada p polinomun derecesi, n ise temel fonksiyonların (kontrol noktalarının)
sayısıdır. Knot vektörü   1 ,  2 ,.....,  n  p 1  şeklindedir. Genel olarak periyodik ve açık
olmak üzere iki çeşit knot vektör tipi bulunmaktadır. Bu her iki tip knot vektörü uniform veya
non-uniform olabilir. Knotlar eşit aralıklı ise uniform, değilse non-uniform olurlar. İlk ve son
knot değerlerinin (p+1) kere tekrar etmesi durumunda, ‘açık knot vektörü’ adını almaktadır.
Bu çalışmada açık knot vektörü kullanılmıştır. Açık knot vektörlerinin önemli bir özelliği
parametrik uzayın sınırlarında temel fonksiyonların interpole edilebilmesidir.
Temel Fonksiyonlar
B-spline temel fonksiyonları olan N i , p ( ) değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

1
p  0 iken, Ni ,0 ( )  
0

p  1 iken, N i , p ( ) 

eğer i    i 1
diğer durumlarda



  i
N i , p 1 ( )  i  p 1
N
( )
i  p  i
i  p 1  i 1 i 1, p 1

(1)
(2)

(2)’deki bu ifadeye ‘Cox-de Boor Tekrarlama Formülü’ denir. Bu fonksiyonlar hesaplanırken
0/0 oranı, 0 olarak tanımlanır.
B-spline temel fonksiyonlarının önemli bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
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1) Birim Özellik:  için

2

n

N
i 1

i, p

( )  1

2) Tüm bölgede temel fonksiyonlar pozitiftir: N i , p    0
3) B-Spline temel fonksiyonları lineer bağımsızdır:

n

  N ( )  0  
i 1

i

i

k

 0, k  1, 2,...., n

4) N i , p   şekil fonksiyonu, [i , i  p 1 ] aralığının içinde 0’dan farklıdır.
5) (p). dereceden temel fonksiyonlar (p- mi ). dereceden sürekli türevlere sahiptir. Burada mi ,
i knotunun tekrarlanma sayısını göstermektedir.
6) B-Spline temel fonksiyonları genellikle sadece yaklaşık değerler alır ve interpole edilemez.
Kronecker delta özellikleri karşılanmaz. Ni , p ( j )   ij . Ancak mi  p olursa Ni , p (i )  1 olur.
7) B-Spline temel fonksiyonlarının birinci türevi:
d
p
p
Ni , p ( ) 
Ni , p 1 ( ) 
N
( )
d
i  p  i
i  p 1  i 1 i 1, p 1
8) B-Spline temel fonksiyonlarının yüksek mertebeden türevi:


 d k 1

dk
p  d k 1
p
N
(

)

N
(

)

N
(

)




i
,
p
i
,
p

1
i

1,
p

1
k 1
d k
i  p  i  d k 1
 i  p 1  i 1  d 

B-Spline Eğrileri
B-spline eğrisi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
n

C ( )   N i , p ( ) Bi

(3)

i 1

Burada Bi , Kontrol Noktaları (Kontrol Ağı), N i , p ( ) p.-dereceden B-Spline temel
fonksiyonudur. Kontrol noktaları, SEY’ndeki düğüm noktası değerleriyle aynı role sahiptir.
B-Spline Yüzeyleri
Kontrol ağı

Bi , j , parametrik bölgedeki knot vektörleri Ξ= [ 1  2 ........ n  p 1 ] ve

  1 2 ........m q 1  olan B-Spline yüzeyi,
n

m

S( , )   Ni , p ( ) M j,q ( ) Bi , j

(4)

i 1 j 1

şeklinde tanımlanır. Burada Ni , p ( ) ve M j,q ( ) , Ξ ve  knot vektörlerine ait sırasıyla p. ve
q. dereceden tek değişkenli B-Spline temel fonksiyonlarıdır. (4) ifadesi
n

m

S( , )   Nip, j,q ( , ) Bi , j

(5)

i 1 j 1

şeklinde yazılabilir. Burada N ip, j,q  ,   N i , p ( ) M j ,q ( ) iki değişkenli B-Spline temel
fonksiyonudur. İki değişkenli B-Spline temel fonksiyonlarının, parametrik koordinatlara bağlı
türevleri;
Ni , j ( , ) d
N ( , ) d
(6)


 Ni ( )  M j ( ) , i, j
 M j ( )  Ni ( )

d

d
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İzoparametrik Ayrıklaştırma
İzogeometrik analiz, sonlu elemanlar literatüründe oldukça popüler olan izoparametrik sonlu
elemanlar yaklaşımını temel alır. İzoparametrik kavram, aynı temel fonksiyonların hem
geometride hem de bilinmeyen değerlerin ayrıklaştırması için kullanılmasına olanak sağlar.
Hem SEA hem de IGA formülasyonları izoparametrik konsepti kullanır. Fakat, kullanılan
temel fonksiyonların türü bakımından bu iki formulasyon birbirinden farklıdır. SEY’nde
bilinmeyen değerler için seçilen temel fonksiyonlar, aynı zamanda yaklaşık geometri için de
kullanılır. IGA’de ise temel fonksiyonlar geometriyi tam olarak belirtecek şekilde seçilir ve
bunlar aynı zamanda bilinmeyen değerler için de kullanılır.
Analizde; fiziksel, parametrik ve doğal koordinatları barındıran üç farklı tanım bölgesi vardır.
Parametrik uzayda ( ̂ ), B-Spline şekil fonksiyonları tanımlanır ve hesaplanır; fiziksel
uzaydaki (  ) tanım, kontrol noktaları ile sağlanır. Parametrik uzaydaki değerler elde
edilebildiği için integrasyon bu uzayda gerçekleştirilir ve dönüşüm matrisi (jacobian)
yardımıyla fiziksel uzaydaki değerler elde edilir. Parametrik uzaydan fiziksel uzaya geçiş;  ,
yüzeyse, NI ( , ) iki değişkenli temel fonksiyonlar ve BI kontrol noktaları olmak üzere
n

x   N I ( , ) BI

(7)

I 1

şeklindedir. (7)’de n kontrol noktalarının sayısıdır. İzoparametrik formülasyonda, yer
değiştirme alanı aynı şekil fonksiyonlarıyla aşağıdaki şekilde gösterilebilir:
n

u ( x)   N I ( , ) u I

(8)

I 1

Burada, uI , BI kontrol noktasındaki yer değiştirmenin değerini gösterir. (7) ifadesi için
x
N I
BiI olmak üzere
dönüşüm matrisi, BiI I kontrol noktasının i. koordinatı ve i 
 j  j

 x, x, 
J  

 y, y, 
şeklindedir. Böylece fiziksel koordinatlarda temel fonsiyonların türevleri,

(9)

, x ,y 
1
N I ,  
(10)
   N I , N I ,  J 


,y 
 ,x
dir. Sayısal integrasyon ise doğal koordinatları barındıran eşlenik uzayda gerçekleştirilir,
bunun için de yine ayrı bir dönüşüm matrisi tanımlanır. Dönüşüm,
1
1
  i 1  i    i 1  i   ,    j 1   j    j 1   j 
(11)
2
2
olmak üzere bu dönüşümün jakobiyeni;
1
J  i 1  i   j 1   j 
(12)
4
şeklindedir. Böylece,
 N I , x





n

f (x, y) d    
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n

n

ˆ 
   ˆ f (x( ), y( )) J d 
e

e1

e

e1

e

f ( , ) J J d e

(13)

elde edilir. Bu son integral Gauss-Legendre alan hesabı kullanılarak hesaplanır.
PROBLEMİN TANIMI
Uzunluğu L, yüksekliği D, kesiti birim kalınlıklı olan ve serbest ucuna etkiyen P kuvveti
tarafından eğilmeye maruz bırakılan bir konsol kiriş ele alalım (Şekil 1). Kirişe, x  L ucu
boyunca bileşkesi P olan kayma kuvvetleri etkimektedir. Kirişe bağlı Ox1 x2 koordinat takımı
ve kirişin geometrik boyutlarının Şekil 1’de gösterildiği gibi olduğu kabul edilsin.
x2

D
P

x1

1

L

Şekil 1. Konsol kirişin geometrisi ve koordinat sistemi.
Ele alınan sınır değer probleminin çözüm bölgesi

  0  x1  L ; 0  x2  D

(14)

Çözüm bölgesinde sağlanan denge denklemleri, bünye bağıntıları ve yer değiştirme-şekil
değiştirme bağıntıları sırasıyla,

 ji , j

0
1 

E 
 ,   1/ 2 u  u ,i;j=1,2
 0 ,  C  , C 
 1
0
 i , j j ,i 
2 
 ij
1 
0 0 (1   ) / 2 

(15)

 ij ,  ij ve u i değerleri, ele alınan yapı elemanının dış yükler etkisinde yapısında oluşan

sırasıyla gerilme, şekil değiştirme tansörleri ile yer değiştirme vektörü bileşenleridir. Şekil
2’de görülen sınır koşulları ve yüklemeler kullanılarak, her birine karşı gelen yer değiştirme
ve gerilme değerleri hesaplanmıştır.

A

C

u2
B

u1

D

Şekil 2. Ele alınan konsol kiriş probleminde kullanılan sınır koşulları ve yüklemeler.
Şekil 2’de verilen durumlara ait sınır koşulları aşağıda verilmiştir:
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A

u 1 x1 0
 u 2 x1 0
 0 ,  12 x1  L
P
x20 ,D
x20 ,D
x20 ,D

B

u 1 x1 0
 u 2 x1 0
 0 ,  12
x20 ,D
x20 ,D

C

 0 , u 1 x1 0
 u 1 x1 0
 0 ,  12
x20 ,D 2
x2 D 2,D 
x2  D 2
x2  D 2
P  x2  D 2 
u 1 x1 0

 6 L  3x1  x1   2    x2  x2  D   ,
6 EI
x2 0 ,D 

D

u 1 x1 0

x1  L
x2 0 ,D 



P
 D  x2  x2
2I

 u 2 x1 0

x1  L
x2 0 ,D 



P
 D  x2  x2
2I

2

D2 x1
P  
D
u 2 x1 0

  3L  x1  x12  ,
3  x2    L  x1    4  5 
6 EI  
2
4
x20 ,D

P
 12 x1  L
   D  x2  x2
2I
x2 0 ,D 

(16)
Dolayısı ile ele alınan problemin matematiksel modeli, (15) denklem takımının (16) sınır
koşulları çerçevesinde çözülmesine getirilir.
Ele alınan sınır değer probleminin matematiksel modeli için, dış kuvvetler etkisinde, cisimde
biriken toplam potansiyel enerjiyi gösteren fonksiyonelden yararlanılır.
1
1
(17)
   T d    uT T dS   T dxdy   uT T dS
2
2
S

S
(17)’deki çözüm bölgesi  , (14)’de verilmiştir. (17)’deki S sınırları ise aşağıda verilmiştir:

 x ,x  x  0; x  0,L ,
  x ,x  x  D; x   0,L   ,

L1 
L3

1

2

1

2

2

2

1

1

 x ,x  x  L; x  0,D ,
  x ,x  x  0; x   0,D  

L2 
L4

1

1

2

2

1

1

2

2

S  L1 L 2  L 3  L 4

(18)

u ve  u için aynı şekil fonksiyonlarını alarak, Galerkin yöntemi ile,
n

n

i 1

i 1

u   ui N i ,  u    ui N i

(19)

yazabiliriz. Bu denklemleri (17) fonksiyonelinde yerine koyarsak,
Ku  F

(20)

lineer denklem sistemine ulaşılır. K-Rijitlik, u-bilinmeyenleri içeren ve F-sağ taraf
matrisleridir. Burada

Kij   BiT C B j d  , Fi   Ni T dS ,
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şeklindedir. Temel fonksiyonların türevleri (10) ifadesinden hesaplanır.
Problemin izogeometrik analiz ile çözümü için yapılan ayrıklaştırma polinomun derecesine
göre farklılık gösterir. p=q=1 için, ayrıklaştırma işlemi sonlu elemanlar yönteminde olduğu
gibidir. Aşağıda p=q=2, 3 için yapılan ayrıklaştırmalar ise aşağıda gösterilmektedir.
e4

e3
13

14

15

16

9

10

11

12

5

6

7

8

2

3

1

e1   1
e  
2
2
elemanlar     
e3   5
  
e4   6

2
3
6
7

3
4
7
8

5
6
9
10

6
7
10
11

7
8
11
12

9
10
13
14

10 11 
11 12 
14 15 

15 16  49

4

e1

e2

Şekil 3. p=q=2 durumunda knotu1=[0 0 0 0.5 1 1 1 ], knotu2=[0 0 0 0.5 1 1 1 ] için,
parametrik uzaydaki ağ yapısı ve her elemandaki ( e1 ,e2 ,e3 ,e4 ) düğüm noktalarının
numaralandırılması
e4

e3
21

22

23

24 25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

4

5

1

2

3

e1

e1   1
e  
 2   2
e3   6
  
e4   7

2
3
7
8

3
4
8
9

4 6 7 8 9
5 7 8 9 10
9 11 12 13 14
10 12 13 14 15

11 12 13 14
12 13 14 15
16 17 18 19
17 18 19 20

16
17
21
22

17
18
22
23

18
19
23
24

19 
20 
24 

25  416

e2

Şekil 4. p=q=3 durumunda knotu1 =[0 0 0 0 0.5 1 1 1 1], knotu2 =[0 0 0 0 0.5 1 1 1 1] için,
parametrik uzaydaki ağ yapısı ve her elemandaki ( e1 ,e2 ,e3 ,e4 ) düğüm noktalarının
numaralandırılması
SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada Şekil 1’de görülen uzunluğu L, yüksekliği D, kesiti birim kalınlıklı olan ve
serbest ucuna etkiyen P kuvveti tarafından eğilmeye maruz bırakılan bir konsol kirişin, çeşitli
yükleme koşulları ve sınır şartları altında bazı noktalarındaki çökme ve gerilme değerleri
sonlu elemanlar ve izogeometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bu amaçla izogeometrik
sayısal analizleri gerçekleştirecek Matlab kodları tarafımızdan geliştirilmiş ve bu kodlardan
elde edilen sonuçlar analitik çözümlerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
[1]’de bu probleme ait analitik çözümler, aşağıdaki bağıntılar ile verilmektedir:

u1 

P  x2  D 2 
 6 L  3x1  x1   2    x2  x2  D  
6 EI

2
 

D2 x1
D
  3L  x1  x12 
3  x2    L  x1    4  5 
2
4
 

Bu yer değiştirmelere karşılık gelen gerilmeler:
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 11 

3

P  L  x1  
D
 x2   ,
I
2


 22  0 ,

 12  

P
 D  x2  x2
2I

(24)

Sayısal sonuçların elde edilmesinde konsol kirişe ait değerler L/D=1, P=2, E=1000, ν=0.25
şeklinde alınmıştır. Konsol kirişin uzunluğu boyunca 2, genişliği boyunca da 2 eleman
alınarak hesaplar yapılmıştır. Çizelge 1’de, Şekil 2’de belirtilen durumlar sonlu elemanlar
yöntemi ile hesaplanmıştır. Sol tarafından ankastre mesnetli olan A ve B durumları
kıyaslandığında, sağ tarafında parabolik yükleme olması (Şekil 2-B) durumundaki çökme
değerlerinin analitik çözüme daha yakın olduğu görülmektedir. Eleman sayımız az
olduğundan, sonlu elemanlar çözümünde C ve D için elde edilen çökmeler aynı olmaktadır. C
ve D’deki sınır koşulları ve yüklemelerden elde edilen çökmeler, sol tarafın ankastre mesnetli
olduğu A ve B durumlarındaki sonuçlara kıyasla analitik çözüme daha yakındır.
Çizelge 1. Çeşitli yükleme koşulları ve sınır şartları altında (Şekil 2), konsol kirişteki
çökmelerin SEY ile incelenmesi.
(x1,x2)

Analitik Çözüm

A

B

C

D

u1

u2

u1

u2

u1

u2

u1

u2

u1

u2

(0,0)

0

-0.00075

0

0

0

0

0

-0.00075

0

-0.00075

(L/2,0)

-0.00450

-0.00550

-0.00734

-0.00869

-0.00394

-0.00472

-0.00404

-0.00508

-0.00404

-0.00508

(L,0)

-0.00600

-0.01325

-0.01004

-0.02225

-0.00526

-0.01143

-0.00535

-0.01198

-0.00535

-0.01198

(0,D/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(L/2,D/2)

0

-0.00512

0

-0.00802

0

-0.00421

0

-0.00471

0

-0.00471

(L,D/2)

0

-0.01325

0

-0.02123

0

-0.01171

0

-0.01222

0

-0.01222

(0,D)

0

-0.00075

0

0

0

0

0

-0.00075

0

-0.00075

(L/2,D)

0.00450

-0.00550

0.00734

-0.00869

0.00394

-0.00472

0.00404

-0.00508

0.00404

-0.00508

(L,D)

0.00600

-0.01325

0.01004

-0.02225

0.00526

-0.01143

0.00535

-0.01198

0.00535

-0.01198

Çizelge 2’de aynı incelemeler polinomun derecesini p=q=2 alarak, kuadratik izogeometrik
analiz ile yapılmıştır. Eleman sayısı az olduğu için, sonlu elemanlarda elde edemediğimiz, her
bir sınır koşulunda farklı bir çökme değerinin bulunması, izogeometrik analizin daha hassas
olduğunu göstermektedir. Çizelge 2’de kuadratik izogeometrik analiz ile elde edilen
çökmeler, sonlu elemanlarla elde edilenlere göre analitik çözüme daha yakındır.
Çizelge 2. Çeşitli yükleme koşulları ve sınır şartları altında (Şekil 2), konsol kirişteki
çökmelerin kuadratik izogeometrik analiz ile incelenmesi.
(x1,x2)

Analitik Çözüm

A

B

C

D

u1

u2

u1

u2

u1

u2

u1

u2

u1

u2

(0,0)

0

-0.00075

0

0

0

0

0

-0.00075

0

-0.00075

(L/2,0)

-0.00450

-0.00550

-0.00776

-0.00863

-0.00483

-0.00550

-0.00489

-0.00574

-0.00453

-0.00552

(L,0)

-0.00600

-0.01325

-0.01080

-0.02332

-0.00632

-0.01353

-0.00638

-0.01386

-0.00603

-0.01328

(0,D/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(L/2,D/2

0

-0.00512

0

-0.00821

0

-0.00508

0

-0.00539

0

-0.00514

(L,D/2)

0

-0.01325

0

-0.02126

0

-0.01355

0

-0.01392

0

-0.01331

(0,D)

0

-0.00075

0

0

0

0

0

-0.00075

0

-0.00075

(L/2,D)

0.00450

-0.00550

0.00776

-0.00863

0.00483

-0.00550

0.00489

-0.00574

0.00453

-0.00552

(L,D)

0.00600

-0.01325

0.01080

-0.02332

0.00632

-0.01353

0.00638

-0.01386

0.00603

-0.01328

1066

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

Babuşcu Yeşil ve Tekin Atacan

2

Çizelge 3’de polinomun derecesini arttırıp, p=q=3 alarak kübik izogeometrik analiz ile çökme
değerleri hesaplanmıştır. Polinomun derecesini artırıp, Şekil 2-D’deki sınır koşullarını
uyguladığımızda elde edilen çökme değerleri analitik çözümle birebir aynı olmaktadır.
Çizelge 3. Çeşitli yükleme koşulları ve sınır şartları altında (Şekil 2), konsol kirişteki
çökmelerin kübik izogeometrik analiz ile incelenmesi.
(x1,x2)

Analitik Çözüm

A

B

C

D

u1

u2

u1

u2

u1

u2

u1

u2

u1

u2

(0,0)

0

-0.00075

0

0

0

0

0

-0.00075

0

-0.00075

(L/2,0)

-0.00450

-0.00550

-0.00793

-0.00904

-0.00487

-0.00555

-0.00493

-0.00582

-0.0045

-0.0055

(L,0)

-0.00600

-0.01325

-0.01132

-0.02429

-0.00636

-0.01367

-0.00643

-0.01400

-0.0060

-0.01325

(0,D/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.00512

0

-0.00845

0

-0.00518

0

-0.00545

0

-0.00512

(L,D/2)

0

-0.01325

0

-0.02158

0

-0.01355

0

-0.01399

0

-0.01325

(0,D)

0

-0.00075

0

0

0

0

0

-0.00075

0

-0.00075

(L/2,D)

0.00450

-0.00550

0.00793

-0.00904

0.00487

-0.00555

0.00493

-0.00582

0.0045

-0.0055

(L,D)

0.00600

-0.01325

0.01132

-0.02429

0.00636

-0.01367

0.00643

-0.01400

0.0060

-0.01325

(L/2,D/2)

Şekil 5-6 ve 7’de x1=0 kesitinde 11 ,  12 ve  22 gerilme değerleri, ele alınan her bir sınır
koşulu için sonlu elemanlar, kuadratik ve kübik izogeometrik analiz ile incelenmiş ve analitik
çözüm ile kıyaslanmıştır. Buna göre, her üç analizde de, Şekil 2-D sınır koşulundan elde
edilen çözüm, analitik çözüme daha yakındır. Bununla birlikte, kübik izogeometrik analizden
elde edilen gerilme değerleri, analitik çözümle birebir örtüşmektedir.

Şekil 5. Sonlu elemanlar analizi ile x1=0’da 11 ,  12 ve  22 gerilme değerleri.
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Şekil 6. Kuadratik izogeometrik analiz ile x1=0’da 11 ,  12 ve  22 gerilme değerleri.

Şekil 7. Kübik izogeometrik analiz ile x1=0’da 11 ,  12 ve  22 gerilme değerleri.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, konsol kiriş problemi için analitik çözüme ulaşmakta sınır koşullarının etkisi,
izogeometrik analiz ve sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmiştir. [1]’de verilen kesin çözüme
ancak, serbest uçtaki kayma kuvvetlerinin, τxy kayma gerilmesiyle aynı parabolik kanunla
yayılmaları ve ankastre uçtaki normal kuvvetlerin x2 ile orantılı olmaları halinde ulaşılır.
Nihai sonuçlar göstermektedir ki, izogeometrik analiz, yakınsama ve hassasiyet konusunda
üstün özelliklere sahiptir. Bunun da en önemli sebebi yüksek mertebeden eğrilerin, analizin
şekil fonksiyonları olarak atanmasıdır. Seyrek olarak oluşturulmuş ağ yapılarında bile doğru
sonuca çok yakın sonuçlar verdiği ortaya konmuştur. Bu durum fonksiyonların derecelerini
arttırarak, düşük serbestlik dereceleri ve dolayısıyla düşük yoğunluklu ağ yapısı elde ederek
işlem hacminin küçültülmesine de olanak sağlamaktadır.
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BETONARME İSTİNAT DUVARLARININ ÇİÇEKLERİN TOZLAŞMA
ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYONU
Burak Yılmaz1, Gebrail Bekdaş2 ve Sinan Melih Nigdeli3
1,2,3
İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
The main aim of an engineer is to find the best solution ensuring security and economical
conditions. Thus, optimization is needed in design of engineering problems with various
design variables and constraints. In optimization, the metaheuristic methods inspired by
natural happenings are very effective on finding optimum solutions. In this study, recently
developed flower pollination algorithm inspired by the pollination process of flowering plants
is employed. Reinforced concrete retaining walls are optimized for dimension and
reinforcement design variables. The optimization problem also considers turnover, slip and
base stress controls of the retaining walls. The proposed method is feasible to find optimum
design with the minimum cost.
ÖZET
Bir mühendisin ana amacı güvenlik ve ekonomik koşulları sağlayan en iyi sonucu bulmaktır.
Bundan dolayı, optimizasyon çeşitli tasarım değişkenleri ve kısıtlarının bulunduğu
mühendislik problemlerinin tasarımında gereklidir. Optimizasyonda, doğal olaylardan ilham
alan metasezgisel algoritmalar optimum çözümlerin bulunmasında oldukça etkilidir. Bu
çalışmada, yakın zamanda geliştirilen ve çiçek açan bitkilerin tozlaşma sürecinden esinlenen
çiçeklerin tozlaşma algoritması kullanılmıştır. Betonarme istinat duvarları boyut ve donatı
değişkenleri için optimize edilmiştir. Ayrıca, optimizasyon problemi devrilme, kayma ve
taban basıncı kontrollerini de içermektedir. Önerilen metot minimum maliyetli optimum
tasarımın bulunmasında olasıdır.
GİRİŞ
Nüfus yoğunluğunun artması ile birlikte konut ihtiyacı artmış fakat inşaat yapılabilecek
alanların yetersiz kalması mühendislerin ve bilim adamların yapısal optimizasyon üzerinde
çalışmasını gerekli hale getirmiştir. Mevcut inşaat alanlarını en iyi şekilde değerlendirmek
için yapılan bu çalışmaların temeli 1950’lerin başında atılmış ve 90’lı yıllarda büyük gelişme
göstermiştir. Özellikle kullanılan ve geliştirilen metasezgisel yöntemler, tasarımcıyı uzun
türev hesaplamalarından kurtarmış ve daha hızlı sonuç alınmasını sağlamıştır. Optimizasyon
ile ilgili çalışmalara aşağıdaki örnekler verilebilir.
Gülay tarafından yapılan çalışmada dışmerkezsel çapraz elemanlı yapıların deprem yüküne
göre optimum tasarımı için bir çözümleme tekniği geliştirilmiş ve bu konuda genel bir
bilgisayar programı hazırlanarak çeşitli yapı tipleri üzerinde sayısal uygulama sonuçları
sunulmuştur. [1]
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Oktar tarafından yapılan öngerilmeli kirişlerin optimum tasarımı ile ilgilidir. Basit ve iki
açıklıklı kirişler ele alınmıştır. I,T ve dikdörtgen kesit incelenmektedir. Minimum tasarım
formulasyonu için kirişlerin hem maliyeti hem de ağırlığı amaç fonksiyonu olarak seçilmiştir.
[2]
Aydın tarafından yapılan çalışmanın amacı genetik algoritma kullanılarak uzay kafes
sistemlerin optimum tasarımını gerçekleştirmek. Tasarımda gerilme, yer değiştirme ve
stabilite sınırlayıcıları dikkate alınmış bir bilgisayar programı kodlanmış ve bu program
yardımıyla çeşitli kafes sistemlerin optimum tasarımı yapılmıştır. [3]
Ulusoy tarafından yapılan çalışma evrimsel stratejilerin yapı optimizasyonunda kullanılması
ile ilgilidir. Tez, yapıların ES kullanılarak optimum tasarım(minimum ağırlık) üzerine
yoğunlaşmaktadır. Daha açıkçası gerilme, öteleme ve kararlılık sınırlamalarına maruz kalan
uzay kafesler ve düzlem çerçeveler ele alınmaktadır. [4]
Atabay tarafından yapılan çalışmada perdeli betonarme yapı sistemlerin Genetik Algoritma
Yöntemiyle maliyet optimizasyonu yapılmaktadır. Tasarım değişkenleri olarak perde
boyutları alınmış ve bu perde boyutlarından istenen yapının toplam maliyetini minimize eden
değerler olması. [5]
Deliktaş ve diğ. tarafından yapılan çalışmada betonarme kiriş tasarımı kısıtlamalı bir
optimizasyon problemi olarak ele alınmış ve çözüm için evrimsel algoritma esaslı genetik
algoritma tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla, örnek olarak tek açıklıklı dikdörtgen kesitli
betonarme kirişin boyutları, minimum maliyeti verecek şekilde optimize edilmiştir. [6]
Erdal tarafından yapılan çalışmada ızgara sistemlerin boyutlandırılmasını optimum tasarım
algoritmasına dayalı armoni arama yöntemi ile yapmıştır. Bu tasarım algoritması LRFD-AISC
uygulaması sonucu oluşan yer değiştirme ve dayanım sınırlamalarını göz önüne almaktadır.
[7]
Korkmaz ve diğ. tarafından yapılan çalışmada güvenilirlik esaslı analizlere optimizasyonun
dâhil edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, betonarme çerçeve tipi binalar için güvenilirlik
esaslı analizde tasarım aşamasında kullanılan yük katsayılarının TS500 temel alınarak, farklı
depremler için optimum değerinin belirlenmesi sağlanmıştır. [8]
Akın tarafından yapılan çalışmada süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler için
optimum tasarım algoritması oluşturulmuştur. Betonarme çerçevenin beton, demir donatı ve
kalıp maliyetlerini içeren toplam maliyetleri amaç fonksiyonu olarak kullanılmış. Kiriş
elemanların kesit boyutları, kiriş açıklıklarındaki ve mesnetlerdeki donatıların çap ve sayıları,
kolon kesitlerinin eni, derinliği ile x ve y doğrultularındaki donatıları çap ve sayıları tasarım
değişkenleri olarak seçilmiştir. [9]
Bekdaş ve Nigdeli tarafından yapılan çalışmada sunulan yöntemle, maksimum eğilme
momentiyle eksenel kuvvetin sağlanmasıyla minimum maliyet çözümü bulundu. Minimum
maliyet ile tek eksenli betonarme kolonların optimum tasarımı açıklanmıştır. [10]
Kutuk ve Gov tarafından yapılan çalışmada rüzgar yükü etkisi altındaki bir binada en küçük
deformasyon için optimum destekleme sistemine karar verilmesi yer almıştır. Topoloji
optimizasyonu ile yeni bir destekleme sistemi geliştirilmiştir. [11]
Bu çalışmada istinat yapıları için kayma, devrilme ve taban basıncı kontrolü yapılmış, uygun
boyut ve donatıda minimum maliyet bulunmaya çalışılmıştır. Bir meta sezgisel yöntem olan
çiçeklerin tozlaşma algoritması kullanılmıştır.
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YÖNTEM
125 milyon yıllık bir geçmişe sahip çiçek açan bitkilerin, doğada çeyrek milyonun üzerinde
türü olduğu tahmin ediliyor. Çiçekler için gerekli ve ilk amaç olan tozlaşma, uygun şartlar
oluştuğunda arılar, kuşlar, böcekler ve rüzgarlar yardımıyla gerçekleşir ve türlerin devamlılığı
sağlanmış olur. Çiçekler tarafın üretilen polenler tozlaştırıcılar ile taşınır tozlaşma gerçekleşir.
Tozlaşma süreci biyotik ve abiyotik olarak iki ana forma sahiptir.( %90’lık kısmı biyotik
tozlaşma, %10’luk kısmı da abiyotik). Biyotik tozlaşma tozlaştırıcılar ile gerçekleşirken
abiyotik tozlaşmada herhangi bir tozlaştırıcıya ihtiyaç yoktur. Abiyotik tozlaşma rüzgâr ve
difüzyon yardımıyla gerçekleşir. (Örn. Çimenler)
En iyi tozlaştırıcı arılar iken doğa da 200.000’in üzerinde tozlaştırıcı olduğu tahmin ediliyor.
Dünya’da iki tip tozlaşma görülür. Çapraz tozlaşma, farklı bitkilerin çiçekleri tarafından
oluşturulan polenler arasında olur. Aynı çiçeğin ya da aynı bitkinin farklı çiçekleri arasında
olan kendi kendine tozlaşma da bir çiçeğin gübrelenmesi sonucu oluşur.(Örn.Şeftali)
Bu özelliklere dayanarak Xin-She Yang tarafından 2012 yılında bir algoritma geliştirilmiştir
[12]. Basitleştirmek için 4 kural tanımlanmıştır.
1. Biyotik ve çapraz tozlaşmanın genel tozlaşma sürecinin bir parçası olabileceği
düşünülmüş ve polen taşıyan tozlaştırıcıların Levy uçuşlarına bağlı kaldığı kabul
edilmiştir.
2. Yerel tozlaşma için abiyotik ve kendi kendine tozlaşma kullanılmıştır.
3. İki çiçek tarafından üreme olasılığına benzer olarak böcekler gibi polen taşıyıcıları bir
çiçek kararlılığı oluşturabilir.
4. Yerel ve genel tozlaşma arasında etkileşim veya geçiş bir geçiş olasılığı ile bir miktar
yerel tozlaşmaya tolerans tanıyarak kontrol edilebilir.
Bu kurallar aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
Kural 1 in matematiksel ifadesi ;
xi t+1 =xit + ɣ*L*(λ )*(xit- g)
Kural 2 in matematiksel ifadesi ;
L~

(s>>s0>0)

Kural 3 in matematiksel ifadesi ;
Xi t+1 = xit +ε
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SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada zemin sürtünme açısı(θ=300),istinat duvar yüksekliği(H1=6m) ve sürşarj yükü
sabit alınmış ve değişken olarak tanımlanan b1,b2,b3, konsol ve taban plağındaki donatı
çapları(φ) ve aralıkları(s) bulunmuştur. İstinat duvarı Şekil 1’de görülmektedir. Yaptığımız
istinat tasarımlarında C20 sınıfında beton ve S420 sınıfı donatı kullanılmıştır. Optimum
maliyetler duvarın bir metre genişliği için hesaplanmıştır. Betonun maliyeti 40 dolar/m3,
donatı çeliğinin ise 400 dolar/ton alınmıştır. Çiçeklerin tozlaşma algoritması kullanılarak
değişik boyutlar, çap ve aralıklar belirlenerek çözüm yapılmaya çalışılmış ve minimum
maliyetler aranmıştır. Boyutlar atandıktan sonra kayma, devrilme ve taban basıncı kontrolleri
yaptırılmıştır. Rastgele atanılan donatı çap ve aralıkları ile yapının moment taşıma gücü
bulunmuş, konsolda ve taban plağında oluşan maksimum momentlerle karşılaştırılmıştır. Üç
farklı sürşarj yükü için en iyi sonucun program tarafından belirlenmesi sağlanmıştır.

Şekil 1. İstinat Duvarı.
Çizelge 1’de 3 farklı sürşarj yükü (q) altında optimum sonuçları yer almaktadır. Tabloda
verilen değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir.
Mr1:Konsolun moment taşıma gücü
Mr2:Taban plağının moment taşıma gücü
Fs1:Konsolun taşıyabileceği kuvvet
Fs2:Taban plağının taşıyabileceği kuvvet
As1:Konsoldaki toplam donatı alanı
As2:Taban plağındaki toplam donatı alanı
φ1:Konsolda kullanılan donatı çapı
φ2:Taban plağında kullanılan donatı çapı
s1: Konsolda kullanılan donatı aralığı
s2: Taban plağında kullanılan donatı aralığı
b1:Konsol gövde kalınlığı
b2:Taban plağı yüksekliği
b3:Taban plağı genişliği
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M1:Konsolda oluşan en büyük moment
M4:Taban plağında oluşan en büyük moment
qzmax:Taban plağında oluşan en büyük gerilme
qzmin:Taban plağında oluşan en küçük gerilme
D.G. Katsayısı:Devrilme güvenlik katsayısı
K.G. Katsayısı: Kayma güvenlik katsayısı
Çizelge 1. Optimum tasarım sonuçları.
q=10(kN/m)

q=20(kN/m)

q=30(kN/m)

Maliyet(Dolar)

185,12

206,9

226,9

Mr1(kNm)

227,88

284,82

336,81

Mr2(kNm)

288,84

345,4

429,14

Fs1(kN)

871,63

920,97

1121,18

Fs2(kN)

935,98

1155,65

1516,89

As1(mm2)

2388,05

2523,21

3071,73

As2(mm2)

2564,33

3166,16

4155,88

φ1(mm)

30

30

30

φ2(mm)

28

22

30

s1(mm)

280

280

230

s2(mm)

240

120

170

b1(m)

0,35

0,4

0,4

b2(m)

0,4

0,4

0,4

b3(m)

3,85

4,35

4,95

M1(kNm)

227,88

280,14

332,41

M4(kNm)

276,76

344,45

415,97

qzmax(kN/m)

244,89

248,92

247,24

qzmin(kN/m)

2,01

16,2

35,83

D.G. Katsayısı

2,98

3,12

3,43

K.G. Katsayısı

2,06

2,01

2,01
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SONUÇLAR
Oluşturulan optimizasyon problemi aynı problem için birden fazla kez çalıştırılmış ve her
seferinde aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bundan dolayı çiçeklerin tozlaşma algoritmasını
kullanan yöntem en iyi optimum sınuçların bulunmasında etkili bir metottur.
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DÜZLEME DİK DÖNME SERBESTLİĞİNE HAİZ YENİ BİR DÜZLEM
GERİLME SONLU ELEMANI
Murat Yılmaz1
1
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
A simple formulation of a four node membrane finite element with drilling degrees of
freedom is presented. The drilling degrees of freedom refer to the incorporation of a degree of
freedom that represents the rotation in the plane of the element which is inherently essential
when a connection with frame element with rotational degree of freedoms is in question to
satisfy the rotational continuity. In this study, rotational freedoms are directly incorporated
within the displacement field through the superposition of a non-rotational displacement field
and a proper rotation-originated displacement field. A cantilever wall example is presented
and compared with well-known trusted commercial software which yielded a promise for
future work in terms of element performance.
ÖZET
Bu çalışmada düzlemine dik dönme serbestliklerine haiz yeni bir düzlem gerilme sonlu
eleman modeli sunulmaktadır. Düzleme dik dönme serbestlikleri kiriş-perde birleşimlerinin
modellenmesi söz konusu olduğunda gündeme gelmektedir. Bu çalışmada düzlem yer
değiştirme alanı, biri salt dönme içeren diğeri ise pür deplasman alanlarında oluşan iki farklı
yer değiştirme alanının süperpozisyonu olarak tarif edilerek dönme terimleri bağımsız
değişken olarak ortaya çıkartılmıştır. Sayısal örnek olarak konsol perdelerde kayma etkisi
incelenmiş ve sonuçlar literatürde kullanılan ve güvenilen sonlu elemanlar hazır programları
ile test edilerek söz konusu düzlem gerilme elemanının performansı ortaya konulmuştur.
GİRİŞ
Kabuk sonlu elemanlarının, plak elemanı ile klasik membran elemanının birleşimi ile
oluşturulduğu durumlarda, eleman düzlemine dik serbestlik söz konusu olmadığı üzere bir
takım sayısal problemleler belirmektedir [1]. Çeşitli sonlu eleman tiplerinin aynı anda modele
mevcut olması durumunda, elemanların aralarındaki süreklilik koşullarının ve bunun doğal
sonucu olarak kuvvet aktarımlarının tam olarak sağlanabilmesi için, üç boyutlu halde altı adet
(üç öteleme, üç dönme) serbestlik tanımının tüm elemanlar için var olması gerekliliği
aşikardır [2]. Bu bağlamda membran elemanların nod başına iki den fazla serbestlik içerecek
şekilde formüle edilme çabaları popülerlik kazanmıştır. Düzlemine dik dönme serbestliğinin
ilk olarak öne sürülmesi Tocher 1967[3] ile sunulmuş ve takip eden çalışmalarda [4-7] çeşitli
tekniklerle başarıyla uygulanmıştır. Literatürde gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan birisi
de Felippa’nın [8] ANDES elemanı olmuştur. Klasik yöntemler yer-değiştirme alanından
türetilen sanal dönme bileşenlerinden, eğilme enerjisi dengelemesine dayanan çok parametreli
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formülasyonlara kadar oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada, bilindiği kadarıyla
yeni bir yaklaşım olarak, nodal öteleme ve dönme kaynaklı yer değiştirme alanları ayrı ayrı
ele alınarak gerçek dönme alanını tespite yönelik bir formülasyon geliştirilmiştir. Bu sayede
elemanın nodal ötelemelerinden kaynaklı muhtemel kayma enerjisi etkisi azaltılmaya
çalışılmıştır.
MEMBRAN DENGE DENKLEMİ VE BÜNYE BAĞINTILARI
Şekil 1 de klasik membran denge denklemlerine esas teşkil eden diferansiyel eleman
verilmiştir. N, eleman birim kesit boyuna etki eden normal kuvveti temsil etmek üzre, z
ekseni etrafında moment denge koşulu itibariyle Nxy = Nyx olacağı açıktır.
y, v

Ny

z

N xy

N xy

y

Ny
y

dy

dy
N xy

N xy

x

q y ( x, y )

Nx

Nx

q x ( x, y )

dx

Nx
dx
x

dy

N xy
x, u

N xy

Ny

dx

Şekil 1. Diferansiyel membran elemanı ve dengeye esas iç kuvvetler
Elemanda x ve y doğrultularında denge denklemleri

Nx
x

N xy

Ny

N xy

y

x

y

qx ( x, y)

0

(x yönünde D.D.)

(1)

q y ( x, y)

0

( y yönünde D.D.)

(2)

şeklinde yazılabilir. Düzlem gerilme durumu için bünye bağıntıları (3) ile verilmiştir.

Nx
Ny
N xy

1 v
0
Eh
v 1
0
(1 v 2 )
1 v
0 0
2

uc
x
vc
y
uc
y

(3)

vc
x
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DÜZLEMİNE DİK SERBESTLİĞİN EKLENMESİ
Hesaplamalara geçmeden önce, düşük mertebeli (doğrusal) yaklaşım fonksiyonları ile elde
edilmiş bir membran elemanın, seyrek ağ yapıları için kiriş eğilme probleminin hesabında
oluşturacağı olumsuz etkiyi vurgulamak üzere Şekil 2. ye dikkat çekmek yerinde olacaktır.

P

P

Y
X

Şekil 2. Klasik membran eleman ile betimlenen iki ucu ankastre kirişte oluşan kayma alanı.
Şekil 2 de, solda, kirişte gerçekte mevcut olmayan yoğun bir kayma alanı oluşmaktadır. Bu
kayma alanı, membran elemanların mertebesini veya sayısını arttırarak bir ölçüde yok
edilebilir. Aynı şekilde sağdaki şekilde görüldüğü üzere düğüm noktalarına dönme
serbestlikleri eklenerek de bu kayma alanını benzer biçimde hafifletmek mümkün olacaktır.
Bu bağlamda, klasik yer değiştirme alanı yerine (4) ve (5) de verilen

u (s, t)

u i ui

 iui

(4)

v(s, t)

vi vi

 ivi

(5)

tarzda uç dönmelerle geliştirilmiş bir yer değiştirme modeli kullanılması bu çalışmanın
temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, klasik yöntemlerden farklı olarak dört gurup şekil
fonksiyonu,  ui , ui ,  vi ve  vi , önerilmiş olup, Şekil 3 de verilen sonlu eleman modeline
uygunlukları itibariyle bu fonksiyonların elde edilmesi üzerinde durulmuştur.

 z3

y

z

v3

z
v

n4

u

n3

u3
2b

u

u ( x, y )

v

v ( x, y )

z

1
2

x

n1

v
X

u
Y

n2
2a

Şekil 3. Düzlemine dik dönme bileşeni eklenmiş yer değiştirme alanlı sonlu eleman modeli
Uygun şekil fonksiyonlarını elde etmek üzere seçilen baz fonksiyon uzayı s, t [1, 1]
sıkıştırılmış koordinat uzayında
u
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u (s, t)

1

s 2

t3

st 4

t 25

st 2 6
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v

v(s, t)

1

s 2

t 3

st 4

s 2 5

ts 2 6

s3 7

ts3 8

(7)

birbirlerinden bağımsız olmak üzere eşitlik (6) ve (7) olarak seçilmiştir. Bu seçimin ana
nedeni Şekil 4 ile verilen ve dönme kaynaklı yer değiştirmeleri de içeren ayrıklaştırılmış yer
değiştirme alanlarını tam olarak ifade edebilmesidir.

t

t

s

t

s
v1

u1

s
θ1

θ1

Şekil 4. Ayrıklaştırılmış yer değiştirme alanları
Burada i ve i katsayılarının elde edilmesi gerekecektir. Bunun için Şekil 3 de verilen
nodal büyüklükler ve ayrık yer değiştirme alanlarına ilişkin sınır koşulları (6) ve (7)
denklemlerinde sağlatılarak (8) ve (9) denklem takımları kurulabilir.
u ( 1, 1)
u,Y ( 1, 1)
u ( 1, 1)
u,Y ( 1, 1)
u ( 1, 1)
u,Y ( 1, 1)
u ( 1, 1)
u,Y ( 1, 1)

v( 1,
v, X ( 1,
v( 1,
v, X ( 1,
v( 1,
v, X ( 1,
v( 1,
v, X ( 1,

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

u1

1
u2

2
u3

3
u4

4
1

v

1
v2

2
v3

3
v4

4

1
2
3

1 4
b 5
6
7
8

(8)

1
2
3
1 4
a 5
6
7
8

(9)

Bu denklemlerin çözümden eşitlik (10) ve (11) ile verilen şekil fonksiyonunu elde etmek
kabildir.

Nu

Au Tpu

1
8

(10)
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Nv

Av Tpv

1
8

(11)

Burada Au ve Av , (8) ve (9) ile verilen katsayılar matrisleridir. pu ve p v vektörleri ise,
seçilen yer değiştirme alanlarının baz polinomlarını içeren vektörler olup (12) ve (13)
seklinde tanımlıdırlar.

pu

1 s t

st t 2

st 2

t3

st 3

T

pv

1 s t

st

s2

ts 2

s 3 ts 3

T

(12)

(13)

SONLU ELEMAN FORMULASYONUN ELDE EDİLMESİ
(10) ve (11) ile elde edilen şekil fonksiyonları ayrıklaştırılmış yer-değiştirme alanı ifadesinde
(bakınız (4) ve (5)) dört gurup olarak ortaya çıkacağı aşikardır.

 ui

N1,3,5,7
,
u

ui

Nu2,4,6,8

(14)

 vi

N1,3,5,7
,
v

vi

Nv2,4,6,8

(15)

(1) ve (2) ile verilen denge denklemleri zayıf formda denklem (16) şeklinde yazılarak 12
serbestlik dereceli sonlu eleman matrisi elde edilmiştir.

Nx
A

u
x

N xy (

u
y

v
)
x

Ny

v
y

uqx

vq y dA

Qxi ui

Qyi vi

(16)

Burada elemanın yanal yüzey sınır yüklemeleri olmadığı var sayılmaktadır.
ÖRNEK
Geliştirilen elemanı test etmek üzere Şekil 5 de özellikleri verilen bir konsol perde analizi,
SAP2000 ve ANSYS programları ile karşılaştırmalı olarak yapılmıştır.
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Şekil 5. Konsol perde örneği (Yatay gösterim)
ANSYS Ver 15. Programında 20x10 ağ sıklığı ile elde edilen çözüm Şekil 6 da verilmiş olup,
diğer çözümler karşılaştırmalı olarak Çizelge 1 de özetlenmiştir.

Şekil 6. Konsol perde: ANSYS 20x10 eleman için d ymax yer değiştirmesi.
Çizelge 1. Maksimum yatay ve düşey yer değiştirmeler ve maksimum normal gerilme (birim
boya) karşılaştırması. (M12:Geliştirilen eleman, M8:Standart dönme serbestliksiz eleman, Ağ
sıklığı XxY formatındadır)

d xmax
TIMOSHENKO
ANSYS

-

d ymax

N xxmax

0,12747 24000

0,0413 0,12729 32817 Hata% Hata% Hata%
(Ansys) (Ansys) (Ansys)

d xmax

d ymax

N xxmax

SAP 1x1

0,0396 0,09528 13048

4,1

25,1

60,2

SAP 2x2

0,0392 0,11372 19033

5,1

10,7

42,0

SAP 10x5

0,0405 0,12530 26467

1,9

1,6

19,3

SAP 20x10

0,0410 0,12667 29742

0,7

0,5

9,4
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M12 1x1

0,0393 0,09591 12952

4,8

24,7

60,5

M12 2x2

0,0419 0,12064 18949

1,5

5,2

42,3

M12 10x5

0,0420 0,12757 26701

1,7

0,2

18,6

M12 20x10

0,0417 0,12756 29778

1,0

0,2

9,3

M8 1x1

0,0152 0,04767 5000

63,2

62,6

84,8

M8 2x2

0,0280 0,08680 13667

32,2

31,8

58,4

M8 10x5

0,0398 0,12336 25763

3,6

3,1

21,5

M8_20x10

0,0407 0,12614 29221

1,5

0,9

11,0

SONUÇLAR
Düzlemine dik dönme serbestliğine haiz bir membran sonlu elemanı geliştirilmiştir. Klasik
yaklaşımlardan farklı olarak, dönme alanı, yer değiştirme alanının bir parçası olarak ele
alınmış olup, kübik mertebe bölge terimleri ile uygun ayrıklaştırmaların yapılması sağlanarak
eleman için uç dönmelerinden teşkil olan bağımsız bir yer değiştirme alanı türetilmiştir. Bu
yaklaşım konsol perde problemi ile test edilmiş ve düşük ağ sıklığında klasik membran
elemana göre oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir.
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