ÖNSÖZ
Değerli Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanlar
Teorik ve Uygulamal Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) taraf ndan organize edilen ve Türkiye’nin
mühendislik alan nda en uzun soluklu ve en büyük kat l ml bilimsel etkinliği olan Ulusal Mekanik Kongresi 40 y ld r hiç aral ks z her iki y lda bir olmak üzere düzenlenmektedir. Komite fahri olarak hizmet
vermekte olup, kongre Türkiye s n rlar içinde farkl üniversitelerin desteği ile gerçekleştirilmektedir.
Kongreyi üstlenen üniversite yerel komiteyi de oluşturmaktad r. Kongre bilimsel düzeyin yan s ra akademik kaynaşmay da sağlamay hedeflemektedir.
20. Ulusal Mekanik Kongresi 05-09 Eylül 2017 tarihleri aras nda Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre etkinliği süresince sunulan bildiriler bu kitap içine
yerleştirilmiştir. Elektronik olarak haz rlanm ş bu kitaba bildiriler pdf format nda yerleştirilmiş olup, bir
arama motoru yard m yla yazar ismi, bildiri ad ve anahtar kelimeler üzerinden taranabilmektedir. Bildiriler kitab na hem Teorik ve Uygulamal Mekanik Türk Milli Mekanik Komitesi (TUMTMK) web sayfas
www.tumtmk.org üzerinden hem de İstanbul Teknik Üniversitesi elektronik veri taban üzerinden ulaş labilir. Kongre kitab nda 4 adet çağr l konuşmac n n bilimsel yaz lar ile sunumlar yap lm ş 109 adet
tam bildiri ve endüstriden gelen kat l mc lar taraf ndan sunumlar yap lm ş 4 adet bildiri olmak üzere
toplamda 117 adet bilimsel bildiri mevcuttur.
TEŞEKKÜR: 20. Ulusal Mekanik Kongresi’nin gerçekleşmesi için maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurumlara TUMTMK olarak teşekkürü bir borç biliyoruz. 20. Ulusal Mekanik Kongresi çok
say da öğretim üyesi, öğretim eleman ve lisans öğrencisinin emeği ile gerçekleştirilebilmiştir. Tüm bu
değerli katk lar tek tek saymak gerekir ise:
İstanbul Teknik Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin maddi katk lar n n yan s ra sponsor firmalar
Tofaş Türk Otomotivleri A.Ş., Durmazlar, Beyçelik Gestamp, Taşyakan İnşaat, Rizvanoğlu İnşaat, Bursa
Makine Mühendisleri Odas , Bursa İnşaat Mühendisleri Odas desteklemiştir.
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Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri - UYAP( Uludağ Üniversitesi Yap Topluluğu):
Aliye Akarsu, Vildan Akgül, Ebru Çokgez, Kader Kara, Mustafa Akoğlu, Ali İkbal Tutar, Emine Nagihan
Tanlak, Burak Yaz bakan, Melih Rizvanoğlu.

Sayg lar mla
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
TUMTMK Başkan
2017

08:30 – 09:30
09:30 – 10:00

Kayıt ve Açılış Kokteyli (Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi)
Açılış Konuşmaları

10:00 –10:50

Oturum Başkanı:
la AŞK
“Doğrusal olmayan mekanikten
seçmeler: soliton ve kaos örnekleri”

Ara (Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinden İnşaat Mühendisliği Bölümü
Konferans Salonlarına Hareket)

Salon A
Oturum Başkanı :
11:10 –11:35
11:35 –12:00
12:00 –12:25
12:25 –12:50

rıbaş
ılmaz
, Kompozit eğrisel kirişlerin statik ve dinamik analizinde burulma rijitliğinin etkisi
Bahar Ayhan (İTÜ), Lori Graham Brady, Rastegele heterojen ortamın
mekanik özelliklerinin incelenmesi
Ülkü Babuşcu Yeşil, Nazmiye Yahnioğlu, İkiz dairesel dolgu içeren
öngerilmeli şerit-plağın eğilmesine kendi ağırlığının etkisi
, Yüksek mertebe kayma deformasyon
teorisine bağlı kompozit plakların karışık sonlu eleman yöntemi ile statik
analizi

Salon B
Oturum Başkanı :
11:10 –11:35
11:35 –12:00
12:00 –12:25
12:25 –12:50

, Öngerilmeli beton köprü kirişlerin diferansiyel gelişim algoritması ile optimum tasarımı
Fatma Ülker, Ragıp İnce, Çelik karayolu köprülerinin Line-Girder ve
kesin hesap yöntemleriyle analizi
Seda Konor, Kadir Özakgül, Barlas Özden Çağlayan, Çelik kafes bir
demiryolu köprüsünün hasargörebilirlik değerlendirmesi
Senem Bilici, Zeynep Fıra
, Görüntü işleme tekniği kullanılarak bir çelik köprü sisteminde deformasyon ölçümü

Salon C
Oturum Başkanı :
11:10 –11:35
11:35 –12:00
12:00 –12:25
12:25 –12:50

yasası

İlkay BAKIRTAŞ

Akustik kavitasyon için indirgenmiş gaz basıncı

etolan, Ali Demirci, Ayşe Peker Dobie, Hiperelastik bir
tabaka ile kaplı viskoelastik bir yarı sonsuz uzayda Rayleigh dalgaları
İzzet Göksel, İlkay Bakırtaş, CQNLS kübik kuintik nonlineer Schrödinger denkleminin analitik ve sayısal çözümlerinin karşılaştırması
Mahmut Bağcı, Nalan Antar, NLS ve NLSM yönetici denklemlerinin
soliton çözümlerinin karşılaştırılması

13:00-13:50 Öğle yemeği arası (Üniversite Çamlık Yemekhanesi)

Salon A
Oturum Başkanı :
14:00 –14:25
14:25 –14:50
14:50 –15:15
15:15 –15:40

Dispersion of lamb waves propagating in a plate made of viscoelastic material
Reşat Köşker, İsmail Gülten, Aynı fazlı periyodik eğilmiş sıralı karbon
nanotüp içeren sonsuz elastik ortamda geometrik lineer durumunda
gerilme yayılımı
Ekrem Tüfekci, Olcay Oldaç, Serhan Aydın Aya, Yerel olmayan
çubuk teorisinin dinamik problemleri
Hatice Nurben Aşan Yığma duvarların makro
modellemesi için yeni bir elastisite modülü eşitliğinin incelenmesi

Salon B
Oturum Başkanı :
14:00 –14:25
14:25 –14:50
14:50 –15:15
15:15 –15:40

ŞK

Prof.Dr. Hasan ENGİN

Merve Ermiş, Akif Kutlu, Nihal Eratlı, Mehmet H. Omurtag, Viskoelastik eliptik düzlem çubukların dinamik analizi
Ümit N. Arıbaş, Merve Ermiş,
Nihal Eratlı, Me
, Viskoelastik zemine oturan eğri eksenli kompozit çubukların
dinamik analizi
Abdullah Avey, Vagif Haciyev, Gülnar Mirzeyeva, Aziz Şiriyev,
, Winkler elastik zemin üzerine oturan homojen olmayan
ortotropik dikdörtgen plakaların serbest titreşim probleminin çözümü
Kompozit malzemelerle güçlendirilen ahşap
yapı elemanların dinamik özelliklerinin incelenmesi

Salon C
Oturum Başkanı :
14:00 –14:25
14:25 –14:50
14:50 –15:15
15:15 –15:40

Erdoğan Şen, Sınırsız operatör katsayılı bir diferansiyel operatörün
spektrumu ve özdeğerlerinin sayısının asimtotik davranışı
Ayşe Kurt Bahşı, Mehmet Sezer, M. Mustafa Bahşı, Fibonacci sıralama yöntemi ile Bagley-Torvik denkleminin sayısal çözümü
Ali Demirci, Fatma Ataş, Cihangir Özemir, Lider etkisindeki sistemlerde nonlineer düşünce dinamiği
Bahşı
, Troesch probleminin perturbasyon
iterasyon yöntemi ile analizi

Ara

Salon A
Oturum Başkanı :
16:00 –16:25
16:25 –16:50
16:50 –17:15
17:15 –17:40

Birleşik olmayan akma kuralı
uygulayarak anizotropik bünye modelleri değerlendirmesi
Babür Deliktaş,Semih E. Poyraz, Ali Durmuş, Sonlu elemanlar analizi
ile kompozit malzemelerin balistik darbe performansının tahmini
Yapıştırıcı ile birleştirilmiş alüminyum tek bindirme bağlantıların düşük hızlı eğilme darbe
davranışının incelenmesi
Mustafa Özgür Yaylı, Mikro ölçekteki bir konsol kirişin değiştirilmiş
gerilme çifti teorisine göre Laplace dönüşümüyle eğilme analizi

Salon B
Oturum Başkanı :
16:00 –16:25
16:25 –16:50
16:50 –17:15
17:15 –17:40

Necmi Düşünceli, Viskoplastisite modellerinde denge gerilmesi:
gözlemler ve overstress konsepti ile kullanımı
Mustafa Halûk Saraçoğlu, Gökhan Güçlü, Fethullah Uslu, Ortotrop
kirişlerin farklı kiriş teorileri ile statik analizi
Taner Timarcı, M. Gökhan Günay, Değişken sertliğe sahip kompozit
kutu kirişlerin gerilme analizi
, F-16 uçağındaki yardımcı iniş
takımının gerilme-deformasyon analizleri

Salon C
Oturum Başkanı :
16:00 –16:25
16:25 –16:50
16:50 –17:15
17:15 –17:40

Nazmiye YAHNİOĞLU

ıyaman, Ahmet Birinci, Erdal Öner, Tabakalı ortamlarda
ayrılmalı temas problemlerinin genel çözümü
Murat Yaylacı, Pembe Merve Karabulut, Ahmet Birinci, Temas
probleminin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
Murat Yaylacı, Ahmet Birinci, Fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka ve yarı sonsuz düzlem arasındaki sürtünmesiz ve ayrılmalı temas problemi
Alper Polat, Talat Şükrü zşahin, Yusuf Kaya, Fonksiyonel derecelendirilmiş tabakada sürekli temas probleminin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

Akşam Yemeği: 18:30 İnşaat Mühendisliği Bölümünden Holiday Inn oteline
hareket

ÇARŞAMBA
08:30 – 09:00

Kayıt (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Salon A

Oturum Başkanı:

09:00 –09:50

Ara

Yaşar PALA
“Viskoelastik veya
elastik plak, sıkıştırılabilir viskoz akışkan ve rijid duvar
içeren hidro-viskoelastik ve hidro-elastik sistemlerin zorlanmış titreşimleri”

Salon A
Oturum Başkanı :
10:00 –10:25
10:25 –10:50
10:50 –11:15

ĞANGÜN

Handan Adıbelli, İsmail Ünal, Muhammed Varışlı Karbon elyaf ve
cam elyaf kumaş ile sargılı betonların mekanik özelliklerinin tayini
Takviyelendirilmiş kauçuklarda rastgele dağılmış takviyelerin mekanik davranışa etkisinin deneysel olarak araştırılması
Nildem Tayşi, Abdullah Ahmed Mohammed Cam elyaf içeren
betonarme kirişin eğilme davranışı için deneysel çalışma

Salon B
Oturum Başkanı :
10:00 – 10:25
10:25 – 10:50
10:50 – 11:15

Fatih Aylıkcı, Nazmiye Yahnioğlu, Armağan Elibol Piezoelektrik
sandviç dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulmasının FEM ile
incelenmesi
N. Sevgi Şahin, Surkay D. Akbarov Öngerilmeli viskoelastik örtü
tabakası ve levhadan oluşan sistemin hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı
Gülçin Tekin, Fethi Kadıoğlu Tekil yük etkisi altındaki viskoelastik
plakların analizi

Salon C
Oturum Başkanı :
10:00 – 10:25
10:25 – 10:50
10:50 – 11:15

Bahadır UĞURLU

Çoşgun, Ahmet Yurtseven,
3-B TaylorCouette_Poiseuille akışlarında doğrusal akım etkisinin nümerik
modellenmesi
Ahmet Yurtseven, Taner Çoşgun, Nurten Vardar Kapalı mekanlarda havalandırma ve kirletici gaz tahliyesinin kısmi kapak etkili
hücre akışı modeliyle sayısal analizi
Gürbüz Bilici, Uğur Oral Ünal, Hakan Akyıldız T-Perdeli iki boyutlu dikdörtgen bir tank içerisindeki sıvı çalkantısının sayısal olarak
incelenmesi

Ara

Salon A
Oturum Başkanı :
11:35 – 12:00
12:00 – 12:25
12:25 – 12:50

betonun mekanik özelliklerine etkisi

Two-way shear behavior of concrete slabs reinforced with
polypropylene fibers
Nildem Tayşi, Muktar Hamid Abed, Ahmid A. Abdoalhadi, Farid
Investigation of ductility of PVA fiber reinforced beams

Salon B
Oturum Başkanı :
11:35 – 12:00
12:00 – 12:25
12:25 – 12:50

Ahmet BİRİNCİ

,
Tabakalı kompozit parabolik kemerlerin tamamlayıcı fonksiyonlar
yöntemi ile Laplace uzayında dinamik analizi
Yayılı yük etkisindeki dairesel kesitli sikloid çubukların sönümlü
dinamik analizi
Hatice Mercan, Kunt Atalık Sakküler anevrizmanın iki boyutlu
sayısal modellemesi-duvar kayma gerilmesi analizi

Salon C
Oturum Başkanı :
11:35 – 12:00

Polietilen plastik atıkların

M. İhsan KARAMANGİL

Merve Çıbık, Mesut Kaya, Metin Çallı, Yalçın Metuçin, Boron
çeliğinden üretilmiş torsiyon tipi arka aks ara bağlantı borusunun
elektrik direnç yöntemi ile ısıl işlemi

12:00 – 12:25
12:25 – 12:50

Melike Yaylacı, Elektrik motor tahrikli abkant pres geliştirilmesi
Ali Rıza Yıldız, Design optimization of clucth
diaphgram spring with artificial intelligence method in respect to
stress and load characteristic

13:00-13:50 Öğle yemeği arası (Üniversite Çamlık Yemekhanesi)

Salon A

14:00 –14:50
Ara

Oturum Başkanı:

, “Havacılık ve Uzay Sanayisinde Kompozit Malzemelerin Yeri ve Önemi”

Salon A
Oturum Başkanı :
15:00 – 15:25
15:25 – 15:50
15:50 - 16:15
16:15 – 16:40

Fonksiyonel dereceli kirişlerin sonlu
elemanlar metoduyla statik analizi
İlyas Kacar, Vebil Yıldırım İnce ve kalın silindirlerde boyutsuz
serbest titreşim frekanslarının FGM kuvvet parametresi ile değişimi
İlyas Kacar, Vebil Yıldırım Fonksiyonel derecelendirilmiş kalın
cidarlı uzun silindirlerin doğal frekans eşitliklerinin analitik olarak elde
edilmesi
Abdullah Avey, Erdal Osmançelebioğlu FDM kaplamalı zenginleştirilmiş metal çekirdekli tam koni kabuğun serbest titreşim analizi

Salon B
Oturum Başkanı :
15:00 – 15:25
15:25 – 15:50
15:50 - 16:15
16:15 – 16:40

İç yüzeyinden ısı çevrimi uygulanan eksenel sabitlenmiş kalın cidarlı uzun tüpün termoelastoplastik analitik çözümleri
İç yüzey sıcaklığı periyodik olarak
değişen kalın cidarlı tüplerde termoelastik gerilme davranışı: analitik
çözüm
Ahmet N. Eraslan, Tolga Akış, Sıcak rijit bir kılıfa yerleştirilmiş iki
katmanlı kompozit silindirin zamana bağlı elastik davranışı
Hakan Argeso, Murat Yıldırım, Isı üreten çok katmanlı kompozit
tüplerin termoelastik analizine yönelik hesaplamalı bir yöntem

Salon C
Oturum Başkanı :
15:00 – 15:25
15:25 – 15:50

15:50 - 16:15
16:15 – 16:40

Reşat KÖŞKER

Necmi DÜŞÜNCELİ

Yoldaş Seki, İbrahim Şen, Mehmet Sarıkanat, Sentetik Grafit
Dolgulu Polipropilen Kompozitlerin Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Sedat Doğru, Ayşe Su Giz, Bekir Aksoy, Berk Arpacıoğlu, Ateeq
Mikroskop ile tümleştirilmiş tek eksenli çekme cihazı ile PDMS’nin viskoelastik karakterizasyonu
Çekme ve eğilme yüklerine maruz
ferrocement kompozitlerin modellenmesi
İsmail Yasin Sülü, Tek tesirli yapıştırıcı kullanılarak birleştirilmiş
kompozit parçaların gerilme analizi

Ara

Salon A
Oturum Başkanı :
17:00 – 17:25
17:25 – 17:50
17:50 – 18:15

Faruk Fırat Çalım Eksenel Fonksiyonel Derecelenmiş Değişken
Kesitli Kirişlerin Serbest Titreşimi
Sümeyye Sınır, Mehmet Çevik Eksenel olarak polinomiyal fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden nonlineer Euler-Bernoulli kirişinin serbest titreşim analizi
Homojen olmayan öngerilme içeren içi boş kürenin torsiyonel titreşimi

Salon B
Oturum Başkanı :
17:00 – 17:25
17:25 – 17:50
17:50 – 18:15

Işıl Sanrı Karapınar, Gülay Altay, FGM levhaların termal burkulması
Fonksiyonel derecelendirilmiş içi boş silindirlerde sıcaklık dağılımının bulunmasında bir sayısal yöntem
, Esra Yöndem, Onur Mutlu, Ali Yurddaş, Bir
atletizmcinin hızı ile ısı transferi değişiminin modellenmesi

Salon C
Oturum Başkanı :
17:00 – 17:25
17:25 – 17:50
17:50 – 18:15

AYŞİ

Serkan Sağıroğlu, Fikrat Almahdia, İsmail Vardar, Farklı a/d
oranına sahip betonarme kirişlerin eğilme davranışları üzerine deneysel ve nümerik bir çalışma
Kesme açıklığı küçük olan betonarme kirişlerin
etriye düzeni ve kenetlenme yönünden incelenmesi
Gökhan Yılmaz, Polipropilen lif kullanım oranının beton
karışımlarının dayanımına etkisi

Firma Gezisi ve Akşam Yemeği: Durmazlar Makine firma gezisi ve akşam yemeği (Hilton Otel) için 18:30'da İnşaat Mühendisliği Bölümünden hareket

EYLÜL PERŞEMBE
08:30 – 09:00

Kayıt (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Salon A

Oturum Başkanı:
M. Yaşar PALA “Riccati Diferansiyel Denkleminin Çözümü İçin Yeni Analitik bir Yöntem ve Dinamik Sistemlere Uygulanması”

09:00 – 09:50

Ara

Salon A
Oturum Başkanı :
10:00 – 10:25
10:25 – 10:50
10:50 – 11:15

S. Özgür Değertekin, İ. Behram Uğur, Büyük ölçekli kafes yapıların
jaya algoritmasıyla minimum ağırlıklı boyutlandırılması
Model referans uyarlamalı kontrolcülerde sistemdeki belirsizliği zamana bağlı Chebyshev polinomları ile parametrize etme
aşar Pala, Safa Şenaysoy, Emre Çalış, Çelik depo raf sistemlerinde kullanılan yatay taşıyıcıya oturan tava rafların kapasitelerinin
analitik ve sonlu elemanlar yöntem

Salon B
Oturum Başkanı :
10:00 – 10:25
10:25 – 10:50
10:50 – 11:15

Sıddık Şener, Mustafa Altuğ Peker, Kadir Can Şener, Betonun
dolaylı çekme deneylerinde boyut etkisi
Burak Nebil Barutçu, Mehmet Çalışkan, Gökhan Özgen, Elastomer yapıdaki çoklu balon fitillerin mekanik davranışlarının sonlu
eleman analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi
Deniz Caymazer, Zeynep Fırat Alemdar, Kentsel dönüşüm kapsamındaki betonarme bir binanın performansının doğrusal elastik
olmayan hesap yöntemiyle belirlenmesi

Salon C
Oturum Başkanı :
10:00 – 10:25
10:25 – 10:50
10:50 – 11:15

Babür DELİKTAŞ

Ahmet ERGİN

İlkay Sıkdokur, Saadet Özer, Ahmet Kırış, Ali Ercengiz, Viskozitenin basınca bağlı olduğu akışkanların rijit tüp içerisinde akımı
İlkay Sıkdokur, Saadet Özer, Viskozitenin basınca bağlı olduğu
akışkanlar için Pouseuille akımı
Doğukan T. Karahan, Sarp Er, Ayşe G. Güngör, Düşük basınçlı
türbin palası etrafıdaki türbülanslı akışın büyük girdap benzetimi ile
incelenmesi

Ara

Salon A
Oturum Başkanı :
11:35 – 12:00
12:00 – 12:25
12:25 – 12:50

Kompozit malzemelerle güçlendirilen
ahşap yapı elemanların mekanik özelliklerinin incelenmesi
Yığma duvarların düzlem içi kırılma mekanizmalarının nümerik olarak belirlenmesi
Gözde Sarı, Mehmet Bahattin Akgül, Ahmet Fatih
Alper Akış Piezo elektriksel etki ile aktive edilen dokunmatik ekranların titreşim analizleri

Salon B
Oturum Başkanı :
11:35 – 12:00
12:00 – 12:25

S. Özgür DEĞERTEKİN

Ragıp İnce, A. Tevfik Bildik, Çimento bazlı malzemelerin kırılma
tokluğu parametrelerinin hesabı için bir metot
Murat Altekin, Selami Gökdağ, Sığ küresel kabukların doğrusal
olmayan analizi

12:25 – 12:50

Anıl Cankur, Ercan Gürses, Kirişle güçlendirilmiş kabuk yapılar için
yapay sinir ağ bazlı analiz yöntemi geliştirilmesi

Salon C
Oturum Başkanı :
11:35 – 12:00
12:00 – 12:25
12:25 – 12:50

İbrahim Tuğrul Ardıç, Ahmet Ergin Sonsuz derin akışkana tam
daldırılmış silindirik kabukların hidroelastik analizi
Dairesel kesitli bir silindir etrafındaki
akış gürültüsünün sayısal ve analitik olarak incelenmesi
Ali Ruhşen Çete, Serkan Mengi 3 boyutlu çok bloklu yapısal ağlı
Euler/Navier-Stokes çözücüsü ile tek motor arka gövde etkileşiminin
incelenmesi

13:00-13:50 Öğle yemeği arası (Üniversite Çamlık Yemekhanesi)

Salon A
Oturum Başkanı :
14:00 – 14:25:
14:25 – 14:50
14:50 - 15:15
15:15 – 15:40

Stifnerli panellerin elastik büyük

deformasyon analizi
Düşük döngüsel yük altındaki alüminyum alaşımın
pekleşme parametreleri üzerine analiz
, Ömer Necati Cora, Hasan Sofuoğlu AA 6013 alaşımının halka basma testi ve sonlu elemanlar analizi
Erkan Doğan, Aybike Özyüksel Levy uçuşları yöntemi kullanılarak
geliştirilen yarasa algoritması optimizasyon metodunun performans
incelemesi

Salon B
Oturum Başkanı :
14:00 – 14:25:
14:25 – 14:50
14:50 - 15:15
15:15 – 15:40

Aydın
Ayarlı kütle sönümleyicili
ve viskoz sönümleyicili yapılarda karma bir pasif kontrol uygulaması
Hakan Erdem, Ersin Aydın, Mehmet Zahid Demirlek, Düzlem
kafes taşıyıcı sistemlerin sıcaklık etkisi altında optimum tasarımı
Çoklu ayarlı kütle sönümleyicilerin tasarımı için yeni bir yöntem: demiryolu köprü örneği
Yapılardaki gerilmelerin hesaplaması için geliştirilen yüzük delik metodunun teorisi

Salon C
Oturum Başkanı :
14:00 – 14:25:
14:25 – 14:50
14:50 - 15:15
15:15 – 15:40

Ara

Abdul Hayır, Sinan E. Çankaya, Karşı düzlem durumunda iki yapının etkileşim problemi
Köprü zemin etkileşiminin
deprem etkisinden dolayı köprü elemanlarında oluşan kuvvetlere
etkisi
Ezgi Zeynep Öztorun, Cenk Alhan, Savaş Erdem, Namık Kemal
Köprülerin deprem etkileri altındaki davranışları
Ezgi Zeynep Öztorun, Erdem Damcı, Namık Kemal Öztorun,
Eksenel simetrik kabuk yapıların analizi

Salon A
Oturum Başkanı :
16:00 – 16:25

16:25 – 16:50
16:50 – 17:15
17:15 – 17:40
17:40 – 18:05

Selma ERGİN

Aytekin Duranay, Bahadır Uğurlu, Düzensiz frekans etkilerinin
kaldırılmasında eleman mertebesinin etkisi
Enes Tunca, Bahadır Uğurlu, Büyük ölçekli yüzer yapıların (BYY)
hidroelastik analizi
Salim Tamer, Barış Barlas, Ö
Yüzen bir yapının düzenli
dalgalarda hidroelastik analizi
Kapalı türbülanslı akışların modellemesi ve bilgisayarlı
simülasyonu
Paralel iki plaka arasında gelişen türbülanslı akışın
sayısal araştırılması

Salon B
Oturum Başkanı :
16:00 – 16:25
16:25 – 16:50
16:50 – 17:15
17:15 – 17:40
17:40 – 18:05

TOFAŞ kalıp tasarım çalışmaları
A simplified prediction approach for localized unstable
spring back due to oil canning effect
Barış Efendioğlu, Araç gövdesi sayısal analizleri ve yapısal testleri
Otomobil şasisinin sanal ve
fiziksel doğrulama testleri
TWIP çeliklerinin debriyaj kapağı rijitlik davranışlarının incelenmesi

Salon C
Oturum Başkanı :
16:00 – 16:25
16:25 – 16:50
16:50 – 17:15
17:15 – 17:40
17:40 – 18:05

Nazmiye YAHNİOĞLU

Begüm Kütük, İbrahim Halil Güzelbey, VVER-1200 nükleer reaktörlerinin soğuk ve sıcak ayak bölgesinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği
(CFD) analizi
Akım potansiyeli tanımı ile yeraltı suyu problemlerine
örnek çözümler
Sıcaklığa bağımlı malzeme özelliklerinin, dönen bir diskin
titreşim davranışlarına etkisi
Yüzeyine dik kuvvet etkiyen dönen
diskin titreşimleri
Dönen disklerin
serbest titreşimleri

Firma Gezisi ve Akşam Yemeği: Beyçelik Gestamp firma gezisi ve akşam yemeği için 18:30'da İnşaat Mühendisliği Bölümünden hareket

08:30 – 09:00

Kayıt (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Salon A
Oturum Başkanı :
09:00 – 09:25
09:25 – 09:50
09:50 – 10:15

Şenol ATAOĞLU

Tuğba Baytak, Osman Bulut, Çağrı Mollamahmutoğlu, Abdullah
İnce kompozit levhalarda anizotrop termal gerilme analizi
Osman Bulut, Tuğba Baytak, Murat Tosun, Cengiz İpek, Çağrı
Mollamahmutoğlu Termal gerilme problemi ile yüzey kuvvetlerinin
oluşturduğu elastik problemin analojisine ait deneysel çalışma
Yusuf Ziya Yüksel, Şeref Doğuşcan Akbaş, İlker Fatih Kara
Sıcaklık etkisi altındaki bir plağın serbest titreşim analizi

Salon B
Oturum Başkanı :
09:00 – 09:25
09:25 – 09:50
09:50 – 10:15

Kutlu, Bahadır Uğurlu, Mehmet H. Omurtag Ortotrop zemine
oturan süper eliptik kesitli akışkan tankı ince taban plağının serbest
titreşim analizi
Hale Ergün, Pınar Özdemir Çağlayan, Betonarme kirişin doğrusal
olmayan davranışının sonlu elemanlar programı ile incelenmesi
Fatma Çoban, Reşat Köşker, Yerel eğrilikli üç duvarlı karbon nanotüp içeren kompozitteki gerilme dağılımı

Ara

Salon A
10:30 – 11:30

9 EYLÜL CUMARTESİ
09:00

İnşaat Mühendisliği Bölümünden hareket

09:00 – 13:00
13:00

Tophane, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Ulu
Cami, Kapalı Çarşı, Koza Hanı (45 dk serbest dolaşım), Irgandı Köprüsü, Yeşil Türbe ve Yeşil Cami
Bursa’dan Mudanya Hareket

13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:30

Öğle yemeği
Mudanya turu
Mudanya’dan Bursa’ya dönüş

Yazarlar

Bildiri Başlığı

Sayfa

Attila Aşkar

Doğrusal Olmayan Mekanikten Seçmeler: Karmaşa ve Düzen

A1-1

Surkay D. Akbarov,
Meftun I. Ismailov

Forced Vibration of the Hydro-Viscoelastic(Hydro-Elastic)
Systems Consisting of the Viscoelastic (Elastic) Plate,
Compressible Viscous Fluid and Rigid Wall (Review)

A2-1

Yaşar Pala

Riccati Diferansiyel Denkleminin Çözümü İçin Yeni Analitik
BirYöntem ve Dinamik Sistemlere Uygulanması

A3-1

Tahir Karasu

Kapalı Türbülanslı Akışların Modellemesi ve Bilgisayarlı
Simülasyonu

1

Tahir Karasu

Paralel İki Plaka Arasında Gelişen Türbülanslı Akışın Sayısal
Araştırılması

13

İsmail Yasin Sülü

Çift Tesirli Yapıştırıcı Tabaka İle Birleştirilmiş Kompozit
Parçaların Gerilme Analizi

25

Fatih Aylıkcı, Nazmiye
Yahnioglu, Armağan
Elibol

Sandviç Dikdörtgen Kalın Plağın Delaminasyon Burkulmasının
Fem ile İncelenmesi

39

Abdullah Avey, Erdal
Osmançelebiloğlu

Fdm Kaplamalı Zenginleştirilmiş Metal Çekirdekli Tam Koni
Kabuğun Serbest Titreşim Analizi

49

Ümit N. Arıbaş, Murat
Yılmaz, ve Mehmet H.
Omurtag

Kompozit Eğrisel Kirişlerin Statik ve Dinamik Analizinde
Burulma Rijitliğinin Etkisi

56

Anıl Cankur, Ercan
Gürses

Kirişle Güçlendirilmiş Kabuk Yapılar İçin Yapay Sinir Ağ Bazlı
Analiz Yöntemi Geliştirilmesi

66

Sedat Kömürcü

Yığma Duvarların Düzlem İçi Kırılma Mekanizmalarının Nümerik
Olarak Belirlenmesi

75

Faruk Fırat Çalım

Eksenel Fonksiyonel Derecelenmiş Değişken Kesitli Kirişlerin
Serbest Titreşimi

84

Zeynep Fırat Alemdar,
Deniz Caymazer

Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Betonarme Bir Binanın
Performansının Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemiyle
Belirlenmesi

92

Surkay D Akbarov,
Masoud Negin

Dispersion of Lamb Waves Propagating in a Plate Made of
Viscoelastic Material

97

Tuğba Baytak, Osman
Bulut, Çağrı
Mollamahmutoğlu,
Abdullah Dönmez, Şenol
Ataoğlu

İnce Kompozit Levhalarda Anizotrop Termal Gerilme Analizi

105

Osman Bulut, Tuğba
Baytak, Murat Tosun,
Cengiz İpek, Çağrı
Mollamahmutoğlu, Ziya
Abdulaliyev

Termal Gerilme Problemi ile Yüzey Kuvvetlerinin Oluşturduğu
Elastik Problemin Analojisine Ait Deneysel Çalışma

112

Ümit N. Arıbaş, Merve
Ermiş, Akif Kutlu, Nihal
Eratlı , Mehmet H.
Omurtag

Viskoelastik Zemine Oturan Eğri Eksenli Kompozit Çubukların
Dinamik Analizi

118

Cihan Karademir, Egemen
Teomete

Polietilen Plastik Atıkların Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

130

Ali Ruhşen Çete, Serkan
Mengi

3 Boyutlu Çok Bloklu Yapısal Ağlı Euler/Navıer- Stokes
Çözücüsü ile Tek Motor Arka Gövde Etkileşiminin İncelenmesi

139

Merve Ermiş, Akif Kutlu,
Nihal Eratlı, Mehmet H.
Omurtag

Viskoelastik Eliptik Düzlem Çubukların Dinamik Analizi

147

Fatma Ülker, Ragıp İnce

Çelik Karayolu Köprülerinin Lıne-Gırder ve Kesin Hesap
Yöntemleriyle Analizi

157

Emre Ortaç, Mehmet
Ülker

Öngerilmeli Beton Köprü Kirişlerin Diferansiyel Gelişim
Algoritması ile Optimum Tasarımı

166

Timuçin Alp Aslan,
Ahmad Reshad Noorı,
Beytullah Temel

Yayılı Yük Etkisindeki Dairesel Kesitli Sikloid Çubukların
Sönümlü Dinamik Analizi

175

Murat Yaylacı, Pembe
Merve Karabulut, Ahmet
Birinci

Temas Probleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi

186

Pembe Merve Karabulut,
Murat Yaylacı, Ahmet
Birinci

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Tabaka ve Yarım Düzlem
Arasındaki Sürtünmesiz ve Ayrılmalı Temas Problemi

196

Ülkü Babuşcu Yeşil,
Nazmiye Yahnioğlu

İkiz Dairesel Dolgu İçeren Öngerilmeli Şerit-Plağın Eğilmesine
Kendi Ağırlığının Etkisi

205

Seda Konor, Kadir
Özakgül, Barlas Özden
Çağlayan

Çelik Kafes Bir Demiryolu Köprüsünün Hasargörebilirlik
Değerlendirmesi

215

Erkan Doğan, Aybike
Özyüksel Çiftçioğlu

Levy Uçuşları Yöntemi Kullanılarak Geliştirilen Yarasa
Algoritması Optimizasyon Metodunun Performans İncelemesi

226

Salim Çam, Hasan
Sofuoğlu, Ömer Necati
Cora

AA 6013 Alaşımının Halka Basma Testi ve Sonlu Eleman Analizi

236

N. Sevgi Şahin, Surkay D.
Akbarov

Öngerilmeli Viskoelastik Örtü TabakasI ve Levhadan Oluşan
Sistemin Hareketli Yük Etkisindeki Dinamik Davranışı

245

Yusuf Ziya Yüksel, Şeref
Doğuşcan Akbaş, İlker
Fatih Kara

Sıcaklık Etkisi Altındaki Bir Plağın Serbest Titreşim Analizi

254

Gülçin Tekin, Fethi
Kadıoğlu

Tekil Yük Etkisi Altındaki Viskoelastik Plakların Analizi

261

Nildem Tayşi, Abdullah
Ahmed Mohammed

Cam Elyaf İçeren Betonarme Kirişin Eğilme Davranışı İÇİN
Deneysel Çalışma

272

Merve Çıbık, Mesut Kaya,
Metin Çallı, Yalçın
Metuçin

Boron Çeliğinden Üretilmiş Torsiyon Tipi Arka Aks Ara Bağlantı
Borusunun Elektrik Direnç Yöntemi İle Isıl İşlemi

279

Fatma Çoban, Reşat
Köşker

Yerel Eğrilikli Üç Duvarlı Karbon Nanotüp İçeren Kompozitte
Geometrik Lineer Durumda Gerilme Dağılımı

289

Gözde Sarı, M. Bahattin
Akgül, Ahmet Fatih Ak,
Ahmet Alper Akış

Piezo Elektriksel Etki İle Aktive Edilen Dokunmatik Ekranların
Titreşim Analizleri

299

Fatma Ataş, Ali Demirci,
Cihangir Özemir

Lider Etkisindeki Sistemlerde Nonlineer Düşünce Dinamiği

308

Surkay D. Akbarov,
Nazmiye Yahnioğlu,
Hatam H. Guliyev

Homojen Olmayan Öngerilme İçeren İçi Boş Kürenin Torsiyonel
Titreşimi

314

Handan Adıbelli, İsmail
Ünal, Muhammed Varışlı

Karbon Elyaf ve Cam Elyaf Kumaş ile Sargılı Betonların Eksenel
Basınç Altında Davranışı

324

Alper Polat, Yusuf Kaya,
Talat Şükrü Özşahin

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Tabakada Sürekli Temas
Probleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

332

Ersin Demir

Sıcaklığa Bağımlı Malzeme Özelliklerinin Dönen Bir Diskin
Titreşim Davranışlarına Etkisi

342

Mustafa Halûk Saraçoğlu,
Gökhan Güçlü, Fethullah
Uslu

Ortotrop Kirişlerin Farklı Kiriş Teorileri ile Statik Analizi

351

Taner Çoşgun, Ahmet
Yurtseven, Nurten Vardar

3-B Taylor-Couette-Poıseuılle Akışlarında Doğrusal Akım
Etkisinin Nümerik Modellenmesi

362

Ahmet Yurtseven, Taner
Çoşgun, Nurten Vardar

Kapalı Mekanlarda Havalandırma ve Kirletici Gaz Tahliyesinin
Kısmi Kapak Etkili Hücre Akışı Modeliyle Sayısal Analizi

370

Ahmad Reshad Noori,
Timuçin Alp Aslan,
Beytullah Temel

Tabakalı Kompozit Parabolik Kemerlerin Tamamlayıcı
Fonksiyonlar Yöntemi ile Laplace Uzayında Dinamik Analizi

378

Bahattin Kanber, Ali
Osman Güney

Takviyelendirilmiş Kauçuklarda Rastgele Dağılmış Takviyelerin
Mekanik Davranışa Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması

387

Murat Altekin, Selami
Gökdağ

Sığ Küresel Kabukların Doğrusal Olmayan Analizi

397

Gökhan Adıyaman,
Ahmet Birinci

Rijit Temel Üzerine Oturan Tabakalı Bir Ortamda Ayrılmalı
Temas Probleminin Genel Çözümü

405

Sedat Doğru, Ayşe Su
Giz, Bekir Aksoy, Y. Berk
Arpacıoğulları, Ateeq Ur
Rehman , Halil Bayraktar,
B. Erdem Alaca

Mikroskop İle Tümleştirilmiş Tek Eksenli Çekme Cihazı İle
PDMS’nin Viskoelastik karakterizasyonu

414

M. Gökhan Günay, Taner
Tımarcı

Değişken Sertliğe Sahip Kompozit Kutu Kirişlerin Gerilme
Analizi

422

Akif Kutlu, Bahadır
Uğurlu, Mehmet Hakkı
Omurtag

Ortotrop Zemine Oturan Süper Eliptik Kesitli Akışkan Tankı İnce
Taban Plağının Serbest Titreşim Analizi

433

Mithat Gökhan Atahan ,
Mustafa Kemal Apalak

Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Alüminyum Tek Bindirme
Bağlantıların Düşük Hızlı Eğilme Darbe Davranışının İncelenmesi

443

V.C. Haciyev, Abdullah
Avey, G.R. Mirzeyeva,
A.İ.Şiriyev, M. Süzer

Winkler Elastik Zemin Üzerine Oturan Homojen Olmayan
Ortotropik Dikdörtgen Plakların Serbest Titreşim Probleminin
Çözümü

451

Necmi Düşünceli

Viskoplastisite Modelleride Denge Gerilmesi: Gözlemler ve
Overstress Konsepti ile Kullanımı

460

Yoldaş Seki, İbrahim Şen,
Mehmet Sarikanat

Sentetik Grafit Dolgulu Polipropilen Kompozitlerin Reolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi

470

Seda Yetkin, Gonca
Ozmen Koca

F-16 Uçağındaki Yardımcı İniş Takımının Gerilme-Deformasyon
Analizleri

478

Ragıp İnce, A. Tevfik
Bildik

Çimento Bazlı Malzemelerin Kırılma Tokluğu Parametrelerinin
Hesabı İçin Bir Metot

488

Senem Bilici, Zeynep
Fırat Alemdar

Görüntü İşleme Tekniği Kullanılarak Bir Çelik Köprü Sisteminde
Deformasyon Ölçümü

497

Murat Özdemir, Ahmet
Ergin

Stifnerli Panellerin Elastik Büyük Deformasyon Analizi

505

İlkay Sıkdokur, Saadet
Özer, Ahmet Kırış, Ali
Ercengiz

Viskozitenin Basınca Bağlı Olduğu Akışkanların Rijid Tüp
İçerisinde Akımı

515

İlkay Sıkdokur, Saadet
Özer

Viskozitenin Basınca Bağlı Olduğu Akışkanlar İçin Pouseuılle
Akımı

525

S. Özgür Değertekin, İ.
Behram Uğur

Büyük Ölçekli Kafes Yapıların Jaya Algoritmasıyla Minimum
Ağırlıklı Boyutlandırılması

534

İbrahim Tuğrul Ardıç,
Ahmet Ergin

Sonsuz Derin Akışkana Tam Daldırılmış Silindirik Kabukların
Hidroelastik Analizi

543

Fatih Mehmet Özkal

Kesme Açıklığı Küçük Olan Betonarme Kirişlerin Etriye Düzeni
Ve Kenetlenme Yönünden İncelenmesi

551

Muhittin Turan,Volkan
Kahya

Fonksiyonel Dereceli Kirişlerin Sonlu Elemanlar Metoduyla Statik
Analizi

562

Salim Tamer, Barış
Barlas, Ömer Belik

Yüzen Bir Yapının Düzenli Dalgalarda Hidroelastik Analizi

570

Nildem Tayşi, Muktar
Hamid Abed, Ahmid A.
Abdoalhadi, Farid H.
Arnao't

Investıgatıon Of Ductılıty Of Pva Fıber Reınforced Beams

577

Işıl Sanrı Karapınar,
Gülay Altay

Fgm Levhaların Termal Burkulması

585

Gürbüz Bilici, Uğur Oral
Ünal, Hakan Akyıldız

İki Boyutlu Dikdörtgen, Perdeli Ve Perdesiz Bir Tanktaki Sıvı
Çalkantısının Sayısal Olarak İncelenmesi

594

Yaşar Pala, Safa
Şenaysoy, Emre Çalış

Çelik Depo Raf Sistemlerinde Kullanılan Yatay Taşıyıcıya Oturan
Tava Rafların Kapasitelerinin Analitik Ve Sonlu Elemanlar
Yöntem

604

Erdoğan Şen

Sınırsız Operatör Katsayılı Bir Diferansiyel Operatörün
Spektrumu Ve Özdeğerlerinin Sayısının Asimtotik Davranışı

612

Doğukan T. Karahan, Sarp
Er, Ayşe G. Güngör

Düşük Basınçlı Türbin Palası Etrafıdaki Türbülanslı Akışın Büyük
Girdap Benzetimi İle İncelenmesi

618

Mustafa Özgür Yaylı

Mikro Ölçekteki Bir Konsol Kirişin Değiştirilmiş Gerilme Çifti
Teorisine Göre Laplace Dönüşümüyle Eğilme Analizi

626

Hakan Pekel

Fonksiyonel Derecelendirilmiş İçi Boş Silindirlerde Sıcaklık
Dağılımının Bulunmasında Bir Sayısal Yöntem

630

Eray Arslan

Düşük Döngüsel Yük Altındaki Alüminyum Alaşımın Pekleşme
Parametreleri Üzerine Analiz

638

Bahar Ayhan, Lori
Graham Brady

Stochastic Computational Method for Evaluation of Behavior of
Random Elastic Media

648

Ekrem Tüfekci, Olcay
Oldaç, Serhan Aydın Aya

Yerel Olmayan Çubuk Teorisinin Dinamik Problemleri

653

Mustafa Gürler, Ali
Türker Kutay

Model Referans Uyarlamalı Kontrolcülerde Sistemdeki
Belirsizliği Zamana Bağlı Chebyshev Polinomları İle Parametrize
Etme

662

Mertol Tufekci, Ömer
Ekim Genel, Hilal Koç,
Olcay Oldaç, Ekrem
Tüfekci

Yüzeyine Dik Kuvvet Etkiyen Dönen Diskin Titreşimleri

672

Mertol Tufekci, Hilal Koç,
Ömer Ekim Genel,Olcay
Oldaç, Ekrem Tüfekci

Dönen Disklerin Serbest Titreşimleri

681

Bahar Ayhan, Adnan
Ibrahimbegovic

Birleşik Olmayan Akma Kuralı Uygulayarak Anizotropık Bünye
Modelleri Değerlendirmesi

690

Ayşe Kurt Bahşı, Mehmet
Sezer, M. Mustafa Bahşı

Fibonacci Sıralama Yöntemi İle Bagley-Torvik Denkleminin
Sayısal Çözümü

694

Enes Tunca, Bahadır
Uğurlu

Büyük Ölçekli Yüzer Yapıların (Byy) Hidroelastik Analizi

701

Sümeyye Sınır, Mehmet
Çevik

Eksenel Olarak Polinomiyal Fonksiyonel Derecelendirilmiş
Malzemeden Nonlineer Euler-Bernoulli Kirişinin Serbest Titreşim
Analizi

706

M. Mustafa Bahşı,
Mehmet Çevik

Troesch Probleminin Perturbasyon İterasyon Yöntemi İle Analizi
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1.SUNUMUN İÇERİĞİ
Konu üç alt başlıkta derlenmiştir:
1. Karmaşalı Dinamik: Kaos [1, 2, 3]
2. Düzenli Dinamik: Solitonlar [1, 4]
3. Helisde büyük yerdeḡiştirmeler: statik ve dinamik. [5]
2.KARMAŞALI DİNAMİK: KAOS
Kaos kelimesi Eski Yunanca’dan ve mitolojiden geliyor. Mitolojiye göre, evrenin bir
karmaşayla başlamış. Bu karmaşık başlangıca Kaos diyorlar. ”Gaz” kelimesi de yine
aynı kelimenin başka ortamda kullanılması. Ege’nin iki taraındaki, Anodolu ve Atika
yarımadasındaki bilim insanları, sezgisel de olarak bir gazın içinde, bugün de varlıḡını
bildiḡimiz atom ve moleküllerin karmaşık dinamiḡini saptamışlar.
Burada kaosun kuramına girmeksizin, konuyla ilgileri olmayan veya çok az olanları da
hedefleyip, örneklerle tanıtacaḡız. Kaos özünde doḡrusal olmayan bir olay. Doḡrusal
yaklaşımlara, yaklaşık olarak da olsa, tanıtılamaz. Ancak, doḡrusal dinamikteki bazıtemel
araçlar bu alanda da kullanılıyor.
2.1. Doḡrusal dinamikten genel hatırlatmalar.
Kaaosa geçmeden önce, doḡrusal ve düzenli dinamikten öḡrendiklerimizi anımsayalım.
Parabul sınırları içinde sürtünmesiz yuvarlanan bir bilyanın, bir kütleye baḡlı yayın ve bir
sarkaçın küçük genlikli salınımlarıyla başlayalım.
Her üç düzendeki dinamiḡin de, bunları tanımlayan denklemlerin ve çözümünü biliyoruz.
Boyutsuzlaştırılmış büyüklüklerle denklem:
ẍ + x = 0

x(0) = A ẋ(0) = B

→
A1-1

Aşkar

x = A cos t + B sin t p ≡ ẋ(t) = B cos t − A sin t
Bu salınımlarda potansiyel, kinetik ve toplam enerjilerin sırasıyla
1
V = x2
2

1
KE = p2
2

E = V + KE

Bulunan çözümü iki türlü gösterebiliriz: x = x(t) veya t yi x ile p arasında yok ederek
x2 + p2 = 2E
E = 21 (A2 + B 2 ).
Bir adım daha ileri giderek, örneḡin a, b, c sabit sayılarıyla tanımlanan ax + bp =
c, çizgisine sarkacın her geldiḡi zamanda bir nokta koyalım. Sistem her salınımında
bu çizginin hep aynı noktasından geçer. Bu gösterimde salınımları bir tek noktayla
özetliyoruz. Bu yaklaşımla elde edilen gösterime ”Poincaré gösterimi” denir. Bu problemde gelenek olarak bu gösterilim kullanılmaz, çünkü problem düzlemde bir çizgiyle tam
olarak gösterilebiliyor, Poncaré gösterimi de aşırı basite indirger, pek bir anlamı kalmaz.
2.2. İki kütleli doḡrusal olmayan yay takımı. Bu düzenekte, Hénon - Heiles potansiyeli olarak adlandırılan potansiyel enerjiyi ve bundan elde edilen denklemleri inceleyelim:
1
1
V = (x2 + y 2 ) + xy 2 − x3
2
3

→

ẍ = −x − y 2 + x2

ÿ = −y − 2xy

Bu problemin çözümünü {x, y, p ≡ ẋ, q ≡ ẏ} den oluşan dört boyutlu faz uzayında belirleyebiliriz. Tek serbestlik dereceli durumdaki gibi bu durumu çizmemiz olanaksızdır.
Ancak, bu düzenekte enerjinin korunduḡunu kullanarak, serbest deḡişkenlerin sayısınıüçe
indirebiliriz. Bu üç boyutlu uzaydaki yörüngeyi çizebiliriz. Ancak bu çok karışık bir
işlemdir ve sonuçların yorumu da basit deḡildir.
Bir önceki alt böümde olduḡu gibi tüm yörüngeden vazgeçerek, yörüngenin üç boyutlu faz
uzayındaki bir düzlemi kesme noktalarını kullanarak iki boyutlu uzayda, yani düzlemde
yörüngelerin niteliḡini belirleyen bilgiyi derleyebiliriz. Bu gösterime ”Poincaré gösterimi”
(Poincaré map) denir.
Hénon - Heiles denkleminde, deḡişik enerji deḡerlerinde Poincaré gösterimleri aşaḡıda
görülmektedir. Bu gösterimlerdeki noktalar düzleme rasgele bir sırada gelirler.
Şekillerden düşük enerji deḡerlerinde, Poincaré gösterimlerinin düzenli olup, uzayın hepsini örtmemekte, enerji arttıkça noktalar tüm düzlemi örtme eḡilimini sürdürmektedir. Bu
duruma toplam enerjinin1/6 deḡerinde ulaşılır ve bu durum tam kaos olarak adlandırılır.

3.DÜZENLİ DİNAMİK ÖRNEĞİ: SOLİTONLAR
Düz türevliye dönüştürerek çözülebilen kısmi türevli denklemlerden aşaḡıdaki beşini inceleyeceḡiz:
∂u ∂ 3 u
∂u
+ 6u
+ 3 =0
Korteweg de Vries (KdV)
∂t
∂
∂x
A1-2
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Figure 1: a. Parabolik kuyu içinde yuvarlanan bilya; b. Kütle - yay takımı; b. Sarkaç

B

p

A

q

Figure 2: Çözümün a. Düzlemde yörünge ile gösterimi; b. Poincaré gösterimiyle
düzlemde iki noktaya indirgenmesi.

x(t)

y(t)

Figure 3: a. Kütle - yay takımı ; b. Hénon - Heiles potansiyeli
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Poincaré Çiziti

Figure 4: Poincaré gösterimiyle dinamiḡin basite indirgenmiş yapısı

Figure 5: Hénon - Heiles denkleminde artan enerjilerle yörüngelerin Poincaré gösterimleri
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∂u
∂ 3u
2 ∂u
Dönüşmüş Korteweg de Vries (KdV)
+ 6u
+
=0
∂t
∂x ∂x3
∂ 2 h 1 2 ∂ 2u i
∂ 2u ∂ 2u
u + 2 =0
−
−
Boussinesq
∂t2
∂x2 ∂x2 2
∂x
∂ 2u ∂ 2u
− 2 − sin u = 0
∂t2
∂x

Sine - Gordon

√
∂u ∂ 2 u
− 2 − |u|2 u = 0
i ≡ −1
∂t
∂x
Bu dönklemlerin hepsi de ξ = x − ct cinsinden düz türevli denkleme indirgenir. Burada
hesaplamaların ayrıntısıKdV denklemi için vereceḡiz. Diḡer denklemler de aynı yoldan
sonuca varılır.
Doḡru olmayan Schrödinger (NS)

i

3.1. KdV denkleminin düz türevli denkleme indirgenmesi.
u = u(x − ct) türünden ötelenen dalga çözümünü, ξ = x − c tanımyla KdV denkleminde
yerleştirelim:
∂u ∂ 3 u
∂u
+ 6u
+ 3 =0
∂t
∂
∂x
Bu denklemi

du
dξ

0 00

→

−c

du
du d3 u
+ 6u + 3 = 0
dξ
dξ
dξ

≡ u0 ile çarpıp inetegralleri hesaplayınca:
0

0 2

u u − cu u + 3u u = 0

→

0
1 2
3
u 2 − cu + u
=0
2
2

1

0

→

1 0
1
1
u 2 − cu2 + u3 = E
→
V = − cu2 + u3
2
2
2
Burada E matematik gözüyle bir entegral sabiti, fizik gözüyle de toplam enerji, V de
potansiyel enerjidir. ξ = x − c deḡişkeni de Newton mekaniḡi kapsamında zaman görevi
yapıyor.
Son denklemden u0 =

du
dξ

yazılımını kullanarak, çözüme ulaşılır:

1 02 1 2
u − cu + u3 = E
2
2

→

√

du
= dξ
2E + cu2 − 2u3

→

u=

c

√
cosh( 12 cξ)

3.2. Solitonları veren entegraller. Sayfa 4 deki denklemlerin ortak yapısı:
Z u
p
du
du
0
p
p
→
= dξ
→
=ξ
u = −2V (u)
−V (u)
−V (u)
u=u0
(i) Korteveg-de Vries (KdV) solitonu için:
Z u
du
√
=ξ
c−u
u=u0 u

u0 = c
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KdV solitonları

u

2

c=2

c=1

c=1/2

KdV
1

0
1

Figure 6: KdV denkleminde a. Eşdeḡer potansiyel; b. Seçilen c deḡerlerine göre elde
edilen solitonlar.

Figure 7: KdV denkleminde İki solitonun etkileşimi / çarpışması
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KdV ve benzer denklemler birden fazla solitonun da var olduḡu çözümler de verirler.
Bu solitonlarda da genlik ve dalga hızı birbirine baḡlıdır. Yine doḡrusal olmayan terim
ve yüksek mertebe türevinin bir birini dengelemesi sonucunda, bir ortamda birden fazla
soliton bulunduḡunda da solitonlar bir birleriyle etkileşimde olsalar da ayrıldıklarında
kimliklerini korurlar.
İlk konumda, solitonlardan a arkada, B önde bulunuyor. arkadaki genliḡi daha büyük
olan a solitonu B den daha büyük hızla ilerler. Dolayısıyla, a solitonu öndeki B solitonunu yakalar. Bu olay iki parçacıḡın çarpışmasını anımsatıyor. İkinci şekil bu çarpışma
döneminde birbiri içine girmiş solitonları gösteriyor. Üçüncü şekildeyse, daha hızlı olan a
solitonunun öne geçmiş olduḡu konum görülüyor.
Özellikle iki solitonlu çarpışmada, çarpışma bittikten sonra her iki solitonun da başlangıçtaki
biçimlerine kavuşup ilerlediḡi solitonların en önemli özelliklerindendir. Bu mükemmel
kararlılık solitonların içerdikleri bir bilgiyi bozulmadan taşıyabilmesini gösteriyor.
Bu nedenle solitonlar iletişim teknolojilerinde bir devrim sayılacak kadar önem kazanmıştır.
3.3. Soliter dalga - Soliton karşılaştırılması.
Genliḡi bir dar bölgede yoḡunlaşmış ve sabit bir hızla yerdeḡiştiren dalga paketine ”Soliter
dalga” diyoruz. Bu tanımla KdV denklemine bulunan ve soliton dediḡimiz çözüm bir
soliter dalgadır. Ancak her soliter dalga soliton deḡildir.
Doḡrusal Dalga denklemi: utt −c2 uxx = 0 nin çözümünün herhangi f ve g fonksiyonlarıyla,
u = f (x − ct) + g(x + ct) olduḡunu biliyoruz. ξ = x − ct ve g = 0 ile, örneḡin A ve B
herhangi iki deḡer olarak, u = A/ cosh2 (Bx) doḡrusal dalga denkleminin bir çözümüdür.
Bu çözüm KdV denklemine bulduḡumuz çözüm yapısında. Ancak bu dalga denkleminin
sonsuz sayıdaki çözümünden bir tanesi.
√
KdV denklemi soliton çözümü: u = c/ cosh2 ( c(x − ct/2)) ise teGenlik ve genişlik: birbirine baḡlı.
(i) Dalga paketlerinin genliḡi a, genişlik ölçüsü B ve dalganın ilerleme hızı c birbirinden
baḡımsızdır. Doḡrusal dalga denkleminde tüm çözümler denklemdeki c ile ilerler.
(ii) KdV denkleminin
çözümünün, çok temel bir farkı var: dalganın genliḡi a = c ve
1 √
genişliḡi B = 2 c olarak dalga hızına baḡlıdır. Dolayısıyla KdV denkleminde, doḡrusal
olmayan terim ve yüksek mertebe türevi dalga paketinin yapısında hıza baḡlı kısıtlamalar
getirmiştir.
(iii) Farklı genlik ve genişlikteki solitonlar farklı hızlarla ilerler.
Bu özellik tüm soliton çözümlerinde vardır. Bu özelliḡi izleyerek solitonların biçimleri
fevkalade stabildir ve fiziksel olarak da biçimlerini enerji kayıpları, sürtünmeye karşı korurlar.
3.4. Soliton çözümleri: Ortak Yapı : u = a/ coshn (B(x − ct))
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Adı

Denklem
+

∂3u
∂x3

=0

2

+
h
2

∂3u
∂x3

=0

1

KdV

∂u
∂t

+6 u

∂u
∂x

MKdV

∂u
∂t

+ 6u2

∂u
∂x

∂2u
∂t2

Boussinesq

∂2u
∂x2

−

∂
∂x2

=

Sine-Gordon türevi: u’

∂2u
∂t2

NLS

i ∂v
=−
∂t

−

n

∂2u
∂x2

1
2

u2 +

∂2u
∂x2

= sin u

1 ∂2v
2 ∂x2

+ |v|2 v

i

a
√
√

1

√
1/ 1 − c2
1 − c2

√

√

c

1 − c2

√

1
2

c

2

1

B

1
2

√

c

c

1 − c2

√
1/4 1 − c2
√
1 − c2

Çözümlerin hep aynı u = a sechp (B(x−ct)) yapısında çıkması bir raslantı olmadıḡı açıktır.
Çünkü, denklemlerin hepsinde doḡrusal olmayan terimler ikinci veya üçüncü derecedir.
4.HELİSTE BÜYÜK YER DEĞİŞTİRMELER
Helis denklemi:

x = a cos θ

y = a sin θ

Eḡrilik: κ =

a
c2

z = bθ

c=

Burulma: τ =

√

a2 + b 2

→

b
c2

4.1. Eḡrisel kiriş denklemleri.
Yakın komşular arasında üç türdeki etkileşme:
Gerilme: ||xi+1 − xi || = l0
Eḡilme: (xi−1 − xi ).(xi+1 − xi ) = l20 cos θi
Burulma: [(xi−1 − xi ) × (xi+1 − xi )].(xi+2 − xi+1 ) = l30 cos φi
Yukarıdaki kinematik deḡişkenlerde, l0 ı deḡişmez varsayımıyla, yerdeḡiştirmeleri tanımlayıp
seriye açınca, helise ait eḡrilik ve burulma deḡerlerine ulaşılır. Serinin ilk terimleriyle
sürekli ortam denklemleri elde edilir. [6]
Bu kinematik büyüklüklerden tanımlanan başlangıçtaki ve şekil deḡiştirmiş helisin eḡriliḡi
K ve κ ile burulması T ve τ cinsinden potansiyel enerji yoḡunluḡu elde edilir:
V =

i
1h
ke (κ − K)2 + kb (τ − T )2
2

4.2. Statik Durumda Sonuçlar.
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Figure 8: Doḡadan Sadeleştirilmiş Helis Örnekleri: a. Protein; b. DNA.
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Figure 9: Bir helisi oluşturan komşu noktalarında kinematik büyüklükler: a. İki yakın
komşu uzaklıḡı; Üç yakın komşu arasında eḡilme açısı; Dört yakın komşu arasında burulma
açısı.

F (kg)

h (cm)

Figure 10: Helisin boyunun uzamasıyla kuvvet - boy ilişkisi: a. Uzama 0 - 120 cm; b.
Uzama 0 - 60 cm de ilişkinin ayrıntısı; c. Deney - kuramsal hesaplama karşılaştırması.
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Figure 11: Helisin verilen başlangıç koşullarıyla zaman içinde aldıḡı yapılar: a. Düz
eksenli helis ; b. İki ucu daireye getirilip baḡlanmış heliste merkezdeki eḡri.
Şekildeki ”Theory - 1” olarak belirtilen sonuç taşıma matrisi yöntemiyle adım adım inşa
edilen büyük şekil deḡiştirmeleri, ”Theory - 12” de doḡrudan eḡilme ve burulmayla elde
edilen sonucu göstermektedir.
4.3. Dinamik Sonuçlar.
Yukarıdaki türden potansiyel enerji ve bunu izleyen dinamik denklemlerini kullanarak elde
edilen iki takım hesaplama örneḡi aşaḡıda veriliyor. [7, 8]
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ABSTRACT
This paper gives review of the investigations related to the forced vibration of the hydroviscoelastic as well as of the hydro-elastic systems consisting of elastic or viscoelastic plate,
compressible viscous fluid and rigid wall. The sketch of this system in some particular case is
given in Fig. 1.

Fig.1. The sketch of the system under consideration
The investigations carried out for the fluid loading cases are also reviewed and under this
review the main attention is focused on the studies made by authors. Note that in these
investigations the motion of the plate is written by employing three-dimensional linearized
equations of wave propagation in elastic and viscoelastic bodies with initial stresses, however
the equations of flow of the compressible viscous fluid is described by employing the
linearized Navier-Stokes equations. It is assumed that the plane strain state in the Ox1x2 plane
occurs in the plate and the fluid flow is plane-parallel one and suppose that the plate occupies
the region  x1  , h < x2  0 , but the fluid occupies the region  x1  , hd < x2  h .
Within these assumptions we write the field equations for the constituents of the system in the
case where the plate material is purely elastic.
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where 0(1) is the fluid density before perturbation. The other notation used in Eq. (2) is also
conventional. The meaning of the equations (1) and (2) and notations used in those are
explained in the References [1 – 10].
The following boundary and contact conditions are satisfied.
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Thus, in the present paper the results obtained within the scope of the equations (1) – (3) and
published in the works [1 – 9] are discussed. The cases where { V  0 ;   0 }, { V  0 ;
  0 } and {V  0 ;   0 }are considered separately. Moreover, the cases where the plate
material is a viscoelastic one and this viscoelasticity is described by the fractional exponential
operators by Rabotnov are also considered.
Under numerical investigations the main attention is focused on the determination of the
influence of the fluid viscosity and compressibility of the frequency responses of the interface
stresses and flow velocities of the fluid. In particular, it is established that the magnitude of
the influence of the fluid velocity on the absolute values of the mentioned quantities increases
with decreasing of the ratio hd / h, i.e. with decreasing of the fluid depth under fixed plate
thickness. Moreover, it is established the cases where the influence of the fluid
compressibility on the frequency responses is considerable.

A2-2

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Akbarov and Ismailov

KAYNAKLAR
[1].
[2].

[3].

[4].

[5].

[6].

[7].

[8].

[9].

[10].

S.D. Akbarov, Dynamics of pre-strained bi-material systems: linearized threedimensional approach. Springer, 2015.
S.D. Akbarov and M.I. Ismailov, Forced vibration of a system consisting of a prestrained highly elastic plate under compressible viscous fluid loading. CMES:
Computer Modeling in Engineering & Science 97(4), pp. 359 – 390, 2014a.
S.D. Akbarov, and M.I. Ismailov, Frequency response of a viscoelastic plate under
compressible viscous fluid loading. International Journal of Mechanics, 8, pp. 332 –
344, 2014b.
S.D. Akbarov and M.I. Ismailov, The forced vibration of the system consisting of an
elastic plate, compressible viscous fluid and rigid wall. Journal Vibration and Control,
Epub ahead of print, DOI:10.1177/1077546315601299, 2015a.
S.D. Akbarov and M.I. Ismailov, Dynamics of the Moving Load Acting on the Hydroelastic System Consisting of the Elastic Plate, Compressible Viscous Fluid and Rigid
Wall. CMC: Computers, Materials & Continua, 45 (2), pp. 75-10, 2015b.
S.D Akbarov and M.I. Ismailov, The influence of the rheological parameters of a
hydro-viscoelastic system consisting of a viscoelastic plate, viscous fluid and rigid
wall on the frequency response of this system, Journal of Vibration and Control, Epub
ahead of print, DOI: 10.1177/1077546316660029, 2016a.
S.D. Akbarov and M.I. Ismailov, Dynamics of the oscillating moving load acting on
the hydro-elastic system consisting of the elastic plate, compressible viscous fluid and
rigid wall. Structural Engineering and Mechanics, 59(3), 403-430, 2016b.
S.D. Akbarov and M.I. Ismailov, “Frequency response of a pre-stressed metal elastic
plate under compressible viscous fluid loading”, Applied and Computational
Mathematics, 15(2), 172 – 188, 2016c.
S.D. Akbarov and P.G. Panakhli, On the Discrete-Analytical Solution Method of the
Problems Related to the Dynamics of Hydro-Elastic Systems Consisting of a PreStrained Moving Elastic Plate, Compressible Viscous Fluid and Rigid Wall, CMES:
Computer Modeling in Engineering & Sciences, 108 (2), 89-112, 2015.
A.N. Guz, Dynamics of compressible viscous fluid. Cambridge Scientific Publishers,
2009.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

A2-3

20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
05 - 09 Eylül 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa

RICCATI DİFERANSİYEL DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ ANALİTİK
BİR YÖNTEM VE DİNAMİK SİSTEMLERE UYGULANMASI
Yaşar Pala
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ABSTRACT
In this paper, the general Riccati equation is analytically solved by a new transformation.
By the method developed, looking at the transformed equation, whether or not an explicit
solution can be obtained is readily determined. Since the present method doesn’t require a proper
solution for the general solution, it is especially suitable for equations whose proper solutions
cannot be seen at a first glance. Since the transformed second order linear equation obtained by
the present transformation has the simplest form it can have, it is immediately seen whether or
not the original equation can be solved analytically. The present method is also applied to the
analytical solution of second order homogeneous differential equations with variable coefficients.
The method is exemplified by several examples.

ÖZET
Bu çalışmada yeni bir dönüşüm yöntemi kullanılarak genel Riccati diferansiyel denklemi
analitik olarak çözülmektedir. Geliştirilen yöntem sayesinde dönüşmüş denklemin yapısına
bakılarak esas denklemin analitik olarak çözülüp çözülemeyeceği hemen belirlenebilmektedir.
Yeni yöntem genel denklemin özel bir çözümünü gerektirmediğinden, özel çözümü ilk bakışta
görülemeyen denklemler için özellikle uygundur. Dönüşmüş formdaki ikinci mertebe adi
diferansiyel denklem olabilecek en basit forma sahip olduğu için esas denklemin analitik olarak
çözülüp çözülemeyeceği hemen görülebilmektedir. Yeni yöntem kullanılarak bazı ikinci mertebe
değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri de verilmektedir.
Yöntem örneklerle açıklanmaktadır.

GİRİŞ
Genelleştirilmiş Riccati diferansiyel denklemi
+ ( ) + ( )

− ( )=0

(1)

şeklinde tanımlıdır. Burada ( ), ( ) ve ( ) ler x’in keyfi fonksiyonlarıdır. Bu denkleme
analitik mekanikte, kozmolojide, mühendislik alanında ve diğer uygulama alanlarında çok sık
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rastlanılmaktadır. Bu nedenle, ( ), ( ) ve ( ) lerin yapısına bağlı olarak çok sayıda çözüm
yöntemi geliştirilmeye çalışılınmıştır [1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,11,12].
Eğer R( ) = 0 ise, o taktirde
= 1⁄ dönüşümü (1) denklemini çözülebilir birinci
mertebe bir diferansiyel denkleme indirmektedir. Bu haldeki denklem Bernoulli denklemi olarak
bilinmektedir.
( ) ≠ 0 olduğu hal için literatürde bir kaç yöntem bulunmaktadır
[1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12].
Gayri-homojen halde klasik Riccati denklemi
= + 1⁄
dönüşümü yapılarak
çözülmektedir. Burada
denklemi sağlayan özel bir çözümdür. Ancak, her zaman denklemin
özel bir çözümünü bulmak mümkün değildir. Bu sebeple, bu yöntem ancak kurgusal
problemlerin çözümü için anlamlı olabilir. Fiziksel olayların matematiksel modellenmesi sonucu
elde edilen denklemin özel çözümünü görmek hemen hemen imkansızdır.
Çözüme yönelik diğer girişimler arasında
Rao ve
Allen-Stein dönüşümlerinden
bahsedebiliriz[1,9]. Bu iki yöntemdeki temel fikir ana denklemi ayrıştırılabilir ve dolayısıyla
integre edilebilir forma getirmektedir [1,7,9]. Bununla birlikte integre edilebilirlik şartı
denklemin katsayıları arasında özel bir bağıntının olmasını şart koştuğu için bu yöntemler genel
ve uygulanabilir olmaktan uzaktırlar.
Harko, Lobo ve Mak; Riccati denklemin çözümü araştırdılar ve kısıt içeren bir yöntem ortaya
koydular. Bu yöntem de pratik olarak uygulanabilir değildir[2]. Yöntem denklemin katsayıları
arasında özel şartları zorunlu kıldığı için genel bir çözüm yöntemi söz konusu değildir. Sugai
yeni bir dönüşüm vasıtasıyla Riccati denklemini ikinci mertebeden yeni bir diferansiyel denkleme
dönüştürdü. Dönüşmüş denklem çok daha karmaşık ve çoğu hallerde çözülemez olduğundan, bu
yöntem de genel ve uygulanabilir değildir[12]. Rao ve Ukidave; Riccati denklemini sınırlı şartlar
altında ayrıştırılabilir forma indirgedi [10]. Bu çalışmanın mühendislik uygulamaları açısından
bir önemi bulunmamaktadır. Siller denklemin ayrıştırılabilirlik şartlarını inceledi[11].

Riccati denkleminin integre edilebilirlik durumu Mak and Harko tarafından tekrar ele alınmış
ve analitik çözüm için yeni bir yöntem verilmiştir[5]. Mortici sabitlerin değişimi yöntemini
önermiş ve denklemi ayrıştırılabilir hale getirmeye çalışmıştır. Bu yöntem de çözüm üzerine
birçok sınırlama yüklemektedir. O nedenle, genel bir yöntem değildir[6].
Bütün bu yöntemler incelendiğinde analitik çözümün açık, kapalı ya da kuvvet serileri
formunda elde edilip edilemeyeceği ortaya koyacak genel bir yöntemin olmadığını görmekteyiz.
Yeni yöntem ( ), ( ) ve ( ) ler üzerinde hiç bir kısıt olmadan denklemin çözümünü
verirken bu soruların cevaplarını da bulmaktadır.

1.1. Özel Tip Riccati Denklemi
(1) denklemini çözmek için
= ( )
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şeklinde yeni bir dönüşüm önerelim. Burada f( ) , ( ) fonksiyonları uygun bir şekilde
belirlenecek olan fonksiyonlardır. (2) denkleminin her iki tarafını iki kez üst üste türetelim:
′=(

+

∫ ( ) ( )

)

(3)

ve
′′ = (

+2

+

+

+ ′′)

∫ ( ) ( )

(4)

(4) denklemi
+

2 ′

+

′

+

+

′′

=

1

∫ ( ) ( )

′′

(5)

olarak düzenlenebilir. (5) denkleminin sağ tarafının Riccati denklemi tipinde olduğuna dikkat
edelim. (1) ve (5) denklemlerini mukayese ederek
2 ′

+

′

= ( )

(6a)

( )= ( )
′′

(6b)

=− ( )

(6c)

elde ederiz. Eğer
+

2 ′

+

′

+

+

′′

=0

(7)

formunda bir denklemi çözmek istiyorsak, o taktirde, (5) denklemi gereği, ilk etapta
=0 →

=

+

(8)

kabul edebiliriz.
ve
fonksiyonları (6) denklemleri sağlanacak şekilde belirleneceklerdir.
Şimdi (2) denkleminden ters dönüşüme geçerek
=

1

ln

(9)

elde ederiz. Basit tipteki Riccati denklemi halinde çözümün çok basit şekilde elde edilebildiğine
dikkat edelim. Diğer bir ifadeyle ikinci mertebeden karmaşık ,değişken katsayılı bir diferansiyel
denklemin çözümü yapılmadan doğrudan (8) ve (9) denklemlerinden elde edilmektedir.
Aşağıdaki dört örnek yöntemi açıklamaktadır.
Örnek 1: Öncelikle en basit formdaki sabit katsayılı
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+2 +

+1=0

(10)

Riccati diferansiyel denklemini çözmeye çalışalım. Bu denklem doğrudan integre edilerek te
çözülebilir. (10) denklemi (7) denklemi ile mukayese edilerek
2 ′

′

+

′′

=2

(11a)

=1

(11b)

=1

(11c)

= 1 yerleştirip denklem çözülerek

elde edilir. (11a) denkleminde

=

(12)

bulunur. (11c) denklemi kendiliğinden sağlanmaktadır. Şimdi (9) denklemini kullanarak
=

1

ln

=

1
1

+

ln

(13)

ya da
=

1
−1,
+ ̅

̅= /

(14)

elde ederiz. (14) denkleminin (10) denklemini sağladığı görülebilir.
Örnek 2 : Şimdi değişken katsayılı
+5

+

+

25
4

+

5
=0
2

(15)

denklemini çözmek isteyelim. (15) denklemi (7) denklemi ile mukayese edilerek
2 ′

+

′

=5

=1
′′
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25
4

(16a)
(16b)

+

5
2

(16c)
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olması gerektiği görülür.

fonksiyonu (16a) ve(16b) denklemleri kullanılarak bulunabilir.
(17)

=
(9) denklemini kullanarak
=

1

ln

=

1
1

ln

+

(18)

ya da
=

1
5
−
,
( + ̅) 2

̅= /

(19)

buluruz. (19) denklemi (15) denklemini analitik çözümüdür.
Örnek 3: Aşağıdaki biraz daha karmaşık formdaki denklemi çözmek isteyelim.
+2

+

−

1

+

2

+1=0

(20)

(20) denkleminin (7) denklemi ile mukayesesi
2 ′

′

+

=2

(21a)

=
′′

verir.

=−

1

(21b)
+

2

+1

(21c)

fonksiyonu kolaylıkla
(22)

=
formunda elde edilebilir. (9) denklemini kullanarak
=

1

ln

=

1

ln

+

(23)

ya da
=

1
1 1
− +
( + ̅)

̅= /

(24)
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( ) = ′′⁄
elde ederiz. Yukarıdaki örneklerin her birinde
örnekler seçildi. Aksi taktirde, bilinmeyen ( ) fonksiyonunun
2 ′

( )=

şartının doğrudan sağlandığı

′

+

(25a)

( )=

(25b)
′′

( )=

(25c)

denklemleri aynı anda sağlanacak şekilde belirlenmesi gerekecekti. Oysa, (25a) ve (25c)
denklemleri aynı anda sağlanacak şekilde
( ) fonksiyonu her zaman bulabilmek mümkün
değildir. Bu durumu açıklamak üzere aşağıdaki örneği ele alalım.
Örnek 4:
+

+ ( )=0

+

(26)

denklemini çözmeye çalışalım. (25a) ve (25b) denklemlerini kullanarak
2 ′

′

+

=

(27a)

=
yazabiliriz.

(27b)

fonksiyonu
(28)

=
olarak elde edilebilir. Bu takdirde
( )=

′′

=

+

4

3
4

+

(29)

2

elde ederiz. Bilahare, yeni yöntem (29) ile verilen şart sağlandığı sürece çözüm verebilmektedir.
Bu halde (24) denklemi
+
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2

=0
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formunu alır. Analitik çözümün
=

1

ln

1

=

+

ln

(31)

.
ya da
1
1
−
+
( + ̅) 2
2

=

̅= /

(32)

şeklinde olacağı kolaylıkla gösterilebilir.
1.2. Genel Tip Riccati Denklemi
(2) dönüşümü (1) denklemindeki ( ) teriminin serbest seçimini önlemektedir. O nedenle,
yöntem ancak özel tipteki Riccati denklemlerinin çözümü için uygun olabilir. Şimdi keyfi ( ),
( ) ve ( ) leri içeren genel tipteki bir Riccati denklemini çözmek için bu kısıtı kaldırmak
istiyoruz. Yine
= ( )

∫ ( ) ( )

(33)

dönüşümünü ele alalım. (33) denklemini iki kez türeterek

′=(

+

)

∫ ( ) ( )

(34)

ve
′′ = (

+2

+

+

+ ′′)

∫ ( ) ( )

(35)

buluruz. (35) denklemi
+

2 ′

+

′

+

+

′′

=

1

′′

∫ ( ) ( )

(36)

olarak ta yazılabilir. Böl.1.1. deki kısıtlamayı kaldırmak için

+

2 ′

+

′

+

+

′′

= ( )

(37)

formundaki bir denklemin çözümünü aradığımızı düşünelim. Burada ( ) belirlenmesi gerekli
bir sabittir. Bilahare, (36) denklemi
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∫ ( ) ( )

( )

=

(38)

Verir. Ancak, (33) denklemi gereği
( )( )

=
yazabiliriz.

değişkenini

(39)

( ) ile değiştirerek
−

=0

(40)

elde ederiz (40) denklemi genel çözümü kuvvet serileri şeklinde elde edilebilen ikinci mertebe
lineer bir adi diferansiyel denklemdir. Ancak, eğer
terimi bir sabit ise ya da (40) denkleminin
analitik çözümünü bulabileceğimiz bir ifade ise, ancak o zaman ya da nin açık formu daima
bulunabilir.
Şimdi dikkatlerimizi (40) denklemine çevirmeliyiz. Bu sonuca göre (33) ile verilen
dönüşümün esas avantajlarından birinin denklemi doğrudan doğruya lineer ve en basit formdaki
(40) denklemin dönüştürmesi olduğunu görmekteyiz. Gerçekten de (40) denklemi olabilecek en
basit formdur. Bu form bize (37) denkleminin çözülebilir olup olmadığını hemen söylemektedir.
(40) denklemi klasik yöntemlerle çözüldükten sonra ters dönüşüm, çözümü
=

1
( )

ln

( )
( )

(41)

olarak verir. (41) denklemi integre edilecek herhangi bir terim içermediği için ( ) çözümünü
açık formda bulmada herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
Örnek 5: İlk örnek olarak
+2

−

− (1 +

)=0

(42)

denklemini ele alalım. (42) ve (37) denklemlerini mukayese ederek
= −1
2 ′

′′

+

= −(1 +

′

(43a)

=2

) ,

(43b)

( )=0

(43c)

⁄
buluruz. (43a) ve (43b) denklemlerinin ortak çözümü =
( =sabit) verir ve ′′⁄
nin
doğrudan ( ) terimine eşit olduğunu görebiliriz. Şu halde, ( ) sıfır olarak alınabilir. Bu ise
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= 0 olması demektir.
nın çözümü
yerine koyarak birkaç işlem neticesinde
=

=

1
+ ̅

−

+

ile verilir. Bu sonucu ters dönüşümde

(44)

( ̅ = sabit)

elde ederiz. (44) sonucunun (42) denklemini sağladığı görülebilir.
Örnek 6:
+8

+4

+4

−3=0

(45)

denkleminin çözümünü arayalım.(37) ve (45) denklemlerinden
=4
2 ′

′

+

(46a)

=8

(46b)

elde ederiz. (46a) ve (46b) denklemlerin ortak çözümü
′′

=4

+1 ,

=

verir. ( =sabit). Diğer şart

( )=4

(47)

verir. Dönüşmüş denklem bu halde
− 16 = 0

(48)

formunu alır. (48) denklemin karakteristik denklemi
− 16 = 0
şeklinde olup, kökleri

= 4 ve

(49)

= −4 dır. Bilahare (48) denkleminin çözümü
=

+

(50)

formunu alır. (41) denklemi kullanılarak ( ) çözümü
=

1
( )

ln

=

( )
1
=
( )
4
−
+

ln

−

+

(51)

(52)
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şeklinde elde edilir.
− ̅
−
+ ̅

=

(53)

⁄ )

, ( ̅=

olduğu gerçeklenebilir. u‘nun çözümü olarak
aldığımızda
= 1 − özel çözümünü
elde ederiz. İlaveten, sadece
aldığımızda (44) denkleminin özel çözümünü
= −1 −
olarak elde ederiz. Gerçekten de bu çözümlerin (45) denkleminin özel çözümleri olduklarını
gösterebiliriz. Şu halde, sunulan yöntem Riccati denkleminin özel çözümlerini de vermektedir.
İstenildiğinde genel çözümün elde edilmesinde bu noktadan meşhur = ̅( ) + 1⁄ dönüşümü
de kullanılabilir. Burada ̅( ) özel çözümdür.
Örnek 7: Aşağıdaki diferansiyel denklemi çözmeye çalışalım.
+ 4−

1

1

+

−

(54)

+4 =0

Bu denklemin özel çözümünün hemen görülemediğine dikkat edelim. O sebeple, bilinen klasik
yöntem kullanılamaz. Aşağıdaki denklemlerin geçerli olacağı aşikardır.

=
2 ′

(55a) ve (55b) denklemlerinin çözümü

′

+

1

(55a)

= 4−

=
′′

1

(55b)

verir ( =sabit). Şimdi (37) denkleminden

=4

(56)

olduğuna dikkat ederek ( ) ifadesini
′′

− ( )=−

⟹ 4 − ( )=−

+4

+4

⟹

( )=

(57)

olarak elde ederiz. Buna göre (40) denklemi
−

=0

(58)

formunu alır. (58) denklemi Airy denklemidir ve çözümü
=
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( ) ve

ile verilir. Burada

( )=1+

( ) fonksiyonları

2.3.5.6 … (3 − 3). (3 − 1). 3

,

( )
(60)

=

+

3.4.6.7 … (3 − 2). 3 . (3 + 1)

olarak verilirler. Bu fonksiyonların türevleri
( ))′ =

(

2.3.5.6 … (3 − 3). (3 − 1)

, (

( ))′
(61)

=1+

3.4.5.6.7 … (3 − 2). 3

şeklindedirler. Buna göre ters dönüşüm formülünü kullanarak
( ) +
( )+

= (
elde ederiz. Burada

( )
− 2)
( )

(62)

bir sabittir.

Örnek 8 : Mortici [6] tarafından verilen
−

−

−

(63)

=0

denklemini ele alalım. (37) ve (63) denklemlerini mukayese ederek
=−
2 ′

+

′

buluruz. (64a) ve (64b) denklemlerin çözümü
′′

olduğuna dikkat ederek

=

−(

(64a)

=−
=
+2 ) 1

4

(64b)
⁄

verir ( =sabit). (37) ifadesinden
(64c)

( ) ifadesini
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′′

− ( )=−

2

⟹

−(

+2 ) 1
4

( )=( −

(

− ( )=−

2

+2 ) 1
)
4

(65)

(66)

olarak buluruz. (40) denklemini kullanarak aşağıdaki dönüşmüş denklemi elde ederiz.
− (− )( −

+(

(

+2 ) 1
)
4

−( +2 ) 1
)
4

4

=0

=0

(67)

(68)

Bu noktadan sonra aşağıdaki halleri düşünelim:
Hal 1: 4

=(

+ 2 ) kabul edecek olursak, bu haldeki dönüşmüş denklem
=0

şeklini alır.

formu

=

+

=

1

(69)

şeklinde elde edilir. Buna göre (41) denklemi

ln

=−

1

ln

+
⁄

(70)

ya da
=

−1
−
( + ̅) 2

̅= /

(71)

verir.
Hal 2:
=

≠(

Genel bir hal olarak 4

+ 2 ) kabul edecek olursak, o zaman

=sabit koyabiliriz. Bu haldeki dönüşmüş denklem
+

=0

(72)

şeklinde elde edilir. Bu denklem
+
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=0
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genel formuna sahip Euler-Cauchy denkleminin özel halidir. Bu denklem
′′ + ( − 1) ′ +

=0 ,

( =0,

= )

(74)

şeklinde sabit katsayılı lineer bir denkleme dönüştürülebilir. (74) ün karakteristik denklemi
−

+

şeklindedir. Kökler
ve
olsun.
Çözüm formu köklerin tiplerine bağlıdır.

=0

ve

(75)

kökleri reel, kompleks ya da katlı olabilir.

Hal a : Eğer (1 − 4 ) > 0 ise, o taktirde

≠

,

ve

∈ ℝ. dır.

,

=

±√

olup, ( ) nun bu haldeki çözümü
=
dır. Buna göre

+

(76)

( ) nın çözümü
=

1

ln

=−

1

+

ln

(77)

⁄

ya da
=−

1

+
+

+

(78)

2

veyahut ta
=−

1

+ ̅
+ ̅

olarak elde edilir.
Hal b: Eğer (1 − 4 ) = 0 ise,

+
=

̅=

2

=

⁄

∈ ℝ dır. Katlı kök

,

(79)
=

dır.

( ) nun çözümü
=

+

ln

(80)

dır. Bu halde çözüm
=

1

ln

=−

1

ln

+

ln
⁄

(81)
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ya da
=−

1

+
+

(1 +
ln

ln )

+

(82)

2

veyahut ta
=−

1
2

1+

2
̅+

= 1⁄2

+

̅=

⁄

(83)

şeklinde elde edilir. Sonucu
+1
−
2
(

=−

1
̅ + ln )

(84)

olarak ta yazabiliriz. (84) denklemi ile verilen sonucun Mortici [6] tarafından verilen çözümün
aynısı olduğuna dikkat edilmelidir.
Hal c :
,
halde ( ) çözümü

∉ℝ,

=

+

=

(

=
cos

+

−

olsun. Burada

sin

)

= √−1 dır. Bu

(85)

dır. Şu halde, ters dönüşüm formülü kullanılarak y( )
=

1

ln

=−

1

ln

(

cos

+

sin

)

(86)

⁄

ya da
=−

1 (

̅ − ) cos
cos

− ( ̅ + ) sin
+ ̅ sin

+

2

,

̅=

⁄

(87)

şeklinde edilir.
Örnek 9: ‘Füzenin Hareketi ’
Kütlesi değişen ve hava direncine maruz bir füzenin hareketini incelemek isteyelim.
Yüksek hızda seyreden bir füze üzerine hızın karesi ile orantılı bir direnç kuvveti gelir :
=
. Burada
direnç katsayısıdır. Füze motorunun itme kuvveti
olsun. Yatay seyir
halindeki füze için hareket denklemini yazarak
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∑

=

(

)

⇒

−

(

=

)

(88)

buluruz. (88) denklemini açıp düzenleyerek
−

̇

+

−

=0

(89)

elde ederiz. Bu bir Riccati denklemidir. Bu denklem (11) denklemleri ile mukayese edilerek
2 ′

+

′

̇

=−

(90a)

=
′′

(90b)

− ( )=−

(90c)

elde edilir. (90a) denklemi (90b) de yerine konularak
= =sabit elde edilir. Bu sonuç ile
( ) = / buluruz. S(t) ve g fonksiyonlarını (40)
(90c) denklemine müracaat ederek
denkleminde yerine yazarak
−

=0

(91)

Füzenin başlangıç kütlesinin M olduğunu ve yakıtı a (kg/s) oranında tükettiğini kabul edelim.
( )= −
Buna göre herhangi bir andaki kütle
olacaktır. Buradan ̇ = − , ̈ = 0 elde
ederiz. Füzenin itme kuvvetinin sabit olduğunu kabul ederek (91) denkleminden
−

(

)

=0

(92)

elde ederiz. Bu denklemin çözümü

=

(

şeklinde elde edilir. Burada
başvurularak

−

,

)

+

(

−

)

(92)

bulunması gerekli sabitlerdir. Şimdi çözüm için (41) ifadesine

A3-15

Pala

(

=

sonucu elde olunur.

)

=

,

(

=

)

, ̅=

̅

=

(

̅(

(93)

/

kısaltmalarını yaparak

)

(94)

)

buluruz.

∈=

−

=

=

,

, ∅( ) =

(

)

(95)

kısaltmaları (94) denklemini
=

∈

−

∅

(96)

basit formuna indirger. Konum fonksiyonu (96) denkleminin integrasyonudur. Sonuçları
Tomahawk füzesinin verilerini kullanarak değerlendirelim. Füzenin ilk ağırlığı 1440 kg olup,
yakıt 0.056 kg/s oranında tüketilmektedir. cd=0.04 dır. Kalkıştan sonra sabitlenen füze itme
kuvveti 2400 N dur. 75 dak. havada duran füzenin maksimum hızını ve uçuş menzilini bulmak
isteyelim. Verilen değerler halinde ∈= −349.9285, = −1.0057, ∅( ) = 0.825 ( t=75 dak.
anındaki değer) bulunur. Bu değerleri (96) denkleminde kullanarak v=882.94 km/h elde ederiz.
Bu değer füze için öngörülen 890 km/h değerine çok yakındır. (96) denklemi sayısal olarak
integre edilerek menzil R=1085 km olarak bulunur. Yine bu değer de füze için öngörülen 1104
km değerine çok yakındır.
1.3. İkinci Mertebe Değişken Katsayılı Homojen Denklemlere Uygulama

İkinci mertebe diferansiyel denklemlerin Riccati denklemine dönüştürülebildiği
bilinmektedir. Riccati denkleminin genel çözümü bilinmediği için bu yöntem çok başarılı
değildir. Ancak, Pala ve Ertas [8] tarafından önerilen yöntem kullanılarak ikinci mertebe
değişken katsayılı homojen denklemlerin önemli bir kısmı çözülebilir.
=

∫

dönüşümü altında
+ ( )

+ ( ) =0

(97)

homojen denklemi
+ ( ) +
A3-16

=− ( )

(98)
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Riccati denklemine dönüştürülebilir. (2) dönüşümü yardımıyla
+ ( ) +

= ( )

(99)

formundaki Riccati denkleminin
+

+

+

+

=

′′

∫

(100)

ifadesine dönüştürülebildiğini biliyoruz. Burada
f, g ve
fonksiyonlardır. (99) ve (100) denklemlerini mukayese ederek

ler belirlenmeleri gerekli

= ( ),

+

(101a)

( ) = ( ),

(101b)

= ( )

(101c)

buluruz.
+

+

+

+

=0

(102)

formundaki bir denklemin çözümünü aradığımız için ilk etapta
= 0→

=

+

(103)

kabul edebiliriz. f ve g fonksiyonları (101) denklemleri sağlanacak şekilde bulunacaklardır. (41)
ters dönüşümü ile denklemin çözümü elde edilir.
Örnek 10:
+5
denklemini çözmek isteyelim.

=

∫

+5

+

+

=0

(104)

dönüşümü (104) denklemini
+

+

+

=0

(105)

formuna indirger. (105) denklemini (6) denklemleri ile karşılaştırarak
+

=5 ,

(106)

( ) = 1,

(107)

+

(108)

=

=

buluruz. (106a) ve (106b) denklemlerinin ortak çözümü
=
verir. Son olarak

=

∫

−

,

verir. Ters dönüşüm formülü
= sabit

(109)

dönüşümünü hatırlayarak
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=

( + )

,

,

=sabitler

(110)

elde ederiz.
Örnek 11:
+ (16

+8
=

denklemini çözmek isteyelim.

∫

+8

+ 4) = 0

(111)

dönüşümü (111) denklemini
+ (16

+

+ 4) = 0

(112)

şekline indirger. (112) ve (100) denklemleri karşılaştırılarak
+

=8 ,

(113a)

( ) = 1,
= (16

(113b)
+ 4)

bulunur. (113) denklemlerinin ilki
=
sağlanmaktadır. Şu halde, ters dönüşüme geçerek
=
elde ederiz. Son olarak

=

∫

−4

,

(113c)

verir. (113c) denklemi kendiliğinden
= sabit

(114)

dönüşümünü hatırlayarak
=

( + )

,

,

=sabitler

(115)

elde ederiz.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada yeni bir dönüşüm yardımıyla Riccati denkleminin analitik çözümünü
inceledik. İki ayrı yöntem sunuldu. İlk yöntemde özel tipteki denklemler halinde çözüm doğrudan
elde edilirken ikinci yöntem de en genel forma sahip Riccati denklemi aynı dönüşüm yardımıyla
ikinci mertebeden en basit forma sahip lineer bir denkleme dönüştürülmüş ve bu denklemin
çözümleri de araştırılmıştır. Elde edilen denklemde
nin formuna bakarak çözümün açık ya da
kapalı formda elde edilip edilemeyeceği görülebilmektedir. Yeni yöntem denklemlerin özel
çözümlerini elde etmenin yollarını sunduğu için bilinen klasik yöntemin genel bir yönteme
dönüşmesine de imkan tanımaktadır. Son olarak yöntem ikinci mertebe değişken katsayılı
homojen denklemlerin çözümlerine uygulanmıştır.
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ABSTRACT
This original research work presents the results of an extensive study of computer simulation
and modelling of steady, incompressible and axisymmetric confined turbulent flows 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. Computer solution 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. Computational predictions for radial profiles of axial velocity,
turbulence kinetic energy, turbulence kinetic energy dissipation rate, effective viscosity,
centre-line velocity variation, wall-shear stress and friction coefficient distributions along
axisymmetric pipe flow geometry are presented and compared with various experimental
data. The results of computer simulations are generally in very good agreement with various
experimental measurements.
ÖZET
Bu orijinal araştırmada, dairesel kesitli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve eksenel simetrik
kapalı türbülanslı akışların modellemesi ve bilgisayarlı simülasyonu için iki farklı Reynolds
sayılarında kapsamlı hesaplamalar yapılmıştır. Sonlu hacim yöntemini kullanarak, SIMPLE
(Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) algoritmasına dayanan bir bilgisayar
programı geliştirilmiştir. Standart k- türbülans modeli modellemesiyle 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 boyunca simetri
ekseni üzerinde eksenel hızın değişimi, boru cidarı boyunca cidar kayma gerilmesinin
dağılımı ve cidar sürtünme katsayısının değişimi için bilgisayarlı simülasyonlar sunulmuş ve
çeşitli deneysel ölçümlerle karşılaştırılarak incelenmiştir. Bilgisayarlı simülasyonların
sonuçları çeşitli deneysel bulgularla çok iyi uyum göstermektedir.

1

Karasu

GİRİŞ
Dairesel kesitli borularda gelişen kapalı türbülanslı akışın modellemesi ve bilgisayarlı
simülasyonu 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 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 kapalı türbülanslı akış mühendislik alanında geniş bir
uygulamaya sahiptir. Borularda gelişen kapalı türbülanslı akışın davranışının ayrıntılı
doğasını hesaplayabilme becerisi, gelişmiş mühendislik teçhizatı tasarımına yol açacaktır.
Pratikte kapalı 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 kapalı türbülanslı akış üzerine pek çok deneysel ve teorik çalışmalar
yapılmıştır. En çok ilgi çekici çalışmalar arasında olanlar [1]-[15] çalışmalarıdır. Bu
araştırmanın ana amacı, dairesel kesitli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve eksenel simetrik
gelişen kapalı türbülanslı akışlar için, standart k- türbülans modelini [16] cidar fonksiyonları
sınır koşuluyla beraber kullanarak, kapsamlı bilgisayarlı simülasyonlar yapmak ve bilgisayarlı
simülasyonların sonuçlarını Barbin ve Jones [1] ile Wittmer 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
kapalı 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 orijinal araştırmada kullanılan türbülans
modeli k- modelidir [16]. Basınç, basınç düzeltme denkleminden çıkarılmıştır [17]. Taşınım
denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1. Hareket denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler.
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1. μ t  Cμ ρ k 2 / ε
2. Türbülans modeli sabitlerine aşağıdaki değerler verilmiştir
(Launder and Spalding, 1974):
Cμ  0.09, C1  1.44, C 2  1.92, σ  1.0, σ ε  1.3
k
2
2
2
2

  u   v   v    u v  


3. G  μ t 2           
 

  x   r   r    r x  


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 bilgisayarlı simülasyonlar 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=(0.001-0.002) u 2b ve =C  k 3 / 2 /0.02R, 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 [16] cidar
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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 [17] SIMPLE
algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. (1) eşitliğiyle verilen kısmi
diferansiyel denklemleri hibrit yöntemiyle bir kontrol hacme dayanan sonlu fark metoduyla
ayrıklaştırılmıştır. Sınır koşullarıyla bağımlı olarak kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu
hacim biçimleri, üç köşegenli matris formuyla birlikte, kolon-kolon çözüm yöntemini
kullanarak iteratif olarak çözülmüştür, Spalding [18].
Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.40GHz kişisel
bilgisayarında yapılmıştır. Barbin ve Jones’in [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 kolon-kolon 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 Re
Reynolds sayısıdır, N ise yakınsamış bir çözüm elde etmek için yapılmış olan iterasyonların
sayısıdır.
Tablo 2. Akış durumu, Reynolds sayısı, ağ büyüklüğü ve iterasyon sayısı.
Akış Durumu

Re

388 000

Ağ
Büyüklüğü
()(r)
40  30

Barbin ve Jones [1]

270

Wittmer ve diğerleri [2]

100 000

40  30

658

N

BULGULAR VE TARTIŞMA
Buradaki sayısal araştırmada bilgisayarlı simülasyonlar, dairesel kesitli borularda gelişen
kapalı türbülanslı akış için iki farklı Reynolds sayılarında yapılmış ve sonuçlar Barbin ve
Jones [1] ile Wittmer ve diğerleri’nin [2] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılmış ve
incelenmiştir. İlk önce, çalışma akışkanı olarak hava kullanılan boruda, Barbin ve Jones’in [1]
deneysel ölçümleri simülasyonlarla karşılaştırmaya temel esas teşkil etmek üzere birinci
olarak seçilmiştir. Borudaki akışın Reynolds sayısı Re=3.88 x 105’dir (Re=u b d/  , burada
u b borudaki ortalama hızdır). Dairesel kesitli boruda sayısal hesaplama alanı, boru giriş
düzleminden aşağı akışta 48 boru çapındaki (d) bir eksenel mesafeye kadar uzatılmıştır. Şekil
2’de Barbin ve Jones’in [1] akış durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı takdim edilmiştir.
Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri, boru boyunca boyutsuz olarak u/ub ve radyal uzunluk
r/R cinsinden, x/d=0.375, 1.5, 3, 4.5, 10.5, 13.5, 16.5, 22.5, 25.5, 28.5, 34.5, 40.5 ve 48
4
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eksenel kesitlerde, Barbin ve Jones’in [1] deneysel ölçümleriyle beraber, Şekil 3’de
karşılaştırılmıştır. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan eksenel hız radyal profilleri
karşılıkları olan deneysellerle iyi uyumdadır. Bu şekil aynı zamanda boru boyunca eksenel hız
radyal profillerinin nasıl geliştiğini de göstermektedir. Aşağı akış yönünde eksenel hızların
gelişimi, çeşitli eksenel mesafelerde, r/R=0, 0.499, 0.749 ve 0.936 için sabit radyal
mesafelerde boru boyunca Barbin ve Jones’in [1] deneysel ölçümleriyle beraber Şekil 4’de
gösterilmiştir. Şekilden fark edildiği üzere, boru cidarı yakınında hesaplanan eksenel hızlar,
boru orta bölgesindekilerden çok daha hızlı gelişmektedir. Akışın bu hareketi, Barbin ve
Jones’in [1] deneysel bulgularıyla uyumdadır. Borunun son kesitinde hesaplanan eksenel
hızlar, Barbin ve Jones’in [1] deneysel hızları gibi, tamamıyla gelişmiş duruma ulaşamamıştır.
Tamamıyla gelişmiş duruma ulaşmak için daha uzun boruya gereksinim vardır.

Şekil 2. Barbin ve Jones’in [1] dairesel kesitli akış borusu için sayısal ağ dağılımı.

Şekil 3. Boru boyunca hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Barbin ve Jones’in
[1] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
Şekil 5 boru simetri ekseni boyunca eksen üzerinde hesaplanan hızın (uc) eksenel değişimini,
borudaki ortalama hız ub ile boyutsuzlaştırılmış olarak aşağı akış yönü mesafesi x/d cinsinden
göstermektedir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan simetri ekseni hızının eksenel değişimi,
maksimum değerine ulaşıncaya kadar artmakta ve ondan sonra hafif olarak düşmektedir.
Simetri ekseni hızındaki bu düşme, eğer boru uzatılacak olursa, tamamıyla gelişmiş değerine
ulaşıncaya kadar devam edecektir. Öyle görülüyor ki, Barbin ve Jones’in [1] boru uzunluğu,
simetri ekseni hızının (uc) tamamıyla gelişmiş değerine ulaşması için yeterli uzunlukta
değildir. Yani, daha uzun bir boruya gereksinim vardır.
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Şekil 4. Boru boyunca hesaplanan boyutsuz eksenel hız değişiminin Barbin ve Jones’in [1]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 5. Barbin ve Jones’in [1] borusu boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan boyutsuz
eksenel hızın değişimi.
Barbin ve Jones’in [1] dairesel kesitli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerjinin eksenel dağılımı, k 0.5 / u b cinsinden Şekil 6’da
gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, türbülans kinetik enerji boru giriş düzleminden
yaklaşık olarak x/d=23 kesitinde minimum değerine ulaşıncaya kadar azalmakta ve ondan
sonra da boru çıkış düzlemine kadar sürekli olarak simetri ekseni boyunca artmaktadır.

6
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Şekil 6. Barbin ve Jones’in [1] dairesel kesitli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin eksenel dağılımı.
Şekil 7, 8 ve 9 Barbin ve Jones’in [1] borusu boyunca, sırasıyla, hesaplanan türbülans kinetik
enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ve efektif viskozite radyal profillerini, Şekil
3’teki 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  e max ile boyutsuz kılınmıştır. Bu şekiller,
boyutsuz türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif
viskozite radyal profillerinin boru boyunca nasıl geliştiklerini sergilemektedir. Boru boyunca
hesaplanan cidar kayma gerilmesinin dağılımı boyutsuz olarak  w / wd ve eksenel uzunluk x/d
cinsinden Barbin ve Jones’in [1] deneysel ölçümleriyle beraber Şekil 10’da karşılaştırılmıştır.
Şekilden görüldüğü üzere, bu akış durumu için hesaplanan cidar kayma gerilmesinin
tamamıyla gelişmiş değeri ( wd ) yaklaşık olarak x/d=45 kesitinde elde edilmiştir. Görüldüğü
üzere, hesaplamalar ile deneysel ölçümler arasındaki uyum oldukça iyidir.

Şekil 7. Barbin ve Jones’in [1] akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik
enerji radyal profilleri.
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Şekil 8. Barbin ve Jones’in [1] akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.

Şekil 9. Barbin ve Jones’in [1] akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz efektif viskozite
radyal profilleri.

Şekil 10. Boru boyunca hesaplanan boyutsuz cidar kayma gerilmesinin Barbin ve Jones’in [1]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
8
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Şekil 11. Barbin ve Jones’in [1] dairesel kesitli akış borusu boyunca hesaplanan cidar
sürtünme katsayısının değişimi.
Son olarak, Şekil 11’de, Barbin ve Jones’in [1] akış borusu boyunca hesaplanan cidar
sürtünme katsayısının (Cf = 2  w / ρ u 2b ) değişimi, aşağı akış yönü uzunluğunun (x/d) bir
fonksiyonu olarak sunulmuştur. Görüldüğü üzere, cidar sürtünme katsayısı tamamıyla
gelişmiş değerine takriben x/d=45 kesitinde ulaşmaktadır.
İkinci akış geometrisi, çalışma akışkanı olarak hava kullanan Wittmer ve diğerleri’nin [2]
türbülanslı boru akışı deneyine karşılık olmaktadır. Borudaki akışın ortalama hızına (u b ) ve
boru çapına (d) dayanan Reynolds sayısı Re=1x105 olarak verilmiştir (Re = u b d/  ). Bu akış
durumu için hesaplama alanı, boru giriş düzleminden aşağı akışta 240.7 boru çapına (d) kadar
olan bir eksenel mesafeye uzatılmıştır. Şekil 12’de Wittmer ve diğerleri’nin [2] akış durumu
için kullanılan sayısal ağ dağılımı sunulmuştur. Boru boyunca hesaplanan eksenel hız radyal
profilleri ve bunların Wittmer ve diğerleri’nin [2] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması,
U/Uc ve radyal uzunluk r/R cinsinden, x/d=3’den 240.7’ye kadar değişen 13 eksenel kesitte
Şekil 13 ve Şekil 14’de takdim edilmiştir. Şekillerden görüldüğü üzere, x/d=240.7 eksenel
kesitinde hesaplanan eksenel hız radyal profili deneysel ölçümlerle çok iyi uyumdadır.

Şekil 12. Wittmer ve diğerleri’nin [2] dairesel kesitli akış borusu için sayısal ağ dağılımı.
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Şekil 13. Boru boyunca hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Wittmer ve
diğerleri’nin [2] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 14. Boruda x/d=240.7 kesitinde hesaplanan radyal eksenel hız profilinin Wittmer ve
diğerleri’nin [2] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 15. Boru boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profillerinin
Wittmer ve diğerleri’nin [2] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

10
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Şekil 15 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=240.7 eksenel kesitinde hesaplanan türbülans kinetik enerji radyal profili karşılığı olan
deneysel profille iyi bir uyum göstermektedir. Bu şekil aynı zamanda türbülans kinetik enerji
radyal profillerinin boru boyunca kesit karşısında nasıl geliştiklerini de gözönüne sermektedir.
SONUÇLAR
Bu orijinal araştırmanın bilgisayarlı simülasyonlarından çıkarılan başlıca ana sonuçlar
aşağıdaki gibi özetlenebilir. Dairesel kesitli borularda gelişen kapalı türbülanslı akışlar iki
farklı Reynolds sayıları için standart k- türbülans modelini kullanarak sayısal olarak
hesaplanmıştır. Sonlu hacim yöntemini kullanarak, Patankar’ın [17] SIMPLE algoritmasına
dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. İki farklı dairesel kesitli borulardaki kapalı
türbülanslı akışlar 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 çok iyi uyumda oldukları bulunmuştur.
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PARALEL İKİ PLAKA ARASINDA GELİŞEN TÜRBÜLANSLI AKIŞIN
SAYISAL ARAŞTIRILMASI
Tahir Karasu 1
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği
Bölümü, Meşelik, 26480 Eskişehir, Türkiye
ABSTRACT
The present paper deals with the numerical investigation of steady, incompressible, and twodimensional developing and fully-developed turbulent flow in channels between two parallel
plates 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 solution of the conservation equations of mass and
momentum, together with the standard k- turbulence model, are obtained using an iterative
numerical solution technique. Special attention has been given to the near-wall region, for
which wall-functions have been employed. Numerical computations for local streamwise
velocity, turbulence kinetic energy, dissipation rate of turbulence kinetic energy, effective
viscosity, variation of centre-line velocity, wall-shear stress and coefficient of friction
distributions along the channel flow geometry are presented and compared with experimental
data. The results of numerical investigation are generally in good agreement with
experimental measurements.
ÖZET
Bu orijinal araştırma, paralel iki plaka arasında gelişen iki-boyutlu, düzlemsel simetrik,
sürekli, sıkıştırılamayan, türbülanslı kanal akışları için iki farklı Reynolds sayılarında
kapsamlı bir çalışmanın sayısal araştırma 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. Paralel iki plaka arasında gelişen türbülanslı kanal akışları için
çeşitli akış yönü kesitlerinde, yerel akış yönü hızı, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite, simetri ekseni boyunca simetri ekseni üzerindeki
yatay hızın değişimi, cidar kayma gerilmesi ve cidar sürtünme katsayısı dağılımları için
sayısal hesaplamalar sunulmuş ve deneysel ölçümlerle karşılaştırılarak incelenmiştir. Sayısal
araştırmanın sonuçları deneysel ölçümlerle genel olarak iyi uyum göstermektedir.
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GİRİŞ
Katı cidar sınırlı türbülanslı akışların yapısının anlaşılmasını artırmak için tamamıyla gelişmiş
sıkıştırılamayan paralel iki plaka arasındaki iki-boyutlu türbülanslı kanal akışları geniş ölçüde
incelenmiştir. Kanalın geometrik basitliği, katı cidar yakınındaki karmaşık türbülans
etkileşimlerinin hem deneysel ve hem de sayısal olarak incelenmesini çok çekici kılmıştır.
Netice olarak, paralel iki plaka arasındaki iki-boyutlu türbülanslı kanal akışlarının çok sayıda
deneysel ve sayısal araştırmaları yapılmıştır. En çok ilgi çekici çalışmalar arasında olanlar [1][21] çalışmalarıdır. Bu sayısal araştırmanın ana amacı, standart k- türbülans modelini [22]
cidar fonksiyonları sınır koşuluyla beraber kullanarak, paralel iki plaka arasında gelişen ikiboyutlu, düzlemsel simetrik, sürekli, sıkıştırılamayan, türbülanslı kanal akışları için sayısal
hesaplamalar yapmak ve sayısal hesaplamaların geçerliliğini kontrol etmek için deneysel
ölçümlerle karşılaştırmak ve incelemektir. Buradaki sayısal araştırmada incelenen fiziksel
geometriler, Breyer ve diğerleri [4] ile Byrne ve diğerleri’nin [5] deneysel durumlarına
karşılık olmaktadır.
MATEMATİKSEL VE FİZİKSEL MODEL
Hareket Denklemleri ve Türbülans Modeli
Şekil 1’e ilişkin olarak, paralel iki plaka arasında gelişen iki-boyutlu, düzlemsel simetrik
kanallarda, sürekli, sıkıştırılamayan, türbülanslı akışın sayısal hesaplamasında kullanılan
matematiksel ve fiziksel model, akışı yöneten hareket denklemlerinin türbülans modeli
denklemleriyle beraber aynı anda çözümünü gerektirmektedir. Süreklilik, momentum,
türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı korunumunu gösteren
taşınım denklemleri, sürekli durum ve kartezyen koordinatlarda genel bir diferansiyel
denklem halinde aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

x

u 


y

v 

   
 
        S 
x 
x  y 
y 
 

(1)

Burada,  ; u, v, k ve  bağımlı değişkenleri göstermektedir. u ve v sırasıyla yatay (x) ve dikey
(y) yönlerindeki hız bileşenleridir. k ve  sırasıyla türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarıdır.  ve S  sırasıyla genel değişken  için türbülans yayınım
katsayısı ve kaynak terimidir,  ise akışkanın yoğunluğudur. Eğer  bir’e,  ve S  sıfıra
eşitlenirse (1) denklemi süreklilik denklemine indirgenir. Bu orijinal araştırmada kullanılan
türbülans modeli k- modelidir [22]. Basınç, basınç düzeltme denkleminden çıkarılmıştır [23],
[24]. Taşınım denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo 1’de özetlenmiştir.

Şekil 1. Kartezyen koordinat sistemi ve kanal akış geometrisi.
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Sınır Koşulları
Şekil 1’e ilişkin olarak, gözönüne alınan paralel iki plaka arasında gelişen iki-boyutlu
düzlemsel simetrik kanallarda türbülanslı akış için sınır koşulları aşağıdaki gibidir. Dört farklı
sınır koşulu kullanılmıştır; giriş düzlemi, çıkış düzlemi, simetri ekseni ve katı cidar. Kanalın
giriş düzleminde bütün büyüklükler için düzgün bir profil kabul edilmiştir; yani, yatay (x)
yönündeki hıza deneysel ölçümlerden ortalama U b değeri verilmiş, dikey (y) yönündeki hız
ise sıfıra eşit kılınmıştır. Türbülans büyüklükleri k ve ’na düzgün değerler verilmiştir; yani,
k=(0.002) U 2b ve =C  k 3 / 2 / 0.03h, burada U b ortalama hız olup h ise kanalın simetri
ekseninden cidara kadar olan mesafesi, kanalın yarı genişliğidir. Kanal çıkışında, tamamıyla
gelişmiş akış koşullarının hüküm sürdüğünün kabul edilebilmesi için, kanal çıkış düzlemi
giriş düzleminden çok uzakta alınmıştır. Yani, çıkış düzleminde dikey hız sıfır kabul edilmiş
ve bağımlı değişkenlerin akış yönündeki tüm gradyantlarının sıfır olduğu varsayılmıştır.
Kanal ekseninde simetri kabul edilmiştir. Yani, (∂  /∂y) = v = 0,  burada u, k ya da  olabilir.
Kanal 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 [22], 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 [23] SIMPLE
algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. (1) eşitliğiyle verilen kısmi
diferansiyel denklemleri hibrit yöntemiyle bir kontrol hacme dayanan sonlu fark metoduyla
ayrıklaştırılmıştır. Sınır koşullarıyla bağımlı olarak kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu
hacim biçimleri, üç köşegenli matris formuyla birlikte, kolon-kolon çözüm yöntemini
kullanarak iteratif olarak çözülmüştür, Spalding [25].
Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Pentium 4 CPU 1.60 GHz kişisel bilgisayarında yapılmıştır. Breyer ve
diğerleri’nin [4] akış durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Kullanılan sayısal ağlar kanal 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. Yatay ve dikey
hız bileşenleri için kaydırılmış kontrol hacimler kullanılmıştır. Diğer tüm ilgili büyüklükler ağ
noktalarında hesaplanmıştır. Yakınsamış bir çözüm elde etmek için kolon-kolon yöntemi
iteratif olarak kullanılmıştır. Sayısal kararlılık elde etmek için u, v, k,  , P ve  e için sırasıyla
0.6, 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 Re Reynolds sayısıdır, N ise yakınsamış bir çözüm
elde etmek için yapılmış olan iterasyonların sayısıdır.
Tablo 2. Akış durumu, Reynolds sayısı, ağ büyüklüğü ve iterasyon sayısı.
Akış Durumu

Re

10 000

Ağ
Büyüklüğü
()(y)
40  30

Breyer ve diğerleri [4]

562

Byrne ve diğerleri [5]

140 000

40  30

451

N

BULGULAR VE TARTIŞMA
Paralel iki plaka arasında gelişen iki-boyutlu, düzlemsel simetrik, sürekli, sıkıştırılamayan,
türbülanslı kanal akışları için iki farklı Reynolds sayılarında kapsamlı sayısal hesaplamalar
yapılmış ve hesaplamaların sonuçları Breyer ve diğerleri [4] ile Byrne ve diğerleri’nin [5]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılmış ve incelenmiştir. Buradaki sayısal araştırmada, çalışma
akışkanı olarak su kullanılan kanalda, Breyer ve diğerleri’nin [4], deneysel ölçümleri
hesaplamalarla karşılaştırmaya temel esas teşkil etmek üzere birinci olarak seçilmiştir.
Kanaldaki akışın Reynolds sayısı Re=10 4 ’dür (Re=Uc x 2h/  , burada Uc girişte kanalın
ortasında 15cm yükseklikteki hızdır, h ise kanalın yarı genişliğidir). İki-boyutlu kanalda,
sayısal hesaplama alanı giriş düzleminden aşağı akışta 333.33h kadar bir akış yönü
mesafesine uzatılmıştır. Şekil 2’de Breyer ve diğerleri’nin [4] akış durumu için kullanılan
sayısal ağ dağılımı sergilenmiştir.

Şekil 2. Breyer ve diğerleri’nin [4] kanal akış geometrisi için sayısal ağ dağılımı.
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Şekil 3. Kanal boyunca hesaplanan boyutsuz yatay hız profillerinin Breyer ve diğerleri’nin
[4] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 4. Kanalda hesaplanan yatay hız profilinin x/h=293 kesitinde Breyer ve diğerleri’nin [4]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
Kanal boyunca hesaplanan yatay hız profilleri ve bunların Breyer ve diğerleri’nin [4] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması, boyutsuz olarak u/u b ve y/h cinsinden, x/h=3’den 333.33’e
kadar değişen aşağı akış yönü kesitlerinde, Şekil 3 ve Şekil 4’de takdim edilmiştir.
Şekillerden görüldüğü üzere, x/h=293 kesitinde hesaplanan boyutsuz yatay hız profili karşılığı
olan deneysel ölçümlerle çok iyi bir uyum göstermektedir.
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

17

Karasu

Şekil 5’de, boyutsuz olarak u c / u b ve yatay uzunluk x/h cinsinden, simetri ekseni hızı uc’nin
kanal simetri ekseni boyunca değişimi çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, simetri ekseni
hızı (uc), önce kendi maksimum değerine x/h=40 kesitinde erişinceye kadar artmakta, daha
sonra da hafif şekilde azalarak aşağı akışta takriben x/h=140 kesitinde tamamıyla gelişmiş
değerine erişmekte ve ondan sonra da kanal simetri ekseni boyunca sabit kalmaktadır. Breyer
ve diğerleri’nin [4] kanal simetri ekseni boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan boyutsuz
türbülans kinetik enerjinin eksenel dağılımı, k 0.5 / u b cinsinden Şekil 6’da gösterilmiştir.
Şekilden görüldüğü üzere, türbülans kinetik enerji kanal giriş düzleminden yaklaşık olarak
x/h=25 kesitinde minimum değerine ulaşıncaya kadar azalmakta ve ondan sonra da hızlı bir
şekilde artarak x/h=90 kesitinde maksimum değerine ulaşmakta, daha sonra da çok hafif bir
şekilde azalarak aşağı akışta takriben x/h=180 kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine
ulaşmakta ve ondan sonra da kanal simetri ekseni boyunca sabit kalmaktadır.

Şekil 5. Breyer ve diğerleri’nin [4] kanalı boyunca hesaplanan kanal simetri ekseni üzerindeki
yatay hızın değişimi.

Şekil 6. Breyer ve diğerleri’nin [4] kanalı boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan
boyutsuz türbülans kinetik enerjinin dağılımı.
18

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Karasu

Şekil 7, 8 ve 9, sırasıyla, Breyer ve diğerleri’nin [4], kanalı karşısında hesaplanan türbülans
kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ve efektif viskozite profillerini, Şekil
3’teki gibi aynı aşağı akış yönü kesitlerinde takdim etmektedir. Burada, hesaplanan profiller,
sırasıyla, ortalama hızın karesi u 2b , akış alanındaki maksimum türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı  max ve maksimum efektif viskozite  e max ile boyutsuz kılınmıştır. Bu
şekiller, boyutsuz türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif
viskozite profillerinin iki-boyutlu kanal boyunca nasıl geliştiklerini sergilemektedir.

Şekil 7. Breyer ve diğerleri’nin [4] kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik
enerji profilleri.

Şekil 8. Breyer ve diğerleri’nin [4] kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarı profilleri.
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 9. Breyer ve diğerleri’nin [4] kanalı boyunca hesaplanan efektif viskozite profilleri.
Breyer ve diğerleri’nin [4] kanal cidarı boyunca hesaplanan cidar kayma gerilmesinin
dağılımı boyutsuz olarak  w / wd ve yatay uzunluk x/h cinsinden Şekil 10’da sunulmuştur.
Şekilden görüldüğü gibi, bu akış durumu için hesaplanan cidar kayma gerilmesinin tamamıyla
gelişmiş değeri ( wd ) yaklaşık olarak x/h=150 kesitinde elde edilmiştir. Bu kesitten sonra,
cidar kayma gerilmesi tamamıyla sabit kalmaktadır. Son olarak, kanal cidarı boyunca
hesaplanan cidar sürtünme katsayısının (Cf = 2  w /ρu 2b ) değişimi, x/h cinsinden Şekil 11’de
çizilmiştir. Cidar sürtünme katsayısı (Cf) tamamıyla gelişmiş değerine takriben x/h=150
kesitinde ulaşmıştır. Bu kesitten sonra ise pratik olarak sabit kalmaktadır.

Şekil 10. Breyer ve diğerleri’nin [4] kanalında hesaplanan boyutsuz cidar kayma gerilmesinin
kanal cidarı boyunca değişimi.
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Şekil 11. Breyer ve diğerleri’nin [4] kanal cidarı boyunca hesaplanan cidar sürtünme
katsayısının değişimi.
İkinci akış geometrisi, çalışma akışkanı olarak hava kullanan Byrne ve diğerleri’nin [5] ikiboyutlu düzlemsel simetrik kanal akışı deneyine karşılık olmaktadır. Burada akışın Reynolds
sayısı eşdeğer çapa [d e =2x(2h)] ve u b ortalama hıza dayanır. Yani, Re = u b 4h/  =1.4x10 5 .
Bu akış durumu için sayısal hesaplama alanı, kanal giriş düzleminden aşağı akışta 200h kadar
bir akış yönü mesafesine uzatılmıştır. Byrne ve diğerleri’nin [5] akış kanalı için kullanılan
sayısal ağ dağılımı Şekil 12’de takdim edilmiştir. Hesaplanan yerel akış yönü hız profilleri,
paralel iki plaka arasında gelişen türbülanslı akışın kanal kesiti karşısında, x/h=3’den 200’e
kadar değişen aşağı akış yönü kesitlerinde, boyutsuz olarak u/u b cinsinden, Şekil 13’de
sunulmuştur. Bu şekil yatay hız profillerinin iki-boyutlu kanal boyunca nasıl geliştiklerini
göstermektedir. Kanal boyunca hesaplanan gelişen yatay hızın değişimi, y/h = 0, 0.6, 0.8 ve
0.9 gibi sabit dikey mesafelerde, Byrne ve diğerleri’nin [5] deneysel ölçümleriyle birlikte
Şekil 14’de gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplamalar deneysel ölçümlerle aynı
trendi izlemekte olup oldukça iyi bir uyum sergilemektedir. Son olarak, Şekil 15 ise, kanal
boyunca hesaplanan türbülans kinetik enerji profillerini boyutsuz olarak k/u 2b ve dikey
uzunluk y/h cinsinden Şekil 13’de olduğu gibi aynı aşağı akış yönü kesitlerinde
göstermektedir. Bu şekil boyutsuz türbülans kinetik enerji profillerinin kanal boyunca kesit
karşısında nasıl geliştiklerini gözönüne sermektedir.

Şekil 12. Byrne ve diğerleri’nin [5] kanal akış geometrisi için sayısal ağ dağılımı.
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Şekil 13. Byrne ve diğerleri’nin [5] kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz yatay hız profilleri.

Şekil 14. Kanal boyunca hesaplanan gelişen yatay hız değişiminin Byrne ve diğerleri’nin [5]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 15. Byrne ve diğerleri’nin [5] kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik
enerji profilleri.
22
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SONUÇLAR
Bu orijinal araştırmanın sayısal hesaplamalarından çıkarılan başlıca ana sonuçlar aşağıdaki
gibi özetlenebilir. Paralel iki plaka arasında gelişen iki-boyutlu, düzlemsel simetrik
kanallarda, türbülanslı akışlar için standart k- türbülans modelini kullanarak, iki farklı
Reynolds sayılarında sayısal hesaplamalar sunulmuştur. Sonlu hacim yöntemini kullanarak,
Patankar’ın [23] SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. İki
farklı, düzlemsel simetrik kanal akışları için standart k- türbülans modelinin performansı
araştırılmıştır. Standart k- türbülans modeliyle hesaplanan yerel akış yönü hızı, türbülans
kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite, simetri ekseni
üzerindeki hız, cidar kayma gerilmesi ile cidar sürtünme katsayısının dağılımları literatürde
bildirilen deneysel ölçümlerle karşılaştırılmış ve genel olarak iyi uyumda oldukları
bulunmuştur.
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ÇİFT TESİRLİ YAPIŞTIRICI TABAKA İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ KOMPOZİT
PARÇALARIN GERİLME ANALİZİ
İsmail Yasin SÜLÜ1
1
İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Malatya
ABSTRACT
In this paper, stress analysis of composite parts jointed with double-lap joint subjected to
tensile load was analyzed by using 3-D finite element method (FEM). In the analysis, the
composite parts are carbon/epoxy (T 700) with different fiber orientation angles and the
adhesive is DP 410. The models for the numerical analyses were generated by using the
ANSYS software package. The finite element analyses (FEA) were carried out to predict the
failure loads. Stress at x, y, z directions, shear stresses and the von-Mises stresses on adhesive
were obtained at the time of the failure for predetermined parameters. Consequently, the
effects of orientation angles, overlap widths and length, and adhesive layer were examined.
The most effect parameters were determined for composite parts adhesively joint.
ÖZET
Bu çalışmada, çift tesirli birleştirme ile birleştirilmiş kompozit parçaların gerilme analizi üç
boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizlerde, farklı oryantasyon
açılarına sahip karbon/epoksi (T 700) kompozit parçalar ve yapıştırıcı olarak da DP 410
yapıştırıcı kullanılmıştır. Nümerik analizler için modeller ANSYS paket programı
kullanılarak üretilmiştir. Sonlu elemanlar analizleri hasar yüklerinin belirlenmesi için
gerçekleştirilmiştir. Belirlenen hasar yüklerinde yapıştırıcı üzerindeki x, y, ve z yönlerinde
oluşan gerilmeler, kayma gerilmeleri ve von-Mises gerilmeleri elde edilmiştir. Sonuç olarak,
oryantasyon açılarının, bindirme boyutlarının ve yapıştırıcı tabakanın etkileri araştırılmıştır.
Yapıştırılarak birleştirilen kompozit parçalar için en etkili parametreler belirlenmiştir.
1. Giriş
Klasik yöntemler olan cıvata, pim, kaynak teknikleri sahip oldukları birçok dez
avantajlardan dolayı yapıştırıcı kullanarak birleştirme yöntemleri önem kazanmaktadır.
Günümüzde klasik tek tesirli birleştirme yöntemi havacılık, makine tasarımı, otomotiv ve
birçok sanayi alanında hasar uğramış parçaların tamiri ve birleştirme işlemleri için tercih
edilmektedir. Bu yüzden, bu bağlantı tekniği metal ve kompozit parçalar için geniş bir
kullanım alanına sahiptir ve gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte, kompozit
parçaların birleştirilme işleminde güçlü bağlantı durumları önemlidir.
Kompozit parçaların ve yapılan birleştirmelerin çalışma ömrünü belirlemede
kompozitlerin ve yapıştırıcıların mekanik özellikleri ve mekanik davranışları çok önemlidir.
Bu yüzden, kompozitler için birleştirme ve tamir yöntemi önemlidir. Bunan dolayı, literatürde
kompozit parçaların tek ve çift tesirli birleştirme yöntemi ile yapılan birçok çalışma
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mevcuttur. Güçlü birleştirme etkisine sahip bağlantı yöntemleri kompozit parçalar için etkin
öneme sahiptir.
Tek tesirli birleştirmelerde en düşük yapıştırıcı hasar gerilmesi üzerine Abdi ve
arkadaşları [1] tarafından çalışmalar yapmışlardır. Buldukları değerleri gerçek gerilme
değerleri ile karşılaştırmışlardır. Tek tesirli birleştirme üzerine yapılan başka bir çalışmada,
yapıştırılarak birleştirilmiş bağlantının fonksiyonel olarak derecelendirilmiş yapıştırıcı
etkisinin geliştirilmesidir[2,3]. Başka çalışmalarda, deneysel ve nümerik işlemler testler
sonucu tek tesirli birleştirme yöntemi kullanılarak yapılan bağlantı işlemlerinin belirlenen
yüklemeler altında malzemeler üzerinde oluşan gerilmeleri incelenmiştir [4,5]. Engerer ve
Sancaktar [6] ise tek tesirli birleştirme işlemlerinde oluşan boşlukların etkisini
araştırmışlardır. Çalışmalarında iki tür yapıştırıcı kullanmışlardır. Yaptıkları konik bağlantı
geometrisinin yapışkan tabaka içinde oluşan soyma gerilmelerini azaltma kabiliyeti
oluşturduklarını ifade etmişlerdir. Bu çalışmalara ilave olarak, farklı yüklemeler ve farklı
testler altında kompozit-kompozit ve kompozit-çelik malzeme kombinasyonları kullanılarak
tek tesirli bindirme yöntemi kullanılarak belirli parametreler ve onların etkileri konusunda
çalışmalarda yapılmıştır [7-10].
Diğer taraftan, Fawzia ve diğerleri [11] polimer plaka takviyeli güçlendirilmiş düz çelik
plakaların eksenel yükleme altındaki davranışı incelemişlerdir. İki çelik plakayı farklı
bağlama uzunluklarında çift tesirli bağlantılı kullanarak karbon fiber plaka ile yapıştırılarak
birleştirmişlerdir. Numunelerin davranışları hasar yükü belirlenmesi için lineer olamayan
sonlu elemanlar analizini kullanarak incelenmiştir. Ayrıca, çekme yükü altında güçlendirilmiş
çift tesirli bağlantının nümerik ve deneysel analizlerle karakteristik davranışları araştırılmıştır
[12]. Yapıştırıcı tabaka kalınlıkları, yapıştırıcı maksimum gerinim ve CFRP değişken bağlantı
uzunluklu nümerik modeller ile parametrik bir çalışma yapılmıştır. Dahasın da, çelik / CFRP
yapıştırılarak birleştirilmiş çift tesirli birleştirmelerin yüksek sıcaklıklarda yapışkanın cam
geçiş sıcaklığı çevresinde mekanik performansı incelenmiştir [13]. Akpinar [14] çekme yükü
altındaki bindirme alanında farklı oryantasyon açılı kompozit yamaların ve aliminyumlu çift
tesirli bağlantının mekanik özelliklerini incelemiştir. Altı farklı bağlantı numunesi gerilme
yüklemesine tabi tutulmuştur. Yama malzemesinin hasar yükü ve gerilme dağılımına etkisi
deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Bir başka çalışmada, yapışkanla birleştirilen çift
tesirli ve desteklenmiş tek kat cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) bağlatılarda bağlantı
mukavemetlerini, soyma gerilmelerini ve hasar modlarını karakterize etmek için yapılan
deneysel bir araştırma yapılmıştır [15].
Bu çalışmada, farklı oryantasyon açılarına sahip kompozit parçalar ve yapıştırıcı
kullanılmıştır. Farklı oryantasyon açılarındaki kompozit parçalar yapıştırıcı kullanılarak
oluşturulan modeller ANSYS 14.5 paket programında nümerik analizler için oluşturulmuştur.
Çekme yükü altında gömülü çift tesirli yapıştırıcı tabaka ile birleştirilmiş kompozit parçalar
lineer olmayan sonlu elemanlar metodu ile incelenmiş ve belirlenen parametrelerde üretilen
modeller için hasar yükleri bulunmuştur. Bulunan hasar yüklerinde x,y ve z yönlerinde
gerilmeler, kayma gerilmeleri ve von-Mises gerilmeleri elde edilmiştir. Yapıştırma
yönteminin estetik boyutu ve sanayide kolay uygulanabilirliği ifade edilmiştir. Ayrıca, bu
birleştirme yönteminin avantajları gösterilmiştir.
2. Materyal ve Metot
Çekme yüke altında çift tesirli yapıştırıcı tabaka ile birleştirilmiş kompozit parçaların
modeli Şekil 1’ de gösterilmiştir. Sonlu elemanlar analizi için kompozit parçalar sekiz
tabakadan oluşturulmuştur. Ayrıca yapıştırıcı olarak da DP 410 kullanılmıştır. Kompozit
parçaların ve yapıştırıcının mekanik özellikleri Çizelge 1 ve Çizelge 2’de gösterilmiştir.
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Çizelge 3’de gösterilen oryantasyon açıları kullanılmıştır. Ayrıca Şekil 2’de yapıştırıcı için
gerilme-gerinin eğrisi gösterilmiştir.
Karbon fiber takviyeli kompozit parçaların kalınlığı 8 x0.2 mm ve her bir tabaka kalınlığı
0.2 mm’dir. Ayrıca yapıştırıcı tabaka kalınlığı 0.2 mm (t)’dir. Kompozit parçaların uzunluğu
62.5 mm (L), yama toplam uzunluğu 15mm, 20mm ve 25 mm (L1)’dir.
Sonlu elemanlar çalışmasında, çekme yüküne maruz bırakılmış gömülü yama ile
birleştirilmiş kompozit parçalar sonlu elemanlar metodu ile simüle edilmiştir. Üç boyutlu
lineer olmayan sonlu elemanlar modeli ANSYS paket programında 20 nodlu izoparametrik
dört köşeli eleman tipi olan Solid186 model elemanlarla modellenmiştir. Şekil 1’de görülen
kompozit modelin bir ucu x, y ve z yönlerinde sabitlenmiş, diğer ucu ise sadece y yönünde
sabitlenmiştir. Bağlantı görünümü, sınır koşulları ve mesh detayları Şekil 3’de gösterilmiştir.
Çekme yüküne maruz bırakılmış yapıştırıcı tabaka ile birleştirilmiş kompozit parçaların
gerilme analizleri yapılırken kompozit parçalar için Tsai-wu hasar kriteri, yapıştırıcı için ise
von-Mises hasar kriteri dikkate alınmıştır [17-19].
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Şekil 1. Çift tesirli yapıştırıcı tabaka ile yapıştırılarak birleştirilmiş kompozit parçalar

Çizelge 1. T 700 karbon/epoksi için malzeme özellikleri [16]
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Özellikler
Ex (MPa)
Ey (MPa)
Ez (MPa)
Gxy (MPa)
Gyz (MPa)
Gxz (MPa)
νxy
νyz
νxz
XT (MPa)
YT (MPa)
ZT (MPa)
XC (MPa)
YC (MPa)
ZC (MPa)
Sxy(MPa)
Syz(MPa)
Sxz(MPa)

Karbon/epoksi (T 700)
132000
10300
10300
6500
3910
6500
0.25
0.38
0.25
2100
24
24
1050
132
132
75
75
75

Çizelge 2. DP 410 yapıştırıcı için malzeme özellikleri[17-19]
DP 410 Yapıştırıcı
Elastik modül Ea (MPa)
2567.45
0.31
Poisson oranı  e
38
Akma mukavemeti(MPa)
40.79
Maksimum çekme mukavemeti t (MPa)
0.027
Maksimum çekme gerinimimm∙mm-1)
Çizelge 3. Çalışmalarda kullanılan oryantasyon açıları
Orientation angles(0)
0/0/0/0/0/0/0/0
15/-15/15/-15/-15/15/-15/15
30/-30/30/-30/-30/30/-30/30
45/-45/45/-45/-45/45/-45/45
60/-60/60/-60/-60/60/-60/60
75/-75/75/-75/-75/75/-75/75
90/90/90/90/90/90/90/90
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Şekil 2. DP 410 yapıştırıcı için gerilme-gerinim eğrisi [17-19]

Şekil 3. Mesh detayları ve sınır şartları
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Oryantasyon Açılarının ve Yapıştırıcı Tabaka Uzunluğunun Gerilme Dağılımı
Üzerine Etkisi
Çekme yüküne maruz yapıştırıcı tabaka ile birleştirilmiş kompozit parçaların gerilme
dağılımları karşılaştırılmıştır. Çizelge 3’ de gösterilen oryantasyon açıları kullanılmıştır. Şekil
1’ de görüldüğü gibi bağlantı bölgesinde birçok gerilme hattı bulunmaktadır. Bu gerilme
hatlarında bazıları birbirine yakın, hatta aynı gerilme dağılımlarına sahip gerilme hatları
mevcuttur.
25
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B-C Gerilme hattı
E-D Gerilme hattı

37.5

A-J Gerilme hattı
20

A-B Gerilme hattı

37

F-G Gerilme hattı
15
 eqv (MPa)

 eqv (MPa)

36.5

36
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34.5
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Bindirme Uzunluğu (mm)
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A-B Gerilme hattı
B-C Gerilme hattı

50

C-D Gerilme hattı
B-E Gerilme hattı

45

A-H Gerilme hattı

40

 eqv (MPa)
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30
25
20
15
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5
0
0

0.2
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1

Boyutsuzlaştırılmış Bindirme Uzunluğu (mm.mm-1)

(c)
Şekil 4. Farklı gerilme boyunca von-Mises gerilmeleri(Şekil 1’de gösterilen: 20 mm yama
boyunda ve 00/00/00/00/00/00/00/00 için yapıştırıcı bölgesinde karşılaştırma
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Şekil 4’de görüldüğü gibi, bazı gerilme hatlarındaki gerilmelerin çok yakın olduğu,
bazı gerilme hatlarının da simetrik olduğu için aynı gerilme değerlerine sahip oldukları
görülmektedir. Şekil 4(c) ‘de görüldüğü üzere, A-B, B-C, C-D, B-E ve A-H gerilme hatlarının
birbirinden farklı gerilme dağılımlarına sahiptir. Bundan dolayı, bu gerilme hatları
karşılaştırılmış ve maksimum gerilmenin A-H Gerilme hattı üzerinde oluştuğu tespit
edilmiştir ve her bir parametre durumu için A-H Gerilme hattı üzerindeki gerilmeler
incelenmiştir.
20 mm yama uzunluğu dikkate alınarak oryantasyon açılarının gerilme dağılımları
üzerine etkileri karşılaştırılmıştır. Her bir gerilme durumunda hangi oryantasyon açısının daha
etkili olduğu Şekil 5 ve Şekil 6’da görülmektedir. x, y ve z gerilmelerinde maksimum
gerilmenin elde edildiği 00/00/00/00/00/00/00/00 oryantasyon açısına sahip kompozit parçaların
birleştirilmesinde meydana geldiği görülmektedir. Şekil 5 (d) incelendiğinde, eqv gerilme
dağılımının 00/00/00/00/00/00/00/00 oryantasyon açısında maksimum olduğu gösterilmiştir.
Şekil 6’da kayma gerilmeleri incelendiğinde, xy gerilmesi 00/00/00/00/00/00/00/00 oryantasyon
açısında maksimum değerlere ulaştığı görülmektedir. xz ve yz incelendiğinde, maksimum
değişimin 00/00/00/00/00/00/00/00 ve 900/900/900/900/900/900/900/900 oryantasyon açılarında
meydana geldiği görülmektedir.
Genel olarak Şekil 5 ve 6’ya bakıldığında oryantasyon açılarının gerilme dağılımlarına
etkisinin olduğu görülmektedir. Ayrıca oryantasyon açılarının her bir gerilme üzerinde
etkilerinin farklı olduğunun, bazı gerilmelerde de oryantasyon açılarının etkilerinin yakın
olmasına rağmen farklılıkların olduğu Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. Bunlara ilaveten,
gerilme dağılımlarında çoğu gerilmelerde 00/00/00/00/00/00/00/00 oryantasyon açısının etkili bir
parametre olduğu görülmektedir. 900/900/900/900/900/900/900/900 oryantasyon açılarının da
genel etkilerinin kayma gerilmeleri üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer açılarında etkileri,
00/00/00/00/00/00/00/00 ve 900/900/900/900/900/900/900/900 oryantasyon açılarında farklı
oldukları gösterilmiştir.
Şekil 7 incelendiğinde, 00/00/00/00/00/00/00/00/00 oryantasyon açısında üç farklı yama
uzunluklarında yapıştırıcı üzerinde A-H Gerilme hattı boyunca oluşan von-Mises gerilmeleri
karşılaştırılmıştır. Maksimum gerilmenin 15 mm bindirme uzunluğunda medya geldiği
görülmektedir. Bu durumda, yama uzunluğunun da gerilme dağılımlarına etkisinin büyük
oranda olduğu söylenebilir.
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Şekil 5. 20 mm yama uzunluğunda yapıştırıcı tabaka üzerindeki A-H Gerilme hattı boyunca
tüm oryantasyon açıları için gerilme dağılımlarının karşılaştırılması, a) σx, b) σy, c)
σz, d) σeqv
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Şekil 6. 20 mm yama uzunluğunda yapıştırıcı tabaka üzerindeki A-H Gerilme hattı boyunca
tüm oryantasyon açıları için kayma gerilme dağılımlarının karşılaştırılması, a) σxy,
b) σxz , c) σyz
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Şekil 7. 00/00/00/00/00/00/00/00 için A-H Gerilme hattı boyunca farklı yama boylarında vonMises gerilme dağılımlarının karşılaştırılması (Şekil 1’de gösterilmiştir)
3.2. Oryantasyon Açılarının ve Yapıştırıcı Tabaka Uzunluğunun Hasar Yükü Üzerine
Etkisi
Çekme yükü altında gömülü çift tesirli yapıştırıcı tabaka ile birleştirilmiş kompozit
parçaların hasar yükleri Çizelge 4’de gösterilmiştir. Yapıştırıcının gerilme-gerinim eğrisi de
Şekil 2’de gösterilmiştir. Ayrıca, hasar yükünü belirlenmesi için Çizelge 2’de yapıştırıcının
maksimum çekme mukavemeti ve maksimum çekme gerinim değerleri verilmiştir. Yapıştırıcı
için von-Mises hasar kriteri, kompozit için Tsai-wu hasar kriterleri dikkate alınmıştır. Tüm
hasarların kompozit parçalar üzerinde meydan gelmiştir. Bulunan hasar yüklerinde von-Mises
hasar kriterinin kullanımıyla hesaplanan σeqv ve εeqv değerleri vasıtasıyla hasar yükleri
analizler sonucu elde edilmiştir. Sonlu elemanlar analizi çözümlerinde, malzemenin lineer
olmayan bir davranış sergilemiştir ve uygulanan yükün ise belirli aralıklarla artırılarak hasar
yükleri belirlenmiştir. Bu artışlar tüm modeller üzerinde birim alana 0.5 N/mm 2 yük artışları
şeklinde uygulanmıştır. Kalan yük son adımda uygulanarak hasar yükleri belirlenmiştir [1719].
Tüm gerilmeler ve von-Mises gerilmeleri nümerik olarak elde edilmiş çekme hasar
yükü değerleri kullanılarak elde edilmiştir. Şekil 4’de görüldüğü gibi, kompozit parçalarla
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yapıştırıcı ara yüzeyleri arasındaki gerilme hatlarında A-H Gerilme hattının maksimum
değerde olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 4. DP 410 kullanıldığında nümerik analiz sonuçları
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Çizelge 4 incelendiğinde, yama boyunun hasar yükleri üzerindeki etkileri
görülmektedir. 25 mm yama uzunluğunda maksimum hasar yüklerinin elde edilmiştir. Sadece
yama boylarının değişimi hasar yükü üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak
tüm oryantasyon açılarının hasar yükü üzerine etkileri aynı olmasına rağmen, 25 mm yama
uzunluğunda maksimum hasar yüklerin elde edilmiştir. Oryantasyon açılarının etkisi sadece
25 mm yama uzunluğunda 00/00/00/00/00/00/00/00/00 ve 150/-150/150/-150/-150/150/-150/150
oryantasyon açılarında oluşmuştur. Her bir yama uzunluğunda, farklı oryantasyon açılarında
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aynı hasar yükü elde edilmesinin sebebi yapıştırıcı bindirme uzunluğunun en üst tabakalara
doğrudan etkimesi olduğu düşünülmektedir. Yapıştırıcı tabaka herhangi bir yama ile
desteklenmediğinden kompozit malzemeden farklı bir davranış sergilemektedir. Bu sebebten
hasarlar kompozit bölgesinde meydana gelmiştir.

4.SONUÇLAR
Bu çalışmada, çekme yüküne maruz bırakılmış yapıştırıcı tabaka ile yapıştırılarak
birleştirilmiş kompozit parçaların hasar yükleri ve gerilme analizleri incelenmiştir. Sonuçlar
aşağıdaki gibidir:


Şekil 4’de görüldüğü gibi, A-H maksimum gerilme hattı olduğu belirlendi.



x, y ve z gerilmelerinde maksimum gerilmenin elde edildiği 00/00/00/00/00/00/00/00
oryantasyon açısına sahip kompozit parçaların birleştirilmesinde meydana geldiği
görülmektedir.



eqv gerilme dağılımının 00/00/00/00/00/00/00/00oryantasyon açısında maksimum olduğu
belirlenmiştir.



xy gerilmesi 00/00/00/00/00/00/00/00 oryantasyon açısında maksimum değerlere ulaştığı
görülmektedir.



xz ve

yz

incelendiğinde,

900/900/900/900/900/900/900/900

maksimum
oryantasyon

değişimin

00/00/00/00/00/00/00/00

açılarında

meydana

ve

geldiği

görülmektedir.


Maksimum von-Mises gerilme dağılımın 15 mm bindirme uzunluğunda elde edildiği
Şekil 7’de gösterilmiştir.



Yapıştırıcı tabaka ile birleştirme yönteminde bindirme uzunluğu değiştikçe hasar
yükünde değiştiği tespit edildi ve maksimum hasar yüklerinin 25 mm yama
uzunluğunda elde edildiği Çizelge 4’ de gösterilmiştir.



Tüm modellerde genel olarak hasar kompozit bölgesinde oluşmuştur.
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SANDVİÇ DİKDÖRTGEN KALIN PLAĞIN DELAMİNASYON
BURKULMASININ FEM İLE İNCELENMESİ
Fatih Aylıkcı, Nazmiye Yahnioglu ve Armağan Elibol
Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, Istanbul
ABSTRACT
In this study, we attempt to investigate a buckling delamination of a PZT/Metal/PZT
sandwich rectangular thick plate with lengths 1 and 3 , and with thickness h . We assume
that between the face and core layers there are two parallel interface-band cracks. We also
assume that the PZT layers are unelectroded with vanishing normal electric displacement on
the face planes of those and are electroded at their edges. At the same time, in the all edges of
the whole plate the simply-supported (in the 3D sense) conditions for the purely mechanical
quantities are satisfied.
It is assumed that the plate is loaded at the edges of that by uniformly distributed normal
compressional mechanical forces. Moreover, it is assumed that the edges of the cracks before
the external loading have infinitesimal initial imperfection and it is required to investigate the
development this imperfection with the external uniaxial loading and to determine the critical
values of this loading under which the buckling-delamination takes place from the criterion,
according to which, the opening displacements of the cracks edges approaches to an infinity.
The mathematical formulation of the corresponding boundary value problem is made in the
framework of the 3D geometrically non-linear exact equations of the theory of electroelasticity for the piezoelectric materials. The solution to the formulated problem is presented
in the power series form with respect to the small parameter which characterizes the degree of
the initial imperfectness. Investigations are made with the use of the zeroth and first
approximations. The quantities related to the zeroth approximation is determined analytically,
however, the quantities related to the first approximation is found numerically by employing
3D FEM modeling. Numerical results on the critical values of the loading parameters for the
various PZT and metal materials are presented and discussed.
ÖZET
Bu çalışmada, taban alanı 1 x 3 ve kalınlığı h olan dış katmanları piezoelektrik (PZT) orta
katmanı elastik (Metal) malzemeden yapılmış sandviç dikdörtgen kalın plağın, burkulmadelaminasyonu incelenmiştir. Plağın dış katmanları ile orta katmanı arasında paralel iki band
çatlağın olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca, PZT katmanlarının alt ve üst yüzeylerinden elektrik
geçişinin olmadığı (yalıtkan), yanal yüzeylerinde ise elektriksel potansiyelin sıfır olduğu
kabul edilmiştir. Aynı zamanda, dikdörtgen kalın plağın tüm yanal yüzeylerinden basit
mesnet (3D anlamında) koşullarının sağladığı kabul edilmektedir.
Dikdörtgen kalın plağın karşılıklı iki kenarından, çatlaklar doğrultusunda etkiyen düzgün
yayılı normal statik basınç kuvveti ile yüklendiği varsayılmaktadır. Ayrıca, plağın içerdiği
çatlakların yüzeylerinin, yükleme yapılmadan önce, çok küçük eğriliğe sahip olduğu ve bu ön
eğriliğin düzgün yayılı dış basınç kuvveti etkisinde büyüyerek sonsuza gitmesi kriterinden,
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ele alınan plağa ait kritik burkulma-delaminasyon kuvveti belirlenecektir. Ele alınan
dikdörtgen piezoelektrik sandviç kalın plağa ait burkulma-delaminasyon problemlerinin
matematiksel formülasyonu, elektro elastisite teorisinin üç boyutlu (3D) geometrik doğrusal
olmayan kesin denklemleri çerçevesinde yapılmıştır. Formüle edilmiş problemlerin çözümü,
çatlak yüzeylerinde başlangıçta var olduğu kabul edilen ön eğintilerin derecesini karakterize
eden boyutsuz küçük parametreye göre kuvvet serisi olarak temsil edilir. İncelemeler sıfırıncı
ve birinci yaklaşımlar çerçevesinde yapılır. Sıfırıncı yaklaşıma ait çözüm analitik olarak
belirlenir, ancak birinci yaklaşıma ait sınırdeğer probleminin çözümü 3D FEM modellemesi
kullanılarak sayısal olarak yapılır. Ele alınan sınırdeğer problemlerine ait kritik dış basınç
kuvveti için sayısal sonuçlar, çeşitli PZT ve metal malzeme çiftleri için verilmiş ve
tartışılmıştır.
GİRİŞ
Mekaniksel alan ile elektriksel alanın karşılıklı etkileşiminin olduğu elastik malzemelere,
elektro-elastik malzemeler adı verilmektedir. Eğer, bu iki alan arasındaki karşılıklı etki lineer
olursa, bu elektro-elastik malzemeler özel olarak, piezoelektrik malzeme olarak isimlendirilir
ve bu malzemeler 1880'li yıllarda Curie kardeşler tarafından deneysel olarak keşfedilmiştir.
Bu malzemelerde görülen özellik; mekanik kuvvet uygulandığında yapısında kutuplanma
(elektrik polarizasyon) veya tersine, elektrik alana yerleştirildiğinde mekanik deformasyon
elde edilmesidir. Bu özellikleri nedeniyle bu malzemeler pek çok uygulama alanı
bulmuşlardır, örneğin, çok küçük/hassas etkilerin (basınç, akım, sıcaklık vb değişimlerinin)
tespit edilmesinde kullanılan çeşitli sensörler, elektrik üreteci (elektrik hasadı) olarak
kullanılan piezoelektrik motorlar vb. verilebilir.
Gün geçtikçe kullanım alanları yaygınlaşan bu malzemeler, pek çok teorik ve deneysel
bilimsel araştırmanın da konusunu oluşturmaktadır. Bu malzemelerin yapı elemanlarında en
yaygın kullanımı, piezoelektrik (PZT) malzemeden yapılmış levhaların temel unsura (yapı
elemanına) yapıştırılarak kullanılması halidir. Bu işlem neticesinde çeşitli nedenler veya
teknolojik uyumsuzluklar nedeniyle PZT levha ile temel unsur arasında boşluklar-çatlaklar
oluşabilmektedir. Kullanım ömrü içerisinde çok farklı dış kuvvetlere maruz kalan yapı
elemanlarının, yapısında ve/veya katmanları arasında bulunan bu tür boşlukların (çatlakların),
yapının mukavemetini olumsuz yönde etkilediği ve dolayısıyla kırılma, burkulmadelaminasyon vb. gibi beklenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep olduğu aşikardır. Bu
alanda son yıllarda yapılmış bazı teorik araştırmalar kısaca aşağıda özetlenmiştir.
Katmanları arasında dikdörtgen çatlak içeren elastik veya viskoelastik çok katlı malzemeden
yapılmış dikdörtgen kalın plağın, çatlaklar doğrultusunda karşılıklı iki kenarından etki eden
dış basınç kuvveti altında, çatlak civarında oluşan burkulma- delaminasyon problemleri [1,2]
kaynaklarında, viskoelastisite teorisinin lineer olmayan kesin denklemleri çerçevesinde
matematiksel modeli yapılmıştır. Ele alınan bu matematiksel modeller ve seçilen bazı sınır
koşulları çerçevesinde ortaya çıkan sınırdeğer problemleri, üç boyutlu sonlu elemanlar
modellemesi (FEM) yardımıyla sayısal olarak çözülmüş ve ele alınan çeşitli malzeme ve
geometrik parametreler için kritik parametre değerleri belirlenmiştir.
Piezoelektrik malzemeden yapılmış üç katmandan oluşan ve katmanları arasında çatlak içeren
sandviç şerit-plağın karşılıklı iki kenarından çatlaklar doğrultusunda uygulanan dış basınç
kuvveti etkisinde, çatlaklar civarında oluşan burkulma-delaminasyon problemleri [3]
çalışmasında ele alınmıştır. Bu çalışmada, çeşitli geometrik ve malzeme parametreleri ile
elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı etkisinin, kritik burkulma-delaminasyon
kuvvetine etkileri, elektro-elastisite teorisinin lineer olmayan kesin denklemleri ve parçalı
homojen cisim modeli çerçevesinde modellenmiştir. Bu matematiksel model ve ele alınan
bazı sınır koşulları çerçevesinde bu problemler FEM yardımıyla sayısal olarak incelenmiştir.
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Yukarıda kısaca literatür özeti verilen burkulma-delaminasyon problemleri, bu çalışma
kapsamında, PZT/Metal/PZT malzemeden oluşmuş üç katmanlı dikdörtgen kalın plağın,
katmanlar arasında bulunan bant çatlaklar doğrultusunda etkiyen statik dış basınç kuvveti
altında çatlaklar civarında oluşan burkulma-delaminasyon problemleri ele alınmış yani, [3]
kaynağında ele alınan problemler dikdörtgen piezoelektrik sandviç kalın plaklar için
geliştirilmiştir. Ele alınan problemler, üç boyutlu Elektro-Elastisite Teorisinin geometrik
lineer olmayan kesin denklemleri çerçevesinde matematiksel olarak modellenerek, bazı sınır
koşulları çerçevesinde üç boyutlu sonlu eleman formülasyonu yardımıyla sayısal olarak
çözülmüştür. Sayısal çözümlerin gerektirdiği bütün algoritma ve programlar tarafımızdan
yapılmıştır. Farklı geometrik ve malzeme parametreleri ile elektriksel ve mekaniksel alanların
karşılıklı etkisinin, ele alınan üç katmanlı piezoelektrik kalın plağın delaminasyon
burkulmasına ait kritik parametrelere etkileri araştırılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ VE FORMÜLASYON
Ele alınan ve boyutları 1  h  3 olan piezoelektrik sandviç dikdörtgen kalın plak ve
yükleme durumu Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Bant çatlaklar içeren kalın plakta yükleme durumu ve plak geometrisi (a) Bölgenin
tamamı (b) Bölgenin 1/8'lik parçası
Ele alınan problemin çözüm bölgesi,

  S ,
  1  2  3  S L
U

1  {0  x1  l1;0  x2  hF ;0  x3  l3} ,
 2  {0  x1  l1; hF  x2  hF  hC ;0  x3  l3} ,
 3  {0  x1  l1; hF  hC  x2  2hF  hC ;0  x3  l3} ,
  {(l  l ) / 2  x  (l  l ) / 2; x  h
SL
F 0;0  x3  l3} ,
1 0
1 1 0
2
  {(l  l ) / 2  x  (l  l ) / 2; x  h  h
SU
1 0
1 1 0
2 F C

0;0  x3  l3}
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dir. Burada  1 ,  2 ve  3 ’ler sırasıyla alt, orta ve üst katmanları; S L ( SU ) alt ve orta (orta
ve üst) tabakalar arasında yer alan çatlağın alt ve üst yüzeylerini temsil etmektedir. Bu bölgede
sağlanan alan denklemleri, her bir rn ’ninci (n=1,2,3) katman için,

(r )
K jin
x j

 0,

(r )
D j n
x j

 0,

(rn ) 

(rn )
(rn )  k ui
  M (rn ) , D(rn )  e(rn ) s(rn )   (rn ) E (rn ) ,
K ji  T
 
ji
i
jk  i
ikl kl
ik
k
xk 



 (rn ) u (rn ) u (rn ) u (rn ) 
(rn )
(rn ) (rn ) (rn ) (rn ) (rn ) 1  uk
i
,
Tij
c
s
e
E
,s

 l
 i
ijkl kl
kij k
kl
2  xl
xk
xl
xk 


 (rn )
 (r ) (r ) 1 (r ) (r ) j  (r )
(r )
M jin   0  Ei n E j n  E n E n i  , E n  
k
2 k
xk

 k

(2)

olarak verilebilir. (2)’de i;j;k;l;n=1,2,3 için T jk , gerilme tansörü bileşenini; M ji , Maxwell
gerilme tansörü bileşenini; Di , elektriksel yerdeğiştirme vektörü bileşenini; eikl ,
piezoelektrik sabitini; skl , Green şekildeğiştirme tansörü bileşenini;  kl , dielektrik sabitini;
Ekl , elektrik alan bileşenini; cijkl , elastik sabitini ve  , elektrik potansiyelini temsil
etmektedir. Ayrıca  0 boşluğun elektriksel geçirgenliğini ve  i j Kronecker sembolünü
göstermektedir.
Ele alınan plağın bütün yanal yüzeylerinden basit mesnetli ve elektriksel potansiyelin sıfır
olduğu, sadece x1  0; 1 yüzeylerinden statik dış basınç kuvvetine maruz olduğu kabul
edilmektedir. Ayrıca, plağın alt/üst ve çatlak yüzeylerinden mekaniksel ve elektriksel yükün
etki etmediği kabul edilmektedir. Buna göre bu sınır koşullarına ait matematiksel ifadeler,
(r )
u2 n | x 0;l  0,  (rn ) |x 0;l  0,
1 1
1 1
(r )
u2 n | x 0;l  0,  (rn ) | x 0;l  0 ,
3
3
3
3

(r )
(r )
K11n | x 0  K11n | x l  p ,
1
1 1
(r )
(r )
(r )
K13n | x 0;l  K31n |x 0;l  K33n |x 0;l  0 ,
1 1
3
3
3
3

(r )
(r )
K2i3 |x h  K2i1 |x 0  0 ,
2
2
(r )
(r )
D2 1 | x 0  D2 3 | x h  0 ,
2
2
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(r )
(r )
(r )
(r )
K ji3 |  n jU  K ji2 |  n jU  D j 3 |  n jU  D j 2 |  n jU  0
S
SU
S
SU
U
U
(r )
(r )
(r )
(r )
K ji2 |  n jL  K ji1 |  n jL  D j 2 |  n jL  D j 1 |  n jL  0
S
SL
S
SL
L
L

(3)

verilebilir.
Sandviç plağın tabakaları arasında temas koşulları 0  x1   l1  l0  / 2   l1  l0  / 2  x1  l1
ve 0  x3  l3 için
(r )
(r )
(r )
(r )
K2i1 |x h  K 2i2 |x h , ui 1 |x h  ui 2 |x h ,
2 F
2 F
2 F
2 F
(r )
(r )
(r )
(r )
 1 |x h   2 |x h , D2 1 |x h  D2 2 |x h
2 F
2 F
2 F
2 F

,

(r )
(r )
(r )
(r )
K2i2 |x h h  K2i3 |x h h , ui 2 |x h h  ui 3 |x h h ,
2 F C
2 F C
2 F C
2 F C
(r )
(r )
(r )
(r )
 2 |x h h   3 |x h h , D2 2 |x h h  D2 3 |x h h
2 F C
2 F C
2 F C
2 F C

(4)

şeklinde verilebilir.
Ele alınan (1),(2),(3) ve (4) sınırdeğer problemi dış katmanları piezoelektrik, orta katmanı
metal malzemeden yapılmış ve katmanlar arasında paralel iki adet bant çatlak olan
piezoelektrik sandviç dikdörtgen kalın plağın, karşılıklı iki kenarından düzgün yayılı statik dış
basınç kuvveti etkisinde, çatlaklar civarında oluşan delaminasyon burkulma problemini temsil
etmektedir. Ele alınan problem nonlineer bir problemdir. Bu nonlineer problemin çözümü
lineerleştirme işlemleri sonucunda, lineer seri-sınırdeğer problemlerinin çözümüne indirgenir
[4]. [1-4] çalışmalarına dayanarak, aranan büyüklükler boyutsuz küçük parametre olan  ’a
göre seri formda aşağıdaki gibi yazılabilir:


(k ) (k ) (k )
(k ),q (k ),q (k ),q
{ ij ;  ij ; ui }    q{ ij
;  ij
; ui
}, 
q0

1

(5)

(5) ifadeleri (2),(3) ve (4)’te yerine yazılır  ’un kuvvetlerine göre düzenlenerek
gruplaştırılırsa, bu parametrenin kuvvetlerine göre düzenlenmiş alan denklemleri, sınır ve
temas koşullarından oluşan seri-sınırdeğer problemleri elde edilir. Kolaylık olsun diye  ’un
kuvvetlerine göre düzenlenmiş her bir sınırdeğer problemi,  ’un kuvvetine göre
isimlendirilmiştir. Örneğin sıfırıncı, birinci vb. sınırdeğer problemi veya yaklaşım. Ele alınan
delaminasyon burkulma probleminin çözümü, (5) yardımıyla elde edilen seri-sınırdeğer
problemlerinin çözümlerinin süperpozisyonu olarak elde edilecektir.
Ele alınan üç katlı piezoelektrik sandviç kalın plakta delaminasyona sebep olan kritik dış
basınç kuvvetinin belirlenmesinde, (5) yardımıyla elde edilen seri-sınırdeğer problemlerinden
sadece sıfırıncı ve birinci yaklaşımın çözülmesi yeterlidir [4].
Her bir yaklaşımda elde edilen büyüklükler, kendisinden sonraki yaklaşımlarda denklem
sisteminin yapısında yer aldığından, birinci yaklaşımın çözümünü elde edebilmek için önce
sıfırıncı yaklaşım çözülmelidir. Sıfırıncı yaklaşıma ait çözüm, belirli kabuller altında analitik
olarak elde edilebilmektedir [2,4].
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İkinci yaklaşıma ait sınırdeğer probleminin çözümü, üç boyutlu sonlu elemanlar modellemesi
yardımıyla sayısal olarak elde edilecektir. Çözüm bölgesi dikdörtgen prizma şeklinde sonlu
elemanlara ayrıklaştırılacak ve nodlarda bilinmeyen olarak, üç eksen doğrultusundaki
yerdeğiştirmeler ile elektriksel potansiyel  alınacaktır. Sonlu eleman modellemesi için,
cisimde biriken toplam elektro-mekanik enerjiyi ifade eden  fonksiyoneli kullanılacaktır
[3,5]:

(r ),1 (rn ),1

3
1 (rn ),1 ui n uk
(rn ),1 (rn ),1 (rn ),1 (rn ),1

(u1
, u2
, u3
,
)   
G
x j
xl
n1n  2 ijkl

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


(6)

 fonksiyoneli ve bilinen Ritz tekniği yardımıyla çözüm cebirsel denklemler takımının
çözümüne indirgenir. Amacımız ele alınan piezoelektrik dikdörtgen kalın plağın içerdiği
çatlaklar civarında delaminasyon burkulmasına sebep olan kritik dış basınç kuvvetinin
belirlenmesi olduğundan, bu kritik değer, sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla elde edilen
cebirsel denklem takımının katsayılar matrisinin determinantının sıfıra eşitlenmesiyle
belirlenecektir.
SAYISAL SONUÇLAR
Ele alınan problemin çözümünden elde edilen sayısal sonuçların analizinden önce sayısal
araştırmaların gerektirdiği algoritma ve programlara güven, özel durumda, bu algoritma ve
programlar ile elde edilen sayısal sonuçların literatürde bilinen uygun sonuçlarla test edilmesi
ile sağlanmıştır. Örneğin, yapısında paralel iki bant çatlak içeren izotrop dikdörtgen kalın plak
için 0 /  0,5; h /  0,15 durumunda farklı dış katman yüksekliği (hF ) ve serbestlik
derecesine (NDOF) göre elde edilen sayısal sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir. Burada Nx, Ny
ve Nz sırasıyla x1 , x2 ve x3 doğrultularında alınan sonlu eleman sayılarıdır. Belirtelim ki,
sonlu eleman hesaplamaları ve çözüm, çözüm bölgesinin 1/8 lik kısmı kullanılarak
yapılmıştır.
Çizelge 1. pcr /  (  

E
) kritik delaminasyon burkulma kuvveti
1 v

(Nx , N y , Nz )

hF

NDOF
0.025

0.05

(12,40,40)

13188

0,0124 0,0222 0,0340

(24,40,40)

23772

0,0123 0,0220 0,0339

(24,60,40)

35112

0,0123 0,0219 0,0338

(24,100,40)

57792

0,0122 0,0219 0,0338

(24,100,60)

85312

0,0122 0,0218 0,0337

(24,100,100)

140352 0,0120 0,0217 0,0335

Tekin (2011)[2]
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Çizelge 2’de ele alınan çalışmada kullanılan PZT malzemelerine ait mekanik, piezoelektrik ve
dielektrik sabitler verilmiştir.
Çizelge 2. Bazı piezoelektrik malzemelerin mekanik, piezoelektrik ve dielektrik değerleri
Malzemeler

(r )

(r )

c121

(r )

c131

(r )

c331

(r )

c441

(r )

c661

(r )

e311

(r )

e331

(r )

(Yang,2005)

c111

e151

( r1 )
 31

( r1 )
 33

PZT-4

13,9

7,78

7,40

11,5

2,56

3,06

-5,2

15,1

12,7

0,646

0,562

PZT-5H

12,6

7,91

8,39

11,7

2,30

2,35

-6,5

23,3

17,0

1,505

1,302

BaTiO3

15,0

6,53

6,62

14,6

4,39

4,24

-4,3

17,5

11,4

0,987

1,116

1010
Çizelge 3'te h /

1

 0, 2; hF /

1

N / m2

108 C / Vm

C / m2

 0, 05 durumunda çatlak uzunluğu (

0)

ve  (

3

1 ) ’nın

PZT 4 ) etkisi incelenmiştir.
değişiminin kritik şekildeğiştirme değerlerine ( T11( r2 ),0 C44
Çizelgedeki sayısal sonuçlardan  değeri arttıkça (yani, x3 duğrultusundaki yapı elamanının
boyutu arttıkça) elde edilen sayısal sonuçlar, düzlem şekildeğiştirme durumunda elde edilen
[4] kaynağındaki uygun sayısal değerlere yakınsadığı görülmektedir.

Çizelge 1 ve Çizelge 3’te verilen sayısal sonuçlardan görüldüğü gibi tarafımızdan yapılan
algoritma ve programlar ile elde edilen sayısal sonuçların, özel durumda literatürde verilen
uygun sayısal sonuçlar ile uyum içinde olması, tarafımızdan yapılan bu algoritma ve
programlara güveni sağlanmıştır.
Çizelge 3. PZT-4/Aluminyum/PZT-4 sandviç dikdörtgen kalın plağın farklı  (
0



/

1

1 ) ve

 eij   ij  0 
PZT 4 değerleri
için T11( r2 ),0 C44


 eij  0,  ij  0 


0

3/ 1

3

/

1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,0

( r ),0

PZT 4
C44

0,1051
0,1252

0, 0656
0, 0766

0, 0450
0, 0523

0, 0334
0, 0389

0, 0263
0, 0310

0, 0217
0, 0262

0, 0335
0, 0385

( r ),0

PZT 4
C44

0,1029
0,1217

0, 0626
0, 0721

0, 0415
0, 0471

0, 0293
0, 0343

0, 0218
0, 0254

0, 0168
0, 0208

0, 0294
0, 0343

( r ),0

PZT 4
C44

0, 0955
0,1114

0, 0589
0, 0686

0, 0382
0, 0446

0, 0270
0, 0315

0, 0194
0, 0229

0, 0144
0, 0179

0, 0267
0, 0312

( r ),0

PZT 4
C44

0, 0900
0,1100

0, 0575
0, 0660

0, 0375
0, 0430

0, 0260
0, 0300

0, 0190
0, 0220

0, 0140
0, 0170

0, 0260
0, 0300

1

T112

3

T112

6

T112

Akbarov,
Yahnioglu
(2013) [4]

T112

Ele alınan çalışmada önemli etkilerden biri de elektriksel alan ile mekaniksel alanın karşılıklı
etkisinin, kritik parametrelere olan etkisinin ortaya konmasıdır. Bu etki, piezoelektrik ve
dielektrik sabitlerin göz önüne alınması ( eij  0,  ij  0 ) ve alınmaması ( eij   ij  0 ) ile
açığa çıkartılabilir. Buna göre Çizelge 4’te PZT-5H/Aluminyum/PZT-5H sandviç plağın
h / 1  0, 2; hF / 1  0, 05 durumunda farklı 0 ve  değerleri için belirlenen kritik
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burkulma kuvvetine, elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı etkisi verilmiştir. Çizelge
4’te verilen sayısal sonuçlardan eij  0,  ij  0 durumundan elde edilen kritik dış basınç
kuvvetinin her zaman eij   ij  0 durumunda elde edilen kritik dış basınç kuvveti
değerlerinden daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Yani, piezoelektrik özellik kritik parametre
değerini artırmaktadır. Öngörülebilen bu etki piezoelektrik malzemelerde “stiffening effect”
olarak açıklanmaktadır. Yani, uygulanan basınç kuvvetin bir kısmı malzemenin yapısında
kutuplanmaya harcandığından, delaminasyon burkulma değeri artmaktadır. Ayrıca belirtilen
çizelgede verilen sayısal sonuçlardan,  arttıkça ve çatlak uzunluğu arttıkça kritik dış basınç
kuvvetinin değeri azalmakta ve bu değerler    için belirli bir asimptota yaklaşmaktadır.
Çizelge 5'te h / 1  0, 2; 3  1(  1) olduğu durumda farklı 0 ve hF değerleri için ele
alınan PZT-5H/Aluminyum/PZT-5H sandviç dikdörtgen kalın plağa ait kritik delaminasyon
burkulma değerleri verilmektedir. Bu çizelgede verilen sayısal sonuçlardan görüldüğü üzere,
dış katman (PZT levha) yüksekliği azaldıkça ve çatlak uzunluğu ( 0 ) arttıkça kritik dış basınç
kuvvetinin değeri azalmaktadır. Ayrıca ele alınan plakta (PZT-5H/Aluminyum/PZT-5H) PZT
levha kalınlığı ( hF değeri) arttıkça eij  0,  ij  0 ve eij   ij  0 durumlarında elde edilen
kritik dış basınç kuvvetleri arasındaki fark da artmaktadır. Belirtelim ki, Çizelge 5’in son
sütununda ele alınan sandviç dikdörtgen kalın plağın yapısında çatlak olmadığı durumda
( 0 / 1  0 ) bulunan uygun kritik delaminasyon burkulma değeri verilmektedir.
Şekil

2'de

PZT-5H/Aluminyum/PZT-5H

dikdörtgen

sandviç

3  1 olduğu durumda
1  0,0333 ; 0 / 1  0, 2 ve
PZT 5 H
PZT 5 H
p / c44
 0, 2604( pcr / c44
) için plağın çatlak yüzey

hF /

plakta

h/

1

 0, 2 ;

x2  hF  hC  0 ’da ve

grafiği verilmektedir. Buna
göre dış basınç kuvveti kritik değerine yaklaştıkça, yüzey üzerindeki yerdeğiştirmelerin değeri
çok çok büyümektedir. Ayrıca dış basınç kuvveti arttıkça çatlak yüzey formunun, başlangıçta
verilen ön eğintinin formu ile uyumlu olduğu görülmektedir.
Çizelge 4. PZT-5H/Aluminyum/PZT-5H sandviç dikdörtgen kalın plağın farklı

 (

3

1)

ve

0

/

1

 eij   ij  0 
PZT 5 H
için pcr C44
değerleri 

 eij  0,  ij  0 


0
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3/ 1

/

1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,7

1

PZT 5 H
pcr C44

0,3301
0, 4098

0, 2000
0, 2502

0,1345
0,1708

0, 0982
0,1274

0, 0628
0, 0868

3

PZT 5 H
pcr C44

0,3240
0,3981

0,1918
0, 2347

0,1249
0,1527

0, 0872
0,1068

0, 0493
0, 0607

5

PZT 5 H
pcr C44

0,3235
0,3971

0,1904
0, 2336

0,1235
0,1514

0, 0858
0,1054

0, 0479
0, 0593

7

PZT 5 H
pcr C44

0,3232
0,3968

0,1899
0, 2332

0,1230
0,1509

0, 0853
0,1049

0, 0474
0, 0588
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9

0,3231
0,3965

PZT 5 H
pcr C44

0,1896
0, 2329

0,1227
0,1506

0, 0850
0,1046

0, 0471
0, 0585

Çizelge 5. PZT-5H/Aluminyum/PZT-5H sandviç dikdörtgen kalın plağın farklı hF ve

0 için

 eij   ij  0 
PZT 5 H
pcr C44
değerleri 

 eij  0,  ij  0 


0

hF /

1

/

1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,0

0,0166

PZT 5 H
pcr C44

0,3694
0,3758

0,1154
0,1213

0, 0592
0, 0658

0, 0351
0, 0354

0, 0239
0, 0242

0, 0176
0, 0182

0, 0140
0, 0160

0,1280
0,1820

0,0333

PZT 5 H
pcr C44

0,5203
0,5946

0, 2286
0, 2604

0,1246
0,1432

0, 0790
0, 0926

0, 0556
0, 0672

0, 0422
0, 0529

0, 0339
0, 0451

0,1321
0,1856

0,0500

PZT 5 H
pcr C44

0, 6097
0, 7401

0,3301
0, 4098

0, 2000
0, 2502

0,1345
0,1708

0, 0982
0,1274

0, 0765
0,1023

0, 0628
0, 0868

0,1398
0,1902

0,0666

PZT 5 H
pcr C44

0, 6729
0,8701

0, 4099
0,5441

0, 2703
0,3606

0,1920
0, 2582

0,1453
0,1979

0,1160
0,1611

0, 0972
0,1380

0,1440
0,1960

PZT 5 H
 0, 2604 için
Şekil 2. PZT-5H/Al/PZT-5H sandviç dikdörtgen kalın plağın p / c44

x2  hF  hC  0 kesitinde yüzey grafiği

Şekil 3 ve Şekil 4’te farklı PZT dış katman malzemeleri için orta katmanın Aluminyum (Şekil
3) ve Çelik (Şekil 4) olması durumlarında elde edilen sayısal sonuçlar verilmiştir. Şekiller
üzerinde sürekli kalın (kesikli) çizgiler piezoelektrik özelliğin göz önüne alınması
(alınmaması) yani eij  0,  ij  0 ( eij   ij  0 ) durumlarında elde edilmiştir. Bu şekillerden
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yine, piezoelektrik özelliğin göz önüne alınmasının kritik parametre değerlerini artırdığı
açıkça görülmektedir. Ayrıca, orta katmanın Çelik alınması durumunda elde edilen sayısal
sonuçların, Alüminyum alınması durumunda bulunan uygun sayısal sonuçlardan her zaman
büyük kaldığı tespit edilmiştir. Yine Şekil 3 ve Şekil 4’ten, farklı PZT malzemeleri için elde
edilen kritik değerler için aşağıdaki ilişkinin sağlandığı görülmektedir:
PZT 5 H
PZT 4
pcr / c44
 pcr / c44
 pcr / c44

BaTiO3

Şekil 3. PZT/Alüminyum/PZT sandviç
dikdörtgen kalın plağın farklı PZT ve 0 çatlak
uzunluklarına ait kritik delaminasyon burkulma
kuvveti değerleri

(7)

Şekil 4. PZT/Çelik/PZT sandviç dikdörtgen
kalın plağın farklı PZT ve 0 çatlak
uzunluklarına ait kritik delaminasyon
burkulma kuvveti değerleri
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FDM KAPLAMALI ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ METAL ÇEKİRDEKLİ TAM
KONİ KABUĞUN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
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ABSTRACT
The free vibration analysis of the sandwich complete conical shell with functionally graded
materials (FGMs) facings based on the classical shell theory (CST) is studied. The basic
equations of metal-rich truncated conical shells with FGMs facings are derived on the basis of
classical shell theory (CST) and solved by employing Galerkin's method. The closed form
solution for dimensionless frequency parameters of the sandwich complete conical shell with
FGM facings is found. The effects of kinds of FGM facings and variation of thickness of
facings on the magnitudes of dimensionless frequency parameters are studied in numerical
analysis part.
Keywords: Functionally graded materials (FGMs), FGM facings, sandwich complete conical
shell, metal-rich core, free vibration, frequency parameters
ÖZET
Çekirdeği zenginleştirilmiş metal ve kaplaması fonksiyonel değişimli malzemelerden
(FDM’lerden) oluşan sandviç tam koni kabuğun serbest titreşim analizi klasik kabuk teorisi
(KKT) çerçevesinde incelenmektedir. FDM kaplamalı zenginleştirilmiş metal çekirdekli koni
kabukların temel denklemleri türetilerek Galerkin Yöntemi ile çözülmektedir. FDM kaplamalı
sandviç tam koni kabuğun boyutsuz titreşim frekansı için kapalı çözüm elde edilmektedir.
Sayısal analiz kısmında, kaplama profilleri ve onların kalınlık değişiminin boyutsuz frekans
parametre değerlerine etkileri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel değişimli malzeme (FDM), FDM Kaplama, sandviç tam
koni kabuk, zenginleştirilmiş metal çekirdek, serbest titreşim, frekans parametresi
GİRİŞ
Uçak, uzay gemileri, uydular ve nükleer reaktörler gibi hassas teknolojilerde, yüksek
performanslı taşıyıcı komponentlerin yenilikçi tasarımı her zaman ön planda olmuştur.
Kaplama veya çekirdek malzeme olarak yeni nesil kompozit malzemelerin geliştirilmesi
çabaları, kompozit yapılarda muhtemel tasarım konseptleri arasında sandviç yapıların
oluşturulması fikrini giderek popüler hale getirmektedir. Bu tür yapılar, bazı dirençleri
azaltmak için iyi termik ve akustik yalıtım, hafiflik ve uzun ömür, yüksek mukavemet ve
sertlik gibi özelliklere sahip olmanın yanı sıra kolay üretilmelidir [1,2]. Katmanlar arasındaki
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yüzeylerde güçlü gerilme yoğunlaşmasından dolayı delaminasyonun meydana gelmesi
geleneksel sandviç yapıların temel dezavantajlarından biridir. Bu nedenle tasarımcı, sandviç
yapı elemanları için en iyi malzemeleri seçmek için malzeme sınıfını sistematik olarak
genişletme ihtiyaç duyar. Son yıllarda geniş bir uygulama yelpazesine sahip olmasından
dolayı üretilen fonksiyonel değişimli malzemeler (FDM) bu tür kompozit malzemeler sınıfına
aittir [3-6]. Bir yüzeyden diğerine FDM özelliklerinin pürüzsüz ve sürekli değişimi katmanlı
kompozitlerdeki gerilme yoğunlaşmasını azaltır ve arayüz problemlerini önlemeye katkı
sağlar. FDM tabaka içeren sandviç plak ve kabukların tasarımı, titreşim ve stabilitesi ile ilgili
ilk çalışmalar kaynak [7, 8]’ de sunulmaktadır. Bu çalışmaları takiben sandviç yapı
elemanlarının stabilite ve titreşim problemleri değişik teoriler kullanılarak çözülmüştür [911]. Yapılan literatür taraması tam koni kabukların titreşimi ile ilgili yayın sayısının yeteri
kadar az olduğunu göstermektedir [12]. Bu çalışmada, FDM kaplamalı sandviç tam koni
kabuğun boyutsuz titreşim frekansı için kapalı çözümü bulunarak literatürdeki söz konusu
eksiklik az olsa da giderilmeye çalışılmaktadır.
TEMEL BAĞINTI VE DENKLEMLER
Şekil 1a’da, FDM kaplamalı zenginleştirilmiş metal çekirdekli sandviç kesik koni kabuk
sunulmaktadır. Bu sandviç kesik koni kabuk sandviç tam koni kabuğa tamamlanmaktadır
(Şekil 1b). FDM kaplamalı zenginleştirilmiş metal çekirdekli sandviç koni kabuklar üçlü bir
sistem oluşturulmaktadır. OS koordinat sistemi tam koni kabuğun tepesinde ve üç tabakalı
sistemim referans yüzeyinde göz önüne alınmaktadır. Eksenler ve bazı koni kabuk
parametreleri şekiller üzerinde açıklanmaktadır (Şekil 1a). Tam koni kabuğun uzunluğu S 2 ve
kesik koni kabuğun uzunluğu L , küçük ve büyük tabanlarının yarıçapları R1 ve R 2 ’dir.
Koni kabukların genel kalınlığı h  2h fd  h m olup h m metal çekirdeğin ve h fd FDM
kaplamaların kalınlıklarıdır (Şekil 1c).

a)
b)
c)
Şekil 1. a) FDM kaplamalı kesik ve b) tam koni kabuklarda koordinat sistemi, c) katmanların
dizilişi; (1) FDM, (2) Zenginleştirilmiş metal, (3) FDM
FDM kaplamalı sandviç koni kabukların tabakalarındaki malzemelerin hacim kesir bileşenleri
aşağıdaki gibi ifade edilir [11]:
V (1)  (2  1) /(2 2  1), 1. katman
V (2)  1
V

(3)

1,

 (2  1) /(2 3  1),

2. katman

(1)

3. katman

FDM kaplamalı sandviç koni kabukların malzeme özelliklerinin, matematiksel modelleri
aşağıdaki şekilde ifade edilir [11]:
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E (fd1)  E s e V
E (fd3)

 Ese

(1)

ln ( E m / E s )

V (3) ln ( E m / E s )

,  (fd1)   s e V
,

 (fd3)

 se

(1)

ln (  m /  s )

,  (fd1)   s e V

V (3) ln (  m /  s )

,

 (fd3)

 s e

(1)

ln (  m / s )

(2)

V (3) ln ( m / s )

Burada E m ,  m ,  m ve E s ,  s ,  s sırasıyla, sandviç koni kabuklardaki FDM kaplamaların
metal ve seramik yüzeylerinin Young modülleri, Poisson oranları ve yoğunluklarıdır.
FDM kaplamalı sandviç koni kabukların tabakalarındaki malzemelerin özellikleri aşağıdaki
gibi tasarlanmaktadır [11]:

E (fd1) , ν (fd1) ,  (fd1)

E sand , ν sand   E m , ν m ,  m
 (3) (3) (3)
E fd , ν fd ,  fd

 h 1    h 2
 h2    h3

(3)

h3    h4

Kuvvet ve moment bileşenleri aşağıdaki gibi tanımlanır [7-12]:

Tij , M ij   

3 h k 1



k 1 h k

1,  ijk  d 

(i, j  1,2)

(4)

Burada Tij ve Mij (i  1,2) kuvvet ve moment bileşenlerini, ij( k ) (i  1,2; j  2,3) FDM
kaplamalı sandviç koni kabukların tabakalarındaki kayma gerilmelerini ve k  1,2,3 olup
katman sayısını göstermektedir.
FDM kaplamalı sandviç koni kabukların gerilme-deformasyon bileşenleri
bağıntılar aşağıdaki gibi yazılabilir:

arasındaki

(k )
k    ( k )
11
Q11 Q12
0  11 

 k    ( k )

(k )
 22   Q12 Q11 0   22 

 k   

0 Q (66k )  12 
12   0

(5)

Burada Q ij( k ) , i, j  1,2,..., 6; k  1,2,3 , katmanlardaki malzeme özelliklerine bağlı nicelikleri
içeren katsayılardır [11].
Kuvvet bileşenleri ve Airy gerilme fonksiyonu arasındaki bağıntılar şu şekildedir [6]:

 2
2
2
T11  h 2 , T22  h 2 , T12  h
xy
y
x

(6)

(5) bağıntıları (4) integrallerinde yerine yazılarak elde edilen sonuçlar (6) bağıntıları ile
birlikte koni kabuğun hareket ve deformasyon uygunluk denklemlerinde [9] yerine
yazıldığında, bazı işlemlerden sonra FDM kaplamalı sandviç koni kabukların hareket ve
deformasyon uygunluk denklemleri aşağıdaki şekle dönüşür:
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L11 L12   
L L   w   0
 21 22   

(7)

Burada şu tanımlar geçerlidir:
 4
3
2
4
2 
L11  C 02 e 4 x  4  4 3  4 2  4  2 2 
x
x

 
 x
 (2C 01  C 05 )e
L12   C 03e

4 x 

2
4
3
2 
 
3 x  





2


S
e

2
2
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 x 2 2
 x 2 x  cot 

x







4 x 

4
2
4
3
2

 4  2 2  x 4  4 x 3  4 x 2


 (2C 04  C 06 )e
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4
3
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2
4
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L 21  B 01e  4 x  4  4 3  4 2 

2
4
 x
x
x
2 
1

 4
3
2
 (2B 02  B 05 )e  4 x  2 2  2

x2 2
 x 






 4
2
4
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x
x
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 4
3
2
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x2 2
 x 
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  S 2 e 3x cot 


2

 x
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(8)

Burada    sin  ve x  ln(S / S2 ) olup sonraki aşamada integralleme işlemini
kolaylaştırmak için kullanılan yeni değişkendir ve C 0i , B 0i (i  1,2,..., 6), FDM kaplamalı
sandviç koni kabukların malzeme özelliklerine bağlı parametrelerdir [11].
TEMEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
FDM kaplamalı koni kabuk basit mesnetli olduğu için, (7) denklemlerinin çözümü aşağıdaki
gibi aranır [11, 12]:

(x, , t )  (t )S2 e (1) x sin (m1x) cos(m 2 ), w(x, , t )  w(t )e x sin (m1x) cos(m 2 )

(9)

Burada,  ( t ) ve w ( t ) zamana bağlı bilinmeyen fonksiyonlar ve  bilinmeyen parametre
olup tam koni kabukların frekansının minimum değerlerinde 2.4 değeri almaktadır. Ayrıca,
S
m
n
m1 
, m2 
, x 0  ln 2 parametreler olup m koninin meridyonel doğrultusunda
x0
sin 
S1
yarım dalga sayısı ve n ise dairesel dalga sayısıdır.
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S1  0 olduğu dikkate alınarak, (9) bağıntıları (7) denklemlerinde yerine yazılıp Galerkin
yöntemi uygulandığında ve bazı matematiksel işlemlerden sonra FDM sandviç tam koni
kabuğun boyutsuz serbest titreşim frekansı için şu ifade özel olarak elde edilmektedir:

1 

S2
h

1   2  s
 3  E s

Burada şu tanımlar geçerlidir:

 

(10)



 1  C 02 A1  4A 2  4A 3  m 42 A 5  2m 22 A 8  (2C 01  C 05 )m 22 2A 4  A 3  A 5 



 A 01  A 00 S 2 cot  [B 03 4B14 

m 42 B 9

 2m 22 B12  B13  4B15

 (B 06  2B 03 )m 22 B10  2B11   B 00S 2 cot  ]

 
 B m B
 B m B







 2  C 03 m  42 A 9  2m 22 A 12  A13  4A14  4A15  (2C 04  C 06 )m 22 2A11  A10  A 9 
3


  ( 2B



01

4
2

1

 2m 22 B 4  B 5  4B 6  4B 7  (2B 02  B 05 )m 22 B 2  2B 3  B 4  ,

01

4
2

1

 2m 22 B 4  B 5  4B 6  4B 7

   2 2  2  t S 42 ,  2 i 

(2  i)

m12
2



 4m12 (2  i)

02

(11)

 B 05 )m 22 B 2  2B 3  B 4 ,

; i  2;  1; 0; 1; 2

FDM kaplamalı tam koni kabukların boyutsuz frekans parametresinin minimum değerlerini
bulmak için (10) ifadesi n dalga sayısına göre minimize edilir.
SAYISAL ANALİZ
Bu bölümde, FDM kaplamalı sandviç tam koni kabukların boyutsuz frekans parametrelerinin
minimum değerleri sayısal olarak bulunmakta ve elde edilen sonuçlar analiz edilmektedir.
FDM kaplama olarak metal-seramik karışımı olan SUS304/Si3N4, yani paslanmaz çelik ve
silikon nitrat’ın karışımı kullanılmaktadır [6, 11]. Aşağıdaki gibi tasarlanmış üç çeşit sırasıyla
FDM, seramik ve metal kaplamalı sandviç tam koni kabuklar kullanılmaktadır: FMF, SMS ve
MMM. Tablo 1' de üç çeşit FMF, SMS ve MMM sandviç tam koni kabukların 1
değerlerinin  yarı-tepe açısına bağlı olarak değişimi yer almaktadır. Tablo 1 'de sandviç

tam koni kabukların geometrik boyutları şu şekildedir: h ç / h kap  4 , R 2 / h  25 ,
  2.4 . Ayrıca, parantez içindeki değerler dairesel dalga sayısını (n) göstermektedir. Tablo
1' den görüldüğü gibi sandviç tam koni kabukların her üç çeşidinde  yarı-tepe açısının
artışına bağlı olarak 1 değerleri önemli derecede azalmakta iken dairesel dalga sayısı
artmaktadır. FMF sandviç tam koni kabuğun 1 değerleri SMS ve MMM kabukların
değerleri ile kıyaslandığında FDM kaplamanın etkisi belirgin olup  yarı-tepe açısının
değişiminden yaklaşık olarak bağımsız olduğu ve sırasıyla (-%11) ve %29 civarında olduğu
görülmektedir.
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Tablo 1. FMF, SMS ve MMM tam koni kabukların 1 değerlerinin  'ya bağlı değişimi

1


15o

30o

45o

60o

75o

FMF

44.061(2)

23.618(3)

13.643(3)

9.494(3)

6.790(3)

SMS

49.409(2)

26.578(3)

15.299(3)

10.640(3)

7.634(3)

MMM

38.200(2)

20.324(3)

11.826(3)

8.242(3)

5.854(3)

Şekil 2' de üç çeşit (FMF, SMS ve MMM) tam koni kabukların 1 değerlerinin çekirdek
kalınlığının kaplama kalınlığı ( h ç / h kap ) oranına bağlı olarak dağılımı sunulmaktadır. Tam
koni kabukların geometrik boyutları şu şekildedir: R 2 / h  25 ,   30o ve   2.4 . Şekil 2’
den görüldüğü gibi h ç / h kap oranı arttığında FMF ve SMS sandviç tam koni kabuklar için 1
değerleri azaldığı görülmektedir. FMF ve SMS sandviç tam koni kabukların 1 değerleri
mukayese edildiğinde FDM kaplama profilinin 1 değerlerine etkisi h ç / h kap =2 için yaklaşık
(-%15.4) olduğu halde h ç / h kap =8 için önemli derecede azalarak (-%8) olduğu saptanmıştır.
Dolayısıyla, FDM kaplama profillerinin 1 değerlerine etkisi h ç / h kap oranının artışı ile
azalmaktadır. FMF sandviç tam koni kabukların boyutsuz frekans parametresi değerleri
MMM tam koni kabukların değerleri ile karşılaştırıldığında FDM kaplamaların etkisi
h ç / h kap =2 için %23.61 olduğu halde h ç / h kap =8 olduğunda bu etki küçülerek %9 olduğu
görülmüştür. SMS sandviç tam koni kabukların boyutsuz frekans parametresi değerleri MMM
tam koni kabukların değerleri ile karşılaştırıldığında metal ve seramik kaplamaların etkisi
h ç / h kap =2 için %46 olduğu halde h ç / h kap =8 olduğunda bu etki küçülerek %18.5 olduğu
halde belirginliğini koruduğu görülmüştür.

Şekil 2. FMF, SMS ve MMM sandviç tam koni kabukların 1 değerlerinin h ç / h kap oranına
bağlı değişimi
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SONUÇLAR
Çekirdeği zenginleştirilmiş metal ve kaplaması FDM’lerden oluşan sandviç tam koni kabuğun
serbest titreşimi analizi KKT çerçevesinde ele alınmaktadır. FDM kaplamalı zenginleştirilmiş
metal koni kabukların temel denklemleri türetilerek Galerkin yöntemi ile çözülmektedir. FDM
kaplamalı sandviç tam koni kabukların boyutsuz titreşim frekansı için kapalı çözüm elde
edilmektedir. Sayısal analizler, kaplama profilleri ve kalınlıkları değişiminin boyutsuz
frekans değerlerine olan etkilerinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
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KOMPOZİT EĞRİSEL KİRİŞLERİN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİNDE
BURULMA RİJİTLİĞİNİN ETKİSİ
Ümit N. Arıbaş1, Murat Yılmaz1 ve Mehmet H. Omurtag1
1
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the influence of torsional rigidity on the precision
of the results for the static and free vibration analysis of circular elastic beams with laminated
cross-sections. The element matrix is based on the Timoshenko beam theory. The Poisson's
ratios and the Coupling effects are incorporated in the constitutive relations. The curved
element involves two nodes and each node has three translations, three rotations, two shear
forces, one axial force, two bending moments and a torque. A standard deviation of five
successive rotation result of a composite section, obtained by ANSYS, is used in determining
the average torsional rigidity of the cross-section. The static and free vibration analyses are
performed on circular composite beams using the determined torsional rigidities. The results
are compared by SAP2000 and ANSYS with a convergence analysis.
ÖZET
Bu çalışmada, tabakalı kompozit dairesel kirişlerin statik ve serbest titreşim analizlerinde
çarpılma etkisi gözetilen burulma rijitliği ile elde edilen sonuçların hassasiyeti incelenmiştir.
Eleman matrisi Timoshenko kiriş teorisine dayanmaktadır. Poisson oranları ve Couple etkiler
bünye bağıntılarına dahil edilmiştir. Analizlerde kullanılan eğrisel çubuk sonlu eleman iki
düğüm noktasına sahiptir. Her düğüm noktasında üç öteleme, üç yer değiştirme, iki kesme
kuvveti, bir eksenel kuvvet, iki eğilme momenti ve bir burulma momenti olmak üzere 12
serbestlik derecesi vardır. Her bir kompozit kesitteki dönme ANSYS ile elde edildikten sonra,
beş farklı dönme açısı kullanılarak kesitin ortalama burulma rijitliği standart sapma yöntemi
ile belirlenmiştir. Elde edilen burulma rijitlikleri bünye bağıntısında yerleştirilerek kompozit
dairesel kirişlerin statik ve serbest titreşim analizleri incelenmiştir. SAP2000 ve ANSYS
sonuçlarıyla yakınsama analizi yapılmıştır.
GİRİŞ
Farklı malzemelerin üstün özelliklerini bir arada kullanarak daha iyi dayanıma ve
performansa sahip elemanlar elde etmek, havacılık, tıp, mekanik ve inşaat gibi geniş bir
uygulama alanına sahiptir. Kompozit malzemelerin, etkileyici dayanım, rijitlik ve hafiflik
özelliklerine bağlı olarak giderek artan şekilde kullanılmaya başlanması mühendislerin bu
malzemelerin yapısal davranışları üzerinde artan bir düzeyde çalışmalarına sebebiyet verdi.
[2] klasik birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden teoriler kullanarak simetrik
ve anti-simetrik cross-ply tabakalı kompozit kirişlerin eğilmesini incelemiş, elde edilen
sonuçları karşılaştırmıştır. [3] düzlem eğrisel tabakalı elastik kirişlerin eğilme altında sonlu
deformasyonlarını elde etmek için bir analitik metot türetmiştir. [4] düzlem gerilme altındaki
tabakalı ortotropik kirişler için bir Timoshenko kiriş teorisi sunmuştur. [5] tabakalı kompozit
kirişlerin statik analizini incelemiştir. [6] simetrik ve anti-simetrik tabakalı cross-ply kompozit
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kirişlerin statik davranışını incelemiştir. [7] anizotropik tabakalı cross-ply ve angle-ply
kompozit kirişlerin doğal frekanslarını ve Euler burkulma yükünü parabolik kayma
deformasyon teorisi kullanarak incelemiştir. Anizotropik kirişin bünye bağıntılarını üç
boyutlu anizotropik cismin bünye bağıntılarından indirgeyerek elde etmiştir. [8] tabakalı
eğrisel uzay çubukların izotermal koşullar altında Timoshenko kiriş teorisine dayalı titreşim
davranışını Poisson etkilerini, malzeme anizotropisini, çubuk eğrisini, dönel eylemsizliği,
kesme ve eksenel deformasyonlarını gözönüne alarak incelemiştir. [9] simetrik tabakalı crossply silindirik helisel yayların serbest titreşim analizini birinci-dereceden kayma deformasyon
teorisi ile çalışmıştır. [10] kompozit silindirik helisel elastik çubukların zamana bağlı yükler
altında dinamik davranışını incelemiştir. [11] simetrik tabakalı cross-ply kirişlerin dinamik
analizi üzerinde çalışmıştır. [12] kompozit kirişlerin serbest titreşim hesabı için dönel
eylemsizlikleri, Couple etkileri ve Poisson etkisini göz önüne alan bir dinamik rijitlik matrisi
formüle etmişlerdir. [13] fonksiyonel derecelendirilmiş eğrisel uzay kirişlerin birincidereceden kayma teorisine dayanarak serbest titreşim analizi için formülasyon sunmuştur.
[15-22] kompozit plak ve kirişlerin davranışı üzerine çalışmışlardır.
Kompozit eleman sayısal analizinde, gerekli yakınsaklığı sağlamak için bünye bağıntıları ile
bunlara doğrudan etki eden rijitlik değerlerinin hesabı çok önemlidir. Literatürde tabakalı
kompozit çubuk kuramı kullanılarak geleneksel yöntemle hesaplanan burulma rijitliğinde
çarpılmanın hesaba katılması ya da katılmamasına bağlı olarak sonuçlar değişir. Özellikle
eğrisel, kompozit çubuklarda burulma rijitliği sonuçlar üstünde çok etkindir. Bu araştırmada,
çarpılma etkisini de gözeterek ortalama burulma rijitliği ANSYS SOLID186 elemanlarından
elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Kompozit kesitin ortalama burulma rijitliği
değerleri bünye bağıntılarında kullanılarak, eğrisel kompozit kirişlerin statik ve serbest
titreşim hesabı yapılmıştır. Kesitin hassas burulma rijitliği hesabı yapıldığı durumda
sonuçların SAP2000 ve ANSYS sonuçlarına yakınsaması incelenmiştir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Ortotropik malzemenin hacminde, σ gerilme tensörünü, ε şekil değiştirme tensörünü ve E
elastisite matrisini ifade etmek üzere, σ = E : ε gerilme şekil değiştirme bağıntısını verir [15].
Kompozit elemanda arzu edilen en iyi yapısal verimi elde etmek için, malzemelerin açısal
doğrultularını global akslardan farklı doğrultularda tasarlamak gerekebilir. Farklı doğrultulara
sahip ortotropik malzemelerin global akslardaki malzeme sabitlerini hesaplamak için
dönüşüm hesabı yapılmalıdır. Reuter dönüşümü R ile dönüştürülmüş elastisite matrisi [15];
  T1 : E : TT :   E :   E = T1 : E : TT

 TT  R : T : R1

Üç boyutlu cismin gerilme şekil değiştirme bağıntıları gerilmeler üzerinde yapılan kabullerle
klasik çubuk kuramına indirgenerek [8] ve açısal doğrultular için Poisson oranları hesaba
katılarak [7] her bir tabakanın gerilme şekil değiştirme bağıntısı elde edilir (Şekil 2);
 t 
  t 
   β  
 bt 
 bt 
 tn 
 tn 
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Şekil 1. Frenet takımında gerilme bileşenleri

Şekil 2. Ortotropik tabakada gerilmeler

Şekil 3. Kompozitin Frenet Koordinant takımında gerilme ve moment bileşenleri
Kesme düzeltme katsayısı 5/6 alınmıştır. ut* , un* , ub* kiriş ortamındaki yer değiştirmeler,
ut , un , ub kiriş ekseni üstündeki yer değiştirmeler ve t , n , b kesit dönmeler olmak üzere,
kinematik bağıntılar ut*  ut  b n  n  b , un*  un  b  t ve ub*  ub  n  t kullanılarak
gerilmelere geçilirse:
 t 
b ,t 
 ut ,t 
 n ,t 
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Burada, alt indislerde virgülden sonraki kısım belirtilen eksene göre türevi ifade etmektedir.
Tabakalı kesitin kuvvet ve moment değerleri, tabakalardaki gerilmelerin analitik
integrasyonla tabaka kalınlığı boyunca toplanılması ile elde edilir (Şekil 3);
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burada, N tabaka adetini, nL tabaka genişliğini, bL1 ve bL L tabakasının alt ve üst
koordinantlarını ifade etmektedir. Bünye bağıntıları matris formunda yazıldığında:
 ut ,t 
 Tt 


 
ut ,n  un ,t 
 Tn 

 

ut ,b  ub ,t   Cm  Cmf   Tb 
(1)
 

 
  t ,t  C fm  C f    M t 
  

 
  n ,t 
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b ,t
 M b 


ANSYS sonucu ve standart sapma hesabı ile elde edilen burulma rijitlikleri (1) de yerleştirilir.
Ortotropik malzeme için Timoshenko teorisine dayalı homojen uzaysal çubuğun bünye
bağıntıları [22], [1], [23],
  0
 T, s  q   A u
u, s  t  Ω  CT T  CTM M  0
;

M , s  t  T  m   I Ω  0
Ω, s  CMT T  CM M  0
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 ve Ω
burada, u (ut , un , ub ) ve Ω ( t ,  n ,  b ) yer değiştirme ve kesitin dönme vektörü, u
yer değiştirme ve dönmelerin ivmeleri, T (Tt , Tn , Tb ) ve M ( M t , M n , M b ) kuvvet ve moment
vektörü,  malzeme yoğunluğu, A kesit alanı, I atalet momentleri, C komplians matrisidir.
Yayılı dış kuvvet ve momenti ifade eden q ve m, serbest titreşim analizi için q  m  0
alınır. Alan denklemlerine karşı gelen fonksiyonel [24];
I  y   u, T, s M , s , Ω  t  Ω, T 12 C T T, T  C TM M, T   C MT T, M   C M M, M 
ˆ M
ˆ  , Ω   u,
ˆ T   Ω,
 12  A 2 u, u  12  2  Ω, Ω   T  Tˆ  , u    M  M
 
 


 
KARIŞIK SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU
Sonlu eleman formülasyonunda doğrusal şekil fonksiyonları kullanılmıştır. Düğüm
noktalarında tanımlı eğrilikler eleman boyunca şekil fonksiyonları ile ifade edilmişlerdir [1].
Kirişin doğal frekansları standart özdeğer problemi çözülmüştür:

[K ]   2 [M ]u  0
Burada, [K ] ve [M ] sırasıyla tüm yapının sistem ve kütle matrislerini belirtmektedir. u
özvektör (mod şekli) ve  açısal doğal frekans değerleridir.
KOMPOZİT KESİTİN BURULMA RİJİTLİĞİNİN ANSYS İLE ELDE EDİLMESİ
Kompozit kesitlerin ortalama burulma rijitlikleri çarpılma etkisini gözeterek ANSYS
SOLID186 elemanlarından elde edilen veriler ile hesaplanmıştır. SOLID186 elemanlara
uygulanan burulma momenti altında kesitteki dönmeler ölçülmüştür (Şekil 4). Kesitin
kompozit olması nedeniyle eksenel dönme değerleri kesit yüzünde sabit değildir. Bu nedenle
15 farklı noktadaki dönme değeri beş grup halinde standart sapma yöntemiyle eksenel dönme
açısı ve burulma rijitliği elde edilmiştir.
A ve B noktalarının O referans noktasına göre yer değiştirmeleri:

u A  uO  θrOA , u B  uO  θrOB
burada, u A , u B ve uO sırasıyla A, B ve O noktalarının yer değiştirme vektörlerini
tanımlamaktadır. θ   et kesitin eksenel dönme açısı ve et birim vektördür. rOA ve rOB A ve B
noktalarının O referans noktasına konum vektörleridir. Kesitin ortalama eksenel dönme açısı;
r u
(2)
 et  BA AB
;
u AB  u A  u B
;
rBA  rOA  rOB
rBA
Denklem (2) kullanılarak, burulma rijitliği değeri;
ML
GI t  t



Uygulanan burulma momenti M t , kirişin uzunluğu L 'dir. Bu hesap kesitte seçilen farklı
nokta grupları için tekrarlanarak, elde edilen burulma rijitliği değerlerine standart sapma
hesabı uygulanıp, kompozit kesitin ortalama burulma rijitliği değeri hesaplanır.

Şekil 4. Kiriş kesitinde standart sapma hesabı için noktaların seçimi (A, B, O).
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Şekil 5. Burulma rijitliği hesabında incelenen kesit tipleri (Li = tabaka numarası).
SAYISAL SONUÇLAR
Çubuk kuramında çarpılma gözetilmeden hesaplanan geleneksel burulma rijitliği GI t ,
eğrisel kompozit kirişlerin analizinde yetersiz kaldığı için kesitte çarpılma etkisini gözetecek
biçimde ANSYS SOLID186 elemanları kullanılarak kesit dönmesi hesaplandı. Sonra
 beş farklı kesit dönme değeri için standart sapma yöntemiyle
ortalama burulma rijitlikleri GI
t

belirlendi ve bu sonuç geleneksel burulma rijitliği GI t ile karşılaştırıldı. Ortalama burulma
rijitliği kullanılarak kompozit kesitte kayma modülü oranları, eğrilik ve kiriş merkez açısına
bağlı olarak yakınsama analizleri yapıldı.
Burulma Rijitliği Yakınsama Analizi
Bu araştırmada kullanılan izotrop tabakalı simetrik, anti-simetrik kompozit kesitlerin (Şekil 5)
burulma rijitlikleri incelenmiştir. Geleneksel burulma rijitliği GI t ve ortalama burulma
 karşılaştırılmıştır (Çizelge 1). Kompozit kesit yüksekliği %25 azaldığında GI
rijitliği GI
t

t

 farkı %70.60'a çıkmaktadır. Anti-simetrik ve simetrik kesitlerde geleneksel burulma
ve GI
t
rijitliği ve ortalama burulma rijitliği arasındaki fark sırasıyla %70.60 ve %64.29'a
çıkmaktadır. Zayıf malzemenin yerleştirildiği orta tabakanın yüksekliği arttıkça fark %35.98'e
inmektedir. Sabit kesit yüksekliğinde takviye arttıkça izotropik durumdaki fark olan
%51.38'in üzerine çıkmaktadır. Kompozit kesiti oluşturan malzemelerin kayma modülleri
arasındaki oran 5.38 den 6.46 değerine çıkarak %20 arttığında fark %70.60'a çıkmaktadır.
 (Nm2).
Çizelge 1. Geleneksel burulma rijitliği GI ve ortalama burulma rijitliği GI
t

Kesit
I

II

III
IV
V
60

L1 / L2 / L3

GI t

C25
C35
C45
C25 / ST44
C35 / ST44
C45 / ST44
ST44 / C25 / ST44
ST44 / C35 / ST44
ST44 / C45 / ST44
C25 / ST44
ST44 / C25 / ST44

70312502
77343752
84375002
135830053
142401995
148888021
226762298
230928965
235095632
161084191
315984884

t


GI
t

46448160 ± 39792
51115200 ± 20681
55762220 ± 22502
79618860 ± 186879
85638140 ± 191295
91461360 ± 194622
138026800 ± 16845
144656400 ± 19365
150801800 ± 19772
110943600 ± 285425
232384000 ± 27513294
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% Fark
51.38
51.31
51.31
70.60
66.28
62.79
64.29
59.64
55.90
45.19
35.98
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Şekil 6. Yakınsama analizinde incelenen eğrisel kiriş geometrileri ve mesnet koşulları.
Kompozit Dairesel Kirişlerin Statik ve Dinamik Problemlerinde Yakınsama Analizi
İzotrop tabakalı kompozit dairesel kirişlerin (Şekil 5) çeyrek ve yarım çember geometrilerinde
statik ve dinamik davranışı incelenmiştir (Şekil 6). Eğrisel kirişin yarıçapı 6m'dir. Statik
analizde kirişe 9 kN/m yük etkimektedir. Kullanılan ortalama burulma rijitliği Çizelge 1'de
mevcuttur. Çeyrek ve yarım çember için sırasıyla 60 ve 80 çubuk eleman kullanılmıştır.
Sonuçlar Çizelge 2 ve Çizelge 3’te verilmiştir. Ortalama burulma rijitliği ile hesaplanan en
büyük çökmeler ANSYS SOLID186 elemanı sonuçlarıyla uyum içindedir. Tabaka sayısı
azaldıkça her iki çözüm arasındaki fark %1.17'ye çıkmaktadır. Kompozitteki malzemelerin
kayma modülü değerleri birbirine yaklaştıkça fark %0.92 ye kadar çıkmaktadır. Tabaka sayısı
 ile elde edilen doğal frekanslar ANSYS SOLID186 sonuçlarına yakınsaktır
arttıkça GI
t

(%0.01~%0.28). Çarpılmanın gözetilmediği GI t ile elde edilen doğal frekanslarda bozulma
 ile elde edilen doğal frekans değerleri
%6.10 değerine çıkmaktadır. İzotrop malzemede GI
t

ANSYS sonuçları arasındaki fark (~%0.5) malzemenin değişmesinden etkilenmemiştir.
Çizelge 2. Statik problem yakınsama analizi.
  ANSYS 100 ANSYS 
 %Fark   GI  ANSYS 100 ANSYS  ;  %Fark   GI
t

1

Problem

Kesit
I

A

II

III

I

B

II

III

2

Tabaka
L1 / L2 / L3

GI t

C25
C35
C45
C25 / ST44
C35 / ST44
C45 / ST44
ST44 / C25 / ST44
ST44 / C35 / ST44
ST44 / C45 / ST44
C25
C35
C45
C25 / ST44
C35 / ST44
C45 / ST44
ST44 / C25 / ST44
ST44 / C35 / ST44
ST44 / C45 / ST44

0.171
0.156
0.143
0.084
0.079
0.074
0.036
0.036
0.035
0.109
0.099
0.091
0.053
0.050
0.047
0.021
0.021
0.021

t

En büyük çökme ub , (m)

ANSYS %Fark1
GI
t

0.185
0.168
0.154
0.094
0.087
0.082
0.041
0.041
0.040
0.112
0.101
0.093
0.055
0.051
0.048
0.022
0.022
0.022
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0.183
0.167
0.153
0.093
0.087
0.082
0.041
0.040
0.040
0.111
0.101
0.092
0.054
0.051
0.048
0.022
0.022
0.022

-6.42
-6.51
-6.51
-9.75
-9.29
-8.89
-12.41
-11.47
-10.68
-1.30
-1.30
-1.30
-2.45
-2.30
-2.17
-3.62
-3.26
-2.95

%Fark2
1.17
1.06
1.06
0.89
0.91
0.92
0.68
0.69
0.71
0.72
0.72
0.72
0.49
0.51
0.53
0.27
0.33
0.38

61

Arıbaş1, Yılmaz1 ve Omurtag1

Kompozitteki malzemelerin kayma modülleri arasındaki oran arttıkça ANSYS ile hesaplanan
 ile
doğal frekans değerleri GI ile elde edilen değerler arasındaki fark %6.10 olurken, GI
t

t

elde edilen sonuçlarda fark %0.38'de kalmaktadır.
Çizelge 3. Serbest titreşim problemi yakınsama analizi.
  ANSYS 100 ANSYS 
 %Fark1   GIt  ANSYS 100 ANSYS  ;  %Fark 2   GI
t
Problem

Kesit
I

A

II

III

I

B

II

III

Tabaka
L1 / L2 / L3

GI t

1. Mod doğal frekans (Hz)

ANSYS %Fark1 %Fark2
GI

C25
C35
C45
C25 / ST44
C35 / ST44
C45 / ST44
ST44 / C25 / ST44
ST44 / C35 / ST44
ST44 / C45 / ST44
C25
C35
C45
C25 / ST44
C35 / ST44
C45 / ST44
ST44 / C25 / ST44
ST44 / C35 / ST44
ST44 / C45 / ST44

2.13
2.23
2.33
2.59
2.67
2.75
3.52
3.53
3.55
2.52
2.64
2.76
3.08
3.18
3.28
4.29
4.30
4.32

2.05
2.16
2.25
2.47
2.55
2.63
3.31
3.34
3.36
2.49
2.62
2.73
3.04
3.14
3.23
4.21
4.23
4.25

Şekil 7. Kompozit eğrisel konsol




2.07
2.17
2.26
2.48
2.56
2.64
3.31
3.34
3.37
2.50
2.62
2.74
3.04
3.14
3.24
4.20
4.23
4.25

2.92
2.92
2.92
4.59
4.36
4.16
6.10
5.58
5.16
0.80
0.80
0.80
1.34
1.26
1.20
1.98
1.79
1.63

-0.50
-0.49
-0.49
-0.38
-0.38
-0.39
-0.26
-0.27
-0.28
-0.19
-0.19
-0.19
-0.11
-0.12
-0.13
0.03
-0.01
-0.03

Şekil 8. Kompozit eğrisel konsol kiriş.

kiriş   45 ,90 ,135 ,180  .


t

 R2  1.5m,3.0m, 4.5m,6.0m



Kompozit Dairesel Kirişte Merkez Açısının Burulma Rijitliğine Etkisi
İzotropik tabakalı kompozit dairesel kirişin (Şekil 7) merkez açı   45 ,90 ,135 ,180
 ile elde edilen
değerleri için statik ve serbest titreşim analizi yapılmıştır. Merkez açının GI
t

sonuçlarında hassasiyete etkisi incelenmiştir. Statik analizde serbest uca 10 kN'luk tekil yük
etkimektedir. Kesit 0.6 0.3m boyutunda ve üç izotropik tabakadan oluşmaktadır (Şekil 5III). Tabaka malzemeleri sırasıyla ST44 / C35 / ST44'tür. 80 çubuk eleman kullanılarak analiz
yapılmıştır (Çizelge 4). İzotropik tabakalı kompozit dairesel kirişin statik ve serbest titreşim
 ile elde edilen sonuçlar kesitte çarpılmanın gözetilmediği
analizlerinde  açısı artarken GI
t

SAP2000 çözümlerine yakın kalırken (~%0.44), ANSYS sonuçlarına göre biraz farklı
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 ile elde edilen sonuçların SAP2000 ve ANSYS çözümlerine
kalmıştır (%0.82~%4.00). GI
t
yakınsaması sırasıyla %0.27~%0.44 ve %0.82~%4.00 değerlerinde iken GI t ile elde edilen
sonuçların SAP2000 ve ANSYS çözümlerine yakınsaması sırasıyla %1.17~%30.18 ve
%0.78~%27.67 değerlerindedir.
Çizelge 4.  açısının statik ve serbest titreşim analizlerinde burulma rijitliğine etkisi.

  SAP2000 100 SAP2000  ;  %Fark   GI
  ANSYS 100 ANSYS 
 %Fark1   GI
t
2
t

SAP2000 ANSYS %Fark1 %Fark2
GI
t
0.00168 0.00167 0.00166
0.38
1.43
0.01337 0.01331 0.01304
0.43
2.52
0.04257 0.04239 0.04115
0.43
3.45
0.08649 0.08615 0.08316
0.40
4.00
13.15
13.21
13.26
-0.44
-0.82
3.32
3.33
3.36
-0.35
-1.13
1.51
1.51
1.53
-0.30
-1.50
0.89
0.90
0.91
-0.27
-1.81

GI t



45
0.00160
90
0.01137
135
0.03210
180
0.06015
45
13.36
1. mod
90
3.52
frekans
135
1.68
(Hz)
180
1.04
Kompozit Eğrisel Kirişte Eğriselliğin Burulma Rijitliğine Etkisi
İzotropik tabakalı kompozit eğrisel kirişin (Şekil 8) R2  1.5m, 3.0m, 4.5m, 6.0m yarıçap
 ile elde edilen
değerleri için statik ve serbest titreşim analizi yapılmış ve eğriselliğin GI
En büyük
çökme ub ,
(m)

t

sonuçlarda hassasiyete etkisi incelenmiştir. Statik analizde serbest uca 10 kN tekil yük
etkimektedir. Kesit 0.6 0.3m boyutunda ve üç izotropik tabakadan oluşmaktadır (Şekil 5III). Tabaka malzemeleri sırasıyla ST44 / C35 / ST44'tür. 80 çubuk eleman kullanılarak analiz
yapılmıştır (Çizelge 5).
Çizelge 5. Eğriselliğin statik ve serbest titreşim analizlerinde burulma rijitliğine etkisi
  SAP2000 100 SAP2000  .
 %Fark   GI
t

En büyük
çökme ub ,
(m)
Mod I
frekans
(Hz)

R2

GI t

1.5
3.0
4.5
6.0
1.5
3.0
4.5
6.0

0.03023
0.03716
0.04712
0.06015
1.83
1.51
1.25
1.04


SAP2000
GI
t
0.03348 0.03347
0.04671 0.04662
0.06454 0.06433
0.08649 0.08615
1.75
1.75
1.38
1.38
1.10
1.10
0.89
0.90

%Fark
0.03
0.20
0.32
0.40
-0.07
-0.16
-0.23
-0.27

 ile elde
İzotropik tabakalı kompozit eğrisel kirişin statik ve serbest titreşim analizlerinde GI
t
edilen sonuçların SAP2000 çözümlerine yakınsaması %0.03~%0.40 değerlerinde iken GI t
ile elde edilen sonuçların SAP2000 çözümlerine yakınsaması %4.32~%30.18 değerlerindedir.
 ile elde edilen sonuçlar ve SAP2000 çözümleri arasındaki fark
R yarıçap değeri arttıkça GI
2

t

%0.40 değerine çıkmıştır.
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SONUÇLAR
Literatürde tabakalı kompozit çubuk kuramında çarpılma gözetilmeden hesaplanan geleneksel
burulma rijitliği GI t , özellikle burulma etkisinin gözlendiği eğrisel kompozit kirişlerin
analizinde yetersiz kalmaktadır. Bu araştırmada, çarpılma etkisini de gözeterek ortalama
 ANSYS SOLID186 elemanlarından elde edilen veriler kullanılarak
burulma rijitliği GI
t

hesaplanmıştır. Buradan elde edilen sonuç mevcut yazılıma veri olarak girilerek eğrisel
kompozit kirişlerde statik ve serbest titreşim hesabı yapılmıştır. Bu araştırmada geleneksel
yöntemle hesaplanan burulma rijitliği ile sayısal olarak hesaplanan ortalama burulma rijitliği
arasındaki fark, kesit tabakaları izotrop olan anti-simetrik ve simetrik düzendeki kompozit
kirişler için, sırasıyla %70.60 ve %64.29 dur. Sandviç kesitli çubukta, zayıf malzemenin
yerleştirildiği orta tabakanın yüksekliği arttıkça, geleneksel ve ortalama burulma rijitliği
arasındaki fark %64.29 dan %35.98 e doğru gerilemektedir. İki tabakalı kompozit kesitte,
malzemelerin kayma modülleri arasındaki oran 5.38 den 6.46 değerine çıkarak %20 arttığı
 arasındaki fark artarak %70.60 a çıkmaktadır.
durumda GI ile GI
t

t

İzotropik tabakalı dairesel kirişlerin statik ve serbest titreşim analizlerinde mevcut yazılım
 ile elde edilen sonuçlar, ANSYS ve SAP2000 sonuçları ile uyumlu
içinde kullanılan GI
t
bulundu (%0.01~%1.17). İzotropik tabakalı çeyrek çember kirişin statik ve serbest titreşim
analizlerinde ANSYS SOLID186 elemanlar kullanılarak elde edilen sonuçlarda ‰1'in altında
yakınsama sırasıyla 8691 ve 8583 serbestlik derecesi ile elde edilirken, bu çalışmada 360 ve
120 serbestlik derecesi ile elde edilmektedir. İzotropik tabakalı yarım çember kirişin statik ve
serbest titreşim analizlerinde ise ANSYS SOLID186 elemanlar kullanılarak elde edilen
sonuçlarda ‰1'in altında yakınsama sırasıyla 17025 ve 10872 serbestlik derecesi ile elde
edilirken, bu çalışmada 600 ve 240 serbestlik derecesi ile elde edilmektedir.
İzotropik tabakalı dairesel kirişlerde merkez açının artmasıyla ANSYS çözümleriyle fark
%4.00'a çıkarken, SAP2000 çözümleri ile fark etkilenmemektedir (%0.27~%0.44). Kompozit
kiriş geometrisi daireselleştikçe SAP2000 çözümlerine fark %0.40'a çıkmaktadır.
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KİRİŞLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KABUK YAPILAR İÇİN YAPAY SİNİR AĞ
BAZLI ANALİZ YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Anıl Cankur1, Ercan Gürses2
1,2

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Ankara
ABSTRACT

The purpose of this work is to develop a tool for the design of skin-stringer structures. The
tool to be developed needs to quickly identify the load carrying capacity and weight of these
structures. For this purpose, a finite element (FE) model of 1440 different skin-stringer
structures was created with a script written in Python 2.7, and these models were analyzed
using the commercial FE program ABAQUS. The script was used to construct the model,
analyze the model, calculate the buckling load, the collapse load and the total mass, and
collect the ABAQUS analysis results. The input parameters and analysis results of these 1440
model have been used to create an artificial neural network (ANN) in the MATLAB
NNTOOL toolbox for fast determination of the buckling load, collapse load, and weight of
the skin-stringer assemblies that have not yet been created. The performance of the generated
ANN is shown in comparison with FE results.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kirişle güçlendirilmiş kabuk yapıların tasarımına yönelik bir araç
geliştirmektir. Geliştirilecek aracın bu yapıların yük taşıma kapasitesini ve ağırlığını hızlı
şekilde belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla, Python 2.7 programı kullanılarak yazılmış bir
betikle 1440 farklı güçlendirilmiş kabuk yapının sonlu elemanlar (SE) modeli oluşturulmuş ve
ticari SE programı olan ABAQUS kullanılarak bu modeller analiz edilmiştir. Yazılan betik,
modelin oluşturulması, modelin analizi, burkulma yükünün, çökme yükünün ve toplam
ağırlığın elde edilmesi ve ABAQUS analiz sonuçlarının derlenmesi için kullanılmıştır. Bu
1440 modelin girdi parametreleri ve analiz sonuçları, hâlihazırda yaratılmamış olan
güçlendirilmiş kabuk yapıların burkulma yükünü, çökme yükünü ve ağırlığını hızlı bir şekilde
belirlemek için MATLAB NNTOOL araç kutusunda bir yapay sinir ağı (YSA)
oluşturulmasında kullanılmıştır. Oluşturulan YSA’nın performansı SE sonuçlarıyla yapılan
karşılaştırmalarla gösterilmiştir.
GİRİŞ
Kirişler, uçağın boyuna yönde kabuğa bağlanan takviye elemanlarıdır. Bu takviye elemenları
hem kabuğun burkulmasını hem de burkulmadan sonra yapının çökmesini önlemek için
kullanılır [1]. Burkulma genellikle kiriş ile güçlendirilmiş bir panelin ilk çökme modu olarak
düşünülen bir kararsızlık problemidir. Burkulma yükü, malzeme özellikleri, panel kalınlığı ve
panel uzunluğunun bir fonksiyonudur [2]. Burkulmadan sonra kabuğun yapısal işlevini
yitirmiş bölümündeki yükler takviye kirişlerine ve kabuğun yapısal işlevini koruyan
bölümlerine aktarılır [3]. Kirişler ve işlevini yitirmemiş kabuk bölgesi yükü taşımaya devam
edebilir. Bu nedenle, bir uçak yapısının yük taşıma kapasitesi, bir takviyeli kabuk yapının
tasarımından önemli ölçüde etkilenir [4]. Şekil 1’de, bir helikopterin gövde takviyeli kabuk
yapısının (solda) ve kuyruk bölgesi takviyeli kabuk yapısının (sağda) görselleri verilmiştir.
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En iyi takviyeli kabuk yapısına sahip olmak için yapının maksimum yük taşıma kapasitesi ve
minimum ağırlık ile tasarlanması gereklidir. Bu amaca yönelik bir eniyileme işlemi, bir
takviyeli kabuk yapısının çeşitli tasarım parametreleri kombinasyonları ile ayrıntılı yapısal
analizlerini gerektirir. Bu çalışmada, eniyileme işlemi için kullanılabilecek kritik yükleri ve
yapının ağırlığını elde etmek için hızlı ve doğru bir çözüm yöntemi geliştirilmesi
amaçlanmıştır.

Şekil 1. Helikopter gövdesi takviyeli kabuk yapısı (solda) ve kuyruk bölgesi takviyeli kabuk
yapısı (sağda)
Yapay sinir ağı (YSA), girdi olarak kullanılan verileri gözlemleyip öğrenerek büyük veri
setleri arasında bir girdi-çıktı ilişkisi oluşturabilir. Bir takviyeli kabuk yapısının kritik yükleri
ve ağırlığı, ayrıntılı bir SE modelinin oluşturulması ve analiz edilmesi yerine YSA
kullanıldığında çok daha hızlı elde edilebilir. Bu sayede, eniyileme süreci hızlanır ve optimum
parametrelere ulaşmak için daha fazla deneme yapılabilir.
Bir YSA oluşturmak için Python 2.7’de yazılmış bir betikle 1440 farklı takviyeli kabuk
yapısının sonlu elemanlar modelleri oluşturulmuş ve modeller ticari bir SE programı olan
ABAQUS kullanılarak analiz edilmiştir. Yapı, taşıma kapasitesinin sonuna kadar bir eksenel
basmaya tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarından reaksiyon kuvveti-eksenel yer değiştirme
eğrileri elde edilmiştir. Kuvvet-yer değiştirme sonucu, takviyeli kabuk yapısının burkulma
yükünü ve çökme yükünü belirlemek için kullanılmıştır. 1440 sonlu eleman analizinin
sonuçları ve gerekli girdileri yazılan betik ile derlenmiştir. Bir takviyeli kabuk yapısının sonlu
elemanlar analizine gerek duymadan yük kapasitesini ve kütlesini hesaplayan bir yapay sinir
ağı oluşturmak için MATLAB NNTOOL programı kullanılmıştır.
YÖNTEM
Takviyeli kabuk yapısının modeli, Z kesitli kirişlerle takviye edilmiş düz bir panel olarak
seçilmiştir [5]. Yapı basma yüklemesine tabi tutulmuştur. Düzgün şekilde yayılı bir yük
uygulamak için Şekil 2’de kırmızı renkte gösterilen iki boyutlu rijit kabuk parça
kullanılmıştır. Basma yükü rijit kabuk üzerine yer değiştirme olarak uygulanmıştır. Yer
değiştirmeyi uygulamak için çerçeve üzerinde Şekil 2’de “RP” olarak gösterilen bir referans
noktası oluşturulmuştur. YZ düzleminde bir başka referans noktası “RP-1” oluşturulmuş ve
çok noktalı kısıtlama (MPC) bağlantıları vasıtasıyla (0, y, z) düzlemdeki bütün düğüm
noktaları bu noktaya bağlanmıştır. “RP-1” noktasının her üç yönde yer değiştirmesi ve her üç
eksen etrafındaki dönmesi sıfır olarak tanımlanmıştır.
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Şekil 2. Takviyeli kabuk yapısı modeli
ABAQUS, bir malzemenin elastoplastik özelliklerini modellemek için gerçek gerilme ve
gerinim verilerini gerektirir. Bu nedenle, her iki malzemenin de gerilme-gerinim ilişkisi
Ramberg-Osgood denklemi ile elde edilmiştir [6].

Burada, tek eksenli gerinim, σ tek eksenli gerilmedir, E, elastik modül, σ0, akış dayanımı
kuvveti ve n, Ramberg-Osgood sayısıdır.
1440 Takviyeli kabuk yapısının analizlerinde iki tür malzeme kullanılmıştır: 2024-T3 kaplı
sac levhalar ve 2024 T42 kaplı sac levhalar. Her iki malzeme de havacılık endüstrisinde
yaygın olarak kullanılan 2024 serisi kaplanmış alüminyum levhalar olarak seçilmiştir. Bu
materyallerin özellikleri Çizelge 1'de verilmiştir.
Çizelge 1: Malzeme özellikleri
2024-T3 Clad

2024-T42 Clad

Young Modülü (MPa)

72395

72395

Poisson Oranı

0.33

0.33

Yoğunluk (g/cc)

2.768

2.768

Akma Mukavemeti (MPa)

310

241

Ramberg-Osgood Sayısı

15

17

Elde edilen gerilme-gerinim, gerçek gerilme-gerinim ilişkisine dönüştürülmüştür [7].

Bu bölümde anlatılan sonlu elemanlar modelinin analizinde, alüminyum 2024-T3 kaplı sac
kullanılmış ve analiz sonuçlarından aşağıdaki verileri elde edilmiştir:


Çökme yükü : 126.7 kN



Burkulma yükü : 37.1 kN
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2

Kütle : 775 g

Takviyeli kabuk yapısının sonlu elemanlar analizi sonuçları da Şekil 3'te ve Şekil 4'te düzlem
dışı deformasyon konturları ve Von Mises konturları olarak verilmiştir. Şekiller, yapının
çökme anına kadarki dört aşamasını içermektedir. Bu aşamalar şunlardır:
a) Burkulma öncesi
b) Burkulma anı
c) Burkulma sonrası
d) Çökme anı

Şekil 3. Düzlem dışı deformasyon konturları
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Şekil 4. Von Mises gerilmesi konturları
Model, doğrusal olmayan geometri seçeneği (nlgeom = ON) ve elastik olmayan
(elastoplastik) malzeme özellikleri ile ABAQUS'un "Static, General" basamağını kullanarak
çözülmüştür [8].
Bir ABAQUS modelini oluşturmak, analiz etmek, burkulma yükü, çökme yükü ve sistemin
toplam ağırlığını analiz sonuçlarından toplamak için Python 2.7’de bir betik yazılmıştır.
Sonuçlar bir yapay sinir ağı (YSA) oluşturmak için MATLAB NNTOOL programı
aracılığıyla işlenmiştir.
Betik:
ABAQUS, Python 2.7 ile yazılmış betikleri çalıştırabildiği için, sonlu elemanlar modeli
oluşturmak, analiz etmek ve sonuçları toplamak için bir Python 2.7 betiği kullanılmıştır.
Sonlu Elemanlar Modelinin Oluşturulması ve Analizi: Betik, aşağıdaki parametrelerin
kullanıcı tarafından belirlenebilmesine izin vermektedir;













Kabuk kalınlığı
Z-kiriş kesitinin kalınlığı
Z-kiriş kesitinin yüksekliği
Z-kiriş kesitinin iç flanş uzunluğu
Z-kiriş kesitinin dış flanş uzunluğu
Z-kiriş kesitinin iç yarıçapı
Kabuk malzemesi
Kiriş malzemesi
Kabuk uzunluğu
Kabuk genişliği
Kirişler arası mesafe
Bağlayıcı çapı

Takviyeli kabuk yapısının geometrik parametreleri Şekil 5’te, kiriş kesitinin geometrik
parametreleri ise Şekil 6’da gösterilmiştir.
Kiriş sayısı, kabuk genişliği ve kirişler arasındaki mesafe dikkate alınarak hesaplanır.
Kullanıcı tarafından belirlenen kabuk genişliği ve kirişler arası mesafe kullanılarak modele
maksimum sayıda kiriş yerleştirilir. Kabuğun kalan alanı kabuğun her iki yanına eşit şekilde
dağıtılır.

Şekil 5. Takviyeli kabuk yapısı geometrik parametreleri
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Şekil 6. Z-kiriş kesitinin geometrik parametreleri
Zaman ve kaynakları en aza indirgemek için, betik dosyası maksimum kapasitede
kullanılmamıştır. Parametrelerin bazıları için belirli tasarım kriterlerinin göz önüne
alınmasıyla sabit değerler kabul edilmiştir. Aşağıdaki parametrelerin, burkulma ile ilgili ve
burkulma sonrası özelliklerde düşük etkilere sahip olduğu kabul edilmiş ve bu nedenle bu
parametreler aşağıda verilen değerlere sabitlenmiştir:




Kiriş kesit iç yarıçapı = 2.5 mm
Kabuk genişliği = 350 mm
Bağlayıcı çapı = 3.2 mm

Yukarıdaki değerler ortalama tasarım değerlerini dikkate alarak seçilmiştir. Kirişler arasındaki
mesafe kabuk genişliğinden daha kritik bir tasarım parametresidir. Bağlayıcı çapı, takviyeli
kabuk yapı analizi sırasında göz önüne alınmayıp, standart bağlayıcı tipleri arasından
takviyeli kabuk yapının yük taşıma kapasitesine uygun olacak şekilde seçilmektedir. Z-kiriş
kesitinin iç yarıçapı, flanşlara ve yüksekliğe kıyasla kesit özellikleri üzerinde önemsiz bir
etkiye sahiptir. Bu nedenlerle, bu üç parametre analizlerde değişken olarak kabul
edilmemiştir.
Sonlu eleman analizleri için aşağıdaki parametre değerleri kullanılmıştır. Sonuç olarak,
analizlerin toplam sayısı aşağıdaki değerlerin kombinasyonlarına sahip olacak şekilde 1440
olarak hesaplanmıştır:
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Kabuk kalınlığı [mm] = [1.0, 1.27, 1.42, 1.6]
Z-kiriş kesitinin kalınlığı [mm] = [1.0, 1.27, 1.42, 1.6]
Z-kiriş kesitinin yüksekliği [mm] = [20.0, 30.0]
Z-kiriş kesitinin iç flanş uzunluğu [mm] = [10.0, 15.0]
Z-kiriş kesitinin dış flanş uzunluğu [mm] = [10.0, 20.0]
Kabuk malzemesi = [AL2024 T3, AL2024 T42]
Kiriş malzemesi = [AL2024 T3, AL2024 T42]
Kabuk uzunluğu [mm] = [300.0, 350.0, 400.0]
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Kirişler arasındaki mesafe [mm] = [60.0, 70.0, 80.0]

Analiz sayısını en aza indirgemek için her parametre için toplam değer sayısı en düşük
seviyede tutulmuştur. Kabuk ve kiriş kalınlığının, burkulma yükü ve çökme yükü üzerinde
belirgin etkileri vardır. Bu nedenle, bu parametreler için nispeten geniş değer aralıkları
tanımlanmıştır. Kiriş kesitini tanımlayan özellikler her parametre için iki değer ile
sınırlandırılmıştır.
Sonuçların Toplanması: Şekil 7’de örnek kuvvet - deplasman eğrisi verilmiştir.

Şekil 7. Bir takviyeli kabuk yapısı için tipik kuvvet - yer değiştirme eğrisi
Şekil 7’deki daire-1’de gösterilen eğim değişimi ilk burkulma yüküne ve daire-2’de gösterilen
eğim değişimi çökme yüküne karşılık gelmektedir. Kuvvet-yer değiştirme eğrilerinin eğim
değişikliklerini izleyerek, burkulma yükü ve çökme yükü analiz sırasında elde edilmiştir.
Tasarım açısından çok önemli olan yapının ağırlığı da analiz sonuçlarından elde edilmiştir.
Analiz sırasında yapı üzerindeki kuvvet izlenir. Bu şekilde analiz, hesaplama zamanını boşa
harcamadan maksimum kuvvet değerinde son bulur.
Yapay Sinir Ağı (YSA):
1440 analizin girdi ve çıktıları, bir yapay sinir ağı (YSA) oluşturmak için MATLAB
NNTOOL programı aracılığıyla işlenir. YSA’nın amacı, girdiler ve çıktılar arasında bir ilişki
oluşturmak ve bu sistemi kullanarak herhangi bir girdi seti için mümkün olduğunca hassas
çıktılar vermektir.
YSA oluşturulmasında kullanılan parametrelereden nöron sayısını belirlemek için nöron
sayısının 1 ile 100 arasında değiştiği ağlar oluşturulmuştur. Her bir ağın çıktıları SE
sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 48 nöronlu ağın en iyi performansı verdiği bulunmuştur.
Yapılan analizlerin % 90'ı YSA’nı eğitmek için, % 5’i doğrulamak için, % 5’i de test etmek
için kullanılmıştır. Ağ performansı, sonlu eleman sonuçları ile arasında % 5’ten fazla fark
olan YSA sonuçlarının sayısına dayanarak ölçülmüştür. İstenen performansla 20 YSA elde
edilinceye kadar çok sayıda YSA farklı % 90’ı içeren eğitim setleriyle oluşturulmuştur.
YSA’larının performansını kontrol etmek için başlangıçtaki 1440 analize ek olarak yedi yeni
model daha oluşturulmuştur. Daha sonra en iyi performansa sahip YSA seçilmiştir.
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SAYISAL SONUÇLAR
İlk 1440 analizden sadece 95’inde (% 6.6) üç çıktıdan herhangi birinde YSA sonuçlarının SE
sonuçlarından % 5 veya daha fazla fark ettiği görülmüştür. Bu analizlerin sadece 8’i (% 0.56),
% 10 veya daha fazla fark göstermiştir. Maksimum hata, burkulma yükü için % 15.45, çökme
yükü için % 6.02 ve kütle için % 6.97 olarak bulunmuştur. En iyi performansı veren YSA ek
olarak üretilen 7 modelle test edilmiştir. Bu 7 modelin YSA sonuçlarının sonlu eleman
sonuçlarına göre maksimum farkı % 2.36 olarak bulunmuştur. Çizelge 2’de 7 ek analizin girdi
parametre seti ve Çizelge 3’te YSA sonuçları, sonlu elemanlar analizi sonuçları ve buna
karşılık gelen hata yüzdeleri gösterilmiştir.
Çizelge 2. Ek analizler için FE girdileri
Model numarası

1

2

3

4

5

6

7

Kabuk kalınlığı [mm]

0.8

1

1

1

1.3

1

1

Kiriş kesitinin kalınlığı [mm]

1.3

1.27

1.27

1.27

1.5

2

2

Kiriş kesitinin yüksekliği [mm]

20

25

25

20

20

20

20

Kiriş kes. iç fl. uzunluğu [mm]

10

10

10

10

10

10

10

Kiriş kes. dış fl. uzunluğu[mm]

10

12

12

10

10

10

10

Kabuk malzemesi

2024T3 2024T3 2024T3

Kiriş malzemesi

2024T3 2024T3 2024T42 2024T3 2024T3 2024T3 2024T42

Kabuk uzunluğu [mm]

2024T3 2024T3 2024T3 2024T42

350

350

350

370

450

350

350

Kirişler arası mesafe [mm]

70

70

70

65

70

70

70

Kiriş kesitinin iç yarıçapı [mm]

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Kabuk genişliği [mm]

350

350

350

350

350

350

350

Çizelge 3. YSA sonuçları, SE sonuçları ve hata yüzdeleri
Burkulma Yükü [kN]
YSA
SE
Sonuçları Sonuçları

#
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Çökme Yükü [kN]

Hata
(%)

YSA
SE
Sonuçları Sonuçları

Toplam Ağırlık [N]
Hata
(%)

YSA
SE
Sonuçları Sonuçları

Hata
(%)

1

53.18

52.90

0.53

98.10

97.34

0.78

9.07

9.14

0.78

2

66.00

65.03

1.50

106.12

105.58

0.51

9.07

9.14

0.84

3

53.12

52.90

0.43

108.68

109.94

1.15

8.93

9.14

2.36

4

64.85

65.03

0.26

119.05

119.25

0.16

9.31

9.14

1.83

5

36.68

37.29

1.63

84.14

83.77

0.44

8.76

8.57

2.24

6

38.08

37.29

2.11

91.08

92.72

1.77

8.43

8.57

1.58

7

36.51

37.29

2.11

92.38

91.56

0.90

8.52

8.57

0.59
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SONUÇLAR
Bu çalışmada yapay sinir ağına dayalı bir analiz yöntemi geliştirilmiştir. Kirişle
güçlendirilmiş kabuk yapıların doğrusal olmayan yapısal analizini gerçekleştirmek için
YSA'nın kullanılmasının hızlı ve doğru çözümler sağlayabileceği görülmüştür.
YSA'nın performansı iki farklı veri kümesiyle test edilmiştir. İlk küme YSA'nın eğitiminde
kullanılan veri kümesidir. İkinci küme ise eğitim kümesinde yer almayan girdi parametreleri
ile oluşturulan ek verileri içeren bir kümedir. İki veri kümesi için de ANN ve SE sonuçları
toplanmış ve karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, önerilen YSA sonuçlarının, SE sonuçlarına
kıyasla, burkulma yükünü, çökme yükünü ve yapının kütlesini maksimum % 2.5 hata ile
öngördüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, YSA aracı SE analizinden önemli derecede
daha hızlıdır. Bu nedenle, öngörülen aracın ön tasarımda kullanılabileceğine inanılmaktadır.
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YIĞMA DUVARLARIN DÜZLEM İÇİ KIRILMA MEKANİZMALARININ
NÜMERİK OLARAK BELİRLENMESİ
Sedat Kömürcü1
1
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
In this study, fracture mechanisms of the in-plane loaded masonry walls with and without
opening are analyzed. Macro modeling technique known as homogenization is used for
modeling of masonry walls. To determine material properties for the masonry walls, the
elementary wall part which periodically repeats itself on the masonry wall is used. The
Drucker-Prager fracture hypothesis, a suitable hypothesis for materials with high compressive
strength but low tensile strength, is used to determine the fracture state in ANSYS software.
Elastoplastic material model is used together with the Drucker-Prager hypothesis in
determining the fracture mechanisms of the masonry walls. Deformations, stresses and
fracture mechanisms which occur on the walls are investigated as a result of the finite element
analyzes. When the results obtained after the analysis are compared with the experimental
results, it is found that the results obtained are compatible with the results of the experimental
study.
ÖZET
Bu çalışmada, boşluksuz ve boşluklu yığma duvarlar modellenerek düzlem içi yükleme
sonucu oluşacak kırılma mekanizmaları analiz edilmiştir. Yığma duvarların modellenmesinde
homojenleştirme tekniği olarak bilinen makro modelleme tekniği kullanılmıştır. Modellerde
kullanılacak olan malzeme parametrelerinin belirlenmesinde yığma duvar üzerinde kendisini
periyodik olarak kendisini tekrar eden elemanter duvar parçasından yararlanılmıştır. ANSYS
yazılımında kırılma durumunu belirlemek amacıyla basınç dayanımı yüksek fakat çekme
dayanımı düşük olan malzemeler için uygun bir hipotez olan Drucker-Prager kırılma hipotezi
kullanılmıştır. Yığma duvarların kırılma mekanizmalarının belirlenmesinde Drucker-Prager
hipoteziyle beraber elastoplastik malzeme modeli kullanılmıştır. Yapılan sonlu eleman
analizleri sonucunda duvarlarda meydana gelen şekil değiştirmeler, gerilmeler ve kırılma
mekanizmaları incelenmiştir. Yapılan analizlerde bulunan sonuçlar deney sonuçları ile
karşılaştırıldığında, elde edilen sonuçların deneysel çalışmadaki sonuçlarla uyumlu olduğu
görülmüştür.
GİRİŞ
Yığma yapılar sahip oldukları tarihsel dokuları ve sanatsal mimarileriyle insanlığın ortak
mirasıdırlar. İlk çağlardan günümüze kadar tarihi değeri olan saray, cami, köprü, kervansaray
gibi anıtsal yapılar ve daha birçok mühendislik yapısı yığma yapım tekniği kullanılarak inşa
edilmiştir. Hem tarihi yapıları onarmak ve güçlendirmek hem de yeni inşa edilecek modern
yapıları tasarlamak için yığma yapı davranışının iyi anlaşılması gerekmektedir. Tarih boyunca
mühendisler ve mimarlar yığma duvarlarda oluşan çekme, basınç ve kayma etkilerini
belirlemek için çalışmalar yapmışlar ve yığma duvarları tasarlamak için modeller ortaya
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koymuşlardır. Literatürde yığma yapıların davranışlarının belirlenmesi amacıyla deneysel
çalışma örnekleri bulunmaktadır [1-3]. Deneysel çalışmaların kontrolü ve desteklenmesi
amacıyla nümerik analizler yapılmıştır [4-8]. Yığma yapıların taşıyıcı sistemlerini oluşturan
yığma duvarların modellenmesi amacıyla birçok teknik geliştirilmiş olup bu konuda
çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Yığma duvarların nümerik olarak modellenmesi
ve düzlem içi etkilerin analiz edilmesi bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.
YIĞMA DUVARLARDA MAKRO MODELLEME YÖNTEMİ
Modellemedeki amaç, bir yapıyı gerçeğe en yakın şekilde analiz etmektir. Nümerik modeller
günümüzde mevcut yığma yapıların modellenmesinde, yeni yapılacak olan yığma yapıların
modellenmesinde ve yığma yapılar üzerinde yapılan deneylerin modellenmesinde
kullanılmaktadır. Yığma birimler ve bu birimleri birbirine bağlayan harç birlikte kompozit bir
malzeme oluştururlar. Yığma duvarların gerçeğe en yakın şekilde modellenmesi, yığma
duvarı oluşturan yığma birimler ve harcın farklı özelikte olması sebebiyle özen gerektiren bir
husustur. Araştırmacılar yığma duvarların modellenmesi için heterojen ve homojen
modelleme tekniklerini kullanmışlardır. Heterojen modeller; mikro modelleme tekniği ve
basitleştirilmiş mikro modelleme tekniği olarak iki sınıfta incelenebilir. Mikro modelleme
tekniğinde yığma yapıyı oluşturan tuğla, taş vb. birimler ve kullanılan harç ayrı ayrı
modellenir. Ayrıca bu elemanların birleşim bölgelerinde oluşan ara yüzeyler de modele dahil
edilir. Basitleştirilmiş mikro modelleme tekniğinde yığma yapıyı oluşturan yığma birim ve
sadece ara yüzeyler modellenirken harç farklı bir eleman olarak modele dahil edilmez [9].
Yığma yapıların modellenmesinde kullanılan bir diğer yöntem makro modelleme yöntemidir.
Homojenleştirme yöntemi olarak da bilinen makro modelleme tekniğinde yığma yapıyı
oluşturan tuğla, taş gibi birimler ve bunları birbirine bağlayan harç tek bir malzeme şeklinde
idealleştirilerek modellenir. Yığma duvarların homojen yapılar olarak modellenmeleri,
özellikle büyük ölçekli yığma yapıların analiz edilebilmeleri için uygun bir yaklaşımdır.
Yığma yapıların homojen olarak modellendiği çalışma örnekleri mevcuttur [10-13]. Makro
modellerde yığma duvarı oluşturan malzemelerin özellikleri ortalama özellikteki monolitik bir
yapıya dönüşmektedir. Makro modelleme tekniğiyle oluşturulan modeldeki malzeme
parametrelerini elde etmek amacıyla yığma duvar üzerinden seçilen uygun bir elemanter
parçadan faydalanılır. Yığma duvardan alınan bu elemanter birim, duvarın özelliklerini
yansıtan çekirdek parça olarak da düşünülebilir. Yığma duvar üzerinde kendisini periyodik
olarak tekrar eden elemanter duvar parçasının seçilmesi ve homojenleştirilmesi Şekil 1’de
görülmektedir. Elastik homojenleştirme, elemanter duvar parçası üzerinde düşey doğrultuda
iki adımda yapılmıştır [14].

Şekil 1. Yığma duvardan seçilen elemanter duvar parçasının homojenleştirilmesi
YIĞMA DUVARLARIN SONLU ELEMAN MODELLERİ
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Bu bölümde yığma duvarların düzlem içi doğrusal olmayan davranışlarını anlayabilmek ve
kırılma mekanizmalarını belirleyebilmek amacıyla makro modelleme yöntemi kullanılarak bir
nümerik modelleme tekniği sunulmuştur. Bu teknik kullanılarak yığma boşluksuz ve yığma
boşluklu duvarlar modellenerek yığma duvarların düzlem içi davranışları analiz edilmiştir.
Model Özellikleri
Modellenen duvarların geometrileri ve malzeme özellikleri Raijmakers ve Vermeltfoort
tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmalara aittir [1,2]. Modellenen duvarların
geometrileri ve yükleme durumları Şekil 2’de görülmektedir. Taban genişliği 990 mm ve
yüksekliği 1000 mm ve kalınlığı 100 mm olan duvarlar 18 sıra tuğlanın aralarda 10 mm harç
tabakası kullanılarak üst üste örülmesiyle oluşturulmuştur. Yığma duvarları oluşturan her bir
tuğla birimin boyutları 210x52x100 mm’dir. 18 sıra tuğlanın 16 sırası aktif olarak çalışırken,
alt ve üst kısımlarda bulunan 2 sıra tuğla çelik kirişlerin içine yerleştirilmiştir. Çelik kirişler
duvarlarda yatay yükleme sonucu oluşabilecek dönmeleri engellemektedir. Yığma duvarlara
yapılan yükleme iki aşamada uygulanmıştır. Birinci adımda duvarların üst yüzeylerine düşey
doğrultuda 0,3 MPa basınç uygulanmıştır. İkinci yükleme ise duvarların üst yüzeyine alt
adımlara bölünerek yatay yer değiştirme verilerek uygulanmıştır.

Şekil 2. Modellenen duvarların geometrileri ve yükleme durumları a) Boşluksuz b) Boşluklu
Yığma duvarların modellenmesi ve analizinde ANSYS sonlu eleman yazılımından
yararlanılmıştır. Yazılım yardımıyla yığma duvarlarda sonlu eleman modelleri oluşturulmuş
ve analizler yapılmıştır. Sonlu eleman modellerinde duvarların hem doğrusal hem de doğrusal
olmayan analizlerini gerçekleştirmek için Şekil 3a’da görülen SOLID65 sonlu elemanı
kullanılmıştır. Bu eleman tüm düğüm noktalarında üç doğrultuda yer değiştirme serbestliğine
sahip olup toplamda yirmi dört serbestlik derecesine sahip olan sekiz düğüm noktalı bir
elemandır. SOLID65 elemanı, duvara uygulanan yükleme sonrasında duvarda oluşacak
çatlakları ve kırılma mekanizmalarını incelemek için elverişli bir sonlu elemandır. Bu eleman
elastik analizlerde izotrop malzeme kabulünü uygulamaktadır. Yapıların doğrusal olmayan
analizleri için uygun bir elemandır. Yığma duvarların kırılma mekanizmalarının
belirlenmesinde yığma duvar davranışını yansıtabilmek amacıyla SOLID 65 elemanı ile
beraber Şekil 3b’de gerilme-şekil değiştirme diyagramı görülen elastoplastik malzeme modeli
kullanılmıştır. Diyagramdaki σy ve εy değerleri sırasıyla malzemenin doğrusal davranışının
sona erdiği gerilme ve şekil değiştirme değerlerini göstermektedirler.
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Şekil 3. a) SOLID 65 sonlu elemanı b) Elastoplastik malzeme modeli
Bir yapıyı oluşturan malzemelerin kırılma durumları malzemelerin özelliklerine göre
seçilecek kırılma hipotezleriyle belirlenmektedir. Yığma duvarların tasarımı ve
modellenmesinde çekme almayan malzeme kabulü yapılabilir. ANSYS yazılımında kırılma
durumunu belirlemek için basınç dayanımı yüksek fakat çekme dayanımı düşük olan
malzemeler için uygun bir hipotez olan Drucker-Prager kırılma hipotezi kullanılmıştır. Klasik
Drucker-Prager modeli tuğla, toprak, taş, beton gibi içsel sürtünme açısına sahip granüler
malzemeler için uygun bir kırılma varsayımıdır. Bu hipotez Denklem 1’de ifade edilmektedir
[15].

  1 
 1

 ( 1   2   3 )  

 2 
 2 

1   2    2   3    3   1 
2

2

2

2

 fb

(1)

Bu ifadedeki σ1, σ2 ve σ3 asal gerilme değerleri olup η ve ξ değerleri aşağıda görüldüğü üzere
belirlenir.

=
=

fb
fç

- 1
+1

Bu ifadelerdeki fb ve fç parametreleri yığma duvarın basınç ve çekme dayanımı değerlerini
göstermektedir. Drucker-Prager hipotezi fb ve fç değerlerinin eşit olması durumunda Von
Mises hipotezine indirgenir. Şekil 4a’da üç boyutlu asal gerilme uzayında Drucker-Prager
kırılma yüzeyi ve Şekil 4b’de düzlemde Drucker-Prager kırılma yüzeyi gösterilmektedir. İki
boyutlu durumda ortaya çıkan gerilme yüzeyi, üç boyutlu konik yüzeyin σ1 ve σ2
gerilmelerinin bulunduğu düzlemdeki kesitidir. Bu hipotez üç boyutlu uzayda bir koni olarak
ortaya çıkmakta olup koninin uç kısmı malzemenin düşük olan çekme dayanımını temsil
ederken koninin taban kısmı malzemenin yüksek basınç dayanımını temsil etmektedir.

Şekil 4. Drucker-Prager hipotezi a) Üçboyutlu uzayda b) Düzlemde
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Drucker-Prager kırılma kriteri elastoplastik davranış gösteren malzeme modeliyle
birleştirilerek uygulanmaktadır. Bu modelin oluşturulması için gerekli olan malzeme
parametreleri duvarın içsel sürtünme açısı ϕ, dilatasyon açısı ϕd, ve kohezyon ϲ değerleridir.
Kohezyon değerinin belirlenmesinde Denklem 2 kullanılmıştır [9]. Burada ft duvarın çekme
dayanımını ifade etmektedir. Dilatasyon kavramı malzemenin akmasından kaynaklanan hacim
artışını ifade eder ve dilatasyon açısıyla kontrol edilir [16]. Bu çalışmada malzemenin
akmasından kaynaklanan hacim artışı olmadığı varsayılarak dilatasyon açısı ϕd sıfır olarak
girilmiştir.

c  1, 4 ft

(2)

Yığma duvarlarda kullanılan malzeme özellikleri Çizelge 1’de görülmektedir.
Çizelge 1. Yığma duvar modellerinde kullanılan malzeme özellikleri
Elastisite Poisson Kohezyon Sürtünme Dilatasyon
Modülü Oranı
[MPa]
Açısı
Açısı
[MPa]
[Derece] [Derece]
3655

0,15

0,35

60

0

Boşluksuz Yığma Duvar Modeli
Boşluksuz yığma duvar üzerinde yapılan sonlu eleman analizleri sonrasında duvarda oluşan
yer değiştirmeler ve gerilmeler Şekil 5’de görülmektedir. Şekil 5a’da ve Şekil 5b’de sırasıyla
boşluksuz yığma duvara 1. yükleme olarak uygulanan düşey basınç sonrasında duvarda
meydana gelen toplam yer değiştirmelerin ve düşey gerilmelerin dağılımlarını göstermektedir.
Şekil 5c, Şekil 5d ve Şekil 5e’de sırasıyla 2. yükleme adımı içerisinde duvar üst kısmına
uygulanan δ=1 mm yer değiştirme sonrasında duvarda meydana gelen minimum asal
gerilmelerin dağılımları, toplam yer değiştirmeler ve kayma gerilmelerinin dağılımları
görülmektedir.

Şekil 5. Boşluksuz yığma duvarda a) 1. yükleme sonucu toplam yer değiştirme b) 1. yükleme
sonucu düşey gerilmelerin dağılımı c) 1mm yer değiştirme sonrasında minimum asal
gerilmelerin dağılımı d) 1mm yer değiştirme sonrasında toplam yer değiştirmeler e) 1 mm yer
değiştirme sonrası kayma gerilmelerinin dağılımı
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Yüklemenin arttırılmasıyla duvarlarda oluşan şekil değiştirmelerin dağılımı Şekil 6’da aşama
aşama incelenmiştir. Şekil değiştirme ve gerilmelerin incelenmesinde vektörle gösterim
kullanılmıştır. Siyah renkli kısımlar duvarda çekme etkisi sonucu meydana gelen şekil
değiştirmeleri gösterirken mavi renkli kısımlar basınç sonucu meydana gelen şekil
değiştirmeleri göstermektedir.

Şekil 6. Boşluksuz yığma duvarda meydana gelen asal şekil değiştirmelerin dağılımı
Yapılan analizler sonucunda boşluksuz duvarın yatay mesnet tepkisi-yatay yer değiştirme
diyagramı elde edilmiştir. Nümerik modelden elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlar ile
karşılaştırıldığında yapılan analizlerin yığma duvarların düzlem içi davranışını başarılı bir
şekilde yansıttığı görülmektedir

Şekil 7. Boşluksuz yığma duvardaki yük-yer değiştirme diyagramı
Boşluklu Yığma Duvar Modeli
Boşluklu yığma duvar üzerinde yapılan sonlu eleman analizleri sonrasında duvarda oluşan yer
değiştirmeler ve gerilmeler Şekil 8’de görülmektedir. Şekil 8a’da ve Şekil 8b’de sırasıyla
boşluklu yığma duvara 1. yükleme olarak uygulanan düşey basınç yüklemesi sonrasında
duvarda meydana gelen toplam yer değiştirmelerin ve düşey gerilmelerin dağılımlarını
gösterilmektedir. Şekil 8c, Şekil 8d ve Şekil 8e’de sırasıyla 2. yükleme adımı içerisinde duvar
üst kısmına uygulanan δ=1 mm yer değiştirme sonrasında duvarda meydana gelen minimum
asal gerilmelerin dağılımlarını, toplam yer değiştirmeleri ve kayma gerilmelerinin
dağılımlarını göstermektedir.
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Şekil 8. Boşluklu yığma duvarda a)1. yükleme sonucu toplam yer değiştirme b)1. yükleme
sonucu düşey gerilmelerin dağılımı c) 1mm yer değiştirme sonrasında minimum asal
gerilmelerin dağılımı d) 1mm yer değiştirme sonrasında toplam yer değiştirmeler e) 1 mm yer
değiştirme sonrası kayma gerilmelerinin dağılımı
Yığma duvarlar üzerinde uygulanan yükleme sonucunda oluşan çekme, kayma ve basınç
çatlaklarının oluşması beklenen bölgeler belirlenmiştir. Yapılan analizler neticesinde düzlem
içi yükler etkisi altında yığma duvarlarda meydana gelen şekil değiştirmelerin dağılımı Şekil
9’da görülmektedir. Siyah renkli kısımlar duvarda çekme etkisi sonucu meydana gelen şekil
değiştirmeleri gösterirken mavi renkli kısımlar basınç sonucu meydana gelen şekil
değiştirmeleri göstermektedir.

Şekil 9. Boşluklu yığma duvarda meydana gelen çatlakların dağılımı
Yapılan analizler sonucunda Şekil 10’da görülen yatay mesnet tepkisi-yatay yer değiştirme
diyagramları elde edilmiştir.
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Şekil 10. Boşluklu yığma duvardaki yük-yer değiştirme diyagramı
Nümerik modelden elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlar ile karşılaştırıldığında yapılan
analizlerin yığma duvarların düzlem içi davranışını başarılı bir şekilde yansıttığı
görülmektedir.
SONUÇLAR
Yığma duvarların nümerik olarak modellenebilmeleri amacıyla seçilen modelleme tekniği,
kullanılan malzeme modeli ve kırılma hipotezi bir bütün oluşturur. Bu çalışmada kullanılan
makro modelleme tekniği ile SOLID 65 elemanı, elastoplastik malzeme kabulü ve DruckerPrager kırılma varsayımının yığma duvarların doğrusal olmayan davranışlarının
modellenmesinde kullanılabilir olduğu görülmüştür. Bu çalışmada sunulan nümerik
modelleme yöntemi kullanılarak yığma duvarlarda meydana gelen şekil değiştirmeler ve
gerilmeler belirlenerek yığma duvarların kırılma mekanizmaları başarılı bir şekilde elde
edilebilmektedir. Ancak, yığma duvarlarda ortaya çıkması beklenen yığma birim ve harç
birleşimlerindeki hasarlar belirlenememekte olup yığma duvarlar üzerindeki hasarlar sürekli
bir yapıda izlenebilmektedir. Boşluksuz yığma duvar ve boşluklu yığma duvar üzerinde
yapılan sonlu eleman analizleri ile bulunan sonuçlar, deney sonuçları ile karşılaştırıldığında,
elde edilen sonuçların deneysel çalışmadaki sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Yığma
yapıların modellenmesi konusunda yapılacak her bir çalışma, tarihi ve sanatsal değeri olan
yığma yapıları daha iyi anlamamızı sağlayacak ve insanlığın ortak mirası olan bu eserleri
gelecek kuşaklara taşıyabilmemizi kolaylaştıracaktır.
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EKSENEL FONKSİYONEL DERECELENMİŞ DEĞİŞKEN KESİTLİ
KİRİŞLERİN SERBEST TİTREŞİMİ
Faruk Fırat ÇALIM
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana

ABSTRACT
In this study, free vibration analysis of axially functionally graded beams with variable crosssection is investigated. Both the material and geometrical properties of axially functionally
graded tapered beam varying along the longitudinal direction. The influences of rotary inertia
axial and shear deformation are considered in the formulation. Complementary functions
method is used to solve the differential equations in Laplace domain. The results obtained in
this study are found to be in a good agreement with those available in the literature.
ÖZET
Bu çalışmada eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli kirişin serbest titreşim analizi
incelenmiştir. Eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli kirişin malzeme ve
geometrik özellikleri kirişin ekseni boyunca değişmektedir. Formülasyonda, dönme ataleti,
eksenel ve kayma deformasyon etkileri dikkate alınmıştır. Laplace uzayında elde edilen adi
diferansiyel denklemlerin çözümünde tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi kullanılmıştır. Bu
çalışmada elde edilen sonuçlar ile literatürde bulunan sonuçların birbirleri ile uyumlu
oldukları görülmüştür.
GİRİŞ
Son zamanlarda ağırlık, yüksek mukavemet ve ısı direncine bağlı olarak fonksiyonel
derecelenmiş değişken kesitli kirişler, inşaat ve makine mühendisliği alanlarında yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Hein ve Feklistova [1] Haar matrisi ve Bernoulli-Euler kiriş teorisini kullanarak değişken
kesite sahip fonksiyonel derecelenmiş kirişin serbest titreşimini araştırmışlardır. Huang ve Li
[2] ve Atmane ve ark. [3] eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli kirişin doğal
frekanslarını çalışmışlardır. Shahba ve ark. [4,5] ve Shahba ve Rajasekaran [6] eksenel
fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli Bernoulli-Euler ve Timoshenko kirişinin stabilite
ve serbest titreşimini çalışmışlardır. Şimşek [7] eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken
kesitli nano çubukların serbest titreşim analizini yerel olmayan elastisite teorisi kullanarak
araştırmıştır. Huang ve ark. [8] eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli
Timoshenko kirişinin serbest titreşim analizi için yeni bir yöntem önermişlerdir. Çalım [9]
değişken kesite sahip fonksiyonel derecelenmiş kirişin dinamik analizi çalışmıştır.
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Literatürde, fonksiyonel derecelenmiş kiriş ve plaklar ile ilgili birçok çalışma bulunabilir. Bu
çalışmalar genelde, fonksiyonel derecelenmiş kiriş ve plakların serbest titreşim analizi
üzerinedir. Ancak, değişken kesite sahip fonksiyonel derecelenmiş kirişlerin serbest titreşim
analizi üzerine çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada, değişken kesite sahip fonksiyonel
derecelenmiş kirişlerin serbest titreşim analizi yapılacaktır.
.
DENKLEMLER
Çubuk ekseni üzerinde yer değiştirme U ve kesitin dönmesi  olarak gösterilsin. T iç
kuvvetlerin vektörel toplamı ve M kuvvet çifti olarak gösterilsin (Şekil 1). Çubuk ekseninin
birim boyuna etkiyen yayılı dış kuvvet p ve moment m olsun. Uzaysal çubuğun dinamik
davranışını idare eden denklemler vektörel formda elde edilmektedir.

,

(1)
,

(2)

Şekil 1. Çubuk geometrisi

Burada, C ve D çubuk malzeme ve geometrik özelliklerini içeren esneklik matrisi, ρ kütlesel
yoğunluk, A kesit alanı ve I atalet momentleridir. Kesitin ağırlık ve kayma merkezlerinin
çakıştığı ve kesit çarpılmasının ihmal edildiği kabul edilirse n, b eksenleri asal eksenler
olmaktadır. Eğri eksenli çubukların dinamik davranışını idare eden diferansiyel denklemler t,
n, b hareketli eksen takımında aşağıdaki şekilde yazılabilmektedir.
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(3)

Burada,  ve  eksenin eğriliği ve tabii burulması, E ve G elastik sabitler,  kayma düzeltme
faktörleridir.
(3) nolu denklemlerde, eğrilik ve tabii burulma ( =  = 0) sıfır alınarak doğru eksenli çubukları idare
eden diferansiyel denklemler elde edilmektedir. Ayrıca, doğru eksenli bir çubukta, yay elemanı
olmadığından ds = dx olarak ifade edilmektedir (Şekil 1). Sonuç olarak, Laplace uzayında, değişken
kesite sahip eksenel fonksiyonel derecelenmiş çubuğun dinamik davranışını idare eden diferansiyel
denklemler aşağıda sunulmuştur (Şekil 2).

(4)

Burada, κ ve z kayma düzeltme faktör ve Laplace parametresidir.

86

ÇALIM

Şekil 2. Değişken kesitli kiriş geometrisi

TAMAMLAYICI FONKSİYONLAR YÖNTEMİ
Değişken katsayılı 12 adet diferansiyel denklem (4) eşitliklerinde verilmiştir. Bu denklemlerin her biri
yere göre birinci mertebe türevleri içermektedir. (4) denklemleri matris notasyonunda aşağıdaki gibi
ifade edilebilir.

d Y( x, z )
 F ( x, z ) Y( x, z )  B ( x, z )
dx

(5)

Uzaysal çubuklar için, durum vektörünün elemanları (6) ifadesinde tanımlanmaktadır.

Y( x, z)  U( x, z), Ω( x, z), T( x, z), M( x, z)

T

(6)

Tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi, başlangıç şartları yardımı ile (5) denkleminin çözümüne
dayanmaktadır. Bu yöntem ile sınır değer problemi başlangıç değer problemine indirgenmektedir. (5)
denkleminin genel çözümü
12

Y ( x, z )   C m ( U

(m)

( x, z ))  V ( x, z )

(7)

m 1

şeklindedir. U

( m)

( x, z ) m’inci bileşenine 1, diğerlerine sıfır değeri verilerek elde edilen homojen

çözümdür. V ( x, z ) ise, başlangıç şartları sıfır alınarak elde edilen özel çözümdür. Burada Cm
integrasyon sabitleri sınır şartlarından elde edilmektedir.

SAYISAL UYGULAMALAR
Bu çalışmada, değişken kesite sahip eksenel fonksiyonel derecelenmiş kirişin serbest titreşim
analizini yapan Fortran dilinde genel amaçlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır.
Tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemine dayalı başlangıç değer probleminin çözümü için RungaKutta algoritması uygulanmıştır.
Problemin serbest titreşim frekansları, dış yükler kaldırıp ( p  0 ve m  0 ) Laplace
parametresi “z” yerine “i” konularak hesaplanmaktadır. Sistem dinamik rijitlik matrisinin
determinantını sıfır yapan “” değerleri problemin serbest titreşim frekanslarıdır.
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Bu bölümde hazırlanan bilgisayar programı ile çeşitli örnekler ele alınmıştır. Değişken kesite
sahip eksenel fonksiyonel derecelenmiş kirişin serbest titreşimini etkileyen faktörler
incelenmiştir. Sınır şartları, kesit değişim parametresi, malzeme değişim parametresinin
serbest titreşime etkileri araştırılmıştır. Sınır şartları, ankastre uç-ankastre uç (AA), ankastre
uç-sabit uç (AS), ankastre uç-boş uç (AB), sabit uç-sabit uç (SS) ve boş uç-boş uç (BB) olarak
ele alınmaktadır.
Değişken kesitli kirişin kesit alanı (A) ve atalet momenti (I) ile ilgili fonksiyon değişimi
aşağıdaki ifade yardımı ile yapılmaktadır.
(8)
Burada, β kesit değişim parametresidir.
Kirişin geometrik özellikleri: narinlik oranı L / ho = 2.887, kesit genişliği bo = 0.5 m, kesit
yüksekliği ho = 1m. Homojen kirişe ait malzeme özellikleri ise: elastisite modülü E =
2.1 1011 N/m2, kütlesel yoğunluk ρ = 7850 kg/m3, Poisson oranı υ = 0.3, kayma düzeltme
faktörü κ = 5/6 olarak alınmıştır.
Eksenel fonksiyonel derecelenmiş kirişin, ekseni boyunca kuvvet bağıntısı olarak değişen
malzeme özelliği dikkate alınmıştır.
(9)
Burada, n malzeme değişim parametresini, P genel malzeme özelliğini (ρ, E ve G), Po ve P1
kirişin sol kenar ile sağ kenardaki malzeme özelliklerini göstermektedir.
Eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli kiriş, zirkonyum ve alüminyumdan
üretilmiştir. Bu seçilen malzemelerin özellikleri: Zirkonyum (ZrO2): ρo=5700 kg/m3, Eo=200
GPa; Aluminyum (Al): ρ1=2702 kg/m3, E1=70 GPa.
Hesaplanan doğal frekanslar aşağıdaki ifade yardımı ile boyutsuz hale dönüştürülmektedir.
(10)
Değişken Kesitli Homojen Kirişin Serbest Titreşimi
Faklı sınır şartlarına sahip değişken kesitli homojen kiriş problemi ele alınmıştır. Kirişe ait boyutsuz
halde temel frekans değerleri Çizelge 1’de verilmektedir. İlgili çizelge incelendiğinde, faklı
yöntemlerle çözülen boyutsuz haldeki temel frekansların birbirleri ile uyumlu oldukları görülmektedir.
Çizelge 1. Değişken kesitli homojen kirişe ait boyutsuz temel frekansları (β = 0.2)
Sınır
şartları

Diğer sonuçlar

Bu çalışma

[4]

[8]

[10]

AB

3.33

3.33

3.33

3.33

AS

-

-

10.69

10.69

AA

-

13.22

13.22

13.22

BB

-

-

15.72

15.73
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Eksenel Fonksiyonel Derecelenmiş Değişken Kesitli Kirişin Serbest Titreşimi
Farklı sınır şartlarına sahip eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli kirişin serbest
titreşim analizi incelenmiştir. Eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli kirişin
boyutsuz haldeki temel frekansları Çizelge 2 ve 3’de verilmiştir. Çizelge 2’de, malzeme
değişim parametresinin Çizelge 3’de ise kesit değişim parametresinin serbest titreşim
frekansına etkisi araştırılmıştır. Çizelge 2 ve 3 incelendiğinde, bu çalışmada elde edilen
sonuçlar ile literatürde farklı yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçların birbirleri ile
uyumlu oldukları gözlemlenmiştir.
Çizelge 2. Eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli kirişin boyutsuz
temel frekansları (β = 0.1)

n

1

2

Sınır
şartları

Diğer sonuçlar

Bu çalışma

[4]

[8]

AB

-

3.95

3.94

SS

-

-

7.51

AS

-

10.89

10.88

AA

-

12.68

12.68

AB

3.94

3.94

3.94

SS

7.66

-

7.65

AS

-

10.80

10.80

AA

12.47

12.46

12.46

Çizelge 3. Eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli kirişin boyutsuz temel frekansları (n = 2)
β

Sınır
şartları
AB

SS

AA

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

[4]

3.94

4.06

4.24

4.51

5.04

Bu çalışma

3.94

4.06

4.24

4.51

5.03

[4]

7.66

6.90

5.99

4.85

3.20

Bu çalışma

7.65

6.89

5.98

4.84

3.18

[4]

12.47

11.92

11.17

10.10

8.36

Bu çalışma

12.46

11.91

11.16

10.09

8.32

Bilindiği üzere, mesnet koşulları temel frekans değerlerini ciddi bir şekilde etkilemektedir.
Sınır şartlarına bağlı olarak, malzeme değişim parametresinin artması temel frekans
89

ÇALIM

değerlerini çok fazla etkilememektedir. Ancak, kesit değişim parametresinin artması temel
frekans değerlerini oldukça etkilemektedir.
SONUÇLAR
Eksenel fonksiyonel derecelenmiş değişken kesitli kirişlerin serbest titreşimleri teorik olarak
araştırılmıştır. Homojen ve eksenel fonksiyonel derecelenmiş kirişlerin serbest titreşim analizi için
çeşitli örnekler incelenmiştir. Bu çalışmada önerilen yöntem ve literatürde farklı yöntemler
kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Farklı sınır şartları, malzeme ve kesit değişim parametresi serbest titreşim frekanslarını
etkilemektedir. Malzeme değişim parametresinin artması, temel frekanslar farklı sınır
koşullarında farklı eğilim göstermektedir. Bütün sınır şartlarında, malzeme değişim
parametresi temel frekans değerlerini çok az etkilemektedir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü tarafından 17103021 nolu proje kapsamında desteklenmektedir.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ BETONARME BİR BİNANIN
PERFORMANSININ DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP
YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
Zeynep Fırat Alemdar ve Deniz Caymazer
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

ABSTRACT
In this study, the nonlinear time history analysis, which is one of the nonlinear analysis
methods given in Turkish Earthquake Code (TEC-2007) was performed for a reinforced
concrete building within the scope of urban regeneration in order to determine the earthquake
performance of the building. The evaluation of the earthquake performance of the buildings is
related to the expected damage status of the buildings under the applied earthquake loads. The
performance of the structural elements was determined according to the TEC-2007 by finding
the cross-sectional plastic strain demands of the reinforced concrete members and the plastic
curvature demands that occur in the system during the nonlinear time history analysis. The
performance level of the building was determined according to the damage levels obtained in
the structural elements and as a result it was determined whether or not the building
investigated was safe under earthquake loads.
ÖZET
Bu bildiride, kentsel dönüşüm kapsamındaki betonarme bir binanın deprem performansının
belirlenmesi amacıyla Deprem Bölgelerinde Yapılan Binalar Hakkında Yönetmelik
(DBYBHY) 2007’de verilen elastik olmayan doğrusal hesap yöntemlerinden birisi olan
Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile yapılan analiz ve sonuçları
açıklanmaktadır. Binaların deprem performansının belirlenmesi, uygulanan deprem itkisi
altında binada oluşması beklenen hasar durumu ile ilişkilidir. Zaman Tanım Alanında Hesap
Yöntemi ile analiz sırasında her bir zaman artımında sistemde meydana gelen plastik şekil
değiştirme istemleri ile betonarme elemanların kesit birim şekil değiştirme değerleri
bulunarak, taşıyıcı sistem elemanlarının performansı DBYBHY-2007’ye göre belirlenmiştir.
Taşıyıcı elemanlarda elde edilen hasar bölgelerine göre binanın hangi performans düzeyinde
olduğu saptanmış ve sonuç olarak bu betonarme binanın depreme dayanıklı olup olmadığı
belirlenmiştir.
GİRİŞ
Bu çalışmada, Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile performansı
belirlenmek istenen bina; İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesinde bulunan 1991 yılında inşa
edilmiş, betonarme çerçeve sistemli 5 katlı (Bodrum kat + Zemin kat + 3 Normal kat) bir
yapıdır. Binaya ait mimari ve statik projeler ilgili belediyeden temin edilmiş olup, yapılan
incelemede binanın geometrik özellikleri ve kullanılan donatılarının projesine uygun olduğu
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görülmüştür. Mevcut beton dayanımını tespit edebilmek için ise kolon ve perdelerinden karot
örnekleri alınmıştır. Binanın üç boyutlu modeli SAP2000 programında oluşturulmuş ve X-Y
doğrultularında 1999 Kocaeli depremi verileri kullanılarak Zaman Tanım Alanında Doğrusal
Olmayan Yöntem ile analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analize bağlı olarak binadaki şekil
değiştirme ve kesme kuvveti istemlerine bağlı performans değerlendirmesi yapılmıştır.
YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLERİN TOPLANMASI
İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesinde, bulunan binanın 16.05.2012 tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski
Taşıyan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olup olmadığının
tespiti için mimari ve statik projeleri Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
arşivinden temin edilmiştir.
Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi
İlgili yasa gereği mevcut donatı düzenini belirlemek için kritik katta sıyırma ve röntgen adı
verilen tahribatsız yöntemle tespitler yapılmıştır. Çelik sınıfının S220 olduğu ve donatı
düzeninin projesine uygun olduğu görülmüştür.
Mevcut beton dayanımının belirlenmesi amacıyla kritik kat kolon ve perdelerinden en az 10
elemanda tahribatsız yöntemler kullanılmış ve en düşük sonucun alındığı 5 yerden beton
numunesi alınmıştır. İlgili yasaya göre kat oturum alanı 400 m²’ye kadar olan yerlerden 5 adet
numune, bu alanın üzerinde oturum alanına sahip binalar için ise her 80 m² için bir adet
numune fazladan alınır. İlgili binanın kat oturum alanı 94,9 m² olduğundan 5 adet numune
alınmıştır. Alınan numuneler üzerinde yapılan deney sonucunda mevcut beton dayanımının
10,5 MPa olduğu saptanmıştır.
Yerinde yapılan incelemede bina geometrisinin ve taşıyıcı sistem kesitlerinin projesine uygun
olduğu tespit edilmiştir.
Kritik Kat Kavramı
Kritik kat, rijitliği diğer katlara oranla çok küçük olan (betonarme çevre perdeleri
bulunmayan) veya yanal ötelenmesi zemin tarafından tutulmamış en alt bina katıdır.
İncelenen binada kritik kat, binanın zemin kattır.
YAPININ MODELLENMESİ
Yapı SAP2000 programında yerinde alınan numunelere uygun özelliklerde malzemeler
tanımlanarak modellenmiştir (Şekil 1). Kolon, kiriş ve perde kesit ve aks aralıkları projesine
uygun olduğundan projedeki değerler kullanılarak tanımlanmıştır. Daha sonra kiriş ve döşeme
üzerindeki ölü ve hareketli yükler tanımlanmıştır. Döşemeler ise modellenmeyip öz yükü ve
üzerindeki yükler kirişlere aktarılmıştır.
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Şekil 1. Yapının 3 Boyutlu Modeli
KOLON VE KİRİŞLERİN PLASTİK MAFSAL ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
İncelenen binadaki tüm kolon ve kiriş elemanların kesitleri XTRACT programı kullanılarak
tanımlanmış ve gerekli analizler yapılmıştır. Plastik mafsal özellikleri belirlenmiştir. Doğrusal
olmayan davranışları temsil eden bu özellikler SAP2000 programında tüm kesitlere
tanımlanmıştır.
ETKİN EĞİLME RİJİTLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Zaman Tanım Alanında analizlerin yapılabilmesi için özellikle kolon, kiriş ve perdeler için
DBYBHY2007 ‘de tanımlanan etkin eğilme rijitlik oranlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Böylece eğilme etkisindeki betonarme elemanların eğilme rijitlikleri çatlamış kesite ait eğilme
rijitliklerine dönüştürülmüş olur. Etkin eğilme rijitlik oranları yönetmeliğe uygun olarak
hesaplanmıştır.
ZAMAN TANIM ALANINDA DOĞRUSAL OLMAYAN HESAP YÖNTEMİ
Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi’nin amacı, taşıyıcı sistemdeki
doğrusal olmayan davranış göz önüne alınarak sistemin hareket denkleminin adım adım
hesaplanmasıdır. Analiz sırasında her bir zaman artımında sistemde meydana gelen yer
değiştirme, plastik şekil değiştirme ve iç kuvvetler ile bu büyüklüklerin deprem istemine karşı
gelen maksimum değerleri hesaplanır.
Zaman tanım alanında yapılacak analizde kullanılan yapay, kaydedilmiş veya benzeştirilmiş
yer hareketleri DBYBHY-2007’nin ilgili bölümlerinde belirtildiği gibi kullanılır. Deprem
performansını belirlediğimiz binada 1999 yılında meydana gelen Kocaeli depreminin deprem
kaydı kullanılmıştır.
BETONARME ELEMANLARIN KESİT BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRME
KAPASİTELERİ
Amaca uygun olarak seçilen bir beton modeli ile plastikleşmeyi de göz önüne alan donatı
çeliği modeli kullanılarak, kesitteki eksenel kuvvet istemi altında yapılan analizden elde
edilen iki doğrultulu moment-eğrilik ilişkisi ile tanımlanan φy eşdeğer akma eğriliği, φp
plastik eğrilik istemine eklenerek, kesitteki φt toplam eğrilik istemi elde edilmiştir:
φt = φy+ φp
Betonarme sistemlerde betonun basınç birim şekil değiştirme istemi ile donatı çeliğindeki
birim şekil değiştirme istemi, toplam eğrilik istemine göre moment-eğrilik analizi ile
hesaplanmıştır.
Beton ve donatı çeliğinin birim şekil değiştirmeleri cinsinden elde edilen deprem istemleri,
DBYBHY2007’ de tanımlanan birim şekil değiştirme kapasiteleri ile karşılaştırılarak, kesit
düzeyinde taşıyıcı sistem performansı belirlenmiştir.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARININ KESME KUVVETİ
KAPASİTELERİ
Kolon-kiriş birleşim bölgeleri dışında tüm betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının gevrek
kırılma kontrollerinde kullanılacak kesme kuvveti dayanımları TS-500’e göre belirlenmiştir.
Kesme kuvveti dayanımının kesme kuvveti isteminden daha küçük olduğu elemanlar, gevrek
olarak hasar gören elemanlar olarak tanımlanmıştır ve göçme bölgesinde oldukları kabul
edilmiştir.
Ayrıca, betonarme kolon-kiriş birleşimleri için hesaplanan kesme kuvveti isteminin verilen
kesme dayanımını aşmaması gerekir. Kesme kuvveti isteminin kesme dayanımını aşması
durumunda, kolon-kiriş birleşim bölgesi gevrek olarak hasar gören eleman olarak
tanımlanmıştır ve göçme bölgesinde oldukları kabul edilmiştir.
SONUÇLAR
Binaların deprem performansı, uygulanan deprem etkisi altında binada oluşması beklenen
hasarların durumu ile ilişkilidir ve dört farklı hasar durumu esas alınarak tanımlanmıştır.
Zaman tanım alanında hesap yönteminin uygulanması ve eleman hasar bölgelerine karar
verilmesi ile bina deprem performans düzeyi DBYBHY-2007 esaslarına göre belirlenmiştir.
Performans değerlendirmesi için İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesinde 1991 yılında inşa edilmiş
olan betonarme bir bina dikkate alınmıştır. Binaya ait projeler ve deneysel yollarla elde edilen
malzeme özellikleriyle yapılan hesaplarda binanın göçme durumunda olduğu anlaşılmıştır.
Bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yenilenecektir.
Bina için yapılan kesme kontrollerinde gevrek kırılmaya maruz kalan 12 adet kolon tespit
edilmiştir. Bu kolonların gevrek eleman olması nedeni ile göçme bölgesinde oldukları kabul
edilmiştir.
Kirişlerde ve kolonlarda elde edilen performans değerlendirmeleri Tablo.1 ve Tablo.2’de
verilmiştir. Buna bağlı olarak incelenen binanın sonuç performans düzeyi yapısal elemanların
performanslarının en elverişsiz olması durumuna göre değerlendirilmiş ve Tablo.3’de
gösterilmiştir.

Tablo 1. Kirişler İçin Performans Değerlendirmesi
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Tablo 2. Kolonlar İçin Performans Değerlendirmesi

Tablo 3. Bina İçin Performans Değerlendirmesi
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ABSTRACT
Dispersion of the Lamb waves propagating in a plate made of viscoelastic material is
investigated. The investigations are made by utilizing the exact equations of the theory of
linear viscoelasticity. The dispersion equation is obtained for an arbitrary type of hereditary
operator of the materials of the constituents and a solution algorithm is developed for
obtaining numerical results. Dispersion curves is presented for certain attenuation cases and
the influence of the viscosity of the material is studied through the rheological parameters
which characterize the characteristic creep time, long-term values and the mechanical
behavior of the viscoelastic material around the initial state of the deformation. Numerical
results are presented and discussed for the case where the viscoelasticity of the materials is
described through fractional-exponential operators by Rabotnov. In particular, how the
rheological parameters influence on the dispersion of the Lamb waves are established.
ÖZET
Lineer viskoelastik malzemelerden oluşan plakalarda Lamb dalgalarının dispersyonu
incelenmiştir. Araştırmalar, lineer viskoelastik teorisinin kesin denklemlerini uygulayarak
yapılmıştır. Dispersyon denklemi, malzemenin herediter operatörünün keyfi türü için elde
ettikten sonra incelenen dalgaların dispersyonu üzerine sayısal sonuçlar elde etmek için bir
çözüm algoritması geliştirilmiştir. Farklı atenüasyon durumları için dispersyon eğrileri elde
edilmiş ve malzemenin viskozitesinin etkisi, elastik sabitlerle karakterize eden reolojik
parametreler, yani, Q viskoelastik malzemenin karakteristik akma süresi, d viskoelastik
malzemenin mekanik sabitlerinin uzun vadeli değeri ve α viskoelastik malzemenin
deformasyonun başlangıç durumu etrafındaki mekanik davranışı aracılığıyla incelenemiştir.
Malzemenin viskoelastisitesini Rabotnov'un kısmi eksponansiyel operatörü’nü uygulayarak
sayısal sonuçlar sunularak tartışılmıştır. Özellikle, reolojik parametrelerin, incelenen plakada
yayılan Lamb dalgalarının dispersyonuna nasıl etkilediği tespit edilmiştir.
INTRODUCTION
The research of Lamb wave propagation problems related to viscoelastic materials have been
widely studied in literature [1-6]. Several mathematical models have been used by many
authors to study the dispersion behavior of such waves in viscoelastic media. However, in
most cases either they have described the viscoelasticity of the materials through some simple
models such as the classical Kelvin-Voigt spring-dashpot models or they have used complex
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elasticity modulus instead of the real one in the stress–strain relations of the viscoelastic
materials. Consequently, in general, such a simple viscoelastic models and the numerical
results obtained within these models cannot illustrate the real character of the influence of the
rheological parameters of the viscoelastic materials on the corresponding wave dispersion and
attenuation.
These considerations led the authors to study the Lamb waves dispersion for a system
consisting of a viscoelastic material utilizing more realistic mathematical viscoelastic model
using Rabotnov [7] fractional exponential operator which are used for the first time in the
papers [8-10], where dimensionless rheological parameters characterizing the characteristic
creep time (denoted by Q), the long-term values of the elastic constants (denoted by d) and the
form of the creep (or relaxation) function of the materials in the beginning region of
deformations (denoted by α), are introduced, and through these parameters the viscoelasticity
of the materials of the plate on the dispersion curves is studied. An increase in the values of
these parameters means a decrease in the viscosity properties of the related material. The
numerical results are presented and discussed mainly for the attenuation dispersion case.
FORMULATION OF THE PROBLEM
Figure 1 shows the geometry of the problem and the Lamb waves propagate in the positive
direction of Ox1 axis.

Figure 1. Geometry of the considered problem.
The mechanical relations of the model are as follows:

11  *  2 *11 ,  22  *  2* 22 , 12  2 *12 ,
1  u u 
  11   22 ,  ij   i  j  , i  1, 2,
2  x j xi 

(1)

and  * ,  * are the following viscoelastic operators:
t

 * (t )  0  (t )   1 (t   ) ( ) d ,
0
t

 * (t )  0 (t )   1 (t   ) ( )d .
0

(2)

We use the fractional exponential operators by Rabotnov [7] for describing the viscoelasticity
of the constituents:
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( x) is the gamma function and  ,  0 and   are the rheological parameters of the

viscoelastic material [8].
Representing

the

displacements

and

strains

ui  vi ( x2 )ei ( kx1 t )

as

and

 ij   ij ( x2 )ei ( kx t ) , and doing mathematical manipulations as described in the papers [9, 10]
1

and introducing notations




1c   1 ( s) cos  s  ds,

1s   1 ( s) sin  s  ds.

0

0





1c   1 ( s) cos  s  ds,

1s   1 ( s) sin  s  ds,

0

0

(5)

we obtain the following expressions for the stresses

11      x2   2M    11  x2  ei kx t  ,
1

 22      x2   2M    22  x2  ei kx t  ,
1

 12  2M    12  x2  ei kx t  ,

(6)

1

where
    0  1c    i1s   ,
M    0  1c    i1s   .

(7)

Thus, we obtain the complex moduli    and M   , instead of Lame constants in relation
(1).
Furthermore, according to [8, 9], we introduce the following dimensionless
rheological parameters:
d 


,
0

Q

c2



R 0  



1
1
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The dimensionless rheological parameter d characterizes the long-term value of the
viscoelastic material and the rheological parameter Q characterizes the creep time of the
viscoelastic material, and finally the rheological parameter  characterizes the form of the
creep (or relaxation) function for the viscoelastic material and the case where   0
corresponds to the “standard solid body” model. Consequently, according to the foregoing
expressions, the influence of the viscoelasticity of the material on the dispersion curves is
estimated through these three dimensionless rheological parameters.
Finally, considering the boundary conditions, we obtain the system of the linear
algebraic equations where from the existence of the non-trivial solution we get the dispersion
equation:

det ij  0, i, j  1, 2,3, 4.

(9)

As the values of the determinant obtained in (9) are complex, the dispersion equation can be
reduced to det  ij  0, where . means the modulus of the complex number determinant.
To find the roots of this dispersion equation here we use the algorithm which is based on
direct calculation of the values of the modulus of the dispersion from the criterion
det ij  109 , and the values of the wave dispersion velocity are determined under fixed
values of the problem parameters.
For solution to the dispersion equation (9) we employ the algorithm developed in [9]
and under this solution procedure we use the relation k  k1  ik2  k1 (1  i  ) for the complex
wavenumber. We analyze the case where the attenuation parameter  , according to [11], is
presented as follows:



1s ( )
1
.
2 0 ( )  1c ( )

(10)

It is known that using the symmetry and asymmetry of the displacements of the plate,
Lamb waves are divided into symmetric (extensional) and asymmetric (flexural) modes. In
other words, the conditions u1 ( x2 )  u1 ( x2 ) and u2 ( x2 )  u2 ( x2 ) are used for determination
of the symmetric Lamb waves, and the conditions u1 ( x2 )  u1 ( x2 ) and u2 ( x2 )  u2 ( x2 ) are
used for determination of the asymmetric Lamb waves.

NUMERICAL RESULTS AND DISCUSSIONS
For numerical results we assume that   0.3 ,   7190 kg/m3 , 0  74.2 103MPa and

0  102.5 103MPa . Figure 2a (Figure 3a) shows the dispersion curves constructed for
various values of the parameter Q under d = 10 for symmetric (asymmetric) Lamb waves and
Figure 2b (Figure 3b) gives the results that illustrated the influence of the parameter d on the
behavior of the dispersion curves in the case where Q = 10 for symmetric (asymmetric) Lamb
waves. Note that these graphs are constructed in the case where   0.5 .
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(a)
(b)
Figure 2. Symmetric mode: (a) Dispersion curves for different values of parameter Q
under d =10. (b) Dispersion curves for different values of parameter d under Q =10.

(a)
(b)
Figure 3. Asymmetric mode: (a) Dispersion curves for different values of parameter Q
under d =10. (b) Dispersion curves for different values of parameter d under Q =10.
As discussed in the paper by Akbarov et al. [10], we can predict that for the all selected values
of the parameter Q and under a fixed value of the parameter d the wave propagation velocity
must have the same limit values as k1h  0 and this limit velocity coincides with that
obtained for the corresponding purely elastic case with long-term values of the elastic
constants. As a result, we could say that these limit values of the wave propagation velocity
depend on the rheological parameter d , not on the rheological parameters Q and  .
Therefore dispersion curves obtained under fixed values of the parameter d are limited with
the corresponding dispersion curves obtained for the purely elastic cases under instantaneous
values of the elastic constants (upper limits), i.e. under t  0 , and under long-term values of
the elastic constants (lower limits), i.e. under t   . It follows from Figure 2 and 3 that, first
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of all, the viscoelasticity of the plate material causes a decrease in the wave propagation
velocity. Moreover, these results show that the dispersion curves obtained for the viscoelastic
case approach to the corresponding one obtained for the purely elastic case with instantaneous
(long-term) values of the elastic constants at t  0 (at t   ) with increasing (decreasing) of
the rheological parameters d and Q . It should be noted that the mentioned increase
(decrease) has monotonic character and considerable effect in this increasing (decreasing) are
observed in the cases where k1h  2.0 .
Moreover, according to the character of the dispersion curves obtained for symmetric
mode of Lamb wave given in Figure 2 we can conclude that for each value of the rheological
parameter Q and for each value of the rheological parameter d there exist the case where
d (c / c2 )
0.
d ( k1h)

(11)

The wave propagation velocity and dimensionless wavenumber related to this case we denote
by ccr and ( k1h)cr , respectively. Note that for the dispersion curves related to the purely
elastic waves there is not the case where the relation (11) takes place. Consequently, the
appearing of the cases where the relation (11) takes place is caused namely with the
viscoelasticity of the material of the plate under consideration. Thus, it follows from the
foregoing discussions that, the viscoelasticity of the plate material influences on the
dispersion curves of the Lamb waves not only in the quantitative sense but also in the
qualitative sense.
Now let us consider the results related to the effect of rheological parameters  on the
wave dispersion curves. Thus, we consider graphs given in Figures 4 and 5 which illustrate
the mentioned influence for symmetric and asymmetric modes of Lamb wave, respectively.
Note that the graphs given in Figure 4 (Figure 5) show the effect of the rheological parameter
 on the dispersion curves under for a fixed value of the rheological parameter Q (=10) and d
(=10). Also note that the case where   0 coincides with the case where viscoelasticity of the
plate material is described through the "standard solid body" model.

Figure 4. Symmetric mode: Dispersion curves for different values of parameter α under Q =10
and d =10.
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Figure 5. Asymmetric mode: Dispersion curves for different values of parameter α under Q
=10 and d =10.
It follows from the results given in Figure 4 that for symmetric mode of Lamb wave
there exists such value of the dimensionless wavenumber k1h (denote it by (k1h) * ) at which
the change in the values of the rheological parameter  does not influence the values of the
wave propagation velocity. However, in the cases where k1h  (k1h) * ( k1h  (k1h) * ) an increase
in the values of the parameter  causes a decrease (an increase) in the wave propagation
velocities. According to the aforementioned numerical results, it can be concluded that the
(k1h) * depends on the values of the rheological parameters Q and d and an increase in the
values of these parameters decrease the (k1h) * . However, for asymmetric mode of Lamb
wave such value of the dimensionless wavenumber k1h does not exist as shown in Figure 5
where dispersion curves have monotonic character.
We can also conclude that the change in the values of the rheological parameter  does
not influence the limit values of the wave propagation velocity as k1h  0 . However, in the
near vicinity of this limit case, if to say more precisely in the region 0  k1h  (k1h) * , the
influence of the rheological parameter  on the dispersion curves is significant not only in
the quantitative sense but also in the qualitative sense. So that under small values of  , for
instance under   0.1 , the dispersion curves have well-defined minimum in the region
0  k1h  ( k1h) * and at this minimum the relation (11) takes place. Moreover, in the near
vicinity of this minimum the wave propagation velocity obtained for the viscoelastic cases
become less than that obtained for the purely elastic case with long-term values of elastic
constants at t   . Consequently, in the region 0  k1h  (k1h) * a decrease in the values of 
causes to change the character of the dispersion curves. However, with increasing of  the
aforementioned minimum disappears in the dispersion curves and wave propagation velocities
are limited with the wave propagation velocities obtained for the purely elastic cases with
instantaneous values of elastic constants at t  0 (upper limit) and with long-term values of
elastic constants at t   (lower limit).

CONCLUSIONS
According to these numerical results, the following main conclusions can be drawn:
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-

Viscoelasticity of the material of the plate causes both symmetric and asymmetric
modes of the Lamb wave propagation velocity to decrease and the magnitude of this
decrease increases with a decrease in the aforementioned dimensionless rheological
parameters d and Q;

-

For symmetric mode of propagation of the Lamb wave the character of the influence
of the parameter α on the wave velocities and on the dispersion corves depends on the
values of the dimensionless wavenumber k1h and on the values of the rheological
parameters d and Q.

-

In general, the dispersion curves are limited by the purely elastic case with
instantaneous values of the elastic constants and by those with long-term values of the
elastic constants.
The high wavenumber limit values of the wave propagation velocity do not depend on
the rheological parameters Q and α of the plate material.

-
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ABSTRACT
In this work, the distribution of the thermal stress around the interface of the composite
bimetal plates under the anisotropic effect of thermal change has been analyzed. Furthermore,
the state of stress concentration near the defects modeled on one of the plates has been
investigated. The stress analyses have been performed by the method of mechanical modeling
of photoelasticity on the model which exhibits the bending behavior under the mentioned
effect. The developed model of the composite was produced by a glass and an Araldite plates
whose dimensions are the same. The elastic strains have been mechanically modeled which
are equivalent to the thermal effects in the plane of the plate different in two perpendicular
directions. Moreover, the stress distribution has been obtained around the cavities formed on
this plate.
ÖZET
Bu çalışmada, iki farklı malzemeden imal edilmiş kompozit levhaların doğrultuya bağımlı
sıcaklık değişimi etkisi altında, birleşim yüzeyi civarında termal gerilme dağılımı
incelenmiştir. Bu bölgede ayrıca levhalardan birinde modellenen kusurlar civarında gerilme
hali ve gerilme yığılması incelenmiştir. Bahsedilen etki ile eğilme davranışı gösteren modelde
gerilme analizi fotoelastisitenin mekanik modelleme yöntemi ile yapılmıştır. Geliştirilen
modelde cam levha ile bununla aynı boyutlardaki Araldit levha birleşimi imal edilmiştir.
Araldit levhanın düzlemi içerisindeki birbirine dik iki eksen doğrultusunda iki farklı sıcaklık
etkisine eşdeğer elastik şekil değiştirmeler mekanik olarak modellenmiştir. Ayrıca bu levhada
açılan oyuklar civarında gerilme dağılımı elde edilmiştir.
GİRİŞ
Endüstride yaygın olarak kullanılan basınç kapları ve kazanlar yüksek derecede sıcaklık
değişimine maruz kalmaktadır. Özellikle ekonomik etkiler düşünüldüğünde malzemeler,
farklı katmanların birleşimi şeklinde oluşturulabilmektedir ve bu birleşim yüzeylerinde ve
civarlarında farklı şekillerde oyuk ve çatlaklar meydana geldiği gözlenmektedir [1,2].
Bu çalışmada, birlikte çalışan iki farklı malzemeden imal edilmiş kompozit levhaların
doğrultuya bağımlı sıcaklık değişimi etkisi altında, birleşim yüzeyi civarında termal gerilme
dağılımı incelenmiştir. Bu bölgede ayrıca levhalardan birinde modellenen kusurlar civarında
gerilme yığılması hali incelenmiştir. Bahsedilen etki ile eğilme davranışı gösteren modelde
gerilme analizi fotoelastisitenin mekanik modelleme yöntemi ile yapılmıştır [3,4]. Bir cismin
sıcaklığı değiştirildiğinde o cismin şekil değiştirmeleri her doğrultuda

  T 
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şeklinde ifade edilir. Burada  ısıl genleşme katsayısını, T sıcaklık değişimini ve  boyca
birim şekil değiştirmeyi ifade etmektedir. İki farklı malzemeden oluşturulmuş bir kompozitte,
sıcaklık değişiminin bu iki malzeme için aynı olmaması durumunda malzemeler arası şekil
değiştirme farkının mutlak değeri
   1   2  T1  T2 











şeklindedir. Bu çalışmada T2 sıcaklık değişiminin sıfır olması ve T1 'in doğrultudan
bağımsız olmaması durumu ele alınmıştır. T1 termal değişiminin anizotrop olması
durumunda iki levhadan oluşturulmuş tabakalı kompozit levha problemi için deneysel bir
çalışma yapılmıştır. Model Araldit ve cam levhadan ile imal edilmiştir. Sıcaklık etkisinin
yalnızca Araldit levhada bulunduğu durum düşünülmüştür. Bunun için (2) denkleminde ifade
edilen şekil değiştirme Araldit levhada mekanik olarak modellenip fotoelastisitenin şekil
değiştirmelerin dondurulması yöntemi ile sabitlenmiştir [5, 6]. Ayrıca Araldit levhada gerilme
konsantratörü olması için mekanik yöntemlerle kusurlar oluşturulmuş ve gerilme dağılımı
incelenmiştir.
DENEY ÇALIŞMALARI
Termal etkiye maruz parçanın imali için kullanılacak numuneyi hazırlamak üzere fotoelastik
incelemeye uygun olarak üretilmiş Araldit plakadan Şekil 1 ’deki gibi kesim yapıldıktan sonra
şekil değiştirmelerin hassas ölçülmesi amacıyla numune üzerinde bir ağ oluşturulmuştur.

Şekil 1. Deney numunesi kesim işlemi ve ağ oluşturulması
Yükleme öncesi ağ üzerinde x doğrultusundaki çizgiler boyunca uzunluk ölçümleri ve kesişim
noktalarında kalınlık ölçümleri Mitutoyo marka mikrometre ile 5’er kez yapılıp ortalamaları
alınmıştır (Şekil 2). Bu ölçümlerle Şekil 2’ de verilen yükleme öncesi kullanılacak b genişlik,
t kalınlık ve a yükseklik olmak üzere numune boyutları elde edilmiştir.
İlgili numunede termal etki, mekanik yolla modellenerek, oluşan şekil değiştirmeler
dondurulmuştur [5, 6]. Burada amaç, malzemenin lineer elastiklik sınırı içerisinde kalarak,
  T şekil değiştirmesinin mekanik yolla numunede oluşturulması ve bunun
sabitlenmesidir. Fotoelastisitenin mekanik modelleme yönteminde elde edilen numunenin,
yukarıda hesaplanmış elastisite modülü ve sıcaklık farkından dolayı termal genleşme
yaparak   T kadar şekil değiştiren aynı boyutlardaki bir levhanın modeli olduğu
düşünülmektedir [7].
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Şekil 2. Araldit levhada termal etkinin mekanik modellenmesi için imal edilen numunenin
görünüşü ve modelde kullanılacak kısmının boyutları
Deney düzeneği fotoelastik incelemeye uygun fırına kurularak numune yüklenmiştir.
Malzeme oda sıcaklığında lineer-elastik davrandığı gibi belirli bir sıcaklık değerinde de
lineer-elastik olarak davranmaktadır. Malzemenin camlaşma geçiş sıcaklığı Tg, DMA Q800
(Dynamic Mechanical Analyzer) ile 70 oC olarak bulunmuştur. Malzemenin yukarıda
bahsedilen lineer-elastik davrandığı sıcaklık değeri, belirlenen Tg sıcaklık değerinden daha
yüksektir ve yapılan deneyler sırasında bu sıcaklık değeri 100 oC olarak belirlenmiştir. Bu
çalışmada uygulanan şekil değiştirmelerin dondurulması yönteminde amaç, optik anizotrop
özellikteki malzemede, belirlenen sıcaklıkta numunede oluşturulan şekil değiştirmeleri oda
sıcaklığında kalıcı kılmaktır. Bu amaçla, numune sıcaklığı saatte 5 oC artacak şekilde
belirlenen kritik sıcaklığa kadar ısıtılmıştır. Böylece model sıcaklığının homojen olması
sağlanmıştır. Numuneye kritik sıcaklıkta toplam 46.73 N eksenel çekme yükü uygulanmıştır.
Sıcaklık farkından dolayı oluşacak ek gerilmeleri önlemek için 5 oC/saat ile oda sıcaklığına
soğutulmuştur. Şekil 3’de interferans şeritleri dondurulmuş numunenin polariskopta çekilmiş
fotoğrafı görülmektedir. Geometrisi şekil 2 'de verilen şekil değiştirmelerin dondurulduğu
levha, bu numunenin orta kısmından kesilerek elde edilmiştir. Bu levhada hassas kesimle
şekil 4’deki gibi oyuklar oluşturulmuştur. Bunun için CNC tezgah kullanılmıştır. Oluşturulan
merkezdeki oyuk çapı 3 mm olup, yatay ve düşeydeki oyuk uzunlukları da 3 ’er mm ve her
bir oyuk ucu eğrilik yarıçapı 1 mm ’dir.

Şekil 3. Eksenel çekme şekil değiştirmelerinin donduruldulğu numunenin polariskopta
çekilmiş fotoğrafı
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Yapılan deney sonrası numunede ağ üzerindeki uzunluklar deney öncesinde olduğu gibi
kumpas yardımıyla hassas ölçümle, tekrar ölçülerek malzemenin dağılımın uniform olduğu
bölgede şekil değiştirmesi hesaplanmıştır. Bu değer
 x  0.01212 
olarak ölçülmüştür. Ölçümün yapıldığı x doğrultusu şekil 2 'de görülmektedir. Yüklemenin
yapıldığı sıcaklıkta malzemenin Poisson oranı 0.49 'dur. Böylece yükleme doğrultusundaki
şekil değiştirme

 y    0.01212  0.49   0.0242 
olarak hesaplanmıştır. Bu değer kullanılarak elastisite modülü (E) ve optik hassasiyet
katsayısı (o1.0) bulunacaktır.
Numuneye eksenel olarak uygulanan toplam yük P=46.73N ve kesit boyutları
b(genişlik)=56.64mm, t(kalınlık)=3.22 mm olduğundan keside gelen gerilme (Şekil 2)
P
(3)
   0.256 N
mm 2
A
olarak hesaplanır.
Tek eksenli yükleme durumunda lineer-elastik bu malzeme için Hooke Kanunu



  E 
kullanılarak elastisite modülü
E  10.59 MPa
olarak hesaplanmıştır.
Optik hassasiyet katsayısının bulunması amacıyla
  (m t ) 01.0
(5)
bağıntısı kullanılacaktır [3, 4]. Burada , ölçüm yapılan noktadaki gerilme, o1.0, optik
hassasiyet katsayısı ve t ise bu noktadaki ölçüm sırasında ışığın geçtiği kalınlıktır. Gerilme
değeri bilinen numunenin orta kısmında m(şerit sayısı) mikroskopta yapılan ölçümler sonucu
3.32 olarak bulunmuştur. Bunun sonucunda
  01.0  0.248 N
(6)
mm.şerit
olarak bulunmuştur.
İkinci levha malzemesi olarak cam seçilmiştir. Bu tercihin sebebi, camın, saydam olması ve
optik hassasiyetinin düşük olması nedeni ile fotoelastik incelemeye uygun olmasıdır. Cam
levha, 1 mm kalınlığında ve diğer boyutları şekil değiştirmelerin dondurulduğu levha ile aynı
olacak şekilde hazırlanmıştır.
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Şekil 4. Şekil değiştirmelerin dondurulduğu Araldit levhada oyuk oluşturulması
Kompozit modelin oluşturulması için termal şekil değiştirmelerin dondurulduğu levha,
yüksüz cam levha ile yapıştırılmıştır. Malzemenin kompozit olarak çalışabilmesi için iki
malzemenin yapıştırılma işlemi çok önemlidir. Bu çalışmada yapıştırıcı olarak Araldit
(epoksi yapıştırıcı), kullanılmıştır. Yapıştırıcının hazırlanması amacıyla sıvı Araldite %30
oranında sertleştirici katılmıştır. İki malzemenin de yüzeyi iyice temizlendikten sonra akıcı
kıvama gelen karışım bir çubuk yardımıyla çok ince bir şekilde iki malzemenin de yüzeyine
sürülmüştür. Oyuk açılan levhada yapıştırma işleminden önce oyuk içerisinde yapıştırıcı
birikmemesi için daha sonra temizlenmek üzere oyuklar mum ile doldurulmuştur. Yapıştırma
işleminden bazı adımlar şekil 5 'de görülmektedir.

Şekil 5. Yapıştırıcının kıvamının oluşturulması ve malzemelere sürülmesi işlemi

Şekil 6. Cam levha ile yapıştırılmış numunede ısıtma öncesi dondurulmuş şekil
değiştirmelerin polarimetrik fotoğrafı
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Yapışmanın tam olarak sağlanabilmesi için bir düzenek ile levhaların birleşim düzlemine 0.2
MPa sabit basınç yükü 24 saat süresince uygulanmıştır. Yapıştırıcının polimerize olması
amacıyla model, fırında 40 oC’ye kadar ısıtılıp 24 saat bu sıcaklıkta bekletilmiştir. Şekil 6 ‘ da
bu işlemlerden sonra modelin polariskoptaki fotosu görülmektedir. Bu şekilde dondurulmuş
şekil değiştirmeler henüz serbestleştirilmediğinden Araldit levhadaki homojen gerilme
dağılımı görülmektedir.
Bundan sonra model, daha önce belirlenmiş kritik sıcaklık olan 100 oC’ ye kadar saatte 5 oC
artacak şekilde yavaş yavaş ısıtılmıştır. Birleştirilmiş numune ısıtılınca şekil değiştirmeler
serbestleşmiş, fakat levhalar arası etkileşim sonucunda yeni bir gerilme dağılımı oluşmuştur.
Ardından numune belirtilen rejimle soğutularak şekil değiştirmeler dondurulmuştur. Bunun
sonucunda oyuk ucunda boyutsuz gerilme dağılımını gösteren polarimetrik fotoğraf şekil 7
’de verilmiştir.

Şekil 7. Modelde elde edilen boyutsuz gerilme dağılımına ait polarimetrik fotoğraf
Deney sonrası modelde sürekliliğin bozulmadığı oyuğun tepe noktasında, Leica DM 4500 P
polarize mikroskopta Berek kompansatörü ile ölçümler yapılarak şerit sayısı (m) 7.427 olarak
bulunmuştur. (6) denklemindeki  01.0 katsayısı ve bu noktada ışığın geçtiği kalınlık olan
t=3.217 mm değerleri  bağıntısında kullanılarak asal gerilmelerin farkının mutlak değeri

 r        0.572 MPa

(7)

olarak bulunmuştur. Burada ilgili oyuğun uç noktasında sınır şartlarından dolayı gerilmenin
radyal bileşeni sıfır olacağından, elde edilen gerilme değeri aslında teğet doğrultusundaki
gerilmenin bileşenini vermektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Bu çalışmada ele alınan türdeki problemle uygulamada sıcaklık etkisine maruz çeşitli
yapılarda karşılaşılmaktadır. Bu tür yapılara örnek olarak sıcaklık değişimine maruz
endüstriyel yapılar veya gece- gündüz sıcaklık farkının yüksek olduğu bölgelerdeki yapılar
gösterilebilir. Bahsedilen yapılarda değişik etkilerle oluşabilen kusurların civarlarında gerilme
yığılmalarının oluşması sonucu yapının güvenliği tehlikeye girmektedir. Bu çalışmada, bu tür
yapılarda kompozit elemanlardaki kusurlar civarında doğrultudan bağımsız olmayan termal
etkinin oluşturduğu gerilme analizi yapılmıştır. Yapı boyutlarının kusur boyutlarına göre çok
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büyük olmasından dolayı oluşturulan model dikdörtgen Araldit ve cam levhaların
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Deneyde termal etki mekanik olarak modellenmiş ve şekil
değiştirmelerin dondurulması yöntemiyle modelde sabitlenmiştir.
Model oluşturulurken iki levha birbirine epoksi yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. Yapıştırıcı,
üçüncü bir faz oluşturmaması için, çok ince olacak şekilde yüzeylere uygulanmıştır. Bundan
dolayı modelde levhalar arası gerilme aktarımı ihmal edilen mertebede hata ile
gerçekleştirilmiştir.
Termal etkinin modellendiği levhanın elde edilmesi amacıyla eksenel çekme yüküne maruz
çubuk kullanılmıştır. Çekme doğrultusunda oluşan şekil değiştirmenin buna dik doğrultudaki
şekil değiştirmeye oranı, mesnetlerden yeteri uzaklıkta Poisson oranının ters işaretlisine
eşittir. Dolayısıyla bu çubuktan elde edilen levhada dondurulmuş şekil değiştirme iki dik
doğrultuda birbirinden farklıdır. Malzemenin belirlenen kritik sıcaklıktaki Poisson oranı 0.49
olduğundan çekme doğrultusundaki şekil değiştirmenin diğer doğrultudaki şekil değiştirmeye
oranı yaklaşık 2 ' dir.
Sıcaklık değişimi sırasında malzemelerin sıcaklık genleşme katsayılarının farklı olması
sonucu levhalar eğilmeye çalışmıştır. Cam gevrek bir malzeme olduğundan Araldit levhadaki
şekil değiştirmelerin serbest bırakılmasıyla cam levhanın üzerinde yer yer çatlaklar
oluşmuştur. Kırılmaların gerilme dağılımını etkilemediği oyuk civarında ölçümler yapılmıştır.
Bahsedilen oyuk ucunda elde edilen asal gerilme değeri, önceden levhada sabitlenmiş gerilme
değeri ile kıyaslandığında 2.25 katı büyük olduğu görülmektedir.
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ABSTRACT
In this work, the analogy of Duhamel-Neumann which was developed for analysing the
thermal stress distribution has been experimentally applied by the method of photoelasticity.
Here, two models are produced. The two orientations of the defects near the interface are
considered; along the parallel and along the perpendicular directions for the first and second
models, respectively. In this work, the cavity type of defects are investigated. So the stress
concentrations around the tip of the cavities have been observed.
ÖZET
Bu çalışmada, iki malzemenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş levhada, termal gerilme
dağılımının analitik çözümü için geliştirilen Duhamel-Neumann analojisi fotoelastisite
yöntemiyle deneysel olarak uygulanmıştır. Burada iki ayrı model imal edilmiştir. Birinci
modelde birleşim yüzeyine yakın ve paralel doğrultuda, ikinci durumda ise birleşim yerine
yakın ve buna dik doğrultuda kusur bulunması durumları incelenmiştir. Bu çalışmada oyuk
türü kusurlar incelenmiştir. Böylece modelde oyukların tepeleri civarında gerilme
konsantrasyonları elde edilmiştir.
GİRİŞ

Duhamel-Neumann analojisi literatürde termoelastisite problemlerinin çözümünde kullanılan
bir yaklaşımdır. Buna göre termal etkinin bir elastik cisimde oluşturduğu şekil değiştirme,
aynı cismin yüzey kuvvetleri ile yüklenmesi sonucu ortaya çıkan şekil değiştirmelerle
analojiktir [1, 2]. Bu çalışmada, lineer-elastik levhada sıcaklık değişiminin uniform olmaması
durumu için analitik olarak elde edilmiş bu yaklaşımın deneysel bir çalışma ile
esaslandırılması amaçlanmıştır. Burada sıcaklık değişiminin, koordinat eksenlerinden yalnızca
biri doğrultusundaki değişkene bağlı bir fonksiyon olduğu varsayılmıştır.
Göz önüne alınan analojide,  ısıl genleşme katsayısına sahip malzemeden imal edilmiş
cisimde, T (°C) sıcaklık değişimi ile oluşan termal etki sonucunda ortaya çıkan gerilme halini
belirten genel ifadeler, aynı cismin
 E T
 E T
 E T
X
,Y
,Z
(1)
1  2 x
1  2 y
1  2 z
hacim kuvvetleri ile

XYZ

 ET
1  2

(2)
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yüzey kuvvetlerine maruz kalması durumunda elde edilen elastik problemin çözümüyle elde
edilmektedir [1, 2]. Burada X, Y, Z ilgili doğrultularda yüzey kuvvetlerini,  Poisson
oranını ve x, y, z koordinat değişkenlerini göstermektedir.
Sıcaklık değişim fonksiyonu T, koordinatlardan bağımsız seçildiğinde hacim kuvvetlerinin
sıfır olduğu, yalnızca yüzey kuvvetleri ile teşkil edilen elastik problem elde edilmiş olur. Bu
çalışmada göz önüne alınan levhalardan birinin her noktasında sıcaklık değişiminin sabit,
diğerinde ise sıfır olması T fonksiyonunun iki sabit değerli olduğunu, bu fonksiyonun
levhaların birleşim yüzeyinde sıçrama yaptığını gösterir. Şekil 2a 'da verilen koordinatlara
göre iki levha parçası arasındaki bu sıcaklık değişimi y koordinat değişkeni ile oluşmaktadır.
Buna göre kalınlığı çok az ve x, z doğrultusundaki yüzeylerinde herhangi bir kısıt bulunmayan
levhadaki termal gerilmeler, ilgili parçanın
(3)
X   ET
yüzey yayılı kuvvetine maruz kalması ile oluşan elastik problemin çözümü ile elde edilir.
Burada gerilmenin yalnızca x bileşeni sıfırdan farklı olduğu kabulü, problem için yeterli bir
yaklaşım oluşturmaktadır [1, 2].
Bu çalışmada, hassaslığı ve detaylı veri üretebilme özelliği dikkate alınarak
fototermoelastisitenin şekil değiştirmelerin dondurulması yöntemi kullanılmıştır. İmal edilen
model Araldit levhadan ibarettir. Bu levhanın bir kısmında sabit sıcaklık değişimi, diğer
kısmında ise sıcaklık değişiminin olmaması durumu ele alınmıştır. Ayrıca levha ortamında iki
farklı süreksizliğin gerilme yığılmasına etkisi iki ayrı modelde incelenmiştir. Bu süreksizlikler
oyuk türünde olup hassas mekanik yöntemlerle deney öncesinde oluşturulmuştur. Oluşturulan
modellerde şekil değiştirmeler dondurulduktan sonra her iki model üzerinde de şerit sayıları
polarize mikroskopta ölçülüp ilgili bölgelerde gerilme dağılımları çizilmiştir.
DENEY ÇALIŞMALARI
Deneyde termal etkinin yüzey kuvvetleri ile ilgili parçada modellenmesi gerekmektedir.
Bunun için, Şekil 1 'de şeması verilen modellerde ilgili parçada yardımcı kollar vasıtasıyla
eksenel çekme yükü etkisi oluşturulmuştur. Yardımcı kollar modelde T (°C) sıcaklık artışına
maruz olduğu düşünülen parçadaki şekil değiştirme halinin elde edilebilmesi için
uygulanması gereken yüzey kuvvetlerini aktarmak amacıyla kullanılmıştır. İlgili yüklemeler
yapılarak, bunun sonucunda oluşan fotoelastik şeritler, şekil değiştirmelerin dondurulması
yöntemi ile sabitlenmiştir. Ardından modeldeki yardımcı kısımlar hassas mekanik kesimle
ayrılmıştır.
Her bir modelde gerilme konsantratörü olması amacıyla kaplama ile gövde birleşim yüzeyi
civarında bir oyuk hassas mekanik yöntemle oluşturulmuştur. Bunlara ait boyutlar iki ayrı
model için ilgili şemada verilmiştir (Şekil 2).
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P

P

Şekil 1. Deney modellerinin genel şeması

(a)
(b)
Şekil 2. Modellerde oyuğa ait boyutlar (tüm uzunluklar mm cinsinden verilmiştir) (a) Birinci
model, (b) İkinci model
Modeller, şekil değiştirmelerin sabitlenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen,
malzemenin viskoelastik sıcaklığı olan 155 oC’ ye kadar 6 saatte ısıtılmıştır. Malzeme
belirlenen bu kritik sıcaklıkta da lineer-elastik davranmaktadır. Bu sıcaklıktaki modellere x
ekseni doğrultusunda eksenel çekme yükü uygulanmıştır. Bu yükleme değerleri modeller için
sırasıyla 9.17 N ve 11.01 N olarak ölçülmüştür. Bu sıcaklıkta modeller 2 saat bekletilmiştir.
Buradaki amaç sıcaklığın her noktada homojen olarak dağılmasını sağlamaktır. Hızlı ısıtmasoğutmadan kaynaklanacak artık gerilmelerin oluşmasını önlemek amacıyla viskoelastik
sıcaklıkta yüklenen numuneler 19 saatte 50oC’ye düşecek şekilde yavaş yavaş soğutulmuştur.
50oC’de fırın kapatıldıktan sonra, fırında 24 saat bekletilen modellerin sıcaklığının oda
sıcaklığına düşürülmesi sağlanmıştır. Bu prosesten dolayı ilgili sıcaklıkta yükleme sonucu
oluşan gerilmelerin, dolayısıyla optik anizotrop özellikteki bu malzemede oluşan interferans
şeritlerinin oda sıcaklığında kalıcı olması sağlanmıştır [3, 4,].
Modelin imalinde kullanılan malzemenin elastisite modülü (E) ve optik hassasiyet katsayısı
(  01.0 ) değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu hesapta kullanılacak modelin şekil
değiştirmelerini ölçmek amacıyla, gerilmenin tek değerli olacağı varsayılan bölgede
yüklemeden önce bir ölçüm ağı oluşturulmuştur. Şekil 3 'de birinci modelin deney öncesi
polariskopta çekilen fotoğrafı ve bunun üzerindeki ağ görülmektedir. Deney öncesi
modellerin her birinde oluşturulan bu ağ üzerinde yüklemeye dik doğrultuda ve kalınlık
doğrultusunda uzunluk ölçümleri Mitutoyo marka mikrometreler ile 3'er kez yapılıp bu
ölçümlerin ortalamaları alınmıştır. Deney sonrasında aynı şekilde ilgili boy ve kalınlıklar
tekrar ölçülmüştür. Malzeme lineer-elastik olduğundan Hooke Yasası kullanılarak
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malzemenin elastisite modülü hesaplanmıştır. Bu modülün belirlenmesi için ayrıca DMA
(Dynamic Mechanical Analyzer) TA Q800 cihazı kullanılmıştır. Bu cihazda model
malzemesinden alınan numune için üniversal film çekme testi uygulanmıştır. Yukarıda
bahsededilen şekil değiştirmelerin ölçümleriyle hesaplanan ve bu test ile elde edilen elastisite
modülünün ortalama değeri 19.3 MPa olarak belirlenmiştir. Modellerde şekil değiştirmelerin
ölçülmesi amacıyla çizilmiş ağ bölgesinde m şerit sayıları ölçülerek optik hassasiyet katsayısı
belirlenmiştir. Bunun için
P m
 1   2     01.0
(4)
A t
bağıntısı kullanılmıştır [5,6]. Burada  gerilme değeri, P eksenel çekme yükünün A kesit
alanına bölünmesiyle elde edilir. İlgili noktalarda t kalınlık değerleri mikrometre ile
ölçülmüştür. Bunun sonucunda optik hassasiyet katsayısı
 01.0  0.233 N mm.şerit
(5)
olarak hesaplanmıştır.

Şekil. 3 Deney öncesi birinci ve ikinci modelin polariskopta çekilmiş fotoğrafı
Birinci modelde şekil değiştirmeler dondurulduktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 aksları doğrultusunda
ve oyuk etrafında fotoelastik şerit sayıları ölçülmüştür. Bu dağılımın elde edilmesi için gerekli
ölçümler her noktada Leica DM 4500 P polarize mikroskopta Berek kompensatörü ile 3'er kez
yapılmıştır. Elde edilen şerit sayıları ve ölçülmüş kalınlık değerleri (4) bağıntısında
kullanılarak ilgili noktalardaki asal gerilmelerin farkının mutlak değerleri elde edilmiştir.
Çalışmaya esas olan analoji gereğince modelin yüzey kuvvetine doğrudan maruz kısmında
çekme yükünün elastik etkisinin ilgili parçadaki gerilmelerden çıkarılması gerekmektedir.
Böylece 1, 2, 3, 4 ve 5 akslarında termal gerilme değerleri elde edilmiştir. İşlem adımlarının
görülmesi amacıyla birinci model için tüm noktalarda yapılan hesaplamalar tablo 1'de
verilmiştir.
İki model için gerilme dağılımları şekil 4 'te verilmiştir. Ayrıca ikinci model için tüm
noktalarda yapılan hesaplamalar tablo 2'de verilmiştir. Burada ilk sütun, modeller üzerinde
işaretlenmiş ve şekil 3 'te görülen, ölçümlerin yapıldığı doğrultuları gösteren aks numaralarını
göstermektedir. İkinci sütunda her bir aks üzerinde ölçüm yapılan noktaların numaraları
verilmiştir. Diğer sütunlarda sırasıyla ilgili noktada ölçülen şerit sayıları, malzemenin optik
hassasiyet katsayısı, ilgili noktada ışığın geçtiği kalınlık değeri, (4) formülüyle hesaplanan
asal gerilmelerin farkının mutlak değeri, modellere uygulanan yüzey kuvvetlerinin
oluşturduğu üniform gerilme değeri ve ilgili bölgede ölçümle elde edilen gerilme farkının
mutlak değerinden üniform gerilme değerinin çıkarılmasıyla elde edilen eşdeğer termal
gerilme değeri verilmiştir.
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Şekil 4. Birinci ve ikinci model üzerinde gerilme dağılımları (MPa)
SONUÇLAR
Bu çalışmada termoelastik probleme ait gerilme alanı ile yüzey kuvvetlerinin sebep olduğu
elastik problemde ortaya çıkan gerilme alanının analojisine ait deneysel uygulama, levha
elemanda başarı ile gerçekleştirilmiştir. Levhanın sıcaklık değişim fonksiyonu, yalnızca bir
eksenin koordinat değişkenine bağlıdır. Geliştirilen modellerde bu duruma ait gerilme alanı
analiz edilmiştir. Bu fonksiyon, modelde ilgili bölgede sabit bir değere, diğer bölgede sıfıra
eşittir. Bahsedilen analoji kullanılarak, sabit sıcaklık etkisinin sebep olduğu şekil değiştirme
durumu, etkisi yardımcı kollar vasıtasıyla aktarılan yüzey kuvvetleri ile gerçekleştirilmiştir.
Burada iki ayrı model imal edilmiştir. Modellerin geometrisi birbiri ile aynıdır. Ancak
modellerde sıcaklık fonksiyonunun sabit olduğu bölgeden sıfır olduğu bölgeye geçiş ara
yüzeyi civarında oluşturulan oyuk tipleri farklılık göstermektedir. Birinci modelde oyuk
yüzey kuvvetleri doğrultusunda iken, ikinci modelde buna dik oyuk bulunmaktadır. Deney
sonucunda bu oyuklar civarında fotoelastik şerit ve gerilme dağılımları çizilmiştir.
Gerilme dağılımı grafiklerinde oyuk yöneliminin gerilme yığılmasına etkisi görülmektedir.
Birinci modelde en büyük gerilme değeri oyuk tepesinde oluşmamıştır. Ancak ikinci modelde,
beklenildiği gibi, sıcaklık değişiminin sabit bir değerde olduğu bölgeye yakın oyuk ucunda,
en büyük gerilme değeri ölçülmüştür. Burada oluşan gerilme yığılması, yüzey kuvvetleri ile
modelde oluşturulmuş üniform gerilme değeri esas alınarak, 0.280/0.173 = 1.618 olarak
hesaplanmıştır. Her iki modelde de gerilme dağılımı termal etkinin yüzey kuvvetleri ile
modellendiği bölgede çift işaretlidir. Bu dağılım termal etkinin bulunmadığı bölgeye geçişte
tekrar işaret değiştirmiştir. Elde edilen gerilme dağılımları, levhanın bir bölümünün sabit
sıcaklık değişimi ile tümünde ortaya çıkan termal gerilme alanının eşdeğeridir.
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Tablo.1, 2 Sırasıyla birinci ve ikinci modelde asal gerilme farklarının hesaplanması

1

2

3

4

OYUK

5

nokta m(şerit)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.9
1.3
1.06
0.98
1.13
0.99
1.1
1.46
2.71
1.41
2.08
1.98
1.84
2.59
0.96
0.8
0.22
1.6
2.1
2
1.9
2.7
1.4
1.2
0.6
2.44
2.27
1.85
1.46
1.13
0.11
1.41
1.65
1.85
1.92
1.95
1.79
1.77
1.62
1.46
0.33
0.32
0.18
0.32
0.2
0.19
0.56
0.54
0.31

σ01.0
|1 2 | p
d(mm)
(N/mm.şerit)
(MPa)
(MPa)
0.233
2.96
0.228
0.233
2.97
0.102
0.233
2.97
0.083
0.233
2.96
0.077
0.233
2.96
0.089
0.233
2.97
0.078
0.233
2.97
0.086
0.233
2.96
0.115
0.233
2.96
0.213
0.233
2.97
0.111
0.173
0.233
2.97
0.163
0.173
0.233
2.97
0.155
0.173
0.233
2.96
0.145
0.173
0.233
2.96
0.204
0.173
0.233
2.96
0.076
0.233
2.97
0.063
0.233
2.97
0.017
0.233
2.97
0.126
0.173
0.233
2.96
0.165
0.173
0.233
2.96
0.157
0.173
0.233
2.96
0.150
0.173
0.233
2.97
0.212
0.233
2.96
0.110
0.233
2.96
0.094
0.233
2.96
0.047
0.173
0.233
2.97
0.191
0.173
0.233
2.96
0.179
0.173
0.233
2.96
0.146
0.173
0.233
2.97
0.115
0.173
0.233
2.96
0.089
0.173
0.233
2.96
0.009
0.233
2.96
0.111
0.233
2.97
0.129
0.233
2.97
0.145
0.233
2.97
0.151
0.233
2.97
0.153
0.233
2.96
0.141
0.233
2.96
0.139
0.233
2.96
0.128
0.233
2.97
0.115
0.233
2.96
0.026
0.233
2.96
0.025
0.233
2.96
0.014
0.233
2.96
0.025
0.233
2.96
0.016
0.233
2.96
0.015
0.233
2.96
0.044
0.233
2.96
0.043
0.233
2.96
0.024

|1-2|-p
(MPa)

aks nokta m(şerit)

1

-0.062
-0.010
-0.018
-0.028
0.031

2

-0.047
-0.008
-0.016
-0.023
3

-0.126
0.018
0.006
-0.027
-0.058
-0.084
4

OYUK

aks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.62
1.63
1.23
1.02
1.52
1
1.25
1.64
2.08
1.93
2.32
2.31
2.15
2.6
1.46
1.27
0.46
1.99
2.41
2.29
2.16
2.61
1.37
1.17
0.94
0.5
2.78
2.55
2.21
1.73
1.42
2.04
1.71
0.77
0.4
0.36
0.175
3.59
2.84
2.52
1.66
0
1.02
0.98
0.82
0.66
0.82
2.06
2.31
2.49

σ01.0
p |1-2|-p
d(mm) | 1  2 |
(MPa)
(N/mm.şerit)
(M Pa) (MPa)
0.233
2.96
0.206
0.233
2.97
0.128
0.233
2.97
0.096
0.233
2.96
0.080
0.233
2.96
0.120
0.233
2.97
0.078
0.233
2.97
0.098
0.233
2.96
0.129
0.233
2.96
0.164
0.233
2.97
0.151
0.173
-0.022
0.233
2.97
0.182
0.173
0.009
0.233
2.97
0.181
0.173
0.008
0.233
2.96
0.169
0.173
-0.004
0.233
2.96
0.205
0.173
0.032
0.233
2.96
0.115
0.233
2.97
0.100
0.233
2.97
0.036
0.233
2.96
0.157
0.173
-0.016
0.233
2.97
0.189
0.173
0.016
0.233
2.96
0.180
0.173
0.007
0.233
2.96
0.170
0.173
-0.003
0.233
2.96
0.205
0.173
0.032
0.233
2.97
0.107
0.233
2.97
0.092
0.233
2.97
0.074
0.233
2.97
0.039
0.233
2.97
0.218
0.173
0.045
0.233
2.96
0.201
0.173
0.028
0.233
2.96
0.174
0.173
0.001
0.233
2.96
0.136
0.173
-0.037
0.233
2.97
0.111
0.173
-0.062
0.233
2.96
0.161
0.233
2.96
0.135
0.233
2.96
0.061
0.233
2.96
0.031
0.233
2.96
0.028
0.233
2.96
0.014
0.233
2.96
0.283
0.233
2.97
0.223
0.233
2.97
0.198
0.233
2.97
0.130
0.233
2.97
0.000
0.233
2.96
0.080
0.233
2.96
0.077
0.233
2.97
0.064
0.233
2.96
0.052
0.233
2.96
0.065
0.233
2.96
0.162
0.233
2.97
0.181
0.233
2.96
0.196
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VİSKOELASTİK ZEMİNE OTURAN EĞRİ EKSENLİ KOMPOZİT
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1
İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul
ABSTRACT
The subject of this study is to investigate the dynamic analysis of curved composite
Timoshenko beams on resting viscoelastic foundation using the mixed finite element method.
The degree of freedom of two nodded curved element are three translations, three rotations,
two shear forces, one axial force, two bending moment and one torque (12DOF). In order to
solve the problems in frequency domain, the element matrices are transformed into Laplace
space. The results are transformed back to time domain numerically by Modified Durbin’s
transformation algorithm. The proposed finite element formulation is verified by dynamic
analysis of a planar curved Timoshenko beam on viscoelastic foundation and the finite
element results are compared with the results available in the literature. As an original
example, a parametric study is performed on the dynamic analysis of a curved composite
beam resting on rocking effect included viscoelastic Pasternak foundation.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı karışık sonlu yöntemi ile viskoelastik zemine oturan eğri eksenli
kompozit Timoshenko çubuklarının dinamik analizidir. İki düğüm noktalı eğrisel elemanın
serbestlik derecesi üç yer değiştirme, üç dönme, iki kesme kuvveti, bir eksenel kuvvet, iki
eğilme momenti ve burulma momenti olmak üzere 12 dir. Problemi frekans uzayında çözmek
için, eleman matrisleri Laplace uzayına taşınmıştır. Elde edilen sonuçlar geliştirilmiş Durbin
algoritması kullanılarak zaman uzayına geri taşınmıştır. İlk olarak sonlu eleman formülasyonu
viskoelastik zemine oturan eğri eksenli elastik çubuklar için doğrulanmış ve literatür ile
karşılaştırması yapılmıştır. Özgün örnek olarak sallanma etkisini de dikkate alan viskoelastik
Pasternak zemine oturan eğri eksenli kompozit çubukların dinamik analizi üzerine parametrik
bir çalışma yapılmıştır.
GİRİŞ
Eğri eksenli çubuklar, mimari veya yapısal nedenlerden ötürü, bazı mühendislik
uygulamalarında daha fazla tercih edilirler. Literatürde eğri eksenli elastik ve kompozit
malzemeden yapılmış zeminsiz eğri eksenli çubuklarla ilgili çalışmaların özetlendiği literatür
taraması mevcuttur [1-3]. Elastik ve viskoelastik zemin modelleri [4] nolu çalışmada detaylı
olarak incelenmiştir. Literatürde yer alan zemine oturan eğri eksenli elastik ve kompozit
çubuklara ait çalışmalar incelendiğinde, elastik zemine oturan çubukların statik, serbest ve
zorlanmış titreşim analizlerinin yoğunluklu olarak çalışıldığı gözlenmiştir [5-15]. Viskoelastik
zeminine oturan hareketli yük etkisindeki doğru eksenli Timoshenko çubuklarının dinamik
analizin yapıldığı çalışmalar vardır [16-17]. Viskoelastik zemine oturan eğri eksenli çubuklara
ait çalışmalar elastik olanlara göre daha az olduğu gözlenmiştir [18].
Bu çalışmada, viskoelastik zemine oturan eğri eksenli kompozit çubukların dinamik analizi
frekans uzayında karışık sonlu eleman yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Timoshenko çubuk
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kuramını esas alan Laplace uzayında tanımlı çubuk denklemleri [19], bu araştırma
çerçevesinde viskoelastik zemine oturan problemler için yeniden düzenlenmiş ve zemin
parametrelerinin de içeren fonksiyonel elde edilmiştir. İki düğüm noktalı eğrisel çubuk
elemanlar için Laplace uzayında tanımlı eleman matrisleri kullanılarak Laplace uzayında
karışık sonlu eleman çözümü yapılmış ve daha sonra sayısal ters Laplace dönüşüm
yöntemlerinden biri olan geliştirilmiş Durbin algoritması [19] kullanılarak zaman uzayına geri
dönülmüştür. Bu çalışmada sallantı etkisini de hesaba katan viskoelastik zemine oturan eğri
eksenli çubuk problemi için sonlu eleman formülasyonu doğrulanmış ve sonuçlar [18] ile
karşılaştırılmıştır. Sallanma etkisinin de hesaba katıldığı viskoelastik Pasternak zemine oturan
eğri eksenli kompozit çubuk problemi farklı parametreler (zemin tipi, düzlem dairesel kirişin
merkez açısı, zamana bağlı yük tipi) için çözülerek literatüre özgün katkı sağlanmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Kompozit kesit: Ortotropik bir malzemede, σ gerilme tansörünü, ε şekil değiştirme
tansörünü ve E elastisite matrisini ifade etmek üzere gerilme şekil değiştirme bağıntısı
(1)
  E:
dir [20]. Üç boyutlu cismin gerilme şekil değiştirme bağıntıları gerilmeler üzerinde yapılan
kabullerle klasik çubuk kuramına indirgenerek [21] ve açısal doğrultular için Poisson oranları
hesaba katılarak [22] her bir tabakanın gerilme şekil değiştirme bağıntısı elde edilir (Şekil 1);

Şekil 1. Kompozitin Frenet koordinat takımında gerilme bileşenleri (N: Tabaka sayısı)
 t 
 t 
 
 
 bt   [  bt 
 
 
 tn 
 tn 

(2)

[   33 ortotrop malzeme katsayılarının yer aldığı matristir. Timoshenko çubuk kuramında
kullanılan dikdörtgen kesitin kesme düzeltme katsayısı 5 / 6 olarak alınmıştır. ut* , un* , ub* kiriş
ortamındaki yer değiştirmeler, ut , un , ub kiriş ekseni üstündeki yer değiştirmeler ve t , n , b
kesit dönmeler olmak üzere, kinematik bağıntılar

ut*  ut  b n  n  b
un*  un  b  t
ub*  ub  n  t
kullanılarak gerilmelere geçilirse,
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 u

 n ,t 
 t 
b ,t 
t ,t




 



   β 



u

u

b
0

n

 t ,b


 t ,t 

b ,t 
 bt 











u

u


0
 tn 





n ,t 



 t ,t 
 t , n

(4)

elde edilir. (4) de alt indislerde virgülden sonraki kısım belirtilen eksene göre türevi ifade
etmektedir. Tabakalı kesitin kuvvet ve moment değerleri, tabakalardaki gerilmelerin analitik
integrasyonla tabaka kalınlığı boyunca toplanılması
N

     db  dn 
T  
   db  dn 
T  
   db  d n 
M    
  b  db  dn 
    
n  dn  db 
M  
  b db  dn 
M      
n dn db 
Tt  
L 1
N

b

L 1
N

n

L 1
N

0.5 nL

bL

0.5 nL

bL1

0.5 nL

bL

0.5 nL

bL1

0.5 nL

bL

0.5 nL

bL1

t

L 1
N

bL

L 1

bL1

N

n

L 1
N

b

L 1

t

(5)

bt

(6)

tn

(7)

0.5 nL

bL

0.5 nL

bL1

tn

(8)

0.5 nL

tb

0.5 nL

0.5 nL

bL

0.5 nL

bL1

bL

0.5 nL

bL1

0.5 nL

t

t

(9)
(10)

şeklinde elde edilir (Şekil 1). (5)-(10) da, N tabaka sayısını, nL tabaka genişliğini, bL1 ve
bL , L tabakasının alt ve üst koordinatlarını ifade etmektedir. Bünye bağıntıları matris
formunda yazıldığında,
 ut ,t 


ut ,n  un ,t 

 
ut ,b  ub ,t   Cm 

 
  t ,t  C fm 

 
  n ,t 
 

b ,t



 Tt 
 
 Tn 

Cmf   Tb 
 
C f    M t 
M 
 n 
 M b 

(11)

elde edilir.
Alan denklemleri ve fonksiyonel: Sallantı etkisi katılmış viskoelastik Pasternak zeminine
oturan kompozit eğri eksenli Timoshenko çubuklarının Laplace uzayına taşınmış alan
denklemleri Frenet koordinat takımında aşağıdaki yapıda yazılır.
T, s  q   k W  T u   k P  T u, ss   A z 2u  0 

M , s  t  T  m   k R  T    I z 2 Ω  0 

(12)
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u,s  t  Ω  Cm T  Cmf M  0 

Ω,s  C fm T  C f M  0 

(13)

z Laplace dönüşüm parametresi olmak üzere (12) ve (13) de yer alan, Laplace uzayında
tanımlanmış vektörel büyüklükler u (ut , un , ub ) yer değiştirme, Ω ( t ,  n ,  b ) dönme,

T (Tt , Tn , Tb )

kuvvet,

M (M t , M n , M b )

moment vektörleridir.

k W (kWt ,kWn ,kWb )

ve

k P (k Pt ,k Pn ,k Pb ) Winkler ve Pasternak zemin katsayı vektörleridir. k R (k Rt ,k Rn ,k Rb ) zeminin
sallanma rijitlik vektörüdür. q ve m yayılı yük ve moment vektörleridir. I ( I t , I n , I b )
eylemsizlik moment vektörü, A kesit alanı,  elastik malzemenin yoğunluğu ve Cm = Cm ,
C f = C f , Cmf = Cmf ve C fm = C fm de ona ait kompliyans matrisleridir. (12) ve (13)
denklemleri operatör formda yazılır ve operatörün potansiyel olduğu ispatlandıktan sonra
Laplace uzayındaki fonksiyonel aşağıdaki gibi elde edilir [23].





I  y   [u, T,s ]  [t  Ω, T]  [M ,s , Ω]  12 Cm T, T   Cmf M, T   C fm T, M   C f M, M 

 12  A z 2  u, u   21  z 2   Ω, Ω   q, u   m, Ω  21 (kW )T u, u   21 ( k P )T u,s , u,s 
(14)
ˆ M]
ˆ ), u]  [( M  M
ˆ ), Ω]   k uˆ , u   [u,
ˆ T]  [Ω,
+ 12 ( k R )T Ω, Ω [(T  T




 P , s 
  k P u,s , (u  uˆ ) 

(14) de yer alan şapkalı terimler bilinen sınır koşullarını, alt indisler  geometrik ve 
dinamik sınır koşullarını ifade etmektedir.
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.
Sayısal ters Laplace dönüşüm algoritması: Viskoelastik zemine ait parametreler, [24,25] de
viskoelastik helisel çubuklar için doğrulanmış 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 [24-28]
kullanılarak zaman uzayına geri taşınmıştır.
SAYISAL SONUÇLAR
İki ucundan tutulu, viskoelastik Pasternak zemine oturan eğri eksenli kompozit çubuğun
çözümüne geçilmeden önce, viskoelastik Winkler zemine oturan eğri eksenli izotrop çubuk
problemi çözülmüş ve literatür [18] ile karşılaştırılmıştır. Her iki problemin çözümünde de
sallanma etkisi dikkate alınmıştır.
Viskoelastik Winkler zemine oturan izotrop düzlem daire çubuk: Çubuk probleminin
çözümünde kullanılan geometri, zemin parametreleri ve malzemeye ait bilgiler sırasıyla şöyle
özetlenebilir: Düzlem daire çubuğun yarıçapı R  7.63m , merkez açısı   180 ve
dikdörtgen çubuk kesitinin boyutları b  h  0.762 m dır. Viskoelastik zemin için Winkler ve
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sallanma katsayıları kWb  23.623MPa , kRt  1143kNm/m ve sönüm katsayıları Wb  Rt
( 0 ; 2362.3 Ns/m 2 ; 23623 Ns/m 2 ; 236230 Ns/m 2 ) dır. Çubuk malzemesinin elastisite modülü
E  47.24 GPa , kayma modülü G  19.68 GPa , malzeme yoğunluğu   5000 kg/m3 dür.
Üçgen impulsif tip düzleme dik olarak çubuğun tam ortasına etki eden P  Pz (t ) tekil
yükünün şiddeti Po  100 kN dir. Probleminin çözümü Laplace uzayında gerçekleştirildiği
için, sonuçların zaman uzayına taşınmasında kullanılan geliştirilmiş Durbin algoritması için
gerekli parametreler aT  6 ve N  29 dır. Düzlem dairesel çubuğun dinamik davranışı
0  t  0.25s aralığında incelenmiş ve üçgen impulsif için yükün etkime süresi t yük  0.064s
olarak alınmıştır.
Yakınsama analizi: Dairesel çubuğun tam orta noktasındaki yer değiştirme ( ub ) ve dönme
(  t ) ile çubuğun tutulu ucundaki moment ( M t ) elastik zemine oturan ( Wb  Rt  0 ) çubuk
probleminde 20, 40, 60 80, 100 sonlu elemanlar için çözülmüş ve 0  t  0.25s zaman
aralığında değişimleri Şekil 2a-c de verilmiştir. Şekil 2 deki grafikler t  0.032s için
incelendiğinde 80 ve 100 eleman da sonuçların üst üste düştüğü 100 elemana göre yüzdesel
farkın sıfır olduğu gözlenmiştir. Çözümlere 80 eleman ile devam edilmesine karar verilmiştir.

(a) ub nin değişimi

(b)  t nin değişimi
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(c)  t nin değişimi
Şekil 2. Elastik zemine oturan izotrop kesitli düzlem dairesel çubuk için yakınsama analizi
Literatürle karşılaştırma: Sallanma etkisinin dikkate alındığı viskoelastik Winkler zemine
oturan çubuk problemi Wb  Rt ( 0 ; 2362.3 Ns/m 2 ; 23623 Ns/m 2 ; 236230 Ns/m 2 ) sönüm
oranları için çözülmüş ve literatür [18] ile karşılaştırmak üzere dairesel çubuğun tam orta
noktasındaki yer değiştirme ( ub ) ve dönme (  t ) ile çubuğun tutulu ucundaki moment ( M t )
Şekil 3 de verilmiştir. [18] de sonuçlar grafiksel olarak verilmiştir. Grafik üstünden sağlıklı
sayısal veri okunamadığı için [18] deki grafikler ile Şekil 3 şekilsel olarak karşılaştırılmış ve
sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu gözlenmiştir. Şekil 3 sönüm oranındaki artışın çubuğun
dinamik davranışını nasıl etkilediğini göstermektedir. Şöyle ki, sönüm arttıkça titreşim
hareketinin genliği azalmaktadır. Şekil 3 den t  0.032s deki Wb  Rt ( 2362.3 Ns/m 2 ;
23623 Ns/m 2 ; 236230 Ns/m 2 ) için elde edilen ub ,  t ,  t sonuçları Wb  Rt  0
sonuçlarına göre sırasıyla normalize edilirse, sönüm arttıkça titreşim hareketinin genliğindeki
yüzdesel azalmanın ub için %0.44, %4.28 ve %30.6;  t için %0.60,%5.69 ve %38.2;  t
için %0.36, %3.68 ve %34.6 olduğu tespit edilmiştir.

(a) ub nin değişimi

(b)  t nin değişimi
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(c)  t nin değişimi
Şekil 3. Viskoelastik Winkler zemine oturan izotrop kesitli düzlem dairesel çubuğun farklı
sönüm oranları için dinamik davranışı

Şekil 4. Viskoelastik Pasternak zemine oturan kompozit eğri eksenli çubuk
Viskoelastik Pasternak zemine oturan kompozit düzlem daire çubuk: Kesiti beton ve
çelikten oluşan kompozit çubuk (Şekil 4) probleminin çözümünde kullanılan parametreler
sırasıyla şöyle özetlenebilir: Düzlem daire çubuğun yarıçapı R  3m , merkez açılar
  45 ; 90 ;135 ; 180 , genişliği b  0.75 m olan beton ve çelik dikdörtgen tabakaların
kalınlıkları sırasıyla hb  0.40 m ve hç  0.05 m dir. Eb  30 GPa , Eç  210 GPa , b  0.2 ,

ç  0.3 ,

b  2400 kg/m3

ç  7850 kg/m3

dür.

Viskoelastik

zemin

katsayıları

kWb  69 MPa , kRt  13.8MN ve sönüm katsayıları Wb  138 kNs/m2 ,  Rt  5520 Ns ,

 Pb  100 kNs dır [17]. Probleminin çözümü Laplace uzayında gerçekleştirildiği için,
sonuçların zaman uzayına taşınmasında kullanılan geliştirilmiş Durbin algoritması için gerekli
parametreler aT  6 ve N  29 olarak alınmıştır. Viskoelastik Pasternak zeminine oturan
düzlem dairesel çubuğun dinamik davranışı 0  t  0.25s aralığında incelenmiştir. Dikdörtgen
impulsif tipte düzleme dik olarak çubuğa etki eden q  qz (t ) yayılı yükünün şiddeti
qo  14.1kNm ve dikdörtgen impulsif yükleme için yükün etkime süresi t yük  0.064s dir.
Sonuçlar dairesel çubuğun tam orta noktasındaki yer değiştirme ( ub ) ve dönme (  t ) ile
çubuğun tutulu ucundaki moment ( M t ) üzerinden tartışılmıştır.
Viskoelastik zemin modellerinin dinamik davranışa etkisi: Viskoelastik zeminin dinamik
davranış üzerindeki etkisini görebilmek için farklı zemin modelleri üzerinden araştırma
sürdürülmüştür. Bu amaçla kullanılan modeller 1) Winkler (W), 2) Winkler ve sallanma
(WR), 3) Pasternak (P), 4) Pasternak ve sallanma (PR) için çözümler yapılmış ve ( ub ,  t ,
M t ) için elde edilen sonuçların zaman içindeki dağılımı Şekil 5 de verilmiştir. ub yer
değiştirme grafiğindeki ilk pik değerinde (Şekil 5a) zeminin etkisini irdeleyebilmek için
seçenekler (WR, P, PR), Winkler (W) e göre normalize edilirse, sırasıyla titreşim hareketinin
genliğinde WR için %1.5, P için %2.8 ve PR için %4.23 azalma olduğu gözlenmiştir.
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(a) ub nin değişimi

(b)  t nin değişimi

(c)  t nin değişimi
Şekil 5. Zemin tipinin dinamik davranışa etkisi
Viskoelastik zemin modelinin dairesel çubuk geometrisine etkisi: Pasternak ve sallanma zemin
parametrelerinin tümünün hesaba katıldığı viskoelastik zemine oturan kompozit eğri eksenli
çubuk problemi farklı merkez açılar (   45 ; 90 ;135 ; 180 ) için çözülmüş ve ( ub ,  t , M t )
için elde edilen sonuçların zaman içinde değişimi Şekil 6 de verilmiştir. PR zemin modelinin
merkez açısının değişimine etkisini irdeleyebilmek için ub yer değiştirmesi grafiğinde (Şekil
6a) ilk pik değerleri okunmuş ve (   45 ; 90 ;135 ) için elde edilen veriler,   180
verilerine göre normalize edilmiştir. Sonuç olarak, sırasıyla titreşim hareketinin genliğinde
  135 için %26.2,   90 için %71.2,   45 için %97.2 azalma olduğu gözlenmiştir.
Merkez açı azaldıkça titreşim hareketinin periyodu da azalmaktadır (Şekil 6a-c).
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(a) ub nin değişimi

(b)  t nin değişimi

(c)  t nin değişimi
Şekil 6. Düzlem dairesel çubuğun merkez açısının dinamik davranışa etkisi
Zamana bağlı yük tipinin yapı davranışına etkisi: Dikdörtgen ve üçgen impulsif yükleme
durumları için Pasternak ve sallanma zemin parametrelerinin katıldığı viskoelastik zemine
oturan kompozit eğri eksenli çubuk problemi çözülmüş ve ( ub ,  t , M t ) için elde edilen
sonuçların zaman içindeki değişimi Şekil 7 ve Şekil 8 de sırasıyla verilmiştir. Her iki yükleme
durumu için de q  qz (t ) yayılı yükünün şiddeti qo  14.1kNm ve yükün etkime süresi
t yük  0.064s alınmıştır. ub yer değiştirmesinde ilk pik değerleri (Şekil 7a ve Şekil 8a)
impulsif yükün etkisini irdeleyebilmek için grafiklerden okunmuş ve dikdörtgen impulsif
yüke göre üçgen impulsif yük etkisindeki çubuğun yer değiştirmesinde %29.2 azalma olduğu
gözlenmiştir.

(a) ub nin değişimi
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(b)  t nin değişimi

(c)  t nin değişimi
Şekil 7. Dikdörtgen impulsif yükün dinamik davranışı

(a) ub nin değişimi

(b)  t nin değişimi
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(c)  t nin değişimi
Şekil 8. Üçgen impulsif yükün dinamik davranışı
SONUÇLAR
Viskoelastik Pasternak zemine oturan eğri eksenli kompozit çubukların dinamik davranışı için
parametrik bir çalışma yapılmıştır. Timoshenko çubuk kuramına dayalı karışık sonlu eleman
algoritması kullanılarak Laplace uzayında elde edilen çözümler geliştirilmiş Durbin dönüşüm
algoritması kullanılarak zaman uzayına taşınmıştır. Sonuçlar detaylı bir şekilde yorumlanmış
ve literatüre önemli katkı sağlanmıştır.
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POLİETİLEN PLASTİK ATIKLARIN BETONUN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Cihan Karademir1, Egemen Teomete2
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Egemen Teomete2- İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
ABSTRACT
Industrialization in the world causes long-term and non-degradable solid wastes in nature.
Plastic wastes are among the most striking solid wastes. Removing and recycling plastic
waste also leads to financial and environmental problems. The use of these wastes in concrete
aims not only to reduce the environmental pollution but also to improve the mechanical
properties of the concrete. For this purpose, compressive strength and bending strength tests
of concrete were carried out by adding waste polyethylene plastic which has passed washing
and cutting process, in volumetric proportion of 0%, 0.2%, 0.5%, 0.8%, 1% and 1.5% by
volume. The addition of waste plastic increased the flexural toughness of the concrete
significantly while a small decrease in compressive strength and flexural strength was
observed. In application, the decrease in compressive strength can be foreseen and
compensated, thus would not be a problem. According to the results obtained, plastic waste
can be used as fiber in concrete.
ÖZET
Dünyadaki endüstrileşme doğada uzun süre kalan ve parçalanmayan katı atıklara neden
olmaktadır. Plastik atıklar en dikkat çeken katı atıklar arasındadır. Plastik atıkları, ortadan
kaldırmak ve geri dönüştürmek de maddi ve çevresel problemlere yol açmaktadır. Bu atıkların
beton içerisinde kullanılması çevresel kirliliği azaltmanın yanında betonun mekanik
özelliklerini de iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda geri dönüşüm
sürecinde yıkama ve kesme işleminden geçen atık polietilenin, hacimce %0, %0.2, %0.5,
%0.8, %1 ve %1.5 oranlarında betona katarak, betonun basınç dayanımı ve eğilme dayanımı
deneyleri yapılmıştır. Betona plastik atık katılması, eğilme tokluğunu önemli ölçüde arttırmış,
basınç ve eğilme dayanımını biraz düşürmüştür. Uygulamada, betonun basınç dayanımındaki
düşüş öngörülerek tasarım yapılırsa, sorun oluşturmaz. Elde edilen sonuçlara göre plastik
atıkların beton içerisinde lif olarak kullanılabilirliği görülmüştür.

GİRİŞ
Plastik, günlük yaşantımızın önemli parçasıdır ve düşük yoğunluklu, dayanıklı, üretim
kolaylığı ve düşük maliyetli olmasından ötürü son yıllarda üretimi daha da artmaktadır.
Dünya plastik üretimi 2011 yılında 279 milyon tondur. 2015 yılında %15 artışla 322 milyon
ton plastik üretimine ulaşmıştır [1]. Artan plastik üretimi ve plastiğin çevre içerisinde uzun
süre kalması atık plastik miktarında artışa neden olmaktadır. Bu durum çevre kirliliği
oluşturarak doğaya zarar vermektedir [2]. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre
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Türkiye’de yılda 28 milyon ton belediye atığı oluşuyor. Bu atıklarının %2 si plastiktir. Bu
verilere göre Türkiye’de belediyeler 2014 yılında 560,000 ton plastik atık toplamıştır [3].
Plastik atıkların geri dönüşümü ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu geri
dönüşüm çalışmalarından birisi de plastik atıkların yapı sektöründe yeniden kullanılmasıdır.
Önceki çalışmalarda kullanılan başlıca plastik tipler; PVC, polietilen (PE), polipropilen (PP),
polietilen telefat (PET) ve naylondur [4]. Bu deneysel çalışmada atık plastik olarak polietilen
(PE) kullanıldı. Polietilen, yumuşak ve esnek bir plastiktir. Çöp torbaları, çöp kutuları,
paketleme ve ambalaj filmi gibi geniş bir kullanım alanı vardır [5]. Atık polietilenin beton
içerisinde farklı yüzdelerde kullanarak betonun mekanik özellikleri iyileştirilmek
istenmektedir. Yapılan çalışmalarda plastik oranı arttıkça betonun basınç dayanımında azalma
görülse de çekme mukavemetini arttırmaktadır [6]. Başka bir çalışmada, % 80 polietilen ve %
20 polistirenden oluşan kırılmış plastik kapları, betonda agrega olarak kullandılar. Atık plastik
oranının artmasıyla basınç dayanımının ve eğilme mukavemet değerlerinin düştüğü
görülmektedir. Buna ek olarak, hafif beton üretiminde plastik kullanılabilirliği gözlenmiştir
[7]. Diğer deneysel çalışmalarda polietilen, çelik lif ile birlikte hibrit karışımlar elde etmek
için kullanılmıştır. Statik dayanımı ve gerçek patlama dayanımı karşılaştırıldı. Hibrit çelik lif
ve polietilen lif eklenmesi, beton basınç dayanımı daha da arttırırken, daha iyi çekme gerilimi
kapasitesi sağladığı görülmektedir [8]. Bu deneysel çalışma kapsamında ise beton içerisine
hacimce %0, %0.2, %0.5, %0.8, %1 ve %1.5 oranlarında atık polietilen katarak lifli beton
elde edilmiştir. Bu numunelerin eğilme dayanımı, eğilme enerjisi basınç dayanımı ve basınç
enerjisi bulunmuştur, bu testlerde farklı oranlardaki atık plastik lifler kullanılarak örneklerden
hangisinin uygun olduğu incelenmiştir.

MALZAME VE METOD
Atık polietilenin betonun mekanik özelliklerine etkisini araştırmak için, altı farklı karışım
tasarlandı ve test edildi. Karışım için kullanılan malzemeler; çimento, silika dumanı,
süperakışkanlaştırıcı, ince ve iri agregalar, atık polietilen ve su kullanıldı.
Türk standartlarına uygun CEM II B-M (L-W)42.5 R tipi çimento kullanıldı. İzmir ilinin
Bornova bölgesinden elde edilen ince agrega (0-5mm) ve iri agrega (5-15mm) karışımlarda
kullanıldı. Yüksek performanslı beton davranışını sağlamak için süperakışkanlaştırıcı Sika
Viscocrete hightech 30 ile silika dumanı kullanıldı. Karışımlar içilebilir nitelikte su ile
hazırlandı.
Geri dönüştürülmek üzere toplanan çoğunluğu yiyecek torbası olarak kullanılmış atık
polietilenler(PE) Şekil 1.a.’da görüldüğü gibi geri dönüşüm işlemlerinden geçmektedir.
Kesme ve yıkama işlemlerinden geçen atık polietilenlerin uzunluğu 5 mm ile 40 mm
arasındadır. Bu atık malzemeler beton içerisinde lif olarak kullanılmak istenmektedir ve Şekil
1.b.’de gösterilmektedir.
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Şekil 1.a. Yıkama ve kesme işlemleri b. Karışımlara katılan polietilen lifleri
Kullanılan malzemelerin yoğunlukları Tablo 1'de verildi. PE liflerin yoğunluğu ASTM
(D1895- 96)’e uygun olarak belirlendi [9].
Tablo 1. Malzeme yoğunlukları
Yoğunluk (Kg/dm³)

Malzeme
Çimento

2,98

Silis Dumanı

2,3

Süperakışkanlaştırıcı

1,09

İnce agrega

2,7

İri agrega

2,6

Polietilenler(PE)

0,917

(TS 802-2009) uygun olarak karışım tasarlandı [10]. Su /bağlayıcı oranı 0.54; silika dumanı
/toplam bağlayıcı (çimento+silika dumanı) oranı %10 olarak belirlendi. Akışkanlaştırıcı katkı
bağlayıcının %1 oranında kullanıldı. Akışkanlaştırıcının su kesme oranı %10 alındı.
Atık Lif içermeyen referans beton karışımı (M0)’nın 1 m3 ünde şunlar mevcuttur; çimento
342 kg/m3, iri agrega (5-15 mm) 665 kg/m3, ince agrega (0-5) 986 kg/m3, su 224,5 kg/m3,
silika dumanı 38 kg/m3 ve akışkanlaştırıcı 3,8 kg/m3 içerir. BPE1-BPE2-PPE3-BPE4 ve
BPE5 karışımları için atık PE lif hacminin toplam hacme oranı, sırasıyla,% 0.2,% 0.5,% 0.8,%
1 ve% 1.5 dur.
Her karışım için üçer adet 75 mm x 75 mm × 305 mm boyutlarındaki prizma örnek Şekil
2’deki çelik kalıba döküldü. Her karışım oranı için 3 adet olmak üzere toplam 18 adet 75mm
x 75mm x 305mm’lik prizmatik örnekler elde edildi. Her numune bir gün boyunca kalıpta
bekletildi. Sonra 28 gün boyunca 20 °C sıcaklıkta su içerisinde bırakıldı. Daha sonra 7 gün
laboratuvar koşullarında bekletildi. Tüm örnekler 36. günde önce eğilme dayanımı testine,
eğilme dayanımı testinden çıkan kirişlerin iki tarafına 75mm x 75mm’lik demir plaka
yardımıyla basınç dayanımı testleri yapıldı.
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Şekil 2. Kullanılan çelik kalıp
Eğilme deneyleri ASTM 1609 göre yapıldı [11]. İlk olarak, maksimum yükleme kapasitesi
300 kN olan deney cihazı ile üç nokta eğilme deneyi yapıldı (Şekil 3). Yükleme hızı 0,1
mm/dk alındı ve numunelerin orta nokta yer değiştirmesi 1.8 mm olduğunda deneye son
verildi. Her karışım için üç numuneye eğilme testi yapıldı. Daha sonra, eğilme deneyinde elde
edilen numunenin iki tarafına Şekil 4 görüldüğü gibi basınç dayanımı deneyleri
gerçekleştirildi. Yükleme hızı 0,5 mm/dk olarak alındı. Yük maksimum yükün %50'sine
düştüğünde deney durduruldu.

Şekil 3. Üç noktalı eğilme deneyi.

Şekil 4. Basınç deneyi.
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Eğilme Dayanımı (MPa)

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Polietilen lifli betonların eğilme dayanımı her lif oranın ortalama değer alınarak Şekil 5’de
gösterilmektedir. Hata çizgileri 3 örneğin +-1 standart sapmasını gösterir. Eğilme dayanımı
değeri lif oranı arttıkça azalma eğilimi gösterse de standart sapmalar göz önünde alındığında
önemli bir değişim olmadığı saptanmıştır.
8
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2
Şekil 5. Eğilme dayanımı - lif hacimsel oranı ilişkisi

Eğilme Kırılma Enerjisi
(N.mm)

Polietilen lifli betonların eğilme dayanımdaki kırılma enerjisi, kiriş orta noktasının 1.8 mm
değere kadar yük-yerdeğiştirme eğrisinin altındaki alanın hesaplanmasıyla bulunur. Her lif
oranındaki betonun ortalama değeri alınarak kırılma enerjisi değeri Şekil 6’da verilmiştir.
Polietilen içermeyen lifsiz M0 karışımının kırılma enerjisi değeri 487.7 N.mm iken lif oranı
arttıkça BPE1 (%0.2)’de en az %148’lük artışla 723.6 N.mm, BPE5 (%1.5)’de en fazla
%277’lık artışla 1351.2 N.mm kırılma enerjisi değerine ulaşır. Polietilen lif oranı beton
içerisinde arttıkça kırılma enerjisi değerinin arttığı gözlemlenmektedir. Bu artış, polietilen
liflerin çatlakları köprüleme etkisiyle açıklanabilir.
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Şekil 6. Eğilme tokluğu- lif hacimsel oranı ilişkisi
Polietilen lifli betonların yük-deplasman grafiği Şekil 7’da verilmektedir. Polietilen lif oranı
arttıkça beton daha fazla yer değiştirme yaparak maksimum yüke ulaşmaktadır. Maksimum
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yükten sonra betonlardaki polietilen lifler köprüleme etkisi ile yük taşımaya devam eder. Lif
oranı arttıkça beton kırıldıktan sonra yük taşıma kapasiteleri de artmaktadır ve kırılma
enerjisinde belirgin bir artış elde edilmektedir.

Şekil 7. Eğilme deneyinde kuvvet-yer değiştirme eğrisi grafiği
Polietilen lifli betonların basınç dayanımı testlerinin sonuçları Şekil 8’de gösterilmektedir.
Polietilen lif içeren numunelerin ortalama basınç dayanımının, lif oranı arttıkça, azalmakta
olduğu görülmektedir. M0 referans beton 55.8 MPa ortalama basınç dayanım değerine
sahipken, BPE5 (%1,5) 37.9 MPa ortalama basınç değeri ile %32lik dayanım kaybı
görülmektedir. Bu dayanım kaybının sebebi atık lifler boşluk olarak davranır ve matrisi
zayıflatır. Yüksek lif oranlarında boşluk etkisi daha fazla görüldüğü için dayanımda önemli
kayıplar gözlenmektedir.

Basınç Dayanımı (MPa)
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Şekil 8. Her lif oranındaki betonun ortalama değeri
Basınç dayanımında kırılma enerjisi, yük-yerdeğiştirme eğrisinin altındaki alan, maksimum
yüke kadar bulundu. Elde edilen sonuçlar Şekil 9’da verilmiştir. Kırılma enerjisi M0’a göre
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%10-34 azalmaktadır. Bunun nedeni basınç deneyinde betonun içerisinde bulunan atık lifler
zayıf noktalar oluşturarak betonun dayanımını düşürür. Kırılma enerjisi değeri maksimum yük
değerine göre değiştiği için basınç kırılma enerjisi ile basınç dayanımı değerleri benzer eğilim
gösterir.

Basınç Kırılma Enerjisi N.
mm
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Şekil 9. Basınç kırılma enerjisi - lif hacimsel oranı ilişkisi

Elastisite Modülü (MPa)

Elastisite modülü değerleri basınç deneyinde gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinden elde
edilmiştir. Deney sonuçlarından elde edilen elastisite modülü değerleri Şekil 10’da verilmiştir.
Standart sapmalar göz önüne alındığında atık polietilen lifin betonun elastisite modülünde
önemli değişikliğe neden olmamaktadır.
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Şekil 10. Elastisite modülünün lif hacimsel oranı ile değişimi
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SONUÇLAR
Yapılan deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir.
1. Beton içerisine polietilen lif eklenmesiyle basınç dayanımı azalmaktadır. Bunun
nedeni basınç dayanımı testi sırasında atık lifler boşluk olarak davranır ve dayanımı
düşürmektedir. Bu durumda lif oranı arttıkça dayanımda azalma görülür.
2. Basınç kırılma enerjisi maksimum kuvvete göre değiştiği için basınç dayanımı ile
benzer etki görülmektedir. Lif oranı arttıkça basınç kırılma enerjisi de azalmaktadır.
3. Atık polietilen lifli betonların eğilme dayanımı lifsiz referans betona göre
değişmemiştir.
4. Polietilen lifli betonlar, lifsiz referans karışıma göre enerji yutarak sünek bir şekilde
kırılmaktadır. Eğilme kırılma enerjisi, lif oranı arttıkça artmaktadır. BPE5 (%1.5)
eğilme kırılma enerjisi M0’a göre yaklaşık 2.8 kat artış göstererek 1351.2 N.mm
değerine ulaşarak en yüksek kırılma enerjisi değerine sahiptir. Eğilme kırılma
enerjisindeki liflerin çatlakları köprülemesiyle açıklanabilir.
5. Polietilen lifin betonun elastisite modülünde önemli bir değişikliğe neden
olmamaktadır.
6. Betona polietilen lif eklemek betonun basınç dayanımında düşüş gösterse de bu düşüş
göz ününe alınarak referans karışımın değiştirilmesi ile dayanımdaki azalma
giderilebilir. Atık polietilen plastiğin geri kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi,
sünek ve daha düşük maliyetli beton elde edilmesi atık plastiklerin yapı sektörü
içerisinde kullanılabilirliğini göstermektedir.
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3 BOYUTLU ÇOK BLOKLU YAPISAL AĞLI EULER/NAVIER- STOKES
ÇÖZÜCÜSÜ İLE TEK MOTOR ARKA GÖVDE ETKİLEŞİMİNİN
İNCELENMESİ
Ali Ruhşen Çete1 ve Serkan Mengi2
1,2
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
ABSTRACT
The aim of this study is to develop and validation of an implicit scheme Euler/Navier-Stokes
solver using multi-block mesh. This solver depends on Finite Difference Method (SFM) and
the Up-Down Approximate Factorization (LU Approximate Factorization) methods. This
algorithm is a proven method for compressible flows. Additionally, it is suitable method for
the solution of the subsonic, transonic and supersonic flow conditions. 2 mesh block is used
for the solution of the numerical investigation of the flow. Validation of the multi-block 3
dimensional flow simulation is done by using the experimental results [1] taking from
AGARD-AR 303. He investigated the interaction between body and engine experimentally.
Pressure coefficient taking from the body of the model and experimental results of the study
are compared with each other. For the comparison study, x locations of the numerical results
are divided by the length of the body in order to obtain non-dimensional values. Pressure
coefficient values are compared with the experimental data starting from 0.6 to 1.0.
According to the results of the study, numerical data of the study agreed well with the
experimental results.
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı, çok bloklu çözüm ağı yaklaşımı ile 3 boyutlu Euler/NavierStokes akım çözücüsü geliştirilmesi ve doğrulamasıdır. Çözücü Sonlu Farklar Metodu (SFM);
Yukarı-Aşağı Yaklaşık Çarpanlara ayırma algoritmasına (LU Approximate Factorization)
dayanmaktadır. Bu çözüm algoritması sıkışabilir akışlar için kanıtlanmış olup, sesaltı,
transonik ve sesüstü akım koşullarında kullanılmaya uygundur. Sayısal çözüm için 2 bloklu
bir çözüm ağı yapısı kullanılmıştır. Çok bloklu ağ yapısı mantığına dayalı olarak geliştirilen 3
boyutlu çözücünün doğrulama çalışması için AGARD AR-303’deki motor gövde
etkileşiminin deneysel olarak incelendiği deneysel çalışması [1] kullanılmıştır. Sayısal
çalışma sonucunda elde edilen gövde üzerindeki basınç katsayısı değerleri deneysel veriler ile
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapmak için kullanılan basınç katsayısı değerleri uçak gövde
uzunluğu kullanılarak boyutsuzlaştırılmıştır. x/L değeri 0.6 dan 1.0 değerine kadar
karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde, sayısal ve deneysel verilerin
oldukça uyumlu olduğu görülmüştür.
GİRİŞ
Gelişen bilgisayar teknolojisi ile aerodinamik mühendislik problemlerinin çözümünde sayısal
metotların kullanılması deneysel çalışmalar ile karşılaştırıldığında büyük kolaylıklar
sağlamaktadır. Tüm sistemin üretilmesi ve rüzgar tünelinde testlerinin gerçekleştirilmesi her
durumda mümkün olmamaktadır. Bunun aksi durumlarda bile deneysel olarak modelin
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incelenmesi ve testlerinin yapılması oldukça zaman alıcı ve maliyetli bir süreçtir. Bu sebeple
bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilecek aerodinamik analizler kavramsal tasarımdan detay
tasarıma kadar tüm süreçte oldukça büyük bir önem kazanmaktadır. Modelin modifikasyon
sürecinde yapılan değişikliklerin kısa sürede incelenmesi, değerlendirilmesi ve istenilen
değişikliklerin yapılması sayısal yöntemler kullanılarak daha hızlı bir şekilde
gerçekleştirilebilir. Bu sebeple, karmaşık geometrik yapıların aerodinamik analizlerinin hızlı
bir şekilde ve yüksek doğrulukla modelleyebilecek bir çözücü geliştirilmesi büyük önem
kazanmaktadır.
Bu zamana kadar literatürde 3 boyutlu Yapısal Ağlı Euler/Navier-Stokes akım çözücüsü
geliştirilmesi konusunda birçok çalışma mevcuttur. Bu konudaki öncü çalışmaların temeli
Pulliam [2] tarafından atılmıştır. Bu çalışmada 2 ve 3 boyutlu akım simülasyonlarında
kullanılmak üzere Euler ve İnce Tabaka (Thin-Layer) Navier-Stokes çözücüsü Değişen Yönlü
Kapalı (Alternating Direction Implicit) formülasyon kullanılarak geliştirilmiştir. Obayashi ve
Fujii [3] yaptıkları çalışmada mevcut çözüm algoritmasına Yukarı-Aşağı Yaklaşık Çarpanlara
ayırma algoritmasına başarıyla uygulamışlardır. Böylece çözüm algoritmasının 3 boyutlu
sıkıştırılabilir akış için kullanılabileceğini göstermişlerdir. Bu konudaki diğer literatür
çalışmalarına literatürde mevcuttur [4], [5], [6], [7].
Yapılan çalışmanın temel amacı, Sonlu Farklar Metodu ve Yukarı-Aşağı Yaklaşık Çarpanlara
ayırma algoritması kullanılarak çok bloklu yapısal ağ kullanan 3 boyutlu Euler/Navier-Stokes
akım çözücüsü geliştirilmesi ve bu çözücünün deneysel veriler ile karşılaştırılarak doğrulama
çalışmasının yapılmasıdır. Yapılan çalışmada motor gövde etkileşimi 2 bloklu bir çözüm ağı
yapısı ile 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Karşılaştırma için AGARD AR-303’deki Berrier
[1] deneysel çalışması kullanılmıştır. Doğrulama için gövde üzerindeki basınç katsayıları
dikkate alınmıştır. Sayısal çözümler sonucunda elde edilen veriler deneysel veriler ile uyum
göstermiştir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniğinin temelini oluşturan Navier-Stokes denklemleri 3 boyutlu
eğrisel koordinatlarda, daimi olmayan, sıkıştırılabilir, viskoz bir akış için boyutsuzlaştırılmış
hali şu şekilde ifade edilebilir,
(1)
Eş. (1)’de yer alan terimler sırasıyla şu şekilde ifade edilebilir;

,
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Eş. (1)’de, k = 0 durumu viskoz olmayan akış durumuna karşılık gelmektedir. Bunun aksine,
k = 1 durumu ise viskoz akış durumunu göstermektedir. Ayrıca denklemlerde yer alan U, V
ve W terimleri şu şekilde yazılabilir;

Denklemlerde yer alan bir başka terim olan basınç terimi, ideal gazın toplam enerjisine,
yoğunluğuna ve hızına bağlı olarak ifade edilirse;
(2)
Eş. (2)’de yer alan γ terimi özgül ısılar oranı olup 1.4 değerine eşittir. Denklemlerde yer alan
ses hızı terimi ise ideal gaz kanunundan yararlanılarak şu şekilde ifade edilebilir;

Dinamik viskozite katsayısı,
sabit bir değer ve hesaplanacak bir türbülanslı girdapçık
viskozitesinin toplamı şeklinde ifade edilecektir. Re ve Pr terimleri sırası ile Reynolds ve
Prandtl sayılarına karşılık gelmektedir.
Eş. (1)’in çözülebilmesi için metrik ifadelere ihtiyaç vardır. Bu denklemde yer alan metrikler
şu şekilde ifade edilebilir;

Metrik ifadeleri çözüm ağının iç kısımlarındaki noktalar için ikinci dereceden merkezi farklar
yöntemi ile sınır noktalarında ise tek taraflı (one-sided) formülasyon ile hesaplanır. Eş. (1)
denkleminin boyutsuzlaştırma işlemi şu terimler yardımıyla yapılmıştır;

Yukarıdaki denklemlerde
uzunluğu temsil etmektedir.

ve

indisleri sırası ile serbest akım koşullarını ve referans
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Eş. (1)’de yer alan denklem takımlarının çözümü için çözüm algoritması olarak Kapalı
yöntem uygulanmıştır. Bunun sebebi ise, çok yoğun bir çözüm ağı yapısı için stabilitenin
zaman adımı üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin ortadan kalkmasıdır. Bu çözüm algoritmasının
Eş. (1)’e uygulanması sonucunda şu denklem elde edilir;
(3)
Eş. (3)’de yer alan terimi zaman adımını göstermektedir. Bu eşitliğin sağ tarafındaki ilk
terim daha açık ifadesi ile şu şekilde yazılabilir;

(4)
Eş. (3)’de ’nun non-lineer fonksiyonları olan
açılımları kullanılarak şu şekilde ifade edilebilir;

,

,

ve

akı vektörleri Taylor seri

Yukarıdaki denklemlerde yer alan , , ve
Akı Jakobienleri olarak adlandırılır. Eş. (4)
denkleminin Eş. (3)’te yerine yazılması ile Üçgen (Delta) algoritması şu şekilde elde edilir;
(5)
Eş. (5)’de yer alan uzay kısmi türevleri ikinci mertebeden merkezi farklar yöntemi ile
belirlenecektir. Bu sayede, zamanda birinci, uzayda ikinci mertebeden hassasiyete sahip bir
formülasyon elde edilmiştir. Eş. (5) denkleminin çözümünde Yaklaşık Çarpanlara ayırma
algoritması ve LU-ADI (Alt-Üst Ayrıştırma-Alternatif Kapalı Yönler) şemasının kullanılması
ile sayısal çözücünün geliştirilmesi sağlanmıştır. Non-lineer akımların çözümü sırasında
ortaya çıkan stabilite sorununun çözümü için çözüm algoritmasına yapay sönümleme
(artificial dissipation) terimleri eklenmiştir.
Bu aşamadan sonra yapılması gereken çok bloklu çözüm ağı yapısı için sınır koşullarının
belirlenmesi olacaktır. Çok bloklu ağ yapısı sayısal analizlerde oldukça fazla avantaj
sağlamasına rağmen sınır koşullarının doğru şekilde verilmesi ve bloklar arasında bilgi
alışverişinin düzgün bir şekilde sağlanması oldukça önemlidir. Karşılaştırma için kullanılacak
deneyde sabit basınçlı egzoz jeti basınç değerleri verilmiştir. Bu basınç değerleri egzozun
toplam basıncının sonsuzdaki statik basıncı kullanılarak boyutsuzlaştırılmıştır. Sınır şartı
değerleri bu basınç oranları kullanılarak verilmiştir. Sınırdaki noktalarındaki hız, yoğunluk ve
enerji değerleri bu basınç oranlarından çıkarılmalıdır. Bu noktada akışın izantropik olduğu
kabulü yapılmıştır. Mach sayısı izantropik akış için verilen bu basınç oranları cinsinden şu
şekilde yazılabilir;
(6)
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Eş. (6) elde edilen Mach değerleri yardımıyla sınırdaki hız değerleri kolaylıkla hesaplanabilir.
Aynı şekilde boyutsuz yoğunluk ve basınç değerleri sırası ile yine Mach sayısı cinsinde şu
denklemler yardımıyla hesaplanabilir;

ÇÖZÜM AĞI YAPISI
Çok bloklu çözüm ağı yapısının sayısal analizlerde kullanılması birçok avantajı beraberinde
getirir. Çok bloklu yapısal ağlar sayesinde karmaşık geometrik yapıların sayısal analizleri
kolaylıkla yapılabilir. Kararlılık ve hassasiyet açısından çok daha başarılı sayısal çözümler
gerçekleştirilebilir. Her bir çözüm bloğunun birbirinden bağımsız olarak çözülebilmesi
sayesinde çözücünün farklı işlemcilerde paralel olarak çalıştırılması ile hesaplama süresi için
gereken süre kısaltılabilir. Karmaşık geometrilerin analizleri için kullanılan tek bloklu ağ
yapısının getirdiği kısıtlamalar çok bloklu ağ yapısı kullanılarak elimine edilebilir ve daha
başarılı sonuçlar elde edilebilir. Tek motor arka gövde etkileşimi için 2 bloklu ağ yapısı
kullanılmıştır. Şekil (1) ve (2)’de çözüm ağı yapısının uzak ve yakın görünüşleri verilmiştir.

Şekil 1. Tek motor arka gövde probleminin çözümü için kullanılan çözüm ağı görüntüsü
Çözüm ağları giriş bölgesinde tekil bir doğru etrafında O-grid formunda başlayarak gövdeye
geçen ve egzoz bölgesini de yalayarak devam eden bir blok ve egzoz bölgesinde de tekil bir
doğru üzerinde dönen ikinci bir bloktan oluşmaktadır. Yüzeye çok yakın noktalarda oldukça
sıkı ve yüzeyden uzaklaştıkça genişleyen bir şekilde çözüm ağı yapısı oluşturulmuştur.
SAYISAL SONUÇLAR
Sayısal çözücünün doğrulanması amacı ile AGARD AR-303’deki savaş uçaklarındaki motoru
simule eden deneysel (Berrier, 1984) çalışmadan yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışmada
geometrik yapı basit olmasına karşın akışın fiziği oldukça karmaşıktır. Bu deneysel
çalışmada, eksenel simetrik olan bir savaş uçağının gövde arkasında sabit basınçlı egzoz ve
motor incelenmiştir. Bu çalışmada farklı kuyruk konfigürasyonları olmasına rağmen ilk aşama
için kuyruksuz deney verileri dikkate alınmıştır.
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Şekil 2. Tek motor arka gövde probleminin çözümü için kullanılan çözüm ağı görüntüsü
Şekil (3) ve (4)’de 3 boyutlu ve çok bloklu Euler/Navier-Stokes çözücüsü ile elde edilmiş
olan sayısal çözümler görülmektedir. Bu çözümlerde akış süpersonik akım koşullarına yakın
olup 0.9 Mach sayısındaki sonuçlardır. Ayrıca basınç oranı değeri
2.0’dır.

(a)

(b)

Şekil 3. (a) Jetli eksenel simetrik gövdenin üzerindeki basınç dağılımı (b) Jetli eksenel
simetrik gövdenin etrafındaki simetri yüzeyi üzerindeki basınç dağılımı
Şekil (5)’de Jetli eksenel simetrik gövde çözümünün gövde üzerindeki basınç katsayılarının
dağılımının deneysel sonuçlar ile karşılaştırılması görülmektedir. Grafikte yatay eksende
model boyu kullanılarak boyutsuzlaştırılmış konum değerleri yer almaktadır. Dikey eksende
ise bu boyutsuz konumlara karşılık gelen basınç katsayısı değerleri gösterilmiştir. Şekilden
anlaşılabileceği üzere, geliştirilen çözüm algoritması ile elde edilmiş olan sayısal çözümler
deneysel veriler işe uyumluluk göstermektedir. Bu sonuç geliştirilen çözüm algoritmasının
doğruluğunu ve akışın fiziğini yeteri kadar temsil edebildiğini göstermiştir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada çok bloklu çözüm ağına dayalı 3 boyutlu Euler/Navier-Stokes çözücüsü
geliştirilmiş ve bu sayısal yöntemin doğrulaması yapılmıştır. Çözüm algoritması Sonlu
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(a)

(b)

Şekil 4. (a) Jetli eksenel simetrik gövdenin etrafındaki simetri yüzeyi üzerindeki yakın plan
basınç dağılımı (b) Jetli eksenel simetrik gövdenin etrafındaki simetri yüzeyi üzerindeki yakın
plan hız vektörleri

Şekil 5. Jetli eksenel simetrik gövde çözümünün gövde üzerindeki basınç dağılımının
deneysel sonuçlar ile karşılaştırılması
Farklar ve Yukarı-Aşağı Yaklaşık Çarpanlara ayırma yöntemleri kullanılarak daha güçlü ve
hızlı bir çözüm şeması haline getirilmiştir. Çok bloklu yapısı sayesinde çözüm algoritmasının
karmaşık geometriler içinde kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar
deneysel veriler ile uyumluluk göstermiştir. Basit geometrik yapısına rağmen akışın fiziği
geliştirilen çözücü ile yeteri kadar doğrulukla temsil edilebilmiştir.
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ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the dynamic behavior of a linear viscoelastic
elliptical beam having different types of boundary conditions and cross-sections 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 types of boundary conditions are considered in the problems: fixed-free, fixed-fixed.
Different types of cross-sections keeping the net area equal to each other are selected: circular
and two different elliptically oriented cross sections. The effect of different types of boundary
conditions and cross-sections on the behavior of elastic and viscoelastic elliptical planar beam
is investigated in detail and the examples are presented as original examples for the literature.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Timoshenko çubuk kuramına dayalı karışık sonlu eleman
formülasyonunu kullanarak, farklı sınır koşulları ve çubuk kesitlerine sahip doğrusal
viskoelastik eliptik kirişlerin düzgün yayılı yük etkisinde dinamik davranışını incelemektir.
Doğrusal viskoelastik malzemenin kayma modülü standart model ile tanımlanmış ve Poisson
oranının elastik olduğu kabul edilmiştir. Sonlu eleman çözümleri Laplace uzayında
gerçekleştirileceği için, viskoelastik malzeme özellikleri karşıgelim ilkesi kullanılarak
belirlenmiş ve Laplace uzayında elde edilen sonlu eleman sonuçları, geliştirilmiş Durbin
dönüşüm algoritması kullanılarak zaman uzayına taşınmıştır. Problemlerde iki farklı sınır
koşulu kullanılmıştır: iki ucundan rijit tutulu ve konsol. Net alanları birbirine eşit olan farklı
kesitler seçilmiştir: dairesel ve iki farklı oryantasyona sahip eliptik kesit geometrisi. Farklı
sınır koşulları ve kesit türlerinin eliptik düzlem kirişin elastik ve viskoelastik davranışına olan
etkisi detaylı olarak incelenerek özgün örnek olarak literatüre sunulmuştur.
GİRİŞ
Gerçek malzeme davranışı sönümü içerir. Buradan bakıldığında malzemeler farklı oranlarda
elastik ve sürtünmeye dayalı olarak viskoz tavır içindedir. Literatürde çok sayıda viskoelastik
doğrusal çubuk çözümü ile ilgili [1-7], sınırlı sayıda viskoelastik dairesel çubuk çalışması
mevcuttur [8-9]. Öte yandan yazarların bilgisi dahilinde literatürde viskoelastik eliptik
çubukla ilgili bir çalışma bulunamamıştır. O nedenle sunulan çalışma tamamen özgündür.
Bu çalışmada, Timoshenko çubuk kuramı üstünden eliptik kirişlerin dinamik yükler altındaki
viskoelastik davranışı, Laplace uzayında sonlu eleman çözümü üstünden incelenmiştir [10].
Doğrusal viskoelastik malzeme davranışı standart model ile tanımlanmış ve Poisson oranı
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sabit alınmıştır. Sonlu eleman çözümü Laplace uzayında gerçekleştirileceği için, malzeme
özelliklerinin frekans uzayına aktarımında karşıgelim ilkesinden yararlanılmıştır. Laplace
uzayında gerçekleştirilen çözümler zaman uzayına geliştirilmiş Durbin algoritması [11-13] ile
taşınmıştır. Bu çalışmada ele alınan problemlerde, iki ucundan rijit tutulu ve konsol olmak
üzere iki farklı sınır koşulana sahip (Şekil 1 a-b); kesit alanları birbirine eşit olan dairesel kesit
ile iki farklı oryantasyona sahip eliptik kesit geometrisine (Şekil 2 a-c) sahip eliptik kiriş
problemi ele alınmıştır. Problemler elastik ve viskoelastik olmak üzere iki kısımda ele
alınmıştır. Elastik problem kısmında, dinamik davranış ilk beş frekans değeri üzerinden
incelenirken; statik davranış ise düşeyde düzgün yayılı yük sonucu kirişte oluşacak
maksimum yer değiştirme ve dönme ile mesnetlerdeki kuvvet ve moment değerleri üzerinden
incelenmiştir. Aynı zamanda, bu çalışma kapsamında karışık sonlu eleman algoritması
kullanılarak elde edilen sonuçlar ile SAP2000’den elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Viskoelastik problem kısmında ise, düşeyde etkiyen düzgün yayılı adım tipi yükün etkisinde,
dairesel ve eliptik çubuk kesite sahip doğrusal viskoelastik kirişin viskoelastik davranışı
incelenmiştir. Ele alınan, farklı sınır koşulları ile çubuk kesitleri için elde edilen sonuçlar
mesnetlerdeki kuvvet ve momentler ile maksimum yer değiştirme ve dönmeler üzerinden
kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. Çözülen örnekler literatür için tamamen özgündür.

Şekil 1. Düzlem eliptik kiriş
LAPLACE UZAYINDA ALAN DENKLEMLERİ ve FONKSİYONEL
Düzlem Geometri: Kartezyen koordinat sisteminde tanımlı x-y düzleminde bulunan herhangi
bir düzlem çubuğa ait konum vektörü ifadesi, x ekseninden itibaren ölçülen  açısı parametre
olarak seçilirse,

r( )   x( ), y( )

(1)

yazılır. Düzlem çubuğun eğriliği  ( ) ve yay boyu s nin gradyeni olan c ( ) fonksiyonları,
(1) deki konum vektörü üstünden tanımlayacak analitik ifadeler

 ( )  r,ss , c( ) = r, , ds  c( ) d

(2)

dir. Burada virgülden sonraki alt indis ifadeleri s ve  sırasıyla yay boyu ve 
parametresine göre türevlerdir [14].
Kartezyen koordinatlardaki eliptik çubuğa (Şekil 1) ait ifadeler,
x( )  Rmax cos  , y( )  Rmin sin 
(3)
olmak üzere, Rmin ve Rmax sırasıyla minimum ve maksimum yarıçaplardır.
Viskoelastik Malzeme Modeli: Malzemede zamana bağlı davranışı ifade etmek için çeşitli
viskoelastik malzeme modelleri geliştirilmiştir. Bu mekanik modellerde, toplam gerilme
elastik ve viskoz gerilme bileşenleri olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Elastik davranış
yaylar ile temsil edilirken, viskoz davranış ise sönümleyiciler ile temsil edilmektedir.
Karşıgelim ilkesi ile zaman uzayında tanımlı doğrusal viskoelastik problem, frekans uzayında
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tanımlı sembolik bir elastik probleme dönüşmektedir [15]. Bu çalışmada kullanılan
viskoelastik malzeme modelinde, standart modele ait kayma modülünün sanal karşılığı,
1   G rG z 
G
G G
 ;   Gg / G  1
G
1


z
r



(4)

biçimindedir [16]-[17]. Burada  rG gecikme zamanını, G denge ve Gg ise anlık konumu
göstermektedir.
Üç boyutlu uzay çubuğa ait alan denklemleri Timoshenko çubuk kuramı üzerinden tarif
edilip, Laplace uzayına taşındıktan sonra aşağıdaki yapıda yazılabilir [10].

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

(5)

(6)

(5)’de z Laplace dönüşüm parametresidir. Frenet koordinat sisteminde t teğet birim vektör,
n normal birim vektör ve b binormal birim vektörler olup, (5) ve (6) de yer alan Laplace
uzayında tanımlı 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,  birim kayma,  birim dönme, C ,
C kompliyans matrisleri, q ve m yayılı yük ve moment vektörleridir. Ayrıca,  malzeme

yoğunluğu, I ( I t , I n , I b ) eylemsizlik moment vektörü ve A kesit alanıdır. (5) ve (6)
kullanılarak denklemler operatör formda yazılır ve operatörün potansiyel olduğu
ispatlandıktan sonra Laplace uzayındaki üç boyutlu çubuğa ait fonksiyonel aşağıdaki gibi elde
edilir [10].
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 



ˆ M] 
ˆ ), Ω]  [u,
ˆ T]  [Ω,
 12  z 2   Ω, Ω  q, u   m, Ω [(T  Tˆ ), u]  [( M  M


 


(7)
Bu çalışma için önerilen viskoelastik eliptik kiriş geometrisi, kullanılan viskoelastik modele
ait malzeme bilgileri [10] da helisel problemler için 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 [11-13] kullanılarak zaman uzayına geri taşınmıştır.
SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU
İki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanın düğüm noktaları sırasıyla i ve j olmak üzere, iki
düğüm noktası arasındaki merkez açı farkı   ( j  i ) dir. Buna göre; doğrusal şekil
fonksiyonları i  ( j   ) /  ve j  (  i ) /  dir. 2×12 serbestlik derecesine sahip
eğrisel çubuk elemanının her bir düğüm noktasında Frenet koordinat sisteminde tanımlanmış
değişkenlere ait vektörler u , Ω , T , M dir. Düzlemde eliptik çubuk problemi çözülürken
Frenet koordinat takımı  t , n, b  doğal koordinat takımı  t , n  ye dönüşür.
SAYISAL SONUÇLAR
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Elastik ve viskoelastik analizlerde kullanılacak düzlem eliptik kiriş ve kesitler için ortak
geometrik parametreler: eliptik düzlem kiriş geometrisinin en küçük yarıçapının, en büyük
yarıçapa oranı Rmin / Rmax  0.5 ( Rmax  1m ) dir. İki farklı oryantasyona sahip eliptik kesitin
(büyük yarıçapı Frenet birim koordinatları n ve b doğrultusunda (Şekil 2a-b)) boyutları
a  5cm ve b  2.5cm ile dairesel kesitin yarıçapı r  3.53553cm (Şekil 2c) dir. Eliptik
kesite ait burulma eylemsizlik momenti I t   a 3b3  /  a 2  b2  [18] de verilmiştir.

Şekil 2. Kesit geometrileri ( a  5cm , b  2.5cm , r  3.53553cm )
1. Elastik Dinamik Analiz:
Malzeme özellikleri, elastisite modülü E =206GPa , Poisson oranı   0.3 ve malzeme
yoğunluğu   7850 kg /m3 tür. Her iki sınır şartı (iki ucu tutulu ve konsol) için;
Yakınsama Analizi ve SAP2000 ile Karşılaştırma: Daire kesitli eliptik kirişin ilk beş moduna
ait frekans değerleri mercek altına alınarak;
 Karışık sonlu eleman formülasyonu ile 50 elemana göre yeteri yakınsaklığın elde
edildiği sonuçlar, 20, 30 ve 40 eleman sonuçları ile birlikte Tablo 1’de sunulmuştur.
 SAP2000 programında, iki ucundan tutulu ve konsol sınır şartları için yeteri
yakınsaklığın sağlandığı 120 ve 100 eleman sonuçları ile karşılaştırma Tablo 2’de
verilmiştir. SAP2000 programından elde edilen sonuçlar, bu çalışmada elde edilen
karışık sonlu eleman formülasyonundan elde edilen sonuçlara göre normalize edilerek
yüzde farklar Tablo 2’de verilmiştir. Yüzdesel farklar incelendiğinde daha az elemanla
karışık sonlu eleman algoritması kullanılarak elde edilen sonuçların SAP2000 ile
uyumlu olduğu gözlenmiştir.
Tablo 1: Dairesel kesitli eliptik düzlem çubuğun ilk beş frekans (Hz) degerleri için yakınsama
analizi ( ne :eleman sayısı ).
Bu çalışma (karışık sonlu eleman formülasyonu)
İki ucu tutulu

konsol

Mod
Sayısı

ne  20

ne  30

ne  40

ne  50

ne  20

ne  30

ne  40

ne  50

1
2
3
4
5

50.62
129.76
141.1
184.94
275.22

50.65
129.96
141.23
185
275.81

50.65
130.02
141.26
185.04
275.94

50.66
130.05
141.28
185.06
275.98

8.73
9.19
42.26
43.65
76.41

8.73
9.19
42.32
43.71
76.91

8.73
9.19
42.34
43.73
77.08

8.73
9.19
42.35
43.74
77.16

Tablo 2: Dairesel kesitli eliptik düzlem çubuğun ilk beş frekans (Hz) değerinin karışık sonlu
eleman formülasyonu ve SAP2000 programından elde edilen sonuçlarının karşılaştırılması
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İki ucu tutulu
Mod
Sayısı
1
2
3
4
5

Bu Çalışma

konsol
Bu Çalışma SAP2000

SAP2000

ne  50

ne  120

fark%

50.66
130.05
141.28
185.06
275.98

50.72
130.3
141.65
185.55
277.68

-0.12
-0.19
-0.26
-0.26
-0.62

ne  50

ne  100

fark%

8.73
9.19
42.35
43.74
77.16

8.73
9.19
42.51
43.79
-

0.00
0.00
-0.38
-0.11
-

fark%   Bu çalışma  SAP2000  100 / Bu çalışma

Kiriş Kesitindeki Değişimin Dinamik Davranışa Etkisi: Kesitleri daire, elips_n ve elips_b
kesitli eliptik kirişler için;

Şekil 3: İki ucu tutulu ve konsol düzlem eliptik kirişe birinci frekans değeri için karışık sonlu
eleman formülasyonundan ve SAP2000’den elde edilen sonuçlara göre yakınsama analizi
 Karışık sonlu eleman formülasyonu ve SAP2000 programı kullanılarak elde edilen
birinci frekans değerlerine ait yakınsama grafikleri iki ucu tutulu (Şekil 3a-c ) ve konsol
(Şekil 3d-f) kiriş için sırasıyla verilmiştir.
 Elips_n ve elips_b kesitli eliptik kirişlerin ilk beş moduna ait frekans değerleri, daire
kesitli eliptik kirişe ait frekans değerlerine göre normalize edilmiştir. Bu yüzde farklar
ilk beş frekans değeri için sırasıyla verilmiştir. İki ucu tutulu elips_n kesitli eliptik kiriş
için % 27.22, % 21.49, % -28.52, % -7.12, % 10.70 iken, iki ucu tutulu elips_b kesitli
eliptik kesit için ise % -29.04, % 28.84, % 4.45, % -1.94, % -5.35, % 6.87 dir. Konsol
elips_n kesitli eliptik kiriş için % 22.93, % -41.24, % 25.24, % -26.68, % 20.22 iken,
konsol elips_b kesitli eliptik kesit için ise % 25.56, % -5.11, % 26.80, % -15.64 ,%
28.54 tür. Yüzde farklardaki artı işaretli değerler frekanslardaki azalmayı, eksi işaretli
değerler artmayı göstermektedir.
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2. Elastik Statik Analiz
Düşeyde etkiyen düzgün yayılı yükün şiddeti qz  10 N / m dir. Eliptik kirişlerin statik
davranışı, en büyük düşey yer değiştirme uz , en büyük dönme  y , A noktasındaki kuvvet
ve  y değerleri üzerinden, her iki sınır koşulu ( iki ucu tutulu (Şekil 1a)
ve konsol (Şekil 1b)) ve üç farklı kesit ( daire, elips_n ve elips_b ) durumu için incelenmiştir.

 z , moment 

x

Tablo 3: İki ucu tutulu eliptik düzlem çubuğun karışık SE formülasyonu ve SAP2000
programından elde edilen sonuçların kıyaslanması
A noktası

En büyük

sınır
koşulu

en
kesit

iki ucu tutulu

daire

elips_n

elips_b

eleman
sayısı

uz ×10-2 mm

 y ×10-5 rad

Tz (N)

M x (Nm)

M y (Nm)

ne  60

Bu çalışma

-0.4159

-0.3954

12.111

4.281

3.008

ne  100

SAP2000

-0.4153

-0.3949

12.110

4.273

3.011

ne  80

fark%
Bu çalışma

0.14
-0.7855

0.13
-0.7263

0.01
12.111

0.19
4.277

-0.10
3.093

ne  120

SAP2000

-0.7822

-0.7259

12.110

4.273

3.094

ne  80

fark%
Bu çalışma

0.42
-0.2490

0.06
-0.2571

0.01
12.111

-0.03
4.280

-0.03
2.807

ne  120

SAP2000

-0.2462

-0.2568

12.110

4.273

2.811

0.12

0.01

0.16

-0.14

fark%
1.12
fark%   Bu çalışma  SAP2000  100 / Bu çalışma

Tablo 4: Konsol eliptik düzlem çubuğun karışık SE formülasyonu ve SAP2000 programından
elde edilen sonuçların kıyaslanması
A noktası

En büyük

sınır
koşulu

en
kesit

konsol

daire

elips_n

elips_b

eleman
sayısı

uz ×10 mm

 y ×10 rad

Tz (N)

M x (Nm)

M y (Nm)

-2

-5

ne  60

Bu çalışma

-15.454

9.412

24.221

8.544

-24.234

ne  100

SAP2000

-15.456

9.399

24.220

8.545

-24.220

ne  60

fark%
Bu çalışma

-0.01
-25.501

0.13
16.449

0.004
24.221

-0.01
8.544

0.06
-24.234

ne  100

SAP2000

-25.495

16.434

24.220

8.545

-24.220

ne  80

fark%
Bu çalışma

0.02
-13.143

0.04
7.072

0.004
24.221

-0.01
8.545

0.06
-24.228

ne  120

SAP2000

-13.132

7.064

24.220

8.545

-24.220

fark%

0.08

0.11

0.004

0.00

0.03

fark%   Bu çalışma  SAP2000  100 / Bu çalışma
 Daire, elips_n ve elips_b kesitli eliptik kirişlere ait sonuçlar karışık sonlu eleman
yöntemi ve SAP2000 programı kullanılarak yeteri yakınsaklığa sahip eleman sayıları
için elde edilmiştir. SAP2000 programından elde edilen bu sonuçlar karışık sonlu
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eleman yöntemine göre elde edilen sonuçlara göre normalize edilerek yüzde farklar
hesaplanmıştır. Her iki yönteme ( karışık SE ve SAP2000) göre hesaplanan değerler ve
yüzde farklar, iki ucu tutulu ve konsol sınır koşulları için sırasıyla Tablo 3 ve 4’de
verilmiştir.
 Elips_n ve elips_b kesitli eliptik kirişlerin en büyük düşey yer değiştirme uz , en büyük
dönme  y değerleri, daire kesitli eliptik kirişe ait değerlere göre normalize edilmiştir.
Bu yüzde farklar en büyük düşey yer değiştirme uz , en büyük dönme  y değerleri için
sırasıyla; elips_n kesitli iki ucu tutulu eliptik kiriş için % -88.9, % -83.7 iken, elips_b
kesitli iki ucu tutulu eliptik kiriş için ise % 40.1, % 35 dir. elips_n kesitli konsol eliptik
kiriş için % -65, % -74.8 iken, elips_b kesitli konsol eliptik kesit için ise % 15, % 25 dir.
Her iki sınır koşulu için daire kesite göre normalize edilen yüzde farklar göz önüne
alındığında, elips_n kesiti için ( uz ,  y ) değerleri artarken, elips_b kesiti için
azalmaktadır.
3. Viskoelastik Analiz
Çözümlerde kullanılan viskoelastik malzemeye ait bilgiler: G  7  105 Pa , Poisson oranı
  0.3 , malzeme yoğunluğu   7850 kg / m3 ,  rG  0.05s ve  G  1.5 dir.  rG ve  G
parametreleri (4) de kullanılarak kayma modülü ( G ) nin sanal karşılığı olan G
hesaplanmıştır. Adım tipi düzgün yayılı yükün q  qz (t ) şiddeti qo  103 N / m dir. Düzlem
kiriş probleminin çözümü Laplace uzayında gerçekleştirilmiş olup, sonuçların zaman uzayına
taşınmasında kullanılan geliştirilmiş Durbin algoritması için kullanılan parametreler aT  6
ve N  29 olarak alınmıştır. İki ucundan rijit tutulu düzlem çubuğun orta noktasındaki düşey
yer değiştirme ( uz ) ile çubuğun tutulu ucundaki (Şekil 1a, A noktası) moment ( M y ) ve
konsol kirişin ise serbest ucundaki düşey yer değiştirme ( uz ) ile çubuğun tutulu ucundaki
moment ( M y ) zaman içindeki değişimleri 0  t  100s aralığında incelenmiştir. Dairesel
kesite sahip eliptik düzlem kiriş için yakınsama analizi iki ayrı sınır koşulu (iki ucu rijit ve
konsol) kullanılarak yapılmış ve moment ( M y ) için grafikler sırasıyla Şekil 3a ve 4a’da
sırasıyla verilmiştir. Şekil 3a ve 4a daki ilk ekstremum değerler göz önüne alındığında, 40
sonlu eleman sonucuna göre normalize edilen 30 eleman sonuçları için yüzde farklar iki ucu
tutulu ve konsol sınır koşulları için sırasıyla %0.13 ve %-0.1 dır. Çözümlere 40 eleman
kullanılarak devam edilmiştir. Farklı sınır koşulları altında, kesit alanları eşit olan farklı
türdeki kesitlerin düzlem eliptik kirişin dinamik davranış üzerindeki etkilerinin incelendiği
sonlu eleman sonuçları Şekil 3b-c ve 4b-c de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar özetlenecek
olursa:
 İki ucu tutulu ve konsol sınır koşullarına sahip düzlem eliptik kirişin dinamik
davranışına ait genlik ve titreşim periyotları düşey yer değiştirme ( uz ) ve moment ( M y )
grafikleri üzerinden büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa elips_n, daire ve elips_b
dir.
 İki ucu tutulu sınır koşulu kullanıldığında, dinamik davranışa ait titreşimin genliğinin ve
periyodun konsol sınır koşuluna göre daha küçük olduğu ve dinamik davranışın daha
çabuk sönümlendiği gözlenmiştir.
 Farklı kesit türlerinin dinamik davranış üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için düşey
yer değiştirme ( u z ) ve momente ( M y ) ait grafiklerdeki ilk ekstrem değerler esas
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alınmış ve dairesel kesite sahip düzlem eliptik kiriş değerlerine göre normalizasyon
yapılarak her iki tip sınır koşulu için farklar yüzde olarak verilmiştir. İki ucu tutulu
eliptik kirişin düşey yer değiştirme ( u z ) ve moment ( M y ) ait yüzde farklar sırasıyla;
elips_n kesiti için %-89.9 ve %-3.8 iken, elips_b kesiti için ise %67.8 ve %8.6 dır.
Konsol eliptik kirişin düşey yer değiştirme ( u z ) ve moment ( M y ) ait yüzde farklar
sırasıyla; elips_n kesiti için %-65.6 ve %0.3 iken, elips_b kesiti için ise %17.5 ve %0.7
dır. Yüzde farklardaki artı işaretli değerler düşey yer değiştirme ( u z ) ve moment ( M y )
değerlerindeki azalmayı gösterirken, eksi işaretli değerler artmayı göstermektedir.

(a) dairesel kesite sahip eliptik kiriş ait moment ( M y ) için yakınsama analizi

(b) farklı kesit türleri (elips_n, daire ve elips_b) ait uz düşey yer değiştirme

(c) farklı kesit türlerine (elips_n, daire ve elips_b) ait M y momenti
Şekil 3 Adım tipi düzgün yayılı yük etkisindeki iki ucu tutulu viskoelastik düzlem eliptik
çubuğun farklı kesit türlerine ait dinamik davranışı
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(a) dairesel kesite sahip eliptik kiriş ait ( M y ) için yakınsama analizi

(b) farklı kesit türleri (elips_n, daire ve elips_b) ait uz düşey yer değiştirme

(c) farklı kesit türlerine (elips_n, daire ve elips_b) ait M y momenti
Şekil 4. Adım tipi düzgün yayılı yük etkisindeki konsol viskoelastik düzlem eliptik çubuğun
farklı kesit türlerine ait dinamik davranışı
SONUÇLAR
Eşit alana sahip farklı kesit türleri ve sınır koşullarının elastik ve viskoelastik düzlem eliptik
kirişin serbest titreşim ve statik analizi ile dinamik davranışı üzerindeki etkileri sırasıyla
incelenmiştir. Timoshenko çubuk kuramına dayalı karışık sonlu eleman formülasyonuna ait
elastik analiz sonuçları SAP2000 programından elde edilen sonuçlar üzerinden tartışılmıştır.
Viskoelastik davranışı tanımlamada standart model kullanılmış, Poisson oranı sabit alınmış ve
karşıgelim ilkesi kullanılarak çözüm algoritmasına eklenmiştir. 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
In this study, the research was carried out on the analysis of steel road bridges using SAP2000 package
program, which uses line-girder approach and exact calculation methods, which are known as
approximate methods and using influence lines. A three-span steel bridge was analyzed in this
research with Line-Girder and SAP2000 packet programs. With the Line-Girder method, analysis,
calculations and design have been seen to be quite complex, tedious and time-consuming, with
conclusions that are uncertain. It has been demonstrated in this study that the analysis is done
effectively in a short period of time by using precise calculation methods instead of this method and
the appropriate results are achieved.
ÖZET
Bu çalışmada, çelik karayolu köprülerinin yaklaşık bir yöntem olarak bilinen ve tesir çizgilerini
kullanan, Line-Girder yaklaşımı ve kesin hesap yöntemlerini kullanan SAP2000 paket programı ile
analizi konusunda araştırma yapılmıştır. Üç açıklıklı çelik bir köprü, Line-Girder ve SAP2000 paket
programlarıyla bu araştırmada analiz edilmiştir. Line-Girder yöntemiyle analiz, hesaplamalar ve
tasarımın oldukça karmaşık, yorucu ve uzun zaman aldığı, sonuçların kesin olmadığı, yaklaşık olduğu
görülmüştür. Bu yöntem yerine kesin hesap yöntemleriyle analizin kısa sürede etkin bir şekilde
gerçekleştirildiği ve uygun sonuçlara ulaşıldığı, bu çalışmada ortaya konulmuştur.
1. GİRİŞ
Köprü tasarımı ve köprü inşaat yöntemleri dünyada ve ülkemizde oldukça ilerlemiştir. Köprüler,
taşımacılıkta, ticarette ve ekonomik kalkınmada önemli yapısal sistemler olup halkın refahına katkıda
bulunurlar. Amerika Birleşik Devletlerinde köprüler, AASHTO tarafından yayınlanan Şartnamelere
uygun olarak tasarlanırlar. Ülkemizde de köprü tasarımında, Karayolları Genel Müdürlüğü, AASHTO
Şartnamesini esas alarak 2016 yılında “AASHTO Köprü Tasarım Şartnamesi (LRDF-2010)”
Şartnamesini hazırlamıştır. Bu Şartnamede, Çelik Karayolu köprülerinin tasarım ve yapım yöntemleri
ile ilgili bölüm bulunmamaktadır.
Çelik karayolu köprülerinin yaklaşık ve kesin hesap yöntemleriyle analiz ve tasarımını
gerçekleştirmek mümkündür. Tesir çizgilerini kullanan Line-Girder yöntemi yaklaşık bir yöntemdir.
SAP2000 paket programı ile 2D ve 3D analizlerde, sonlu elemanlar tekniği kullanılarak kesin
sonuçlara ulaşılır.
Line-Girder (1D) analiz programlarının çoğu, hareketli yük envelope’larını (maksimumların
maksimumunu) yaratmak üzere tesir çizgilerini kullanır. Birim yükün kiriş üzerinde hareketiyle ortaya
çıkan moment etkisinin grafiksel olarak gösterimi tesir çizgisi olarak bilinir. Tesir çizgileri ve tesir
yüzeyleri, hareket eden yüklerden dolayı köprüde belirlenen bir noktada maksimum ve minimum
157

kuvvet etkilerini hesaplamakta yaygın olarak kullanılmaktadır. Tesir çizgilerinin uygulanması lineerelastik yapılarla sınırlıdır. Statikçe belirli bir köprü kirişinde tesir çizgisi lineer olarak değişmektedir.
Bu sistemler için tesir çizgisi, birim defleksiyonlarla belirlenir, kuvvete gerek duyulmaz. Statikçe
belirsiz yapılarda ise tesir çizgileri genellikle hiperstatik bir analizle belirlenir.
SAP2000 paket programı ile 2D ve 3D kesin analizlerde tesir yüzeyleri kullanılır. Eğrisel ve verevli
köprülerde hareketli yük dağıtma katsayılarının kullanımı, genel olarak tek boyutlu Line-Girder
tekniğini ile uygun bir çözüm vermemektedir. Bu tür köprü sistemlerinde hareketli yük etkilerini
belirlemede 2D ve 3D kesin analiz programlarındaki tesir yüzeylerine başvurularak daha hassas
sonuçlar elde etmek mümkündür. Tesir yüzeyleriyle hareketli yükün hem enine hem de boyuna
pozisyonu gözönüne alınmaktadır.
2. LINE-GIRDER YÖNTEMİYLE ANALİZ
Bu çalışmada, sürekli Line-Girder çelik köprünün analizi için, SAP2000’de tesir çizgileriyle çözüm
yapılmıştır. Burada SAP2000 programı ile analiz yapılırken özellikle hareketli yük olan araç yükü için
bir şerit tanımlamak gerekir. Line-Girder analiz yapıldığı için sadece sürekli kiriş boyunca bir şerit
esas alınır. Araç tanımı olarak, HL-93 gibi bir araç değil, genel bir araç tanımı yapılmaktadır. Bu
genel aracın dingil yükü bir birim ve şerit yükü ise sıfır alınarak kiriş üzerine etki ettirilmekte ve tesir
çizgisi diyagramları elde edilmektedir.
Çelik köprü sisteminde hareketli yük olarak Amerikan Şartnamesi AASHTO LRFD’den, HL-93 araç
yükü göz önüne alınmaktadır. Burada, HL-93 araç yükü “Tasarım Kamyon Yükü” ve “Tasarım Şerit
Yükü” olarak çelik köprü üzerine etki ettirilmektedir. Tasarım kamyonu tekil yükleri (teker yükleri)
maksimum momentleri elde etmek üzere açıklıklara yerleştirilmiş ve tesir çizgisi ordinatlarıyla
çarpılmıştır. Tasarım şerit yükleri ise tesir çizgisi ordinatlarının pozitif olduğu birinci ve son
açıklıklara yerleştirilmiştir. Tasarım kamyonu kuvvet etkisine %33 impact faktörü uygulanmıştır.
Tasarım şerit yüküne impact faktörü uygulanmamıştır.
Üniform şerit yükünün yarattığı kuvvetleri hesaplamak için eğrisel tesir çizgisi alanları, şerit yüküyle
çarpılır. Ancak burada klasik olarak hesaplanan eğrisel alanlar, yaklaşık olup sonuçların da yaklaşık
olmasını sağlamaktadır. Kesin eğrisel alanı hesaplamak için MS-EXCEL’de uygun bir eğri fonksiyonu
belirlenmiştir. Daha sonra sayısal integrasyon teknikleriyle, bu fonksiyon kullanılarak gerçek alan
hesaplanmış ve şerit yükü ile çarpılarak maksimum eğilme momentleri elde edilmiştir. Böylece,
yaklaşık bir analiz tekniği olan Line-Girder yönteminde bir iyileştirme ve bir bakıma sonuçları
düzeltme yapılmıştır.
SAP2000 paket programıyla elde edilen tesir çizgisi ordinat değerleri kesin sonuçlardır. Ancak
program ordinat değerlerini default olarak belirli noktalarda vermektedir. HL-93 Tasarım Kamyonu ile
envelope kuvvet tesirlerini hesaplamak için, yine yukarıda açıklandığı gibi, tesir çizgilerine MSEXCEL ‘de eğri uydurulacaktır. Bunun için, SAP2000 paket programında hesaplanan default tesir
çizgisi ordinatları MS-EXCEL’e aktarılmış, her açıklıkta iki fonksiyon uydurularak bunların
integrasyonu yapılmış ve toplam alan elde edilmiştir. Uydurulan fonksiyonlar 20 polinom olup
korelasyon katsayısı birdir. Dolayısıyla kesin çözüm için iyi bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Tasarım
kamyon yükü ve tasarım şerit yükünün yarattığı kuvvet etkileri envelope yapılarak tasarımda
gözönüne alınacak kuvvetler belirlenmiştir. Yine bu kuvvetlerin hesaplanmasında, Amerikan
AASHTO LRFD Şartnamesinde verilen %33 impact faktörü ve hareketli Yük Dağıtma Katsayısı
LLDF = 0.56 kullanılmıştır.
3. SAP2000 VE CSiBRIDGE PAKET PROGRAMLARIYLA ANALİZ
Çelik köprülerin analizinde çeşitli paket programlar mevcuttur. Özellikle SAP2000 ve CSiBridge en
yaygın analiz ve tasarım programlardır. Bu programlarda 2D ve 3D analizler, sonlu elemanlar
yöntemiyle yapılarak kesin sonuçlara ulaşılmaktadır. SAP2000 v14 ‘ten sonra köprü analizi için
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CSiBridge paket programı ayrı bir modül olarak sunulmuştur. Gerek SAP2000 v14 Bridge’ te gerekse
CSiBridge paket programında köprü analizi başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Yukarıda açıklanan
Line-Girder veya SAP2000 Tesir çizgisi analizleri gibi karmaşık hesaplamalar ortadan kaldırılmıştır.
Bridge paket programlarıyla sadece Line-Girder köprüler değil, eğrisel ve verevli köprülerin de kesin
analizleri yapılmaktadır. Ayrıca bu paket programlarla limit durumlarda, yükleme kombinezonlarında,
hareketli yük dağıtma katsayılarının hesaplanmasında çok büyük esneklikler sağlanmıştır.
SAP2000 ve CSiBridge paket programlarında analiz ve tasarım yapılırken, araç yükü olarak AASHTO
LRFD Şartnamesinden HL-93 kamyonu esas alınmıştır. Programda bu kamyon tanımlandığında,
otomatik olarak Tandem Kamyonu (HL-93M), Single Truck (HL-93K), maksimum negatif momentler
için Two-Truck (HL-93S) ve Yorulma Kamyonu (HL-93F) tanımlanmış olmaktadır. Dinamik etki
katsayısı (impact faktör) da yine default olarak %33 katsayısıyla katılmaktadır.
4. LINE-GIRDER YÖNTEMİYLE ÇELİK KÖPRÜANALİZİ
Bu çalışmada önce, Şekil 1 de görülen üç açıklıklı sürekli çelik bir köprünün tesir çizgileri SAP2000
programında Line-Girder analiz yöntemiyle belirlenmiştir. Sürekli kirişin SAP2000 programı ile
çözümü yapılmış, tesir çizgileri elde edilmiş ve her açıklıktaki birim yükleme için ordinat değerleri
Şekil 2 de gösterilmiştir.

Şekil 1: Üç Açıklıklı Çelik Köprü Kirişi
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Şekil 2: Üç Açıklıklı Sürekli Köprü Kirişin SAP2000 Programı ile Tesir Çizgisi Ordinatları

Line-Girder yöntemiyle analizde, birim yük birinci açıklıkta 0.4L1, ikinci açıklıkta 0.5L2 ve üçüncü
açıklıkta ise 0.4L3 mesafelerine uygulanarak eğilme momentleri için tesir çizgisi ordinatları
belirlenmiştir. Burada elde edilen tesir çizgilerinin eğrisel olduğunu belirtmek gerekir.
Şekil 2 de verilen tesir çizgilerinin ordinat değerleri her açıklık için Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1
incelendiğinde, tesir çizgisi ordinat değerlerinin doğrusal değişim göstermediği açıkça görülecektir.
Tablo 1: Sürekli Köprü Kirişin SAP2000 Programı ile Hesaplanan Tesir Çizgisi Ordinat Değerleri

Station
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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1. Açıklık
Sta. Dist Influence
(m)

KN-m

0,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
24,00
27,00
30,00

0,000
1,484
2,986
4,527
6,125
4,801
3,572
2,458
1,479
0,653
0,000

Station
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2. Açıklık
Sta. Dist Influence
(m)

KN-m

30,00
33,00
36,00
39,00
42,00
45,00
48,00
51,00
54,00
57,00
60,00

0,000
0,690
1,560
2,610
3,840
5,250
3,840
2,610
1,560
0,690
0,000
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Station
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

3. Açıklık
Sta. Dist Influence
(m)

KN-m

60,00
63,00
66,00
69,00
72,00
75,00
78,00
81,00
84,00
87,00
90,00

0,000
0,653
1,479
2,458
3,572
4,801
6,125
4,527
2,986
1,484
0,000

Tesir çizgisinin ordinatı, belirli ordinat noktasına uygulanan bir birim yükün belirli konumdaki
tepkisidir. Dolayısıyla, tekil bir hareketli yük, yani teker yükü, o noktaya uygulandığında; teker
yükünün büyüklüğü tesir çizgisinin ordinatıyla çarpılır. Bu işlem AASHTO LRFD-93 tasarım
hareketli yükü için Şekil 3 de çizilmiştir. Şerit yükü, tesir çizgisi ordinatının pozitif olduğu birinci ve
üçüncü açıklığa yerleştirilmiştir.

Şekil 3: Üç Açıklıklı Sürekli Kirişte 0.4L1 de Tesir Çizgisine HL-93 Hareketli Yükünün Uygulanması

HL-93 Tasarım kamyonunun orta teker yükü, birinci açıklıkta tesir çizgisinin dönüm noktasına (0.4L 1
= 12 m koordinatına) yerleştirilir. Tesir çizgisinin ordinatları, genellikle açıklığın onda bir
noktalarında verilir. Burada SAP2000 programı da ordinatları onda bir noktalarda vermiş, açıklık 10
dilime bölünmüştür. Tasarım kamyonunun ön ve arka dingil yükleri, dilimlerin ordinatı üzerine
gelmediğinden, tesir çizgisi için MS-EXCEL ’de iki adet fonksiyon belirlenmiştir.
Birinci açıklık tesir çizgisinin sol tarafı için;
𝑓(𝑥1 ) = 0.0021𝑥 2 + 0.4843𝑥 + 0.0039

(1)

Fonksiyonu belirlenir. Birinci açıklık tesir çizgisinin sağ tarafı için ise;
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𝑓(𝑥2 ) = 0.0075𝑥 2 + 0.2081𝑥 − 0.0193

(2)

Fonksiyonu elde edilir. Bu fonksiyonlarda korelasyon katsayısı 1’dir. Ön teker ordinatı 𝑓(𝑥1 )’den,
arka teker ordinatı ise 𝑓(𝑥2 )’de hesaplanır:
𝑓(7.7) = 0.0021(7.7)2 + 0.4843(7.7) + 0.0039 = 3.858

(3)

𝑓(13.7) = 0.0075(13.7)2 + 0.2081(13.7) − 0.0193 = 4.239

(4)

Şerit yükünün etkisini hesaplamak için tesir çizgisi altındaki alan hesabına gerek duyulur. Tesir
çizgisinin 𝑓(𝑥1 ) ve 𝑓(𝑥2 ) eğrisel alanlarının integrasyonu ile toplam alan;
12

18

𝐼 = ∫0 (0.0021𝑥 2 + 0.4843𝑥 + 0.0039)𝑑𝑥 + ∫0 (0.0075𝑥 2 + 0.2081𝑥 − 0.0193)𝑑𝑥 = 84.07 𝑚2

(5)

Olarak elde edilir.
Line-Girder köprü kirişlerinde dinamik yük katsayısı (impact factör) IM=1,33 olarak verilir ve sadece
araç (Truck) yüküne uygulanır.
Tesir çizgileri bir boyutlu (1D) Line-Girder kirişlere uygulandığından, enine hareketli yük etkileri, çok
şeritli hareketli yük dağıtma katsayısı LLDF uygulanarak hesaplanır. AASHTO-LRFD 4.6.3.1’e göre
Line-Girder ve bir yüklü şerit için LLDF = 0.56 katsayısı verilmiştir.
Böylece, HL-93 yüklemesinden dolayı 0.4L1 = 12 m de oluşan pozitif hareketli yük momenti;

𝑀 = (𝐿𝐿𝐷𝐹)(𝐼𝑀)[Σ(𝐷𝑖𝑛𝑔𝑖𝑙 𝑌ü𝑘ü)(𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡)] + (𝐿𝐿𝐷𝐹)[(Ü𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑌ü𝑘)(𝐴𝑙𝑎𝑛)]

(6)

Bağıntısı ile hesaplanır.
Sonuç olarak, birinci açıklıkta pozitif hareketli yük momenti;
𝑀 = (0.56)(1.33)[35.5 ∗ 3.858 + 142 ∗ 6.125 + 142 ∗ 4.239] + (0.56)[(9.34)(84.07)] = 1638 𝑘𝑁𝑚

Olarak hesaplanır.

5. SAP2000 BRIDGE PROGRAMIYLA ÇELİK KÖPRÜANALİZİ
Bu bölümde, yukarıda Line-Girder yöntemiyle çözülen üç açıklıklı çelik köprünün SAP2000 V14.2 de
mevcut olan “Bridge Wizard” ile çözümü gerçekleştirilecektir. SAP2000 v14 ‘ten sonra köprü analizi
için CSiBridge paket programı ayrı bir modül olarak sunulmuştur. Bridge Wizard, köprü modelini
üretmede pratiklik sağlamakta ve “Köprü Sihirbazı” olarak adlandırılmaktadır.
Sap2000 Bridge’ de önce Default olarak “Quick Bridge” altında üç açıklıklı, 3*30 = 90 m
uzunluğunda bir köprü tanımlanmıştır. Köprü doğrusal olduğundan Layout Lines uzunluğu da 90 m
dir. Bu default köprüde, 2 kenar 2 de ara olmak üzere 4 adet çelik kiriş bulunmaktadır. Yine köprüde
Lane1 ve Lane2 adlı iki yol şeridi default olarak atanmıştır. Modellenen üç açıklıklı çelik köprü Şekil
4 de verilmiştir.
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Şekil 4: Üç Açıklıklı Sürekli Köprü Kirişin Sap2000 Bridge Wizard ile Modellenmesi

Bridge Wizard penceresinde, araç olarak Standart HL-93M, HL-93K ve HL-93S araçları atanmıştır.
Line-Girder yöntemiyle çözümde, birinci açıklıkta (HL-93K+Şerit Yükü) için pozitif hareketli yük

momenti; M = 1638 kNm olarak hesaplanmıştı.
SAP2000 Bridge çözümünde, Şekil 5 te görüldüğü gibi, bu açıklık için iç kirişte HL-93K araç
yüklemesinden, pozitif hareketli yük momenti; M = 1386.12 kNm olarak elde edilmiştir.
HL-93M, HL-93K ve HL-93S yüklemelerinin kombinezonu için, HL-93MKS şeklinde bir araç sınıfı
tanımlanmış ve bunun için de Envelope Max değeri yine M = 1386.12 kNm bulunmuştur.

Burada elde edilen, M = 1386.12 kNm değeri, çelik kompozit köprünün 3D çözümünden elde
edilen kesin bir sonuçtur. Ayrıca, bu sonuçlar elde edilirken, köprü tasarımı yapılmadığından,
limit durumlar ve yükleme kombinezonları göz önüne alınmamıştır.
Line-Girder yöntemiyle, SAP2000 Bridge kesin sonuçları karşılaştırıldığında, Line-Girder
Momentinin %15 daha büyük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Hatta bazı kaynaklarda
hareketli yük dağıtma katsayısı LLDF = 0.800 civarında alınarak daha büyük momentlerin
hesaplandığı ve hassasiyetten uzaklaşıldığı da görülmüştür.
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Şekil 5: HL-93K Araç Yüklemesinin Sap2000 Bridge ile Hesaplanan Hareketli Yük Momenti

6. SONUÇLAR
Bu araştırmada, üç açıklıklı çelik bir köprünün Line-Girder ve SAP2000 Bridge paket programlarıyla
analizi yapılmıştır. Köprü analiz ve tasarımlarında kullanılan klasik Line-Girder veya Beam-Line kiriş
analiz yöntemleri yaklaşık yöntemlerdir ve hala birçok ülkede kullanılmaktadır. Bu konuda Kanada’da
köprü kirişlerinin çözümü için, Line-Girder esaslı “CT-Bridge Computer Software” yazılımı
geliştirilmiştir.
Line-Girder yöntemiyle analiz, hesaplamalar ve tasarımın oldukça karmaşık, yorucu ve uzun zaman
aldığı, yukarıdaki hesaplamalarla gösterilmiştir. Bu yöntemin analiz sonuçları kesin değil, yaklaşık
değerler olup hata oranı %25’e kadar çıkabilmektedir. SAP2000 Bridge ile köprünün sonlu elemanlar
yöntemiyle 3D analizi yapılarak kesin sonuçlara kısa sürede ulaşılmıştır.
Dolayısıyla, bundan böyle köprülerin analiz ve tasarımında, AASHTO-LRFD Yönetmeliğini de
kapsayan SAP2000 Bridge veya benzeri yazılımlar kullanılarak gerçekçi sonuçlara ulaşılacağı, bu
çalışmada ortaya konulmuştur.
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ABSTRACT
In this study, it was aimed to achieve the cost optimization by using the bridge top structures (I
profile) consisting of prefabricated prestressed concrete bridge beams, differential development
algorithm based technique, concrete and equipment. In design, assumptions are made that the
deformation along the height of the element is linear, that the tensile is linearly proportional to the
shape change before the section cracks, then the section is cracked, and then the tensile stresses in the
base are neglected. The optimum design will be realized by considering the full body beams forming
the single span bridge upper structure and the plating elements constructed using in situ casting
technique. The type of beam to be used is section I, and the first technique is preferred. In this
research, the number of iterations determined by applying mutation, crossover and comparison
operators of 70 solution sets which can be formed from infinite number of values between certain
limiters is solved and the error value is minimized.
As a result, optimum design of the bridge beams in terms of cost has been successfully accomplished
by the technique of Differential Development Algorithm. The algorithm was adapted to an application
project and a gain of around 12% was achieved. Thus, it has been shown that the Differential
Development Algorithm technique can be used effectively in solving structural optimization problems.
ÖZET
Bu çalışmada, prefabrike öngerilmeli beton köprü kirişlerinden oluşan ( I Profil ) köprü üst yapılarının,
diferansiyel gelişim algoritması tabanlı teknikle, beton ve donatısı esas alınarak maliyet
optimizasyonunu başarmak amaçlanmıştır. Tasarımda, elemanın yüksekliği boyunca şekil
değiştirmenin lineer olduğu, kesit çatlamadan önce gerilmenin şekil değiştirmeyle lineer orantılı
olduğu, kesit çatladıktan sonra betondaki çekme gerilmelerinin ihmal edildiği kabulleri yapılmaktadır.
Bu çalışmada tek açıklıklı köprü üst yapısını oluşturan dolu gövdeli kirişler ile yerinde dökme tekniği
kullanılarak inşa edilmiş tabliye elemanı dikkate alınmak sureti ile optimum tasarım
gerçekleştirilecektir. Kullanılacak kiriş tipi I kesit olup öncekim tekniği tercih edilmiştir. Yapılan bu
araştırmada, belirli sınırlayıcılar arasında sonsuz sayıda değerden oluşturulabilecek 70 adet çözüm
kümesinin mutasyon, çaprazlama ve karşılaştırma operatörleri uygulanmak suretiyle belirlenmiş
iterasyon sayısınca çözümü yapılmış ve hata değeri minimuma indirilmiştir.
Sonuç olarak, Diferansiyel Gelişim Algoritması tekniği ile köprü kirişlerinin maliyet yönünden
optimum tasarımı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Algoritma bir uygulama projesine uyarlanmış ve
yaklaşık %12 civarında kazanç elde edilmiştir. Böylece, Diferansiyel Gelişim Algoritması tekniğinin
yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünde etkin bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.
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1. GİRİŞ
Tasarımcılar; önerilmeli köprü kirişlerini belli başlı ölçülere sahip standart profil şeklindeki
kesitlerden tercih etmişlerdir. Kiriş tipinin seçiminde ise genellikle ayak aks aralığına, kiriş sarkma
yüksekliğine ilişkin sınırlamalara ve deneyimlere bağlı olarak karar vermişlerdir[2]. Oysaki köprü
kirişlerinin tasarımını etkileyen diğer parametrelerden olan köprü açıklık sayısı, kiriş yükseklikleri,
yükleme durumu, şerit sayısı vb. kriterler de dikkate alınmalıdır. Bütün bu kriterler göz önüne
alındığında her bir köprü modeli için en ideal tasarım ve en ideal maliyetin belirlenmesi bir
optimizasyon problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışma; Prefabrike önceden germe ( öncekim ) beton I kirişlerinden oluşan köprü üst yapılarının
maliyet bazlı optimizasyonunu içermektedir. Optimizasyonda sezgisel algoritmalardan son zamanlarda
birçok alanda kullanılan diferansiyel gelişim algoritması kullanılmıştır. Standart kesitler yerine kiriş
geometrik sınırlayıcıları kullanılarak belirli bir çözüm havuzu içerisinden “sonsuz sayıda” kiriş
kullanılması sağlanmıştır. Optimum çözüme ulaşmak için köprü kiriş sayısı, kirişe ait geometrik
özellikler ve kirişe ait öngerilme donatısı tasarım değişkenleri olarak alınmıştır.
Bu çalışmada emniyet gerilmeleri, taşıma gücü gibi sınırlayıcılar Standard Specifications For Highway
Bridges ( AASHTO 2012 ) uyarınca dikkate alınmıştır.
Köprü üst yapı maliyeti ( beton ve donatı bazlı ) çalışmanın amaç fonksiyonu olarak alınmıştır. Bu
maliyetlerin hesaplanmasında Karayolları genel müdürlüğü birim fiyatları kullanılmıştır. Öngerilmeli
kiriş sayısı, kiriş en kesit boyutları ve donatı miktarının bir arada optimize edilmesi problemi daha
karmaşık hale getirmiştir. Bu nedenle burada yapılan çalışma topoloji ve şekil optimizasyonu
içermektedir. Topoloji optimizasyonu, köprü karakteristiklerine bağlı olarak maliyeti en aza
indirgemek için köprü en kesitinde kullanılması gereken kiriş sayısının belirlenmesi olarak
tanımlanabilir. Şekil optimizasyonu ise köprü karakteristiklerine bağlı olarak maliyeti en aza
indirgemek için kullanılması gereken kiriş en kesit ebatlarının belirlenmesi işlemi olarak
tanımlanabilir[2]. Klasik optimizasyon yöntemleriyle böyle kompleks bir problemin çözümü oldukça
zordur. Bu nedenle çalışmada Popülasyon tabanlı sezgisel bir algoritma olan DGA kullanılmıştır. Bu
algoritma özellikle tamamen düzenlenmiş uzayda tanımlı ve gerçek değerli tasarım parametrelerini
içeren fonksiyonları optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. DGA‘sında kullanılan Çaprazlama,
mutasyon ve karşılaştırma operatörleri popülasyona sırayla uygulanmaktadır. Ayrıca yine bu amaç için
farklı başlangıç popülasyon boyutları ve tasarımcının belirlediği çözüm kümesi genişlikleri
kullanılarak sonsuz bir alan içerisinde tasarımlar yapılmıştır.
2. ÖNGERİLMELİ BETON KÖPRÜ KİRİŞLERİN TASARIMI
Köprüler tasarlanırken sabit ve hareketli yükleme durumları dikkate alınır. Sabit yükler; kiriş zati
ağırlığı, tabliye, kaplama, bordür, korkuluk diğer yükler olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu
yüklerin Prefabrik kirişe eşit olarak yayıldığı kabulü yapılmıştır. Yani toplam yük kiriş sayısına
bölünmek sureti ile bir kirişe gelen sabit yük belirlenmiştir. Daha sonra kirişte oluşan kesit tesirleri
basit kiriş kabulü ile hesaplanmıştır.
Hareketli Yükler Amerikan Şartnamesi AASHTO’ya göre, standart kamyon ve kamyon katarına
eşdeğer olan şerit yüklerinden ibarettir. Bu tip büyük yapılarda yaya yükleri ihmal edilebilecek
düzeyde olduğundan hareketli yük olarak alınmayıp sabit yük olarak kabul edilmiştir.
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Bu çalışmada basit kiriş kabulü yapılmış ve dolayısıyla moment aktarmayan kiriş tipi tercih edilmiştir.
Kirişte oluşacak kesme kuvveti ve eğilme momenti bu kabule göre hesaplanmaktadır. Sabit yüklerin
kirişe ünform dağıldığı kabulü yapıldığından bu şekilde kesitte oluşan kesit tesir değerleri
hesaplanmaktadır. Hareketli yüklerden meydana gelen kesit tesirleri en gayri müsait yükleme durumu
dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
2.1. ÖNGERİLME KAYIPLARININ HESAPLANMASI
Öngerilmeli kirişlerde büzülme, elastik kısalma, sünme, gevşeme ve kimyasal olmak üzere öngerilme
kayıpları meydana gelmektedir. Bu kayıpların tamamı AASHTO 9.16.2.1 de belirtilen yöntem ile
hesaplanabilir.
Zamana bağlı olarak kuruma ve kimyasal değişiklikler sonucu betonda meydana gelen şekil
değiştirmelere büzülme kaybı denir. Bu kayıplar AASHTO 9.16.2.1.1’de verilen aşağıdaki ifade ile
hesaplanabilir.

Öngerilme kuvveti sonucu betonda meydana gelen boyuna kısalmalara elastik kısalma kaybı denir. Bu
kayıp AASHTO 9.16.2.1.2’ de aşağıdaki bağıntı ile verilmiştir.

Kalıcı yüklerden meydana gelen zamana bağlı şekil değiştirmelere sünme denir. Bu kayıp AASHTO
9.16.2.1.2’de verilen ifade ile hesaplanabilir.

Zamana bağlı öngerilme donatılarında meydana gelen gevşeme kayıplarına denir. Bu değer genel
olarak donatının üretimine bağlı olarak belirlenmektedir. Bilinmediği durumlarda düşük gevşemeli
öngerilme donatıları için AASHTO 9.16.2.1.4 de aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen bütün kayıpların gerçekleşmesi sonucunda toplam öngerilme kaybı AASHTO
9.16.2.1 de verilen ifade ile hesaplanabilir.

2.2. EMNİYET GERİLMELERİ
Güvenlik gerilmeleri, beton üst ve alt liflerinde meydana gelen gerilmeler dikkate alınarak dört
aşamada, aşağıda verilen formülasyonlarla incelenmiştir:
1. Durum: Öngerilme kuvvetinin ilk uygulandığı aşamadır. Kiriş zati ağırlığını taşımaktadır.
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2. Durum: Kiriş zati ağırlığının yanında tabliye ağırlığı da mevcuttur.

3. Durum: Tüm sabit yüklerin mevcut olduğu durumdur.

4. Durum: Sabit ve hareketli yüklerin mevcut olduğu nihai durumdur.

Amerikan Şartnamesi AASHTO’ ya göre beton güvenlik gerilmeleri, basınç ve çekme olarak
aşağıdaki bağıntılar ile hesaplanmaktadır.

Bu gerilme gerçeklemeleri, kayma gerilmeleri için de hesaplanmıştır.
3. DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI İLE OPTİMUM TASARIM
Yapılan tasarımında güvenlik ve maliyet olmak üzere iki önemli kriter göz önünde bulundurularak
probleminin tanımlaması yapılmaktadır. Optimizasyon yapılırken, amaç fonksiyonu tasarım değişkeni
ve sınırlayıcılar göz önünde bulundurulmuştur. Bu değerler kullanılarak bir hata fonksiyonu (e)
oluşturulmuştur. Bu işlemde normalizasyonu yapılan maliyet değeri ve uygunluğu sağlanmayan
sınırlayıcılar (y) hata fonksiyonu kabul edilmiş ve bu değerin minimuma götürülmesi amaçlanmıştır.

Burada; USS Uygunluğu sağlanan sınırlayıcılardır.

Popülasyon temelli sezgisel bir optimizasyon tekniği olan diferansiyel gelişim algoritması, Rainer
Storn ve Kenneth Price tarafından ortaya atılan Chebyshev polinomsal uyum problemini çözme amacı
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ile geliştirilmiş bir optimizasyon tekniğidir. Genetik algoritmalarda kullanılan mutasyon, çaprazlama
ve karşılaştırma işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirilir.
Yapılan tasarımda toplamda 9 adet değişkenin optimizasyonu yapılmıştır. İlk aşamada 70 adet çözüm
kümesi belirli sınırlayıcılar ile rastgele olarak oluşturulmuştur. Oluşturulan bu çözüm kümeleri amaç
fonksiyonuna sokularak, çözüm kümeleri içerisinden en düşük hata fonksiyonu sonucu veren küme
belirlenmiştir. Bu başlangıç işlemlerinden sonra DGA’nın ilk aşaması olan mutasyon işlemi Şekil 1 de
gösterilmiştir. Bu işlemde en iyi çözüm kümesi ile diğer çözüm kümleri kullanılarak yeni bir çözüm
kümesi elde edilmiştir.
X2

F( xr1,G – xr2,G )
Minimum
×

×

×

× Nesil G’den NP parametre vektörleri

×

Xi, ×
×
G Xr
×
3,
G
Xr2,G Xr1,G

ʘ Yeni üretilen fark kromozomu V

×
×
×

ʘ

×

V = xr3,G + F( xr1,G – xr2,G )
X1
Şekil 1: Mutasyon sonucu üretilen yeni fark kromozomu

Bu işlem tüm çözüm kümelerine uygulanarak yeni bir nesil yani 70 adet çözüm kümesi üretilmiştir.
Sonraki işlemde bu iki nesil kullanılarak çaprazlama evresi gerçekleştirilmektedir. Bu işlem Şekil 1 de
gösterilmektedir. Çaprazlama işleminde farklı çaprazlama oranları kullanılarak en iyi değerin
bulunması amaçlanmıştır. Bu işlemde çaprazlanacak çözüm kümelerinde bulunan değerler her
iterasyonda değiştirilerek çeşitlilik arttırılmıştır. Bu şekilde optimum çözümün bulunma ihtimali
yükselmiştir.
Çaprazlama işlemi, çözüm oluşturacak seçenek sayısının arttırmak ve seçeneklerin çözüm havuzunda
farklı yerlerden seçilebilmesi sağlamaktadır. Mutasyon sonucunda oluşan her bir çözüm kümesine ait
değişken,

olasılıkla fark kromozomundan

Diferansiyel Gelişim Algoritmasında eşit olasılık yerine
üretilen rastgele sayı
kümesinden seçilir.

’ den küçükse değişken,

olasılıkla mevcut çözüm kümesinden seçilir.
olasılığı söz konusudur. 0 ile 1 arasında
’den aksi takdirde mevcut çözüm

Çaprazlama işleminden sonra elde edilen çözüm kümeleri(70 adet) başlangıç çözüm kümeleri ile
karşılaştırılarak, hata fonksiyonunda en düşük değeri veren çözüm kümeleri bir sonraki iterasyona
aktarılmıştır. Karşılaştırma işleminden sonra elde edilen 70 adet çözüm kümesi sonraki iterasyonun
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başlangıç değerlerini oluşturmaktadır. Bu işlem istenilen iterasyon sayısı kadar kendini tekrar
etmektedir. Böylece optimum çözüm kümesinin bulunması amaçlanmıştır.
Çalışmada, köprü kirişlerinin optimum tasarımının gerçekleştirebilmek amacıyla etkin bir bilgisayar
algoritması geliştirilmiştir.

4. UYGULAMA ( 23,5 m Açıklıklı Köprü)
Optimum tasarımı gerçekleştirilecek köprüye ait tasarım parametreleri [Tablo 1] ve Diferansiyel
Gelişim Algoritması parametreleri [Tablo 2] kullanılarak köprünün optimum tasarımı yapılmıştır. Bu
köprüye ait uygulamada kullanılan parametreler ve özellikler Şekil 2 ve Şekil 3 te verilmiştir.

1

2

3

4

5

6

7

8

Şekil 2: Köprü üst yapı en kesiti

Şekil 3: Öngerilmeli kiriş enkesiti

Uygulama köprüsüne ait parametreler tasarım parametreleri olarak alınmıştır.
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9

10

Tablo 1: Uygulama için tasarım parametreleri tablosu
Tasarım Parametreleri

T Değerleri

Köprü ayak aks aralığı (m)

23,5

Köprü tabliye genişliği (m)

16,5

Taşıt yolu genişliği (m)

6,25

Trafik şerit sayısı (Ad)

2

Tabliye kalınlığı (m)

0,25

Tabliye betonu elastisite modülü (MPa)

26970

Öngerilmeli beton karakteristik basınç dayanımı (MPa)

45

Öngerilme çeliği kopma dayanımı (MPa)

1898

Betonarme çeliği akma dayanımı (MPa)

420

Öngerme çeliği elastisite modülü (MPa)

196860

3

Öngerilme betonu birim maliyeti(TL/m )

650

Öngerilme çeliği birim maliyeti (TL/ton)

11.141,31

Öngerme donatı (toron) anma çapı (mm)

15.24

Öngerilme kirişleri üst başlıkları arası mesafe (cm)

7.77

Kamyon yükü sınıfı

H30-S24

Kirişe etkiyen diğer zati yükler (kaplama, korkuluk, kaldırım, yaya yükü,
cephe elemanı (kN/m)

2,875

Yıllık ortalama nem (%)

60

2

Yaya yükü(kN/m )

2,85

Öngerilme donatısı minimum ara mesafesi (yatay-düşey) (mm)

6

Kesme donatısı çapı ve aralığı (mm)

Ø10/10

Tablo 2: Diferansiyel gelişim algoritmasına ait tasarım parametreleri
Tasarım Parametreleri

T Değerleri

Popülasyon büyüklüğü

70

Değişken Sayısı

9

Mutasyon oranı

0.1

Çaprazlama oranı

0.4

Maksimum iterasyon sayısı

100

Hata fonksiyonunda kullanılan sınırlayıcı (sayısı adet)

33
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Optimum tasarım probleminde tasarıma ait sınırlayıcılar köprünün yapılacağı yol, vadi
özelliklerinin göz önünde bulundurulduğu sınırlayıcı faktörlere ve mesleki deneyimlere göre
seçilmiştir. Bu sınırlayıcılar Tablo 3’de sunulmuştur. Yapılan tasarımın sonuçları ile uygulama
projesinin sonuçları Tablo 4’ de verilmiştir.
Tablo 3: Tasarım sınırlayıcıları değer aralığı
Tasarım Değişkenleri

Değer aralığı

Kiriş sayısı (ad)
Kiriş yüksekliği (cm)
Alt başlık genişliği (cm)
Alt guse yüksekliği (cm)
Alt başlık kalınlığı (cm)
Gövde genişliği (cm)
Üst başlık kalınlığı (cm)
Üst guse yüksekliği (cm)
Öngerilmeli donatı adedi (ad)

Tablo 4: Tasarım sonucu ile uygulama projesinin karşılaştırılması
nb

hb

bb

bw

tt

tb

pt

pb

nps

Maliyet

(ad.)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(ad)

(TL)

Bu çalışmada elde edilen
Sonuçlar

15,69

80,64

48,17

31,82

5

21,98

3,4

14,25

14,28

139.040,00

Turgut Özal Tıp Merkezi
Kavşak Köprüsü
(uygulama projesi)

19

90

50

15

10

15

7,5

7,5

15

157.403,07

5. SONUÇLAR
Diferansiyel Gelişim algoritmasını kullanarak hazırlanan bilgisayar programında, kirişlerin maliyet
yönünden optimum tasarımı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Optimum tasarım yapmadan önce bir ön
tasarım yapılarak tasarım değişkeni değer kümesinin, değer aralığı belirlenmiştir. Çözüm havuzu bu
sınırlayıcılar içerisinde bulunan sonsuz sayıda değer aralığından seçilerek çözüm kalitesi arttırılmıştır.
Yapılan tasarımların uygulama projesine göre %10 - %25 oranında daha ekonomik çözümler verdiği
görülmüştür.
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ABSTRACT
In this study, we investigate the forced vibration of the cycloid bars with uniform crosssection subjected to various time depended out of plane loads in the Laplace domain. The
material of the rods is assumed to be homogeneous, isotropic, elastic or viscoelastic. The
effect of shear deformation is also taken into account. Laplace transformation is applied to
the obtained governing equations. In the viscoelastic material case, the Kelvin model is
employed. The Complementary Functions Method (CFM) is used to solve the attained
canonical form of the first order ordinary differential equations in the transformed domain.
Thereafter the related differential equations are solved by the fifth-order Runge–Kutta (RK5)
algorithm. To retransfer the results to the time domain an efficient inverse numerical Laplace
transform method is implemented. To validate and compare the results of the present method
a computer program is coded in Fortran. Verification and exactness of the written program is
performed by comparing the results of the present methods and results of ANSYS finite
element software, the accuracy and superiority of the present method can be noticed.
Keywords: Two-Point Boundary Value Problems; Complementary Functions Method
(CFM); Inverse Laplace Transforms; The Kelvin Viscoelastic Model.
ÖZET
Bu çalışmada, düzlemine dik yüklü sabit kesitli sikloid eksenli çubukların, farklı tip dinamik
yükler altındaki zorlanmış titreşimi Laplace uzayında incelenmiştir. Analizlerde homojen,
izotropik, elastik veya visko-elastik malzemeler seçilmiştir. Kayma deformasyon etkisi de göz
önünde bulundurulmuştur. Zaman uzayında elde edilen sistem davranışını idare eden
denklemlere Laplace dönüşümü uygulanmış, kanonik formda elde edilen birinci mertebeden adi
diferansiyel denklem takımlarının çözümleri Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) ile
yapılmıştır. TFY’ye dayalı başlangıç değer probleminin Laplace uzayındaki çözümleri için 5.
mertebe Runge-Kutta (RK5) algoritması kullanılmıştır. Sonuçların Laplace uzayından zaman
uzayına dönüşümü için etkin bir ters Laplace metodu uygulanmıştır. Sunulan yöntemin
sonuçlarını doğrulamak ve karşılaştırmak için Fortran dilinde bir bilgisayar programı
hazırlanmıştır. Hazırlanan bilgisayar programının kontrolü, mevcut yöntemin sonuçları ile
ANSYS programı sonuçları karşılaştırılarak yapılmış, etkinliği ve üstünlüğü gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İki Noktalı Sınır Değer Problemleri; Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi
(TFY); Ters Laplace Dönüşümü; Kelvin Sönüm Modeli.
GİRİŞ
Eğri eksenli çubuklar modern mühendisliğin pek çok alanında yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Kullanım alanı bu kadar geniş olan bu yapıların dinamik yükler etkisi altında davranışını
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belirlemek büyük önem kazanmıştır. Bu yüzden eğri eksenli yapı elemanları günümüze kadar
birçok araştırmacı tarafından incelenmiş ve doğru çözüm yöntemleri elde edilmeye çalışılmıştır.
Haktanır [1], elastik izotrop malzemeye sahip düzlemsel çubukların statik davranışını Taşıma
Matrisi Yöntemine(TMY) dayalı rijitlik matrisi yöntemiyle incelemiştir. Elde ettiği denklemlerin
çözümünde Runge-Kutta 4 (RK4) algoritmasını kullanmıştır. Bayhan [2], daire eksenli çubuk
sistemlerin statik yükler altındaki davranışları Taşıma ve Rijitlik Matrisi yöntemi ile irdelemiştir.
Bozkurt [3], eğri eksenli çubukların statik yükler altındaki davranışını TFY’ni kullanarak
araştırmıştır. Büyüközden [4], düzlemine dik yüklü sikloid eksenli çubukların başlangıç değerleri
metodunu kullanarak statik hesaplamasını yapmıştır. Aslan ve ark. [5], eğri eksenli çubukların
statik yükler altında davranışını idare eden temel denklemleri özetlemiş, kanonik formda elde
edilen birinci mertebeden adi diferansiyel denklem takımlarının çözümlerini TFY ile yapmıştır.
Manolis ve Beskos [6], ve Beskos ve Narayanan [7] doğru eksenli çubukların Laplace uzayında
dinamik analizini incelemiştir. Çalım [8], izotropik, anizotropik elastik ve viskoelastik
malzemeden yapılmış silindirik helisel çubukların zamanla değişen yükler altında dinamik
davranışını teorik olarak incelemiştir. Çözümlerde, Kelvin tipi sönüm modelini uygulamıştır.
Laplace uzayında elde ettiği çözümleri, Durbin’in sayısal ters Laplace dönüşüm yöntemi ile
zaman uzayına dönüştürmüştür. Tüfekçi ve Doğruer [9], üniform kesitli dairesel kemerlerin
düzlem dışı serbest titreşimini incelemiştir. Kıraç [10], zamanla değişen yükler altında doğru
eksenli kompozit çubukların dinamik davranışı Laplace uzayında teorik olarak incelemiştir.
Serbest titreşimi, zorlanmış titreşimin özel hali olarak ele almıştır. Aktan [11], daire eksenli
çubukların düzlem içi serbest titreşim frekanslarının elde edilmesini incelemiştir. Timoshenko
kiriş teorisinden yararlanmış ve dönme ataleti etkisini göz önüne almıştır. Çoban [12], daire
eksenli kirişlerin karışık sonlu elamanlar yöntemiyle dinamik analizini incelemiştir. Gâteaux
türevini kullanarak çıkarttığı denklemlerin çözümünden frekansları elde etmiştir. Wu ve Chen
[13], dairesel kesitli eğri eksenli yatay çubukların düzlem dışı serbest titreşimini çalışmıştır.
Eroğlu [14], eksen eğrisi herhangi bir düzlemsel eğri olan çubuğun kesitini de değişken kabul
ederek, çubuk statiğinin düzlem içi ve düzlem dışı genel denklemleri vermiştir ve statik
problemlerinin kesin çözümünü başlangıç değerleri yöntemi ile yapmıştır. Karaca [15], düzlemi
içinde ve düzlemine dik yüklü daire eksenli çubukların statik ve dinamik analizlerini teorik olarak
incelemiştir. Tabii burulmuş ve eğilmiş uzaysal çubukları idare eden denklemleri, Timoshenko
çubuk teorisi kullanarak elde etmiş ve daire eksenli çubuklar için tekrar düzenlemiştir. Ecer [16],
Doğru eksenli çubukların karışık sonlu elemanlar yöntemi ile boyuna titreşim analizini
incelemiştir. Gâteaux türevi ve sonlu eleman yönteminin birlikte kullanılması ile elde edilen
frekansları vermiştir. Huang, Teng ve Leissa [17], dairesel kemerlerin dinamik yükler altındaki
davranışlarını dinamik rijitik matrisi metodunu kullanarak Laplace uzayında incelemiştir. Temel
ve ark.[18], izotropik ve elastik malzemeden yapılmış olan eğri eksenli düzlemsel çubukların
zorlanmış titreşimini TFY yardımıyla Laplace uzayında araştırmıştır. Aslan [19], düzlemi içinde
ve düzlemine dik yüklü eğri eksenli çubukların statik ve dinamik yükler altında davranışını
Laplace uzayında TFY ile analiz etmiştir. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri için RK5
yöntemini kullanmıştır. Noori ve ark. [20], düzlem içi dinamik yükler etkisindeki homojen,
izotrop ve elastik kademeli dairesel kemelerin zorlanmış titreşimini Laplace uzayında irdelemiştir.
Aslan ve ark. [21], düzlem dışı yüklü elastik kademeli çubukların zorlanmış titreşimini TFY’ye
dayanarak Laplace uzayında incelemiştir.
Yapılan araştırmalar sonunda, eğri eksenli düzlemsel yapı elemanların statik ve dinamik
yüklemeler altındaki davranışları farklı yöntemlerle birçok çalışmada incelenmiştir. Ancak sikloid
çubukların statik ve dinamik davranışı ile ilgili çok kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Yazarların bilgisine göre, sikloid çubukların zamana bağlı dinamik yüklemeler altındaki
zorlanmış titreşim davranışını TFY ile Laplace uzayında inceleyen herhangi bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Dairesel kesitli sikloid çubukların sönümlü ve sönümsüz zorlanmış titreşimi, ilk
defa bu çalışmada TFY ile Laplace uzayında analiz edilmiştir. Bu araştırmada Laplace uzayında
elde edilen çözümlerden zaman uzayına geçmek için etkin bir sayısal ters Laplace metodu
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uygulanması ile oldukça etkin ve doğru sonuçların bulanabildiği görülmüş, hareketi idare eden
denklemleri Newmark metodu ile çözen sonlu elemanlar paket programı olan ANSYS’ın
sonuçları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

MATERYAL VE METOT
Düzlem dışı yükler altındaki sikloid çubukların davranışını idare eden adi diferansiyel
denklemler aşağıda verilmektedir.
U b
T
  r n  r b b

GA

(1)

 t
M
 n  r t

GI t

(2)

 n
M
  t  r n

EI n

(3)

Tb
 2U b
 rA 2  rqb

t

(4)

M t
 2t
 rI t
 M n  rmt

t 2

(5)

M n
 2 n
 rI n
 M t  rTb  rmn

t 2

(6)

A  h 2 ; I t 

h 4
2

; In 

h 4

(7)

4

Burada E, elastisite modülü; ρ, kütlesele yoğunluk; h, kesit yarıçapı; A en kesit alanı; In
eğilme atalet momenti; It, burulma atatlet momentini; αb, kayma faktörü; r, değişken eğrilik
yarıçapı; qb üniform yayılı yük; mt, yayılı burulma momenti; mn, yayılı eğilme momentini
göstermektedir.
Sikloid çubukların zorlanmış titreşim durumu için, {Y(φ,𝑡)} bilinmeyen vektörü aşağıdaki
gibi ifade edilir.

Y  ,t   U b , t , n ,Tb , M t , M n T
Zamana bağlı bir f(t) fonksiyonunun Laplace dönüşümü,

(8)
, t>0 için



L f t   F ( s)   f t e  st dt

(9)

0

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada s, Laplace dönüşüm parametresini göstermektedir.
Zamana bağlı birinci ve ikinci mertebeden türevlerin Laplace dönüşümleri kapalı olarak
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
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Burada 𝑓(0) başlangıç yer değiştirmesi ve f (0 başlangıç hızı olup, bu çalışmada sıfır olarak
alınmaktadır.
Hareketli koordinat takımında elde edilen (1-6) denklemlerinin (9 - 11) tarifleri yardımıyla
Laplace dönüşümü alınırsa, kısmi diferansiyel denklemler dönüşmüş uzayda adi diferansiyel
denklem takımı haline dönüşmektedir. Böylece, Laplace uzayında sabit kesitli sikloid
çubukların dinamik davranışını idare eden adi diferansiyel denklem takımı, kanonik formda
aşağıdaki şekilde elde edilmektedir.
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Burada ( .̅ ) ile gösterilen ifadeler büyüklüklerin Laplace dönüşümünü göstermektedir.
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Elde edilen eşitliğin sağ tarafındaki ikinci ve üçüncü terimler t=0 anında verilen başlangıç
şartlarıdır. Bu çalışmada bu terimler sıfır olarak alınmıştır.
Laplace dönüşüm uzayında elde edilen birinci mertebeden 6 adet adi diferansiyel denklem
takımının matris formunda aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
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Burada ϕ, bağımsız değişken ve s ise Laplace parametresidir. Sikloid çubuklarının durum
vektörü aşağıdaki gibidir.
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TFY, başlangıç şartları yardımıyla (19) denkleminin çözümüne dayanmaktadır. TFY ile sınır
değer problemi başlangıç değer problemine indirgenmektedir. Denklemin genel çözümü ise,
n
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şeklindedir. U(m)(φ) m’inci bileşenine 1, diğerlerine sıfır değeri verilerek elde edilen homojen
çözümdür. V(φ) ise, başlangıç şartları sıfır alınarak elde edilen özel çözümdür. Burada Cm
integrasyon sabiti sınır şartlarından elde edilmektedir.
Viskoelastik sistemlerde, elastik-viskoelastik analojisi yardımıyla sönüm etkisi dikkate
alınabilmektedir (Boley ve Weiner [22]). Kelvin tipi viskoelastik model için bünye ifadesi
aşağıda verilmektedir.

deij

S ij  2G eij  g
dt






(22)

Burada G, kayma modülü, g malzemenin viskoz sönüm oranıdır. Deviatorik gerilme tansörü,
Sij, ve deviatorik şekil değiştirme tansörü, eij, gerilme ve şekil değiştirme tansörünün
deviatorik bileşenleri ve σij ve εij yardımı ile tanımlanır.
1
S ij   ij   ij  kk
3

;

1
eij   ij   ij  kk
3

(23)

Burada, δij, Kronecker delta birim matrisin bileşenlerini göstermektedir. Viskoelastik çözüm,
elastik-viskoelastik analojisi yardımıyla Laplace uzayında elastik sabitlerin kompleks
karşıtları ile yer değiştirmesinden elde edilmektedir. (Boley ve Weiner [23], ve (Temel ve ark.
[24]).
E v  E (1  gs) ; Gv  G (1  gs)

(24)

Burada Ev ve Gv viskoelastik malzeme sabitleri ve s Laplace dönüşüm parametresidir.
SAYISAL UYGULAMALAR
Bu çalışmada, lineer viskoelastik malzemeden yapılmış zamana bağlı yükler altında sikloid
çubukların dinamik analizini yapan FORTRAN dilinde bir bilgisayar programı hazırlanmıştır.
Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemine (TFY) dayalı başlangıç değer probleminin çözümü
için RK5 algoritması uygulanmıştır. Laplace uzayından zaman uzayına dönüşüm için Durbin
[25] ve Temel [26] tarafından verilen Durbin’in modifiye edilmiş ters Laplace metodu
kullanılmıştır.
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İki Ucu Ankastre Sikloid Çubuğun Dinamik Analizi
İki ucu ankastre mesnetli ve ortasında yayılı yük (q(t)= 0.001 kgf/m ) ile yüklü bir sikloid
çubuk (Şekil 1.a) göz önüne alınmıştır. Malzeme özellikleri; kütlesel yoğunluğu ρ=7850x10-6
kgf/cm3, Poisson oranı ν = 0.3 ve elastisite modülü E=2.1x106 kgf/cm2. İki çeşit dinamik
yükleme durumu için (Şekil 1.b) zorlanmış titreşimi yapılmıştır.

Şekil 1. (a) Sikloid Çubuk; (b) Dinamik Yüklemeler.

Kanonik formdaki Laplace uzayında verilen (12-17) denklemleri, TFY yardımıyla sayısal
olarak çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar ANSYS[26] sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Burulma
rijitliği, eğilme rijitliği ve çubuğun kesit alanı aşağıdaki gibidir.
GI t  G

h 4

; EI n  E

h 4

; A(  )  h 2

2
4
Sikloid çubuğun değişken eğrilik yarıçapı;
r  r0Cos( ) şeklinde olup, burada r0, C simetri noktasının eğrilik yarıçapıdır. Sikloid eksenini
oluşturan dairenin yarıçapı ile a aralarında; r0  4a gibi bir bağıntı vardır.

Simetri noktası ve ankastre ucun sınır şartları ile geometrik özellikler aşağıdaki gibidir.
Sınır şartları:
Çubuğun geometrik özellikleri:
 n  0

  0   Tb  0
M  0
 t

U b  0

  0   t  0
  0
 n

r=0.5; A  0.7854cm 2 ,
I t  0.0982cm 4 ; I n  0.0491cm4 ;
;
a= 25 cm; r0=100 cm;
ϕ0 = π/2; αn = 1.11
Hazırlanan Fortran programı ile adım tipi yükleme altında dinamik analizler sırasıyla 64, 128,
256 ve 512 adım için yapılmış ve çözümler Şekil (2-3) üzerinde topluca gösterilmiştir.
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Şekil 2. Adım tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki düşey deplasmanın (Ub) zamanla değişimi.

Şekil 3. Adım tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki eğilme momentinin (Mn) zamanla değişimi.

Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü üzere, dinamik yükleme altında farklı zaman artım
miktarları için bu çalışmada kullanılan yöntem ile bulunan bütün çözümler birbirleri ile üst
üste düşmektedir. ANSYS ile yapılan çözümlerde Timoshenko kiriş teorisine dayanan, her
düğümünde 3 serbestlik derecesi bulunan ve uygun bir kuadratik eleman kullanılmıştır.

Şekil 4. Adım tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki düşey deplasmanın (Ub) zamanla değişimi.

Şekil 5. Adım tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki eğilme momentinin (Mn) zamanla değişimi.
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Ayrıca, sikloid çubuğun adım tipi yükleme etkisindeki ANSYS çözümleri sırasıyla 64 adım
(dt=0.32 sn.), 128 adım (dt=0.16 sn.), 256 adım (dt=0.08 sn.) ve 512 adım (dt=0.04 sn.)
seçilerek yapılmış, simetri noktasının düşey deplasmanı ve eğilme momentinin zamanla
değişimleri Şekil (4-5) de gösterilmiştir.

Şekil 6. Adım tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki düşey deplasmanın (Ub) zamanla değişiminin
karşılaştırılması.

Şekil 7. Adım tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki eğilme momentinin (Mn) zamanla değişiminin
karşılaştırılması.

Şekil (6-7) incelendiğinde, Laplace uzayında kaba zaman artımı (0.32 sn.) kullanılarak elde
edilen değerler ile, çok sık zaman artımı (0.04 sn.) artımı alınarak ANSYS programından elde
edilen, deplasman ve eğilme momentlerininin birbiri ile örtüştüğü görülmektedir. Bu
sonuçlar, önerilen metodun etkinliğini ve üstünlüğünü göstermektedir. Geleneksel adım adım
integrasyon yöntemlerinin doğruluğu ise, zaman artım miktarının doğru seçilmesine bağlıdır.
Bu nedenle, kabul edilebilir sonuçların elde edilebilmesi için fazla sayıda adım ve hassas bir
zaman artımı kullanılmalıdır.
Çeşitli sönüm oranları (g=0, g=0.02 ve g=0.05) için önerilen yöntem ve ANSYS ile adım tipi
yük etkisindeki sikloid çubuğun elastik ve viskoelastik analizleri yapılmış ve karşılaştırmaları
Şekil (8-9)’de gösterilmiştir.
Grafiklerden anlaşıldığı üzere sönüm oranları arttıkça davranışın genlikleri küçülerek statik
değere yaklaşmaktadır.
Adım tipi yüklemeye benzer şekilde Laplace uzayında kaba zaman artımı (0.32 sn.)
kullanılarak elde edilen sonuçlar ile Newmark metodu ile ANSYS programından sık zaman
artımı (0.04 sn.) kullanılarak elde edilen değerlerin birbiri ile örtüştüğü görülmektedir.
Viskoelastik durumda zamanla değişen kesit tesirlerine ve deplasmanlara ait salınım
genlikleri zamanla statik değere yaklaşarak kaybolmaktadır.
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Şekil 8. Adım tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki düşey deplasmanın (Ub) zamanla değişiminin
karşılaştırılması.

Şekil 9. Adım tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki eğilme momentinin (Mn) zamanla değişiminin
karşılaştırılması.

Şekil 10. Testere dişi dalga tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki düşey deplasmanın (Ub) zamanla
değişimi.

Şekil 11. Testere dişi dalga tipi yükleme için sikloid çubuğun ortasındaki eğilme momentinin (Mn) zamanla
değişimi.
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Sikloid çubuğa testere dişi dalga fonksiyonu şeklinde zamanla değişen yükleme
uygulanmıştır. Dalga tipi periyodik yükleme durumlarında, uygulanan yükün frekans değeri
yapının doğal titreşim frekansına oldukça yakın ama eşit değil ise, vuruş olayı meydana gelir.
Bu durumlarda küçük değerde periyodik yükler için bile çok büyük genlikler oluşmaktadır.
Testere dişi dalga tipi yükün frekansı, yapının doğal titreşim frekansına oldukça yakın
olmasından ötürü Şekil (10-11)’de 70 saniyede bir tekrarlayan vuruş olayı gözlemlenmiştir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, farklı tip dinamik yükler altında sikloid çubukların sönümlü ve sönümsüz
zorlanmış titreşimi ele alınmıştır. Bu çubukların dinamik davranışları Laplace uzayında TFY
yardımıyla araştırılmıştır. TFY’ye dayalı başlangıç değer probleminin Laplace uzayındaki
çözümleri için 5. mertebe Runge-Kutta (RK5) algoritması kullanılmış ve bu amaçla Fortran
dilinde bilgisayar programı hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde önerilen metod ile
kaba zaman artım miktarları kullanılarak elde edilen sonuçların, ANSYS programı- Sonlu
elemanlar ve Newmark metodunu birlikte kullanan-yardımıyla sık zaman artım miktarları
kullanılarak elde edilen değerler ile örtüştüğü görülmüştür. Farklı sönüm oranları için çizilen
grafiklerden anlaşıldığı üzere, sönüm oranları arttıkça davranışın genlikleri küçülerek statik
değere yaklaşmaktadır. Ayrıca dalga tipi periyodik yükleme durumlarında, yükün frekansı,
yapının doğal titreşim frekansına oldukça yakın olduğunda vuruş olayı oluşmaktadır.
Sonuç olarak; bu araştırmada önerilen metodun adım adım zaman integrasyon metotlarına
göre daha etkin ve üstün olduğu örnekler üzerinde gösterilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] V. Haktanır, A new method for the element stiffness matrix of arbitrary planar bars,
Computer and structures. 52 (1994) 679-691.
[2] S. Bayhan, Daire eksenli düzlemsel çubukların taşıma ve rijitlik matrisi ile analizi.
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 1993.
[3] M. Bozkurt, Silindirik tonozlar daire ve helisel eksenli taşıyıcı sistemlerin tamamlayıcı
fonksiyonlar yöntemi ile analizi –Mathematica uygulamaları-. Yüksek Lisans Tezi,
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 1995.
[4] S. Büyüközden, Düzlemine dik yüklü sikloid eksenli çubukların başlangıç değerleri
metoduyla statik hesabı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul,
1997.
[5] T.A. Aslan, A.R. Noori, B. Temel, Daire eksenli yapı elemanlarının tamamlayıcı
fonksiyonlar yöntem ile statik analizi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Dergisi, 32(1), 23-29.32(2017) 23-29.
[6] G. D. Manolis, and D. E. Beskos, Dynamic response of framed underground structures,
Computer and structures, 15(5) (1982) 521-531.
[7] D. E. Beskos, G. V. Narayanan, Dynamic response of frameworks by numerical Laplace
transform, Comp. Method in Appl. Mech. and Eng., 37(3) (1983), 289-307.
[8] F.F. Çalim, Viskoelastik, anizotropik, eğri eksenli uzaysal çubuk sistemlerin dinamik
analizi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2003.
[9] E. Tüfekci, O. Doğruer. Out of plane free vibration of a circular arch with uniform crosssection: Exact solution, J. Sound and Vibration, 291(2006) 525-538.
[10] M. Kiraç, Doğru eksenli kompozit çubukların dinamik analizi. Yüksek Lisans Tezi,
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay, 2007.
184

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

3

Aslan , Noori ve Temel

[11] H. Aktan, Daire eksenli çubukların düzlem içi dinamik analizi. Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 2008.
[12] M. Çoban, Daire eksenli kirişlerin karışık sonlu elemanlar yöntemi ile dinamik
analizi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2008.
[13] J. S., Wu, Y. C., Chen, Out-of-plane free vibration analysis of a horizontally circular
curved beam carrying arbitrary sets of concentrated elements. Journal of Structural
Engineering, (2011) 10.1061, ASCE_ST.1943-541X.0000290.
[14] U. Eroğlu, Eğri eksenli çubukların analizi için kesin çözüm yöntemi ile sonlu eleman
formülasyonu. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul, 2014.
[15] N. Karaca, Düzlemsel çubukların taşıma ve rijitlik matrisi metodu ile statik ve dinamik
analizi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay,
2014.
[16] S. Ecer, Doğru eksenli çubukların karışık sonlu elemanlar yöntemi ile boyuna titreşim
analizi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2015.
[17] C. S. Huang, C. S. Teng, A. W. Leissa, An accurate solution for the in-plane transient
response of a circular arch, J. Sound and Vibration, 196(5) ( 1996) 595-609.
[18] B. Temel, T.A. Aslan, and A.R. Noori, An efficient dynamic analysis of planar arches,”
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress,3046-3053, 2016.
[19] T.A. Aslan, Eğrisel yapı elemanlarının etkin sayısal analizi üzerine bir araştırma.
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2016.
[20] A.R. Noori, T.A. Aslan, B. Temel, Transient analysis of in-plane loaded elastic stepped
circular arches. International Conference on Advances and Innovations in Engineering
(ICAIE ) 2017, Accepted.
[21] T.A. Aslan, A.R. Noori, B. Temel, vibration of out of plane loaded stepped circular rods.
International Conference on Civil and Enviromental Engineering 2017, Accepted.
[22] B. A. Boley, J. H. Weiner, 1960. Theory of thermal stresses, John Wiley and Sons, New
York.
[23] B. Temel, F. F. Çalım, N. Tütüncü, Quasi-static and dynamic response of viscoelastic
helical rods. Journal of Sound and Vibration, 271 (200) 921-935.
[24] F. Durbin, Numerical inversion of laplace transforms: an efficient improvement to
Dubner and Abate’s method, Comput. J., 17(1974) 371 – 376.
[25] B. Temel, Transient analysis of viscoelastic helical rods subjectto time-dependent loads,
International J. of Solids and Structures, 41(2004) 1605 –1624.
[26] ANSYS Swanson Analysis System, Inc., 201 Johnson Road, Houston, PA15342
1300,USA.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

185

20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
05 - 09 Eylül 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa

TEMAS PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
Murat Yaylacı1, Pembe Merve Karabulut 2 ve Ahmet Birinci3
1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Rize
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
ABSTRACT
In this paper, a contact problem for two elastic layers resting on a elastic half plane 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 yarım düzleme oturan elastik iki tabakanın
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. Çeşitli boyutsuz
büyüklükler için normal gerilmeler elde edilmiş ve 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, yarım düzleme oturan tabakalarla ilgili temas
problemi çalışmaları bir çok araştırmacı tarafından incelenmiştir [11-18].
Çoğu durumda kesin çözümün mümkün olduğu uygun model şekli bulunamaz ve temas
gerilmelerini belirlemek için sayısal yöntemlere ihtiyaç duyulur [19]. Bu ihtiyaçtan dolayı
birçok araştırmacı tarafından temas problemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) gibi
yaklaşık bir yöntemle çözümleri araştırılmıştır. Üç boyutlu sürtünmeli temas problemi sonlu
elemanlar yöntemine bağlı doğrudan çözüm yöntemi olan matematiksel programlama tekniği
ile Klarbring [20] tarafından incelenmiştir. Sezer [21], ANSYS Sonlu Elemanlar paket
programını kullanarak temas elemanları modellemiş ve ANSYS paket programı temas
elemanları kütüphanesinde bulunan değişik temas algoritmaları ve temas elemanı uygulama
seçeneklerini irdelemiştir. Sonlu elemanlar yöntemini esas alan NX-NASTRAN paket
programı kullanılarak ayrılmalı temas problemi Roncevic ve Siminiati [22] tarafından analiz
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edilmiş ve elde edilen temas mesafeleri literatürde bulunan teorik sonuçlarla
karşılaştırılmıştır. Temas problemlerinde sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılan
analizlerde temas algoritmalarının (Augmented Lagrangian Method, Penalty Method,
Adapted Penalty Method, Adapted Augmented Lagrangian Method) karşılaştırılması Bussetta
vd. [23] tarafından ele alınmıştır. Yaylacı [24], iki elastik çeyrek düzleme oturan elastik iki
tabakanın ayrılmalı temas problemini ve Öner vd. [25] Winkler zemine oturan elastik iki
tabaka için ayrılmalı temas problemini analitik ve sonlu elemanlar yöntemini kullanarak
çözmüşlerdir.
Bu çalışmada, düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve elastik yarım düzleme oturan iki tabakanın
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 Çakıroğlu [26] karşılaştırılarak doğrulanmıştır.
PROBLEMİN TANIMI
Düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve yarım düzleme oturan elastik iki tabakanın temas
problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Çözümde tabakaların kütle
kuvvetleri ihmal edilmiştir. Üst tabaka (-a, +a) aralığında düzgün yayılı yükle yüklenmiştir.
Tabakalar ve yarım düzlem (-∞, +∞) aralığında uzanmaktadır. Problem düzlem hal için
incelendiğinden z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim olarak alınmıştır. (Şekil1).

Şekil 1. Problemin Geometrisi
Burada i, i (i=1,2,3) tabakaların ve yarım düzlemin kayma modülünü ve Poisson oranını
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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ANSYS [27] 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=1 m ve (2) nolu tabakanın yüksekliği h1=0.2 m, Elastisite
Modülü ve Poisson oranı sırasıyla E1=3x1010 Pa, 1=0.34 olarak alınmıştır. Yayılı yük değeri
ise 𝑃0 =10x104 N/m olarak alınmıştır. (2) nolu tabakaya ve yarım düzleme ilişkin değerler ise
analizlerde kullanılan oranlara bağlı olarak hesaplanmış ve kullanılmıştır.

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. Bu çalışmada yapılan analizlerde temas çiftinin modellenmesinde yüzeyyüzey (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
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ve bu düğüm noktaları Şekil 3’de görülebileceği gibi PLANE183 elemanının yüzeyindeki
düğümlerle örtüşmektedir [27].

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
3673 düğüm noktası ve 1624 eleman kullanılmış olup analiz sonrası oluşan şekil değişikliği
aşağıda verilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Problemin analiz geometrisi
SONUÇLAR
Bu çalışmada, düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve elastik yarım düzleme oturan elastik iki
tabakanın 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. (𝑥⁄ℎ = 0) simetri kesitinde (ℎ1 ⁄ℎ) değişkenine göre 𝜎𝑥 (0, 𝑦)⁄𝑝0 normal gerilme
değerleri (𝑎⁄ℎ = 0.001, 𝜇2 ⁄𝜇1 = 0.575, 𝜇3 ⁄𝜇1 = 1.766, 𝜈1 = 0.34, 𝜈2 = 0.34, 𝜈3 = 0.30)
y

h1 h  0.2

h1 h  0.5

h

 x P0

 x P0


0.9

Çakıroğlu
-0.06582

FEM
-0.065

Hata (%)
1.25

Çakıroğlu
-0.03826

FEM
-0.038

Hata (%)
0.68

0.8

-0.04805

-0.048

0.10

-0.00967

-0.0095

1.76

0.7

-0.02991

-0.03

0.30

0.00970

0.0095

2.06

0.6

0.00954

0.009

5.66

0.03833

0.038

0.86

0.5

0.02958

0.03

1.42

0.06701

0.067

0.01

0.5

0.02958

0.03

1.42

-0.06698

-0.066

1.46

0.4

0.04782

0.047

1.71

-0.03839

-0.038

1.02

0.3

0.06544

0.065

0.67

-0.00981

-0.0095

3.16

0.2

0.08357

0.085

1.71

0.00999

0.0095

4.90

0.2

-0.02990

-0.03

0.33

0.00999

0.0095

4.90

0.1

0.00052

0.0005

3.85

0.03840

0.038

1.04

0.0

0.02775

0.027

2.70

0.06766

0.068

0.50

0.0

-0.28366

-0.285

0.47

-0.29199

-0.291

0.34

-0.1

-0.24326

-0.245

0.72

-0.24868

-0.248

0.27

-0.2

-0.21035

-0.215

2.21

-0.21376

-0.213

0.36

-0.3

-0.18328

-0.185

0.94

-0.18528

-0.185

0.15

Tablo 2. (𝑥⁄ℎ = 0) simetri kesitinde (ℎ1 ⁄ℎ) değişkenine göre 𝜎𝑦 (0, 𝑦)⁄𝑝0 normal gerilme
değerleri (𝑎⁄ℎ = 0.001, 𝜇2 ⁄𝜇1 = 0.575, 𝜇3 ⁄𝜇1 = 1.766, 𝜈1 = 0.34, 𝜈2 = 0.34, 𝜈3 = 0.30)
y

h1 h  0.2

h1 h  0.5

h

 y P0

 y P0



Çakıroğlu

FEM

Error (%)

Çakıroğlu

FEM

Error (%)

0.9

-0.31607

-0.315

0.34

-0.31605

-0.316

0.02

0.8

-0.31102

-0.311

0.01

-0.31221

-0.312

0.07

0.7

-0.30488

-0.305

0.04

-0.30777

-0.305

0.90

0.6

-0.29866

-0.295

1.23

-0.30431

-0.304

0.10

0.5

-0.29302

-0.29

1.03

-0.30291

-0.303

-0.03

0.4

-0.28846

-0.286

0.85

-0.30158

-0.301

0.19

0.3

-0.28538

-0.285

0.13

-0.29869

-0.298

0.23

0.2

-0.28424

-0.284

0.08

-0.29552

-0.295

0.18

0.1

-0.28394

-0.283

0.33

-0.29301

-0.292

0.34

0.0

-0.28366

-0.282

0.59

-0.29199

-0.291

0.34

-0.1

-0.28255

-0.281

0.55

-0.29040

-0.29

0.14

-0.2

-0.27866

-0.278

0.24

-0.28640

-0.285

0.49

-0.3

-0.27366

-0.273

0.24

-0.28085

-0.28

0.30
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Şekil 5. (𝑥⁄ℎ = 0) simetri kesitinde (ℎ1 ⁄ℎ) değişkenine göre 𝜎𝑥 (0, 𝑦)⁄𝑝0 normal gerilme
değerleri (𝑎⁄ℎ = 0.001, 𝜇2 ⁄𝜇1 = 1.766, 𝜇3 ⁄𝜇1 = 0.575, 𝜈1 = 0.34, 𝜈2 = 0.3, 𝜈3 = 0.34)

Şekil 6. (𝑥⁄ℎ = 0) simetri kesitinde (ℎ1 ⁄ℎ) değişkenine göre 𝜎𝑦 (0, 𝑦)⁄𝑝0 normal gerilme
değerleri (𝑎⁄ℎ = 0.001, 𝜇2 ⁄𝜇1 = 1.766, 𝜇3 ⁄𝜇1 = 0.575, 𝜈1 = 0.34, 𝜈2 = 0.3, 𝜈3 = 0.34)
Şekil 5-6 ve Tablo 1-2’ de üst tabakanın tekil yükle yüklenmesi durumunda (a/h=0.001)
simetri ekseninde meydana gelen x ve y normal gerilmelerinin çeşitli boyutsuz büyüklükler
için değişimleri verilmiştir.
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. Sonuç olarak sonlu elemanlar metoduyla yapılan çözümden elde
edilen sonuçların literatürdeki analitik sonuçlara [26] çok yakın olduğu görülmüştür.
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Tablo 3. (𝑥⁄ℎ = 0) simetri kesitinde (ℎ1 ⁄ℎ) değişkenine göre 𝜎𝑥 (0, 𝑦)⁄𝑝0 normal gerilme
değerleri (𝑎⁄ℎ = 1, 𝜇2 ⁄𝜇1 = 0.575, 𝜇3 ⁄𝜇1 = 1.766, 𝜈1 = 0.34, 𝜈2 = 0.34, 𝜈3 = 0.30)
h1 h  0.2

h1 h  0.5

 x P0

 x P0

y
h


Çakıroğlu

FEM

Error (%)

Çakıroğlu

FEM

Error (%)

1.0

-0.05386

-0.053

1.60

-0.04129

-0.041

0.70

0.9

-0.04230

-0.042

0.71

-0.02615

-0.026

0.57

0.8

-0.03032

-0.03

1.06

-0.01015

-0.01

1.48

0.7

-0.01766

-0.018

1.93

0.01012

0.01

1.19

0.6

-0.00396

-0.004

1.01

0.02615

0.026

0.57

0.5

0.01767

0.017

3.79

0.04129

0.041

0.70

0.5

0.01767

0.018

1.87

-0.04458

-0.044

1.30

0.4

0.03034

0.03

1.12

-0.02594

-0.026

0.23

0.3

0.04233

0.042

0.78

-0.00729

-0.007

3.98

0.2

0.05399

0.054

0.02

0.00727

0.007

3.71

0.2

-0.01904

-0.019

0.21

0.00727

0.007

3.71

0.1

0.00025

0.00025

0.00

0.02589

0.025

3.44

0.0

0.01804

0.018

0.22

0.04451

0.045

1.10

0.0

-0.24087

-0.24

0.36

-0.24447

-0.245

0.22

-0.1

-0.21353

-0.215

0.69

-0.21617

-0.216

0.08

-0.2

-0.19000

-0.19

0.00

-0.19189

-0.191

0.46

-0.3

-0.16969

-0.17

0.18

-0.17100

-0.17

0.58

Table 4. (𝑥⁄ℎ = 0) simetri kesitinde (ℎ1 ⁄ℎ) değişkenine göre 𝜎𝑦 (0, 𝑦)⁄𝑝0 normal gerilme
değerleri (𝑎⁄ℎ = 1, 𝜇2 ⁄𝜇1 = 0.575, 𝜇3 ⁄𝜇1 = 1.766, 𝜈1 = 0.34, 𝜈2 = 0.34, 𝜈3 = 0.30)
h1 h  0.2

h1 h  0.5

 y P0

 y P0

y
h


Çakıroğlu

FEM

Error (%)

Çakıroğlu

FEM

Error (%)

1.0

-0.99998

-0.999

0.10

-0.99998

-0.999

0.10

0.9

-0.24957

-0.249

0.23

-0.24972

-0.249

0.29

0.8

-0.24847

-0.248

0.19

-0.24907

-0.2485

0.23

0.7

-0.24697

-0.247

-0.01

-0.24830

-0.248

0.12

0.6

-0.24530

-0.245

0.12

-0.24766

-0.2475

0.06

0.5

-0.24369

-0.243

0.28

-0.24741

-0.247

0.17

0.4

-0.24232

-0.242

0.13

-0.24708

-0.2465

0.23

0.3

-0.24138

-0.241

0.16

-0.24633

-0.246

0.13

0.2

-0.24103

-0.241

0.01

-0.24547

-0.245

0.19

0.1

-0.24095

-0.24

0.39

-0.24476

-0.2445

0.11

0.0

-0.24087

-0.239

0.78

-0.24447

-0.244

0.19

-0.1

-0.24018

-0.238

0.91

-0.24374

-0.243

0.30

-0.2

-0.23833

-0.237

0.56

-0.24179

-0.242

0.09

-0.3

-0.23559

-0.235

0.25

-0.23891

-0.238

0.38
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Şekil 7. (𝑥⁄ℎ = 0) simetri kesitinde (ℎ1 ⁄ℎ) değişkenine göre 𝜎𝑥 (0, 𝑦)⁄𝑝0 normal gerilme
değerleri (𝑎⁄ℎ = 1, 𝜇2 ⁄𝜇1 = 1.766, 𝜇3 ⁄𝜇1 = 0.575, 𝜈1 = 0.34, 𝜈2 = 0.3, 𝜈3 = 0.34)

Şekil 8. (𝑥⁄ℎ = 0) simetri kesitinde (ℎ1 ⁄ℎ) değişkenine göre 𝜎𝑦 (0, 𝑦)⁄𝑝0 normal gerilme
değerleri (𝑎⁄ℎ = 1, 𝜇2 ⁄𝜇1 = 1.766, 𝜇3 ⁄𝜇1 = 0.575, 𝜈1 = 0.34, 𝜈2 = 0.3, 𝜈3 = 0.34)
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FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ TABAKA VE YARIM DÜZLEM
ARASINDAKİ SÜRTÜNMESİZ VE AYRILMALI TEMAS PROBLEMİ
Pembe Merve Karabulut1, Murat Yaylacı2 ve Ahmet Birinci3
1,3
Yazar1-3 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
2
Yazar2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize
ABSTRACT
In this study, the receding contact problem between a functionally graded layer and a
homogeneous half space is considered using elasticity theory. The layer is pressed by two
rectangular rigid stamps placed symmetrically. Shear modulus of the layer is assumed to vary
exponentially through the thickness of the layer.The problem is reduced to a system of
singular integral equations in which half contact length and contact pressures are unknowns
using boundary conditions and integral transform techniques. The system is solved
numerically using Gauss-Jacobi integration formulation. Finally, the dimentionless quantitiess
fort he contact length and the contact pressures are calculated for various material proporties
and stamp positions.
ÖZET
Bu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka ile homojen yarım düzlem arasındaki
sürtünmesiz ve ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Fonksiyonel
derecelendirilmiş tabaka simetrik rijit iki dikdörtgen blok aracılığıyla yüklenmiştir.
Fonsiyonel derecelendirilmiş tabakanın kayma modülünün tabaka yüksekliğiyle
eksponansiyel olarak değiştiği kabul edilmiştir. Problem integral dönüşüm teknikleri ve sınır
şartları kullanılarak; yarı temas uzunlukları ve temas gerilmelerinin bilinmeyenler olduğu bir
integral denklem sistemine indirgenmiştir. İntegral denklem sistemi Gauss-Jacobi integrasyon
formülasyonu kullanılarak sayısal olarak çözülmüştür. Son olarak, boyutsuz temas gerilmeleri
ve temas uzunluklarının malzeme özelliklerine ve blokların simetri ekseninden olan
uzaklıklarına göre değişimi incelenmiştir.
GİRİŞ
Havacılık, uzay, savunma ve otomotiv gibi endüstrilerdeki hızlı teknolojik gelişim ve artan
rekabet, yüksek performansa sahip ürünlerin tasarlanması ihtiyacını gerektirmiş ve dolayısıyla
da bu durumda hafif ama aynı zamanda mukavemeti yüksek malzemelere olan ihtiyacı ortaya
koymaktadır. Malzeme biliminin ilerlemesiyle malzeme özelliklerinin malzeme içerisinde
konuma bağlı olarak değiştirilebildiği üretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu şekilde üretilen
malzemeler genel olarak FDM (Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme) olarak
isimlendirilmektedir.
Mühendislik uygulamalarında son zamanlarda kullanılmaya başlanan FDM kaplamaların
mekanik yüklemeler altında gerilme dağılımlarının ve davranışlarının belirlenmesi ile ilgili
analitik [9,10, 14,18] ve hesaplamalı [1,3,4] yöntemler kullanılarak son yıllarda yapılmış pek
çok çalışma mevcuttur. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
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El-Borgi ve diğerleri [5] homojen yarım düzlem üzerine oturan ve yayılı yük ile bastırılan
fonksiyonel derecelendirilmiş bir tabakanın ayrılmalı temas problemini incelemişlerdir.
Fonksiyonel derecelendirilmiş bir tabakanın eksenel simetrik temas problemi Henkel integral
dönüşümü kullanılarak Rhimi ve diğerleri [6] tarafından araştırılmıştır. Choi [7] alt
yüzeyinden rijit düzleme bağlı ve dikdörtgensel blok aracılığıyla yüklenmiş fonksiyonel
derecelendirilmiş tabakanın sürtünmeli temas problemini incelemiştir. Dağ ve diğerleri [8]
yüzey çatlağı bulunan fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka ve yarım düzlemin sürtünmeli
temas problemini ele almışlardır. Chidlow and Teodorescu [11] fonksiyonel derecelendirilmiş
tabaka ile birleştirilmiş homojen tabaka ve yarım düzlemin kaymalı temas problemini
araştırmışlardır. Kucuksucu ve diğerleri [12] derecelendirilmiş ortotropik yarım düzlem ve
değişken profile sahip rijit panç arasındaki sürtünmeli temas problemini araştırmışlardır. Chen
ve diğerleri [13] kayma modülünün tabaka ekseniyle değişken bir açı yönünde eksponansiyel
olarak değiştiği yarım düzlem ve rijit panç arasındaki sürtünmeli temas problemini ele
almışlardır. Adıyaman ve diğerleri [15] iki çeyrek düzlem üzerine oturan fonksiyonel
derecelendirilmiş tabakanın sürtünmesiz ve ayrılmalı temas problemini incelemişlerdir.
Çömez ve diğerleri [16] iki fonksiyonel derecelendirilmiş tabakanın sürtünmesiz temas
problemini incelemişlerdir. Öner ve diğerleri [17] fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka ve
yarım düzlem arasındaki sürekli temas problemini incelemişlerdir.
Yapılan bu çalışmalara bakıldığında simetrik iki blok aracılığıyla yüklenmiş fonksiyonel
derecelendirilmiş tabakanın sürtünmesiz ve ayrılmalı temas probleminin henüz literatürde yer
almadığı görülmektedir. Bu çalışmada, söz konusu problemin analitik çözümü yapılarak
gerilme, yer değiştirme bileşenleri ve temas uzunluklarına ait elde edilen sonuçlar grafik ve
tablolar halinde verilmiştir.
Bu çalışmada; elastik yarım düzlem üzerine oturan simetrik rijit iki dikdörtgen blok
aracılığıyla yüklenmiş fonksiyonel derecelendirilmiş bir tabakanın sürtünmesiz ve ayrılmalı
temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Fonksiyonel derecelendirilmiş
tabakanın yüksekliği sabit ve h’dir. Fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka için Poisson oranı
1 ve kayma modülü 1 olup y koordinatına bağlı olarak aşağıdaki gibi değişmektedir.

1  y   0 e y 

0  y  h

(1)

Burada, 0 tabakanın alt yüzeyinin kayma modülü,  ise rijitlik parametresidir..
Elastik yarım düzlemde ise malzeme özellikleri sabit olup Poisson oranı 2 ve kayma modülü
ise 2 olarak alınmaktadır. Fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka ile bloklar (a,b) ve (-a,-b)
aralıklarında, tabaka ile yarım düzlem ise (-c,c) aralıklarında temas halindedirler. Problemde
kütle kuvvetlerinin etkisi ihmal edilmiştir. Tabaka x ekseni boyunca (-∞,∞) aralığında
uzanmaktadır. Problemin geometrisi ve yükleme durumu simetrik olduğundan hesapların
(0,∞) aralığında yapılması yeterlidir.
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 kulanılarak aşağıdaki gibi elde edilmiştir.
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Şekil 1. Problemin geometrisi ve yükleme durumu
Fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka için yer değiştirme ve gerilme ifadeleri:

2

 4

u1  x, y  

A e


v1  x, y  

2

0 j 1

n j y

j

 4

A m

0 j 1

j

j

e

sin  x  d

n j y

(2)

cos  x  d

(3)

 x1  x, y  2   Aj
n  y
 3  1  m j n j  1  1  e  cos  x  d
 
0
 0 j 1 1  1

(4)

 y1  x , y  2   A j
n  y
 3  1    1  1 m j n j  e  cos  x  d
 
0
 0 j 1 1  1

(5)

 xy1  x, y  2  
 n   y
   Aj  n j   m j  e
cos  x  d
0
 0 j 1

(6)

j

j

j

Yarım düzlem için yer değiştirme ve gerilme ifadeleri:

u2  x, y  

v2  x, y  



2 
y
  B1  B2 y  e cos  x  d




2 



(7)

0


  y
  B1   2  y  B2  e sin  x  d

 
0




(8)
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 y
 3  1 
1
2 
 x 2  x, y      B1  B 2 y   
 B 2  e cos  x  d
22
 0 

 2 

1

2 2
1

2 2

 y 2  x, y  
 xy 2  x, y  


2 

 y
 1 2 
  B1  B 2 y  
 e cos  x  d
B

 2  2


0








2 







 y
  1 
 B1  B2 y   2
 e sin  x  d
B

 2  2


0



 



(9)

(10)

(11)

Yukarıdaki ifadelerde geçen i (i=1,2) bir malzeme sabiti olup düzlem şekil değiştirme
halinde i=3-4i şeklindedir.
Tabaka ve yarım düzleme ait bilinmeyen katsayıların (A1, A2, A3, A4, B1, B2) belirlenmesinde
kullanılacak olan sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir.
0

 y1 ( x, h)   p1 ( x)
0

 xy1 ( x, h)  0

 y1 ( x,0) 

0 xa

12 

a xb
bx

13

0 x
 p2 ( x )

0 xc
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cx

 y1 ( x,0)   y 2 ( x,0)

0 x

 xy1 ( x,0)  0

0 x

 xy 2 ( x, 0)  0

0 x

14 
15
16 
17 


v1  x, 0   v2  x, 0    0
0 xc
18
x 

v1  x, h    0
a xb
19 
x 
Bu ifadelerde geçen p1(x) blok ve tabaka arasındaki, p2(x) ise tabaka ve yarım düzlem
arasındaki bilinmeyen temas gerilmelerini göstermektedir. Problemin denge şartları aşağıda
verildiği gibidir.
b

 p t   P
1

a

1

c

 p  t   2P
2

2

 20  21

c

(12-17) ifadeleriyle verilen sınır şartlarının, (2-11) gerilme ve yer değiştirme ifadelerinde
yerlerine yazılmasıyla 6 bilinmeyenli 6 adet denklem elde edilmiş, bu denklem sisteminin
çözümünden de tabaka ve elastik yarım düzleme ait gerilme ve yer değiştirme ifadelerinde
geçen bilinmeyen katsayılar (A1, A2, A3, A4, B1, B2) hesaplanmıştır. Elde edilen katsayıların
(18) ve (19) nolu sınır şartlarında yerlerine yazılmasıyla temas gerilmelerinin bilinmeyenler
olduğu iki tekil integral denklemden oluşan aşağıda verilen integral denklem sistemi elde
edilmiştir.

199

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

3

Karabulut , Yaylacı ve Birinci

c

1  1  1
1 


p
t
k
x
,
t


dt





a 1 1  1 1 1 8e h  t1  x1 t1  x1   1 c p2 t2  k2  x1 , t2  dt2  0



 23


 1  1 0  2  1  1  


p
t
k
x
,
t
dt

p
t
k
x
,
t













  dt2  0
1
1
3
2
1
1
2
2
4
2
2
a
c
8 2

 8
  t2  x2  



 24 

b

b

c

İntegral denklemler bir takım boyutsuz büyüklükler tanımlanarak aşağıdaki gibi boyutsuz hale
getirilmiştir.;
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Boyutsuz hale getirilen integral denklemlerin sayısal çözümlerinin yapılabilmesi için aşağıda
verilen eşitlikler kullanılarak denklemler bir lineer denklem takımına dönüştürülmüştür.

 27 
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w  ri   1  ri 

i
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i

Rijit blok ve fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka arasındaki temas gerilmesi iki ucunda
singülariteye sahip olduğu için (25) denkleminin indisi (+1)’dir ve ==0.5 değerine sahiptir.
Tabaka ve yarım düzlem arasındaki temas gerilmesi iki ucundan sınırlı olduğu için (26)
denkleminin indisi (-1)’dir ve ==-0.5 değerine sahiptir. [2]
(27) ve (28) nolu ifadeler, integral denklemler ve denge denklemlerinde yerlerine yazıldığında
aşağıda verilen lineer denklem takımı elde edilir.
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h i 1

 32 

Burada; G1(r1i) ve G2(r2i) (i=1…N) boyutsuz temas gerilme değerleri ve c/h boyutsuz temas
uzunlukları olmak üzere 2N+1 tane bilinmeyene karşılık 2N+1 tane denklem bulunmaktadır.
Boyutsuz temas uzunluklarına ait (c/h) değerleri iterasyon yoluyla elde edilmektedir.
SONUÇLAR
(b-a)/h blok genişliğini, (b+a)/(2h) blokların simetri ekseninden olan uzaklıklarını,  nonhomojenite parametresini ifade etmektedir. FD (fonksiyonel derecelendirilmiş) tabakanın üst
ucundaki (y=h) kayma modülü aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

 33

 h   0 e  h 

h/0 oranı tabakanın üst ucunun kayma modülünün alt ucundaki kayma modülüne oranını
göstermektedir. Bu oranın 1’e eşit olması (h/0=1) tabakanın malzeme özelliklerinin
değişmediği, yani homojen olduğunu gösterir. Bu oran 1’den büyük olursa (h/0>1)
tabakanın alt yüzeyinden itibaren tabaka yüksekliği boyunca rijitliğin arttığını, 1’den küçük
olursa (h/0<1) tabakanın alt yüzeyinden itibaren tabaka yüksekliği boyunca rijitliğin
azaldığını gösterir.
Tablo 1. FD tabaka ve yarım düzlem arasındaki boyutsuz temas uzunluklarının 0/2 kayma
modülü oranı ve  rijitlik parametresine göre değişimi
0/2

c/h
=-1

(Karabulut vd. [18]) =0.001

=1

=2

0.1

2.481250 2.462000

2.463000

2.493250 2.565625

0.2

2.512500 2.511000

2.551500

2.561000 2.665625

0.4

2.568750 2.597200

2.597800

2.684700 2.845000

1

2.718750 2.809900

2.810800

2.972400 3.203125

2

2.912500 3.071700

3.073900

3.315450 3.622656

4

3.187500 3.433300

3.438100

3.764550 4.168750

Tablo 1’de FD tabaka ve yarım düzlem arasındaki boyutsuz temas uzunluklarının 0/2
kayma modülü oranı ve  rijitlik parametresine göre değişimi gösterilmektedir.  değerinin
çok küçük (0.001) alınması yaklaşık olarak FD tabakanın homojen olması haline karşılık
gelmektedir ve [18]’de FD tabakanın homojen olması halinde elde edilen sonuçları ile aynı
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olmaktadır. Tablo 1 incelendiğinde  rijitlik parametresinin değerlerinin artmasıyla c/h
boyutsuz temas uzunlukları değerlerinin arttığı görülmektedir.
Şekil 2’de FD tabaka ve blok arasındaki boyutsuz temas gerilme dağılımlarının  rijitlik
parametresine göre değişimi gösterilmektedir. Şekilden de görülebileceği gibi ,  değerlerinin
artmasıyla FD tabaka ve blok arasındaki boyutsuz temas gerilmelerinin sağ ucuna yakın
değerleri artarken sol ucuna yakın değerlerinin azaldığı görülmektedir.

Şekil 2. FD tabaka ve blok arasındaki boyutsuz temas gerilme dağılımlarının (p1(x1))  rijitlik
parametresine göre değişimi ((b-a)/h=1.25, (b+a)/(2h)=1.25, 0/2=1)
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Şekil 3. FD tabaka ve yaım düzlem arasındaki boyutsuz temas gerilme dağılımlarının (p2(x2))
 rijitlik parametresine göre değişimi ((b-a)/h=1.25, (b+a)/(2h)=1.25, 0/2=1)

Şekil 3’de FD tabaka ve yarım düzlem arasındaki boyutsuz temas gerilmesi dağılımın  rijitlik
parametresine göre değişimi verilmektedir. Şekil incelendiğinde,  değerlerinin artmasıyla
FD tabaka ve yarım düzlem arasındaki boyutsuz temas gerilmelerinin maksimum değerinin
azaldığı ve c/h boyutsuz temas uzunluklarının arttığı görülmektedir.
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İKİZ DAİRESEL DOLGU İÇEREN ÖNGERİLMELİ ŞERİT-PLAĞIN
EĞİLMESİNE KENDİ AĞIRLIĞININ ETKİSİ
Ülkü Babuşcu Yeşil1, Nazmiye Yahnioğlu2
1,2
Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
This paper investigates the effect of own weight on the static analysis of bending of a prestretched composite plate-strip containing twin circular inclusions made from the same
materials and whose centers on a line parallel to the free surface. The effects of body forces
(weight) and surface forces (pre-stretching load) on the plate-strip with inclusions is
considered together as the initial stresses determined within the linear theory of elasticity. The
effects of these initial stresses on the analyses of stress concentration around the inclusions
within a plate-strip under additional bending load are investigated in the framework of the
Three-Dimensional Linearized Theory of Elasticity (TDLTE) under the plane strain state. The
solutions of the considered boundary value problems are solved numerically by using the
Finite Elements Method. This paper shows that the influence of the plate’s own weight has an
important role on the stress state around the circular twin inclusions within a plate-strip under
bending.
ÖZET
Bu çalışmada, merkezleri serbest yüzeye paralel bir doğrultu üzerinde bulunan aynı
malzemeden yapılmış dairesel ikiz dolgu içeren öngerilmeli kompozit şerit-plağın eğilmesine,
plağın kendi ağırlığının etkisi incelenmektedir. Hacimsel kuvvetler (ağırlık) ve yüzeysel
kuvvetlerin (öngerilme yüklemesi) dolgu içeren şerit-plağa birlikte etkisi Lineer Elastisite
Teorisi ile belirlenen öngerilmeler olarak düşünülmüştür. İlave yükleme altında şerit-plağın
dolgular civarındaki gerilme yığılmalarına öngerilmelerin etkisi düzlem şekil değiştirme
durumunda Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi (LEÜBET) çerçevesinde
incelenmiştir. Ele alınan sınır değer problemlerinin çözümleri Sonlu Elemanlar Yöntemi
yardımıyla sayısal olarak yapılmıştır. Bu çalışma, yapısında dairesel ikiz dolgu bulunan
öngerilmeli şerit-plağın eğilmesi durumunda, plağın içerdiği dolgular civarında oluşan
gerilme durumuna plağın kendi ağırlığının önemli etkisi olduğunu göstermiştir.
GİRİŞ
Dış yükler altındaki yapı elemanlarının analizinde çoğu zaman bu yapı elemanının kendi
ağırlığının ele alınan dış yükün büyüklüğüne göre küçük kaldığı, dolayısıyla sonuca az etki
gösterdiği ve işlemleri zorlaştırdığı için göz önüne alınmaz. Ancak, yapının ağırlığı bazı
durumlarda belirleyici olabilmektedir. Bu nedenle göz önüne alınmasının gerekliliği ortaya
çıkabilmektedir. Çünkü yapıların kendi ağırlığı ihmal edildiğinde hafif ve ağır yapılar
eşitlenmiş olur ve güvenilir yapısal tasarım elde edilmesini engellemektedir. Daha güvenilir
bir yapısal tasarım elde edebilmek için yapıların kendi ağırlıkları dikkate alınmalıdır. Bu
alanda literatürde ancak yaklaşık teoriler çerçevesinde ve süreksizlik içermeyen yapı
elemanları için çalışmalar yapılmıştır. İlk olarak Takabatake ([1,2]) elastik kirişlerin ve
plakların statik problemlerinde kendi ağırlıklarının etkilerini incelemiştir ve basit mesnetli
kirişlerin kapalı formda yaklaşık bir çözümünü önermiştir. Zhou tarafından kendi
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ağırlıklarının etkisi göz önünde bulundurarak süreksizlik içermeyen plaklar için sonlu
elemanlar yöntemi geliştirmiştir [3]. [4]’te dairesel delik içeren öngerilmeli eğilme etkisindeki
şerit-plağın kendi ağırlığının statik analizine etkisi incelenmiştir.
Bu çalışmada, karşılıklı kenarlarından düşey doğrultuda yer değiştirme yapamayacak şekilde
mesnetlenmiş, yapısında merkezleri serbest yüzeye paralel bir doğrultu üzerinde bulunan aynı
malzemeden yapılmış dairesel ikiz dolgu bulunan öngerilmeli kompozit şerit-levhanın üst
yüzeyine etki eden düzgün yayılı yük etkisi altında eğilmesi durumunda, dolgular etrafında
oluşan gerilme yayılımına şerit-plağın kendi ağırlığının etkisi, LEÜBET çerçevesinde
modellenerek incelenmiştir. Belirtilen problemler literatürde ancak yaklaşık teoriler
çerçevesinde ve dolgu içermeyen yapı elemanları için yapılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Ele alınan problemin çözümü iki aşamada belirlenecektir. Birinci aşamada yapıda karşılıklı
iki kenarından düzgün yayılı normal dış kuvvet ve şerit-plağın kendi ağırlığının etkileri
süperpozisyon ilkesi yardımıyla, lineer Elastisite Teorisi yardımıyla belirlenecektir. Bu
aşamada belirlenen gerilmeler, esas yükleme yapılmadan önce ele alınan şerit-plağın
yapısında var olduğu farz edilen öngerilmeler olarak nitelendirilecektir. İkinci aşamada, ele
alınan kalın plağın üst yüzeyine etki eden düzgün yayılı yük (esas yükleme) etkisinde şeritplaktaki dolgular civarında oluşan gerilme yayılımına, birinci aşamada belirlenen
öngerilmelerin etkisi incelenecektir. Belirtelim ki, ele alınan sınır değer problemine ait
aşağıda verilen matematiksel modellemede; birinci aşamaya ait büyüklükler üst indis (0),
ikinci aşamaya ait büyüklükler üst indis kullanılmaksızın gösterilecektir.
Dikdörtgen şerit plağın bütün yanal kenarlarından basit mesnetle tutturulduğu, yapısındaki
öngerilmenin, karşılıklı iki yanal yüzeyinden ( x1  0 ve x1  ) etkiyen yoğunluğu q olan
düzgün yayılı normal kuvvet ile yoğunluğu f olan kendi ağırlığı etkisiyle oluştuğu kabul
edilmektedir. Ayrıca, yoğunluğu p (p  q ve p  f ) olan ilave düzgün yayılı normal
kuvvet plağın üst yüzeyine etki etmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Dairesel dolgular içeren şerit-plağa etki eden kuvvetler
Ele alınan sınır değer probleminin çözüm bölgesi
     L   R  0  x1  ,0  x2  h,   x3  
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R 
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dir.
Birinci aşamaya ait sınır değer problemi;
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dir. (2)’de üst indis k için k=1 durumu matris (k=2 durumu dolgu) malzemesine ait
büyüklükleri, f i şerit-plağın ağırlık kuvveti yoğunluğunun bileşenlerini, ρ şerit plağın kütle
yoğunluğunu, g yerçekimi ivmesini ve δi j Kronecker sembolünü göstermektedir.
İkinci aşamaya ait sınır değer problemi;
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CR

Yukarıda verilen birinci aşamaya ait (2) sınır değer problemi ele alınan şerit-plağın karşılıklı
x1  0,
kenarlarından düzgün yayılı çekme kuvveti ve kendi ağırlığı etkisinde yapıda
oluşan yer değiştirme/gerilme yayılışının belirlenmesini; ikinci aşamaya ait (3) sınır değer
problemi öngerilmeli (öngerilmeler σij(0) ile gösterilmektedir) şerit-plağın üst yüzeyine
etkiyen düzgün yayılı dış kuvvet etkisinde, şerit-plağın yer değiştirme/gerilme yayılışının
belirlenmesini temsil etmektedir.
Ele alınan (2) ve (3) sınır değer problemleri için Sonlu Eleman formülasyonu, göz önüne
alınan dış kuvvetler ve dolayısıyla iç kuvvetler sonucunda, bu yapı elemanında biriken toplam
potansiyel enerji fonksiyoneli (  ) ve Ritz Tekniği yardımıyla yapılacaktır [5].
1. Aşama için
 (0) 

1
1
1
 ij(0),1 ij(0),1 dx1dx2    ij(0),2  ij(0),2 dx1dx2    ij(0),2  ij(0),2 dx1dx2 

2 '
2
2
L

h

  u2T f dx1dx2   q u 1(0),1
'

0

R

h

x1 0

dx2   q u 1(0),1
0

x1 

(4)

dx2

2. aşama için,
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i
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(0),k
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ui,k
, i;j;n;k=1,2.
xn

(5)

fonksiyonelleri kullanılmıştır. (5)’de  in(0) , (2) sınır değer probleminin çözümünden belirlenen
öngerilme bileşenleridir. Çözüm bölgesinin sonlu elemanlara ayrıklaştırmasında, dolgular ile
dışında kalan bölge ayrı ayrı sonlu adet alt bölgeye yani, sonlu elemana ayrıklaştırılır (Şekil
2a). Bu ayrıklaştırma işleminde dairesel dolgular ve bu dolguların çevresinde 6 nodlu eğrisel
üçgen sonlu elemanlar, geri kalan bölge 9 nodlu dikdörtgen sonlu elemanlar kullanılmıştır [6]
(Şekil 2b).
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(a)
(b)
Şekil 2. (a) Sonlu Eleman Ağı
(b) Dikdörtgen ve üçgen sonlu elemanlar ve nodların konumu
Dikdörtgen sonlu elemanların nodlarında tanımlı şekil fonksiyonları statndart Lagrange şekil
fonksiyonları olarak alınmış, üçgen sonlu elemanların nodlarında tanımlı şekil fonksiyonları
ise Ni*  a  bx  cy  dx 2  exy  fy 2 şeklinde seçilmiş bilinmeyen katsayılar, j. nodun
koordinatı (x j , y j ) için i. şekil fonksiyonu Ni* ( x j , y j )  δij özelliğinden belirlenmiştir ([5]).
Çözüm yöntemi gereği, her bir sonlu elemanda aranan yer değiştirme fonksiyonu polinom
şeklinde kabul edilir. Bu polinomlar (4) ve (5) fonksiyonellerinde yerine yazılır ve gerekli
düzenlemeler yapılırsa;
(2) sınır değer problemi;

K (0)a(0)  r(0)

(6)

cebirsel denklem sisteminin çözümüne, (3) sınır değer probleminin çözümü;

Ka  r

(7)

cebirsel denklem sisteminin çözümüne indirgenir. K (0) , K Rijidlik matrisi, a(0) , a nodlarda
bilinmeyenleri içeren vektör ve r(0) , r kuvvet (sağ taraf) matrisini göstermektedir ([5-7]).
Önce (6), sonra (7) cebirsel denklem takımının çözülmesiyle, sırasıyla birinci aşamaya ve
ikinci aşamaya ait nodlardaki yer değiştirme değerleri belirlenir. Belirtelim ki, birinci
aşamaya ait gerilme değerleri ikinci aşamadaki problemin formasyonunda yani (7) cebirsel
denklem takımının yapısında yer almaktadır.
Sayısal integral hesaplamaları için Gauss Karelemesi (Gauss Quadrature) metodu 10 gauss
noktası kullanılarak yapılmıştır. Dairesel dolgular civarında gerilmelerin daha anlaşılır olması
açısından kutupsal koordinatlardaki değerler daha elverişli olduğundan, kartezyen
koordinatlardaki gerilme fonksiyonları yardımıyla, kutupsal koordinatlarda gerilme
fonksiyonlarının ifadelerinden yararlanılır. Bu ifadeler;

σ rr  σ11 cos2 θ  σ 22 sin 2 θ  2σ12 sin θ cos θ , σθθ  σ11 sin 2 θ  σ 22 cos2 θ  2σ12 sin θ cos θ

τ rθ  σ12 (cos2 θ  sin 2 θ )  (σ11  σ 22 )sin θ cos θ

(8)

dir ([8]).
SAYISAL SONUÇLAR
Sayısal sonuçların elde edilmesinde ele alınan yapı elemanını oluşturan bileşenlerin (dolgular
ve onu saran malzeme) malzemesinin birbirinden farklı ve izotrop olduğu kabul edilmiştir.
Matematiksel temsil olarak dolgu malzemelerine ait büyüklükler alt indis “2”, onları saran
malzemeye ait büyüklükler alt indis “1” ile gösterilecektir. Buna göre, ele alınan yapının
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bileşenlerinin malzemesine ait mekanik sabitler: Dolgu malzemesi (dolguları saran malzeme)
için E2 ( E1 ) Elastisite Modülü, ν2 ( ν1 ) Poisson oranı, λ2 ( 1 ) Lame sabiti ve  2 (1 )
Kayma Modülüdür. Bu çalışmada problem ve sınır koşullarının x1  2 ’ye göre simetrik
olması özelliğinden yararlanılarak çözüm yarım bölgede yapılmıştır. Çözüm için kullanılan
sonlu eleman ağı, 16 eğrisel kenara sahip üçgen sonlu eleman ve 956 dikdörtgen sonlu
eleman, 4041 nod ve 8032 serbestlik derecesine sahiptir. Sonlu eleman ayrıklaştırması, pek
çok sonlu eleman ağı için bulunan sayısal sonuçların literatürdeki uygun değerlere en iyi
yaklaşımı sağlayan sonlu eleman ağı olarak seçilmiştir.
Elde edilen sayısal sonuçları doğrulamak için süreksizlik içermeyen ( E2 E1  1 ) şerit-plak ele
alınmış ve sayısal sonuçlar 3 farklı durumda karşılaştırılmıştır. Bunlar:
Durum 1: Şerit-plağın sadece birim yoğunluğu f olan kendi ağırlığının etkisinde olması,
Durum 2: Şerit-plağın üst yüzeyinden düzgün yayılı (yoğunluğu kendi ağırlığının
yoğunluğuna eşdeğer) eğilme kuvvetinin etkisinde olması,
Durum 3: Kendi ağırlığı etkisindeki şerit-plağın çözümlerinin, düzgün yayılı eğilme
kuvvetinin etkisindeki çözümlere eşdeğer olabilmesi için çözümlerin [9]’da verildiği gibi
modifiye edilmesidir.
Her 3 durumda problemlerin çözümleri Sonlu Elemanlar yöntemi ile elde edilmiştir. Düzgün
yayılı yükle yüklü şerit-plak probleminin çözümleri analitik olarak mevcuttur. Ayrıca şeritplak düzgün yayılı yük yerine kendi ağırlığı ile yüklendiği zaman p   gh konulması ve

σ11  0,

σ22  ρgy,

τ12  0

gerilmelerin eklenmesi sureti ile sonuçlar modifiye edilebilir ([9]).

Şekil 3. Kalın şerit-plak için x2  h ’da σ11 p
gerilme değerlerinin karşılaştırılması.

Şekil 4. Kalın şerit-plak için x2  h ’da
σ 22 p gerilme değerlerinin karşılaştırılması.

Şekil 3 ve 4’te süreksizlik içermeyen kalın şerit-plağın üst yüzeyinde, sırasıyla σ11 p ve
σ 22 p gerilme değerlerine ait yukarıda verilen durumlar ile analitik çözüme ait uygun sayısal
sonuçları göstermektedir. Şekil 3’deki grafikten şerit-plağın üst yüzeyinde σ11 p gerilmesi
değerleri için üç çözümün birbirine yakınsadığı görülmektedir. Şekil 4’deki grafikten şeritplağın üst yüzeyinde σ 22 p gerilmesinin modifiye edilmiş değerlerinin uygun durumda
birbirlerine yakınsadığı görülmektedir. Bu karşılaştırmalar tarafımızdan yapılan algoritma ve
programların doğrulanmasını sağlamıştır.
Belirtelim ki, sonraki grafiklerde ν1  ν2  0.3, R  0.00833 , h  0.10 ve hU R  5
alınmış ve diğer parametre değerleri şekiller üzerinde verilmiştir. Şekil 5’de dairesel ikiz
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dolgu içeren şerit-plakta r=R dolgu sınırında, çekme ön gerilmesi olması ( q / E1  0.005) ve
olmaması ( q / E1  0) durumlarında ilave yüklemeden dolayı oluşan sırasıyla (a)  rr p , (b)
 r p ve (c)   p kutupsal gerilme yığılmalarına kendi ağırlığının (f) değişiminin etkisi
verilmektedir. Grafiklerden görüldüğü gibi her iki durum için iki kenarından düzgün yayılı
çekme ön gerilmesi olması ( q / E1  0.005) ve olmaması ( q / E1  0) durumlarında şerit-plağın
kendi ağırlığının arttırılması,   p gerilme değerlerini dolguların tüm sınırında mutlak
değerce arttırırken  rr p ve  r p gerilme değerlerini, ilave yüklemeye yakın olan
dolguların üst sınırında (0-π) mutlak değerce azaltırken, alt sınırda (π-2π) mutlak değerce
arttırmaktadır.

(a)

(b)

(c)
Şekil 5. f değişiminin E2 E1  5 durumunda q E1  0 ve q E1  0.005 için dairesel
dolguların r=R sınırında (a)  rr p , (b)  r p ve (c)   p gerilme yığılmalarına etkisi.
Şekil 6’da dairesel ikiz dolgu içeren şerit-plakta r=R dolgu sınırında, çekme ön gerilmesi
olması ( q E1  0.005 ) ve olmaması ( q E1  0 ) durumlarında ilave yüklemeden dolayı oluşan
sırasıyla (a) ur ve (b) u yer değişimi yayılımlarına kendi ağırlığının (f) değişiminin etkisi
verilmektedir. Grafiklerden görüldüğü gibi her iki durum için iki kenarından düzgün yayılı
çekme ön gerilmesi olması ( q E1  0.005 ) ve olmaması ( q E1  0 ) durumlarında şerit-plağın
kendi ağırlığının arttırılması ur ve u yer değiştirme değerlerini, ilave yüklemeye yakın olan
dolguların üst sınırında (0-π) mutlak değerce arttırırken, alt sınırda (π-2π) mutlak değerce
azaltmaktadır. İlave yüklemeye yakın olan dolguların üst sınırındaki (0-π) yer değiştirme
değerlerinin genlikleri, alt sınırdaki (π-2π) yer değiştirme değerlerinden daha büyüktür.
Şerit-plağın iki kenarından düzgün yayılı çekme öngerilmesi olmaması durumunda
(q / E1  0) , kendi ağırlığındaki değişim daha etkili olmaktadır.
Şekil 7’ de dairesel ikiz dolgu içeren şerit-plağın f  0; 0.04 durumlarında E2 E1  5 için iki
kenarından düzgün yayılı çekme öngerilmesi değişiminin ( q / E1 ), dairesel dolgular civarında
r=R’de (a)  rr p , (b)  r p ve (c)   p gerilme yığılmalarına ve (d) ur ve (e) u yer
değiştirme yayılımlarına etkisi incelenmiştir. Grafiklerde her iki durum için ( f  0; 0.04 )
düzgün yayılı çekme öngerilmesi değeri ( q / E1 ) arttıkça dolgular civarındaki tüm kutupsal
gerilme ve yer değiştirme yayılımlarının mutlak değerce azaldığı görülmektedir.
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(a)

(b)

Şekil 6. f değişiminin E2 E1  5 durumunda q E1  0 ve q E1  0.005 için dairesel
dolgunun r=R sınırında (a) ur ve (b) u yer değişimi yayılımlarına etkisi.

(a)

(b)

(d)

(e)

(c)

Şekil 7. q E1 değişiminin f  0 ve f  0.04 için dairesel dolgunun r=R sınırında (a)
 rr p , (b)  r p ve (c)   p gerilme yığılmalarına (d) ur ve (e) u yer değişimi
yayılımlarına etkisi.
Çizelge 1’de dairesel ikiz dolgu içeren şerit-plağın q E1  0.005 için anizotropinin arttırılıp
( E2 E1 ), dairesel dolguların birbirlerine yaklaştırılması ( c
oranının azaltılması)
durumlarında dairesel dolgular civarında belli noktalarda   p değerleri payda şerit-plağın
kendi ağırlığının dikkate alınmaması ( f  0 ) ve paydada kendi ağırlığının dikkate alınmasını
( f  0.04 ) gösteren oran şeklinde ( ( / p) ( f 0) ( / p) ( f 0.04) ) verilmiştir. Çizelgeye
göre E2 E1 arttıkça   p değerleri her iki durumda ( f  0 ve f  0.04 )   0 için mutlak
değerce artarken;    / 4,  / 2 ve 3 / 4 için mutlak değerce azalmaktadır. Dolgular
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birbirine yaklaştıkça ( c

( / p) ( f 0) (

oranı azaldıkça) dolgular arasında etkileşim başlayana kadar
/ p) ( f 0.04) oranı azalmaktadır. E2 E1 ve c değerlerinin değişimleri

   ’de etki göstermediğinden tabloda verilmemiştir. Şerit-plağın kendi ağırlığı dikkate
alındığında E2 E1 ve c değişimlerinin  p gerilme değerine etkisi daha belirgindir.
Çizelge 1. Dairesel dolgu sınırında bazı noktalarda q E1  0.005 için c

ve E2 E1

değişimlerinin ( / p) ( f 0) ( / p) ( f 0.04) oranına etkisi.
E2 E1



0
π/4
1

π/2
3π/4
0
π/4

2

π/2
3π/4
0
π/4

5

π/2
3π/4

0.4709

0.2850

0.1487

c
0.0743

5.5579
11.0575
5.3861
8.7902
11.1123
12.5267
9.3101
10.3975
5.6501
11.7436
5.1659
8.7180
9.9609
10.8233
6.3963
7.7505
6.3401
16.7361
2.4970
8.7452
8.0439
8.4177
0.7525
2.4912

5.5545
12.3083
6.5790
11.7730
12.1833
16.4169
8.7776
12.3718
5.6263
12.5305
5.7160
10.2890
10.7947
13.6590
6.0783
8.9427
6.3652
17.5226
1.8232
8.5766
8.5425
10.0199
1.8339
2.2408

5.5507
12.6586
7.3012
13.1753
12.6350
18.0957
8.3287
13.2852
5.6086
12.6146
6.0567
10.9482
11.1410
14.8992
5.8552
9.6776
6.3715
17.6257
1.5209
8.3237
8.7473
10.7201
2.2721
2.7645

5.5481
12.6096
7.6483
13.6387
12.7675
18.5479
8.0584
13.5117
5.5982
12.4317
6.2233
11.1102
11.2398
15.2466
5.7343
9.9487
6.3584
17.2357
1.4175
7.9981
8.8056
10.9288
2.3949
3.0772

0.0247

0.0124

5.5462
12.4830
7.8631
13.8387
12.8118
18.6940
7.8670
13.5478
5.5945
12.1866
6.3153
11.1451
11.2813
15.4344
5.6537
10.0352
6.3715
16.7906
1.4539
7.7569
8.8108
11.1152
2.3568
2.9807

5.5464
12.4468
7.9149
13.8749
12.8174
18.7124
7.8175
13.5481
5.5968
12.1301
6.3167
11.2084
11.3064
15.5166
5.6330
10.0579
6.4123
16.9951
1.5933
8.2056
8.7485
11.1792
2.2039
3.1355

SONUÇLAR
Bu çalışmada eğilme etkisinde dairesel ikiz dolgu içeren öngerilmeli kompozit şerit-plağın
kendi ağırlığının yer değiştirme ve gerilme yayılımına etkisi düzlem şekil değiştirme altında,
Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi (LEÜBET) çerçevesinde, Sonlu Elemanlar
Yöntemi yardımıyla sayısal olarak çözülmüştür. Çalışma çerçevesinde yapılan araştırmalar ile
bu araştırmalarda elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler aşağıda maddeler halinde
verilmiştir.
Şerit-plağın kendi ağırlığının (f) artırılması, ilave yük etkisinde   p gerilme
değerlerini dolguların tüm sınırında mutlak değerce arttırırken  rr p ve  r p gerilme
değerlerini, ilave yüklemeye yakın olan dolguların üst sınırında (0-π) mutlak değerce
azaltırken, alt sınırda (π-2π) mutlak değerce arttırmaktadır.
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Şerit-plağın kendi ağırlığının (f) artırılması, ilave yük etkisinde ur ve u yer değiştirme
değerlerini, ilave yüklemeye yakın olan dolguların üst sınırında (0-π) mutlak değerce
arttırırken, alt sınırda (π-2π) mutlak değerce azaltmaktadır. İlave yüklemeye yakın olan
dolguların üst sınırındaki (0-π) yer değiştirme değerlerinin genlikleri, alt sınırdaki (π-2π) yer
değiştirme değerlerinden daha büyüktür.



Şerit-plağın hem kendi ağırlığının ihmal edilmesi ( f  0 ) ve hem de kendi ağırlığı
etkisinde ( f  0.04 ) olması durumlarında düzgün yayılı çekme öngerilmesi değeri ( q / E1 )
arttıkça, ilave yük etkisinde dairesel dolgular civarında, tüm kutupsal gerilme ve yer
değiştirme yayılımlarının mutlak değerce azaldığı görülmektedir. q / E1 arttıkça f=0 ve f=0.04
olması durumundaki dağılımlar arasındaki fark azalmaktadır.


 

Şerit-plağın kendi ağırlığı dikkate alındığı durumda E2 E1 ve c
değişimlerinin
p gerilme değerine etkisi diğer gerilme bileşenlerine göre daha belirgindir.
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ÇELİK KAFES BİR DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN HASARGÖREBİLİRLİK
DEĞERLENDİRMESİ
Seda Konor1, Kadir Özakgül1 ve Barlas Özden Çağlayan1
1
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the probability of failure of an existing steel
railway bridges in Turkey. In order to accomplish that objective, a multispan continuous truss
bridge with total length of 103.80 m was investigated. Finite element models of the bridge
was constructed through SAP2000 software based on original design drawings that were
provided by TCDD. Furthermore, original model was compared with field measurements that
gained from previous report. In case of more than 1% difference between relevant parameters,
it was decided to develop original model. Subsequently, 60 earthquake records were
determined from different soil classes, original and updated finite elements models were
subjected to nonlinear time history analyses under those records. According to obtained
results from these analyses, fragility analyses of original and updated bridge models were
performed and fragility curves of were obtained.
ÖZET
Sunulan bu çalışmanın amacı Türkiye’de mevcut bir çelik demiryolu köprüsünün
hasargörebilirlik durumunun değerlendirilmesidir. Bu kapsamda toplam uzunluğu 103.8 m
olan iki açıklıklı sürekli kafes kirişli köprü incelemesi yapılmıştır. Köprüye ait sonlu
elemanlar modeli, TCDD tarafından sağlanan orijinal çizimlere göre SAP2000 programı
aracılığı ile oluşturulmuştur. Sonrasında, bu orijinal modeller, önceki çalışmalarda sunulan
arazi ölçümlerinden elde edilen dinamik parametreler ile kıyaslanmıştır. İlgili parametreler
arasındaki farkın 1% den büyük olması durumunda orijinal modellerin geliştirilmesine karar
verilmiştir. Çalışmanın devamında farklı zemin sınıflarından deprem ivme kayıtları
belirlenmiş ve köprüye ait orijinal ve geliştirilmiş sonlu elemanlar modelleri seçilen ivme
kayıtları altında doğrusal olmayan zaman-tanım alanında analizlere maruz bırakılmıştır. Bu
analizlerden elde edilen sonuçlara göre, orijinal ve geliştirilmiş köprü modellerinin
hasargörebilirlik eğrileri elde edilmiştir.
GİRİŞ
Geliştirilmeye başlandığı 16. yüzyıldan itibaren modern çelik kafes köprüler, konvansiyonel
betonarme köprülere göre daha hafif, daha hızlı ve daha etkili tasarım sonuçları sundukları
için yaygın olarak kullanılmaktadırlar [1,2]. Bu sebeple bu tip köprülerin değerlendirilmesi
ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Hasargörebilirlik eğrileri ise, yapı hakkında yapı-zemin
etkileşimi ve zemin sınıfı gibi durumlarda çeşitli belirsizliklerin bulunması halinde, yapının
değerlendirilmesi için tercih edilen bir yöntemdir [3].
Literatürde, hasargörebilirlik eğrilerinin elde edilmesi için kullanılan farklı yöntemler
mevcuttur. Uzman görüşü yöntemi, Applied Technology Council tarafından ATC-13 [4]
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raporunda açıklandığı üzere yapının hasargörebilirlik matrislerinin sistematik sorular sorulup
bu soruların cevaplarının deneyimli mühendislerden elde edilmesi esasına dayanır. Diğer bir
yöntem olan Ampirik yöntemde hasar verisi, deprem sonrasında gerçek yapı üzerinden alınır.
Bu yöntem, Kobe depremi [3,5,6] ve Northridge depremi [7] sonrası bazı köprülerin
hasargörebilirlik değerlendirmesinin yapılması için araştırmacılar tarafından tercih edilmiştir.
Hasargörebilirlik değerlendirmesi için gözleme dayalı yöntemlerin yanı sıra Analitik
yöntemler de mevcuttur. Analitik yöntemlerde, deprem etkileri altındaki talebin tahmin
edilmesi için elastik spektral analiz [8,9], doğrusal olmayan statik analiz [10,11] ve doğrusal
olmayan zaman tanım alanında analiz [12,13,14,15] yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışma
kapsamında hasargörebilirlik analizinde kullanılmak üzere analitik yöntem olarak, gerçek
deprem yüklerinin yapıya doğrudan etki ettirilmesine olanak sağlayan zaman tanım alanında
analiz yöntemi tercih edilmiştir.
Bu yönteme göre hasargörebilirlik eğrisinin iki parametreli lognormal dağılım fonksiyonu ile
ifade edilebildiği varsayılmaktadır. Varsayım doğrultusunda, belirli yer değiştirme seviyesinin
(D) kümülatif olarak aşılmama olasılığı:

denklemi ile ifade edilmektedir. Burada Φ standart normal dağılım, X deprem etkileri altında
hesaplanan lognormal yer değiştirme, λ ve ζ ln X’e ait ortalama ve standart sapma
parametrelerinin değerleridir.
YÖNTEM
Çalışma kapsamında kullanılan yöntemin ana hatları Şekil 1’de özetlenmiştir. Bu doğrultuda,
1. Öncelikle A,B ve C zemin sınıflarından toplamda 60 adet deprem kaydı, doğrusal
olmayan zaman tanım alanında analizlerde kullanılmak üzere belirlenmiştir.
2. Analitik çalışmalarda kullanılmak amacıyla köprüye ait orijinal sonlu elemanlar
modeli, TCDD tarafından sağlanan orijinal çizim paftalarına göre SAP2000 programı
[16] aracılığıyla oluşturulmuştur.
3. İlk olarak orijinal model üzerinde doğrusal olmayan zaman tanım alanında analizler
gerçekleştirilmiş ve bu modele ait hasargörebilirlik eğrileri elde edilmiştir.
4. Sonrasında, orijinal sonlu elemanlar modelinin dinamik parametreleri, daha önceki bir
çalışamada [17] yer alan arazi ölçüm değerleri ile kıyaslanmıştır. Parametreler arası
fark hata oranı (e)
5.

formülü ile hesaplanmıştır. Burada fi sonlu elemanlar modelinden, f0 arazi
ölçümlerinden elde edilen frekans değerleridir.
6. e değerinin %1’den fazla olması durumunda ilgili sonlu elemanlar modelinin
geliştirilmesine karar verilmiştir. Köprü sınır şartlarının yeniden tanımlanması ile
uygulanan geliştirme işleminde, köprü mesnetlerinin zaman içinde değişebileceği
öngörüsüne dayanarak, bu noktalara köprü boyuna (X), enine (Y) ve düşey (Z)
doğrultularında lineer yaylar atanarak bu yay katsayılarının arazi ölçüm sonuçlarına
göre uyarlanması işlemi yapılmıştır.
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7. Model geliştirme işlemi ile arazi ölçüm sonuçları ve analitik modele ait sonuçlar
arasındaki hata oranı hedeflenen seviyenin altına indirildikten sonra, geliştirilmiş
model üzerinde de aynı deprem kayıtları altında doğrusal olmayan zaman tanım
alanında analizler gerçekleştirilmiş ve bu modele ait hasargörebilirlik eğrileri de elde
edilmiştir.
8. Orijinal ve geliştirilmiş modellere ait hasargörebilirlik eğrilerinin aynı grafik üzerinde
çizdirilmesi ile model geliştirme işleminin eğriler üzerindeki etkisi irdelenmiştir.
Sonlu elemanlar
modelinin oluşturulması

Deprem kayıtlarının
seçimi
Orijinal modelin
doğrusal olmayan
zaman tanım
alanında analizi

Orijinal modelin
hasargörebilirlik
eğrileri

Arazi ölçüm
sonuçları

Sonuçların
kıyaslanması

Modal Analiz

Sonlu elemanlar
modelinin
geliştirilmesi

Hayır

Hata oranı
e  %1 ?

Evet

Geliştirilmiş
modelin zaman
tanım alanında
analizi

Geliştirilmiş
modelin
hasargörebilirlik
eğrileri

Şekil 1. Çalışmada kullanılan yönteme ait akış şeması
SAYISAL UYGULAMA: CAMBAZKAYA KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARI
Çalışma kapsamında, Sakarya Nehri üzerinde yer alan ve 1933 yılında Fried ve Krupp
tarafından tasarlanan iki açıklıklı sürekli çelik kafes kirişli Cambazkaya Köprüsü
incelenmiştir. Köprü, İstanbul’un 188 km doğusunda, Istanbul-Ankara ana hattı üzerinde yer
almaktadır. Köprünün bir açıklığının uzunluğu 51.90 m ve toplam uzunluğu 103.80 m’dir.
Köprünün yüksekliği ve genişliği sırasıyla 6.80 m ve 4.90m’dir. Köprü eksenine göre 25.53o
eğiklik mevcuttur. Köprüye ait genel görünüş Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Cambazkaya köprüsü
Cambazkaya köprüsüne ait arazi ölçüm sonuçlarına geçmiş yıllarda hazırlanan bir rapor
[16]’dan ulaşılmıştır. Rapora göre köprü ilk üç modunun arazi ölçümü frekans değerleri
burulma ve eğilme doğrultularında sırasıyla 8.8379 Hz, 4.8828 Hz ve 5.6641 Hz olarak
tanımlanmıştır. İlgili modlara ait mod şekilleri ve frekans değerleri Şekil 3’ de verilmiştir.
Ön Kafes

Arka Kafes

Burulma Modu: 8.8379 Hz

1. Eğilme Modu: 4.8828 Hz

2. Eğilme Modu: 5.6641 Hz

Şekil 3. Cambazkaya köprüsü arazi ölçümü sonuçları [16]
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Köprünün sonlu elemanlar modeli SAP2000 programı aracılığıyla, köprüye ait orijinal çizim
paftalarına göre oluşturulmuş ve dinamik analiz ile köprünün modal parametleri elde
edilmiştir. Böylece, köprü ilk üç moduna ait frekans değerleri burulma ve eğilme
doğrultularında sırasıyla 7.3973 Hz, 4.6064 Hz ve 6.1676 Hz olarak tanımlanmıştır. İlgili
modlara ait mod şekilleri ve frekans değerleri Şekil 4’ te ve Çizelge 1’de verilmiştir.

Orijinal Sonlu Elemanlar Modeli

Burulma Modu: 7.3973 Hz

1. Eğilme Modu: 4.6064 Hz

2. Eğilme Modu:: 6.1676 Hz

Şekil 4. Cambazkaya köprüsü orijinal modelin modal analiz sonuçları
Çizelge 1. Cambazkaya köprüsü orijinal modele ait frekanslar

Mod

Orijinal modele ait
analitik frekanslar
fi (Hz)

Arazi ölçüm frekansları

Hata yüzdesi

f0 (Hz)

e (%)

Burulma modu

7.3973

8.8379

16.3

1. eğilme modu

4.6064

4.8828

5.7

2. eğilme modu

6.1676

5.6641

8.9

Arazi ölçüm çalışmalarından elde edilen sayısal değerler, analitik modele ait sonuçlar ile
kıyaslandığında burulma modunda %15 civarında bir farklılık göze çarpmaktadır. Bu farkın,
köprü orijinal modelinin kalibrasyonu ile düşülmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, orijinal
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analitik modele ait sınır şartları değiştirilip yerine lineer yaylar atanarak ve bu yay
katsayılarının rijitlikleri uyarlanarak yeni bir geliştirilmiş köprü modeli oluşturulmuştur.
Geliştirilmiş model üzerinde atanan yay katsayılarının kalibre edilmesi ile arazi ölçüm
sonuçlarına, başlangıç modelindekinden daha yakın sonuçlara ulaşılmıştır.Yeni durumdaki
geliştirilmiş modelin ilk üç moduna ait analitik frekans değerleri burulma ve eğilme
doğrultularında sırasıyla 8.7894 Hz, 4.8660 Hz ve 5.6375 Hz olarak tanımlanmıştır. İlgili
modlara ait mod şekilleri ve frekans değerleri Şekil 5’ te sunulmuştur. Frekans değerlerine ait
kıyaslama sonuçları Çizelge 2’de özetlenmiştir. Görüldüğü üzere analitik model ile arazi
ölçüm sonuçları arasındaki fark %1’in altındadır.

Geliştirilmiş Sonlu Elemanlar
Modeli

Burulma Modu: 8.7894 Hz

1. Eğilme Modu: 4.8660
Hz

2. Eğilme Modu: 5.6375 Hz

Şekil 5. Cambazkaya köprüsü geliştirilmiş modelin analitik sonuçları
Çizelge 2. Cambazkaya köprüsü orijinal ve geliştirilmiş modellere ait frekanslar
Analitik frekanslar
fi (Hz)

Mod

Arazi ölçüm
frekansları

Hata yüzdesi
e (%)

Kalibrasyon
öncesi

Kalibrasyon
sonrası

f0 (Hz)

Kalibrasyon
öncesi

Kalibrasyon
sonrası

Burulma modu

7.3973

8.7894

8.8379

16.3

0.5

1. eğilme modu

4.6064

4.8660

4.8828

5.7

0.3

2. eğilme modu

6.1676

5.6375

5.6641

8.9

0.5

Son olarak çalışma kapsamında Cambazkaya köprüsüne ait hasargörebilirlik eğrileri elde
edilmiş ve bu eğriler Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de sunulmuştur.
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(a) X doğrultusu

(b) Y doğrultusu

(c) Z doğrultusu

Şekil 6. A zemin sınıfı için Cambazkaya köprüsünün orijinal ve geliştirilmiş sonlu elemanlar
modellerine ait hasargörebilirlik eğrilerinin kıyaslanması
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(a) X doğrultusu

(a) Y doğrultusu

(a) Z doğrultusu

Şekil 7. B zemin sınıfı için Cambazkaya köprüsünün orijinal ve geliştirilmiş sonlu elemanlar
modellerine ait hasargörebilirlik eğrilerinin kıyaslanması
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(a) X doğrultusu

(a) Y doğrultusu

(a) Z doğrultusu

Şekil 8. C zemin sınıfı için Cambazkaya köprüsünün orijinal ve geliştirilmiş sonlu elemanlar
modellerine ait hasargörebilirlik eğrilerinin kıyaslanması
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Bu grafiklere göre orijinal köprü modeli için şu çıkarımlar yapılmıştır:


X doğrultusunda 1 mm yer değiştirme için hasargörebilirlik olasılığı A zemin sınıfı
için %100 iken, diğer zemin sınıfları için %90’dır. İkinci açıklık, birinci açıklığa göre
%5 civarında daha düşük sonuçlar vermiştir.



Y doğrultusunda 4 cm yer değiştirme için hasargörebilirlik olasılıkları A zemin
sınıfında birinci ve ikinci açıklıklar için sırasıyla %90 ve %80, diğer zemin sınıfları
için %25’tir.



Z doğrultusunda 1 cm yer değiştirme için hasargörebilirlik olasılıkları A zemin
sınıfında 1. açıklık için %100, diğer zemin sınıfları için %40’tır. İkinci açıklık, birinci
açıklığa göre %10 daha düşük sonuçlar vermiştir.

Benzer şekilde geliştirilmiş köprü modeli için elde edilen sonuçlar ise şöyledir:


X doğrultusunda 1 mm yer değiştirme için hasargörebilirlik olasılığı A zemin sınıfı
için %100 iken, diğer zemin sınıfları için %90’dır.



Y doğrultusunda 4 cm yer değiştirme için hasargörebilirlik olasılıkları A zemin sınıfı
için %100, B zemin sınıfı için %80 ve C zemin sınıfı için %85’tir.



Z doğrultusunda 1 cm yer değiştirme için hasargörebilirlik olasılıkları A zemin sınıfı
için %100, B zemin sınıfı için %90 ve C zemin sınıfı için %100’dür.
SONUÇLAR

Bu çalışma ile iki açıklıklı mesnetlerde sürekli bir köprü olan Cambazkaya köprüsünün
analitik modeli, arasi ölçümü sonuçları ile kıyaslanmıştır. Başlangıçta ölçüm sonuçları
arasındaki fark %15 civarında iken, uygulanan model geliştirme işlemleri ile bu fark %1’in
altına indirilmiştir. Sonrasında, geliştirilmiş ve orijinal sonlu elemanlar modellerine ve farklı
zemin sınıflarına ait hasargörebilirlik eğrileri elde edilmiştir. Eğrilerin kıyaslanması ile şu
sonuçlara varılmıştır:


X doğrultusunda 1 mm yer değiştirme oldukça kritiktir ve hasargörebilirlik olasılığı bu
doğrultu için %90’ın üzerindedir.



Y doğrultusunda kalibrasyon sonrasında B ve C zemin sınıfları için hasargörebilirlik
olasılığının oldukça yükseldiği ve yaklaşık olarak 3.5 kat arttığı gözlemlenmiştir.



Z doğrultusundaki hasargörebilirlik olasılığı kalibrasyon sonrasında 2 katına çıkmıştır.

Sonuçlar irdelendiğinde, hasargörebilirlik oranlarının geliştirilmiş modelde daha yüksek
olduğu göze çarpmaktadır. İnşa edildiği günden bu yana köprüde meydana gelen yapısal
bozulmalar göz önüne alındığında bu durum olasıdır. Bu yüzden, iki açıklıklı sürekli kirişli bir
kafes köprüde, oluşturulan sonlu elemanlar modeli, arazi ölçümleri sonucu elde edilen veriler
kapsamında değerlendirilmeli ve arazi çalışmalarrının sonuçları esas alınarak model
kalibrasyonu yapılmalıdır.
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LEVY UÇUŞLARI YÖNTEMİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN YARASA
ALGORİTMASI OPTİMİZASYON METODUNUN PERFORMANS
İNCELEMESİ
Erkan Doğan1, Aybike Özyüksel Çiftçioğlu2
1,2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
ABSTRACT
This study presents a bat algorithm for optimizing benchmark problems. Bat algorithm is
based on the echolocation capability of micro bats. Bats give out a very powerful sound and
listen its echo from the around items. They can notice the distance and position of the target,
and even moving speed of the target such as very small insects. Three different minimization
problems taken from literature are selected as design examples. These problems are solved for
the optimum solution by using bat algorithm. Levy Flights is adapted to the simple bat
algorithm for better solution. For comparison, three design problems are also solved by using
bat algorithm with Levy Flights technique. Results bring out that bat algorithm is powerful in
finding the optimum solution for each design problem. Moreover, adaptation of Levy Flights
to bat algorithm generates better solutions than the ones obtained by simple bat algorithm.
ÖZET
Bu çalışmada kıyaslama problemlerinin optimizasyonu için kullanılan yarasa algoritması
sunulmuştur. Yarasa algoritması yarasaların sesle yer belirleme özelliğini temel alır. Yarasalar
çok güçlü bir ses çıkartır ve bunun çevredeki eşyalardan geri gelen yankısını dinlerler. Bu
şekilde avlarının uzaklığını ve pozisyonunu hatta çok küçük böceklerin hızlarını bile
anlayabilirler. Literatürden alınan üç farklı minimizasyon problemi, tasarım örneği olarak
seçilmiştir. Bu problemlerin yarasa algoritması kullanılarak optimum sonuçları elde
edilmiştir. Optimizasyon sürecinde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için Levy Flights
eklentisi basit yarasa algoritmasına adapte edilmiştir. Ve kıyaslama için bu üç tasarım
problemi ayrıca Levy Flights eklentili yarasa algoritması kullanılarak da çözülmüştür.
Sonuçlar, yarasa algoritmasının tasarım problemlerinin optimum sonucunu bulmada başarılı
olduğunu göstermiştir. Bununla beraber Levy Flights tekniğinin yarasa algoritmasına
uyarlanması ile optimizasyonda basit yarasa algoritmasından daha iyi sonuçlara ulaşıldığı
görülmektedir.
GİRİŞ
Son yıllarda problemlerin optimizasyonlarında daha etkili sonuçlar elde edebilmek için bir
çok güçlü optimizasyon tekniği geliştirilmiştir. Doğrusal ya da doğrusal olmayan
matematiksel programlama yöntemleri ilk başlangıç noktası çevresinde bir çözüm uzayı
araştırmak için gradyan bilgilerini kullanır [1]. Yakın geçmişte ise matematiksel programlama
yöntemlerine bir alternatif olarak, doğal olayları taklit ederek geçiş kurallarını ve rastgeleliği
birleştiren, benzetimli tavlama [2], armoni arama [3], genetik algoritmalar [4], yarasa, karınca
gibi hayvanların sürü davranışları [5], guguk kuşu araması gibi meta-sezgisel algoritmalar
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geliştirilmiştir. Bu yöntemleri geliştiren araştırmacıların genel amacı optimizasyon
problemlerinin çözümünde geleneksel matematiksel programlama yöntemlerindeki
eksikliklere dikkat çekmektir. Bu yöntemler matematiksel programlama yöntemlerinden
farklıdır. Sezgisel optimizasyon yöntemleri matematik esaslı yöntemlerin tersine rastgele
değerler üretip kullanır. Optimum çözümün araştırılmasında kullanılan mekanizmalar
deterministik değil stokastiktir. Bu algoritmaların ortak özellikleri, hepsinin rastgele sayı
kullanması ve başlangıçta ayarlanması gereken bir dizi parametreyi birleştirmesidir.
Algoritmaların performansı, sınırlar altındaki probleme ve bu parametrelerin önceden
tanımlanmış değerlerine bağlı olarak değişir. Bu yeni optimizasyon algoritmalarına son
eklenenlerden biri de yarasa algoritmasıdır. Yarasa algoritması yarasa davranışlarını temel alır
[7]. Yarasalar avlarını yakalamak, karanlıkta çevredeki nesnelere çarpmadan konakladıkları
yerlere rahatça yerleşebilmek için yankı kullanırlar. Tüm yarasalar avını keşfetmek, ava olan
mesafeyi algılamak ve avları ile çevrelerindeki diğer nesnelerin (engellerin) arasındaki
mesafeyi belirleyebilmek için sesle yer belirlemeyi (yankı) kullanırlar [8].
OPTİMUM BOYUTLANDIRMA PROBLEMİ
Optimizasyon Problemlerinin Matematiksel Formülasyonu
Genel bir mühendislik optimizasyon problemi aşağıdaki gibi tanımlanabilir;
Min f(x), x={x1,x2,…,xn}

Kısıtlar:
gi(x) ≤ 0, I = 1,2,…,p
hj(x) = 0, j = 1,2,…,m

Tasarım değişkenleri aralıkları:
Lxk ≤ x ≤ Uxk, k=1,2,…,n.

Yukarıda belirtilen f(x), amaç fonksiyonunu; x, karar çözüm vektörünü; n, karar
değişkenlerinin toplam sayısını ifade eder. Lxk ve Uxk, sırayla her bir karar değişkeninin alt ve
üst sınırını göstermektedir. M, eşitlik sınırlayıcılarının sayısını ve p, eşitsizlik
sınırlayıcılarının sayısını temsil eder [9].
Levy Flights eklentisi ile Yarasa Algoritması
Yarasa algoritması Yang tarafından geliştirilmiştir [7]. Algoritma, yarasaların yankı ile yön
bulma kapasitelerini taklit eder. Levy Flights eklentisi ile yarasa algoritması adımları aşağıda
verilmiştir:
1. adımda parametreler başlatılır: Her bir yarasanın m tasarım değişkenli ve bir amaç
fonksiyonlu optimizasyon probleminin aday çözümünü (xi) temsil ettiği xi pozisyon ve vi
hızına sahip yarasa popülasyonu başlatılır.
2. adımda t zamanda yeni sonuçlar ile yeni hızlar hesaplanır.
xti= xit-1+ vti
vti= vit-1+( xit-1-x*)fi

x*, n sayıda yarasa arasından bütün sonuçların kıyaslanmasından sonraki geçerli global en iyi
konumu verir (sonuç).
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3. adımda eğer rastgele üretilen sayı rand > ri ise en iyi çözümlerin arasından bir çözüm
belirlenir.
4. adımda seçilen en iyi çözümün etrafında bir lokal çözüm, rastgele bir değişim ile belirlenir.
xyeni=xeski +rAt

r, -1 ile 1 arasında değişen rastgele bir sayı, At ise bu adımdaki bütün yarasaların ortalama ses
yüksekliğidir.
5. adımda eğer rastgele üretilen sayı rand > Ai ve f(xi)˂ f(x*) ise yeni sonuçlar kabul edilir, ri
arttırılır, Ai ise azaltılır.
6. adımda yarasalar derecelendirilerek en iyi x* bulunur.
7. adımda avcıların yeni pozisyonları Levy Fligts eklentisi kullanılarak oluşturulur ve
algoritma yeni bir çözüm üretir.
xnew= xit ± βλr (xti- xit-1)

Burada β>1 sınırlar altındaki tasarım problemi ile ilgili basamak boyutu, r rastgele bir sayı, λ,
basamak boyutu uzunluğudur.
8. adım olarak durdurma kriteri sağlanıncaya kadar 2’den 6’ya kadar olan adımlar tekrar edilir
[8].
TASARIM PROBLEMLERİ
Problem 1.
Bu ilk problem aşağıda fonksiyonu verilen, iki tasarım değişkeni ve iki sınırlayıcıya sahip
olan bir minimizasyon problemidir.
min f(x)=-(x2-1.275x12 +5x1-6)2-10(1-1∕8π)cos(πx1)-10
Kısıtlar;
g1(x)=-πx1-x2 ≤0
g2(x)=-π2x12+4x2≤0
Tasarım değişkenlerinin aralıkları;
-1.5≤x1≤3.5
0≤x2≤15
Bu minimizasyon problemi basit yarasa algoritması ve Levy Flights eklentisinin yarasa
algoritmasına uyarlanmış hali ile çözülmüştür. Minimizasyon probleminin iki meta-sezgisel
teknik ile elde edilen optimum sonuçları çizelge 1’de gösterilmiştir. Basit yarasa algoritması
ile elde edilen sonuç -194.9804 iken Levy flights uyarlanmış yarasa algoritması ile elde edilen
sonuç -195.0628 olmuştur.
Çizelge 1. Minimizasyon probleminin iki meta-sezgisel teknik ile elde edilen optimum
sonuçları
Yarasa
Yarasa
Alg.-L.F
Alg.
x1
2.46617
2.465735
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x2

14.9886

14.98452

f(x)

-195.0628

-194.9804

İki algoritmadan elde edilen amaç fonksiyonu yakınsama grafiği şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Algoritmaların yakınsama grafiği
Şekil 1’de Levy Flights eklentili yarasa algoritmasının en iyi yakınsamayı gösterdiği ve min.
sonucun -195.0628 olduğu görülmektedir.
Problem 2.
İkinci problem aşağıda fonksiyonu verilen, iki tasarım değişkeni ve iki sınırlayıcıya sahip olan
bir minimizasyon problemidir.

min f ( x)  0.01x1  x 2
2

2

Kısıtlar;
g1(x)= -x1x2 +25≤0
g2(x)= -x12-x22+25≤0
Tasarım değişkenlerinin aralıkları;
2≤x1≤50
0≤x2≤50
Bu minimizasyon problemi basit yarasa algoritması ve Levy Flights eklentisinin yarasa
algoritmasına uyarlanmış hali ile çözülmüştür. Minimizasyon probleminin iki meta-sezgisel
teknik ile elde edilen optimum sonuçları çizelge 2’de gösterilmiştir. Basit yarasa algoritması
ile elde edilen sonuç 5.00 ve Levy flights uyarlanmış yarasa algoritması ile elde edilen sonuç
5.00 olmuştur.
Çizelge 2. Minimizasyon probleminin iki meta-sezgisel teknik ile elde edilen optimum
sonuçları
Yarasa
Yarasa
Alg.-L.F
Alg.
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x1
x2

15.89
1.572

15.65
1.598

f(x)

5.00

5.00

İki algoritmadan elde edilen amaç fonksiyonu yakınsama grafiği şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Algoritmaların yakınsama grafiği
Şekil 2’de Levy Flights eklentili yarasa algoritmasının basit yarasa algoritması ile yakın
sonucu gösterdiği görülmektedir.
Problem 3.
Üçüncü problem dört tasarım değişkeni ve yedi sınırlayıcıya sahip bir dikdörtgen kiriş
minimizasyon problemidir. Kiriş ankastre olarak tasarlanmış, geometrisi ve ölçüleri şekilde
gösterilmiştir.
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Şekil 3. Kaynaklı kiriş tasarımı
x1 =h: kaynak kalınlığı, x2 =l :kaynak uzunluğu, x3 =t :kiriş genişliği, x4=b:kiriş kalınlığı
Problem tanımı aşağıdaki gibidir;

min f ( x)  1.10471x1 x2  0.04811x3 x4 (14.0  x2 )
2

Kısıtlar;

g 1 ( x)   ( x)   max  0
g 2 ( x)   ( x)   max  0
g 3 ( x)  x1  x4  0
g 4 ( x)  0.10471x1  0.04811x3 x 4 (14.0  x 2 )  5  0
2

g 5 ( x)  0.125  x1  0
g 6 ( x)   ( x)   max  0
g 7 ( x)  P  Pc ( x)  0

Ayrıca;
 ( x)  ( ' ) 2  2  ' ''
P

' 

 '' 

MR
J

x2
 ( '' ) 2
2R

2 x1 x2

x 

, M  P L  2 
2 

x2
 x  x3 
 1

4  2 
2

R

2


 x 2 2  x 1  x 3  2  
J  2 2 x 1 x 2 

 

 12  2   

 ( x) 

4 P L3
3

E x3 x 4

 ( x) 

,

( x 32 x 64 )
36

4.013 E
Pc ( x ) 

2

L

6P L
x 4 x3

(1 

2

x3 E
)
2L 4 G

P=6000 lb, L=14 in, E=30x106 psi, G=12x106 psi, τmax=13600 psi, σmax=30000 psi and
δmax=0.25 in.
Tasarım değişkenlerinin aralıkları;
0.1≤x1≤2.0
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0.1≤x2≤10
0.1≤x3≤10
0.1≤x4≤2.0
Bu minimizasyon problemi basit yarasa algoritması ve Levy Flights eklentisinin yarasa
algoritmasına uyarlanmış hali ile çözülmüştür. Minimizasyon probleminin iki meta-sezgisel
teknik ile elde edilen optimum sonuçları çizelge 3’te gösterilmiştir. Basit yarasa algoritması
ile elde edilen sonuç 1.889 iken Levy flights uyarlanmış yarasa algoritması ile elde edilen
sonuç 1.808 olmuştur.
Çizelge 3. Minimizasyon probleminin iki meta-sezgisel teknik ile elde edilen optimum
sonuçları
Yarasa
Yarasa
Alg.-L.F
Alg.
x1
0.197
0.192
x2
3.580
4.011
x3
9.392
9.107
x4
0.208
0.218

İki algoritmadan
gösterilmiştir.

elde

f(x)

1.808

edilen

amaç

1.889
fonksiyonu

yakınsama

grafiği

şekil

4’te
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Şekil

4.

Algoritmaların yakınsama grafiği
Şekil 4’te Levy Flights eklentili yarasa algoritmasının en iyi yakınsamayı gösterdiği ve min.
sonucun 1.808 olduğu görülmektedir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada yarasa algoritmasının mühendislik problemlerinin optimizasyonunda başarılı
sonuçlar verdiği görülmektedir. Bununla birlikte yarasa algoritmasının mühendislik
problemlerinin optimizasyonundaki başarısını arttırabilmek için algoritma, Levy Flihts
eklentisi ile geliştirilmiştir. Levy Fligts eklentisi basit yarasa algoritmasına, algoritmadaki
durdurma kriterinden bir önceki adım olacak şekilde eklenmiştir. Çalışmada üç adet
minimizasyon (en küçükleme) kıyaslama problemi yarasa algoritmasının ve Levy Fligts
eklentili yarasa algoritmasının performanslarını incelemek için seçilmiştir. Her bir tasarım
probleminin fonksiyon tanımı, problemlerde sağlanması gereken kısıtlar ve problemlere ait
tasarım değişkenlerinin sahip olması istenen aralıkları belirtilmiştir. Problemler hem yarasa
algoritmasına, hem de Levy Flights eklentisi ile geliştirilmiş yarasa algoritmasına
uyarlanmıştır. Sonuçlar yarasa algoritmasının tasarım problemlerinin optimizasyonda iyi
sonuçlar bulduğunu, Levy Flights eklentisinin ise algoritma performansını geliştirdiğini ve bu
şekilde daha iyi sonuçlar bulunduğunu göstermektedir.
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AA 6013 ALAŞIMININ HALKA BASMA TESTİ VE SONLU ELEMAN
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ABSTRACT
The interface friction between the workpiece and dies is among the factors that significantly
affect deformation load, metal flow, surface quality and microstructure of the product.
Therefore, it is crucially important to understand frictional conditions between the workpiece
and dies. The ring compression test has been widely to analyze interface friction and for
testing lubricants. This study, aimed for investigating the friction conditions of AA 6013
aluminum alloy which is commonly used in automotive industry. Standard ring shaped (Ratio
of outer diameter: inner diameter: height = 6:3:2) specimens were compressed under different
deformation ratios, and a novel approach was used to determine the coefficient of friction at
the interface of die and workpiece. After experimental work, the distance between barreled
and not barreled surfaces along material flow direction was measured by image processing.
The finite element model was then established and constant friction coefficient (Coulomb
friction coefficient) was used at interface. Several runs were performed along with different
coefficient of friction values to match the experimental and numerical results, and
consequently to determine the coefficient of friction experienced at die-workpiece interface.
ÖZET
Kalıp ve iş parçası arasındaki sürtünme, metal şekillendirme işlemlerinde deformasyon
yükünü, metal akışını, yüzey kalitesini ve malzemenin iç yapısını etkileyen faktörlerdendir.
Bu durum, kalıp ve iş parçası arasındaki sürtünmenin anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır.
Halka basma testi, ara yüzey sürtünmesini incelemek ve yağlayıcıları test etmek için yaygın
olarak kullanılır. Bu çalışmada, özellikle otomotiv endüstrisi tarafından yoğun olarak
kullanılan AA 6013 alaşımının sürtünme durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla,
ilgili alaşımdan halka şeklinde üretilen, standart boyut ölçülerine sahip (dış çap: iç çap:
yükseklik = 6:3:2) numunelere oda şartlarında farklı deformasyon oranlarında basma testleri
tatbik edilmiş ve sürtünme katsayısının belirlenmesi için yeni bir yöntem kullanılmıştır. Halka
basma testleri gerçekleştirildikten sonra, bombeleşmeyen yüzey ile bombeleşen yüzey
arasındaki akma yönündeki mesafe resim işleme (image processing) yöntemiyle ölçülmüştür.
Daha sonra ise, halka basma testinin sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur. Modellemede,
Coulomb sürtünme modeli kullanılmıştır ve farklı sürtünme katsayıları ile analizler
gerçekleştirilmiştir. Bombeleşmeyen yüzey ile bombeleşen yüzey arasındaki akma yönündeki
mesafenin deneysel verilerle uyum sağladığı durumdaki sürtünme katsayısı, o işlem için iş
parçası ve kalıplar arasında oluşan sürtünme katsayısı olarak tanımlanmıştır.
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GİRİŞ
Metal şekillendirme işlemlerinin temel amacı, ürünün mümkün olduğunca istenilen nihaî
geometriye yakın imal edilmesidir. Bu durum literatürde nihaî geometriye yakın imalat
(near-net shape manufacturing) veya nihaî imalat (net-shape manufacturing) olarak
adlandırılmaktadır. Ürünün nihaî şekline etki eden faktörlerden biri olan kalıplar ve iş parçası
arasındaki sürtünme katsayısı ise deformasyon yükünü, metal akışını, yüzey kalitesini ve
ürünün iç yapısını etkilemektedir ve bu durum sürtünme katsayısının doğru olarak
anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır [1]. Literatürde sürtünme katsayısının tayin edilmesinde en
yaygın olarak Coulomb sürtünme teorisi ve sabit kayma sürtünme kullanılmaktadır. Bu
teoriler sırası ile aşağıdaki denklemlerle ifade edilmektedir;

Yukarıdaki denklemlerde τ sürtünme (kayma) gerilmesini, σn normal gerilmeyi, k akmadaki
kayma gerilmesini, μ Coulomb sürtünme katsayısını ve m sürtünme faktörünü ifade
etmektedir. Sürtünme gerilmesi daha çok normal gerilmeye bağlı olduğundan Coulomb
sürtünme teorisinin kullanılması daha isabetli sonuçlar vermektedir. Öte yandan, kayma
sürtünme teorisinin kullanılması da işlem kolaylığı sağlamaktadır [2]. Sürtünme katsayısının
belirlenmesi için birçok deneysel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan halka
basma testi, Kunogi tarafından ortaya konmuş [3], Male ve Cockcroft’un yöntemi
geliştirmesiyle birlikte yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır [4]. Halka basma testinde
numune ile kalıp yüzeyleri arasındaki sürtünme katsayısı düşük ise iç çap genişlemekte (Şekil
1a) ve sürtünme katsayısının artması ile birlikte iç çap Şekil 1b’deki gibi daralmaktadır.

Şekil 1. Halka basma testi; (a) düşük sürtünme katsaysı, (b) yüksek sürtünme katsayısı, (c)
genelleştirilmiş sürtünme kalibrasyon eğrileri [1]
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Male ve Cockcroft sürtünme katsayısı ve iç çaptaki değişim arasındaki ilişkiyi kullanarak
Şekil 1c’de gösterildiği gibi genelleştirilmiş sürtünme kalibrasyon eğrilerini oluşturmuşlardır
[4]. Kalibrasyon eğrilerini oluşturmak için analitik ve sayısal yöntemler bulunmaktadır.
Sayısal yöntemler içerisinde, sonlu elemanlar yöntemi, karmaşık geometriler ve sınır şartları
için işlem kolaylığı sağladığından daha fazla tercih edilmektedir [5,6].
Literatürde halka basma testi ile alakalı birçok yayın bulunmaktadır. Sofuoğlu ve arkadaşları
fiziksel modelleme tekniği ve sonlu elemanlar yöntemi kullanarak yaptıkları çalışmalarda
malzeme özelliklerinin, deformasyon hızının ve bombeleşmenin sürtünme kalibrasyon
eğrilerine olan etkisini incelemişler; malzeme tipi ve test şartları göz önünde
bulundurulmadan genelleştirilmiş sürtünme kalibrasyon eğrilerinin kullanılmasının güvenilir
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır [1,5,7]. Bir başka çalışmada ise 950 °C’nin altında, sürtünme
faktörünün sıcaklığın artışı ile birlikte arttığı, deformasyon hızının sürtünme üzerinde önemli
bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir [8]. Robinson ve arkadaşları tarafından yapılan bir
çalışmada ise halka basma testi ile farklı yağlayıcılar kullanılarak sürtünme katsayıları tayin
edilmiştir [9]. Shahriari ve arkadaşları sıcaklık, yağlayıcı ve kalıp malzemesi çeşidinin,
Nimonic 115 süper alaşımından oluşturulmuş halka basma numunesinde oluşan sürtünme
katsayısı üzerine olan etkisini incelemişler, mika içeren yağlayıcı kullanıldığında sürtünme
katsayısını 0,3 civarında belirlemişlerdir [10]. Yüzey pürüzlülüğünün ve malzemenin
dayanımının sürtünmeye olan etkisi ise Cristino ve arkadaşları tarafından çalışılmıştır.
Yapılan çalışmada sürtünme katsayısının yüzey pürüzlülüğünün artması ile arttığı
belirtilmiştir [11].
Bu çalışmada iş parçası olarak AA 6013 alüminyum alaşımı kullanılmıştır. Yüksek
mukavemetli bir alüminyum alaşımı olan AA 6013, şekillendirilebilirliğinin yüksek oluşu,
basma özelliğinin ve korozyon dayanımının iyi oluşu sebebiyle otomotiv ve havacılık
endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır [12]. Dolayısıyla, bu malzemelerin sürtünme
katsayılarının doğru olarak tespit edilmesi ilgili alaşımdan üretilecek parçaların şekillendirme
süreçlerinin hassas bir şekilde ortaya konması ve özellikle temas halindeki çalışma
koşullarının anlaşılması açısından önem arz etmektedir.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Halka Basma Testleri
İş parçası olarak kullanılan AA 6013 alüminyum alaşımının gerçek gerilme-gerçek şekil
değiştirme eğrisi Şekil 2’de, mekanik özellikleri Tablo 1’de ve kimyasal bileşimi Tablo 2’de
verilmiştir.

Şekil 2. AA6013 alaşımının gerçek gerilme-gerçek birim şekil değiştirme eğrisi [13]
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Tablo 1. Malzemeye ait mekanik özellikler [13]
AA 6013
E (GPa)

68

ν

0.28

Tablo 2. AA 6013 alaşımının kimyasal bileşenleri (% Ağırlık)
AA 6013

Al

Mg

Si

Cu

Mn

Fe

Diğer

94.8-97.8

0.8-1.2

0.6-1.0

0.6-1.1

0.2-0.8

≤0.5

0.15

Male ve Cockcroft [4] tarafından önerilen standart halka geometrisinde (6:3:2) belirtilen
oranlara uygun olarak 18x9x6 mm boyutlarında 3 farklı alüminyum basma testi numunesi
imal edilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Basma testi numunelerinin ölçüleri (boyutlar mm cinsindendir.)
Testler öncesinde, numunelerin alt ve üst yüzeyleri sırası ile 800,1000 ve 1200 mesh’lik
zımparalarla zımparalanmıştır. İmal edilen 3 numuneden 2 numaralı numuneye ek olarak
alümina ile parlatma işlemi uygulanmıştır. Numuneler daha sonra alkole daldırılarak
kurutulmuştur. Numuneler, daha sonra 60 kN kapasiteli bir hidrolik pres ile başlangıç
yüksekliklerinin %40-55’i arasında değişen oranlarda basılarak deforme edilmiştir. Şekil 4’te
basma numunesinin ilk hali ve basma işlemi sonrasındaki geometriler görülmektedir.

Şekil 4. Basma numunelerinin ilk (üstte) ve son halleri (altta)
Basma işlemi sonrasında deforme olan numunelerin iç çap ve dış çapındaki değişiklikleri
hassas olarak belirleyebilmek için ImageJ görüntü işleme yazılımı kullanılmıştır. Şekil 5’de
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dış çapta meydana gelen bombenin ölçümü gösterilmiştir. Sonlu elemanlar analizinde A ve B
noktaları arasındaki mesafe referans alınmıştır.

Şekil 5. Numunede bombeleşme ölçümünde referans alınan A ve B noktalarının konumları
Sonlu Elemanlar Analizi
Halka basma işleminin sonlu elemanlar modeli, numunenin eksenel simetrikliği göz önünde
bulundurularak iki boyutlu olarak, ABAQUS ticari paket programı kullanılarak
oluşturulmuştur. Alt ve üst kalıp rijit olarak modellenmiştir. Modelde 0.25x0.25 mm
boyutlarında, 475 adet, dört düğüm noktalı eksenel simetrik bir eleman olan CAX4R
kullanılmıştır.

Şekil 6. Halka basma testinin 2 boyutlu sonlu elemanlar modeli
Sayısal analizler, deneyler ile aynı deformasyon oranlarında ve farklı sürtünme katsayıları
tatbik edilerek gerçekleştirilmiştir. A ve B noktalarının son konumları, test ve sayısal analiz
sonuçlarında örtüştüğünde, sayısal analizde girdi olarak kullanılan Coulomb sürtünme
katsayısının değeri, basma testinde kalıp ile numune arasında gerçekleşen sürtünme katsayısı
olarak kabul edilmiştir.
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SONUÇLAR
Deneysel Sonuçlar
AA6013 alaşımı kullanılarak gerçekleştirilen basma testleri sonucunda test numunelerinin
ölçülerinde meydana gelen değişimler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Halka basma testi numunelerinin ölçülerinde meydana gelen değişimler
AA 6013
1

2

3

İç çaptaki değişim (%)

29

32

27

Dış çaptaki değişim (%)

23

30

23

Yükseklikteki değişim (%)

45

52

46

A ve B noktaları arasındaki
mesafe (mm)

0,36

0,43

0,29

Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçları
Deneysel çalışma sonrasında basılan numuneler resim işlemeye tabi tutularak A ve B
noktaları arasındaki akma yönündeki mesafe ölçülmüştür. Sonlu elemanlar analizlerinde de bu
değerlerin elde edilebilmesi için farklı sürtünme katsayıları için analizler yapılmıştır. Tablo 4,
deneysel verilerle uyum içinde olan sonlu eleman analizlerinde kullanılan sürtünme
katsayılarını göstermektedir.
Tablo 4. Sonlu eleman analizleri ile benzeşim sonucu elde edilen sürtünme katsayıları
AA 6013
Test No:

1

2

3

Sürtünme Katsayısı (μ)

0,35

0,20

0,31

Basma testi sonrasında numunelerin önden görünüşlerinin fotoğrafı çekilmiş ve fotoğraflar
analiz için dönüştürüldükten (binarization) sonra numune sınırları belirlenmiştir. Bu görüntü
daha sonra, sonlu elemanlar analizinden elde edilen görüntü ile boyutlar açısından
karşılaştırılmıştır. Teste tabi tutulmuş numuneler ve sonlu elemanlar analizinden elde edilen
nihai geometrilerin önden görünüşünün birbiri üzerine konulduğu durum Şekil 7’de
görülmektedir. Sonlu eleman analizlerinin testler sonunda elde edilen nihaî geometriye
oldukça yakın olduğu görülmektedir. 2 nolu numunenin (%52 deformasyon, µanaliz=0,2) sonlu
eleman analiz sonucunda elde edilen geometrinin gerçek geometriye, 1 nolu numuneye (%52
deformasyon, µanaliz=0,35) kıyasla daha yüksek oranda benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu husus, artan sürtünme katsayısının bombeleşmeyi arttırmasına bağlanmıştır.
Numunelerden elde edilen % iç çap ve yükseklik değişimi sonuçlarının genelleştirilmiş
sürtünme kalibrasyon eğrilerindeki konumları ise Şekil 8’de verilmiştir. Sürtünme kalibrasyon
eğrilerinden elde edilen sürtünme katsayılarının, sonlu eleman analizleri ile benzeşimler
sonucu elde edilen sürtünme katsayılarına göre düşük kaldığı tespit edilmiştir. Örneğin, 1 nolu
numune için sonlu eleman analizleri ile test sonrası numune geometrisinin benzeşimine dayalı
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olarak elde edilen sürtünme katsayısı 0,35 olarak belirlemişken, kalibrasyon eğrilerinde bu
değer yaklaşık 0,26 olarak elde edilmiştir. Benzer durumlar, diğer numuneler için de
geçerlidir. Bu husus, literatürde yer alan genelleştirilmiş kalibrasyon eğrilerinin her malzeme
için kullanımının doğru olmayacağı sonucunu doğrulamıştır.

Şekil 7. Numuneler için nihai geometrilerin karşılaştırılması; (a) 1. numune, (b) 2. Numune

Şekil 8. Sayısal analizler yardımıyla elde edilen sonuçların genelleştirilmiş sürtünme
kalibrasyon eğrileri üzerinde gösterilmesi
Basma işlemi sonucunda numunelerde meydana gelen von Mises eşdeğer gerilmeleri ile alt ve
üst kalıpla temas olan bölgelerde meydana gelen kuvvet değerleri sayısal analizlerden elde
edilmiştir. Birinci ve üçücü numuneden elde edilen deneysel sonuçlar ile sonlu elemanlar
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analizi sonuçları birbirine yakın olduğundan, karşılaştırmalar birinci numune ile ikinci
numune arasında yapılmıştır.

Şekil 9. Basma testinin sayısal analizinde numunelerde meydana gelen von Mises eşdeğer
gerilmesinin dağılımı; (a) 1. numune, (b) 2. numune
Şekil 9’da halka testi numunelerinin başlangıçtaki boyutları (kalın siyah çizgiler) ile test
sonunda numunede elde edilen von Mises eşdeğer gerilmeleri gösterilmiştir. Bu şekilden de
görülebileceği gibi, sürtünme katsayısının göreceli olarak yüksek oluşundan dolayı tüm
numunelerin iç çapında daralma meydana gelmiştir. Birinci ve üçüncü numunede akış
çizgileri karşılıklı olarak yönlenmişken ikinci numunede akış çizgileri deliğin bulunduğu
tarafa yönlenmiştir.
Şekil 10’da ise, birinci ve ikinci numune ile alt ve üst kalıp arasında meydana gelen temas
kuvvetinin değişimi verilmiştir. İkici numunenin yüzeyine uygulanan ekstra parlatma işlemi
nedeniyle sürtünme katsayısının düşük olmasına sebebiyet vermiş; bu da 2. Numunenin
şekillendirilmesi sırasındaki meydana gelen maksimum kuvvetin birinci numuneye göre daha
düşük kalmasına yol açmıştır

Şekil 10. Alt ve üst kalıp ile numuneler arasında meydana gelen temas kuvveti değerleri; (a)
1. numune, (b) 2. numune
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SONUÇLAR
Bu çalışmada AA 6013 alüminyum alaşımından üretilen halka şeklindeki numunelere farklı
deformasyon oranlarında halka basma testi uygulanmış ve aynı işleme ait sonlu eleman
analizleri gerçekleştirilmiştir. Testler sonunda numuneler üzerinde bombeleşmeyen yüzey ile
bombeleşen yüzey arasında akma yönündeki mesafe yeni bir yöntem kullanılarak resim
işleme yazılımı yardımıyla belirlenmiş ve sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur. Deneysel
çalışma ve sonlu elemanlar analizi sonucunda, deformasyon oranına ve yüzey işlemlerine
bağlı olarak alüminyum için iş parçası ve kalıplar arasındaki sürtünme katsayısı 0,20-0,31
arasında değerler aldığı tespit edilmiştir. Öte yandan, test edilen numuneler üzerinden ölçülen
% iç çap ve yükseklik değişimlerinin genelleştirilmiş sürtünme kalibrasyon eğrilerine
konulmasıyla elde edilen sürtünme katsayılarının, sonlu eleman analizleri ile benzeşim sonucu
elde edilen sürtünme katsayılarına göre %50’ye varan farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.
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ÖNGERİLMELİ VİSKOELASTİK ÖRTÜ TABAKASI VE LEVHADAN
OLUŞAN SİSTEMİN HAREKETLİ YÜK ETKİSİNDEKİ DİNAMİK
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ABSTRACT
This paper investigates the dynamic response to a time-harmonic moving load of a system
comprising prestressed viscoelastic covering layer and a viscoelastic layer on a rigid
foundation. The effects of the viscoelasticity of the materials, plate thickness and initial stress
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
viscoelastic 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 piecewisehomogeneous body model. The effects of material parameters, plate thicknesses and initial
stress on numerical results related to critical velocity and stress distribution are presented and
discussed.
ÖZET
Bu makalede rijit bir ortam üzerindeki öngerilmeli viskoelastik örtü tabakası ve levhadan
oluşan sistemin harmonik değişen hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı ele alınmıştır.
Sistemin bileşenlerindeki viskoelastisitenin, tabaka kalınlıklarının ve öngerilmenin bu
davranışa etkisi incelenmiştir. Viskoelastik 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. Makalede incelenen sisteme ait malzeme
parametrelerinin, levha kalınlıklarının ve ön gerilmenin kritik hıza ve gerilme yayılımına
etkilerine yönelik sayısal sonuçlar elde edilmiş ve yorumlanmıştır.
GİRİŞ
Hareketli yük etkisindeki ortamlarda dinamik davranışın belirlenmesine yönelik çalışmalar
geçmişten günümüze kadar önemli bir problem olarak ele alınmaktadır. Bu alanda yapılan
çalışmalar birçok mühendislik dallarını kapsamakta olup, önemli bir araştırma konusu olarak
güncelliğini korumaktadır.
Hareketli yük etkisindeki tabakalı sistemlerin dinamik davranışı ile ilgili ilk çalışma [1] de
ortaya atılan araştırma ile başlamıştır. Zamanla bu çalışma araştırmacılarca sürekli olarak
geliştirilmiştir; bu konunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar [2 - 7] de ele alınmıştır. Ayrıca
[8] 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.
245

1

1

Şahin ve Akbarov

Viskoelastik örtü tabakası ve viskoelastik yarı-düzlem durumuna ait uygun problemin
incelenmesi [9] da ele alınmıştır. [10] da titreşimli hareketli yük etkisi altındaki viskoelastik
örtü tabakası ve viskoelastik yarı-düzlemden oluşan sistemde viskoelastisiteye yönelik
reolojik malzeme parametrelerinin kritik hız ve gerilme yayılımına etkisi incelenmiştir. [11]
de ise rijit ortam üzerindeki viskoelastik tabakalı sistem için benzer problem ele alınmıştır.
Mevcut çalışmada rijit bir ortam üzerindeki öngerilmeli viskoelastik levha ve bunun
üzerindeki öngerilmeli viskoelastik örtü tabakasından oluşan sistemin harmonik değişen
hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı ele alınmıştır. Sistemin bileşenlerindeki
viskoelastisite özelliklerini etkileyen parametrelerin, tabaka kalınlıklarının ve öngerilmenin
kritik hıza ve gerilme yayılımına etkisine ait sayısal sonuçlar elde edilmiş ve yorumlanmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ VE FORMÜLASYON
Kalınlıkları sırasıyla h1 ve h2 olan öngerilmeli viskoelastik örtü tabakası ve viskoelastik
levha rijit ortam üzerinde bulunmaktadır (Şekil 1). Örtü tabakası ve viskoelastik 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. Ön gerilme ise  11(1),0 ve  11(2),0 şeklinde tanımlanmıştır. Viskoelastik örtü
tabakası ve viskoelastik yarı-düzlem durumuna ait uygun problemin incelenmesi [9] da ele
alınmıştır.

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

  11( m),0

 2u (jm )
x12

  ( m)

 2u (jm)
t 2

i; j; m  1, 2

(1)

Viskoelastik 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; m  1, 2
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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)
( m)
( m)
d 22
( m) ( m)
( m )  d
( m) ( m) 
( m )  d  22
( m) 
 q  22  0 
 r    20 
 r( m) 22

dt
 dt

 dt


(3)

 d ( m)

d 12( m )
 q ( m ) 12( m )  20( m )  12  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 gevşeme 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 viskoelastik levha arasındaki yüzeyde izleyen tam temas koşulları bulunmaktadır:

 i(1)2

x2  h 1

  i(2)
2

x2  h 1

, ui(1)

x2  h 1

 ui(2)

x2  h 1

, i=1,2

(5)

Ayrıca viskoelastik 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 )
(7)
   V
 2iV
  2u (jm) 
2


xi

x

x
1
1


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

 22(1)

x2  0

  P  ( x1 )

(8)
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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:
is 11( mF) 
is

(m)
12 F

d 12( mF)
 s 2 11( m ),0 u1(Fm )   ( m )  s 2V 2  2sV   2  u1(Fm) ,
dx2

d ( m )
 22 F  s 2 11( m ),0 u2( mF )   ( m )  s 2V 2  2sV   2  u2( mF ) ,
dx2

(10)

Şekil değiştirme - yer değiştirme bağıntısı:

11( mF)  isu1(Fm ) ,  22( mF) 

du2( mF )
du ( m ) 
1
, 12( mF)   isu2( mF )  1F 
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

elde edilir. (14) eşitliğinde aşağıdaki notasyonlar kullanılmıştır:
( m)
( m)
com
 1( m)  i2( m) , com
 1( m)  i2( m)
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)
(1)
 ( m ) c2 


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


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




(m)

1( m )  0( m )

(15)

burada;
h1
r( m )
r( m )
c2(1)
 11( m ),0
V
(m)
(m)
( m)
c  (1) ,   (1) , Q 
, d   ( m ) , d   ( m ) , ( m )  ( m )
c2
c2
h1q ( m )
q
q
com

(16)

olmaktadır.
Burada  hareketli yükün boyutsuz frekansı; d ( m ) , d ( m ) ve Q ( m ) m. malzeme bileşenine ait
viskoelastisiteye ilişkin reolojik parametrelerdir.
u1(Fm ) ve u2( mF ) i elde etmek için aşağıdaki denklemler yazılır.

( sh1 ) 2 a ( m )u1(Fm ) 
i ( sh1 )b

d 2u1(Fm )
d ( x2 / h1 ) 2

du1(Fm )

(m)

 i ( sh1 )b ( m )

 ( sh1 ) c u
2

d ( x2 / h1 )

( m) ( m)
2F

 b

du2( mF )
d ( x2 / h1 )

( m)

 1

 0,

d 2u2( mF )
d ( x2 / h1 ) 2

(17)
 0,

Burada;
a(m)  2 
b

(m)

m
com
 11( m ),0
c2
c
2



2
i

,
(m)
(m)
) 2
) 2
) 2
com
com
(c2( mcom
)
(c2( mcom
) (c2( mcom
)

m
com
 ( m )  1,
com

c(m)  1 

d

c2
(m) 2
2 com

(c

)

 2i

(m)

b

c
(m) 2
2 com

(c

)

m
com
 1  2  (m) ,
com

(m)



2
(m) 2
2 com

(c

)

,

(18)

)
( m)
c2( mcom
 com
/  ( m) .

(17) eşitliği çözülürse ve yukarıdaki bağıntılar kullanılırsa yerdeğiştirmelere ve gerilmelere ait
ifadeler elde edilir:
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, öngerilmeli viskoelastik iki tabakanın temas
yüzeyindeki boyutsuz hıza göre gerilme dağılımı incelenmektedir. Ayrıca ikinci tabakaya ait
viskoelastik 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
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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.
Şekil 2'de   0.1, E0(2) E0(1)  0.2 ,  0(2)   0(1)  0.3 , Q (2)  100 , h2 / h1  3 için farklı d (2)
parametresinin boyutsuz hız-normal gerilme dağılımlarına etkisi öngerilmesiz ve öngerilmeli
durumlar için incelenmiştir.
-0.4

-0.6
-0.8

-0.5

-1.0

22 h1 / P

22 h1 / P

-0.7
(2)

d =0.06
(2)

(1)

-0.8 E /E =0.2
h2/h1=3

-0.4
d(2)=0.06

-0.6
d(2)=0.1

-0.8 h2/h1=3

Q =100
1,2=0.0

(2)

=0.1

-1.0
0.35

-1.2

E(2)/E(1)=0.2

d(2)=0.1

(2)

-0.9

d(2)=0.03

d(2)=0.03

-0.6

-1.0

(2)

d =0.2

0.45

0.55

0.65

Q =100
1,2=0.06
=0.1

d(2)=0.2

-1.2
0.45

0.55

c

0.65

0.75

c

(a)

(b)

Şekil 2.   0.1 için a) öngerilmesiz b) öngerilmeli durumda d parametresinin boyutsuz
hız-normal gerilme dağılımlarına etkisi
(2)

Şekil 2'de d (2) parametresinin artması ile malzemenin viskozitesi azalmakta, elastik duruma
yaklaşmaktadır. Bu durumda beklenen şekilde  22 normal gerilmesinin mutlak en büyük
değeri artmaktadır. Sisteme öngerilme uygulanması ile kritik hız değeri ve  22 normal
gerilmesinin mutlak en büyük değeri artmaktadır.
Şekil 3'te   0.1, E0(2) E0(1)  0.2 ,  0(2)   0(1)  0.3 , d (2)  0.2 , h2 / h1  3 için farklı Q ( 2)
parametresinin boyutsuz hız-normal gerilme dağılımlarına etkisi öngerilmesiz ve öngerilmeli
durumlar için incelenmiştir.
-0.4

-0.5
-1.0

-0.6

Q(2)=30

(2)

-0.8

Q(2)=50

E(2)/E(1)=0.2

Q(2)=100

-1.0 h2/h1=3

d(2)=0.2
1,2=0.0

-1.2
0.40

0.50

0.60

-1.5

-1.5
0.70

Q(2)=50

-0.5
-1.0

Q(2)=200

=0.1
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22 h1 / P

22 h1 / P

Q =30

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

Q(2)=100

d(2)=0.2
1,2=0.06
=0.1

0.5

c

0.65
c

(a)

(b)
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

0.55

Q(2)=200

0.6

0.7

0.75

0.8

1

1

Şahin ve Akbarov

Şekil 3.   0.1 için a) öngerilmesiz b) öngerilmeli durumda Q (2) parametresinin boyutsuz
hız-normal gerilme dağılımlarına etkisi
Q ( 2) parametresinin artması ile malzemenin viskozitesi azalmakta, elastik duruma
yaklaşmaktadır ve  22 normal gerilmesinin mutlak en büyük değeri artmaktadır. Sisteme

öngerilme uygulanması ile kritik hız değeri ve  22 normal gerilmesinin mutlak en büyük
değeri artmaktadır.
Şekil 4'te E0(2) E0(1)  0.2 ,  0(2)   0(1)  0.3 , d (2)  0.2 , Q (2)  100 ve h2 / h1  3 değerleri için

  0.1 de x1 h1  0 da  22 h1 P nin c ye göre değişimi farklı öngerilme değerleri için
(1  0.0, 0.005, 0.01, 0.03 ) incelenmiştir.
-0.6
-0.8

22 h1 / P

-1.0
-1.2
1=0.01

-0.4
-0.6
(2) (1)
-0.8 E(2) /E =0.2

d =0.2

(2)
=100
-1.0 Q
2=0.0

-1.2 =0.1
0.40
0.45

1=0.005

1=0.03

1=0.00

0.50

0.55
c

0.60

0.65

0.70

Şekil 4.   0.1 için örtü tabakasındaki ön çekme gerilmesinin boyutsuz hız-normal gerilme
dağılımlarına etkisi
Şekil 4'te görüldüğü üzere örtü tabakasındaki ön çekme gerilmesi değeri arttıkça kritik hız
değeri artmaktadır. Örtü tabakasındaki çekme ön gerilmesi ilgili gerilmeleri azaltmaktadır.
Örtü tabakasındaki ön germenin  22 nin rezonans değerlerini azalttığı görülmektedir.
Şekil 5'te E0(2) E0(1)  0.2 ,  0(2)   0(1)  0.3 , d (2)  0.2 , Q (2)  100 ve   0.1 alınmıştır.
Şekil 5'te öngerilmesiz ve öngerilmeli durumlar için levha kalınlıklarındaki artışın 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. Sisteme ön çekme
gerilmesi uygulanması ile kritik hız değerleri artmaktadır.
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-0.5

-1.0

E(2)/E(1)=0.2
d(2)=0.2
Q(2)=100
1,2=0.0

22 h1 / P

22 h1 / P

-0.5

=0.1

h2/h1=1

-1.5

h(2)/h(1)=1

h(2)/h(1)=15

h2/h1=15

0.45

h(2)/h(1)=3
h(2)/h(1)=5
h(2)/h(1)=10

h2/h1=10

0.40

=0.1

-1.5

h2/h1=3
h2/h1=5

-2.0
0.35

-1.0

E(2)/E(1)=0.2
d(2)=0.2
Q(2)=100
1,2=0.06

0.50

0.55
c

0.60

0.65

0.70

-2.0
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75
c

(a)
(b)
Şekil 5.   0.1 için a) öngerilmesiz b) öngerilmeli durumda levha yükseklik oranlarındaki
değişimin kritik hıza etkisi
SONUÇLAR
Çalışmada rijit bir ortam üzerindeki öngerilmeli viskoelastik levha ve bunun üzerindeki
viskoelastik örtü tabakasından oluşan sistemin harmonik değişen hareketli yük etkisindeki
dinamik davranışı ele alınmıştır. Sistemin bileşenlerindeki viskoelastisitenin, tabaka
kalınlıklarının ve öngerilmenin bu davranışa etkisi incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre tabaka kalınlıkları oranı azaldıkça gerilme değerleri artmaktadır.
Malzemenin viskoelastik 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 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.
Örtü tabakasındaki ön çekme gerilmesi değeri arttıkça kritik hız değeri artmaktadır. Örtü
tabakasındaki çekme ön gerilmesi ilgili gerilmeleri azaltmaktadır. Ayrıca ön germenin  22 nin
rezonans değerlerini azalttığı görülmektedir.
Her iki tabakaya çekme öngerilmesi uygulanması ile kritik hız değerlerinde artış
gözlenmektedir.
Nümerik sonuçlar, temas yüzeyinde oluşan gerilme değerlerini göstermektedir. Mevcut
çalışma, diğer hareketli ve titreşimli hareketli yük problemlerinde de uygulanabilir.
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SICAKLIK ETKİSİ ALTINDAKİ BİR PLAĞIN SERBEST TİTREŞİM
ANALİZİ
Yusuf Ziya Yüksel1, Şeref Doğuşcan AKBAŞ2 ve İlker Fatih Kara3
1,2,3
Bursa Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bursa
ABSTRACT
In this study, the free vibration analysis of a plate is presented with temperature rising. In
obtaining of the governing equations, the Hamilton's principle and Kirchhoff-Love plate
theory are used. In solution of the problem, the Navier method is implemented. The natural
frequencies are obtained for different material under uniform temperature rising. In the
obtaining of the numerical results and graphs, MATLAB program is used. In the numerical
results, the natural frequencies of the plate are obtained with temperature rising and the
difference between the temperature dependent and independent material properties is
investigated.
ÖZET
Bu çalışmada, kenarlarından basit mesnetli basit bir plağın üniform sıcaklık artışı ile birlikte
serbest titreşimi incelenmiştir. Hareket denklemlerinin çıkarılmasında Hamilton prensibi
kullanılmış olup, Kirchhoff-Love plak teorsi çerçevesinde Navier yöntemi ile problem
çözülmüştür. Farklı malzemeler kullanılarak, sıcaklığın malzeme özelliklerinin değiştirdiği ve
değiştirmediği durumlara göre doğal frekanslar elde edilip kıyaslanmıştır. Sayısal sonuçların ve
grafiklerin elde edilmesinde MATLAB programı kullanılmıştır. Farklı malzemeler kullanılarak,
sıcaklığın malzeme özelliklerinin değiştirdiği ve değiştirmediği durumlara göre doğal
frekanslar elde edilip kıyaslanmıştır.
GİRİŞ
Termik santraller, nükleer santraller, ısı merkezleri, kimyasal tesisler gibi yapılarda sıcaklık
etkisi önemli bir problemdir. Bu tür yapıları oluşturan yapısal elemanların sıcaklık etkisi
altındaki davranışlarını iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu tür yapılarda sıkça kullanılan plak
taşıyıcı elemanlarda, artan sıcaklık etkisi ile birlikte mekanik davranışları önemli derecede
değişmektedir. Literatürde konu ile ilgili yapılmış çalışmalarda; Liu ve Huang [1] tabakalı
kompozit plakların sıcaklık değişimi ile birlikte titreşim özelliklerini birinci mertebeden
kayma deformasyon teorisi kullanarak sonlu elemanlar yöntemi ile incelemiştir. Sivakumar ve
Iyengar [2] tabakalı kompozit plakların büyük genlikli serbest titreşim analizini yapmıştır.
Onkar ve Yadav [3] ortotropik tabakalı kompozit plakların geometrik doğrusal olmayan
titreşimini incelemiştir. Singha ve Daripa [4] Reddy’nin Genelleştirilmiş Tabaka Teorisini
kullanarak tabakalı kompozit plakların serbest titreşim analizini sonlu elemanlar yöntemi ile
incelemiştir. Matsunaga [5] Tabakalı kompozit ve termal yüklemeye tabi tutulan sandviç
plakalar için serbest titreşim analizlerini yapmış ve sürekli yer değiştirme problemleri için
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genişleyen güç serileri metoduyla çözümler yapmıştır. Civalek [6] birinci mertebeden kayma
deformasyon teorisine dayanarak orta kalınlıkta simetrik tabakalı kompozit plakların titreşim
analizini, ayrık tekil dönüşüm yöntemi ile çözerek, elde ettiği sonuçları diğer sayısal ve
analitik yöntemlerle kıyaslamıştır. Amabili ve Farhadi [7] izotropik tabakalı kompozit
dikdörtgen plakların doğrusal olmayan titreşim davranışlarını, Von Karman doğrusal olmayan
kinematik teorisi ile yüksek mertebeden plak teorileri ile incelemiştir. Kuo ve Shiau [8]
değişken fiber aralıklı tabakalı kompozit plakların burkulma ve titreşimlerini sonlu elemanlar
yöntemini kullanarak incelemiştir. Houmat [9] tabakalı kompozit dikdörtgen plakların
geometrik olarak doğrusal olmayan serbest titreşimlerini Von Karmann'ın doğrusal olmayan
kinematik bağıntı ve ince plak teorisi kullanarak hiyerarşik sonlu elemanlar yöntemi ile
sayısal olarak çözmüştür. Marjanović ve Vuksanović [10] düzensiz sınır koşullarına sahip orta
kalınlıktaki tabakalı kompozit dikdörtgen plakanın serbest titreşim analizi için geliştirilmiş bir
Fourier serisi yöntemi ile çözmüştür. Joshi vd. [11] çatlak oluşmuş dikdörtgen izotropik ve
fonksiyonel derecelenmiş mikro plakaların termal ortamda serbest titreşimi için klasik
olmayan bir analitik model sunarak çözmüştür. Bu çalışmada, Kenarlarından basit mesnetli
basit bir plağın üniform sıcaklık artışı ile birlikte serbest titreşimi incelenmiştir. Hareket
denklemlerinin çıkarılmasında Hamilton prensibi kullanılmış olup, Kirchhoff-Love plak teorsi
çerçevesinde Navier yöntemi ile problem çözülmüştür. Farklı malzemeler kullanılarak,
sıcaklığın malzeme özelliklerinin değiştirdiği ve değiştirmediği durumlara göre doğal
frekanslar elde edilip kıyaslanmıştır. MATLAB programı kullanılarak formülasyonlar
kodlanıp, çözdürülüp, grafikler elde edilmiştir.
FORMÜLASYON
Şekil 1'de uzunlukları, a ve b, kalınlığı h olan homojen ve izotrop, üniform sıcaklık artışına
maruz dikdörtgen bir plak gösterilmiştir.

Şekil 1. Üniform sıcaklık artışına maruz dikdörtgen bir plak.
Kirchhoff-Love plak teorisine göre, yer-değiştirme-şekil değiştirme ilişkileri izleyen şekilde
ifade edilmiştir.
(1)
Burada w plağın düşey yer değiştirmesidir.Plağa ait bünye denklemleri izleyen şekilde ifade
edilmiştir.
(2)
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Burada E Elastisite Modülü, ν Poisson oranı olup, sıcaklığa (T) bağlı değişmektedir. Deneysel
araştırmalar sonucunda, herhangi bir malzemenin sıcaklığa bağlı olarak özelliklerinin (P) değişmesini
ifade eden matematiksel model literatürde [12] izleyen şekilde tanımlanmıştır:

P T   P0  P1T 1  1  P1T  P2 T 2  P3T 3 
(3)
Burada, P0 , P1 , P1 , P2 , P3 malzeme sabitleri olup, özellikle yüksek sıcaklıklarda daha
belirgin olmaktadırlar. Çalışmada kullanılan Alüminyum Oksit ve Paslanmaz Çelik
malzemelerine ait bu değerler çizelgeler 1-3 de gösterilmiştir. Bu tablo Reddy ve Chin
[13]’den alınmıştır. Çizelge 1-3 deki değerler, Sıcaklık birimi olarak Kelvin (K) cinsinden
verilmiştir.
Çizelge 1. Termal Genleşme Katsayıları [13]
Malzeme

P0

P-1

P1

P2

P3

Alüminyum
Oksit

6.8269x10-6

0

1.838x10-4

0

0

Paslanmaz
Çelik

12.330x10-6

0

8.086x10-4

0

0

Çizelge 2. Poisson Oranları için Katsayılar [13]
Malzeme

P0

P-1

P1

P2

P3

Alüminyum
Oksit

0.2600

0

0

0

0

Paslanmaz
Çelik

0.3262

0

-2.002x10-4

3.797x10-7

0

Çizelge 3. Elastisite Modülleri için Katsayılar [13]
Malzeme

P0

P-1

P1

P2

Alüminyum
Oksit

349.55x10

9

0

-3.853x10

Paslanmaz
Çelik

201.04x109

0

3.079x10-4

-4

4.027x10

P3
-7

-6.534x10-7

-1.673x10-10
0

Probleme ait şekil değiştirme enerjisi (Ui) ve kinetik enerji (T) izleyen şekilde ifade edilmiştir:
(4)
(5)
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Burada ρ kütle yoğunluğu olup sıcaklığa bağlıdır. 6 eşitliğine verilen denklem ile Hamilton
prensibini kullanarak probleme ait hareket denklemi eşitlik 7'de verilmiştir.
=0

(6)
=0

(7a)
(7b)
(7c)

Burada , ,
edilmişleridir:

,

,

plak kesit tesirleri, D ise plak rijitliği olup izleyen şekilde ifade

(8a)
(8b)
(8c)
(8d)
(8e)

(8f)
Eşitlik 8 de yer alan hareket denklemleri sadeleştirildiğine, aşağıda verilen eşitlik elde edilir:

(9)
Problemin çözümünde, Navier çözümü kullanılmıştır. Kenarlarından basit mesnetli plağın
Navier çözümü için, yer değiştirme fonksiyonu izleyen şekilde ifade edilir:

m,n=1,2,3...
Burada

sıfırdan farklı yer değiştirme katsayısı,

,

,

(10)

doğal frekans ve

dir. Eşitlik 10, eşitlik (9)da yerine yazıldığında, izleyen denklem elde edlir:
(11)
Eşitlik 11'deki denklemin çözümü ile plağa ait doğal frekans denklemi sıcaklığa bağlı izleyen
şekilde elde edilir:
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(12)

SAYISAL SONUÇLAR
Sayısal sonuçlarda, Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Oksit malzemelerinden yapılmış
plakların sıcaklık artışına bağlı olarak doğal frekansları elde edilmiş, malzeme özelliklerinin
sıcaklığa bağlı olma ve olmama durumları arasındaki fark incelenecektir. Paslanmaz Çelik ve
Alüminyum Oksit ait sonuçların elde edilmesinde, Çizelge 1-3 de verilen malzeme değerleri
kullanılmıştır. Kütle yoğunlukları olarak Paslanmaz Çelik için ρ=7800 kg/m3 ve Alüminyum
Oksit ρ=3950 kg/m3 alınmıştır [13]. Sayısal hesaplarda, plak kare olarak alınmış olup
uzunluklar a=b=5 m ve yükseklik h=0.2 m alınmıştır. Sayısal hesaplarda, sıcaklık birimi
olarak Kelvin (K) kullanılmıştır. Sayısal sonuçların ve grafiklerin elde edilmesinde MATLAB
programı kullanılmıştır.
Şekil 2 de Elastisite Modülünün sıcaklık artışına bağlı değişimi Paslanmaz Çelik ile
Alüminyum Oksit malzemeleri için sunulmuştur. Şekil 2 de görülmektedir ki, sıcaklığın
artması ile birlikte malzemelerin Elastisite Modülü ciddi bir biçimde düşmektedir. Bilindiği
gibi sıcaklığın artması ile birlikte moleküler arası mesafeleri artar ve dolaysıyla malzemenin
dayanımı düşmektedir. Belli bir sıcaklık değerinden sonra malzemede erime yada
mukavemetini kaybı oluşmaktadır.

Şekil 2. Elastisite Modülünün sıcaklık artışına bağlı değişimi. a) Paslanmaz Çelik b)
Alüminyum Oksit.
Şekil 3 ve 4'de plak malzemesinin Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Oksit olması durumunda,
ilk üç doğal frekansları sıcaklık artışına bağlı olarak sunulmuştur. Burada, sıcaklığın malzeme
özelliklerinin değiştirdiği ve değiştirmediği durumlar arasındaki fark incelenmiştir. Şekil 3 ve
4 de görüldüğü gibi, sıcaklığın artması ile iki model arasındaki fark ciddi bir biçimde
artmaktadır. Doğal frekanslar gerçek durum olan malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı olma
durumunda daha düşük çıkmaktadır. Sıcaklığın çok yüksek olması ile aradaki fark ihmal
edilmeyecek mertebelerde olmaktadır. Sıcaklığın malzeme özelliklerinin değiştirmediği
varsayarak, bir yapı elemanının mekanik davranışının incelenmesi ve tasarımı gerçekçi
258
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

Yüksel , Akbaş ve Kara

3

olmayacaktır. Yüksek sıcaklığa maruz bir yapı elamanın tasarımında, mutlaka sıcaklığın
malzeme özelliklerine etkidiği durum göz önüne alınmalıdır.

Şekil 3. Paslanmaz Çelikden yapılmış plağa ait ilk üç doğal frekansın sıcaklık artışına bağlı
değişimi.

Şekil 4. Alüminyum Oksit den yapılmış plağa ait ilk üç doğal frekansın sıcaklık artışına bağlı
değişimi.

259

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

Yüksel , Akbaş ve Kara

3

SONUÇLAR
Bu çalışmada, kenarlarından basit mesnetli basit bir plağın üniform sıcaklık artışı ile birlikte
serbest titreşimi incelenmiştir. Farklı malzemeler kullanılarak, sıcaklığın malzeme
özelliklerinin değiştirdiği ve değiştirmediği durumlara göre doğal frekanslar elde edilip
kıyaslanmıştır. Hareket denklemlerinin çıkarılmasında Hamilton prensibi kullanılmış olup,
Kirchhoff-Love plak teorisi çerçevesinde Navier yöntemi ile problem çözülmüştür. Sayısal
sonuçlardan görüldüğü üzere, yüksek sıcaklık değerleri için sıcaklığın malzeme özelliklerinin
değiştirdiği ve değiştirmediği durumlar arasındaki fark ihmal edilmeyecek mertebelerde
olmaktadır. Yüksek sıcaklığa maruz böylesi yapısal elemanların mekanik davranışlarının
incelenmesinde, sıcaklığın malzeme özelliklerine etkidiği durum göz önüne alınmalıdır.
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TEKİL YÜK ETKİSİ ALTINDAKİ VİSKOELASTİK PLAKLARIN ANALİZİ
Gülçin Tekin ve Fethi Kadıoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
In Engineering, behavior of viscoelastic plates is an important issue for special structures.
Although there are numerous studies on the dynamic and static behavior of elastic plates with
variable geometry, only a few works are present on the analysis of viscoelastic plates.
In this study, quasi-static behavior of viscoelastic plates under point loads is investigated in
Laplace-Carson domain. Closed-form solutions of complex geometry and constitutive
relations are often not possible. Hence, numerical solution methods should be used. In this
study, one the most effective numerical solution techniques called mixed finite element
method is used. In deriving a new functional for viscoelastic plates based on Kirchhoff theory
with geometric and dynamic boundary conditions, Gâteaux differential approach is used.
Bending and torsional moments and displacements are selected as the basic unknowns of the
functional for this study and field equations for viscoelastic materials are used. For
transforming obtained solutions to the real time domain, Durbin’s numerical inverse
transform method is used.
The results obtained for the quasi-static response of viscoelastic plates are tested through
available representative problems in the literature and the performance of the results is
presented by numerical example applications.
ÖZET
Mühendislikte viskoelastik plakların davranışı özel yapılar için önemli bir konudur.
Literatürde farklı geometrilerdeki elastik plakların dinamik ve statik davranışlarının
incelendiği birçok çalışma olmasına rağmen, viskoelastik plakların davranışlarının incelendiği
çalışmalar çok nadir görülmektedir.
Bu çalışmada, viskoelastik plakların tekil yükler altında ki kuazi statik davranışları LaplaceCarson uzayında incelenmiştir. Kompleks geometri ve bünye bağıntılarının kapalı
çözümlerinde yaşanan zorluklardan dolayı sayısal çözüm teknikleri kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, en etkin sayısal çözüm tekniklerinden biri olan karışık sonlu elemanlar yöntemi
kullanılmıştır. Geometrik ve dinamik sınır koşullarıyla birlikte Kirchhoff teorisini esas alan
viskoelastik plaklar için yeni fonksiyonelin elde edilmesinde, Gâteaux diferansiyeli yaklaşımı
kullanılmıştır. Bu çalışma için, fonksiyonelde yer alan temel bilinmeyenler olarak eğilme ve
burulma momentleri ile yer degiştirmeler seçilmiş ve viskoelastik malzemeler için alan
denklemleri kullanılmıştır. Elde edilen çözümler, Durbin sayısal ters dönüşüm yöntemi
kullanılarak zaman uzayına dönüştürülmüştür.
Viskoelastik plakların kuazi statik davranışları için elde edilen sonuçlar literatürde bilinen
problemler üzerinde test edilmiş, sonuçların performansı örnek uygulamalar ile gösterilmiştir.
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GİRİŞ
Mühendislikte plakların yaygın kullanım alanına sahip olan yapı elemanlarından biri olması,
plak teorilerini ve uygulamalarını ilgi çekici araştırma konusu haline getirmiştir. Mühendislik
uygulamalarında kolaylık sağlaması açısından malzemelerin elastik davrandığı kabul edilir.
Ancak mühendislik malzemelerinin birçoğu bünyelerindeki iç sürtünmeden ve zamana bağlı
deformasyon gösterme özelliklerinden dolayı hem elastik hem de viskoz davranış gösterirler.
Viskoelastisite ile ilgili detaylı bilgi [1] ve [2] çalışmalarından elde edilebilir.
Viskoelastik problemler zaman parametresine bağlı olduğundan, bu parametrenin incelenmesi
konusunda farklı yaklaşımlar kullanılarak bir takım çalışmalar yapılmıştır. Viskoelastik
problemlerin analizinde zaman parametresi üzerine üç yaklaşım; Laplace Dönüşümü, Fourier
Dönüşümü ve Zaman üzerinde İntegrasyon kullanılmaktadır. Bu üç yöntemin karşılaştırılması
ve yöntemlerle ilgili daha detaylı bilgi [3-7] çalışmalarından elde edilebilir.
Bu yöntemlere ek olarak, Laplace-Carson dönüşümü de kullanılmıştır. Laplace-Carson
dönüşümü ile viskoelastik çubukların davranışlarının sayısal olarak incelenmesi ilk kez [8-10]
tarafından yapılmıştır.
Viskoelastik problemlerin analizi için değişik yöntemler de kullanılmıştır. Viskoelastik
probleme karşı gelen çözümler, karşıtlık prensibi gereğince lineer elastik çözümlerden elde
edilebilir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi [11] ve [12] çalışmalarından elde edilebilir.
Karmaşık geometrilere, yükleme koşullarına ve bünye denklemlerine sahip viskoelastik
problemlerin çözümünde kapalı tipte analitik çözümler çoğu zaman mümkün
olamayacağından, sayısal çözüm yöntemleri (Sonlu Elemanlar Yöntemi, Sonlu Farklar
Yöntemi, Sınır Elemanlar Yöntemi v.b.) kullanılmaktadır. Sonlu elemanlar yönteminin
viskoelastik problemlere uygulanması ile ilgili çeşitli çalışmalar literatürde mevcuttur [13-16].
Literatürde viskoelastik yapı elemanlarının statik ve dinamik davranışlarının incelendiği
birçok çalışmada mevcuttur. [17-18] tarafından yapılan çalışmalarda viskoleastik tabakalı
plakların ve/veya çubukların dinamik davranışları incelenmiştir. [19-21] tarafından yapılan
çalışmalarda, lineer viskoelastik çubukların kuazi statik ve dinamik davranışları incelenmiştir.
[22] yaptıkları çalışmada Laplace dönüşüm yöntemi kullanarak, lineer viskoelastik
problemlerin çözümü için genel bir yöntem önermişlerdir.
Literatürde viskoelastik plakların davranışlarının incelendiği çalışmalardan bazılarını ele
alırsak; [23] viskoelastik plakların statik ve dinamik davranışlarını inceledikleri
çalışmalarında viskolelastik bünye denklemlerini Boltzmann-Volterra formunda ifade
etmişlerdir. [24] lineer viskoelastik plakların kuazi statik ve dinamik davranışını
incelemişlerdir. Hereditary integral tipinde bünye bağıntıları kullanmışlardır. [25] dinamik
yükler altındaki ortotropik, viskoelastik kalın plakların davranışlarını Laplace uzayında
incelemişlerdir. [26] anizotrop viskoelastik kompozit plakların davranışlarının analizi için,
zaman uzayında varyasyonel ilkeleri ve direkt zaman integrasyon yöntemini kullanarak
sayısal yöntemler geliştirmişlerdir.
Bu çalışmada, Gâteaux Diferensiyel yöntemi ile viskoelastik plaklara karşı gelen enerji
fonksiyoneli elde edilmiştir. Bu yöntem [27] tarafından ilk kez elastik çubuklarda
uygulanmıştır. Daha sonra bu yöntem Aköz ve çalışma arkadaşları tarafından elastik plaklar
ve kabuklar gibi yapı sistemlerine başarı ile uygulanmıştır.
Gâteaux Diferensiyel yöntemiyle Laplace-Carson uzayında viskoelastik kirişler için sunulan
çalışmalar şu şekilde özetlenebilir. [8-9] tarafından yapılan çalışmalarda Gâteaux Diferensiyel
yöntemi ile viskoelastik Timoshenko ve Euler- Bernoulli kirişleri için Laplace-Carson
uzayında yeni fonksiyoneller elde edilmiştir. [10] tarafından yapılan çalışmada elastik zemine
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oturan viskoelastik dairesel kirişlerin statik ve dinamik davranışları incelenmiştir. Gâteaux
Diferensiyel yöntemi kullanılarak Laplace-Carson uzayında fonksiyonel elde edilmiştir ve
karışık sonlu elemanlar formulasyonu ile çeşitli problemler çözülmüştür.
Kullanılan Gâteaux Diferensiyel yönteminin viskoelastik kirişler için uygulamaları literatürde
mevcuttur ancak viskoelastik plaklar için uygulaması henüz mevcut değildir. Viskoelastik
Kirchhoff plaklarının kuazi statik davranışlarının Gâteaux Diferensiyel yöntemi ile LaplaceCarson uzayında incelendiği bu çalışma bilgimiz dahilinde literatürde bir ilk olacaktır.
Mevcut çalışmada ve [28] ile sunulmuş çalışmada, Gâteaux Diferensiyel yöntemi kullanılarak
viskoelastik plaklara ait dinamik ve geometrik sınır koşullarını da içeren fonksiyonel elde
edilmiş ve karışık sonlu eleman formülasyonu uygulanmıştır. Laplace-Carson dönüşümü
yardımıyla olayı idare eden diferansiyel denklem ve sınır şartlarındaki zamana bağlı terimler
yok edilmiş ve Laplace-Carson uzayında karışık sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen
çözümlerden zaman uzayına geçmek için Durbin sayısal ters Laplace dönüşüm yöntemi
kullanılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FONKSİYONEL
Laplace-Carson uzayında viskoelastik Kirchhoff plaklarına ait alan denklemlerinin elde
edilmesi ile ilgili detaylı bilgi [28] de mevcuttur.
Viskoleastik Kirchhoff plağına ait alan denklemleri sınır koşullarını da içerecek biçimde
Laplace-Carson uzayında operatör formda aşağıdaki şekilde yazılır.

QP u - f
Q operatörüne ait fonksiyonelin bulunabilmesi için gerekli ve yeterli koşul,

 d Q  u , u'  , u*    d Q  u , u *  , u' 
ile potansiyellik koşulunun sağlanmasıdır [29]. Bu bağıntıda verilen parantezler iç çarpımı
göstermektedir. Potansiyellik koşulu sağlandığında Q potansiyel operatörüne ait fonksiyonel
aşağıdaki gibi elde edilir.
1

I  u     Q  u , f  , u  d
0

Burada η skaler bir büyüklüktür. Bu durumda ince viskoelastik plağa ait alan denklemlerine
karşı gelen fonksiyonelin Laplace-Carson uzayındaki açık formu:

 w M x   w M y   w M x y   w M x y 
I u  
,
 ,

 ,
 ,
 x x   y y   x y   y x 
1
1

 M y , M y  
 M x , M y 
 M x , M x  2 
2 
2 D (1-  )
2 D (1-  )
D (1-  2) 
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1
 M x y , M x y  - Tˆ , w -  M - Mˆ , w ' -  wˆ ', M  -  w - wˆ , T 

  

 
 
D (1- )

şeklindedir. Burada köşeli parantezler [ , ] bölgede iç çarpımı gösterirler. f = f (z) ve g = g (z)
bölgede tanımlanan iki fonksiyon olmak üzere f ve g nin iç çarpımları şu şekilde
verilmektedir.

 f , g    f g dA
A
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Fonksiyonelde yer alan son 4 terim sınır koşullarını ifade etmektedir ve açık formları şu
şekildedir
 M x M xy
T , w  
 x  y



 M y M xy

 nx  

y
x





 n y , w 



 M , w '   M x , w , x nx    M y , w, y n y    M xy ,  w, x n y  w, y nx  

SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU
Viskoelastik Kirchhoff plağına ait fonksiyoneldeki değişkenler Laplace-Carson uzayındadır.
Bu nedenle karışık sonlu eleman formülasyonu da aynı uzaya ait olacaktır.
I  u  fonksiyonelinde w, M x , M y , M xy gibi dört tane bilinmeyen görülmektedir. Aranan 4
bilinmeyenin fonksiyonel içinde en çok birinci türevleri bulunmaktadır. Seçilen doğrusal şekil
fonksiyonları, Ni

N1  (1- ζ)(1- )
N 2  ζ (1- )
N 3  (1- ζ) 
N4  ζ 
şeklindedir. Çalışma kapsamında Şekil 1’ de verilen dikdörtgen plak elemanı kullanılmıştır.

Şekil 1. Dikdörtgen Eleman
Burada (x , y) ve (ζ, η) koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm bağıntısı olup

x  xi Ni (ζ , )

y  yi Ni (ζ , )

şeklinde verilmektedir. Elemanın her nodundaki bilinmeyen değişkenler, şekil fonksiyonları
cinsinden aşağıdaki gibi yazılabilir.
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w   wi N i (ζ ,)
i 1

4

M x   K i N i (ζ ,)
i 1
4

M y   M i N i (ζ ,)
i 1
4

M xy   Li N i (ζ ,)
i 1

Bu ifadeler verilen fonskiyonelde yerlerine yerleştirilir ve nodal değişkenlere göre ekstremum
olması şartı ile Laplace-Carson uzayında yeni eleman denklemleri elde edilir.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada zamana bağlı tekil yüklerin etkisi altında viskoelastik Kirchhoff plaklarının
kuazi statik davranışları Standart Katı Cisim reolojik malzeme modeli için incelenmiştir. Bu
kapsamda geliştirilen karışık sonlu eleman formülasyonunun geçerliliğinin gösterilebilmesi ve
tarafımızdan hazırlanan programın test edilebilmesi için çeşitli plak problemleri çözülmüştür.
Çözümlerde, simetri özelliği kullanılarak plak elemanının dörtte biri için hesaplar yapılmış ve
4x4’lük sonlu eleman ağı kullanılmıştır (Şekil 2). Sayısal örneklerde, kalınlığı h = 0.1 m ve
boyutları a = b = 4 m olan dört kenarı sabit mesnetlenmiş viskoelastik plak ele alınmıştır.
Sayısal çözümlerde yerdeğiştirme için metre (m), zaman için saniye (s) birimi kullanılmıştır.
Analizlerde çeşitli yükleme durumları için viskoelastik Kirchhoff plağının orta noktasındaki
yerdeğiştirme değerlerinin zamana bağlı olarak değişimi hesaplanmıştır. Şekil 3’de görüldüğü
gibi sayısal çözümler için zamana bağlı 2 farklı tekil yükleme tipi kullanılmıştır. Tip I: Ani
yükleme ve Tip II: Ani boşaltma.
Bu çalışmada, viskoleastik plak malzemesini modellemek için uygun reolojik modellerden
biri kullanılmıştır. Basit reolojik modeller, elastik davranışı simgeleyen Hooke cismi ile
viskoz davranışı simgeleyen yağ kutusunun parallel ve seri biçimde bağlanmaları ile elde
edilmektedir. Bu kapsamda; Standart Katı Cisim viskoelastik malzeme modeli kullanılmıştır.
Kullanılan viskoelastik malzeme modeli Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 2. Basit mesnetli dikdörtgen plağın geometrik özellikleri
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(a)

(b)

Şekil 3. Tekil yüklerin zamana bağlı değişimi

Şekil 4. Standart Katı Cisim malzeme modeli
Standart Katı Cisim modeli betonun sünme davranışını iyi şekilde temsil etmektedir. Şekil 4’
de σ gerilme, Ei malzemenin elastisite modülü ve μ viskozite katsayısıdır. Sayısal örneklerin
çözümü için kullanılan viskoelastik malzeme modeline ait katsayılar şu şekildedir:
E1 = 6x107 kPa, E = 6x107 kPa, μ = 6x107 kPa.s, ν = 0.3
Viskoelastik Kirchhoff plakların kuazi statik davranışlarının Standart Katı Cisim malzeme
modeli ve çeşitli zamana bağlı tekil yüklemeler dikkate alınarak belirlendiği bu çalışma ile
Laplace-Carson uzayında elde edilen çözümlerin zaman uzayına dönüştürülmesinde, Durbin
sayısal ters Laplace dönüşüm tekniği kullanılmıştır. Bütün sayısal örneklerin çözümünde ters
dönüşüm yöntemine ait ilgili parametreler aT, N ve T için sırasıyla 5, 100 ve 20 değerleri
kullanılmıştır.
Örnek 1
Tekil yük etkisi altındaki viskoleastik ince plaklar için geliştirilen karışık sonlu eleman
programının test edilebilmesi için, bu örnekte viskoelastik plağın orta noktasındaki
yerdeğiştirme davranış değerinin zamana bağlı değişimi, ani yükleme tipi [Şekil 3(a)] tekil
yük etkisi altında (P0=100 kN) incelenmiştir.
Programın test edilebilmesi amacıyla, literatürde mevcut olan [28] viskoelastik plakların
zamanla değişen yükler altında ki kuazi statik ve dinamik davranışlarının Laplace-Carson
uzayında incelendiği çalışma referans alınmıştır. Standart Katı Cisim malzeme modeli
kullanılarak modellenen plağa ait yerdeğiştirme davranış değerlerinin zamana bağlı değişimi,
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Kelvin malzeme modeli kullanılarak modellenen yerdeğiştirme davranış değerlerinin zamana
bağlı değişimi [28] ile kıyaslanmış ve analiz sonuçları Şekil 5’ da sunulmuştur. Literatürdeki
mevcut sonuçların, elde edilen sonuçlarla yeterli yakınsaklıkta olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 5. Ani yükleme tipi tekil yüke maruz basit mesnetli viskoelastik ince plakta
yerdeğiştirme değerlerinin zaman bağlı değişimi
Örnek 2
Bu örnekte temel amaç μ viskozite katsayısı değişiminin visolelastik Kirchhoff plağının orta
noktasına ait yerdeğiştirme davranış değerleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla,
Standart Katı Cisim reolojik modeli kullanılarak modellenen viskoleastik plağın, ani boşaltma
tipi [Şekil 3(b)] tekil yük etkisi altında (P0=100 kN, t1= 10 s) elde edilen yerdeğiştirme
davranış değerlerinin viskozite katsayısı değerleriyle değişimi Şekil 6’ da sunulmuştur.
Beklenildiği gibi sönüm oranı (μ / E) azaldığı zaman viskoelastik plağın davranışı elastik plak
davranışına yaklaşmaktadır.
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Şekil 6. Viskoelastik ince plağın yerdeğiştirme davranış değerlerinin sönüm oranı (μ / E) ile
değişimi
Örnek 3
Bu örnek, sunulmuş olan karışık sonlu eleman formülasyonunda kayma kilitlenmesinin
olmadığını ve plak kalınlığı değişiminin davranış üzerindeki etkisini göstermek üzere
sunulmuştur. Plak orta noktasındaki yerdeğiştirme davranış değerlerinin zamana bağlı
değişimini incelemek için viskoelastik ince plak farklı h kalınlıkları için ele alınmıştır. Ani
yükleme tipi [Şekil 3(a)] tekil yük etkisi altındaki (P0=100 kN) plak kalınlığı küçültülerek:
h = 0,1; 0,05 ve 0,075 m kayma kilitlenmesi problemi ile karşılaşılıp karşılaşılmadığı
incelenmiştir ve sonuçlar Şekil 7’ de sunulmuştur. Kalınlık azaldıkça, kayma kilitlenmesi
problemine rastlanmamıştır. Ayrıca kalınlık arttığı zaman plağın orta noktasındaki
yerdeğiştirme değerleri azalacaktır.
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Şekil 7. Viskoelastik ince plakta yerdeğiştirme davranış değerlerinin plak kalınlığı ile
değişimi
SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında, Gâteaux diferensiyeli yaklaşımını esas alan karışık sonlu elemanlar
yöntemi kullanılarak probleme ait geometrik ve dinamik sınır koşullarını da içeren yeni bir
fonksiyonel üretilmiştir. Tekil yükler etkisi altında Standart Katı Cisim malzeme modeli ile
modellenen viskoleastik Kirchhoff plaklarının kuazi statik davranışlarının analizi için
Laplace-Carson uzayında elde edilen bu fonksiyonel içerisinde yerdeğiştirme w, eğilme
momentleri Mx ve My ve burulma momenti Mxy olmak üzere toplam 4 adet bağımsız temel
değişken mevcuttur. Fonksiyonel içerisinde bu değişkenlerin yalnızca birinci mertebe
türevleri mevcut olduğundan, bu değişkenler için seçilen doğrusal şekil fonksiyonları tamlık
ve süreklilik koşullarını sağlamaktadır. Laplace-Carson uzayında elde edilen çözümlerden
gerçek zaman uzayına geçmek için Durbin sayısal ters Laplace dönüşüm yöntemi
kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda FORTRAN programlama dili kullanılarak yeni bir
bilgisayar programı hazırlanmış ve analizler yapılmıştır.
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CAM ELYAF İÇEREN BETONARME KİRİŞİN EĞİLME DAVRANIŞI İÇİN
DENEYSEL ÇALIŞMA
Nildem Tayşi 1 ve Abdullah Ahmed Mohammed 2
1,2
Gaziantep Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gaziantep

ABSTRACT
Concrete is most widely used construction material in the world. It is relatively strong in
compression but weak in tension tends to be brittle [1, 2]. The weakness in tension can be
overcome by the use of conventional steel reinforcement and to some extent by the mixing of
a sufficient volume of certain fibers [3]. The use of fibers also recalibrates the behavior of the
fiber-matrix composite after it has cracked through improving its toughness. Fiber reinforced
concrete is a concrete in which small and discontinuous fibers are dispersed uniformly. In the
present investigation, the compressive strength, flexural strength, and workability of concrete
containing varying proportions of Glass Fiber (GF) (0.0 %, 0.5 %, 1.0 %, 1.5 %) as
replacement of fine aggregate is studied. The effect of GF on C30 concrete on compressive
strength, tensile strength and flexural strength are studied for a given aspect ratio and various
percentages of GF. For each percentage of fiber three cubes and three cylinders are casted to
take average results. Also for flexural strengthening of reinforced concrete, four beams were
tested over an effective span of 1300 mm up to the failure of the beam under four-point
loading test.
ÖZET
Yaygın yapı malzemesi olarak kullanılan beton gevrek bir malzeme olduğu için basınç altında
nispeten güçlü olmasına rağmen çekmede zayıftır [1, 2]. Betonun çekmedeki zayıflığı,
geleneksel çelik çubuk takviyesinin kullanılması veya yeterli oranda lifli malzemenin
karıştırılmasıyla aşılabilmektedir [3]. Liflerin kullanımı, betonda çatlaklar oluştuktan sonra da
kompozit malzemenin tokluğunu arttırarak davranışını yeniden düzenler. Lifli beton küçük ve
süreksiz elyafların düzgün şekilde dağılmış olduğu betondur. Mevcut araştırmada, ince agrega
yerine cam elyafın farklı oranlarda (% 0.0, % 0.5, % 1.0, % 1.5) eklenmesi ile, betonun basınç
dayanımını, eğilme mukavemetini ve işlenebilirliliğini araştırmak için deneysel çalışmanın
yapılması amaçlanmaktadır. Cam elyafın C30 kalite betonun basınç, çekme ve eğilme
mukavemeti üzerine etkileri karşılaştırılacaktır. Her lif yüzdesi için, ortalama sonuçları almak
için üçer adet küp ve silindir numune dökülmüştür. Ayrıca betonarme kirişin, eğilmede
güçlendirmesini incelemek için de dört adet 1300 mm etkin açıklıklı kirişde dört noktalı
eğilme testi yapılacaktır.
GİRİŞ
Beton en yaygın olarak kullanılan yapı malzemesidir [1,2] ve betonun çekmedeki zayıflığı,
çelik donatı kullanılması veya lifli malzemenin betona karıştırılmasıyla aşılabilir [3].
Günümüzde elyaf takviyesi, endüstriyel kiriş döşeme, kaplamalar ve püskürtme beton gibi
birçok inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılmakta olup diğer uygulama alanları da
mevcuttur. Lifli betonda kullanılan elyaflar çelik, karbon, cam, aramid, asbest, polipropilen ve
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benzerleri gibi çeşitli malzemelerden olabilir [4]. Bu elyafların beton kütlesi içerisine
eklenmesi, betonun basınç, çekme, eğilme ve darbe mukavemetini önemli ölçüde
arttırmaktadır.
Harç-agrega arayüzünde mikro-çatlakların olması, düz betonun doğal zayıflığından dolayıdır.
Zayıflık, tokluğu veya çatlak büyümesine direnme yeteneğini artırmak için karışıma lifler
eklenebilir. Lifler, iç mikro-çatlaklara yük aktarmaya yardımcı olur. Elyaflar agrega
parçacıkları etrafında birbirlerine kenetlenir, betonun işlenebilirliği önemli ölçüde azaltırken,
karışım daha yapışkan hale gelir ve ayrılmaya daha az eğilim gösterir [2]. Elyaflar, karıştırma
esnasında beton içine rastgele dağılır ve yerleşirken betonun tüm yönlerde özelliklerini
iyileştirir [5]. Ayrıca lifler maksimum süneklik performansını, çatlak öncesi gerilme
mukavemetini, yorulma mukavemetini, darbe mukavemetini arttırmaya, sıcaklık ve çekmeden
dolayı oluşan çatlakları ortadan kaldırmaya yardımcı olur [6].
En yaygın kullanılan elyaf türlerinden biri cam elyaftır. Cam elyaf takviyeli betonarme
uygulamaları, üst yapı, tünel kabukları, beton kanalizasyon boruları ve büyük sanayi
binalarının döşemeleri gibi alanlarda yaygınlaşmıştır. Günümüzde cam elyaf takviyeli
betonun, geleneksel betonarme çerçevelere sahip binaların yük taşıyan elemanlarındaki
kullanımı, hem enerji emme kapasitesine hem de beton mukavemetine olumlu katkı yaptığı
için yaygınlaşmaktadır [7].
Kıyılmış cam elyafının (ağırlık olarak) malzemenin yaklaşık yüzde 1.5 oranında ilavesi,
kopma modülünü yaklaşık yüzde 20 ve kırılma tokluğunu yaklaşık yüzde 55 oranında
arttırmaktadır [2]. Cam elyaf donatılı kompozitler üzerine yapılan araştırmalar 1960'lı yıllarda
başlamış ve 40 yılı aşkın süredir ticari kullanımda başarılı olmuştur [7]. Cam elyaflı
betonarme ürünler geleneksel prefabrik beton ürünlerine göre çok önemli avantajlara sahiptir.
Hafiftir, kullanımı kolaydır ve yüksek tokluğa sahiptir. Cam elyafları, geleneksel takviye
çubukları veya hasır takviyeleri ile birlikte de kullanılabilir. Cam elyaf takviyeli beton üzerine
yapılan çalışmalarda, eğilme ve kırılma mukavemetinde % 15-20 artış ve basınç dayanımında
ise % 20-25 artış gözlemlenmektedir [8].
DENEYSEL ÇALIŞMA
Mevcut araştırmada, ince agrega yerine farklı oranlarda cam elyaf kullanımının C30 kalite
betonun basınç, çekme dayanımı, eğilme mukavemeti ve işlenebilirliği üzerine etkileri
araştırılacaktır. Bu çalışmada kullanılan cam elyafın özellikleri Çizelge 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Boyu 12 mm ve çapı 13 μm olan cam elyaf
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Çizelge 1. Cam elyafın özellikleri
Elyaf
türü

Uzunluk
(mm)

Çap
(µm)

Elastisite
modülü (GPa)

Uzama
(%)

Çekme
gerilmesi (MPa)

Yoğunluk
(g/cm3)

Cam
elyaf

12

13

77

2.56

3400

2.6

Beton numuneleri, toplam beton hacminin elyaf yüzdeleri (% 0.0, % 0.5, % 1.0, % 1.5) olacak
şekilde hazırlanmıştır. Her lif yüzdesi için, ortalama sonuçları almak üzere üçer adet küp ve
silindir numune dökülmüştür. Betonarme kirişin, eğilmede güçlendirmesini incelemek için de
ayrıca toplam dört adet 1300 mm etkin açıklıklı kiriş hazırlanıp, dört noktalı eğilme testi
yapılacaktır. Kiriş detayları Şekil 1 de verilmiş olup, 1500x150x200 mm'lik özdeş boyutlu
tüm numuneler aynı şekilde donatılandırılmıştır. Her bir kirişin alt ve üst kısmında 2 şer adet
10 mm ve 8 mm çaplı donatılar kullanılmıştır. Ayrıca 5 mm çaplı 100 mm aralıklı Şekil 2 de
gösterilen etriyeler kullanılmıştır.

Şekil 2. Cam elyaflı kiriş detayları ve yükleme düzeneği (boyutlar mm cinsindendir)
Cam elyaf kullanılarak hazırlanan betonarme kirişler, 28 gün kürlendikten sonra, standart kiriş
yükleme çerçevesinde dört nokta yükleme düzeneği ile eğilmeye tabi tutulacaktır. Kirişler
kırılıncaya kadar yüklenmeye devam edilecek ve uygulanan yüklere karşılık gelen orta
noktadaki yer değişmeler kaydedilecektir.
SAYISAL SONUÇLAR
Eğilme testlerine geçilmeden önce cam elyaflı beton küp ve silindir numunelerinde basınç ve
yarmada çekme deneyleri yapılmıştır. Şekil 3 ve Şekil 4 bu testler için kullanılan deney
düzeneklerini göstermektedir.
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Şekil 3. Küp basınç dayanımı testi

Şekil 4. Yarmada çekme mukavemeti testi
Karşılaştırmalar değişik oranlarda katılan cam elyaflı beton numuneleri üzerinde yapılmıştır.
Basınç ve yarmada çekme mukavemetinin sonuçları Çizelge 2 de sunulmuştur. Yüzde 0.5, 1.0
ve 1.5 cam elyafından yapılan üç denemeden % 0.5 cam elyafının eklenmesinin basınç
dayanımında maksimum artışa yol açtığı görülmektedir. Bununla birlikte, cam elyaf
yüzdesinin değişimi ile basınç direncinde fazla bir değişiklik yoktur. Cam elyaflı betonun
yarmada çekme mukavemeti yaklaşık olarak basınç dayanımının % 9 ila % 13'ü arasında
değişmektedir.
Cam lifi eklenen M30 sınıfı betonun işlenebilirliği, sıkıştırma faktörü olarak hesaplanmıştır.
M30 beton sınıfı için 0.93-0.97 olan sıkıştırma faktörünün, cam elyaf ilavesinde de korunduğu
gözlemlenmiştir.
Ayrıca deneysel çalışmaya dayanarak, beton içerisine cam elyaf ilavesinin terlemede azalma
sağladığı sonucuna da varılmaktadır. Terlemedeki azalma, betonun yüzey bütünlüğünü
artırdığından, homojenliğini geliştirir ve yerleşirken biraz sınırlama getirdiğinden çatlak
oluşma ihtimalini de azaltmaktadır.
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Çizelge 2. Malzeme karışım oranları, basınç ve çekme mukavemetleri

(kg/m3)

Basınç
muk.
(MPa)

1.8

2398

44.1

2.85

0.5

3.22

2480

62

5.07

GF1.00

1.0

3.34

2420

52.7

4.14

GF1.50

1.5

3.45

2260

53.5

4.37

Beton

Çimento

Su

karışımları

(kg/m3)

(kg/m3)

Kalın
agrega
(kg/m3)

İnce
agrega
(kg/m3)

Kontrol
GF0.50

400

192

1110

600

GF
oranı
(%)

SP
(kg/m3)

0

Yoğunluk

Çekme
muk.
(MPa)

Eğilme mukavemeti test sonuçları
Kirişler, 1300 mm'lik bir açıklık ile basitçe desteklenmiştir (her iki uçtaki mesnetler) ve Şekil
5 de görüldüğü gibi 250 mm'lik mesafeyle iki noktadan yüklenerek, dört noktalı test
yapılmıştır. Testler deplasman kontrolü ile yürütülmüş ve testler sırasında yük ve deplasman
değerleri ölçülmüştür. Test sırasında cam elyaf takviyeli kirişlerde ilk önce kiriş yüzeyinde
çatlak gözlemlenmiş ve ilk çatlak yükünden biraz daha fazla çıkmıştır. Kiriş derinliği boyunca
yayılmayan kiriş yüzeyinde küçük çatlaklar oluşmuştur. İlk çatlak, toplam yük taşıma
kapasitesinin yaklaşık % 55'lik bir kısmında gözlemlenmeye başlamıştır. Bu noktadan sonra,
kirişte eğilmeden dolayı bazı çatlaklar oluşmaktadır, ancak çatlak yönüne cam elyaf denk
geldiğinde kirişin derinliği boyunca yayılmamaktadır. Kirişin kesme bölgesinde ise 450 lik
açıyla kesme çatlakları oluşmaktadır.

Şekil 5. Eğilme deneyi test düzeneği
Şekil 6 da farklı dozajlarda hazırlanan cam elyaf takviyeli kirişlerin yük-deplasman eğrileri
verilmektedir. Ayrıca eğilme mukavemeti test sonucunda elde edilen maksimum yük ve buna
karşılık gelen deplasmanlar Çizelge 3 de verilmiştir. Genel olarak bakıldığında, % 1.5
oranında cam elyafın eklenmesinin, betonun maksimum mukavemet özelliğini arttırdığı
görülmüştür.
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Şekil 6. Farklı dozajlarda cam elyaf takviyeli kirişlerin yük-deplasman eğrileri
Çizelge 3. Eğilme mukavemeti test sonuçları
Kontrol GF0.5 GF1.0 GF1.5
Max yük (kN)

54.94

49.2

46.19

58.66

Max deplasman (mm)

48.05

65.16

60.74

65.25

SONUÇLAR
Elyaf takviyeli beton uygulamaları için detaylı çalışmalar yürütülmüş olmakla birlikte, cam
elyafın homojen bir şekilde güçlendirici olarak kullanılması konusunda yerli inşaat
endüstrisinde halen sınırlı çalışma bulunmaktadır. Yapı elemanlarında çekme veya basınç
çatlaklarının önlenmesi için bir modifikasyon olarak, cam elyaf, geleneksel donatı çubuklar
veya hasır donatılar ile birlikte de kullanılabilir.
Bu deneysel çalışmanın sonucunda, cam elyaf katkılı betonun özellikleri standart C30
betondaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Cam elyaf katkısı, betonun basınç dayanımında az bir
iyileşme gösterirken eğilme mukavemetinde belirgin bir büyümeye neden olmaktadır. Ayrıca,
cam elyaf içeriğindeki artış ile birlikte cam elyaf takviyeli betonun deplasman değerlerinde
değişiklikler gözlemlenmiştir. Beton karışımı tasarımı ve lif muhteviyatı göz önüne
alındığında, test sonuçları, cam elyaf eklenmesinin yalın betona kıyasla daha iyi işlenebilirlik,
daha yüksek mekanik özellikler ve artmış maksimum kırılma yükü kapasitesi sonuçlarını
vermektedir.
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BORON ÇELİĞİNDEN ÜRETİLMİŞ TORSİYON TİPİ ARKA AKS ARA
BAĞLANTI BORUSUNUN ELEKTRİK DİRENÇ YÖNTEMİ İLE ISIL
İŞLEMİ
Merve Çıbık1, Mesut Kaya2, Metin Çallı3 ve Yalçın Metuçin4
1,2,3,4
Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa
ABSTRACT
Automotive industry studies for new generation advanced high strength materials and
processes in terms of the compliance with new legal requirements, focusing on weight
reduction for vehicle components. Hot forming process at a temperature above the
austenitizing temperature has become widespread in the industry due to the production of
more durable and lighter parts.
One of the products evaluated for weight reduction in automotive is the semi-independent rear
axle, which is the most preferred in terms of price / performance in passenger cars with high
production numbers. Some of the semi-independent rear axles are manufactured as a tubular
beam with non-uniform cross-section using a hot forming steel. The non-uniform cross
section of the tubular rear axle beam allows to remove anti roll bar, providing vehicle
dynamics requirement, and makes the vehicle lighter as well.
The tubular rear axle beams meet the roll motion, which is a significant requirement of
vehicle dynamics, without the need for any components. For this reason, the beam should
have high strength. Hot forming steels used for beams are heat treated in order to provide the
durability. The induction heating method, which is an expensive solution for the heat
treatment process, is preferred mostly. As the installation of the hot forming infrastructure
requires high investment costs, the investigation of new methods has been accelerated.
Heating by electric current (electric resistance method) is one of these new methods. Hence
the sheet material is heated by using the heat generated by the electric current, sheet can be
formed easily.
This study includes the finite element analysis of heat treatment process for the non-uniform
rear axle beam made from the boron (22MnB5) steel using electric currents method and the
comparison of the physical temperature distributions in the pipe sections on the electrical
resistance test apparatus getting measurements from pyrometer with CAE results.
ÖZET
Otomotiv endüstrisi, yeni yasal gerekliliklere uyum amacı ile araç komponentleri üzerinde
ağırlık azaltma çalışmalarına odaklanarak yüksek mukavemetli yeni nesil malzemeler ve
prosesler üzerine çalışmaktadır. Östenitleşme sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta
gerçekleştirilen sıcak şekillendirme işlemi, daha dayanıklı ve daha hafif parçaların
üretilebilmesi sayesinde sektörde yaygın hale gelmiştir.
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Ağırlık hafifletme çalışmalarında ele alınan ürünlerden bir tanesi, yüksek üretim sayılarına
sahip olan binek araçlarda fiyat/performans açısından en çok tercih edilen yarı bağımsız arka
akslardır. Yarı bağımsız arka aksların bir kısmı, uniform olmayan bir kesite sahip sıcak
şekillendirme çeliğinden üretilmiş boru ara kirişten oluşur. Borudan formlu arka aks kirişi,
sahip olduğu uniform olmayan kesit sayesinde araç dinamiği beklentilerini sağlayarak yalpa
çubuğunun ortadan kaldırılmasını, bu sayede aracın daha hafif olmasını sağlar.
Borudan formlu arka aks kirişleri araç dinamiğinin önemli bir beklentisi olan yalpa hareketini
herhangi bir elemana ihtiyaç duymadan tek başına karşılamaktadır. Bu sebeple ara kirişin
yüksek dayanıma sahip olması gerekmektedir. Dayanım beklentisini sağlamak amacıyla ara
kirişlerde kullanılan sıcak şekillendirme çeliklere ısıl işlem uygulanarak yüksek mukavemet
kazandırılmaktadır. Isıl işlem prosesi için pahalı bir çözüm olan indüksiyon ile ısıtma yöntemi
tercih edilmektedir. Sıcak şekillendirme altyapısının kurulumu yüksek yatırım maliyeti
gerektirdiği için yeni yöntemlerin araştırılmasına hız verilmiştir. Elektrik akımı(elektrik
direnç yöntemi) ile ısıtma yöntemi de bu yeni yöntemlerden birisidir. Sac malzemeden
elektrik akımı geçmesi ile oluşan ısıdan faydalanarak sac malzemeler ısıtılmakta ve bu sayede
daha kolay şekillendirilebilmektedir.
Bu çalışma, boron (22MnB5) çeliğinden üretilmiş uniform olmayan arka aks borusunun
yüksek miktarda akım geçirilerek ısıtılması işleminin, sonlu elemanlar yöntemi ile analiz
çalışmalarını ve elektrik direnç test aparatında fiziksel olarak ısıtılıp boru kesitlerinde oluşan
sıcaklık dağılımlarının pirometre ölçümleri ile kıyaslama çalışmalarını kapsamaktadır.
1.GİRİŞ
Son yıllarda araç hafifletme projeleri; karbon emisyonunu azaltmanın yanında, yakıt tasarrufu
açısından da önemli bir fayda getireceği için otomotiv sanayinin öncelikli hedefleri haline
gelmiştir. Dünyadaki karbondioksit oranının %20’si otomobillerden kaynaklanmaktadır. Bu
oranın ileriki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Araç hafifletme hedefleri
doğrultusunda araç üreticileri yeni tasarımlar, farklı üretim yöntemleri ve yeni nesil
malzemelerle ilgili yoğun olarak çalışmaktadır. [1]
Avrupa Birliği tarafından, karbondioksit emisyonu hedeflerine ulaşamayan araçlar için
önümüzdeki yıllardan itibaren araç başına araç üreticilerine cezai işlem uygulanacaktır. Bu
cezai yaptırımlar Çizelge-1’de belirtilmiştir.[2]
Çizelge 1- Avrupa Birliği Karbon Emisyonu Cezaları [2]

CO2 ( g/km )
Ceza (€)

1
5€

2
15 €

3
25 €

> +3
95 €

Yapılan kıyaslama sonunda 2003 -2013 yılları arasında üretilmiş B segmentinde yer alan yarı
bağımsız süspansiyona sahip 41 araç modeli incelendiğinde bunlardan 21 adedinin borudan V
formlanmış arka aksa sahip olduğu görülmüştür. Bu kıyaslama çalışması yıllara göre Şekil 2
da belirtilmiştir. Kıyaslama çalışmalarımızda, V formlanmış borulu ara bağlantılı arka
aksların; B segmenti dışında A ve C segmenti araçlarda da kullanıldığı görülmüştür. [2]
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Şekil 1 - Yıllara Göre V Formlu Boru Kullanımı[2]
V formlanmış bir arka aks borusunun kullanılmasıyla:
1)

Maliyet,

2)

Ağırlık,

3)

Montaj süresi,

4)

CO2 emisyonu gibi faktörlerin azaltılmasında katkı sağlar.

Şekil 2 - Arka Aks Süspansiyon Sistemi Karşılaştırma [2]
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2. V FORMLANMIŞ ARKA AKS BAĞLANTI BORUSU ÜRETİMİ
V formlu arka aks borusu temel olarak 2 adımda formlanmaktadır:
- Ön form verme ,
- Ana form verme operasyonlarıdır.
Formlanan arka aks bağlantı borusu ısıl işlem prosesi ile sertleştirilmekte, parçanın uç
kısımları, kaynak edilecek diğer parçaların yüzey formuna uygun olacak şekilde lazer ile
kesilmektedir.
Borulu arka akslarda beklentiler doğrultusunda hem dikişli hem de dikişsiz borular
formlanabilmektedir. Dikişli ve dikişsiz boruların birbirine göre avantajları ve dezavantjları
vardır. Çalışmamıza konu olan prototip parça üretiminde operasyonlar dikişli boru ile
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3 - Formlama Operasyonu Kesit Görüntüsü
Yapılan prototip kalıplarda döküm konstrüksiyon yerine çeliklerin kaynatılması ile elde
edilmiş konstrüksiyon tercih edilmiştir.

Şekil 4 - Formlama Operasyonları
3.V FORMLANMIŞ ARKA AKS BAĞLANTI BORUSU ISIL İŞLEMİ
22MnB5 çeliğinin aşağıdaki süreçlerin simülasyonu için gerekli malzeme verileri deneysel ve
hesaplamalı yöntemlerle elde edilmiştir:


Fırında ısıtma ve su verme



Doğrudan dirençle ısıtma ve su verme



İndüksiyonla ısıtma ve su verme

Verilere daha yüksek genleşme hızlarında akma eğrileri eklenerek sıcak sac şekillendirme
(hot-stamping/press hardening) simülasyonlarında da kullanılabilir.
Veriler MSc.Marc® ticari yazılımı malzeme kartına çevirilmiş ve simülasyonlarda
kullanılmıştır. Veriler başka paket programların formatına da dönüştürülebilir şekilde elde
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edilmiştir.
Termofiziksel özelliklerin hesaplanması için termodinamik esaslı malzeme özellikleri
hesaplama yöntemi ve JmatPro® yazılımı kullanılmıştır.
Testler Dynamic Systems Inc. üretimi, Gleeble 3800 Termal-Mekanik Fiziksel Simülasyon
Sistemi ile gerçekleştirilmiştir.
Bahsi geçen değişim ünitesinin yetenekleri :


Çekme ve Basma Gücü: 10 ton



Genleme Hızı ve Limiti: 2.000 mm/s – 250mm/s



Isıtma soğutma hızı: 10.000 °C/s*

Testlerde sıcaklık ölçümü K tipi ısılçift ile yapılmıştır.
Su verme işlemi için test odası üzerinde yer alan su/hava karışımı püskürten su verme sistemi
kullanılmıştır.
Genleşme bilgisi HZT072 LVDT sistemi ile numune üzerindeki slotlar arasında enlemesine
ölçülmüştür.

Şekil 5 - Gleeble odacığının içi. (Ölçüm ünitesi takılı değil)

Şekil 6 - Ölçüm ünitesi, ısıl çift ve numunenin kendisi
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Numuneler Gleeble 3800 sistemine yerleştirildikten sonra aşağıdaki sıcaklık programı
uygulanırken yarıklar arasındaki mesafe ölçülmüştür:


950 °C’ye 10 C/s hızında ısıtılmıştır ve bu sıcaklıkta 5 dakika tutulmuştur.



950 C’den 400 – 800 C arasında 50 C aralıklarla değişik sıcaklıklara 200 C/s hızla su
verilmiştir.

Numuneler 4 saat boyunca test sıcaklığında tutulmuş ve bu sürede slotlar arasındaki
mesafenin değişimi 10 Hz hızında kaydedilmiştir.
Çizelge 2 - Testler sonucunda elde edilen uzama-zaman grafiği

Cihazdan toplanan uzama-zaman veriler MS.Excel® formatındaki dosyalara aktarılmıştır.
Tüm numuneler metalografik olarak hazırlanıp hangi fazlar olduğu belirlenmiştir. İzotermal
bekleme sırasında göreli mesafe değimine karşı zaman grafiği elde edilmiştir. Göreli uzama
değerleri dönüşmüş faz miktarlarına çevrildikten sonra elde edilen veriye Johnson-MehlAvrami (JMA) modeli parametreleri oturtulmuştur. Oturtulan parametreler üzerinden %1 ve
%99 dönüşüm zamanları hesaplanarak bir tablo haline getirilmiştir. Elde edilen tablo grafiksel
olarak TTT diyagramına dönüştürülmüştür.
Çizelge 3 - JMA modeline sonuçların oturtulması
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Cihazdan toplanan uzama-zaman veriler MS.Excel® formatındaki dosyalara aktarılmıştır.
Toplam genlemeden elastik genlemeler çıkarılarak plastik genleme hesaplanmıştır. Plastik
genleme – Gerilme verisine Ramberg-Osgood ( σ = Krεpln ) modelinin Kr ve n parameterleri
Excel Solver ile her sıcaklık için hesaplanmıştır. Elastik özellikler önceki bölümde
hesaplamalı yöntemlerle hesaplanan özelliklerdir. Elde edilen K ve n parametreleri ve R-O
modeliyle 0.00005 ofseti kullanılarak akma dayancı bulunmuştur.
Çizelge 4 - - Grafiği

Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak 22MnB5 çeliğinden üretilmiş soğuk şekillendirilmiş
borudan akım geçirilerek ısıtılmasının simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Daha önce hazırlanan
model iyileştirilmiş ve firmadaki koşullara yaklaşılmaya çalışılmıştır. Firmada gerçekleştirilen
ısıtma deneyinde yapılan pirometre ölçümlerine göre ısı iletimi sınır koşulları belirlenmesi
için bir optimizasyon çalışması yapılmıştır. Simülasyonlar MSC.Marc® 2012 yazılımı
kullanılarak gerçekleştirilmiş ve Isıl-Elektriksel bağdaştırılmış analiz (Joule ısıtma) seçeneği
kullanılmıştır.
Firmadaki sistemde yapılan gözlemlere dayanarak aşağıdaki iyileştirilmeler yapılmıştır :
 Uygulanan akım bölgesi firmadaki uygulamaya daha yakın hale getirilmiştir.
 Tek taraftan değil 2 yönden giren ve çıkan akım şeklinde akım uygulanmıştır.
 Bakır çeneler ve boru arasında önceki modelde durağan hava ile ilgili ısı iletim katsayısı
uygulanmıştı, yeni uygulamada çok daha yüksek olan metal – metal ısı iletim katsayısı
uygulanmıştır.
 Önceki modelde ışımayla ısı iletimi ihmal edilmişti, bu ışıma kavramı değişik modellerle
irdelenerek modele eklenmiştir.

Kara cisim ışıması bazlı ışıma analizi :
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 Sabit ışıma katsayısı
 Sıcaklığa göre değişen ışıma katsayısı
 Görme faktörü (view factor) bazlı ışıma analizi
 Önceki analizlerde «denge» koşullarındaki malzeme özellikleri kullanılmıştı, yeni analizlerde
ısıtma sırasında 7 C/s hızına göre hesaplanan özellikler kullanılmıştır.
Modelde yapılan bu değişiklikler sonucunda modeldeki sonuçların deneye yaklaşması
sağlanmıştır.
Çizelge 5 - Deneysel Sonuçların Simülasyonlarla Kıyaslanması

Işımanın ihmal edildiği durumda numunenin özellikle 700 C üzerinde deneye göre çok hızlı
ısındığı gözlemlenmiştir. Bunun nedenin ışıma kayıplarının ihmali olabileceği düşünülmüştür
ve modele sabit bir ışıma katsayısı ile kara cisim ışıma kayıpları (cavity radiation)
eklenmiştir. Bunun sonucunda hatırı sayılır bir iyileşme gözlenmiştir.

Şekil 7 - Işıma kayıplarının simülasyona eklenmesi
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Şekil 8 - Prototip üretimler
4.SONUÇLAR
Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak 22MnB5 çeliğinden üretilmiş formlu borunun şiddetli
akım geçirilerek ısıtılmasının simülasyonlar vasıtasıyla örnek durum analizleri
gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlar süreciyle ısınma mekanizması çözümlenmiştir ve
görülmüştür ki konveks ve kalın kesitler daha hızlı ısınmakta; konkav ve ince kesitler daha
yavaş ısınmaktadır. Sabit akım şiddeti kullanılarak formlu boruyu ısıl işlem için ısıtmak
mümkün değildir. Parçada en sıcak bölge östenitleme sıcaklığına ulaştığında, parçanın büyük
bölümü ya hiç ya da kısmi olarak östenitlenmektedir. En soğuk bölge östenitleme sıcaklığına
ulaştığında, parçanının önemli bir bölümü likidus sıcaklığını geçip erimeye başlamaktadır.
Yüksek sıcaklık farkları ısıl ve faz dönüşümü gerilmeleri nedeniyle düşük sıcaklıklarda
çatlama, yüksek sıcaklıklarda çarpılmaya neden olabilir.
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ABSTRACT
Nanotechnology is rapidly entering our lives and the number of nanotechnology products is
increasing. Nanotechnology has many fields of applications such as materials and
manufacturing sector, health sector, nanoelectronics and computer technologies, aeronautical
researches, defense sector, biotechnology. Nanotubes are the most important structural
elements of nano-materials used in nanotechnologic applications and they are used in the
production of the nanocomposite materials. Carbon nanotubes are designed to be cylinders of
graphite plates and can be classified as single-walled and multi-walled nanotubes. In this
study, different from the literature, composite materials containing triple-walled are
investigated in the scope of the piecewise homogeneous body model with the use of
geometric linear exact equations of the three-dimensional theory of elasticity. The
investigation involves the stress analysis on the surface between the carbon nanotube and
matrix.
Keywords: Multi-walled carbon nanotubes, stress analysis, local curvature

ÖZET
Nanoteknoloji hızla hayatımıza girmektedir ve nanoteknolojik ürünlerin sayısı da giderek
artmaktadır. Nanoteknolojinin malzeme ve imalat sektöründen sağlık sektörü, nanoelektronik
ve bilgisayar teknolojileri, havacılık araştırmaları, savunma sektörü, bioteknoloji gibi pek çok
uygulama alanı vardır. Nanotüpler, nanoteknolojik uygulamalarda kullanılan
nanomalzemelerin en önemli yapı elemanlarıdır ve nanokompozit malzemelerin üretiminde
kullanılırlar. Son dönemlerde nanotüp içeren kompozit malzemeler ile alakalı çalışmalara ilgi
artmıştır. Karbon nanotüpler grafit katmanlarının yuvarlanarak içi boş silindir halini almasıyla
tasarlanır ve tek duvarlı ve çok duvarlı nanotüpler olarak sınıflandırılabilirler. Bu çalışmada
sonsuz ortamda düşük yoğunluklu sonsuz uzunluklu yerel eğrilikli üç duvarlı karbon nanotüp
içeren kompozit malzemede geometrik lineer durumdaki gerilme dağılımı incelenmiştir. Bu
çalışmalar parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde elastisite teorisinin üç boyutlu kesin
geometrik lineer denklemleri kullanılarak yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çok duvarlı karbon nanotüp, gerilme analizi, yerel eğrilik
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GİRİŞ
Günümüzde çok sayıda en güçlü malzeme olarak bilinen karbon nanotüp içeren kompozitler
ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bununla ilgili [1-8] örneklerinde görülebileceği gibi, hem
deneysel hem de teorik [9-22] çok sayıda araştırma vardır. Son yıllarda, pek çok araştırmada
tek duvarlı ve çok duvarlı karbon nanotüplerin mekaniksel davranışı üzerine odaklanılmıştır
[23-25]. Özellikle de polimer ve metal matris malzemeleri içine yerleştirilmiş tek duvarlı ve
çok duvarlı karbon nanotüpler üzerine yapılan araştırmalar dikkat çekmektedir [26-27]. Nanonesnelerin davranışlarını açıklanmasında sürekli ortam mekaniği görüşlerinin
uygulanabilirliği [28-31]’ de tartışılmıştır. Süreklillik yaklaşımlarının uygulanabilir olduğu
alanlarda karbon nanotüplerin mekanik davranışları ve nanoyapıların diğer türleri ile ilgili
çalışmalar [32-34]’ de ele alınmıştır.
[23] kaynağında Euler kiriş teorisini kullanarak elastik ortama gömülmüş çok katlı karbon
nanotüpün burkulmasını vermiştir. Başka bir çalışmada, [35]’de eksenel başınç altında elastik
ortama oturtulmuş çift katlı karbon nanotüpün burkulmasını araştırmıştır. Kirchhoff-Love
teorisi kapsamında, çift kabuk modeli çift duvarlı karbon nanotüp burkulmasını tanımlama
için kullanılmış ve ortamın burkulmaya tepkisi Winkler zemin modeli ile verilmiştir. Ayrıca
iç ve dış tüpler arasındaki etkileşim van der Waals kuvveti ile modellenmiştir. [36]
çalışmasında; elastik ortama gömülü tek duvarlı karbon nanotüpünün burkulma analizi
Timoshenko kirişi kullanılarak yerel olmayan teori yardımıyla incelenmiştir.
Bahsedilen çalışmalarda çok katlı karbon nanotüpler kolon veya kabuk olarak sonlu uzunluklu
modellenmiştir. [37] çalışmasında sonsuz uzunluklu elastik matris içine yerleştirilmiş çift
duvarlı karbon nanotüplerin burkulması, parçalı homojen cisim modeli kapsamında, üç
boyutlu lineerleştirilmiş stabilite teorisi (ÜBLST) ile araştırılmıştır. Karbon nanotüpün
duvarları arasında van der Waals kuvvetlerinin meydana geldiği varsayılmıştır.
Yukarıda anlatıldığı gibi nanokompozit malzemelerin (özellikle nanotüplerin) önemi hızla
artmakta ve bunların mekanik davranışı ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Bu
çalışmada, literatürde yer almayan, sonsuz ortam içinde düşük yoğunluklu sonsuz uzunluklu
yerel eğriliğe sahip üç duvarlı karbon nanotüp ele alınmış ve gerilme yayılımına ait
incelemeler bu çalışmada yapılmıştır. Nanotüpte duvar sayısı arttıkça katmanlar arasında
ortaya çıkan van der Waals kuvvetleri de her bir katman için dikkate alınmıştır. Bahsedilen
çalışmalar parçalı homojen cisim modeli kapsamında yapılarak elastisite teorisinin üç boyutlu
denklemleri kullanılmıştır.

MATEMATİKSEL FORMÜLASYON
Sonsuz uzunlukta düşük yoğunluklu yerel eğrilikli üç duvarlı karbon nanotüp içeren sonsuz
elastik bir ortam ele alınsın. Model olarak Şekil 1’de görüldüğü gibi başlangıç küçük ilkel
kusura (eğrilik) sahip üç katlı karbon nanotüp içeren sonsuz bir cisim söz konusudur. Bu
cisme sonsuzda nanotüp yönünde düzgün yayılmış normal kuvvetler etki gösterdiği ve
nanotüp yüzeyine dik kesitlerin yarıçapı nanotüp boyunca değişmeyen daireler olduğu kabul
edilsin.
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Şekil 1. Yerel eğrilikli karbon nanotüp içeren sonsuz elastik cismin geometrisi ve seçilen
koordinat takımları
Şekil 1’de gösterildiği gibi başlangıç noktası içe içe geçmiş nanotüplerin ortak merkez çizgisi
üzerinde olan, Orz silindirik, Ox1x2x3 kartezyen koordinat takımları seçilsin ve bu
koordinatlar Lagrange koordinatları olarak kabul edilsin. Yukarıda modeli verilen üç duvarlı
yerel eğrilikli tek bir karbon nanotüp içeren sonsuz cisme nanotüp doğrultusunda (Ox3 (Oz)
yönünde) yoğunluğu p olan düzgün yayılmış normal kuvvetlerin etki ettiği düşünülmüştür.
Ayrıca (iç içe geçmiş) nanotüplerin ortak merkez çizgisine (orta çizgisine) dik olan R 1, R2, R3,
R4, R5 ve R6 yarıçaplı dairesel kesitlerinin karbon nanotüp boyunca değişmediği ve bu R1, R2,
R3, R4, R5 ve R6 yarıçaplarının sabit kaldığı kabul edilmiştir.
Üç duvarlı karbon nanotüp ile matris malzemelerinin birbirinden farklı ve lineer elastik
olduğu varsayılıp, incelemeler sürekli ortamlar mekaniğinin kesin geometrik nonlineer üç
boyutlu denklemleri uygulanarak yapılmıştır.
Şekil 1’ deki cismin geometrisi göz önüne alınarak nanotüpün orta çizgisinin denklemi
x1 =F(x 3 )=εδ(x 3 ) , x2  0
  x 2 
  x 2 
 x 
 x 
x1 =Aexp  -  3   cos  m 3  =εLexp  -  3   cos  m 3  =εδ(x 3 ) ε= A
 L 
 L 
L
 L
 L





(1)

biçiminde ele alınsın. 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 çizgisi x2=0 düzlemi üzerindedir. Yüklemeden sonra da nanotüp orta çizgisinin bu
düzlem üzerinde kaldığını varsayılacaktır. (1) ile verilen denklemden ve nanotüp-en kesitinin
sağladığı koşuldan yararlanarak, [40] kaynağında olduğu gibi nanotüp ve matris arayüzeyi
olan S6’nın denklemini aşağıdaki gibi elde ederiz.
( t 3 ) 1   2 (( t 3 )) 2 cos 
r (, t 3 ) 

1  (( t 3 )) 2  2 cos2 
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 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
(t 3 ))2ε 2cos 2θ 
1+(δ





d(t 3 )
x 3 (, t 3 )  t 3  ( t 3 )r (, t 3 )  ( t 3 ) 
(t 3 ) 
dt 3
Burada t3 bir parametredir ve t3  (,) ’ dir
12

(2)

Bundan sonra; matris malzemesi ile ilgili büyüklükler (1), üç duvarlı karbon nanotüpün en dış
katmanı ile ilgili büyüklükler (2), orta katmanı ile ilgili büyüklükler (3), en iç katmanı ile ilgili
büyüklükler ise (4) üst indisleriyle gösterilecektir. Bunun dışında gerilme-şekil değiştirme
tansörleri ve yer değiştirme vektörünün kovaryant ve kontravaryant bileşenleri ile bu tansörler
ve vektörün fiziksel bileşenlerinden faydalanılacaktır. Ayrıca tekrarlanan indislere göre
Einstein toplam uylaşımı sağlanacaktır fakat altı çizili tekrarlanan indisler için bu uylaşım
sağlanmayacaktır. Nanotüp ve matris malzemelerinin her birinde aşağıdaki denge
denklemleri, şekil değiştirme-yer değiştirme ilişkileri ve bünye denklemleri sağlanır.
 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)
σ(k)
)δin +2(μ (k)ε (k)
(in) =(λ e
(in) )

(5)

(k)
(k)
e(k) =ε (11)
+ε (k)
(22) +ε (33)

(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 S6 yüzeyindeki ideal temas koşulları ve karbon nanotüpün katmanları arasında van der
Waals kuvvetlerini içeren sınır koşulları aşağıdaki gibi verilmektedir.
(1)ip  g pj   p u (1)j 
(R 3 ) 

(2)pp

g

j
p

S6

 pu

(2)ip  g pj   p u (2)j 

n j  (2)ip  g pj   p u (2) j 

(2)j

S3



(R 3 ) (3)pp  g pj   p u (3)j 

(1)
p ,
zz 
r 

S2

S3

(2)
p S
3

-u

(3)
p S
2

n j , u (1)j S = u (2)j S ,
4

4

),

n j(l)  0, i  , e ,

(R 5 ) (2)pp  g pj   p u (2)j 

(4)ip  g pj   p u (4)j 

n j  c(u
(l)

S6

S3

S3

n j(l)  (R 4 ) (3)pp  g pj   p u (3)j 

n j(l)  (R 2 ) (4)pp  g pj   p u (4)j 

S2

S2

n j(l) ,

n j(l)

n j(l)  0, i  , e

ij(1) 
0 ,
r 

(ij)  zz

(6)
(7)

Böylece, sonsuz elastik bir ortamdaki yerel eğrilikli sonsuz uzun üç duvarlı karbon nanotüp
içeren kompozit malzemenin nanotüp yönünde etki gösteren dış kuvvetler altında incelenmesi
(3)-(5) denklemler takımının (6) temas koşulları çerçevesinde incelenmesine getirilerek ele
alınan problemin matematiksel formülasyonu genel bir biçimde elde edilmiştir.
Formülasyonu yukarıda verilen problem, nonlineer kismi türevli diferansiyel denklemler
takımı için verilmiş bir sınır-değer problemidir.
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ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Yukarıda ifade edilen sınır değer probleminin çözümünde bütün denklemlere ve sınır
koşullarına Fourier dönüşümü yapılır. Problemin incelenmesinde [40] ve [41]’ de verilmiş
sınır formu pertürbasyon yöntemi uygulanır. 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 ,…,  rr( k )    q  rr( k ),q ,…, u (rk )    q u (rk ), q

q 0

q 0

(8)

q 0

Ayrıca nanotüp-matris arayüzeyi olan S6’nın (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, r=R2, r=R3,
r=R4, r=R5 ve r=R6 yüzeylerinde sağlanan uygun temas koşulları elde edilir. Şimdi sıfırıncı ve
birinci yaklaşımlar için elde edilen uygun denklem takımlarının ve temas koşullarının
ifadeleri ele alınsın.
Sıfırıncı yaklaşım için (3)-(5) denklemleri aynen sağlanacaktır. (6) temas koşulları ise nr=1,
n  =0, nz=0 oldukları gözönüne alınarak r=R1 r=R1, r=R2, r=R3, r=R4, r=R5 ve r=R6’de aynen
sağlanacaktır. Buradan sıfırıncı yaklaşım için elde edilen denklem ve temas koşulları
nonlineer olur. Sıfırıncı yaklaşım, modeldeki 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 q. yaklaşım 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 varsayılacaktır. Nanotüpün her bir katmanının aynı
malzemeden yapıldığı varsayılmıştır. Nitekim, [40]’e göre Poisson oranlarının eşit alınması
nümerik sonuçlara önemli bir etkide bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ν (1)  ν (2) koşulu sadece
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işlemleri basitleştirmek için varsayılmıştır. Bu durumda sıfırıncı yaklaşım için problemin
çözümünü aşağıdaki gibi elde ederiz.
p
p
(1),0
(2),0
(3),0
ε (1),0
 u (2),0
= u (3),0
= (1) z
zz =ε zz =ε zz = (1)  (1),0  p u z
z
z
E
E , zz
,
,
(1),0
(2),0
u (3),0
 (3)(3),0
 (1)(1),0
 (2)(2),0
r
zz r , u r
zz r
zz r , u r

u

(1),0


u

(2),0


(2),0
(1),0
z  z

u

0  
    0,
,
(2),0
 (3),0
 (1),0
 (2),0
 (3),0
 (1),0
 (3),0
0
z
rz
rz
rz
r  r
r
(3),0


(1),0
rr

(2),0
rr

(3),0
rr

(1),0


(2),0


(3),0


(2),0
p
zz

E (2)
E (1)

(10)

Bu denklemlerin çözümü için [41] kaynağını kullanalım. İlgili işlemler yapılduğında,
(1)
r
 A1 (s)K1 (1(1)s ) sin 
L
(1),1
(1)
(1)
r
r 

  i  A 2 (s)K1 ((1)
)  A 3 (s)K1 (3(1)s )  cos 
2 s
L
L 

(k ),1
(k )
r
r 
 (k )

  B11 (s)I1 (1(2)s )  B12 (s)K1 (1(2)s )  sin  , k=2,3,4
L
L 

(k ),1
(k )
(k )
(k )
r
r
r
r 
 (k )

 i  B21 (s)I1 ((2)
)  B22 (s)K1 ((2)
)  B31 (s)I1 (3(2)s )  B32 (s)K 1 ( 3(2)s )  cos  (11)
2 s
2 s
L
L
L
L 




(1),1

elde edilir. (11) 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 VE DEĞERLENDİRME
Gerilme dağılımına ait araştırmalar σττ normal gerilmesi ve στe kayma gerilmesine ait çeşitli
parametrelere bağlı nümerik sonuçlar elde etmek ve bu sonuçları yorumlama kapsamında
yapılmıştır. Bu gerilmeler, matris ve karbon nanotüp arakesit yüzeyi S6 (R6 yarıçapının
bulunduğu yüzey) üzerinde n normal vektörü ve , e teğet vektörleri doğrultusundaki ve bu
vektörlerin oluşturduğu düzlemlerdeki gerilmelerdir.
Sayısal sonuçlar için R en dış yarıçap, h(1) dıştaki tüpün kalınlığı, h(2) ortadaki tüpün kalınlığı,
h(3) en içteki tüpün kalınlığı, d iç ve dış tüplerin bitişik yüzeyleri arasındaki uzaklık olmak
üzere 1  R L ,  2  h (1) R , 3  d h (1) ve  4  h (2) R   2 5  h (3) R   2 parametreleri
tanımlanmıştır. Karbon nanotüpün duvarlarının kalınlıkları eşit h (1)  h (2)  h (3) kabul
edilmiştir. Ayrıca hesaplamalarda ν (1) =ν (2) =ν (3) =0.3 , =0.07 ve aksi söylenmedikçe
E (2) E (1)  50 0 değerleri kullanılmıştır.
İçteki ve dıştaki tüplerin bitişik yüzeylerindeki radyal yer değiştimelerinden kaynaklanan van
der Waals kuvvetinin dikkate alınabilmesi için d≤0.34 nm olması gerekmektedir. Bu
kuvvetleri temsil eden c sabiti için 0  c  9.92 TPa aralığı alınmıştır. Bundan başka van der
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Waals kuvvetlerinin parametreler üzerindeki etkisini karakterize etmek için F parametresini
tanımlanmıştır.

 CNT  h (1) 
F
1
c  R 
Burada  CΝΤ parametresinde geçen CNT simgesi karbon nanotüpü temsil etmektedir ve
 CNT     .

Şekil 2’deki grafiklerde sırasıyla σττ/|p| ve στe/|p| gerilmeleri ile m=0,1,3 değerleri için R/L’ye
göre değişimi görülmektedir. Gerilmeler ve m değerleri arasında monoton olmayan bir ilişki
olduğu görülmektedir.
Çizelge 1‘ de σττ/|p| ve στe/|p| gerilme değerleri çeşitli m ve E(2)/E(1) parametleri için
verilmiştir. Bu çizelgeden E (2) / E (1) değeri büyüdükçe σττ/|p| değerinin arttığı izlenmekte aynı
durumda στe/|p| gerilme değerinin düştüğü görülmektedir. Aynı çizelgeye bakarak m
değerlerinin artması ile σττ/|p| normal gerilmesinin düştüğü görülmektedir.

(a)
(b)
Şekil 2. m=0,1,3 için σττ/|p| ile R/L arasındaki bağımlılık (a), στe/|p| ile R/L arasındaki
bağımlılık (b)
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Çizelge 1. Çeşitli E(2)/E(1) ve m değerleri için σττ/|p|, στe/|p|’ nin birinci yaklaşım değeri

m
0

1

3

E(2)/E(1)

σττ

στe

300

0,07060

0,00183

500

0,07222

0,00134

1000

0,07530

0,00079

300

0,06925

0,00202

500

0,07055

0,00149

1000

0,07303

0,00094

300

0,06449

0,00157

500

0,06464

0,00115

1000

0,06502

0,00076
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PİEZO ELEKTRİKSEL ETKİ İLE AKTİVE EDİLEN DOKUNMATİK
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ABSTRACT

An audiovisual feedback is used on touch screens in portable electronic devices. When these
devices are used in noisy and distracting environments, suitable available feedback methods is
severely inadequate and the availability of the device severely reduced. For this reason, the
users need a new technology. The fingertip nerves are warned by the vibration of the touch
screen. Tactile feedback is one of the issues that have recently gained importance in this
sector. Piezo elements are used for the touch feedback mechanism. Piezo elements can change
shape when the tension applied due to material properties. If this coercion is sinusoidal, the
screen, which is the component of those connected by this activation, will also vibrate. All
vibration functions can apply to piezo elements within mechanical working limits. Thus, all
kinds of vibration functions such as heartbeat, explosion sound can be created on the touch
screen. In this study, vibration mode structures of glasses with different design parameters are
investigated. The results are obtained with software with COMSOL program. In this program,
the material and electrical properties of the piezo elements are taken into account. The
vibration analysis for different piezo numbers and different piezo locations were compared
with the COMSOL program. As a result, a design that produces the best vibration function is
determined.
ÖZET
Taşınabilir elektronik cihazlar üzerindeki dokunmatik ekranlarda genellikle görsel ve işitsel
geri bildirimler kullanılmaktadır. Bu cihazlar, gürültülü ve dikkat dağıtıcı ortamlarda
kullanıldığı zaman çoğunlukla mevcut geri bildirim yöntemleri yetersiz kalmakta ve cihazın
kullanılabilirliği ciddi derecede azalmaktadır. Bu nedenle yeni bir teknolojiye ihtiyaç
duyulmaktadır. Dokunmatik ekranlara hareket verilerek parmak uçlarındaki sinirlerin
uyarılması ile oluşturulan dokunsal geri bildirimler son zamanlarda bu sektörde önem
kazanmaya başlayan konulardan birisidir. Dokunmatik geri bildirim düzeneği için piezo
elemanlar kullanılmaktadır. Piezo elemanlar malzeme özellikleri gereği üzerlerine gerilim
uygulandığında şekil değiştirmektedirler. Eğer bu zorlama sinüzoidal ise bu aktivasyon ile
bağlı oldukları eleman olan ekranı da titreştirmektedirler. Piezo elemanlara mekanik çalışma
sınırları içerisinde tüm titreşim fonksiyonları uygulanabilmektedir. Böylelikle kalp atışı,
patlama sesi gibi her çeşit titreşim fonksiyonu dokunmatik ekran üzerinde
oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada sektörde kullanılan farklı tasarım parametrelerine sahip
ekran camlarının titreşim mod yapıları incelenmiştir. Ekranın mod yapıları sonlu elemanlar
mantığı (SEM) ile çalışan COMSOL programında elde edilmiştir. Bu programda piezo
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elemanların malzeme ve elektriksel özellikleri dikkate alınmaktadır. Ekran üzerinde en iyi
titreşim fonksiyonunu üretebilmek için farklı piezo sayısı ve farklı piezo yerleşimleri için
titreşim analizleri COMSOL programı ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak en iyi titreşim
fonksiyonunu üreten tasarım elde edilmiştir.
1. GİRİŞ
Dokunsal geri bildirim ekranları günümüzde mekanik olarak kullandığımız panellerin yerini
almaktadır. Şimdilik beyaz eşyalarda, saatlerde, arabalarda, mobil cihazlarda olmak üzere
birçok sektörde kullanılmaktadır. Dokunsal geri bildirim sayesinde elektronik cihazın kolay
kullanılabilirliği artmakta ve içerisindeki uygulamaların daha gerçekçi bir şekilde
deneyimlenmesi sağlanmaktadır. Mevcut teknolojide dokunsal geri bildirim elektronik
cihazlar içerisindeki titreşim motorları tarafından sağlanmaktadır. Son dönemlerde, doğrusal
ve vektörel titreşim yaratabilen, kısa tepki süreli ve düşük maliyetli piezoelektrik titreştiriciler
ile yüksek çözünürlükte dokunsal geri bildirim üretilmesi önem kazanmaya başlamıştır. Bu
titreştiriciler tamamen ters piezoelektrik etki ile çalışmaktadırlar. Buna göre, piezoelektrik
malzemeye bir gerilim uygulandığında malzemede şekil değişimi meydana gelir. Eğer
uygulanan gerilim alternatif şekilde değişiyorsa bu şekil değiştirme hareketi periyodik titreşim
hareketine döner.
Literatürde piezo elektrik malzemenin titreştirilmesi ve dokunmatik ekranlarda kullanımı ile
ilgili yapılan birçok teorik ve deneysel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları
şöyledir: İnce piezo film tabakaların üretimi sayesinde piezo elektriksel aktivasyon mikro
elektromekanik sistemlerin önemli uygulama alanı olmuştur. Bu sayede piezo filmler mikro
zorlayıcılarda ve mikro sensörlerde kullanılabilmektedir. Isarakorn ve diğ, PZT filmlerin
geliştirilmesi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada epi-piezo olarak yeni geliştirilen
malzeme mems zarların veya kirişlerin üzerine sabitlenmiştir. Piezo mems zarın statik modda
düşük voltajda yüksek deplasman elde edilmesi üzerine mikro pompa ve valflerde, mikro
aynalarda kullanılabileceği vurgulanmıştır. Piezo elektrik enerji üreteçleri de piezo
malzemelerin önemli uygulama alanlarından birisidir. [1] Liu ve diğ. yaptıkları çalışmada
piezo elektrik malzemesi kullanılarak enerji üretecinin verimini ve frekans esnekliğini
arttırmışlardır. Ortam titreşimleri genellikle 1000 Hz’in altında olduğu için mikro üreteçlerin
düşük frekansta çalışabilir olması gerekmektedir. Bu enerji üreteçleri, düşük frekanslı ortam
titreşimlerini kullanarak enerjiye dönüştürülmesini sağlarlar. Deneysel sonuçlar
göstermektedir ki bir dizi piezo film kaplı mikro kiriş kullanarak geliştirilen enerji üretim
mekanizması düşük frekanslı ortam titreşimlerini daha iyi algılayabilmekte ve frekans bandı
daha da genişlemektedir.[2]
Piezo enerji üreteçleri bir ya da iki piezo elemana bağlı mikro ankastre kirişin ortam
titreşimleri ile aktive olur ve bu sayede kiriş titreşmeye başlar ve kirişin titreşimi ile piezo
elemanın üzerine gerilme uygulanmış olur. Sonuç olarak bu gerilmeler piezo eleman ile
elektrik enerjisine dönüştürülmüş olur. Ertürk ve Inman, yaptıkları çalışmada piezo enerji
üreteçleri üzerine teorik model geliştirmişlerdir. [3] Altınsoy ve Merchel akım ve frekans ile
dokunsal geri bildirim arasındaki ilişkiyi belirlemek için deneysel çalışmalar yürütmüşlerdir.
Akım arttırıldıkça ve frekans düşürüldükçe pürüzlülük algısının arttığı sonucunu elde
etmişlerdir.[4]
Zhang ve diğ. piezo elektriksel olarak aktive edilen mikro kirişin titreşimlerini
incelemişlerdir. Piezo elemanın sistemin tabi frekansına ve mod şekillerine etkileri
incelenmiştir. Mikro kirişler piezo elemanlı ve piezo elemansız olarak modellenip doğal
frekansları ve mod yapıları nümerik olarak bulunmuştur. Her iki modelin mod şekillerinin
aynı olduğu ve doğal frekanslarının yakın olduğu bulunmuştur.[5] Kwon ve diğ. farklı
malzeme ve boyuttaki piezo elemanların rezonans frekansı ve bant genişliğine etkisini
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araştırmışlardır. Piezo elemanın uzunluğu ve genişliği arttıkça rezonans frekansı azalmaktadır.
Kalınlığı arttırıldığında ise rezonans frekansı artmaktadır.[6] Winfied ve diğ. yüzey sürtünme
etkisini değiştirerek doku hissini yaratmak için gerekli teori ve tasarımı tartışmışlardır. Bu
çalışmada insan parmağı ile titreyen bir plaka arasında sürtünmelerin azaldığı
gösterilmektedir. Yüzey sürtünmesini değiştirmek için farklı frekans fonksiyonları elde
edilmiştir. [7] Bernard ve diğ. en düşük enerji tüketimi ile çalışan dokunsal geri bildirim
düzeneği için elektriksel ve mekanik parametre değerlerini belirlemişleridir.[8] Casset ve diğ.
sonlu elemanlar programı kullanarak piezo kirişleri dokunmatik ekran altına yerleştirerek
frekans genlik analizi yapmışlardır. Değişken zorlama fonksiyonları için meydana gelen
yüzey titreşim fonksiyonlarını elde etmişlerdir.[9] Buket Baylam ve diğ. ABAQUS
programında sonlu elemanlar metodundan yararlanarak, ekrana birden fazla piezo titreştirici
yerleştirerek, farklı yerleşim düzenlerinde simülasyonunu yaparak karşılaştırmışlardır. Bir
insan için uygun koşulları belirleyerek en iyi titreşim fonksiyonunu elde etmişlerdir.
[10]
Bu çalışmada, dokunmatik ekranın titreşimi piezoelektrik elemanlar ile sağlanmaktadır. Piezo
elemanlar camın altına yerleştirilerek titreşim genliklerine olan etkileri incelenmiştir.
Dokunmatik ekran Piezo Titreştirici kullanılarak harekete geçirilmiştir ve Piezo titreştiricinin
dokunmatik ekran üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yüksek titreşim genliği elde etmenin yolu
voltajı arttırmaktır. Fakat voltajın artması enerji tüketimini arttırmaktadır. Enerjinin limitli
olduğu cep telefonu ve tablet gibi elektronik cihazlar için enerji tüketiminin minimize
edilmesi gerekmektedir. Enerji tüketimini minimize eden tasarımı belirleyebilmek için birçok
deney yapılması gerekmektedir. Zaman ve maliyetten tasarruf etmek için en uygun tasarım
sonlu elemanlar metodunu kullanarak belirlenecektir. Bu araştırmalar sırasında Ticari bir
program olan COMSOL programından yararlanılmıştır. Araştırmalar sırasında kullanılacak
olan ekran malzemesi için birden fazla malzeme incelenmiştir.
1. DOKUNMATİK EKRANLARIN NÜMERİK ANALİZİ
Dokunmatik geri bildirim sağlayan örnek bir ekran ve piezo titreştirici düzeneği Şekil
1’de gösterilmiştir. Piezo titreştiriciler ekranın altına yerleştirilmiştir. Kullanıcılar parmağını
dokunmatik ekranda hareket ettirdikleri zaman dokunmatik ekran yüzeyinde piezo zorlayıcı
tarafından üretilen titreşim fonksiyonunu hissetmektedirler. İyi bir geri bildirim fonksiyonu
üretebilmek için öncelikle yüksek genlikte titreşim üretebilen ekran malzemesi araştırıldı.
Sektörde dokunmatik ekran malzemesi olarak kullanılan; “Sapphire”, “Gorilla cam”
malzemeleri için özellikler Tablo 1’de yazılmıştır. Sonlu elaman analizlerinde ekran şartları
dört kenar için de sabit alınmıştır. Analiz parametrelerimiz ise piezo malzeme çeşidi, piezo
malzemenin ekran alındaki yerleşimi ve aktif piezo eleman sayısıdır. Kapasitif ekran altına
yerleştirilen piezo eleman yerleşim düzenleri Şekil 2’de göstermiştir. Dokunmatik ekran
tasarımları piezo elemanların ekrana 4 farklı şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
Analizlerde dikkate aldığımız ekran boyutları Şekil 3’te görüldüğü gibidir. Zorlayıcı olarak
elektriksel özellikleri farklı olan PZT5A ve PZT5H piezo elamanları kullanılmıştır.
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Şekil 1. Örnek bir ekran ve piezo titreştirici düzeneği
Tablo 1. Kapasitif ekranın malzeme özellikleri
Fiziksel Özellikler

Birimler

Safir

Gorilla Cam

Yoğunluk

g/cm3

3.971

2.423

Elastisite Modülü

GPa

3451

71.53

Esneklik
Mukavemeti

MPa

8951

-

Kayma Modülü

GPa

1451

29.63

Kırılma Tokluğu

MPam1/2

2.31

0.683

(b)

(a)

(c)
(d)
Şekil 2. Analizlerde kullanılacak piezo elemanların yerleşim düzenleri
(a) Tek piezo eleman yerleştirilmiş düzen, b) Ekranın uzun kenarlarının ortasına karşılıklı iki
piezo eleman yerleştirilmiş düzen, c) Ekranın karşılıklı köşelerine iki piezo eleman
yerleştirilmiş düzen, d) Ekranın köşelerine dört piezo eleman yerleştirişmiş düzen
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Şekil 3. Dokunmatik ekranın ölçüleri
Dokunmatik ekranın titreşim modları sonlu elemanlar metodunu temel alan COMSOL
programı ile elde edilmiştir. Şekil 4’te COMSOL programında modellenen ekranın mesh
görüntüsü sunulmuştur.

Şekil 4. COMSOL programından alınmış mesh görüntüsü

2. ANALİZ SONUÇLARI
Dokunmatik ekran camı üzerinde en iyi genliği elde edebilmek için 3 boyutlu titreşim
analizleri yapıldı. Tasarım parametreleri belirlendi ve parametrelere bağlı karşılaştırılmalar
yapıldı. İki farklı ekran malzemesi için mod yapılarına ait rezonans frekansları Tablo 2’de
yazılmıştır. Piezo zorlayıcı malzemesi; PZT–5A ve PZT–5H için genlik grafikleri Gorilla
Cam ve Safir için elde edilmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6’da yapılan karşılaştırmalı grafiklerde
PZT-5H piezo elemanın PZT–5A’ya göre daha yüksek genlikler üretebildiği görülmüştür.
Şekil 7’de ekran malzemesine bağlı olarak frekans genlik grafikleri elde edilmiştir. Gorilla
cam kullanıldığında daha alçak frekanslarda daha yüksek genlik değeri elde edilmektedir. Bu
nedenle ekran malzemesi olarak gorilla cam seçilmiştir.
Şekil 8’de, Gorilla cama yerleştirilen dört farklı piezo eleman yerleşimi için titreşim grafikleri
görülmektedir. Yerleşim düzeni ve piezo zorlayıcı sayısı; ekranın mod yapısı ve maksimum
genliklerini etkilemektedir. Mod yapısı ve genlik değerlerini değiştirmek, kullanıcılar için
kapasitif ekranda farklı dokunsal geri besleme işlevleri elde etmeyi sağlamaktadır. PZT-5H
zorlayıcı elaman kullanılarak dört farklı yerleşim düzeni için elde edilen mod yapıları Şekil
9’da gösterilmektedir. Piezo elaman sayısı arttırıldıkça genlik değerleri artmaktadır ve piezo
yerleşime bağlı olarak yüzeyde farklı mod yapıları aktif hale gelmektedir.

Tablo 2. Ekran malzemeleri için rezonans frekansı değerleri
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Malzeme

Boyutlar

Safir
Gorilla Cam

1.mod frekansı

2. mod frekansı

3. mod frekansı

198x130x0,6 426,722686

651,9711375

1033,57872

198x130x0,6 241,657712

369,262836

585,44155

Şekil 5. Farklı piezo eleman kullanılarak Gorilla Cam üzerinde oluşan genlik grafiği
(PZT5A ve PZT5H karşılaştırması)

Şekil 6. . Farklı piezo eleman kullanılarak Safir cam ekran üzerinde oluşan genlik grafiği
(PZT5A ve PZT5H karşılaştırması)
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Şekil 7. Gorilla Cam ve Safir’in frekans tepki grafikleri

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 8. “Pzt5H” piezo eleman ile zorlanan “Gorilla Glass” dokunmatik ekranın
t=0.05’inci saniyede farklı yerleşim düzenleri için mod yapıları
(a) Tek piezo eleman yerleştirilmiş düzen, b) Ekranın uzun kenarlarının ortasına karşılıklı iki
piezo eleman yerleştirilmiş düzen, c) Ekranın karşılıklı köşelerine iki piezo eleman
yerleştirilmiş düzen, d) Ekranın köşelerine dört piezo eleman yerleştirişmiş düzen

Şekil 9. Yerleşim düzeni ve piezo sayısına göre değişen genliklerin tek grafik üzerinde
incelenmesi.
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4. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada farklı ekran malzemeleri için mod yapıları elde edilmiştir. Frekans tepki
grafikleri incelendiğinde geri bildirim için en uygun malzemenin gorilla cam olduğu
belirlenmiştir. Amaç ekran yüzeyinde yüksek genlikli titreşim oluşturmaktır. Böylelikle
kullanıcı parmağını ekran üzerinde gezdirdiğinde daha hissedilebilir geri bildirim
alabilecektir. Diğer bir parametre ise piezo eleman malzemesidir. Yapılan analizler sonucunda
daha yüksek elektriksel özelliklere sahip olan PZT-5H için daha yüksek genlik değerleri elde
edilmiştir. Ekran üzerine yerleştirilen piezo eleman sayısı ve lokalizasyonu da titreşim
modları üzerinde önemli rol oynamaktadır. Piezo elaman sayısı arttırıldıkça genlik değerleri
artmaktadır ve piezo yerleşime bağlı olarak yüzeyde farklı mod yapıları aktif hale
gelmektedir. Dokunmatik ekran tasarımında bu analizlerin dikkate alınması hızla büyümekte
olan bu sektör için faydalı olacaktır. Gelecekte; bu çalışmada yaptığımız simülasyon
çalışmalarını geliştirmeyi ve deneysel olarak da yeni tasarımlar yapmayı hedefliyoruz.
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LİDER ETKİSİNDEKİ SİSTEMLERDE NONLİNEER DÜŞÜNCE DİNAMİĞİ
Fatma Ataş1, Ali Demirci2 ve Cihangir Özemir3
1,2,3
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
Opinion dynamics of a group of individuals is the change in the members’ opinions through
mutual interaction with each other. The related literature contains works in which the
dynamics is modeled as a continuous system, of which behavioral patterns are analyzed in
regard to the parameters contained in the system. These models are constructed by the
assumption that the individuals are independent. Besides, the decisions of the individuals are
only affected by two forces: self-bias force and group influence force. In this work we
formulate a nonlinear dynamical system which models the evolution of the decision of a
group under the existence of a leader. For some special parameter values, numerical solution
of the dynamical system is obtained. According to the numerical solutions, formation of
different opinion patterns is observed.
ÖZET
Bir topluluğun düşünce dinamiği, toplumdaki bireylerin birbirleriyle etkileşimi sonucu
düşüncelerinde meydana gelen değişim olarak tanımlanır. Düşünce dinamiğinin matematiksel
olarak sürekli bir dinamik sistemle modellendiği çalışmalarda, düşünce dinamiğini etki eden
parametrelere bağlı olarak, topluluğun hangi tür davranış şekilleri geliştirdiği incelenmiştir.
Bu çalışmalardaki modellerin oluşumunda, topluluktaki bireylerin bağımsız bireyler oldukları
kabul edilmiştir. Ayrıca, topluluktaki bireylerin davranışının sadece kişisel önyargı ve grup
etki kuvveti adı verilen iki kuvvet tarafından değiştiği düşünülmüştür. Bu çalışmada ise,
toplulukta bir lider bireyin varlığında, topluluğun düşünce dinamiğini modelleyen nonlineer
dinamik sistem modeli türetilmiştir. Seçilen bazı parametre değerleri için bu sistem sayısal
olarak çözdürülmüş, topluluğa ait farklı davranış şekillerinin oluşabildiği gözlemlenmiştir.
GİRİŞ
Dinamik sistemler teorisinin önemli uygulama alanlarından biri, “sürü hareketi” ve
“konsensus” (müşterek karar) problemlerinin analizidir. Bu tipte problemler pek çok fiziksel
doğa olayında ve mühendislik uygulamalarında ortaya çıkmaktadır: Göç eden hayvan
toplulukları (kuş-balık sürüleri), bir yerleşim bölgesi üzerinde birbiri ile iletişim halinde
bulunan araçlar veya robotlar, galaksi veya yıldız topluluklarının hareketi,
mikroorganizmaların yayılım hareketi gibi. Grup hareketinde, dinamiğinde en temel yasa, N
tane ajandan oluşan topluluğun bireylerinin birbirine dokunmayacak kadar uzak, iletişimin
kesilmesine engel olacak kadar da yakın mesafede bulunarak, bir çeşit “attractive-repulsive”
kuvvet etkisinde evrimlerini sürdürmeleridir. Bu bağlamda en basit model,
𝑁

𝑑𝑥𝑖
= ∑ 𝑎𝑖𝑗 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 )
𝑑𝑡

𝑖 = 1,2, … , 𝑁

(1)

𝑗=1
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şeklinde bir dinamik sistemdir. Konsensus problemlerinde cevap aranan sorulardan biri,
iletişim halinde olan ajanlar için,
𝑡 → ∞ limitinde
𝑥1 = 𝑥2 = ⋯ = 𝑥𝑁
(2)
sonucuna varılarak bir fikir birliğinin elde edilip edilemeyeceğidir. Burada 𝑥𝑖 , 𝑖 numaralı
ajanın zaman evriminde üreteceği “karar” (opinion) değeridir. Bu modelin uygulamada çok
çeşitli versiyonları mevcuttur [1-3]. Dinamik sistemler teorisinin karar verme dinamiği,
kültürel değişim modelleri, dilsel gelişim ve evrim modelleri, sürü hareketi modellerinde
uygulamaları üzerine kapsamlı bir derleme için [4] incelenebilir.
Düşünce dinamiği, toplumdaki bireylerin birbirleriyle etkileyişimi sonucu düşüncelerinde
meydana gelen evrimin incelenmesi şeklinde tanımlanır. Bu dinamiğin değişiminde sosyal
ağların büyük bir etkisi vardır.
Bir topluluktaki N kişinin (karar vericilerin), başlangıçtaki görüşlerine ve ilgili andaki
ağırlıklı ortalama görüşlerine bağlı olarak, doğrusal ayrık zamana göre etkilenme sürecini
inceleyen modellerden birisi Friedkin- Johnsen modeli olarak bilinmektedir [5]:
𝑥𝑖 (𝑘 + 1) = 𝑎𝑖 ∑𝑁
𝑖 = 1,2, … 𝑁, 𝑘 ≥ 0.
(3)
𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑗 (𝑘) + (1 − 𝑎𝑖 )𝑥𝑖 (0);
Burada, x𝑖 (𝑘), topluluktaki i. karar vericinin k anındaki görüşü; x𝑖 (0), i. karar vericinin
başlangıçtaki düşüncesi; a𝑖 , i. karar vericinin duyarlılığı ve w𝑖𝑗 , j. karar vericinin i. karar
vericinin kararları üzerindeki ağırlıklı bağlanma ölçeği olarak tanımlanmaktadır. (1) denklemi
zamana göre bir ayrık fark denklem sistemi olarak düşünülüp, denklemin sağ tarafına
x𝑖 (𝑘) = (1 + 𝑎𝑖 − 𝑎𝑖 )x𝑖 (𝑘) terimi eklenip düzenlenirse,
𝑥𝑖 (𝑘 + 1) − 𝑥𝑖 (𝑘) = 𝑎𝑖 ∑𝑁
𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑗 (𝑘) − 𝑥𝑖 (𝑘)) + (1 − 𝑎𝑖 )(𝑥𝑖 (𝑘) − 𝑥𝑖 (0))

(4)

denklemi elde edilir [6]. [6] çalışmasında ayrık bir model olan (4) denklem sistemi yerine,
topluluğun düşünce dinamiğinin zamana bağlı sürekli değişimini modelleyen ve bu ayrık
sisteme denk olan
𝑑𝑥𝑖
𝑑𝑡

= −𝛾𝑖 (𝑥𝑖 − 𝜇𝑖 ) + ∑𝑁
𝑗=1 𝜅𝑖𝑗 ℎ(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑁

(5)

diferansiyel denklem sistemi kullanılarak, topluluğun düşünce dinamiğinin sistemdeki
parametrelere göre değişimi incelenmiştir.
(5) sistemi ile ifade edilen ve bir toplulukta bireylerin birbirleriyle etkileşimlerine bağlı
olarak, topluluğu oluşturan üyelerin düşünce değişimindeki dinamiğinde, iki kuvvetin
etkisinde zamana göre değiştiği kabul edilmektedir. Bu kuvvetler sırasıyla kişisel önyargı
kuvveti (self-bias force) ve grup etki kuvvetidir.
Kişisel önyargı kuvveti, kişinin kendi düşüncesine olan bağlılığı ifade eden matematiksel
olarak doğrusal bir kuvvettir. Bu kuvvet, (5) denklem sistemindeki denklemlerin sağ
tarafındaki ilk terim ile modellenmiştir. 𝛾𝑖 > 0 olmak üzere bu kuvvet düşünce değişimi
üzerinde negatif etkiye sahiptir. Terimdeki 𝛾𝑖 kişinin kendi düşüncesine bağlılığının şiddetini
ve 𝜇𝑖 de doğal önyargısını gösterir, 𝜇𝑖 = 𝑥𝑖 (0). Grup etki kuvveti ise, kişinin içinde
bulunduğu ortamda kendinden farklı düşünen kişilerden etkilenmesi sonucunda meydana
gelir. Bu kuvvet (5) denklem sistemindeki denklemlerin sağ tarafındaki ikinci terim ile
modellenir. Etkileşimi modellemek için bu terimdeki 𝜅𝑖𝑗 > 0 parametresi ve ℎ(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 )
fonksiyonu kullanılır. 𝜅𝑖𝑗 bağlanma kuvveti (coupling strength) olarak adlandırılır ve
topluluktaki j. bireyin, i. birey ile hangi sıklıkta iletişim kurduğunu gösterir. ℎ(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 )
bağlanma fonksiyonu (coupling function) olarak adlandırılır ve düşünceler arasındaki farka
bağlı olarak topluluktaki j. bireyin i. birey üzerindeki etkisinin şiddetini temsil eder.
309
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

Ataş , Demirci ve Özemir

3

ℎ(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) modele nonlineer özellik katmakta olup, formu aşağıdaki gibidir:
1 (𝑥𝑗 −𝑥𝑖 )

ℎ(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) = (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 )𝑒𝑥𝑝 [− 2

2

𝜆2𝑖

].

(6)

Topluluktaki i. birey j. bireyden uzaklaştıkça aralarındaki etkileşim azalır. Bu azalmayı temsil
etmek için ℎ(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) bağlanma fonksiyonu yukarıdaki gibi tanımlanmıştır. Toplumsal yargı
teorisine (social judgment theory) göre farklı bir düşünceyle karşılaşan kişinin davranış ölçeği
(attitude scale) üç bölgeden oluşur. Bu bölgeler sırasıyla düşüncenin kabul edildiği aralık (the
lattitude of acceptance), düşüncenin reddedildiği aralık (the lattitude of rejection) ve bireyin
kararsız olduğu aralıktır (the lattitude of noncommitment). Bağlanma fonksiyonundaki
𝜆𝑖 parametresi düşüncenin kabul edildiği aralığı gösterir ve |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 | < 𝜆𝑖 eşitsizliğini sağlar
[7].
PROBLEMİN TANIMI VE MODELİ
[6] çalışmasında (5) sistemi 𝑁 = 3 bireyden oluşan bir topluluk için ele alınarak, sistemdeki
maksimum başlangıç fikir farkı ∆𝜇 ve tekdüze 𝜅’dan oluşan parametre uzayının hangi
bölgelerinde karar vericilerin kararları (sistemin durağan durumu) için sırasıyla simetrik
yüksek fikir ayrılığı-SHD (symmetric high discord), çoğunluk yönetimi-MR (majority rule)
ve simetrik düşük fikir ayrılığı SLD (symmetric low discord) olarak adlandırılan üç farklı
davranış durumunun ortaya çıktığı araştırılmıştır. Bu analizin verdiği bilgi, (5) sistemi
çözülmeden doğrudan parametreler üzerindeki bilgi ile grubun konsensus düzeyinin
belirlenmesidir: Fikir ayrılığı, çoğunluk, veya fikir birliği olarak kabul edilebilecek durum.
Karar verme dinamiğinde incelenen durumlardan biri de, grupta bir liderin var olduğu
durumdur. Lider etkisinin bulunduğu sistemlerde lider düşünce dinamiğini kontrol eden güç
olarak tanımlanır. Hegselmann- Krause (HK) modeli bu tür sistemlere bir örnektir [8]:
𝑑𝑥0
𝑑𝑡

= 𝑢(𝑡),

𝑁

𝑑𝑥𝑖
= ∑ 𝑎𝑖𝑗 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) + 𝐶𝑖 (𝑥0 − 𝑥𝑖 ),
𝑑𝑡

𝑖 = 1,2, … , 𝑁.

(7𝑎 − 𝑏)

𝑗=1

Burada lider, grup elemanlarının düşüncelerinden etkilenmeyen ama diğer elemanları
etkileyen birey olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi 𝑥0 bireyi sadece 𝑢(𝑡) ile değişen ve
diğer bireylerden etkilenmeyen bir düşünce evrimine sahiptir ve gruptaki lideri temsil
etmektedir.
Yukarıda bahsedilen literatürün motivasyonuyla, bu bildirinin konusunu aşağıdaki iki
maddeyle çerçevesi çizilen problem oluşturmaktadır:
 (5) sistemi ile verilen düşünce dinamiği, grupta bir lider bireyin varlığında
matematiksel olarak nasıl modellenir ? (5) ve (7) sistemlerinin birlikte ele alınmasına
karşılık gelen bu karar verme modeli literatürde incelenmemiş bir problemdir.
 Bu model oluşturularak [6]’da yapılan analizin doğrultusunda incelenip parametre
uzayı üzerinden dallanma analizi ile sistemin son, stabil durumu hakkında fikir ayrılığı
(SHD), çoğunluk (MR), veya fikir birliği (SLD) öngörüleri yapılabilir mi ?
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(5) ve (7) sistemleri birlikte düşünüldüğünde karar verme dinamiği problemimize esas olacak
model,
𝑑𝑥0
= 𝑢(𝑡)
𝑑𝑡
𝑁

𝑑𝑥𝑖
= −𝛾𝑖 (𝑥𝑖 − 𝜇𝑖 ) + ∑ 𝜅𝑖𝑗 ℎ(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) + 𝐶𝑖 (𝑥0 − 𝑥𝑖 ),
𝑑𝑡

𝑖 = 1,2, … , 𝑁

(8𝑎 − 𝑏)

𝑗=1

şeklinde olup [6] ve [8]’de ele alınan dinamik sistemlerin bir kombinasyonudur. Tekrar ifade
edilirse, 𝑥0 diğer bireylerin düşüncelerinden etkilenmeyen liderdir. Diğer tüm bireyler ise (5)
sisteminde ifade edilen dinamiğe sahip olmak yanında 𝑥0 ’ın evriminden de etkilenmektedir.
𝐶𝑖 terimi liderin her bir birey üzerindeki etkisinin şiddetini ifade etmektedir [8]. Bu sabit lider
olarak adlandırılan karar vericinin, topluluktaki diğer bireyler üzerindeki baskınlığını
değiştirmek için kullanılır.
Yukarıdaki genel formu verilmiş olan denklem sistemi üç tane karar verici ve bir lidere sahip
bir topluluk için [6]’da verilen analiz çerçevesinde yeniden düzenlendiğinde
𝑑𝑥0
= 𝑢(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑥1
= −(𝑥1 − 𝜇1 ) + (𝜅 + 𝜈) ℎ(𝑥2 − 𝑥1 ) + 𝐶1 (𝑥0 − 𝑥1 ),
𝑑𝑡
𝑑𝑥2
= −𝑥2 + (𝜅 − 𝜈) [ℎ(𝑥1 − 𝑥2 ) + ℎ(𝑥3 − 𝑥2 )] + 𝐶2 (𝑥0 − 𝑥2 ),
𝑑𝑡
𝑑𝑥3
= −(𝑥3 − 𝜇3 ) + (𝜅 + 𝜈) ℎ(𝑥2 − 𝑥3 ) + 𝐶3 (𝑥0 − 𝑥3 )
(9𝑎 − 𝑑)
𝑑𝑡
sistemi elde edilir. Lider etkisinin tüm karar vericiler üzerindeki etkisinin eşit olduğu kabulü
altında tek bir 𝐶𝑖 değeri seçilerek (8) sisteminin incelemesi bu bildiride gerçekleştirilecek
analiz olacaktır.
Bu sistemde sabit 𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶3 =0.05 değeri alınarak, 𝜅 = 1, 𝜅 = 1.5 ve 𝜅 = 3 parametre
değerleri için (9) sistemi MATLAB kullanılarak çözüldüğünde, sırasıyla simetrik yüksek fikir
ayrılığı (SHD), çoğunluk yönetimi-MR ve simetrik düşük fikir ayrılığı SLD olarak
adlandırılan üç farklı davranış durumunun ortaya çıkmasıyla karşılaşılmaktadır (Şekil-1).
Sistemin sayısal çözümü, 𝑢(𝑡) = 0, 𝑥0 ≡ 𝑥0 (0) = 4, 𝑥1 (0) = −2.5, 𝑥2 (0) = 0
ve
𝑥3 (0) = 2.5 başlangıç koşulları için gerçekleştirilmiştir.
SHD durumunda lider etkisi ve bağlanma kuvveti küçük olduğu için fikir ayrılığı maksimum
seviyededir. Karar vericilerin ortak bir düşünceyi kabul etmeleri imkansızdır. MR durumunda
merkezdeki karar verici, uçtaki karar vericilerden birine yaklaşarak çoğunluk çifti (majority
pair) olarak adlandırılan davranışı ortaya çıkarır. Topluluktaki yeterli çoğunluk sağlanırsa, bu
çiftin kararı topluluğun kararı olarak kabul edilir. SLD durumunda ise, uçtaki karar vericiler
merkezdeki karar vericinin düşüncesine yaklaşır ve topluluktaki bireylerin fikir ayrılığı en
düşük seviyede olmaktadır. Topluluğun kararı merkezdeki karar vericinin düşüncesine çok
yakındır.
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Şekil-1: C=0.05 değeri seçilerek sırasıyla 𝜅 = 1, 𝜅 = 1.5 ve 𝜅 = 3 değerleri için ortaya çıkan farklı düşünce davranış
şekillerinin evrimini gösteren (8) sisteminin çözümleri.
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SONUÇLAR
Bu çalışmada, lider birey olarak adlandırılan 𝑥0 bireyinin yukarıda bahsedilen davranış
şekillerinin oluşumunda etkisi incelenmiştir. 𝜅 − Δ𝜇 parametre çiftinin hangi değerleri için,
𝑥0 lider bireyin olmadığı durumda yukarıda verilen topluluktaki karar dinamiğini modelleyen
denklem sisteminin çözümlerinin SHD, MR ve SLD davranış tiplerini ortaya çıkardığı
bilinmektedir [6]. Gabbay ilgili çalışmasında ilgili denklem sistemine dallanma (bifurcation)
analizi yaparak, 𝜅 − Δ𝜇 parametrelerinin davranış sınıflarına olan bu etkisini lider bireyin
olmadığı durumda belirlemiştir. Benzer bir yöntemle düşük profilli bir lider bireyin olduğu
sistemde (C=0.05) benzer davranış gözlenebilir. Gabbay’ın lider bireyin olmadığı durumdaki
sistem için kullandığı yöntem kullanılarak, daha ileriki bir çalışmada, liderin olması
durumunda dallanma analizi yapılarak, 𝜅 − Δ𝜇 parametre uzayında davranış şekillerinin nasıl
değiştiği irdelenecektir. Dallanma analizini daha kolay yapabilmek için, fikir ayrılığı 𝑟 =
1
𝑥3 − 𝑥1 , asimetri 𝑠 = 𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥1 ve ortalama düşünce 𝑥̅ = 3 (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ) olarak
adlandırılan yeni bağımlı değişkenler tanımlanarak, ilgili denklem sistemi aşağıdaki formda
yeniden ifade edilir:
𝑥0 (𝑡) = 𝑥0 = 𝑠𝑏𝑡.,
𝑑𝑟
𝑟+𝑠
𝑟−𝑠
= 𝜇3 − 𝜇1 − (1 + 𝐶)𝑟 − (𝜅 + 𝜈) [ℎ (
)+ℎ(
)],
𝑑𝑡
2
2
𝑑𝑠
𝑟+𝑠
𝑟−𝑠
= 𝜇3 + 𝜇1 − (1 + 𝐶)𝑠 − (3𝜅 − 𝜈) [ℎ (
)−ℎ(
)],
𝑑𝑡
2
2
𝑑𝑥̅ 1
2
𝑟+𝑠
𝑟−𝑠
= (𝜇3 + 𝜇1 ) − (1 + 𝐶)𝑥̅ + 𝐶𝑥0 − 𝜈 [ℎ (
)−ℎ(
)]. (10𝑎 − 𝑑)
𝑑𝑡 3
3
2
2
Bu sisteme dallanma analizi yapılarak, 𝜅 − Δ𝜇 parametre çiftinin davranış tiplerinin
oluşmasındaki etkisinin çatal tipi (pitchfork) dallanma oluşturacak şekilde ortaya çıktığının
gösterilebileceği düşünülmektedir.
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2
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Bakü
ABSTRACT
In this study, an investigation of free vibration of hollow sphere with non-homogeneous
initial stresses are made within the scope of the exact equations of three dimensional
linearized theory of elastic waves in initially stressed bodies[1]. Corresponding eigenvalue
problem for the non-homogeneous initial stressed hollow sphere is solved with employing
the discrete-analytical solution method proposed in [2, 3]. Numerical results on the natural
frequency for the torsional vibration mode are presented and discussed. In particular, it is
established that the non-homogeneous initial stresses caused by the external compression
of the hollow sphere with uniformly distributed normal forces causes a decrease of the
values of the natural frequencies of the hollow sphere under consideration
ÖZET
Ele alınan çalışmada, homojen olmayan öngerilme içeren içi boş kürenin serbest titreşimi,
öngerilmeli cisimlerde elastik dalgaların üç boyutlu lineerize edilmiş kesin denklemleri
çerçevesinde yapılmıştır [1]. Uygun özdeğer problemleri, [2, 3]’de geliştirilen diskrit
(ayrık) analitik metot yardımıyla çözülerek, kürenin torsiyonel titreşmine ait doğal
frekansların sayısal değerleri bulunmuş ve bu değerlere homojen olmayan öngerilmelerin
etkisi incelenmiştir. Özel olarak, kürenin dış yüzeyinden etki eden normal basınç
kuvvetlerinin sebep olduğu ön gerilmelerin, doğal frekansların değerini azalttığı tespit
edilmiştir.
GİRİŞ
İçerisinde b yarıçaplı boşluk olan a yarıçaplı küre için (r ,  ,   küresel koordinatlarda
verilmiş çözüm bölgesi (Şekil 1)
  a  r  b, 0     , 0    2 

(1)

olsun. Bu bölgede sağlanan lineerize edilmiş üç boyutlu elastodinamik hareket denklemleri
(k )

(k )
(k )
trr
 2ur( k )
1 t r
1 t r 1 ( k ) ( k ) ( k ) ( k )
,


 2trr  t  t  t r cot   
r
r 
r sin  
r
t 2
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tr(k )











(k )
(k )
 2u( k )
1 t
1 t 1 ( k ) ( k )
(k )
(k )
,


 2tr  t r  t  t cot   
r
r 
r sin  
r
t 2
(k )





(k )
 2u( k )
1 t
1 t 1 ( k ) ( k )
(k )
(k )


 2tr  t r  t
 t
cot   
r
r 
r sin  
r
t 2

tr(k )



(2)

burada
(0)
trr   rr   rr

ur
(0)  ur u 
(0) u
, t      
,
 
 , tr   r   rr
r
r
 r r 

u
1 u 
(0)  ur
(0)  ur u 
t    

 ,
  cot 
 , t r    r    
r r sin   
 r
 r r 
(0)
tr   r   rr

u
ur u
(0)  1
, t r   r  


r
r
 r sin  


(0) u
,
 , t      
r


u
u 
(0)  1
t    
 cot   

r 
 r sin  

(3)

dir. (3)’de  rr ,..,   küresel koordinatlarda gerilme tansörü bileşenlerini, ur , u ve u
küresel

koordinatlarda

yerdeğiştirme

vektörü

bileşenlerini

ve

(0)
(0)
 rr
  rr
(r ) ,

(0)
(0)
(0)
(0)

  
(r ) ile  
  
(r ) kürenin yapısında bulunan öngerilmeyi gösteren
fonksiyonlardır.

Şekil 1. Çözüm bölgesi
Ele alınan küre için bünye denklemleri,

 rr   ( rr     )  2 rr ,    ( rr     )  2 ,
    ( rr     )  2 ,  r  2 r ,
  2  ,  r  2 r
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şekildeğiştirme-yerdeğiştirme bağıntıları,

 rr 

ur
1 u 1
1 u 1
1
,  
 ur ,  
 ur  u cot  ,
r  r
r
r sin   r
r

1  u

1 u

1  1 u

u 

u

u




   cot  ,
r   , 
 r    


  

2  r r 
r 
2  r  r sin  
r


1

1  u
1 ur u 

 
2  r r sin  
r 

 r  

(5)

olarak verilebilir. (1)-(4) denklem takımı, homojen olmayan öngerilme içeren, içerisinde b
yarıçaplı boşluk olan a yarıçaplı kürenin hareketini temsil eden denklemler takımı olur. Bu
değişken katsayılı denklemler takımının ele alınan sınır koşulları çerçevesinde çözümü,
diskrit-analitik metod yardımıyla yapılacaktır [2, 3]. Bu metoda göre ele alınan çözüm
bölgesi sonlu sayıda alt bölgeye (katmana) ayrılır. Her bir katmanda öngerilmelerin değeri
sabit kabul edilecektir. Dolayısıyla sonlu N adet katmandan oluşan ve her katmanda sabit
öngerilmesi olan çok katlı küre olarak problem modellenecektir. Katmanlar arası ideal
temas koşulları koşullarının sağlandığı varsayılır. Buna göre çözüm bölgesi
N




   k için k  rk 1  r  rk ,     , 0    2  , ( r0  b ve rN  a ) (6)
2
2
k1



olan k. katmandaki öngerilmeler
(0) 0
(0) 0
(0) 0
 rr
(rk ) ,  
(rk ) , rk0   rk  rk 1  2
(rk ) ve  

(7)

şeklinde aranır. Dolayısıyla, değişken katsayılı (2) ve (3) denklemler takımı, (6) ve (7)
yardımıyla ayrıklaştırılarak, her katman için sabit katsayılı kısmı türevli denklemler
takımına, dönüştürülür. Katmanlar arası ideal temas koşulları ile kürenin dış ve iç
yüzeylerinde verilen yükleme durumu çerçevesinde, her k. katman için elde edilen sabit
katsayılı kısmı türevli bu denklemler takımının çözümü, her biri dalga denklemini sağlayan
 (r ,  ,  ), (r ,  ,  ) ve  (r ,  ,  ) Helmholtz potansiyelleri yardımıyla [4],

ur( k )

(k )
1  ( k ) 1  2 (r  ( k ) )
 ( k )  2 (r  ( k ) )
( k ) 1 
2 (k )
,
u 




 r 
r
r 
sin  
r  r
r 2
(k )

u

1  ( k )  ( k )
1  2 (r  ( k ) )
,



r sin  

r sin   r

(8)

(0)
(0)
(0)
(r k ) ) için (8)
(rk )   
(r k ) (   rr
şeklinde analitik olarak belirlenir. Özel olarak 

denklemleri (2)-(3) de yerine yazılır ve gerekli matematiksel işlemler yapılırsa,  ( k ) ,
 ( k ) ve  ( k ) potansiyelleri için
1  
 ( k ) 
 ( k )   
(0)
2  


 2 


(
r
)
r

 (k )   
rr k
(k )


r

r

r
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 ( k )  1  2
cot




  (rk )  2
 (k )   2
 r r    r  2



(0)

(k )
1
2
 

 (k )  2 2
2
   r sin  

(k ) 
2
 


 (k ) 
t 2
  

(k )
 
 (k )  ’
  

 1   2  (k ) 
(0)
     2 ( k )   rr
(rk ) 
  
r

 r r  r
 cot   ( k ) 1  2 ( k )
1
 2 (k ) 
 2 (k )
  (rk )  2
  2 2  2 2
   2
r 
r sin   2
t
 r r

(0)

(9)

denklemleri elde edilir. Burada,

2 

1   2  
cot   1  2
1
2


,
.
r






 
r 2 r  r 
r 2 r r 2  2 r 2 sin 2   2

(10)

(0)
(0)
(0)
işaretlemeleri kullanılmıştır. Belirtelim ki,  rr
(rk )  
(rk )   
(rk )  0 durumunda

(9) denklemleri klasik lineer elastodinamik’in, örneğin [4]’de verilen uygun denklemleri
ile çakışmaktadır. Dolayısıyla, tarafımızca elde edilen (9) denklemleri uygun klasik
denklemlerin genelleştirilmiş halidir.
(9) denklemlerinin çözümü, değişkenlerine ayırma metodu yardımıyla, yani farklı
değişkenlere bağlı üç ayrı fonksiyonun çarpımı seklinde aranır. Bu fonksiyonların  - ya
bağlı olanı Pnm (cos  ) ile işaret edilen m. dereceden Asosiye Legendre polinomu,  -ye
bağlı olanı ise cos m ve sin m biçiminde elde edilir ve sonuçta  ( k ) ,  ( k ) ve  ( k )
potansiyelleri için aşağıdaki ifadeler yazılabilir.

 ( k )  ( ( k ) r )1 2 F( k ) ( ( k ) r ) Pnm (cos  ) cos m eit
 ( k )  (  ( k ) r )1 2 F( k ) (  ( k ) r ) Pnm (cos  )sin m eit ,
 ( k )  (  ( k ) r )1 2 F( k ) (  ( k ) r ) Pnm (cos  ) cos m eit

(11)

(9) ve (11)’den F( k ) (n, r ) , F( k ) (n, r ) ve F( k ) (n, r ) fonksiyonları için aşağıdaki
denklemler elde edilir.
d 2 F( k ) (n, r )
dr 2

(k )
2 dF   (n, r )  ( k ) 2  n( k ) ( n( k )  1)  ( k )

  ( ) 
 F   ( n, r )  0 ,


r
dr
r2



d 2 F( k ) (n, r )
dr 2
(

)  

(k ) 2

2

(k )
2 dF (n, r )  ( k ) 2 n( k ) (n( k )  1)  ( k )

  ( ) 
 F (n, r )  0 ,
2


r
dr
r



(0)
/ (    rr
(rk )) ,

1
 n(k )   
2

(0)
1
(k )
( k ) (     ( rk ))

  n(n  1) , 
,
(0)
4
(    rr
( rk ))

1
1
(0)
( ( k ) )2   2 / (  2   rr
(rk )) ,n(k )   
  ( k ) n(n  1) ,
2
4
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 (k ) 

(0)
(  2    
( rk ))
(0)
(  2    rr
( rk ))

.

(12)

(12) denklemlerinin çözümü küresel Bessel fonksiyonlari ile

F( k ) (n, r )  C ( k ) j

 n( k )

F( k ) (n, r )  E ( k ) j

( ( k ) r )  D ( k ) y

 n( k )

 n( k )

( ( k ) r )  G ( k ) y

( ( k ) r ) ,

 n( k )

F( k ) (n, r )  A( k ) j

n( k )

( ( k ) r ) ,

( ( k ) r )  B ( k ) y

n( k )

( ( k ) r ) ,

(13)

biçiminde bulunur. Burada,
1
2

1
2

 
 
j (cr )  
 J 1 2 (cr ) , y (cr )  
 Y 1 2 (cr ) ,
 2cr 
 2cr 

(14)

ve J 1 2 (cr ) , Y 1 2 (cr ) sırasıyla birinci ve ikinci tür Bessel fonksiyonlarıdır.
(11)-(14) denklem ve ifadeleri (8)’de yerine yazılır ve düzenlenirse, küresel yerdeğiştirme
fonksiyonları, bu yerdeğiştirme fonksiyonları (5) ve (4) denklemlerinde yerine yazılarak,
küresel gerilme tansörünün bileşenleri elde edilir. Belirtelim ki, yerdeğiştirme ve gerilme
fonksiyonlarının ifadeleri çok uzun olduğu için burada yer verilmemiştir.
(0)
Bu çalışmada, küredeki öngerilmelerin  rr

r a

(0)
 q ve  rr

r b

  p şeklinde verilen

dış kuvvetlerin etkisi ile oluştuğu kabul edilmektedir. Bu kuvvetlerin oluşturduğu
öngerilmeler ise
(0)
 rr

 p

a3 (r 3  b3 )
(a  b )r
3

3

3

q

(0)
(0)

  
 p

b3 (a3  r 3 )
(a  b )r
3

3

3

a3 (2r 3  b3 )
2(a3  b3 )r 3

(0)
(0)
,  r(0)
   r     0 ,

q

b3 (2r 3  a3 )
2(a3  b3 )r 3

,

(15)

(0) 0
(0) 0
(0) 0
(rk ) ,  
(rk ) gerilme
(rk ) ve  
biçiminde belirlenir [5]. Dolayısıyla, (7)’deki  rr
değerleri (15)’den belirlenecektir.

Yukarıda söylenenler çerçevesinde, katmanlar arasındaki ideal temas koşullarından ve
uygun sınır koşullarından (14)’deki ifadelere dahil olan bilinmeyen sabitler için bir
birinden bağımsız iki grup homojen cebirsel denklemler takımı elde edilir. Bu gruplardan
birincisi A( k ) , B ( k ) , E ( k ) ve G ( k ) bilinmeyenlerini, ikincisi ise C ( k ) and D ( k )
bilinmeyenlerini içermektedir. Birinci grup denklemlerin çözümü sferik titreşim modunu,
ikinci grup denklemler ise torsiyonel titreşim modunu belirlemektedir. Birinci grup
denklem takımının katsayılar matrisinin determinantını sıfırlayarak sferik titreşim moduna
ait doğal frekans denklemi, ikinci grup denklem takımının katsayılar matrisinin
determinantını sıfıra eşitleyerek torsiyonel titreşim moduna ait doğal frekans denklemi elde
edilir. Bu denklemler uygun sayısal yöntemlerle çözülerek doğal frekanslar elde edilir. Bu
makalede sadece torsiyonel titreşim moduna ait sayısal sonuçlar ve bu sonuçların
incelenmesi verilmektedir.
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SAYISAL SONUÇLAR
Uygun frekans denkleminin çözümü MATLAB’de tarafımızdan yapılan algoritma ve
programlar yardımıyla sayısal olarak yapılmış ve ele alınan homojen olmayan öngerilmeli
içi boş kürenin torsiyonel titreşimine ait fundamental frekansları elde edilmiştir. Belirtelim
ki, tarafımızdan yapılan algoritma ve programların doğruluğu, yapıda öngerilme olmadığı
durumlarda içi boş veya dolu kürenin temel frekanslarına ait sayısal sonuçlar ile test
edilmiş ve tarafımızdan yapılan algoritma ve programlar yardımıyla bulunan sayısal
sonuçlarımıza güven sağlanmıştır [3,4].
Çizelge 1. Boşluk içeren homojen kürede alınan küresel alt bölgelerin (kabukların) sayısı
N’nin fundamental doğal frekans değerine etkisi ( b / a  0, 2 ; q /   0 ve p /   0,1 ).

n
0

1

   a  (1) /  (1)

N

1.Kök

2.Kök

3.Kök

4.Kök

5.Kök

3

3,5965

6,4255

9,2395

12,0765

14,9325

5

3,5925

6,4175

9,2265

12,0585

14,9105

7

4,3015

6,9105

9,5785

12,3215

15,1175

11

3,5875

6,4075

9,2115

12,0365

14,8825

15

3,5865

6,4045

9,2065

12,0295

14,8735

21

3,5845

6,4015

9,2025

12,0235

14,8655

3

4,3035

6,9155

9,5875

12,3375

15,1395

5

4,3015

6,9125

9,5815

12,3275

15,1255

7

3,5905

6,4125

9,2195

12,0485

14,8975

11

4,3005

6,9095

9,5755

12,3155

15,1085

15

4,3005

6,9085

9,5735

12,3125

15,1035

21

4,3005

6,9085

9,5715

12,3095

15,0995

Yapıda homojen olmayan öngerilme içeren kürenin doğal titreşim probleminin çözümünde
ortaya çıkan değişken katsayılı kısmi türevli diferansiyel denklem takımının çözümü; ele
alınan çözüm bölgesinin (7)’de verildiği gibi sonlu N adet alt katmana (kabuklara)
ayrılmış ve her alt bölgede öngerilme fonksiyonu yerine uygun sabit bir değeri alınmıştır.
Bu sayede değişken katsayılı kısmi türevli denklemler takımı, sabit katsayılı kısmı türevli
denklemler takımına dönüştürülmüş olunur. Yeni durumda, N katmandan oluşan çözüm
bölgesi için N’nin sayısal değeri, sayısal sonuçların belirli bir asimtoda yakınsamasından
belirlenmiştir. Katman sayısına göre belirlenen Torsiyonel doğal frekans değerleri Çizelge
1’de, sadece n =0 ve 1 harmonikleri için verilmiştir; n=2-5 harmonikleri için de benzeri bir
durum tespit edilmiştir. Bu çizelgede verilen sayısal sonuçlardan farklı kökler, farklı N
değerleri için asimtoda gitmektedir. Bununla beraber çalışmanın bundan sonraki yapılacak
hesaplamalarında katman sayısı N=21 olarak alınacaktır.
Çizelge 2 (Çizelge 3)’de yapıda öngerilmeye neden olan p /  dış basınç ( q /  iç basınç)
değerinin, ele alınan öngerilmeli içi boş kürenin torsiyonel doğal frekanslarına etkisi ilk 5
harmoniğin ilk beş kökü için doğal frekanslar verilmiştir. Her iki çizelgede n büyüdükçe
köklerde monotonluk yoktur, bununla beraber p /  değerinin artması doğal frekansları
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düşürürken, q /  değerinin artması, doğal frekansların değerini büyütmektedir. Bununla
beraber, p /  dış basınç yoğunluğunun doğal frekans değerlerine etkisi, q /  iç basınç
yoğunluğundan daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 3’de farklı p /  ve q /  için torsiyonel doğal titreşim frekansları belirlenmiştir.
Çizelgeden görüldüğü üzere, bu iki parametrenin birlikte yapı elemanına etki etmeleri
durumunda    a  (1) /  (1) değerine ortak etkileri,

bu iki parametrenin ayrı ayrı

   a  (1) /  (1) değerine etkilerinin süperpozesi olduğu görülmektedir.
Çizelge 2. Dış basınç p /  ’nün fundamental doğal frekans    a  (1) /  (1) ’ya etkisi
( b / a  0, 2 ve q /   0 )
p/

0

0,001

0,005

0,01

   a  (1) /  (1)

n
1.Kök

2.Kök

3.Kök

0

4,8375

8,6425

12,4285 16,2445 20,0885

1

5,7995

9,3105

12,9015 16,5985 20,3665

2

2,5005

7,1175

10,4795 13,8275 17,3105

3

3,8645

8,4385

11,8435 15,0935 18,3715

4

5,0945

9,7115

13,1975 16,4895 19,6965

5

6,2655

10,9505 14,5075 17,8655 21,1135

0

4,8245

8,6195

12,3965 16,2025 20,0365

1

5,7845

9,2865

12,8685 16,5555 20,3135

2

2,4935

7,0995

10,4525 13,7915 17,2655

3

3,8545

8,4165

11,8125 15,0545 18,3245

4

5,0815

9,6855

13,1625 16,4465 19,6455

5

6,2495

10,9215 14,4695 17,8195 21,0585

0

4,7745

8,5305

12,2675 16,0335 19,8275

1

5,7245

9,1905

12,7355 16,3835 20,1025

2

2,4675

7,0255

10,3435 13,6485 17,0865

3

3,8145

8,3285

11,6895 14,8985 18,1345

4

5,0285

9,5845

13,0265 16,2755 19,4415

5

6,1845

10,8075 14,3195 17,6345 20,8405

0

4,7115

8,4185

12,1055 15,8225 19,5655

1

5,6495

9,0705

12,5685 16,1695 19,8395

2

2,4355

6,9325

10,2085 13,4695 16,8635

3

3,7645

8,2185

11,5355 14,7035 17,8965

4

4,9625

9,4585

12,8545 16,0625 19,1865
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0,03

0,05

5

6,1025

10,6655 14,1305 17,4025 20,5665

0

4,4615

7,9705

11,4605 14,9785 18,5215

1

5,3495

8,5895

11,9025 15,3115 18,7855

2

2,3055

6,5635

9,6655

3

3,5625

7,7805

10,9215 13,9215 16,9465

4

4,6965

8,9535

12,1705 15,2075 18,1655

5

5,7765

10,0955 13,3775 16,4765 19,4725

0

4,2105

7,5215

10,8145 14,1335 17,4765

1

5,0505

8,1095

11,2365 14,4535 17,7325

2

2,1755

6,1935

9,1235

3

3,3615

7,3415

10,3075 13,1395 15,9965

4

4,4315

8,4485

11,4855 14,3525 17,1455

5

5,4505

9,5265

12,6245 15,5495 18,3775

12,7555 15,9695

12,0405 15,0755

Çizelge 3. İç basınç q /  ’nün Torsiyonel fundamental doğal frekans

   a  (1) /  (1) ’ya etkisi ( b / a  0, 2 ve p /   0 )
q/

0

0,01

0,02
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   a  (1) /  (1)

n
1.Kök

2.Kök

3.Kök

0

4,8375

8,6425

12,4285 16,2445 20,0885

1

5,7995

9,3105

12,9015 16,5985 20,3665

2

2,5005

7,1175

10,4795 13,8275 17,3105

3

3,8645

8,4385

11,8435 15,0935 18,3715

4

5,0945

9,7115

13,1975 16,4895 19,6965

5

6,2655

10,9505 14,5075 17,8655 21,1135

0

4,8375

8,6435

12,4305 16,2475 20,0915

1

5,8005

9,3115

12,9035 16,6005 20,3695

2

2,5005

7,1185

10,4815 13,8285 17,3125

3

3,8655

8,4395

11,8445 15,0965 18,3745

4

5,0955

9,7125

13,1995 16,4925 19,6995

5

6,2665

10,9525 14,5095 17,8685 21,1165

0

4,8385

8,6455

12,4325 16,2495 20,0955

1

5,8015

9,3125

12,9055 16,6025 20,3715

2

2,5005

7,1195

10,4825 13,8305 17,3145

3

3,8655

8,4405

11,8465 15,0985 18,3765
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0,03

0,05

4

5,0965

9,7145

13,2015 16,4945 19,7025

5

6,2675

10,9545 14,5125 17,8715 21,1195

0

4,8395

8,6465

12,4345 16,2525 20,0985

1

5,8025

9,3145

12,9075 16,6045 20,3745

2

2,5015

7,1205

10,4845 13,8325 17,3165

3

3,8665

8,4425

11,8485 15,1005 18,3795

4

5,0975

9,7155

13,2035 16,4975 19,7055

5

6,2695

10,9555 14,5145 16,2495 20,0955

0

4,8375

8,6435

12,4305 16,2475 20,0925

1

5,8015

9,3115

12,9035 16,5995 20,3685

2

2,5015

7,1205

10,4825 13,8295 17,3125

3

3,8665

8,4415

11,8475 15,0985 18,3755

4

5,0975

9,7155

13,2025 16,4955 19,7025

5

6,2685

10,9555 14,5135 17,8725 21,1205

Çizelge 4. İç basınç q /  ve dış basınç p /  ’nün birlikte olması durumunda
Torsiyonel fundamental doğal frekans    a  (1) /  (1) ’ya etkisi ( b / a  0, 2 )
p/

0,01

0,01

0,01

q/

0,01

0,02

0,03

   a  (1) /  (1)

n
1.Kök

2.Kök

3.Kök

0

4,7125

8,4195

12,1075 15,8255 19,5695

1

5,6505

9,0715

12,5705 16,1715 19,8425

2

2,4355

6,9345

10,2095 13,4715 16,8655

3

3,7645

8,2205

11,5375 14,7055 17,8995

4

4,9625

9,4605

12,8565 16,0645 19,1895

5

6,1035

10,6675 14,1335 17,4055 20,5695

0

4,7135

8,4205

12,1095 15,8275 19,5725

1

5,6515

9,0725

12,5725 16,1735 19,8455

2

2,4355

6,9355

10,2115 13,4735 16,8675

3

3,7655

8,2215

11,5395 14,7075 17,9015

4

4,9635

9,4615

12,8585 16,0675 19,1925

5

6,1045

10,6695 14,1355 17,4085 20,5725

0

4,7125

8,4195

12,1085 15,8265 19,5715

1

5,6495

9,0695

12,5685 16,1685 19,8405

2

2,4355

6,9335

10,2085 13,4695 16,8615
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0,03

0,03

0,03

0,01

0,02

0,03

3

3,7645

8,2205

11,5365 14,7035 17,8955

4

4,9635

9,4605

12,8565 16,0635 19,1865

5

6,1045

10,6675 14,1325 17,4035 20,5675

0

4,4625

7,9715

11,4625 14,9805 18,5245

1

5,3505

8,5905

11,9045 15,3135 18,7885

2

2,3055

6,5645

9,6675

3

3,5635

7,7815

10,9235 13,9235 16,9485

4

4,6975

8,9555

12,1725 15,2095 18,1685

5

5,7775

10,0975 13,3805 16,4795 19,4755

0

4,4625

7,9725

11,4645 14,9835 18,5275

1

5,3515

8,5925

11,9065 15,3155 18,7915

2

2,3055

6,5655

9,6685

3

3,5645

7,7835

10,9255 13,9255 16,9515

4

4,6985

8,9565

12,1745 15,2125 18,1715

5

5,7785

10,0995 13,3825 16,4815 19,4785

0

4,4635

7,9735

11,4665 14,9865 18,5315

1

5,3525

8,5935

11,9075 15,3185 18,7945

2

2,3065

6,5665

9,6705

3

3,5645

7,7845

10,9275 13,9275 16,9545

4

4,6995

8,9585

12,1765 15,2145 18,1745

5

5,7795

10,1015 13,3845 16,4845 19,4815

12,7575 15,9715

12,7595 15,9745

12,7605 15,9765
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ABSTRACT
The experimental behaviour of concrete cylinders confined with carbon fiber reinforced
polimer (CFRP) fabric and glass fiber reinforced polimer(GFRP) fabric is presented in this
paper. Three different concrete classes of C20, C50, and C80 and two different wrap
thicknesses ; 1,2 and two types of fabric (CFRP, GFRP) were used as the variables Fortyfive
specimens (150x300mm) were subjected to axial compression .Load, axial strain and lateral
strain of concrete were measured during the test. Strength-stress relations are given with
tables. The results demonstrated that wrapping cylinder samples under axial loading with
CFRP or GFRP increased their strength and ductility.

ÖZET
Bu çalışmada karbon elyaf ve cam elyaf kumaş ile sargılı beton numunelerinin eksenel basınç
altında davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde üç farklı beton sınıfı; C20, C50,
C80 , iki kumaş çeşidi Karbon elyaf kumaş (CFRP) ve Cam elyaf kumaş (GFRP), iki farklı
sargı sayısı kullanılmıştır. Laboratuvar ortamında hazırlanan 150x300mm ölçülerinde silindir
numunenin sargılı ve sargısız durumları için deneyler yapılmıştır. Deneyler sonucunda her bir
beton sınıfı ve kumaş çeşidi için ortalama dayanım değerleri belirlenerek Eksenel GerilmeEksenel Şekil değiştirme diyagramları elde edilmiştir. Sonuçlar betonun karbon elyaf ve cam
elyaf ile sargılanmasının dayanım ve sünekliliği oldukça arttırdığını göstermiştir.
GİRİŞ
Basınç dayanımı yüksek, çekme dayanımı düşük ve gevrek bir malzeme olan betonun
sünekliliğini arttırmak için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemlerden bazıları
içerisine donatı eklemek, çelik, naylon gibi sünek malzemelerden yapılmış lifleri koymak
veya yanal deformasyonlarını etriye fret gibi sargılarla, çelik tüple sınırlandırmak olup
günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan seçeneklerdendir.
Betonu lifli polimer tüplerle sınırlandırmak veya lifli polimer malzeme olan elyaf kumaşlarla
sarmak yapı elemanın depreme dayanıklı olarak yapılmasında veya var olan yapı elemanının
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depreme karşı güçlendirilmesinde kullanılabilir.[1]. FRP tüp veya sargı betonun yanal
deformasyonunu sınırlandırarak dayanım ve düktiliteyi önemli ölçüde arttırır. [1, 2]. Beton
dolu FRP tüpler köprü ayaklarında, güç iletim hatlarında yer altı yapılarında özellikle
korozyona karşı koruma sağlarlar.[3] FRP sargılama ise onarımdan güçlendirmeye bir çok
alanda kullanılır. FRP sargıların beton yapı elemanı üzerinde sınırlama etkisi betonun
dayanımına, lif ve epoksinin özelliklerine , sargının kalınlığına, kesitin biçimine ve narinliğe
bağlı olarak değişir.[2] Elyaf sargılı betonla ilgili yapılmış farklı çalışmalar son yıllarda hızla
artmaktadır. Bunlardan . Özbakkaloglu Daire, dikdörtgen ve kare kesitli beton dolu 92 adet
beton dolu FRP numuneyi test ederek beton dayanımı, FRP tüp malzemesinin türü, tüplerin
üretim metodu ve numune boyutlarının basınç dayanımı üzerindeki etkilerini incelemiştir.
Kesitin şekli, betom sınıfı , tüp malzemesinin cinsinin basınç dayanımı üzerinde oldukça etkili
olduğunu, numune boyutunun ise basınç dayanımı üzerinde daha az etkili olduğunu
göstermiştir.[4]. Flisak ve arkadaşları 60-67Mpa dayanıma sahip betonla dolu 1.75-1.80m
arasında değişen boya sahip GFRP numuneleri eksenel yük ve eğilme etkisinde test
etmişlerdir. Boyuna doğrultuda yerleşen liflerin eğilme dayanımı ve düktiliteyi arttırıken
enine
doğrultuda
yerleşen
liflerin
eksenel
basınç
dayanımını
arttırdığını
göstermiştir[5].Sangeetha ve Sumathi çalışmalarında eksenel basınç altında GFRP sargılı
beton kolonların davranışını incelemişlerdir. 21 adet 150mm çapında 300mm boyunda silindir
numune 7 günlük küre geriye kalan 21 numune 28 günlük küre tabi tutulmuş, GFRP nin sargı
sayısı ve kür süresi arttıkça dayanımın arttığı gözlenmiştir[6].1 m yüksekliğinde toplam 15
adet Daire, kare ve diktörtgen kesitli betonarme kolonların dıştan GFRP ile güçlendirilmesi
Raval ve Dave tarafından incelenmiştir. 9 adedi referans olmak üzere kalan 6 adedinde kare
ve dikdörtgen kesitlerin köşe bölgelerine 20mm çap verilerek GFRP ile sargılanmıştır.
Dairesel kesit dayanım ve eksenel deformasyon yönünden diğer kesitlere göre daha iyi bir
davranış sergilediği görülmüştür.. Ayrıca kolonu sadece sargılayarak orijinal kolon
boyutlarını değiştirmeden yük taşıma kapasitesini arttırmıştır.[7]

DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada da standart beton silindir numunelerin kullanılan sargı sayısına ve beton sınıfına
bağlı olarak sargılı beton numunelerin mekanik özellikleri deneysel olarak araştırılmıştır
C20, C50, C80 olmak üzere üç farklı beton sınıfı için 150x300mm ölçülerinde 45 adet silindir
beton numune Bozok Üniversitesi Yapı ve malzeme laboratuvarlarında hazırlanmıştır. Elek
analizi yapılması ve gronülometri eğrisinin belirlenmesiyle hazırlanan karışım hesabı
gözönüne alınarak belirlenen agrega, çimento, ve su miktarları kullanılarak beton karışımı
hazırlanmıştır. Hazırlanan beton 150x300mm ölçülerinde boş silindir kalıplar içerisine 3
defasında ve her defasında 25 kez şişlenerek doldurulmuştur. Daha sonra beton içerisindeki
boşluğun en aza indirilmesi için sarsma tablasında sarsılarak sıkıştırılmıştır. Beton numuneler
döküldükten bir gün sonra prizini alması için kür havuza konulmuş 28 gün sonra çıkarılmıştır.
Kuruması için oda sıcaklığında bekletilmiştir. Betonların hazırlanmasından sonra karbon elyaf
ve cam elyaf kumaşlar 300mm eninde ve 600 mm boyunda kesilerek hazırlanmışlardır.
Kumaşların kesimi için şarzlı kevlar makası kullanılmıştır.
Her bir beton sınıfı için numunelerden her birinin üçer adedi toplamda 9 adedi referans
numunesi olarak ayrılmıştır. Kalan numunelerden her bir beton sınıfından 3 adedi tek kat
karbon elyaf, 3 adedi çift kat karbon elyaf, 3 adedi tek kat cam elyaf ve 3 adedi iki kat cam
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elyaf ile olmak üzere üç farklı beton sınıfı, iki farklı sargı türü, ve iki farklı sargı katı sayısı
için toplamda 36 adet sargılı beton numunesi hazırlanmıştır. Sargılama sırasında 130mm
bindirme boyu alınmıştır. Sargılamada tek eksenli karbon elyaf kumaş ve tek eksenli cam
elyaf kumaş ve çift bileşenli epoksi kullanılmıştır. (Şekil 1).

(a)

(b)

Şekil1. a) Cam Elyaf Kumaş b) Karbon Elyaf Kumaş

Çift bileşenli epoksi firmanın önerdiği 4:1 oranında epoksi reçinesi ve sertleştiricisinin
düşük devirli matkap yardımı ile karıştırılarak hafif zımparalanmış beton silindir numunelere
mala ve boyacı silindiri yardımıyla sürülmüş ve kumaşlar tek kat veya iki kat olarak
sarılmıştır. İki katın arasına da epoksi karışımı sürülmüştür. 130mm bindirme yapılmıştır.
Dış yüzeye de ortam koşullarından koruma amaçlı ince bir kat epoksi karışımı sürülerek
kurumaya bırakılmıştır.

(a)

(b)
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Şekil 2. a) Cam elyaf kumaşın beton numuneye sarılması
b) Karbon elyaf sargılı beton numunenin test cihazına yerleştirilmesi
İyice kurutulan numuneler 500 tonluk preste eksenel basınç altında test edilmişlerdir.

DENEYSEL SONUÇLAR
Gerilme –şekil değiştirme diyagramlarının incelenmesinden betonun sargılamasının dayanım,
ve süneklilik değerlerinin arttırdığı ve bu artışın özellikle beton dayanımı düştükçe daha iyi
gözlendiği görülmüştür. Sargılı ve sargısız betonun nihai dayanımları incelendiğinde C20
betonunu tek kat karbon elyaf ile sargılamanın dayanımda %100,9 şekil değiştirme
kapasitesinde % 615 iki kat sargılamanın ise dayanımda %170,454 şekil değiştirme
kapasitesinde%941 artış sağladığı görülmüştür . Tek kat cam elyaf sargı uygulanması
durumda %21,36 iki kat cam elyaf sargılanması durumunda ise%59 dayanım artışı sağladığı
ve şekil değiştirme kapasitesinde tek kat sargı için %344 , iki kat sargı için %608 artış
sağladığı görülmektedir. .(Şekil 3).
C50 betonunun karbon elyaf ile sargılanması durumunda sargının tek kat olması halinde
%22,75, iki kat olması durumunda da %62,54 dayanım artışı elde edilmiştir. Sargılamanın tek
kat cam elyaf ile yapılması durumunda dayanım artışı %10,64 olurken iki kat cam elyaf sargı
durumunda dayanım artışı % 11,496 olmuştur. Şekil değiştirme kapasitelerinde ise tek kat
karbon elyaf ve çift kat karbon elyaf sargı durumunda sırasıyla % 22,75ve %62,56 artış
hesaplanmıştır. (Şekil 4)
Karbon elyaf sargılı C80 betonu incelendiğinde sargının tek kat olması durumunda %16,5 iki
kat olması durumunda%25,967 dayanım artışı kaydedilirken C80 betonunun tek kat cam
elyafla sargılanması nedeniyle dayanımında %5,12 lik ve iki kat sargılanması durumunda da
% 11,485 lik bir artış gözlenmiştir. Süneklilik artışı ise tek kat karbon elyaf sargı durumunda
%16,5 iki kat karbon elyaf sargı durumunda ise %25,967 olarak bulunmuştur.
Yapılan deneylerden betonu sargılayarak yanal deformasyonlarını sınırlandırmak beklenildiği
gibi dayanım ve sünekliliği önemli ölçüde arttırdığı ve bu artışın beton dayanımı ile ters
orantılı olduğu görülmüştür. Sargılı beonlar nihai dayanıma ulaştıklarında numunenin orta
bölgelerinde sargı malzemesi koparak ikiye ayrılmıştır. Gerilme-Şekil değiştirme değişimleri
ile ilgili grafikler her beton sınıfı için ortalama olarak verilmiştir.
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Şekil 3. Sargılı ve sargısız C20beton numunelerinin gerilme-şekil değiştirme diyagramları

Şekil 4. Sargılı ve sargısız C50 beton numunelerinin gerilme-şekil değiştirme diyagramları
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Şekil 5. Sargılı ve sargısız C80 beton numunelerinin gerilme-şekil değiştirme diyagramları
Tablo1 Referans betonlarının dayanımları
Alan

Yük

Dayanım

Şekil

2

(mm )

(kN)

(MPa)

Değiştirme

A

P

fco

mm/mm

C20-Ref

17668

388,732

22

0,002309

C55-Ref

17668

963,413

54,5

0,00179

C80-Ref

17668

1414,610

80,1

0,00245

Numune
İsmi
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Tablo2 Sargılı betonların dayanımları
Numune
İsmi

Alan
A
2

(mm )

Nihai
Yük

Nihai
Dayanm

Nihai

P

fcu

Değiştirme

(kN)

(MPa)

Ɛy

Şekil

mm/mm
C20-CFRP-1

17668

781,706

44,2

0,016516

C20-CFRP-2

17668

1051,960

59,5

0,024056

C50-CFRP-1

17668

1182,010

66,9

0,07956

C50-CFRP-2

17668

1566,210

88,6

0,012678

C80-CFRP-1

17668

1649,200

93,3

0,001834

C80-CFRP-2

17668

1782,230

109,9

0,001828

C20-GFRP-1

17668

470,892

26,7

0,010816

C20-GFRP-2

17668

618,809

35

0,017413

C50-GFRP-1

17668

1064,870

60,3

0,003003

C50-GFRP-2

17668

1074,100

60,8

0,002438

C80-GFRP-1

17668

1487,210

84,2

0,003084

C80-GFRP-2

17668

1578,540

89,3

0,005163

SONUÇLAR
Bu çalışmada yanal deformasyonları tek doğrultulu karbon ve cam kumaşlarla sınırlandırılmış
betonların eksenel basınç altındaki davranışları incelenmiştir. Sargılı betonun davranışı sargı
malzemesine, sargı sayısına ve betonun basınç dayanımına bağlı olarak değişmiştir. Yanal
deformasyonların sınırlandırılması betonun dayanım ve şekil değiştirme kapasitesini
arttırmıştır. Bu artışın oranı betonun basınç dayanımı arttıkça azalmıştır.
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ABSTRACT
In this study, a continuous contact problem is analyzed by Finite Element Method (FEM). The
problem is consist of functionally graded layer loaded with two rigid blocks resting on an elastic
semi-infinite plane. The external loads P and Q are transmitted to the plate through two rigid
blocks. It is assumed that all surfaces are frictionless. The finite element model of the
functionally graded layer is created using the ANSYS software and a two-dimensional analysis of
the problem is performed. The results of homogeneous layer analysis compared to the results In
case of material properties of functionally graded layer variation parameters too close to zero.
Also in this problem the effect of varying Poisson’s ratio on functionally graded layer has been
studied. The results of the analysis of the finite elements are shown as the graphics and tables.
ÖZET
Bu çalışmada, bir sürekli temas probleminin sonlu elemanlar yöntemi (SEM) ile analizi
gerçekleştirilmiştir. Problem, elastik yarı sonsuz düzleme oturan ve rijit iki blok ile yüklenmiş
fonksiyonel derecelendirilmiş bir tabakadan oluşmaktadır. Dış yükler P ve Q, tabakaya iki rijit
blok vasıtasıyla iletilmiştir. Tüm yüzeylerin sürtünmesiz olduğu kabul edilmiştir. Fonksiyonel
derecelendirilmiş tabakanın sonlu elemanlar modeli ANSYS programı kullanılarak oluşturulmuş
ve problemin 2 boyutlu analizi gerçekleştirilmiştir. Homojen tabaka çözümünden elde edilen
sonuçlar, fonksiyonel derecelendirilmiş tabakaya ait malzeme özelliklerinin değişim
parametrelerinin sıfıra çok yakın olması durumunda elde edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır.
Problemde ayrıca fonksiyonel derecelendirilmiş tabakada Poisson oranının değişiminin etkisi
incelenmiştir. Sonlu elemanlar analizinin sonuçları grafik ve tablolar halinde gösterilmiştir.
GİRİŞ
Yapı ya da mekanik sistem elemanları genellikle birbirleriyle temas halindedir. Yol ve havaalanı
üst yapıları, temeller, demiryolları, tahıl siloları, akaryakıt tankları, silindirik miller, şaftlar temas
içeren uygulama alanlarından bazılarıdır. Temas mekaniği konusu, ilk olarak 1882 yılında
Heinrich Hertz tarafından ortaya atılmıştır [1]. Hertz temas halindeki iki elastik cismin
dengesini, temas bölgesinin eliptik olduğunu kabul ederek incelemiş, temas gerilmesi ve şekil
değiştirmeler için formülasyon geliştirmiştir. Tabakalı malzemelerde, malzeme özelliğinin
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bağlanma yüzeyinde aniden değişmesi, bağlanma yüzeyinden başlayarak her iki malzemeye de
zarar verir ve zamanla malzemelerin birbirlerinden ayrılmasına sebep olur. Bu nedenle
mühendislik çalışmalarında Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler (Functionally Graded
Materials) adıyla yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler
(FDM), tanımlanmış bir fonksiyona bağlı olarak malzeme özelliğinin, malzeme üzerinde bir
yüzeyden diğer yüzeye farklılık gösterdiği heterojen kompozitlerdir. Yüzey gerilmelerini
azaltma özelliklerinden dolayı FDM’ler, ortaya çıktıklarından itibaren havacılık, elektronik,
enerji, kimya mühendisliği, optik malzemeler ve biyomedikal mühendisliği olmak üzere çok
geniş çerçevede uygulama alanı bulmuşlardır. Koizumi [2] bu malzemelerin özellikleri, kullanım
alanları ve avantajları konusunda detaylı bir çalışma yapmıştır. Ke ve Wang [3] ince bir
tabakayla kaplanmış elastik yarım düzleme, elastik pançla tekil kuvvet ve buna dik doğrultuda
sürtünme kuvvetleri etki etmesi durumunda oluşan temas problemini incelemişlerdir.
Fonksiyonel derecelendirilmiş tabakalarda temas problemi ile ilgili çalışmalar hızlanarak
artmıştır [4-9]. Temas problemlerinin çözümünde sonlu elemanlar yönteminin kullanıldığı çeşitli
çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Schwarzer vd.[10], küresel bir çentik bulunan katmanlı
tabakada temas probleminin analitik ve sonlu eleman çözümünü yapmışlardır. Kaman ve Cetişli
[11] fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme ile kaplı silindirde çatlak problemini sayısal olarak
incelemişlerdir. Yapılan çalışmada ANSYS paket programı kullanılarak, farklı iç ve dış silindir
malzemeleri ve yarıçaplarında, çatlak boylarının değişimi için gerilme şiddet faktörleri
hesaplanmıştır. Abhilash ve Murthy [12] fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme ile kaplanmış
ve bir panç ile yüklenmiş yarı sonsuz düzlemin iki boyutlu elastik temasını sonlu elemanlar
yöntemi kullanarak belirlemiştir. Yaylacı vd. [13], ayrılmalı bir temas problemini elastisite
teorisine ve sonlu elemanlar metoduna göre çözerek sonuçları karşılaştırmışlardır. Öner vd. [14],
rijit dairesel bir pançla yüklenmiş ve yarı sonsuz düzleme oturan iki elastik tabakanın sürekli
temas problemini hem analitik hem de sonlu elemanlar yöntemi kullanarak incelemişlerdir.
Turan vd. [15] elastik bir düzlem üzerinde bulunan ve düzgün yayılı yüklenmiş FD tabakada
temas problemini analitik ve sonlu eleman metoduna göre çözmüşlerdir. FD tabaka 10 homojen
tabakanın ayrı ayrı tanımlanmasıyla oluşturulmuştur. Sonlu elemanlara bölme işlemi homojen
tabaka için otomatik yapılmış ancak FD tabakada manuel olarak tanımlanmıştır. Güler vd. [16]
silindirik fonksiyonel dereceli ortotropik bir ortam üzerinde kayan silindirik rijit pançın
sürtünmeli temas problemini incelemişlerdir. Yaptıkları bu çalışmada temas gerilmelerini elde
etmek için hem analitik hem de sayısal yöntemler geliştirmişlerdir.
Bu çalışmada sürekli bir temas probleminin SEM ile analizi gerçekleştirilmiştir. Problem, elastik
yarı sonsuz düzleme oturan ve rijit iki blok ile yüklenmiş fonksiyonel derecelendirilmiş bir
tabakadan oluşmaktadır. Dış yükler P ve Q, tabakaya iki rijit blok vasıtasıyla iletilmiştir. Tüm
yüzeylerin sürtünmesiz olduğu kabul edilmiştir. Fonksiyonel derecelendirilmiş tabakanın sonlu
elemanlar modeli ANSYS paket programı kullanılarak oluşturulmuş ve problemin 2 boyutlu
analizi gerçekleştirilmiştir. Fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) tabakada malzeme
özelliklerindeki değişim derinlik boyunca fonksiyonel olarak tanımlanmıştır. Problemin analitik
çözümüne literatürde rastlanmamıştır. Bu nedenle, değişim parametrelerinin (  ,  ,  ) sıfıra çok
yakın olması halinde tabaka homojen davranış göstereceğinden elde edilen sonuçlar homojen
tabakaya göre yapılan analitik çözümle [17] kıyaslanmıştır. Ayrıca değişim parametrelerinin
farklı değerleri için FD tabakada meydana gelen gerilmeler incelenmiştir. Tabaka altı ile elastik
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yarı sonsuz düzlem arasında ve bloklar altında oluşan gerilmeler her iki çözüm için de elde
edilmiştir.

PROBLEMİN TANIMI
Elastik yarım düzlem üzerine oturan ve malzeme özelliklerinin değişim fonksiyonları
E1 ( y )  E0 e  y , 1 ( y )   0 e y , 1 ( y)   0 e y olan h yüksekliğindeki tabaka Şekil 1’de verilmiştir.
Tabaka

 ,  

aralığında uzanmaktadır. E ,  ve  ifadeleri sırasıyla elastisite modülü,

yoğunluk ve Poisson oranını ifade etmektedir. E0 , 0 , 0 eksen takımına göre tabakanın üst
yüzeyindeki malzeme özellikleridir. Simetrik olmayan bu sistemde, blokların rijit olduğu ve
temas yüzeylerinin sadece basınç gerilmeleri aktardığı kabul edilmiştir. Bu nedenle kritik yükün
aşılması durumunda tabaka ile yarım düzlem arasında ayrılmalar meydana gelir. Problemde tüm
yüzeylerin sürtünmesiz ve z ekseni doğrultusundaki kalınlığın birim olduğu kabul edilmiştir.
y
Rijit Bloklar
II

I
a
1

1 ( y )

b

2
0

Q

Q

P

z

E1 ( y )

1 ( y)

h

x

2 ,  2

c
d

Şekil 1. Problemin geometrisi
1
Fonksiyonel derecelendirilmiş tabakada kütle kuvvetleri çözüme dahil edilirken, elastik düzlemde
ihmal edilmiştir. FD malzeme, metal-seramik ve seramik-metal olarak 2 farklı durum için ayrı
ayrı düşünülmüştür ve malzeme özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Metal ve seramik fazların malzeme özellikleri
Malzeme

Elastisite Modülü
(E) (MPa)

Poisson Oranı
( )

Yoğunluk
(  ) (t/m3)

Metal Matris

70x103

0.3

2.8

Seramik

420x103

0.17

3.2
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SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZ
Gelişen teknoloji ile birlikte uzun ve karmaşık ifadelerden oluşan analitik çözümler yerini kısa
sürede etkili sonuçların alınabildiği çözüm metotlarına bırakmıştır. Karmaşık bir mühendislik
problemini basite indirgeyerek çözüm arayan SEM son yıllarda sıklıkla tercih edilen çözüm
yöntemlerinden biri olmuştur. Bu yöntem, çözüm alanının çok sayıda sonlu bölgeye ayrılması
prensibine dayanır. Ağlara bölme (mesh) denilen bu işlemde problemin bütünü yerine çok sayıda
küçük alt parçalar üzerinde işlem yapılarak problem basite indirgenir. Çok fazla sayıda ağ
oluşturma problemin kesin çözümüne yaklaşılması bakımından önemli olsa da, çözüm süresini
artırdığından dolayı dezavantaj olarak görülebilir. SEM tabanlı bilgisayar programlarının
kullanımı günümüzde oldukça yaygındır. Bu çalışmada problemin sonlu elemanlar modeli ve
analizi ANSYS [18] paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bloklar ve homojen düzleme ait tüm
işlemler standart ANSYS menüleri ile yapılmıştır. FD tabakaya ait malzeme özelliklerinin
tanımlanması ve sonlu elemanlara bölme işlemi, programa eklenen özel bir makro ile
gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen kod, *set komutu kullanılarak geometri ve malzeme özellikleri
gibi problem parametrelerini tanımlayarak başlar. Problemin basit geometrisine bağlı olarak, FD
tabaka ve homojen elastik düzlem için iki boyutlu (2D) düzlem geometrik model kullanılır ve
BLC4 komutu tarafından oluşturulmuştur. Homojen elastik yarı-sonsuz düzlemin ve blokların
malzeme özellikleri lineer, elastik-izotropik olarak seçilmiştir. Eleman tipinin belirlenmesi
problemin çözümünde doğru sonuçlar alma bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışma, statik
ve 2 boyutlu düzlem problem olduğundan eleman tipi olarak 8 düğüm noktalı PLANE183
kullanılır. Bu eleman her düğüm noktasında x ve y doğrultularında serbestlik derecesine sahiptir.
Bu elemanda dönme serbestliği yoktur. Bu aşamada belirlenen materyalin sadece ağ oluşturmak
için kullanıldığı ve daha sonra bir doloop kullanılarak değiştirileceği ve makroda
derecelendirilmiş tabaka özelliklerinin üstel olarak değiştirildiği programa tanımlanmıştır.
Çalışmada 418.860 düğümlü serbest üçgen ağ kullanılmıştır (bkz. Şekil 3). Eksponansiyel
değişime göre malzeme özelliklerini hesaplamak için kullanılan makro;
*create, fgm_material
/nopr
y_coord = arg1
E_fgm=E_t*EXP(B*y_coord)
!!! B (Beta)
nu_fgm=nu_t*EXP(A*y_coord)
!!! A (Alfa)
den_fgm = dens_t*EXP(G*y_coord) !!! G (Gama)
/gopr
*end
şeklindedir. Burada *create komutu, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden oluşan tabaka
için bir makro oluşturmak için kullanılmakta ve y_coord = arg1 adlı bir değişkeni
ayarlamaktadır. Ayrıca blok-tabaka ve tabaka-elastik düzlem arasında yüzeyden yüzeye (surface
to surface) temas çiftleri tanımlanmıştır. Bu çiftler temas ve hedef elemanları olarak ikiye ayrılır.
Temas CONTA172, hedef ise TARGE169 elemanları olarak seçilmiştir. Hedef eleman olarak
temas elemana göre yüzeyi büyük olan, daha rijit ya da düz yüzeyli elemanlar seçilmesi uygun
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olacaktır. Bunun yanında temas bölgesinde kullanılacak formülasyon seçilirken uygun temas
koşullarını sağlayacak olan matematiksel yönteme de karar verilir. ANSYS’de problem tipine
bağlı olarak çeşitli temas algoritmaları mevcuttur. Temas algoritması olarak toplam potansiyel
enerji teoremini kullanan hızlı sonuçlar veren Augmented Lagrangian Method tercih edilmiştir.
Problemin ANSYS modeli Şekil 2 ve 3’te gösterilmiştir.

Şekil 2. Sonlu elemanlar modeli

Şekil 3. Serbest üçgen mesh

Sonlu eleman modeline ait akış şeması Şekil 4’te verilmiştir.
Problemin Geometrisi

Eleman Tipinin Belirlenmesi

Malzeme Özelliklerinin Ataması

Mesh İşlemi

Temas Çiftlerinin
Tanımlanması

Deplasmanların ve
Yüklemelerin
Tanımlanması

Hayır

i  eleman sayısı

Evet

y doğrultusundaki
eksponansiyel değişime
göre i elemanını değiştir

Çözüm

Elemana Malzeme
ÖzellikleriniUygula
Son

Şekil 5. Problemin algoritması
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SONUÇLAR
Bu çalışmada sürekli bir temas probleminin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada rijitlik parametrelerinin (  ,  ,  ) sıfıra çok yakın olması halinde
tabaka homojen davranış göstereceğinden elde edilen ilk ayrılma yükleri (λcr), ilk ayrılma
uzaklıkları (xcr) ve temas gerilmeleri homojen tabakaya göre yapılan analitik çözümle [17]
kıyaslanmıştır. Ayrıca fonksiyonel derecelendirilmiş tabakanın sonlu eleman analizi iki farklı
durum için incelenmiştir. İlk olarak, Elastisite modülü ve yoğunluğun fonksiyonel olarak
değiştiği ancak Poisson oranının sabit kaldığı durum için gerilme analizleri yapılmıştır. İkinci
durumda tüm malzeme özelliklerinin fonksiyonel olarak değiştiği kabul edilerek elde edilen ilk
ayrılma yükü, ilk ayrılma uzaklığı ve temas gerilmeleri tablo ve grafiklerle sunulmuştur. İlk
ayrılma yükü (λcr) aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

cr  Pcr 1 gh2
Ayrıca kayma modülü;



E
2 1  

Düzlem şekil değiştirme halinde Kolosov sabiti;

  3  4
olarak tanımlanmıştır. Tabaka yüksekliği analizlerde h=1 olarak alınmıştır. Farklı yüklemeler
altında, homojen tabakanın metal ya da seramik olması durumlarına ait λcr ve xcr değerlerinin
teorik çözümle karşılaştırılması Tablo 2 ve Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 2. Homojen Tabakanın Metal Olması Durumuna Ait İlk Ayrılma Yükleri ve Uzaklıkları
(a/h=3, b/h=4, c/h=5, d/h=6, κ1= κ2=1.8, μ2/μ1=1)
Q=P

Q=2P

Q=3P

Yöntem
λcr

xcr

SEM Çözüm
      0.0001

363.571

8.55

Özşahin[17]
Homojen Çözüm
Hata (%)

365.656
0.57

λcr

xcr

λcr

xcr

198.948

8.55

136.932

8.55

8.55

200.113

8.55

138.026

8.55

0.00

0.58

0.00

0.79

0.00
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Tablo 3. Homojen tabakanın seramik olması durumuna ait ilk ayrılma yükleri ve
uzaklıkları (a/h=3, b/h=4, c/h=5, d/h=6, κ1= κ2=2.32, μ2/μ1=1)
Q=P

Q=2P

Q=3P

Yöntem
λcr

xcr

SEM Çözüm
      0.0001

409.143

8.55

Özşahin[17]
Homojen Çözüm
Hata (%)

412.467
0.81

λcr

xcr

λcr

xcr

222.948

8.55

153.356

8.55

8.55

225.129

8.55

156.029

8.55

0.00

0.97

0.00

1.08

0.00

Tablo 2 ve 3 birlikte incelendiğinde analitik çözümle sonlu eleman çözümünden elde edilen
sonuçların oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. Homojen tabakanın seramik ya da metal
olması ilk ayrılma uzaklığını değiştirmezken, ilk ayrılma yüklerinde farklılıklar bulunmaktadır.
Tabakanın seramik olması halinde elastik yarım düzlemden ayrılma, tüm yükleme durumlarına
bakıldığında daha zordur. Hem metal hem de seramik şartlarında 2. blok yükünün artması ilk
ayrılma uzaklıklarını değiştirmezken, ilk ayrılma yüklerini azaltmıştır. Bu durum ayrılmanın daha
kolay olduğu anlamını taşır.
Tablo 4 ve Tablo 5’de fonksiyonel derecelendirilmiş tabakaya ait ilk ayrılma yükü ve
uzaklıklarının yükleme durumlarına göre değişimleri verilmiştir. Bu tablolarda FD tabakanın üstü
metal altı seramik ve üstü seramik altı metal olması durumları incelenmiştir. Rijitlik
parametrelerinin değişimi Tablo 1’deki malzeme özelliklerine göre verilmiştir. Tüm analizlerde
elastik yarı sonsuz düzlem tabaka üstü ile aynı seçilmiştir. Rijitlik parametrelerinin değişimi
seramik ve metalin malzeme özelliklerine bağlı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu tablolarda
Poisson oranının etkileri de incelenmiştir.
Tablo 4. FD tabakanın üstü metal altı seramik olması durumuna ait ilk ayrılma yükleri ve
uzaklıkları (a/h=3, b/h=4, c/h=5, d/h=6, μ2/μ0=1)
Q=P
Parametrelerin
Değişimi

λcr

Q=2P
xcr

λcr

Q=3P
xcr

λcr

xcr

  1, 7918
  0,1335
  0, 0001

564.662

9.60

325.385

9.60

227.988

9.60

  1, 7918
  0,1335
  0,5679

558.364

9.55

321.520

9.55

227.454

8.55
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Tablo 5. FD tabakanın üstü seramik altı metal olması durumuna ait ilk ayrılma yükleri ve
uzaklıkları (a/h=3, b/h=4, c/h=5, d/h=6, μ2/μ0=1)
Q=P
Parametrelerin
Değişimi

λcr

Q=2P
xcr

λcr

Q=3P
xcr

λcr

xcr

  1, 7918
  0,1335
  0, 0001

187.560

8.05

98.472

8.05

66.935

8.05

  1, 7918
  0,1335
  0,5679

152.490

8.00

79.693

8.00

53.931

8.00

Tablo 4’te FD tabaka metal-seramik olarak düşünülmüş elastik düzlem ise metal özellikleri
taşımaktadır. Homojen tabakaya kıyasla ilk ayrılma yükleri ve uzaklıklarında ciddi bir artış
gözlenmiştir. Elastisite modülü ve yoğunluğun fonksiyonel olarak değişip Poisson oranının sabit
kalması ile malzeme özelliklerinin tümünün fonksiyonel olarak değişmesi arasında önemli bir
fark meydana gelmemiştir. Bir başka ifadeyle Poisson oranının değişimi metal-seramik-metal
durumunda etkili olmamıştır. Ancak bu durum Tablo 5 için geçerli değildir. Poisson oranının
fonksiyonel değişimi sistemin seramik-metal-seramik olması durumunda ilk ayrılma uzaklığını
çok fazla etkilemezken, tüm yükleme durumlarında ilk ayrılma yüklerinde % 20’ye yakın bir
azalmaya sebep olmuştur. Ayrıca tabakanın elastik düzlemden ayrılması, metal-seramik yapıda
daha zordur.

Şekil 5. Metal-Seramik-Metal durumuna ait
tabaka ekseni boyunca σy(x,–h) gerilme dağılımı

Şekil 6. Seramik-Metal-Seramik durumuna
ait tabaka ekseni boyunca σy(x,-h) gerilme
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(a/h=3, b/h=4, c/h=5, d/h=6, μ2/μ0=1)

dağılımı(a/h=3,b/h=4, c/h=5, d/h=6, μ2/μ0=1)

Şekil 5 ve 6’da tabaka ile elastik düzlem arasında eksen boyunca meydana gelen temas gerilmesi
dağılımları verilmiştir. Şekil 5’de tabaka metalden seramiğe doğru değişim göstermektedir. Her
iki blok yükü eşit alınmıştır. Şekil 6’da tabaka seramikten metale doğru değişim göstermekte ve
ikinci blok yükü birincinin iki katı olarak alınmıştır. Ayrıca grafiklerde tabakanın homojen
olması durumuna göre analitik çözümü ve rijitlik parametrelerinin sıfıra yakın değerler alması
halinde SEM çözümü de verilmiştir. Gerilme değerleri incelendiğinde bloklara yaklaştıkça ve
blok üstündeki yüklere bağlı olarak en büyük değerlere ulaşmış uzaklaştıkça giderek azalmıştır.
Şekil 7 ve 8’de ise ikinci blok yükünün 2 kat fazla olması durumuna blok altı gerilmeler
verilmiştir. Seramik-metal ve metal-seramik durumunda bloklar altındaki gerilme dağılımları
ikinci blok için incelenmiştir. Tabaka üstünün seramik olması durumunda blok ortasında
meydana gelen temas gerilmesi metale göre daha düşüktür. Bu şekillerde ayrıca blok altı temas
gerilmelerinin tabakanın Poisson oranı değişiminden etkilenmediği görülmüştür. Homojen
çözümün SEM homojen çözümle uyumlu olduğu tüm grafiklerde görülmüştür.

Şekil 7. Metal-Seramik-Metal durumuna ait 2. Şekil 8. Seramik-Metal-Seramik durumuna ait
blok altı temas gerilmesi dağılımı (a/h=3, b/h=4, 2. blok altı temas gerilmesi dağılımı (a/h=3,
c/h=5, d/h=6, Q=2P, h=1,μ2/μh=1)
b/h=4, c/h=5, d/h=6, Q=2P, h=1,μ2/μh=1)
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ABSTRACT
In this study, a numerical investigation is performed on vibration behavior of a rotating disc
with temperature dependent material properties. The vibration behavior of a rotating disc with
temperature independent material properties is also investigated for comparison. Finite
element based SolidWorks program was used for modeling and analysis in the study. The disc
material is defined as a new material in the program due to the material properties depend on
the temperature. In the analysis, two types of boundary conditions are used. The first one is
clamped-free and the second is clamped-simply supported. Moreover, two different angular
velocity are used: 400 rad/s and 1800 rad/s and the temperature is changed from 22C to
600C. According to the results, it is obtained that the natural frequency of the disc with
temperature dependent material properties is higher than one with temperature independent
material properties especially between 200C and 500C.
ÖZET
Bu çalışmada, sıcaklığa bağımlı malzeme özelliklerine sahip dönen bir diskin titreşim
davranışları sayısal olarak incelenmiştir. Sıcaklıktan bağımsız malzeme özelliklerine sahip
dönen bir diskin titreşim davranışları da karşılaştırma için incelenmiştir. Çalışmada
modelleme ve analiz için Sonlu elemanlar tabanlı SolidWorks programı kullanılmıştır.
Malzeme özellikleri sıcaklığa bağımlı olduğundan, disk malzemesi programda yeni bir
malzeme olarak tanımlanmıştır. Analizde iki tip sınır şartı kullanılmıştır. Bunlardan birincisi
ankastre-serbest ve ikincisi de ankastre-basit mesnettir. Bundan başka, 400 rad/s ve 1800 rad/s
olmak üzere iki farklı açısal hız kullanılmış ve sıcaklık 22C ile 600C arasında
değiştirilmiştir. Sonuçlara göre sıcaklığa bağlı malzeme özelliklerine sahip diskin doğal
frekansı sıcaklıktan bağımsız olana göre özellikle 200C ile 500C aralığında daha yüksek
elde edilmiştir.
GİRİŞ
Bilindiği üzere endüstride disk yapılar oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Daire
testere, fren diskleri vb.). Kullanılan bu disklerin bir kısmı belirli bir sıcaklık altında
çalışmaktadır veya çalışırken ısınmaktadır. Dolayısıyla disklerin dinamik ve termal analizleri
üzerine çalışmalar yapılmaktadır [1-3].
Endüstrideki mühendislik uygulamalarında kullanılan yapı elemanlarının mekanik
özelliklerinin, sıcaklığın değişmesiyle değiştiği bilinmektedir. Ancak yapıların statik veya
dinamik davranışları incelenirken genellikle oda sıcaklığındaki mekanik özellikleri
kullanılmakta ve dolayısıyla genellikle mekanik özelliklerin sıcaklıkla değişimi göz ardı
edilmektedir. Hâlbuki ele alınan yapının mekanik özelliklerinin sıcaklıkla değişmesi
neticesinde farklı sıcaklık ortamlarında doğal frekans, kritik burkulma yükü vb. statik veya
dinamik yapı davranışları da değişmektedir. Bu yüzden sıcaklığa bağlı malzeme
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özelliklerinin, yapıların dinamik davranışlarına etkisi merak konusu olmuştur. Bu konuda
yapılan bazı çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.
Kim [4], termal çevre koşullarındaki fonksiyonel derecelendirilmiş dikdörtgen şeklindeki
plakların titreşim karakteristikleri için teorik bir metot geliştirmiştir. Kim yaptığı çalışmada
plak yüzeyinde sıcaklığın sabit kaldığı ve sadece kalınlık boyunca değiştiğini varsaymıştır.
Ayrıca plağın malzeme özelliklerinin sıcaklıkla değiştiğini de varsaymıştır. Çalışma
sonucunda malzeme kompozisyonunun, plak geometrisinin, sıcaklık alanının titreşim
karakteristiğine etkisini incelemiştir. Malekzadeh [5], fonksiyonel derecelendirilmiş halka
şeklindeki disk parçasının serbest titreşimini termal çevre koşullarında incelemiştir. Malzeme
özelliklerinin sıcaklığa bağımlı ve disk kalınlığı boyunca değiştiği varsayılmıştır. Çözümde
Diferansiyel Quadrature Metot kullanılmıştır. Çalışma sonucunda sıcaklık, malzeme ve
geometri parametrelerinin doğal frekansa etkileri incelenmiştir. Lim vd. [6] fonksiyonel
derecelendirilmiş halka şeklindeki disk parçasının sıcaklığa bağımlı titreşimini
araştırmışlardır. Analizlerinde sıcaklığa bağımlı efektif malzeme özelliklerini Mori-Tanaka
modelini esas alarak kullanmışlardır. Çalışmalarının sonucunda malzeme değişim indisi,
sıcaklık ve geometrik parametrelerin titreşim frekansına etkilerini değerlendirmişlerdir. Mahi
vd. [7], fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış bir kirişin serbest titreşiminin
kesin çözümünü sunmuşlardır. Çalışmada malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağımlı olduğu ve
kiriş kalınlığı boyunca üç farklı dağılım yöntemiyle değiştiği varsayılmıştır. Çalışmada
serbest titreşim frekansları farklı sınır şartları için sisteme ait adi diferansiyel denklemin
analitik olarak çözülmesiyle elde edilmiştir. Attia vd. [8], çalışmalarında sıcaklığa bağımlı
fonksiyonel derecelendirilmiş plakların titreşim analizi için dört farklı plak teorisi
kullanmışlardır. Ele alınan plağın basit mesnet sınır şartları ile desteklenmiş olduğu
varsayılmıştır. Ayrıca sabit, doğrusal değişen, doğrusal olmayan biçimde değişen ve
sinüzoidal değişen termal şartların plağın üst ve alt yüzeyinden uygulandığı varsayılmıştır.
Çalışma neticesinde ele alınan teorilerin sıcaklık bağımlı fonksiyonel dereceli plakların
serbest titreşim cevaplarının hesabında kolay ve doğru sonuç verdiği bulunmuştur. Ebrahimi
ve Jafari [9], fonksiyonel derecelendirilmiş Timoshenko kirişinin, termal çevre koşullarında
termo-mekanik titreşim analizini farklı sınır koşulları için, yarı analitik diferansiyel dönüşüm
metodunu ve bir Navier tip çözüm metodunu kullanarak yapmışlardır. Kirişin malzeme
özellikleri sıcaklığa bağımlı olarak alınmıştır. Termal yük, sabit ve doğrusal olarak kiriş
kalınlığı boyunca uygulanmıştır. Analizde kirişi oluşturan malzemenin hacim oranının ve
dağılımının yanında termal ve sınır şartlarının doğal frekansa etkileri incelenmiştir. Dong ve
Li [10], termal yük altında sıcaklığa bağımlı fonksiyonel derecelendirilmiş dikdörtgen plağın
eğilme, burkulma ve titreşiminin doğrusal olmayan analitik çözümünü sunmuşlardır.
Çalışmada malzeme özellikleri sıcaklığa bağımlı olarak alınmıştır. Çalışma sonucunda
malzeme dağılımının, termal yükün, plak geometrisinin, plağın eğilme, burkulma ve
titreşimine etkileri sunulmuştur.
Bu çalışmada ise, malzeme özellikleri sıcaklığa bağımlı olarak değişen dönen bir diskin
titreşim davranışları, sonlu elemanlar tabanlı sayısal çözümleme yapan bir program vasıtasıyla
elde edilmiştir.
MODELLEME
Aşağıda gösterildiği gibi analizde kullanılan disk, endüstride oldukça yaygın kullanılan ortası
delikli disk olarak ele alınmıştır. Diskin dış çapı d2=300 mm, iç çapı d1=60 mm ve kalınlığı
da h=10 mm olarak hesaba katılmıştır. Bahsi geçen diskin =400 rad/s ve =1800 rad/s
olmak üzere iki ayrı sabit açısal hız ile döndüğü varsayılmış ve analizde iki tip sınır şartı ele
alınmıştır.
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Şekil 1. Dönen disk
Bunlardan birincisinde, bir mil üzerine sıkı geçme yapıldığı düşünüldüğünden, iç deliğe
ankastre sınır şartı uygulanmış ve örneğin balataların diske temas etmediği düşünüldüğünde,
dış delik ise serbest bırakılmıştır. İkincisinde ise yine iç deliğe ankastre sınır şartı
uygulanırken, dış deliğe balataların diske temas ettiği düşünüldüğünden, basit mesnet sınır
şartı uygulanmıştır. Bu çalışmada birinci sınır şartı A-S, ikinci sınır şartı ise A-B olarak
gösterilmiştir.
MEKANİK ÖZELLİKLER
Dönen diskin titreşim davranışı incelenirken, gerçek duruma uygun olması açısından disk
malzemesinin mekanik özelliklerinin sıcaklıkla değiştiği varsayılmıştır. Elde edilen veriler,
mekanik özellikleri sıcaklıkla değişmeyen diskten elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.
Shen, malzemenin mekanik özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değişimini, belirli katsayılara
ve sıcaklığa bağlı olarak formülleştirmiştir [11]. Ayrıca bir örnek olarak AISI 304 paslanmaz
çeliği için formülde geçen katsayıları da vermiştir. Bu yüzden bu çalışmada disk malzemesi
olarak AISI 304 paslanmaz çeliği kullanılmıştır.
Elastisite modülü (E), Poisson oranı (), termal genleşme katsayısı (), termal iletkenlik ()
sıcaklığa bağımlı olarak aşağıdaki formülle verilmiştir.
2
3
Pj  P0  P1T 1  1  PT

1  P2T  PT
3

(1)

Burada Pj malzeme özelliğini, T, °C olarak sıcaklığı, P0, P-1, P1, P2, P3 ise malzeme özelliği
ile değişen katsayıları göstermektedir. Bu katsayılar AISI 304 paslanmaz çeliği için aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Çizelge 1. Malzeme özelliklerine bağlı katsayılar [11]
E [Pa]
 [K-1]
 [W mK-1 ]

P0
201.04e+9
0.3262
12.330e-6
15.379
P1
0
0
0
0
P1
3.079e-4
-2.002e-4
8.086e-4
-1.264e-3
P2
-6.534e-7
3.797e-7
0
2.092e-6
P3
0
0
0
-7.223e-10
Yukarıda verilen mekanik özelliklerin yanı sıra titreşim hesaplarında malzeme yoğunluğu da
kullanılmaktadır. Yoğunluğun sıcaklıkla değişimi çok az olmakla beraber aşağıdaki formülle
verilmiştir[12].


0
1   T
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Burada 0 malzemenin oda sıcaklığındaki yoğunluğu, t ise sıcaklık farkıdır.
Ele alınan malzemenin yedi sıcaklık değeri için mekanik özellikleri yukarıdaki formüller ve
tablolardan elde edilmiştir. Bu yedi sıcaklık değeri 22, 100, 200, 300, 400, 500 ve 600°C
değerleridir. Bu değerlere göre mekanik özelliklerdeki değişim aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çizelge 2. AISI 304 paslanmaz çeliği için sıcaklığa bağımlı mekanik özellikler
T [°C]
E [MPa]
 [K-1]
 [W mK-1 ]
 [kg/m3 ]

22
202338.23
0.3248
1.25E-05
15000.00
7799.80
100
205916.43
0.3209
1.33E-05
13700.00
7791.69
200
208165.66
0.3181
1.43E-05
12689.24
7779.94
300
207787.71
0.3178
1.53E-05
12142.92
7766.68
400
204782.56
0.3199
1.63E-05
12040.11
7751.93
500
199150.22
0.3245
1.73E-05
12314.16
7735.71
600
190890.70
0.3316
1.83E-05
12898.42
7718.03
Tablo incelendiğinde sıcaklığın artması ile elastisite modülünün önce yükseldiği sonra
düştüğü, Poisson oranının bunun aksine önce düştüğü sonra yükseldiği, termal genleşme
katsayısının düzgün bir şekilde yükseldiği, termal iletkenliğin önce düştüğü daha sonra biraz
yükseldiği ve yoğunluğun ise düştüğü görülmektedir. Elastisite modülü ve Poisson oranı
değerleri incelendiğinde yükselme veya düşme eğiliminin yaklaşık 300°C civarlarında
değiştiği görülmektedir. Termal iletkenlik değerleri incelendiğinde ise bu dönüm noktasının
400-500°C civarlarına kaydığı görülmektedir.
SAYISAL TİTREŞİM ANALİZİ
Dönen diskin titreşim analizi için Sonlu Elemanlar Metodunu esas alan, Solidworks®
(SolidWorks Corp., USA) programı kullanılmıştır. Solidworks® programı hem modelleme
yapabilme hem de içerisindeki simülasyon modülü ile farklı analizleri yapabilme özelliğine
sahip bir programdır. Öncelikle diskin iki boyutlu tel kafes modeli, ölçülerine uygun olarak
programın çizim modülünde çizilmiştir. Daha sonra çizilen tel kafes modelinin sınır
çizgilerinden yüzey tanımlaması yapılmıştır. Bundan sonra programın simülasyon modülü
çalıştırılmıştır. Simülasyon ortamında diskin titreşim analizini yapmadan önce bazı
tanımlamaların yapılması gerekmektedir. Önce diskin malzemesi programa tanıtılmıştır. Daha
önce bahsedildiği üzere bu malzeme AISI 304 paslanmaz çeliğidir. Ancak bunun için
programda hazır olarak tanımlanmış çelik malzeme kullanılmamış, bunun yerine özel
malzeme tanımlanmıştır. Malzemenin özel olarak tanımlanmasının nedeni adı geçen çelik
malzemenin özelliklerinin sıcaklıkla Çizelge 2’de verildiği şekilde değişmesidir. Programa
çizelge olarak bu değerler tanımlandığında program tarafından her bir özellik için ayrı ayrı
eğriler oluşturulmuştur. Dolayısıyla program verilen sıcaklık değerlerinin dışında ara sıcaklık
değerleri için de çözüm yapabilmektedir. Bundan sonra çizilen modelin kabuk (shell) eleman
olduğu tanıtılarak plağın kalınlığı tanımlanmıştır. Sınır şartlarının tanımlamasında ise,
ankastre sınır şartları için diskin iç delik çevresinin ankastre sınır şartından dolayı dönmesine
ve çökmesine müsaade edilmemiştir. Dış delik çevresinin sınır şartlarında ise, serbest sınır
şartı için herhangi bir işlem yapılmamış, basit mesnet sınır şartı için sadece z yönündeki
çökmeye müsaade edilmemiştir. Ayrıca programın harici yük bölümünden sabit sıcaklık [°C]
ve açısal hız değerlerinin [rad/s] girilmesiyle, diskin sıcaklığı ve dönme hızı tanımlanmıştır.
Daha sonra ağ yapı (mesh) oluşturulmuştur. Ağ yapı işlemi neticesinde örnek olarak
600°C’de 1800 rad/s açısal hızla dönen ankastre-basit mesnet sınır şartlarına sahip disk için
10334 düğüm ve 5058 eleman elde edilmiştir. Son olarak program çalıştırılarak sonuçlar elde
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edilmiştir. Aşağıdaki şekilde örnek olarak adı geçen diskin ağ yapı oluşturulmuş görüntüsü ve
analiz sonrası görüntüsü Şekil 2-a ve 2-b’de gösterilmiştir.

a) Ağ yapı oluşturulmuş disk

b) Analiz sonrası disk

Şekil 2. A-B sınır şartlarına sahip dönen diskin analizi
DEĞERLENDİRME
Mekanik özellikleri sıcaklıkla değişen ve değişmeyen, farklı sıcaklık ortamlarında dönen
diskin, Solidworks® programı ile analizi yapılmış ve mod şekilleri ile sıcaklığın, devir
sayısının ve sınır koşulların etkileri elde edilmiştir. Mod şekilleri ve elde edilen bu etkiler
aşağıda değerlendirilmiştir.
Mod Şekilleri
Disk yapıların serbest titreşimi incelendiğinde, simetrik ve asimetrik olmak üzere iki tip mod
şeklinin olduğu görülür. Simetrik ve asimetrik mod şekilleri, düğüm çapı (m) ve düğüm
dairesi (n) olarak tanımlanan iki katsayının aldığı değerlere göre belirlenir. Düğüm çapı
değerinin sıfır olduğu tüm mod şekilleri simetrik mod şekilleri iken sıfır olmadığı diğer mod
şekilleri ise asimetrik mod şekilleridir. Burada düğüm çapı değerleri 0,1,2,… gibi değerler
alırken düğüm dairesi değerleri 1,2,… gibi değerler alır. Mod şekli gösterimi Mod(m,n)
şeklindedir.

a) Perspektif görünüş

a) Üst görünüş

Şekil 3. A-S sınır şartlarına sahip dönen diskin (0,1) mod şekli
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a) Perspektif görünüş

a) Üst görünüş

Şekil 4. A-B sınır şartlarına sahip dönen diskin (0,1) mod şekli
Bu çalışmada sadece simetrik mod şekillerinden birincileri, yani Mod(0,1) şekilleri ele
alınmıştır. Aşağıda gösterilen Şekil 3 ve Şekil 4’de sırasıyla, A-S ve A-B sınır koşullarına
sahip 1800 rad/s hızla dönen 600°C altındaki disklerin perspektif ve üst görünüşleri
verilmiştir. Şekil 3’de, diskin sadece iç dairesinden tutulduğundan huni şeklinde bir yapı
ortaya çıkmıştır. Şekil 4’de ise diskin hem iç hem de dış dairelerden tutulduğundan şekil
değişimi bu bölgelerde olmamıştır.
Malzeme ve Sıcaklığın Etkisi
Aşağıdaki şekilde, malzeme özellikleri 22°C’den 600°C’ye kadar Çizelge 2’de verilen şekilde
değişen, 1800 rad/s hızla dönen diskin doğal frekansları ile malzeme özellikleri 22°C’deki
değerleri sabit olarak alınmış, 1800 rad/s açısal hızla dönen diskin doğal frekansları ile
kıyaslanmıştır.

(a) A-S sınır şartları

(b) A-B sınır şartları

Şekil 5. 1800 rad/s açısal hızla dönen diskin doğal frekansının sıcaklıkla değişimi
Şekil 5(a)’da, malzeme özellikleri değişken A-S diski dikkate alındığında doğal frekansın
sıcaklıkla beraber arttığı, ancak bu artış oranının sıcaklığın artmasıyla azaldığı görülmektedir.
Hatta 500°C’deki doğal frekans değeri, 600°C’deki ile neredeyse aynıdır. Bunun yanında
malzeme özellikleri sabit olan disk ele alındığında ise doğal frekansın sıcaklıkla düzgün bir
şekilde arttığı görülmektedir. İki grafik beraber incelendiğinde oda sıcaklığındaki ve 600°C
civarındaki doğal frekansların birbirine yaklaştığı buna karşın, hususan 300-400°C civarında
bu farkın büyük olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklarda çalışacak bir
diskin doğal frekans hesabında, malzeme özelliklerinin oda sıcaklığındaki değerlerinin
alınması sonuçların hatalı çıkmasına sebep olacaktır.
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Şekil 5(b)’de ise A-B sınır şartlarına sahip malzeme özellikleri değişken dönen diskin doğal
frekansındaki değişimi gösterilmiştir. A-S sınır şartlarına sahip diskten farklı olarak, A-B sınır
şartlarına sahip diskte malzeme özelliklerinin sabit veya değişken alınması, doğal frekans
değişiminde oldukça farklı bir eğri eğiliminin çıkmasına sebep olmuştur. Değişken malzeme
özelliklerine sahip diskin doğal frekansı yaklaşık 300°C’ye kadar artarken, daha sonra
düşmüştür. Hâlbuki malzeme özellikleri sabit olan diskin doğal frekans değerleri sıcaklığın
artmasıyla beraber doğrusal olarak artmıştır. İki eğrinin oda sıcaklığında ve yaklaşık 500°C
civarında yakınlaştığı görülmüştür. Diskin 600°C’deki doğal frekansının neredeyse oda
sıcaklığındaki değere geri döndüğü görülmüştür.
Devir Sayısı ve Sıcaklığın Etkisi
Malzeme özellikleri sıcaklıkla değişen diskin, 1800 ve 420 rad/s sabit açısal hızla dönmesi
durumunda, doğal frekans değerlerinin sıcaklıkla değişimi Şekil 6’da gösterilmiştir.

(a) A-S sınır şartları

(b) A-B sınır şartları

Şekil 6. Malzeme özellikleri değişken diskin doğal frekansının sıcaklıkla değişimi
Şekil 6 (a) ve (b) incelendiğinde devir sayısındaki artışın doğal frekansı artırdığı açık bir
şekilde görülmektedir. Ancak eğri eğiliminde herhangi bir değişim olmamıştır. Şekil 6 (a)’da
doğal frekans değerleri önce artmış ancak daha sonra artış oranı azalmıştır. Şekil 6 (b)’de ise
doğal frekans değerleri önce artmış daha sonra azalmıştır.
Sınır Şartları ve Sıcaklığın Etkisi
Malzeme özellikleri değişken, 1800 rad/s sabit açısal hızla dönen diskin, A-S ve A-B sınır
şartları için doğal frekansındaki değişim aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 7. 1800 rad/s açısal hızla dönen diskin doğal frekansının sıcaklıkla değişimi
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Yukarıdaki şekilden A-B sınır şartına sahip diskin doğal frekansının, A-S sınır şartına sahip
diskten oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Yani dönen diskin dış çevresinin düşey
eksende hareketine müsaade edilmemesi, doğal frekansını ciddi oranda yükseltmiştir.
SONUÇLAR
Yapılan analizler neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
 Yüksek sıcaklıklarda çalışan bir diskin titreşim analizi yapılırken, mekanik
özelliklerinin sıcaklıkla değişimi dikkate alınmalıdır.
 Mekanik özellikleri sıcaklıkla değişen dönen A-S sınır şartlarına sahip bir diskin
sıcaklığının artması, diskin doğal frekans değerini artırır. Ancak bu artış yaklaşık
500°C’den sonra oldukça yavaşlamaktadır. A-B sınır şartlarına sahip diskte ise
300°C’ye kadar artar daha sonra ise düşer.
 Diskin dönme hızının artması doğal frekansı artırır. Ancak bu artış, diskin sıcaklıkdoğal frekans değişim eğrisinin eğilimini etkilemez.
 A-B sınır şartlarına sahip diskin doğal frekansı A-S sınır şartlarına sahip olandan daha
yüksektir.
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ORTOTROP KİRİŞLERİN FARKLI KİRİŞ TEORİLERİ İLE STATİK ANALİZİ
Mustafa Halûk Saraçoğlu1, Gökhan Güçlü2 ve Fethullah Uslu3
1,2,3
Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kütahya
ABSTRACT
Beams are rod elements that transfer loads to supports in a structure, and one dimension is
larger than the other two dimensions. Many theories have been developed to present day for
the analysis of beams. The most basic of these theories are the Euler-Bernoulli beam theory,
also called classical beam theory, and Timoshenko beam theory, which also takes into account
the effects of shear force. Also, higher order beam theories have been developed for
modeling the behavior of beams under loads.
Orthotropic and composite materials are widely used in civil, mechanical and space
engineering disciplines because of their high strength-to-weight ratio and high rigidity. The
Young’s modulus / shear modulus ratios of orthotropic and composite materials are generally
much larger than isotropic materials. Therefore, such materials have a larger shear
deformation.
Orthotropic beams can be formed with composites that consist of materials whose matrix is
from epoxy and fiber is from different materials such as, carbon-epoxy, boron-epoxy, glassepoxy, graphite-epoxy and others.
The governing equations for the beam are derived separately for each theory. These equations
subjected to different boundary conditions and different loads are modeled on computer
analytically with Mathematica, Matlab software programs. When no analytical solution can be
found, numerical results are obtained. In addition, the problem solutions obtained with the aid
of finite element analysis package programs are compared to some of the previous results
found by other researchers.
ÖZET
Kirişler, yapılarda yükleri mesnetlere aktaran, bir boyutu diğer iki boyutuna göre büyük olan
çubuk elemanlardır. Kirişlerin analizleri için bugüne kadar pek çok teori geliştirilmiştir. Bu
teorilerden en temel olanları klasik kiriş teorisi de denilen Euler-Bernoulli kiriş teorisi ve
kesme kuvvetinin etkilerini de dikkate alan Timoshenko kiriş teorileridir. Ayrıca kirişlerin
yükler altındaki davranışını modellemek için yüksek mertebeden kiriş teorileri de
geliştirilmiştir.
Ortotrop ve kompozit malzemeler yüksek dayanım-ağırlık oranı ve yüksek rijitliklerinden
dolayı inşaat, makina ve uzay mühendisliği gibi disiplinlerde geniş kullanım alanları
bulmaktadır. Orotrop ve kompozit malzemelerin elastisite modülü / kayma modülü oranları
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genellikle izotrop malzemelerinkine göre çok daha büyüktür. Bundan dolayı da bu tür
malzemeler daha büyük kayma şekil değiştirmesine sahiptirler.
Ortotrop kirişler, karbon-epoksi, boron-epoksi, cam-epoksi, grafit-epoksi gibi matris
malzemesi epoksiden, lif malzemesi farklı malzemelerden oluşan kompozitler kullanılarak
oluşturulabilir.
Kiriş için yönetici denklemler her bir teoriye göre ayrı ayrı oluşturulmuştur. Farklı sınır
şartlarına ve farklı yüklemelere göre oluşturulan bu denklemler bilgisayarda Mathematica,
Matlab paket programları ile analitik olarak çözülmüştür. Analitik olarak çözüm
bulunamadığında ise sayısal olarak sonuçlar hesaplanmıştır. Ayrıca sonlu elemanlar analizi
paket programları yardımı ile elde edilen problem çözümleri diğer araştırmacılar tarafından
elde edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır.
GİRİŞ
Kirişler, yapılarda yükleri düşey taşıyıcılara aktaran, bir boyutu diğer iki boyutuna göre büyük
olan çubuk elemanlardır. Kirişlerin kullanım alanları sadece inşaat alanı ile sınırlı değildir.
Makina ve uzay mühendisliği gibi farklı disiplinlerde de geniş kullanım alanları bulmaktadır.
Uçak kanatları, helikopter pervaneleri, robot kolları gibi elemanlar da kiriş olarak analiz
edilirler.
Kirişlerin analizleri için bugüne kadar pek çok teori geliştirilmiştir. Bu teorilerden en temel
olanları klasik kiriş teorisi de denilen Euler-Bernoulli kiriş teorisi ve kesme kuvvetinin
etkilerini de dikkate alan Timoshenko kiriş teorileridir. Ayrıca kirişlerin yükler altındaki
davranışını modellemek için yüksek mertebeden kiriş teorileri de geliştirilmiştir. Literatürde
konu ile ilgili pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür.
Labuschagne ve diğ. çalışmalarında bir konsol kirişin dinamik analizi için üç farklı modeli
kıyaslamışlardır [1]. Reddy çalışmasında Eringen’in yerel olmayan diferansiyel bünye
ilişkilerini ve von Karman’ın doğrusal olmayan şekil değiştirmelerini kullanarak klasik ve
birinci mertebe kiriş ve plak teorilerini yeniden düzenlemiştir [2]. Sayyad, basit mesnetli kalın
izotrop bir kirişi kullanarak kalın kirişler için çeşitli iyileştirilmiş kiriş teorilerini eğilme ve
serbest titreşim analizi açısından karşılaştırmıştır [3]. Aykanat yapmış olduğu çalışmada
düzgün yayılı yükle yüklenmiş ankastre mesnetli bir kirişin gerilme ve şekil değiştirme
davranışını yerel olmayan elastisite yöntemiyle incelemiştir [4]. Carrera ve Giunta yaptıkları
çalışmada izotrop malzemeden yapılmış kirişlerin statik analizini iyileştirilmiş kiriş teorilerini
birleştirerek yapmışlardır [5]. Elshafei, izotrop ve ortotrop kirişleri birinci mertebe kayma
deformasyonu teorisini kullanarak analiz etmiş ve sonlu eleman modeli geliştirmiştir [6].
Whitney, tekil yük altındaki ortotrop kirişlerin analizini klasik elastisite teorisine göre
gerçekleştirmiştir [7]. Li yaptığı çalışmada malzeme özellikleri fonksiyonel olarak değişen
Timoshenko ve Euler-Bernoulli kirişlerinin statik ve dinamik davranışlarını kesme
kuvvetlerinin etkisini de dikkate alan yeni bir yaklaşımla incelemiştir [8].
KİRİŞ TEORİLERİ
Kirişin yük altındaki davranışına bağlı olarak kiriş teorisinde tarif edilen ifadelerde bazı
değişkenler diğerlerinden daha önemli duruma gelebilir. Kiriş teorilerinde tarif edilen
diferansiyel denklemler çözülerek gerilme ve şekil değiştirme değerleri elde edilir. Bunun için
matematikçilerin geliştirmiş oldukları yöntemlerden faydalanılır.
Bu çalışmada kullanılan eksen takımı, yer değiştirmeler ve parametrik boyutlar Şekil 2’de
gösterilmiştir.
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Ortotrop ve kompozit malzemeler yüksek dayanım, düşük ağırlık ve yüksek rijitliklerinden
dolayı inşaat, makina ve uzay mühendisliği gibi disiplinlerde geniş kullanım alanları
bulmaktadır. Ortotrop ve kompozit malzemelerin E / G oranları genellikle izotrop
malzemelerinkine göre çok daha büyüktür.
Geliştirilen kiriş modelleri, çok sayıda mühendislik problemini çözmeyi mümkün kılmıştır.
Kirişin özelliğine göre farklı teorilerle çözüm yapılması gerekebilir.
Farklı kiriş teorilerine göre kiriş üzerinde seçilen bir noktanın yer değiştirmesi aşağıdaki
şekildeki gibidir.
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Şekil 1. Farklı kiriş teorilerine göre konsol bir kirişin yer değiştirmesi.
Uzunluğu L olan prizmatik konsol bir ortotrop kirişin z  L uç noktasından tekil bir
P yükünün etkimesi durumunda ortotrop kirişte oluşacak iç kuvvetler Şekil 2’de
gösterilmiştir.
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(L–z)

𝑀𝑥 𝑧 = −𝑃 𝐿 − 𝑧

𝑆𝑦 𝑧 = 𝑃

Şekil 2. Kiriş geometrisi ve tekil yüklü konsol kirişte oluşan iç kuvvetler.
Eşdeğer Elastisite Modülü ve Eşdeğer Kayma Modülü
Liflerle güçlendirilmiş ortotrop bir elemanın eşdeğer elastisite modülü malzeme özelliklerine
bağlı olarak denklem 1’deki gibi tanımlanabilir [10].
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Eeş 

12
h 3 D11*

(1)

Bu ifadedeki D11* şu şekilde hesaplanmaktadır.

D11* 

 D22 D66  D26 D26 
 D11  D22 D66  D26 D26   D12  D16 D26  D12 D66   D16  D12 D26  D22 D16  

Bu ifadedeki Dij ise malzeme özelliklerine ve liflerin doğrultusuna göre hesaplanmaktadır.
h3
Q ij
12
Q11 = Q11cos 4 + 2(Q12 + 2Q66 )s in 2 cos 2 + Q22 s in 4
Dij =

Q12 = (Q12 + Q22 - 4Q66 )s in 2 cos 2 + Q12 (s in 4 + cos 4 )
Q 22 = Q11 s in 4 + 2(Q12 + 2Q66 )s in 2 cos 2 + Q22cos 4
Q16 = (Q11 - Q12 - 2Q66 )s in cos 3 + (Q12 - Q22 + 2Q66 )s in 3 cos
Q 26 = (Q11 - Q12 - 2Q66 )s in 3 cos + (Q12 - Q22 + 2Q66 )s in cos 3
Q 66 = (Q11 + Q22 - 2Q12 - 2Q66 )s in 2 cos 2 + Q66 (s in 4 + cos 4 )
Q11 =

E1

1- 12 21

Q12 =

12 E2
 21E1
=
1- 12 21 1- 12 21

Q22 =

E2

1- 12 21

Q66 = G12

Liflerin oryantasyon açısı  ; çubuk ekseni ile lif ekseni arasındaki açı Şekil 3’de
gösterilmektir.
z
x3

x2

x2

x3



y

x1


x

x1
(a)

(b)

Şekil 3. Liflerin oryantasyon açısı (a) 0 derece (b)  derece.
Liflerle güçlendirilmiş ortotrop bir elemanın eşdeğer kayma modülü malzeme özelliklerine
bağlı olarak denklem 2’deki gibi tanımlanabilir [10].
1
Geş 
(2)
*
h A55
*
Bu ifadedeki A55
şu şekilde hesaplanmaktadır.
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A55


3

A44
( A44 A55  A45 A45 )

Aij  hQ ij

Q 44  Q44cos 2  Q55 s in 2

Q 45  (Q55  Q44 )s in cos

Q44  G23

Q55  G13

Q 55  Q44 s in 2  Q55cos 2

Euler-Bernoulli Kiriş Teorisi
Klasik kiriş teorisi diye de isimlendirilen bu teori en temel kiriş teorisidir. İlk olarak 1700’lü
yıllarda ortaya konulan bu teori 19. yüzyıldaki Eiffel kulesi ve Ferris Wheel yapılarına kadar
geçen sürede kabul görmemiştir. Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre kiriş üzerinde seçilen bir
noktanın yer değiştirmesi Şekil 1’deki gibidir.
Euler-Bernoulli kiriş teorisi kabullerine göre;
 Deformasyondan önce çubuk eksenine dik olan kiriş kesiti deformasyondan sonra
yine çubuk eksenine dik olarak kalır,
 Kiriş kesiti düzleminde rijittir,
 Kiriş kesiti şekil değiştirmeden sonra orta düzleme dik kalacak şekilde döner.
Buna göre;




 xx  ux  0  yy  u y  0  xy  ux  u y  0
x
y
y
x
Bu durumda ux ( x, y, z )  u x1 ( z ) ve u y ( x, y , z )  u y1 ( z ) şeklinde tanımlanabilir [11]. Kiriş
eksenine dik, düşey yükle yüklenmiş bir kirişte yer değiştirme tarif edilirken x ekseninde ux,
y ekseninde uy ve z ekseninde uz notasyonu kullanılır. Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre yer
değiştirmeler denklem 3 ‘teki gibidir.
u x  u x1
u z  u z1  y


u y1
z

(3)

u y  u y1

Örnek olarak Şekil 2’de gösterilen L uzunluğundaki prizmatik konsol bir ortotrop kirişin
z  L uç noktasından tekil bir P yükünün etkimesi durumunda ortotrop kirişte oluşacak en
büyük sehim değeri Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre şu şekilde hesaplanabilir:

 2u y1
z

2



M x ( z)
1

(  Pz  PL)
Eeş I x
Eeş I x

Konsol ortotrop kiriş için ankastre mesnet sınır şartları dönmenin ve sehimin sıfır olması
şeklindedir. Buna göre:

u y1
z

0
z 0



u y1

z 0

0
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Bu durumda konsol ortotrop kirişin herhangi bir z noktasındaki sehim şu şekilde
hesaplanabilir:

u y1 

1
P
PL 2
( z 3 
z )
Eeş I x 6
2

Konsol ortotrop kirişin uç noktasındaki sehim ise bu ifadede z  L yerine konularak elde
edilir:

u y1

zL



PL3
3Eeş I x

Timoshenko Kiriş Teorisi
Timoshenko kiriş teorisine göre kiriş üzerinde seçilen bir noktanın yer değiştirmesi
Şekil 1’deki gibidir.
Timoshenko kiriş teorisi kabullerine göre, Euler-Bernoulli kiriş teorisinde olduğu gibi kiriş
kesiti yine düzleminde rijittir ve deformasyondan önce çubuk eksenine dik olan kiriş kesiti
deformasyondan sonra yine çubuk eksenine dik olarak kalır fakat kiriş kesiti şekil
değiştirmeden sonra orta düzleme dik kalacak şekilde dönmez. Buna göre zz , xz ve zy şekil
değiştirmeleri sıfırdan farklıdır ve hesaplanması gerekir
Timoshenko kiriş teorisine göre yer değiştirmeler denklem 4’deki gibidir.

u x ( x , y , z )  u x1 ( z )
uz ( x, y, z )  uz1 ( z )  xy ( z )  yx ( z )

(4)

u y ( x, y , z )  u y1 ( z )
Burada x ve  y sırasıyla x ve y eksenlerine göre dönme açılarını tanımlar.

x  



u y 1 ,  y  u x1
z
z

Örnek olarak Şekil 2’de gösterilen L uzunluğundaki eğilme rijitliği eksen boyunca sabit olan
bir ortotrop kirişin z  L uç noktasından tekil bir P yükünün etkimesi durumunda ortotrop
kirişin herhangi bir z noktasında oluşacak sehim değeri Timoshenko kiriş teorisine göre şu
şekilde hesaplanabilir [11].

u y1 

1
P
PL 2

( z 3 
z )
( Pz )
Eeş I x 6
2
Geş A

Bu ifadedeki α kesitin geometrisine bağlı olarak değişen şekil faktörüdür.
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Konsol ortotrop kirişin uç noktasındaki sehim ise bu ifadede z  L yerine konularak elde
edilir:

u y1

zL



PL3
 PL

3Eeş I x Geş A

SAYISAL SONUÇLAR
Örnek olarak malzeme özellikleri farklı uç noktasından tekil yük ile yüklü liflerle
güçlendirilmiş ortotrop eğilme rijitliği sabit olan konsol kiriş ele alınmıştır. Örnek için
kullanılan bazı ortotrop malzemelere ait mekanik özellikler Çizelge 1’de gösterilmiştir [9,10].
Çizelge 1. Bazı ortotrop malzemelere ait mekanik özellikler
Grafit – Epoksi( 1 ) Grafit – Epoksi ( 2 )

Cam – Epoksi

Boron – Epoksi

E1

25,00

137,90 GPa

53,78 GPa

206,85 GPa

E2

1,00

8,96 GPa

17,93 GPa

20,69 GPa

ν12

0,25

0,30

0,25

0,30

G12

0,50

7,10 GPa

8,96 GPa

6,90 GPa

G13

0,50

7,10 GPa

8,96 GPa

6,90 GPa

G23

0,20

6,21GPa

3,45 GPa

4,14 GPa

Geometrisi Şekil 2’de gösterilmiş olan birim alana sahip ortotrop kirişin genişliği b=1,
yüksekliği h=1 şeklinde ele alınmıştır. Konsol kirişin uzunluğu ise sırasıyla L1 =10, L2 =20
ve L3 =100 şeklindedir [10]. Konsol ortotrop kirişin uç noktasından P = 1 birim tekil yük
uygulanmıştır. Ortotrop konsol kirişin farklı kiriş teorileri ile statik analizi yapılarak uç
noktasındaki sehim değerleri hesaplanmıştır. Bunun için ilk olarak malzeme özelliklerine
bağlı Eşdeğer Elastisite Modülleri denklem 1 kullanılarak hesaplanmıştır. Ortotrop konsol
kirişin Timoshenko kiriş teorisine göre statik analizi için Eşdeğer Kayma Modüllerine de
ihtiyaç vardır. Malzeme özelliklerine bağlı olarak Eşdeğer Kayma Modülleri denklem 2
kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan eşdeğer modüller Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Çizelge 2’de soldaki değerler Eşdeğer Elastisite Modüllerini, sağdaki değerler ise Eşdeğer
Kayma Modüllerini göstermektedir.
Çizelge 2. Bazı ortotrop malzemelere ait Eşdeğer Elastisite Modülleri / Kayma Modülleri
𝜃

Grafit – Epoksi( 1 ) Grafit – Epoksi ( 2 )
( Gpa )

Cam – Epoksi
( GPa )

Boron – Epoksi
( Gpa )

00

25,00 / 0,50

137,90 / 7,10

53,78 / 8,96

206,85 / 6,90

300

2,19 / 0,36

27,29 / 6,85

30,19 / 6,40

30,89 / 5,91

450

1,33 / 0,29

15,67 / 6,63

22,64 / 4,98

20,49 / 5,18

600

1,07 / 0,24

11,26 / 6,41

19,34 / 4,08

18,48 / 4,60

900

1,00 / 0,20

8,96 / 6,21

17,93 / 3,45

20,69 / 4,14
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Örnekteki konsol kirişin atalet momenti I x  bh3 /12  113 /12
ile hesaplandığında
I x  1/12 olur. Bu durumda Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre konsol kirişin uç
noktasındaki sehim değeri aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.
u y1

zL



PL3
1  Li 3
L3

 4 i
3Eeş I x 3Eeş (1/12)
Eeş

Çizelge 2’deki değerler kullanılarak Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre konsol kirişin uç
noktasındaki sehim değerleri hesaplanmış ve Çizelge 3’de gösterilmiştir. Çizelge 3’de her bir
kompozit malzeme için uzunluk / derinlik oranı ( L / h ) sırasıyla 10, 20 ve 100 için
hesaplanmıştır.

uˆ y1  u y1 

E2  b  h3
100
P  L3

(5)

Çizelge 3’deki sehim değerleri denklem 5 ile boyutsuz hale getirilmiştir.
Çizelge 3. Euler-Bernoulli teorisine göre konsol kirişin en büyük boyutsuz sehim değerleri
Grafit – Epoksi( 1 )

𝜃
00

Grafit – Epoksi ( 2 )

Cam – Epoksi

Boron – Epoksi

16,000

25,990

133,358

40,010

30

0

182,500

131,343

237,595

267,896

450

302,000

228,796

316,781

403,856

600

374,500

318,348

370,916

447,891

900

400,000

400,000

400,000

400,000

Örnekteki konsol kiriş dikdörtgen kesite sahip olduğundan şekil faktörü   1.2 ’dir. Kesit
alanı ise A  bh  11 ile hesaplandığında A  1 olur. Bu durumda Timoshenko kiriş
teorisine göre konsol kirişin uç noktasındaki sehim değeri aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

u y1

zL



1 Li 3
1, 2 1 Li
L3
L
PL3
 PL



 (4  i )  (1, 2  i )
3Eeş I x Geş A 3Eeş (1/12)
Geş (1)
Eeş
Geş

Çizelge 2’deki değerler kullanılarak hesaplanan Timoshenko kiriş teorisine göre konsol
kirişin en büyük sehim değerleri Çizelge 4’de gösterilmiştir.
Çizelge 4. Timoshenko teorisine göre konsol kirişin en büyük boyutsuz sehim değerleri
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Grafit – Epoksi( 1 )
0

Grafit – Epoksi ( 2 )

10

20

100

10

20

100

18,400

16,600

16,024

27,504

26,368

26,005

Cam – Epoksi
10

20

Boron – Epoksi
100

135,759 133,958 133,382

10

20

100

43,608

40,909

40,046

300

185,800 183,325 182,533 132,912 131,735 131,359 240,955 238,435 237,629 272,094 268,945 267,938

450

306,200 303,050 302,042 230,419 229,202 228,812 321,100 317,861 316,825 408,654 405,055 403,904

600

379,600 375,775 374,551 320,026 318,768 318,365 376,194 372,236 370,969 453,288 449,240 447,945

900

406,000 401,500 400,060 401,731 400,433 400,017 406,237 401,559 400,062 405,997 401,499 400,060

Çizelge 4’de her bir kompozit malzeme için uzunluk / derinlik oranı ( L / h ) sırasıyla 10, 20
ve 100 için sehim değerleri hesaplanmış ve denklem 5 ile boyutsuz hale getirilmiştir.
Çizelge 3’deki Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre konsol kirişin uç noktasındaki boyutsuz
sehim değerleri grafik olarak Şekil 4 (a)’da gösterilmiştir.
Çizelge 4’deki Timoshenko kiriş teorisine göre konsol kirişin en büyük boyutsuz sehim
değerleri Şekil 4 (b)’de gösterilmiştir. Her bir kompozit malzeme için uzunluk / derinlik oranı
( L / h ) sırasıyla 10, 20 ve 100 için toplamda 12 adet grafik çizilmiştir. İlgili değerler
birbirlerine çok yakın olduğundan şekilde 4 adet grafik gibi görülmektedir.
Timoshenko Kiriş Teorisi
500

450

450

400

400

10_Cam-Ep

350

350

10_Bor-Ep

300

20_Gr-Ep(1)

10_Gr-Ep(1)

Gr-Ep(1)

300

Gr-Ep(2)

250

Cam-Ep

200

Bor-Ep

Boyutsuz Sehim

Boyutsuz Sehim

Euler-Bernoulli Kiriş Teorisi
500

10_Gr-Ep(2)

20_Gr-Ep(2)

250

20_Cam-Ep

200

20_Bor-Ep

150

100_Gr-Ep(1)

100

100

100_Gr-Ep(2)

50

50

0

0

150

0

30

60

90

100_Cam-Ep
100_Bor-Ep

0

30

60

90

Oryantasyon açısı

Oryantasyon açısı

(a)

(b)

Şekil 4. Konsol kirişte boyutsuz sehim değerleri (a) Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre
(b)Timoshenko kiriş teorisine göre.
SONUÇLAR
Bu çalışmada geliştirilen bilgisayar programları yardımıyla ortotrop kirişlerin farklı kiriş
teorilerine göre statik analizi yapılmıştır. Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorilerine göre
yük altındaki ortotrop kirişin sehim değerleri hesaplanmış ve boyutsuz hale getirilerek tablo
ve grafikler şeklinde sunulmuştur.
Ortotrop malzemenin elsatisite modülü, kayma modülü gibi malzemenin mekanik özellikleri
yöne bağlı olarak değişeceğinden eşdeğer elastisite modülü ve eşdeğer kayma modülü
değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler kullanılarak uç noktasından tekil yük etki
eden konsol bir kirişin statik analizi yapılmıştır. Bunun için Grafit-Epoki(1), Grafit-Epoksi(2),
Cam-Epoksi ve Boron-Epoksi olmak üzere dört farklı kompozit malzeme ele alınmıştır. Ele
alınan bu malzemelerin farklı oryantasyon açıları için hesaplar yapılmıştır. Yapılan
hesaplardan Grafit-Epoksi(1) malzemesi için elde edilen sonuçların referans[10] ile aynı
olduğu görülmüştür.
Ele alına problemler Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre ve Timoshenko kiriş teorisine göre
ayrı ayrı hesaplanmıştır.
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Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre yapılan hesaplarda ortotrop kompozit konsol kirişte
oryantasyon açısı arttıkça en büyük boyutsuz sehim değerinin de arttığı görülmektedir.
Oryantasyon açısının 0 derece olması durumunda lifler kiriş eksenine paraleldir. Bu durumda
Cam-Epoksi malzemesi hariç diğerleri için boyutsuz çökme değerleri yaklaşık olarak aynıdır.
Cam-Epoksi malzemesi için ise bu değer daha fazla olarak hesaplanmıştır. Oryantasyon
açısının 90 derece olması durumunda lifler kiriş eksenine dik şekildedir ve tüm malzemelerde
boyutsuz sehim değeri aynıdır. Bu değer Boron-Epoksi malzemesi dışındakiler için en büyük
boyutsuz sehim değeridir. Boron-Epoksi malzemesinde ise en büyük boyutsuz sehim değeri
oryantasyon açısının 60 derece olması durumundadır.
Timoshenko kiriş teorisine göre yapılan hesaplarda da oryantasyon açısı arttıkça en büyük
boyutsuz sehim değerinin de arttığı görülmektedir. Dört farklı kompozit malzeme için
uzunluk / derinlik oranı ( L / h ) sırasıyla 10, 20 ve 100 için hesaplar ayrı ayrı yapılmıştır.
Kompozit malzemede liflerin kiriş eksenine paralel olması durumunda Cam-Epoksi
malzemesi hariç diğerleri için boyutsuz çökme değerleri yaklaşık olarak aynıdır. Liflerin kiriş
eksenine dik olması durumunda ise tüm malzemelerde boyutsuz sehim değerleri yaklaşık
olarak aynıdır. Uzunluk / derinlik oranı daha küçük olan kirişler diğerlerine göre daha derin
kirişlerdir. Bu kirişlerde ikinci mertebe etkisinin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu yüzden
uzunluk / derinlik oranı azaldıkça boyutsuz sehim değerlerinin arttığı görülmektedir.
Sonuç olarak ortotrop kirişlerin farklı kiriş teorileri ile yapılan statik analiz sonuçları farklılık
göstermektedir. Bu çalışmada konsol bir ortotrop kiriş ele alınarak farklı malzemelerle
sonuçlar irdelenmiştir. Diğer sınır şartlarına sahip kirişler ve başka malzemeler kullanılarak
da analizler yapılabilir.
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3-B TAYLOR-COUETTE-POISEUILLE AKIŞLARINDA DOĞRUSAL AKIM
ETKİSİNİN NÜMERİK MODELLENMESİ
Taner Çoşgun1, Ahmet Yurtseven2 ve Nurten Vardar3
1,2,3
Yıldız Teknik Üniversitesi-İstanbul
ABSTRACT
In this study, effects of axial flow on mean flow and turbulent quantities are investigated in
Taylor-Couette-Poiseuille flow. As a result, it is observed that superimposed axial flow
interchanges the structure of Taylor Vortices, which is a characteristic feature of the TaylorCouette Flow, into annular Poiseuille Flow and decrease the penetration of the effects of
rotation of the inner cylinder through core region. Besides, turbulence intensities in both axial
and tangential direction are found to be supportive of these findings.
ÖZET
Bu çalışmada, türbülanslı Taylor-Couette-Poiseuille akışının sayısal modellemesi yapılarak
eksenel akımdaki değişimin ana akım ve türbülans bileşenleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Çalışma sonucunda Taylor-Couette-Poiseuille akışına uygulanan eksenel akımın, akış tipinin
karakteristik özelliği olan Taylor vortekslerinin yapısını Poiseuille akımına yaklaştırdığı ve iç
silindirdeki dönme hareketinin akım alanına nüfuzunu azalttığı gözlenmiştir. Ayrıca,
incelenen türbülans yoğunluğu değerlerinin de bu bulguları destekler nitelikte olduğu
gözlenmiştir.
GİRİŞ
Sabit bir dış silindir ve dönen bir iç silindir arasındaki akışlar Taylor Couette akışı olarak
adlandırılmaktadır. Taylor Couette akışı G.I.Taylor’un 1923 yılındaki deneylerinden beri
akışkanlar mekaniği alanında en çok çalışılan konulardan biri olmuştur. Dönen membran
filtreler, ters dönüşlü ısı boruları, döner ekstraktörler, silindirik yataklar, döner güç iletim
sistemleri gibi pek çok mühendislik uygulaması temelde sabit bir dış silindir ve dönen bir iç
silindir üzerine kuruludur. Bu tarz mühendislik uygulamalarında sıklıkla karşılaşılmasının
yanında Taylor Couette akışları içerdiği karmaşık türbülans yapısı nedeniyle de pek çok
akademik çalışmaya konu olmuştur [1] [2][3][4].
Taylor-Couette akışında içteki silindirin dönme hızına bağlı olarak Taylor vorteksleri olarak
isimlendirilen vorteks yapıları ortaya çıkar. Bu tip akımlara eksenel bir akış uygulandığında
Taylor-Couette-Poiseuille akışı şeklinde isimlendirilir ve bu tip akımlar iki silindir arasındaki
boşlukta oluşan dönme kaynaklı santrifüj kuvvetiyle eksenel akış kaynaklı basınç gradyeni
arsındaki güç dengesinden meydana gelir [5]. Bu akış tipine mühendislik ve endüstrinin pek
çok alanında rastlanmaktadır. Bu sitemlere örnek olarak şaft yatakları, nükleer rektörlerin
çekirdeklerinin soğutulması, petrol endüstrisindeki sondaj işlemleri, gıda endüstrisindeki
pastörizasyon işlemleri, gaz türbini kanatları arası geçişler ve döner ısı değiştiriciler
gösterilebilir.
Bu çalışmada, türbülanslı Taylor-Couette-Poiseuille akışının sayısal modellemesi yapılarak
değişen Reynolds Sayıları için ana akım ve türbülans bileşenlerinin değişimi incelenmiştir.
Çalışmada, değişen Reynols sayısının eksenel akış bileşeni üzerinde kayda değer bir etkisi
olmadığı, ancak dönme yönündeki hız bileşeninde önemli oranda azalmaya yol açtığı
gözlenmiştir. Reynolds sayısının artmasıyla birlikte silindirler arasındaki Taylor
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vortekslerinin yapısı Poiseuille akımına daha da yaklaştığı ve türbülans yoğunluklarının da
azaldığı görülmüştür.
PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Bu çalışmada, Taylor-Couette-Poiseuille akışı olarak adlandırılan, sabit bir dış silindir ile
dönen bir iç silindir arasındaki akış problemi hesaplamalı akışkanlar dinamiği yardımıyla
çözülmüştür. sonlu hacimler yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Problemin geometrisi şekil
1’de görülmektedir. Silindirlerin yarıçapları oranı rD / rİ  0.5 , geometrinin uzunluk oranı
  L / 2s  25 dir. Burada L geometrinin boyu, s ise silindir yarıçapları arasındaki farktır(
s  rD  rİ ). İçteki hareketli ve dıştaki sabit silindire kaymama sınır koşulu uygulanmış, giriş
koşulu olarak ta gelişmiş akım hız ve türbülans değerleri verilmiştir. Çözülen problemde
içteki hareketli silindir ekseni etrafında sabit bir hızla (126 d/d) dönmekte, eksenel akımın hızı
ise dört farklı Reynolds Sayısında (7400,10000,15000,20000) değişmektedir. Re sayısı
Re  U b 2s /  şeklinde tanımlanmıştır. Burada U b girişteki eksenel akım hızı,  kinematik
viskozitedir. Çözüm Star CCM+ ticari kodu kullanılarak gerçekleştirilmiş, türbülans alanını
modellemek için ise Reynolds Stress türbülans modeli kullanılmıştır.

Şekil 1. Problem Geometrisi
Çözüm ağ yapısı düzenli hexahedral elemanlar kullanılarak oluşturulmuştur. İç ve dış silindir
yakınlarındaki güçlü hız gradyenlerini yakalayabilmek için, ağ yapısı bu bölgelerde
sıklaştırılmıştır. Sınır tabaka içerisindeki akımın doğru çözülebilmesi amacıyla duvarlar
üzerindeki y+ değeri 1’in altında tutulmuştur. Duvar y+ değeri y+=uy/ν şeklinde
tanımlanmıştır. Burada, u eksenel akım hızı, y ilk ağ yapısı elemanının duvardan uzaklığı ve
ν ise kinematik viskozitedir. Ağ bağımsızlığı çalışmaları sonucunda en uygun dağılım olarak,
eksenel, teğetsel ve duvar normali yönlerinde (z,θ,r) 250X120X80 çözüm elemanı
kullanılmıştır. Giriş kesitindeki ağ yapısının detaylı görüntüsü şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Giriş Kesitindeki Ağ Yapısı
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SAYISAL DOĞRULAMA
Çalışmada, çeşitli parametreler değiştirilmeden önce sayısal sonuçların deneysel verilerle
doğrulaması gerçekleştirilmiştir. Doğrulama amacıyla Escudier ve diğ [6]. tarafından yapılan
deneysel çalışmanın sonuçları kullanılmıştır. Doğrulama yapılan durum Re=7400 eksenel akış
hızı ve 126 rpm iç silindir dönme hızıdır. Normalize edilmiş eksenel ve teğetsel hız
bileşenlerinin deneysel sonuçlarla karşılaştırılması şekil 3’te sunulmuştur.
1,4

eksenel hız

V*,θ*

1,2
1,0

eksenel hızdeneysel

0,8

teğetsel hız

0,6

teğetsell hızdeneysel

0,4

0,2
0,0
0

0,5

1

r*

Şekil 3. Hız bileşenleri için sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırılması
Sayısal sonuçlar deneysel verilerle oldukça yüksek uyum içerisindedir. Bu nenle çalışmanın
kalanında burada kullanılan ağ yapısı ve çözüm stratejisi kullanılmaya devam edilmiştir. Hız
bileşenleri ve radyal yöndeki konum bileşeninin normalize edilmesi şu şekilde yapılmıştır.
V *  V / Vb  *   /  r*  (r  ri ) / s
V
,
. Burada, V eksenel akış hızı, b girişteki ortalama
akış hızı,  teğetsel hız,  iç silindir yüzeyindeki dönme hızı, r iç silindirden dıştakine
r
doğru radyal konum değişimi, i iç silindir yarıçapı ve s silindirlerin yarıçapları farkının
yarısıdır.
SAYISAL SONUÇLAR
Çalışmada, 126 d/d iç silindir dönme hızı için eksenel akış hızı Re=7400 den Re=20000 e
kadar arttırılarak değişen eksenel akım değerlerinin ana akım ve türbülans değerleri
üzerindeki etkisi gözlenmiştir.
Şekil 4’de Teğetsel yöndeki hız vektörlerinin farklı Reynolds Sayıları için değişimi
görülmektedir.
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Şekil 4. Teğetsel yöndeki hız vektörlerinin farklı Re Sayıları için deşiğimi
Şekil 4’den de görülebildiği üzere, eksenel akım hızı arttıkça, iç silindirdeki dönme
hareketinin akım alanına etkisi sınırlanmakta ve sabit dış silindire yaklaştıkça hızın teğetsel
değeri daha da azalmaktadır.
Şekil 5’te Dönen iç silindir üzerindeki akım hatlarının farklı eksenel akış koşulları için
değişimi gösterilmiş ve akım hatları üzerinde yüzey sürtünme katsayısı değerlerinin değişimi
incelenmiştir. Taylor-Couette-Poiseuille akışındaki akım alanı eksenel ve teğetsel hız
bileşenleri arasındaki dengeye göre biçimlenmektedir. Eksenel akım değeri arttıkça, iç
silindirdeki dönme hareketinin etkisi azalmakta ve silindirler arasındaki helisel biçimli akım
hatlarının birbirlerine uzaklığı artmaktadır. Reynolds sayısının artmasıyla silindirler
arasındaki Taylor vortekslerinin yapısı Poiseuille akımına daha da yaklaşmaktadır. Ayrıca
şekilden de görülebileceği gibi, eksenel akımın Re değeri arttıkça iç silindir üzerindeki yüzey
sürtünme katsayısının da azaldığı görülecektir.

365

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Cosgun,Yurtseven ve Vardar

Şekil 5. Dönen iç silindir üzerindeki akım hatlarının farklı eksenel akış koşulları için değişimi
Şekil 6’te farklı Re Sayıları için eksenel hız bileşeninin radyal yöndeki değişimi
gösterilmektedir.
1,4
re=7400
1,2

Re=7400_Deneysel
Re=10000

0,8

Re=15000

0,6

Re=20000

V*

1

0,4
0,2
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

r*

Şekil 6. Farklı Re Sayıları için eksenel hız bileşeninin radyal yöndeki değişimi
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Şekil 6 incelendiğinde, Reynolds Sayısındaki değişimin eksenel yöndeki normalize edilmiş
hız bileşeni üzerinde kayda değer bir etkisi olmadığı görülmektedir. Şekil 7’te farklı Re
Sayıları için teğetsel hız bileşeninin radyal yöndeki değişimi gösterilmektedir.
1,2

Re=7400_Deneysel
Re=7400

1

Re=20000
θ*

0,8

Re_10000
Re=15000

0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

r*

Şekil 7. Farklı Re Sayıları için dönme yönündeki hız bileşeninin radyal yöndeki değişimi
Reynolds sayısı arttığında, teğetsel hız bileşeni değerlerinin iç silindirden uzaklaştıkça
azaldığı görülmektedir. Bu durum şekil 3’deki bulguları destekler niteliktedir. Eksenel akım
hızı arttıkça, iç silindirdeki dönme hareketinin etkisi akış alanına daha az nüfuz etmektedir.
Ayrıca dış silindir üzerindeki sınır tabaka kalınlığının da artan Reynolds Sayısıyla beraber
azaldığı görülmektedir. Şekil 8’de farklı Re Sayıları için eksenel yöndeki türbülans
yoğunluğunun radyal yöndeki değişimi gösterilmektedir.
0,3
re=7400
0,25
Re=10000

u'/Ub

0,2

Re=15000

0,15

Re=20000

0,1
0,05
0
-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

r*

Şekil 8. Farklı Re Sayıları için eksenel yöndeki türbülans yoğunluğunun radyal değişimi
Reynolds sayısı arttıkça, eksenel yöndeki türbülans yoğunluğunun azaldığı görülmektedir.
Türbülans yoğunluğu bulunurken, eksenel yöndeki türbülans gerilmesi ( u ' ) giriş hızına ( U b )
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bölünerek normalize edilmiştir. Şekil 6’de gösterilen eksenel hız bileşenleri Reynolds
Sayısındaki değişimden etkilenmezken, aynı eksendeki türbülans yoğunlukları azalmaktadır.
Daha öncede belirtildiği üzere, eksenel akış hızı arttıkça akımın vorteks yapısı poiseuille
akımına yaklaşmaktadır. Bu durum şekil 5’deki bulguları destekler niteliktedir. Vorteks
yapısındaki bu azalma türbülans çalkantısı değerlerinin de azalmasına yol açmakta ve böylece
akımdaki türbülans yoğunluğu Reynolds Sayısıyla ters orantılı olarak düşmektedir. Şekil 9’de
farklı Re Sayıları için eksenel yöndeki türbülans yoğunluğunun radyal yöndeki değişimi
gösterilmektedir.
0,3
re=7400
0,25

Re=10000

θ'/Ub

0,2

Re=15000

0,15

Re=20000

0,1
0,05
0
-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

r*

Şekil 9. Farklı Re Sayıları için teğetsel yöndeki türbülans yoğunluğunun radyal değişimi
Eksenel akımın hızının artmasıyla beraber, teğetsel yöndeki türbülans yoğunluğunun da
düzenli biçimde azaldığı görülmektedir. Türbülans yoğunluğu bulunurken, teğetsel yöndeki
türbülans gerilmesi (  ' ) giriş hızına ( U b ) bölünerek normalize edilmiştir. Dönen iç silindir
yakınındaki değişim, sabit dış silindire oranla daha belirgindir. Teğetsel yöndeki bu azalmanın
Şekil 8’de açıklanan eksenel yöndeki türbülans yoğunluğuyla aynı nedenden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, türbülanslı Taylor-Couette-Poiseuille akışının sayısal modellemesi yapılarak
eksenel akımdaki değişimin ana akım ve türbülans bileşenleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Çalışma sonucunda Reynolds sayısındaki artışın eksenel yöndeki hız bileşenleri üzerinde
kayda değer bir etkisi olmadığı, ancak doğrusa akımın iç silindirdeki dönmenin akım
alanındaki etkisini azaltması sebebiyle teğetsel hız bileşenlerinin iç silindirden uzaklaştıkça
azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca, Taylor-Couette-Poiseuille akışına uygulanan eksenel akımın,
akış tipinin karakteristik özelliği olan Taylor vortekslerinin yapısını Poiseuille akımına
yaklaştırdığı ve iç silindirdeki dönme hareketinin akım alanına nüfuzunu azalttığı
görülmüştür. Değişen Reynolds Sayıları için türbülans yoğunluğu değerleri de incelenmiştir
ve sonuçların bu bulguları destekler nitelikte olduğu görülmüştür.
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KAPALI MEKANLARDA HAVALANDIRMA VE KİRLETİCİ GAZ
TAHLİYESİNİN KISMİ KAPAK ETKİLİ HÜCRE AKIŞI MODELİYLE
SAYISAL ANALİZİ
Ahmet YURTSEVEN1, Taner ÇOŞGUN2 ve Nurten VARDAR3
1,2,3
Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. Böl., Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
In this study, closed-area ventilation and contaminant gas extraction is modeled via 3-D cubic,
partial lid driven cavity flow. by this purpose, a numerical simulation of the ventilation of the
fire based contamination via jet fan like device is adopted. Variations of pollutant gas-air
mixture on the exit cross-section and inside the volume are calculated based on the partial lid
velocity.Governing equations that model this flow, 3-D, incompressible, turbulent momentum
equation, two-equation k-ε turbulence model and continuity equation are solved using StarCCM + commercial code.Three different partial lid velocities are used for the five different
partial lid layouts. For different applications, the pollutant gas concentrations on variating
layouts, the velocity and pressure fields. in addition, the pollutant gas concentration at the exit
area are calculated and the results are presented.
ÖZET
Bu çalışmada kapalı mekan havalandırması ve kirletici gaz tahliyesi, 3-B kübik, kısmi kayar
kapak etkili hücre problemi ile modellenmiştir. Bu amaçla, kayıcı kısmi kapaklara teğetsel hız
uygulayarak iç mekanlarda meydana gelen yangın kaynaklı kirlenmenin, jet fan benzeri bir
yöntemle tahliyesinin sayısal bir benzetimi oluşturulmuştur. Kısmi kayar kapak hızlarına bağlı
olarak kirletici gaz ve hava karışımının çıkış kesitinde ve hacim içindeki değişimleri
hesaplanmıştır. Bu akımı modelleyen denklemler; 3-b, sıkıştırılamaz, türbülanslı Momentum
denklemi, iki denklemli k-𝜺 türbülans modeli ve süreklilik denklemi olup, model Star-CCM+
paket programı ile çözülmüştür. Çalışmada beş farklı kısmi kapak yerleşimi için üç farklı
kısmi kapak hızı kullanılmıştır. Değişen uygulamalar için farklı kesitlerde kirletici gaz
derişimi, hız ve basınç alanları ile çıkış kesintindeki kirletici gaz derişimi hesaplanmış ve
sonuçlar sunulmuştur.
GİRİŞ
Üst yüzeyi teğetsel hıza sahip, diğer yüzleri sabit olan kübik boşluk problemlerine kapak
etkili hücre problemi ismi verilmektedir. Geometrisinin sade oluşu ve verilen sınır şartlarının
basitliğinin yanında, içerdiği karmaşık akış yapısı kapak etkili hücre problemlerini literatürde
sık kullanılan bir test problemi haline getirmiştir. Farklı mühendislik ve teknolojik
uygulamaların modellenmesinde de kapak etkili hücre problemine sıkça rastlanmaktadır.
Özellikle güneş panellerinin etkinlerinin artırılması, doğrusal hareketli sızdırmazlık
elemanları, entegre devrelerin soğutulması, ısı değiştiriciler ve iç mekan havalandırılması
kapak etkili hücre problemi ile modellenebilen başlıca teknolojik problemlerdir.
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Literatürde hem deneysel hem de sayısal olarak modellenen çok sayıda hücre içi akış
problemine bulunmaktadır. Ancak kapak etkili hücre akışı ile modellenmiş iç mekan
havalandırması uygulamalarının çok az sayıda olduğu ve bu çalışmalarda tekil akışkanın
kullanıldığı görülmüştür[1,2,3].
Bu çalışmada, bir yüzünde kirletici bir kaynağın bulunduğu hücre içinde kısmi üst kapak
kullanılmıştır. Buradaki amaç, bu kayıcı kapaklara teğetsel hız uygulayarak iç mekanlarda
meydana gelen yangın kaynaklı kirlenmenin, jet fan benzeri bir yöntemle tahliyesinin
modellenmesidir. Bu nedenle 10m x 10m x 10m boyutlarında, kübik bir hücrenin bir yüzünde
1m x 1m x 0.1m boyutlarında bir CO2 kaynağı kullanılmış, üst yüzeydeki kısmi kapaklara hız
farklı hızlar uygulanmış, kalan diğer bölgelerin sabit kalması sağlanarak hücre içerisinde ve
çıkış bölgesindeki kirletici oranının değişimi, hücre içi hız ve basınç alanları incelenmiştir.
PROBLEM TANIMI
Şekil 1’de üst kapakta kısmi hız bölgelerinin uygulandığı bir yüzünde kirletici gaz girişi
bulunan hücre geometrisinin şematik görünümü verilmiştir. Hücrenin kirletici gaz girişi
bulunan arka yüzünde, üst kapağa yakın bir bölgede hava giriş açıklığı ile tam aksi yüzde ve
tabana yakın bölgeye hava giriş açıklığı ile aynı boyutlarda bir çıkış açıklığı eklenmiştir.

Şekil 1: Kısmi hız bölgeli kapak etkili hücre geometrisi
Hava giriş açıklığından düşük hızlarda sadece hava, kirletici gaz girişinden sadece CO
girmektedir. Çıkış açıklığında ise herhangi bir derişim kısıtı verilmemiştir. Kapak yüzeyinde
tanımlanan hız bölgelerinde de x+ doğrultusunda farklı teğetsel hızlar uygulanmıştır.

2

ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
3 boyutlu, hareketli kapak etkisi altındaki hücre içindeki sıkıştırılamaz, zamandan bağımsız,
türbülanslı akımı modelleyen süreklilik, momentum ve türbülansı modelleyen k-𝜺 türbülans
modeli için türbülans kinetik enerjisi ve türbülans kinetik enerji yayınımı denklemleri [4]
aşağıda verilmiştir.
(1)
divU  0
P
div(uU )  
 div(vgradu )
(2)
x
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div(vU )  

P
 div(vgradv)
y

div( wU )  

(3)

P
 div(vgradw)
z

t   C 

(4)

k2

(5)





div(  kU )  div   gradk   2 Sij .Sij  
 k


(6)




2
div( U )  div   grad   C1 2 Sij .Sij  C2 
k
k



(7)

C1  1.44 || C2  1.92 || C  0.09 ||  k  1.0 ||   1.3
Çalışmada Star CCM+ V11 paket programı kullanılmıştır. Malzeme özelliği olarak
reaksiyona girmeyen çok bileşenli gaz modeli tercih edilmiştir.
SAYISAL SONUÇLAR
Kapak etkili hücre içi akış probleminde üst kapak hız bölgelerinin yeri ve hızları değiştirilerek
kısmi kapakların yerleşimi, hızları, giriş ve çıkış bölgeleri arasındaki hücre içi akıma ve
hücre içi derişime etkisi araştırılmıştır. Hava girişinde havanın hızı 0.5 m/s, kirletici gaz hızı
0.5 m/s olarak kabul edilmiş, ön yüzeydeki çıkış açıklığından karışım (hava+CO2) çıkışı sınır
şartı verilmiştir. Üst kapaktaki kısmi hız bölgelerinde 3.5 m/s, 7 m/s, 35 m/s, 70 m/s olmak
üzere 4 farklı kapak hızı uygulanmıştır. Bu kabuller ile çalışma sonucunda her bir kısmi kapak
yerleşimi ve her yerleşimdeki farklı hızlar için 3 boyutlu akım hatları, Şekil 2’de görüleceği
şekliyle X-Y, X-Z ve Y-Z merkez kesit düzlemlerinde CO2 derişimi dağılımı, hacimsel
ortalama derişim miktarları ve çıkış kesitindeki derişim miktarları elde edilmiştir.

X-Y Kesiti

X-Z Kesiti

Y-Z Kesiti

Şekil 2: CO Dağılımı incelenen merkez kesit düzlemleri
2
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Şekil 3 ‘de 4 farklı kapak yerleşimde 4 farklı hızda hücre içindeki akım hatları verilmiştir.
Hücre içerisinde ana akımı etkileyen iki temel kısım vardır. Bunlarda biri açık bir akım
oluşturan hava ve CO girişi ile basınç çıkışı arasındaki akışkan hareketidir. İkinci olarak
hücre içi akımı tahrik edecek şekilde kısmi olarak etkiyen üst kapak teğetsel hızıdır. Şekilden
görüleceği üzere Ana akım üzerinde başlangıçta düşük kapak hızlarında giriş-çıkış akımı
etkili olmuştur. Ancak kapak hızlarının artması ile kısmi kapak bölgelerinden akışkanı
sürükleme etkisi ve girdap oluşumu meydana gelmiş, ana akım üzerinde kapak hızlarının
etkisinin arttığı görülmüştür. Yüksek hızlarda farklı modeller arasındaki akım hatları
incelendiğinde kısmı kapağın yan duvarlara yakın olduğu modellerde hücrenin kapağa yakın
ve z eksenine göre merkezi bölgelerinde arka duvardan ön duvara yönelmiş olan TGL
(Taylor-Görtler) girdapları ortaya çıkmaktadır. Kısmı kapak yerleşimi merkeze yakın ve tam
merkezde olan modellerinde ise hücre içerisindeki akım tüm kapak etkili hücre içi akışa yakın
bir duruma gelmekte ancak bu modellerde de ön duvar ile yan duvarların kesiştiği köşe
kesitlerinde tabandan üst kapağa doğru yönelmiş dikey köşe girdapların elde edildiği
görülmüştür.
2

3.5 m/s

7 m/s

35 m/s

70 m/s

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Şekil 3: Farklı hız ve kısmi kapak yerleşimlerinde 3 boyutlu akım hatları
Şekil 4’de hücrenin z eksenine göre merkez noktasından alınmış X-Y kesiti üzerindeki CO2
derişim dağılımları verilmiştir. Kapak hızlarının artması ile merkez kesit üzerinde CO2
derişiminde homojen bir tablonun oluştuğu görülmüştür.
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Şekil 5’de hücrenin y eksenine göre merkez noktasından alınmış X-Z kesiti üzerindeki CO2
derişim dağılımları verilmiştir. Önceki şekle benzer şekilde kapak hızlarının artması ile
merkez kesit üzerinde CO2 derişiminde homojen bir tablonun elde edilmiştir.

3.5 m/s

7 m/s

35 m/s

70 m/s

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Şekil 4: X-Y merkez düzleminde CO derişim dağılımı
3.5 m/s
7 m/s
35 m/s
2

70 m/s

Model 1

Model 2

Model 3
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Model 4
Şekil 5: X-Z merkez düzleminde CO derişim dağılımı
2

Şekil 6’de hücrenin x eksenine göre merkez noktasından alınmış Y-Z kesiti üzerindeki CO
derişim dağılımları verilmiştir. Önceki şekillerde elde edildiğine paralel bir şekilde bu kesitte
de kapak hızlarının artması ile CO derişimlerinin homojen hale geldiği görülebilmektedir.

2

2

3.5 m/s

7 m/s

35 m/s

70 m/s

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Şekil 6: Y-Z merkez düzleminde CO derişim dağılımı
2

Şekil 7’de farklı kapak hızlarına bağlı hücre içerisinde hacim ortalaması ve çıkış kesitindeki
CO2 derişimleri çizdirilmiştir. Hacim ortalama değerleri incelendiğinde farklı kısmı kapak
yerleşimlerinin çok farklı etkileri olmadığı, bununla birlikte “Model 1” sonuçlarının az da olsa
farklılaştığını ve hacim içerisindeki CO2’nin azaldığı görülmüştür. Çıkış kesiti sonuçları
incelendiğinde bu farklılar daha belirgin hale gelmiştir. Çıkış kesitinde “Model 1” diğer
modellere göre daha yüksek sonuçlar verdiği ve çıkışta CO2’nin daha fazla hücre içerisinden
uzaklaştırılabildiği görülebilmektedir.
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a)
b)
Şekil 7: Farklı hızlarda a) Hesaplama hacminde b) Çıkış kesitinde ortalama CO derişimi
2

Çizelge 1: Farklı kısmi kapak yerleşimleri ve hızlarına bağlı kirletici gazın çıkış kesit ve
hacim ortalama değerleri
Kapak Hızı [m/s]

Çıkış ort. CO2

Hacim ort. CO2

Deşarj Oranı [%]

3.5

0.1377

0.8577

16.0

7

0.0852

0.9181

9.3

35

0.0401

0.9736

4.1

70

0.015

0.9871

1.5

3.5

0.1416

0.8567

16.5

7

0.0846

0.9211

9.2

35

0.0267

0.9767

2.7

70

0.0153

0.9869

1.6

3.5

0.1435

0.8578

16.7

7

0.084

0.9227

9.1

35

0.0245

0.9775

2.5

70

0.0151

0.987

1.5

Model 1

Model 2

Model 3
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3.5

0.1368

0.8585

15.9

7

0.0859

0.9189

9.3

35

0.0315

0.9742

3.2

70

0.0212

0.9872

2.1

Model 4

Çizelge 1’de hücre çıkış yüzeyindeki ortalama CO ve hücre geometrisinin tamamı için hacim
ortalama CO derişimleri verilmiştir. Kısmi kapak hızının artışıyla çıkış kesitinde CO
derişimlerinin düştüğü bununla birlikte hücre içi hacim ortalamasında CO miktarının arttığı
görülmüştür. Buna bağlı olarak kapak hızının artması ile deşarj oranın düştüğü görülmüştür.
Yüksek hızlara çıkıldıkça x ekseni merkezinde bulunan kısmı kapak yerleşimli “Model 4” en
iyi deşarj sonucunu vermiştir.
Sonuç olarak kirletici gaz ile havanın karıştığı kübik geometriye sahip bir mahalde kısmi
kapak uygulanması ile kirletici gazın deşarjı olumsuz etkilendiği görülmüş, en iyi deşarj
sonuçlarının kapak hızının sıfıra yakın noktalarda olduğu tespit edilmiştir. Bu gibi bir kirletici
deşarj uygulamasında temel etki temiz hava girişi ve çıkış arasındaki akımın olduğu
görülmüştür.
2

2

2

2
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TABAKALI KOMPOZİT PARABOLİK KEMERLERİN TAMAMLAYICI
FONKSİYONLAR YÖNTEMİ İLE LAPLACE UZAYINDA DİNAMİK
ANALİZİ
Ahmad Reshad NOORI1, Timuçin Alp ASLAN2 ve Beytullah TEMEL3
1,2,3
İnşaat Mühendisliği Bölümü- Çukurova Üniversitesi, ADANA
ABSTRACT
In this study, the transient response of transverse isotropic and laminated composite parabolic
arches subjected to in-plane dynamic loads is examined by the Complementary Functions
Method (CFM) in the Laplace domain theoretically. The anisotropy of the material of the
arch, effects of the rotary inertia, axial and shear deformations are considered in the
formulations. Material of the arches is assumed to be homogeneous, linear elastic and
anisotropic. The fifth-order Runge-Kutta (RK5) method has been employed in the solution
process of initial value problems by the CFM in the Laplace domain and for this purpose a
computer program is coded in FORTRAN. The solutions obtained in the Laplace domain are
transformed to the time domain by using an appropriate numerical inverse Laplace transform
method. Results of the present method are compared with those results obtained from
ANSYS, a finite element software package. Comparisons show that an exact match is
obtained by using a coarse time increment in the present method as opposed to much finer
increment in ANSYS. As a result, the presented method is proved to be highly accurate and
efficient compared to conventional step by step integration methods.
Keywords: Two-Point Boundary Value Problems; Complementary Functions Method
(CFM); Inverse Laplace Transforms; Laminated Composite Arch.
ÖZET
Bu çalışmada enine izotrop ve tabakalı kompozit parabolik kemerlerin düzlem içi dinamik
yükler etkisindeki zorlanmış titreşim davranışı Laplace uzayında Tamamlayıcı Fonksiyonlar
Yöntemi (TFY) ile teorik olarak incelenmiştir. Formülasyonda, malzeme anizotropisi, dönme
ataleti, eksenel ve kayma deformasyonu etkileri göz önüne alınmıştır. Kemer malzemesi
homojen, lineer elastik ve anizotropik olarak kabul edilmiştir. TFY’ye dayalı başlangıç değer
probleminin Laplace uzayındaki çözümleri için 5. mertebe Runge-Kutta (RK5) algoritması
kullanılmış ve bu amaçla Fortran dilinde bilgisayar programı hazırlanmıştır. Laplace uzayında
elde edilen çözümler, etkin bir sayısal ters Laplace tekniği ile zaman uzayına
dönüştürülmüştür. Mevcut yöntemin sonuçları, sonlu eleman paket programı olan ANSYS’ın
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar neticesinde önerilen metod ile kaba
zaman artım miktarları kullanılarak elde edilen sonuçların, ANSYS programı yardımıyla sık
zaman artım miktarları kullanılarak elde edilen değerlerle örtüştüğü görülmüştür. Sonuç
olarak; bu araştırmada önerilen metodun adım adım integrasyon metotlarına göre daha etkin
ve üstün olduğu örnekler üzerinde gösterilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: İki Nokta Sınır Değer Problemleri; Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi
(CFM); Ters Laplace Dönüşümü; Tabakalı Kompozit Kemer.
GİRİŞ
Son yıllarda, eğri eksenli tabakalı kompozit çubuklar modern mühendislik yapılarında çok yaygın
olarak kullanıldığından, statik ve dinamik davranışı birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır.
Teh ve Huang [1], genel ortotropik konsol kirişlerin doğal titreşim frekanslarını hesaplamak için
sonlu eleman metodunu kullanmıştır. Tabakalı kompozit kirişlerin serbest titreşim davranışını
incelemek için Chandrashekhara ve Bangera [2], tarafından yüksek mertebe kayma deformasyonu
teorisine dayalı bir sonlu eleman modeli geliştirilmiştir. Abramovich ve Livshits [3], Timoshenko
kiriş teorisi kullanarak tabakalı kompozit kirişlerin serbest titreşimini çalışmıştır. Khedeir ve
Reddy [4] tabakalı kompozit kirişlerin serbest titreşimini ele almıştır. Rao ve Ganesan [5] ,
değişken kesitli kompozit kirişlerin harmonik davranışını sonlu elemanlar ile incelemiştir.
Yıldırım ve ark. [6] taşıma matrisi yöntemini kullanarak simetrik çapraz elyaf takviyeli tabakadan
yapılmış Bernoulli-Euler ve Timoshenko kirişlerin düzlemi içinde ve düzlemine dik serbest
titreşimini araştırmıştır. Yıldırım ve Kıral [7], tabakalı kompozit kirişlerin düzlemine dik serbest
titreşimlerini araştırmıştır. Çalım [8], zamanla değişen yükler altında izotropik-anizotropik ve
elastik-viskoelastik malzemeden yapılmış silindirik helisel çubukların dinamik davranışını
incelemiştir. Temel ve ark. [9], kompozit silindirik helisel çubukların dinamik davranışını Laplace
uzayında teorik olarak incelemiştir. Formülasyonda; çubuk ekseninin eğriliği, malzeme
anizotropisi, dönme ataleti, eksenel ve kayma deformasyonu etkileri göz önüne alınmıştır. Saatcı
[10] tabakalı kirişleri analitik olarak ve sonlu elemanlar yöntemi ile incelemiştir.
Qatu and. Elsharkawy [11] tabakalı kompozit kemerlerin titreşim davranışını Ritz yöntemi ile
incelemiştir. Tseng ve ark. [12] eğri eksenli tabakalı kompozit Timoshenko kirişlerin serbest
titreşimini araştırmış, dinamik rijitlik matrisi ve seri çözümlerine dayalı olarak bir analitik yöntem
geliştirmiştir. Malekzadeh ve arkd. [13] tabaklı kalın dairesel kemelerin serbest titreşimini iki
boyutlu elastisite teorisine dayalı olarak ele almıştır. Kameswara ve ark. [14] tabaklı kompozit
kirişlerin doğal titreşim frekansların bulunması için yüksek dereceli karma yöntemleri kullanarak
analitik bir çözüm metodu geliştirmiştir. İnce [15] tabakalı kompozit düzlemsel eğri çubukların
düzlem içi ve düzleme dik serbest titreşim analizini taşıma matrisi yöntemi ile teorik olarak
hesaplamıştır. Jun ve ark. [16] tabaklı eğri eksenli basık kirişlerin serbest titreşim davranışını
dinamik rijitlik metoduyla elde etmiştir. Mantari ve Canales [17] tabaklı kirişlerin serbest titreşim
ve burkulma analizlerinin kesin çözümlerinin elde edilmesi için iyileştirilmiş ve genel kayma
deformasyon teorisini kullanmıştır. Tiangui ve ark. [18] değişken eğrilik yarı çapına sahip eğri
eksenli tabaklı kompozit kalın kirişlerin serbest titreşimini ele almıştır. Kıraç [19] kompozit
doğru eksenli çubukların zamanla değişen yükler altındaki dinamik davranışı Laplace uzayında
teorik olarak incelenmiştir.
Literatürde kompozit eğri eksenli çubukların serbest titreşimine ait birçok çalışma bulunmasına
karşın zamanla değişen yükler altındaki zorlanmış titreşimi ile ilgili sınırlı sayıda çalışmaya
rastlanmaktadır. Yazarların bilgisine göre, tabakalı kompozit düzlemsel eğri eksenli çubukların
zamana bağlı dinamik yüklemeler altındaki zorlanmış titreşim davranışını TFY ile Laplace
uzayında inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır.
Tabakalı parabolik kemerlerin zorlanmış titreşimi, ilk defa bu çalışmada TFY ile Laplace
uzayında analiz edilmiştir. Bu araştırmada Laplace uzayında elde edilen çözümlerden zaman
uzayına geçmek için etkin bir sayısal ters Laplace metodu uygulanması ile oldukça etkin ve doğru
sonuçların elde edilebileceği görülmüştür. Hareketi idare eden denklemleri Newmark metodu ile
çözen sonlu elemanlar paket programı olan ANSYS’ın [20] sonuçları ile karşılaştırılmış ve
önerilen metodun etkinliği örnekler üzerinde gösterilmiştir.
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MATERYAL VE METOT
Kompozit tabakadan oluşan eğri eksenli çubukların dinamik davranışını idare eden 6 adet adi
diferansiyel denklem takımı Laplace uzayında kanonik formda aşağıdaki gibi elde
edilmektedir.
dU t
 U n  rTt A'11
d

(1)

dU n
 U t  r  b  rTn n A' 22
d

(2)

d b
 r M b D ' 33
d

(3)

~
dT t
 rs 2 AU t  T n  r p t
d

(4)

~
dT n
 rs 2 AU n  T t  r p n
d

(5)

dM b
~
 rs 2 I b b  rT n  r mb
d

(6)

Kompozit çubuklarla ile ilgili bünye denklemleri ve çubuk kesitinin toplam esneklik
sabitlerini gösteren A’ ve D’ matrislerinin elemanları Çalım [8]’da verilmektedir.
~

Yukarıdaki denklemlerde I b kütlesel ataleti göstermektedir. Dikdörtgen kesit için
N
~
I b    (k ) (I b ) (k )
k 1

ve



~ N
A    ( k ) ( A) ( k )



k 1

olarak hesaplanmaktadır. (1 – 6) denklemleri aşağıdaki tariflerden yararlanarak Laplace
uzayında elde edilmiştir.
Zamana bağlı bir f(t) fonksiyonunun Laplace dönüşümü,


L f t   F ( s)  f t e st dt



(7)

0

şeklinde tanımlanmaktadır. Zamana bağlı birinci ve ikinci mertebeden türevlerin Laplace
dönüşümleri kapalı olarak aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
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L  f (t )  s F ( s )  f (0)



(8)


  
L  f (t )  s 2 F ( s )  sf (0)  f (0)



(9)



Burada 𝑓(0) başlangıç yer değiştirmesi ve f (0 başlangıç hızı olup, bu çalışmada sıfır olarak
alınmaktadır.
Laplace dönüşüm uzayında elde edilen birinci mertebeden 6 adet adi diferansiyel denklem
takımı matris formunda aşağıdaki gibi ifade edilebilir.



 







d Y ( , s )
 A( , s ) Y ( , s)  F ( , s)
d

(10)

Burada ϕ, bağımsız değişken ve s ise Laplace parametresidir.
TFY, başlangıç şartları yardımıyla (10) denkleminin çözümüne dayanmaktadır. TFY ile sınır
değer problemi başlangıç değer problemine indirgenmektedir. Denklemin genel çözümü ise,
n



Y  , s    C m U
m 1

(m)



 , s   V  , s 

(21)

şeklindedir. [U(m)(φ)] m’inci bileşenine 1, diğerlerine sıfır değeri verilerek elde edilen
homojen çözümdür. [V(φ)] ise, başlangıç şartları sıfır alınarak elde edilen özel çözümdür.
Burada Cm integrasyon sabitleri sınır şartlarından elde edilmektedir.
SAYISAL UYGULAMALAR
Bu çalışmada, kompozit malzemeden yapılmış parabolik kemerin zamana bağlı yükler altında
dinamik analizini yapan FORTRAN dilinde bir bilgisayar programı hazırlanmıştır.
Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemine (TFY) dayalı başlangıç değer probleminin çözümü
için RK5 algoritması uygulanmıştır. Laplace uzayından zaman uzayına dönüşüm için Durbin
[21] ve Temel [22] tarafından verilen Durbin’in modifiye edilmiş ters Laplace metodu
kullanılmıştır.
İki Ucu Ankastre Parabolik Kemerin Dinamik Analizi
İki ucu ankastre mesnetli ve ortasından tekil yüklü (P0= 1000 N ) bir kompozit parabolik
kemer (Şekil 1) göz önüne alınmıştır. Kemerin adım tipi dinamik yükleme altında (Şekil 1)
zorlanmış titreşimi incelenmiştir.
Parabolik kemer ile ilgili geometrik özellikleri,

r0
4 fx
L2
y  2 , r0 
, r
L
8f
Cos 3 ( )
αn = 1.20, r0 = 10m, h=0.75 m, b = 0.5 m, ϕ0 = π/4, htabaka=0.25 m, L = 20m, f = 5m
simetri noktası ve ankastre ucu ile ilgili sınır şartları
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 Ut  0

  0   Ωb  0
T   P / 2
 n

U t  0

  0  U n  0
Ω  0
 b

ve tabaka malzeme özellikleri Çizelge 1.’de verilmiştir.
Çizelge 1. Tabaka Malzeme Özellikleri

Kevlar 49 Epoxy 1
Carbon Epoxy 1

E1
(N/m2)
76 x 109
144.8 x 109

E2 = E 3
(N/m2)
5.56 x 109
9.54 x 109

G12 = G13
(N/m2)
2.3 x 109
4.14 x 109

G23
(N/m2)
1.618 x 109
3.45 x 109

v12 = v13

v23

0.34
0.30

0.718
0.399

ρ
(kg/m3)
1460.00
1389.23

Şekil 1. Parabolik Kompozit Kemer ve Dinamik Yük Fonksiyonu ile Enkesitleri

Laplace uzayında kaba zaman artımı kullanılarak elde edilen değerler ile, çok sık zaman
artımı alınarak ANSYS programından elde edilen, deplasman ve moment değerlerinin birbiri
ile örtüştüğü daha önceki çalışmada gösterilmiştir (Temel ve ark. [23]’e bakınız). Bu sonuçlar,
önerilen metodun etkinliğini ve üstünlüğünü göstermektedir. Geleneksel adım adım
integrasyon yöntemlerinin doğruluğu ise, zaman artım miktarının doğru seçilmesine bağlıdır.
Bu nedenle, kabul edilebilir sonuçların elde edilebilmesi için fazla sayıda adım ve hassas bir
zaman artımı kullanılmalıdır. Tabaklanma durumu 3. durumdaki gibi kabul edilen parabolik
kompozit kemerin dinamik davranışı bu çalışmada önerilen metot ile 0.0025 Sn. ve ANSYS
ile 0.0003125 Sn. zaman artım miktarı alınarak karşılaştırılmıştır (Şekil 2 – 4). ANSYS ile
yapılan çözümlerde Timoshenko kiriş teorisine dayanan ve her düğümünde üç serbestlik
derecesi bulunan uygun bir kuadratik eleman kullanılmıştır.
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Şekil 2. Parabolik kemerin ortasındaki düşey deplasmanın (Un) karşılaştırılması.

Şekil 3. Parabolik kemerin ortasındaki eğilme momentinin (Mb) karşılaştırılması.

Şekil 4. Parabolik kemerin ankastre mesnedindeki eğilme momentinin (Mb) karşılaştırılması.

Laplace uzayında kaba zaman artımı (0.0025 Sn.) kullanılarak elde edilen değerler ile, çok sık
zaman artımı (0.0003125 Sn.) artımı alınarak ANSYS programından elde edilen deplasman ve
momentlerin birbiri ile örtüştüğü görülmektedir. Bu sonuçlar, önerilen metodun etkinliğini ve
üstünlüğünü göstermektedir. Geleneksel adım adım integrasyon yöntemlerinin doğruluğu ise,
zaman artım miktarının doğru seçilmesine bağlıdır.
Ayrıca, Şekil 1’de gösterilen üç farklı tabaklanma durumu için bu çalışmada önerilen metot
ile problemin zorlanmış titreşim analizi ile ilgili yapılan parametrik çalışmalar Şekil (5 -8)’de
grafik formunda verilmiştir.
Verilen grafiklerde görüldüğü üzere, tabaka sayısı ve açısı kompozit kemerlerin dinamik
davranışlarını etkilemektedir. 1. Durumda enine izotrop kemer ele alınmıştır. 2. ve 3.
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durumlar incelendiğinde, orta tabakasının elyaf açısının zorlanmış titreşim üzerindeki etkisi
görülebilir. Şöyle ki, geometrisi ve yükleme aynı kaldığı halde kesiti 2. durumdaki gibi
tabaklanmış kompozit kemer daha rijittir. Kesitin esnekliği azaldıkça hem deplasman
genlikleri hem de titreşim periyotları azalmaktadır.

Şekil 5. Parabolik kemerin ortasındaki düşey deplasmanın (Un) zamanla değişimleri.

Şekil 6. Parabolik kemerin ortasındaki eğilme momentinin (Mb) zamanla değişimleri.
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Şekil 8. Parabolik kemerin mesnedindeki kesme kuvveti (Tn) zamanla değişimleri.

Şekil 9. Parabolik kemerin ankastre mesnedindeki eğilme momentinin (Mb) zamanla değişimleri.

SONUÇLAR
Bu çalışmada enine izotrop ve tabakalı kompozit parabolik kemerlerin düzlem içi dinamik
yükler etkisindeki zorlanmış titreşim davranışı Laplace uzayında Tamamlayıcı Fonksiyonlar
Yöntemi (TFY) ile teorik olarak incelenmiştir. TFY’ye dayalı başlangıç değer probleminin
Laplace uzayındaki çözümleri için 5. mertebe Runge-Kutta (RK5) algoritması kullanılmış ve
bu amaçla Fortran dilinde bilgisayar programı hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde
önerilen metod ile kaba zaman artım miktarları kullanılarak elde edilen sonuçların, ANSYS
programı- Sonlu elemanlar ve Newmark metodunu birlikte kullanan-yardımıyla sık zaman
artım miktarları kullanılarak elde edilen değerler ile örtüştüğü görülmüştür. Sonuç olarak; bu
araştırmada önerilen metodun adım adım zaman integrasyon metotlarına göre daha etkin ve
üstün olduğu örnekler üzerinde gösterilmiştir.
Yapılan karşılaştırmalar göre tabaka sayısı ve açısı kompozit kemerlerin dinamik davranışları
belirgin bir şekilde etkilemektedir.
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ABSTRACT
In this study, the mechanical behaviours under tensile load of rubbers reinforced with
continuous fibers piled in various forms are experimentally investigated. In the study,
unreinforced and reinforced rubber specimens are used in tension tests. Polyester with various
thickness and nylon 6.6 are used as reinforcement material. Also, tensile tests are carried out
with polyester and nylon 6.6 cord. All reinforced specimens subjected to the test are prepared
in two layers. A rubber layer is placed between the layers to prevent the fibers from
contacting each other. The specimens are prepared as standart tensile test specimens. All tests
are performed at 0.5 mm/s. The distribution difference of the reinforcement material (fibers
piled at the centre, fibers piled around the edges and fibers distributed uniformly), when the
forces applied to the specimen, how much it is extended is investigated. Also in this study,
during the tensile testing of fiber reinforced rubbers, the cases of whether the fibers pulled
away from inside the specimen on the effects of mechanical behaviours is investigated.
ÖZET
Bu çalışmada, çeşitli şekillerde yığılmış, sürekli liflerle takviyelendirilen kauçukların çekme
yükü altındaki mekanik davranışları, deneysel olarak araştırılmıştır. Çalışmada; takviyesiz
kauçuk, takviyelendirici olarak naylon 6.6’nın ve çeşitli kalınlıklarda polyesterlerin
kullanıldığı kauçuk numuneler hazırlanmış ve çekme deneylerine tabi tutulmuştur. Ayrıca
naylon 6.6 ve polyester ipler, tek başına çekme testlerine tabi tutulmuştur. Teste tabi tutulan
takviyeli tüm numuneler, iki katman şeklinde hazırlanmıştır. Liflerin birbirleriyle temas
etmesini engellemek için, tabakalar arasına bir kauçuk katmanı yerleştirilmiştir. Testleri
yapılan numuneler, standart çekme deney numunesi şeklinde hazırlanmıştır. Bütün numuneler
0.5 mm/s hızla çekilmiştir. Takviyelendirici malzemenin dağılım farklılığının (ortada
toplanmış lifler, her iki yana yığılmış lifler ve düzgün dağılmış lifler), kuvvete karşılık
uzamalar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışma kapsamında, fiber takviyeli
kauçukların çekme testleri esnasında, numunenin içerisinden fiberlerin sıyrıldığı ve
sıyrılmadığı durumlardaki mekanik davranışları üzerine etkileri de incelenmiştir.
GİRİŞ
Doğal kauçuk, geleneksel olarak kauçuğun tüm kullanım alanının %70’ini oluşturan ve
endüstrideki birçok ürünün ham maddesi olarak kullanılan ticari nitelikli bir malzemedir [1].
Doğal kauçuk tabanlı materyallere olan ilgi, diğer malzemelere göre daha iyi olan mekanik
özelliklerinden gelir. Doğal kauçuk, büyük şekil değişimlerinin üstesinden gelebilen sert bir
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elastomer olarak bilinmektedir [2]. Ayrıca geri dönüştürülebilen bir malzeme olduğundan
dolayı ticari alanda kullanımı çok gelişmiştir. Ancak mekanik özelliklerini iyileştirmek
amacıyla, birçok üründe sürekli lifler kullanılarak takviyelendirilmiş şekilde kullanılır.
Özellikle otomotiv endüstrisinde; havalı körük, kayış, conta, otomobil lastiği, basınçlı hortum
ve hava yastığı gibi ürünler başta olmak üzere pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır
[3]. Şekil 1’de otomotivde yaygın şekilde kullanılan fiber takviyeli kauçuklara çeşitli örnekler
gösterilmiştir.
Bu çalışmada, silikon kauçuk çeşitli takviye malzemeleriyle güçlendirilerek takviyelerin farklı
dağılım durumlarındaki mekanik özellikleri incelenmiştir.

Şekil 1. Fiber takviyeli kauçuklara çeşitli örnekler [4-5]
Araştırmacılar, sürekli fiber takviyeli kauçuklarla ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.
Literatürde, Li ve arkadaşları, takviyelendirme malzemelerinin doğal bir kauçuk/stiren
bütadien kauçuk matrise yapışmasını ve mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla, sürekli
bazalt fiberleri, birleştirici bir silan maddesi işlemiyle ve silan maddesi olmaksızın RFL
(resorcional-formaltdehyde-latex) sistemine daldırmışlardır. Bir test makinesi yardımıyla,
iplerin kopma kuvvetini ve iplerin kopmadaki kopma uzamalarını test etmişlerdir [6].
Herrera-Franco ve arkadaşları, sürekli doğal fiberlerle takviyelendirilmiş HDPE’yi (yüksek
yoğunluklu polietilen) incelemişlerdir. Fiber-matris etkileşimini iyileştirmek için; ilk olarak
temas alanını arttırmak, selüloz mikrofibrillerini ortaya çıkarmak ve fiber ıslaklığını ve
emilimini iyileştirmek için fiber yüzey özelliklerine müdahale ederek değiştirmişlerdir [7].
Tsai ve arkadaşı, polyester lastik-fiber katmanlarının ve yönlerinin değişiminin, kloropren
kauçuk kompozitler üzerindeki mekanik özelliklere etkisini incelemişlerdir [8]. Zhang ve
arkadaşı, fiber takviyeli kompozitlerin enine kesit alanında arzu edilen yüksek fiber
yoğunluklu rastgele fiber dağılımı oluşturmak için yeni bir metot geliştirmişlerdir [9].
Parambil ve arkadaşı, tek yönlü fiber takviyeli plastiklerdeki hasar mekanizmalarını, rastgele
dağılmış lifler ile üç boyutlu tekrar ederken birim hücrelerin geliştirilmesi ile mikro ölçekte
incelemişlerdir [10].
Şekil 2’de takviyeler dikey eksenle sıfır derece açı yaparken aralarındaki mesafenin
uygulanan basınçtan dolayı bozulması ve eşit olmaması durumunu göstermektedir. Şekil 3’te
ise hazır alınmış bir takviyeli kauçuk kompozitin çekme testi sonuçları görülmektedir.
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Şekil 2. Rastgele dağılımlı fiber takviyeli kauçuk numune modeli (fiberler arası açı 0°)

Şekil 3. Sıfır derece takviyeler için iki tabakalı ve fiberlerin düzgün dağıtılmış durumundaki
çekme deneyi sonuçları.
Kalıp ve numunelerin hazırlanışı
Fiber takviyeli vulkanize edilmiş kauçukların çekme testlerinin yapılması, bu malzemelerin
mekanik özelliklerini açıklamasından dolayı önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmada,
kullanılacak olan kompozit malzemelerin kalıbı, tel erezyon makinasında kesilerek
hazırlanmıştır. Tel erezyon makinesinde standart çekme numunesi oluşturmak için, 20*25
mm ebatlı, 1.4 mm kalınlığındaki dört adet saçta kesim işlemi gerçekleştirilmiştir. Bunun
haricinde kalıbın alt ve üst tablası olarak da 4 mm kalınlıklı iki adet saç kullanılmıştır. Şekil
4’te çalışmada kullanılan kalıp görülmektedir.
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Şekil 4. Numune hazırlama kalıbı
Çalışmada kullanılan numuneleri hazırlamak için matris malzemesi olarak silikon kauçuk,
takviyelendirme elemanı olarak ise no:20 ve no:50 polyester iplikler ile naylon 6.6
kullanılmıştır. Şekil 5’te numune hazırlanırken kullanılan silikon kauçuk ve lifler
görülmektedir.

Şekil 5. Silikon kauçuk hamuru ve takviyelendirici lifler
Her bir tabakada 5’er lif kullanılmış ve lifler 2 tabaka halinde yerleştirilmiştir. Kalıplar
hazırlandıktan sonra, kalıba yerleştirilen kauçuğun üzerine, lifler yerleştirilmiş ve üstüne bir
kauçuk tabakası daha örtülmüştür. Kauçuk tabakası kalıba iyice yerleştirildikten sonra
sıkıştırma işlemi uygulanarak ikinci katmanın zemini hazır hale getirilmiştir. Oluşan katmanın
üzerine, ilk katmana benzer şekilde, lifler yerleştirilerek sıkıştırma işlemi uygulanmıştır.
Ardından liflerin üzerine bir kat daha kauçuk tabakası örtülerek sıkıştırma işlemi
uygulanmıştır. Son olarak meydana gelen kompozit kauçuk tabakası, basınç altında 150°C’de
1 saat pişirilip vulkanizasyon işlemine tabi tutularak numune üretim işlemi tamamlanmıştır.
Şekil 6’da numunelerin hazırlanışı ve hazırlanan numunelerin basınç altında pişirildikten
sonra kalıptan çıkarılmış hali görülmektedir.
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Şekil 6. Numunelerin hazırlanışı, kalıp ve numuneler
Yapılan Testler
Rastgele dağılmış takviyeli kauçukları test etmeden önce, takviyelendiricilerin çekme testleri
gerçekleştirilmiş ve ardından da takviyesiz kauçuk çekme testine tabi tutulmuştur. Daha sonra
da takviyeli numunelerin mekanik özellerini test etmek için çekme testleri gerçekleştirilmiştir.
Kauçuk kompozit numunelerin çekme testleri esnasında takviyelendirici olarak kullanılan
liflerin ekstradan bir çubuğa bağlanıp lifler sabitlenmediği sürece kompozit numune
içerisinden sıyrılıp çıktığı gözlenmiştir. Bütün çekme testleri 0.5 mm/s hızda gerçekleştirilmiş
olup test edilen numuneler, fiberleri kayan (kauçuk içerisinden sıyrılan) ve fiberleri kaymayan
olmak üzere iki kısımda incelenmiştir. Şekil 7’de iplerin çekildiği kompozit numune ve
Shimadzu AG-X Plus (250 kN), iplerin ve takviyesiz kauçuğun testlerinin gerçekleştirildiği
AGS-X (1 kN) çekme makineleri görülmektedir.

Şekil 7. Çekme testlerinin gerçekleştirildiği test cihazları
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Testlerden Elde Edilen Grafikler
Gerçekleştirilen testler neticesinde aşağıdaki kuvvet-uzama grafikleri elde edilmiştir.

Şekil 8. Polyester no:50 ip çekme
testleri, kuvvet-uzama diyagramı

Şekil 9. Polyester no:20 ip çekme
testleri, kuvvet-uzama diyagramı

Şekil 10. Naylon 6.6 ip çekme
testleri, kuvvet-uzama diyagramı

Şekil 11. Takviyesiz kauçuk çekme
testleri, kuvvet-uzama diyagramı
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Şekil 12. Fiberleri kayan, takviyelendiricisi polyester no:50 olan kauçuk kompozitin çeşitli
durumlar için kuvvet-uzama diyagramı

Şekil 13. Fiberleri kayan, takviyelendiricisi polyester no:20 olan kauçuk kompozitin çeşitli
durumlar için kuvvet-uzama diyagramı
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Şekil 14. Fiberleri kayan, takviyelendiricisi naylon 6.6 olan kauçuk kompozitin çeşitli
durumlar için kuvvet-uzama diyagramı

Şekil 15. Fiberleri kaymayan, takviyelendiricisi polyester no:50 olan kauçuk kompozitin
çeşitli durumlar için kuvvet-uzama diyagramı
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Şekil 16. Fiberleri kaymayan, takviyelendiricisi polyester no:20 olan kauçuk kompozitin
çeşitli durumlar için kuvvet-uzama diyagramı

Şekil 17. Fiberleri kaymayan, takviyelendiricisi naylon 6.6 olan kauçuk kompozitin çeşitli
durumlar için kuvvet-uzama diyagramı
SONUÇLAR
Yapılan deneyler sonucunda (tek ip çekme, takviyesiz kauçuk çekme ve takviyelendirilmiş
numunelerde liflerin yığılma durumlarındaki çekme) kuvvet-uzama grafikleri elde edilmiştir.
Polyester no:50 ip çekme testleri incelendiğinde, tek bir ipin 30 N civarında yük taşıyabildiği
ve boyunun %40’ı ila %50’si kadar uzayabildiği görülmüştür. Polyester no:20 ip çekme
testlerinde, ipler 100-110 N seviyesinde yükler taşıyabilirken, uzamaları ise boyunun %70’i
ila %80’i seviyelerinde olduğu görülmüştür. Naylon 6.6 ip çekme testlerinde ise, iplerin 160180 N seviyelerinde yük taşıdığı ve boyunun %90’ı ila %140’ı seviyelerine kadar
uzayabildiği belirlenmiştir. Takviyesiz kauçuk çekme testleri incelendiğinde ise, 300 N’a
kadar elastik şekil değiştirebildiği ve ardından koptuğu gözlenmiştir. Takviyesiz kauçuğun
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uzama miktarı boyunun 7-8 katına kadar çıkmaktadır. Pamuk iplerle takviyelendirilen
kauçuklar incelendiğinde, vulkanizasyon işlemi sırasındaki sıcaklık ve basınca
dayanamayarak iplerin kısmen eridiği ve iplerde kopmaların meydana geldiği görülmüştür.
Fiberleri kayan kauçuk kompozitlerin grafikleri incelendiğinde; fiberlerin ortaya yığıldığı
durumda, fiberlerin her iki yana ve düzgün dağılmış durumlarına göre, hem birim şekil
değişiminin, hem de uygulanan kuvvetin genel olarak daha fazla olduğu görülmektedir.
Fiberlerin kaymadığı durumları incelediğimizde ise; fiberlerin düzgün dağılmış durumunda,
fiberlerin her iki yana ve ortaya dağıldığı durumlarına göre, hem birim şekil değişiminin hem
de uygulanan kuvvetin genel olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
uygulamalarda, fiber takviyeli kauçukların daha fazla eksenel yük taşıması istenildiği
durumlarda, fiberlerin ortaya yığılması durumu veya fiberlerin düzgün dağılması durumu göz
önüne alınabilir. Naylon 6.6 malzemesinden yapılmış ipler tek başlarına 180 N’a kadar yük
taşıyabilmelerine rağmen, bunlarla takviyelendirilmiş kauçuklar incelendiğinde,
kompozitlerin ancak 500 N seviyelerine kadar yük taşıyabildiği gözlenmiştir. Dolayısıyla
naylon 6.6 iplerin mukavemet değerlerinde vulkanizasyon işlemi sırasında, ciddi bir düşüş
meydana gelmiştir. Buna karşılık polyester iplerde ise, naylon 6.6 iplere kıyasla, daha düşük
bir değişim meydana geldiği gözlenmiştir. Ayrıca fiberlerin arasındaki mesafe açıldıkça,
fiberler arasındaki malzeme farklılıklarından dolayı her bir fiber ayrı ayrı kopmakta,
böylelikle taşınabilecek yük miktarı azalmaktadır.
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SIĞ KÜRESEL KABUKLARIN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ
Murat Altekin1 ve Selami Gökdağ2
1,2
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

ABSTRACT
Geometrically nonlinear bending of circular shallow spherical shells is investigated
numerically. Transverse shear deformation is considered in the study. Material of the shell is
assumed homogeneous and isotropic. Clamped or simply supported shells are examined. The
thickness of the shell is uniform. The influences of the conical angel, the thickness of the
shell, and the parameter of loading zone on the deflection and on the stress resultants are
studied. The analysis is made by means of the finite difference method. Newton-Raphson
method is employed in the solution of the nonlinear algebraic equations.
ÖZET
Bu çalışmada dairesel sığ küresel kabukların geometrik doğrusal olmayan eğilme analizi
sayısal olarak yapılmaktadır. Enine kayma şekil değiştirmesinin göz önüne alındığı çalışmada
kabuk malzemesinin homojen ve izotrop olduğu kabul edilmektedir. Ankastre veya basit
mesnetli olmak üzere iki mesnetlenme hali araştırılmaktadır. Kabuk kalınlığı sabittir. Dönel
simetrik düzgün yayılı dış basınç altında konik açısının, kabuk kalınlığının ve yükleme
bölgesi parametresinin çökme ve kesit tesirleri üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Analiz
sonlu farklar yöntemiyle yapılmaktadır. Doğrusal olmayan cebirsel denklemlerin çözümünde
Newton-Raphson yöntemi kullanılmaktadır.
GİRİŞ
Sığ küresel kabuklar farklı disiplinler tarafından (örneğin, inşaat, havacılık ve uzay, gemi
inşaatı mühendisliği gibi) çeşitli amaçlar için yaygın şekilde kullanılan yapısal elemanlardır.
Bu alanda son yıllarda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak doğrusal olmayan analiz kapsamında
kabukların çeşitli yöntemlerle statik, dinamik ve burkulma analizini içermektedir [1-12].
Bu çalışmada enine kayma şekil değiştirmesi göz önüne alınarak dairesel plan şekline sahip
sığ küresel kabukların geometrik doğrusal olmayan eğilme analizi yapılmaktadır. İncelenen
problem geometri, yükleme, malzeme ve sınır koşulları bakımından dönel simetrik bir yapıda
olduğundan kullanılan denklemler adi (sıradan) diferansiyel denklem takımı şeklindedir. İleri
ve geri sonlu fark ifadeleri kullanılarak diferansiyel denklem takımı cebirsel denklem
takımına dönüştürülmektedir. Cebirsel denklemlerin çözümü Newton-Raphson yöntemiyle
yapılmaktadır. Kabuk çevresi boyunca basit mesnetli (S) veya ankastre (C) olarak
modellenmektedir. Kabuk, taban düzleminde b yarıçaplı bir dairesel bölgeye etkiyen düzgün
yayılı dış basınç yüküne maruz bırakılmaktadır. Kabuğun eğilme davranışında çeşitli
parametrelerin ve sınır koşullarının etkisi incelenmektedir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Literatürde bir kabuğun sığ olarak nitelenebilmesi için basıklık oranının (derinlik
parametresinin) η≤1/8 şartını sağlaması gerektiği belirtilmektedir [8]. Dolayısıyla konik açısı
üstten sınırlı olmak durumundadır. Enine kayma şekil değiştirmesinin göz önüne alındığı bu
çalışmada [1] numaralı kaynaktan alınan aşağıdaki denklemler kullanılmaktadır.
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Sonlu fark yönteminin uygulanmasında her noktada hem deformasyonlar hem de kesit
tesirleri tanımlanmaktadır. Bu sayede kesit tesirlerinin doğrudan elde edilmesi ve ayrıca
mesnetteki sınır koşullarıyla kabuğun tepe noktasındaki düzenlilik koşullarının da sağlatılması
mümkün kılınmaktadır. Sağlatılan sınır koşulları
Basit mesnet: w  u  m r  0

(10)

Ankastre mesnet: w  u  r  0

(11)

şeklindedir. Düzenlilik koşulları ise
u  r  q r  m r  m   0

(12)

şeklindedir. Eğilme analizinde sabit dış yük altında farklı derinlikteki ve kalınlıktaki
kabukların deformasyon bileşenleriyle kesit tesirleri hesaplanmaktadır. Radyal doğrultuda
sonlu fark ağı için yeterli nokta sayısı yakınsama çalışmasıyla belirlenmektedir. Çalışmada
kullanılan parametreler ve boyutsuz ifadelerden bazıları aşağıdaki gibidir:
w  tW,
a
c ,
t



q  EQ,
H
,
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a
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,
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SAYISAL SONUÇLAR
Çalışmada aksi bildirilmediği sürece ν=0.3 ve k2=5/6 değerleri kullanılmaktadır ve sonuçlar
doğrusal olmayan (NL) analize göre elde edilmektedir.
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Bu çalışmada bulunan çökme değerlerinin Sap2000 sonuçlarıyla ve [12] numaralı kaynakta
gösterilen değerlerle uyumlu olduğu görülmektedir (Çizelge 1-5). Dikkate alınan
parametrelere göre bu çalışmada sonlu fark yönteminde kabuk üzerinde radyal doğrultuda eşit
aralıklı 101 nokta yeterli yakınsaklıkla sonuç vermektedir (Çizelge 1-4). 1 numaralı nokta
mesnet üzerinde, n numaralı nokta ise kabuğun tepe noktasında bulunmaktadır. Dolayısıyla,
radyal koordinatın artım yönünde nokta numarası azalmaktadır.
Doğrusal olmayan (NL) analizde yükleme 10 adımda etkitilmektedir (Çizelge 2-4). Radyal
doğrultuda kesit tesirlerinin değişimi iki farklı yükleme durumu için incelenmektedir (Şekil 14).
Çizelge 1 Kabuğun tepe noktasındaki boyutsuz çökme (α=1, c=100, Q=1x10-8)
W (η=0.05) W (η=0.125)
(S)

0.00096499 0.00015052

(n=51)

(L)

0.00096577 0.00015049

(n=101)

(L)

0.0009659

[Sap2000] (L)

0.0001511

(C) 0.00110587 0.00016188

(n=51)

(L)

0.00110645 0.00016184

(n=101)

(L)

0.001104

[Sap2000] (L)

0.0001622

Çizelge 2 Kabuğun tepe noktasındaki boyutsuz çökme (α=1, c=100, Q=6x10-6)
W (η=0.070) W (η=0.080) W (η=0.090)
(S)

0.3278

0.2241

0.1737

(n=51)

(NL)

0.3237

0.2231

0.1733

(n=101)

(NL)

0.3243

0.2236

0.1769

[Sap2000] (NL)

0.2921

0.2232

0.1760

(n=51)

(L)

0.2922

0.2233

0.1760

(n=101)

(L)

0.2929

0.2239

0.1795

[Sap2000] (L)

(C) 0.3078

0.2393

0.1893

(n=51)

(NL)

0.3083

0.2392

0.1891

(n=101)

(NL)

0.3144

0.2414

0.1931

[Sap2000] (NL)

0.3222

0.2440

0.1913

(n=51)

(L)

0.3224

0.2442

0.1914

(n=101)

(L)

0.3224

0.2444

0.1954

[Sap2000] (L)

Çizelge 3 Kabuğun tepe noktasındaki boyutsuz çökme (α=0.9, c=100, Q=6x10-6)
W (η=0.070) W (η=0.080) W (η=0.090)
(S)

0.3046

0.2387

0.1913
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0.3055

0.2405

0.1929

(n=101)

(NL)

0.3123

0.2462

0.1990

[Sap2000] (NL)

0.3192

0.2446

0.1936

(n=51)

(L)

0.3214

0.2463

0.1950

(n=101)

(L)

0.3252

0.2497

0.2009

[Sap2000] (L)

(C) 0.3063

0.2443

0.1954

(n=51)

(NL)

0.3078

0.2449

0.1958

(n=101)

(NL)

0.3148

0.2489

0.2008

[Sap2000] (NL)

0.3321

0.2521

0.1983

(n=51)

(L)

0.3328

0.2527

0.1987

(n=101)

(L)

0.3344

0.2544

0.2039

[Sap2000] (L)

Çizelge 4 Kabuğun tepe noktasındaki boyutsuz çökme (α=1, c=20, Q=6x10-6)
W (η=0.070) W (η=0.080) W (η=0.090)
(S)

0.0164

0.0121

0.0092

(n=51)

(NL)

0.0164

0.0121

0.0092

(n=101)

(NL)

0.0163

0.01194

0.00938

[Sap2000] (NL)

0.0163

0.0121

0.0092

(n=51)

(L)

0.0163

0.0120

0.0092

(n=101)

(L)

0.0162

0.0119

0.00936

[Sap2000] (L)

(C) 0.0189

0.0143

0.0111

(n=51)

(NL)

0.0188

0.0143

0.0111

(n=101)

(NL)

0.0189

0.0142

0.0113

[Sap2000] (NL)

0.0186

0.0142

0.0110

(n=51)

(L)

0.0186

0.0142

0.0110

(n=101)

(L)

0.01862

0.0141

0.01124

[Sap2000] (L)

Çizelge 5 Kabuğun tepe noktasındaki boyutsuz çökme (α=1, Ω=4cη, λ=Qc4, Q=1x10-6)
W (λ=5, Ω=3) (C) W (λ=3, Ω=3) (S)

400

0.4028

0.2407

(n=51)

0.4026

0.2405

(n=101) (NL)

0.402

0.240

[12]
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Şekil 1. Mr değerinin (S) kabukta radyal doğrultuda değişimi (c=100)

(C) kabuk (c=100, =0.090)
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Şekil 2. Mr değerinin (C) kabukta radyal doğrultuda değişimi (c=100)
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Şekil 3. Nr değerinin (S) kabukta radyal doğrultuda değişimi (c=100)
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Şekil 4. Nr değerinin (C) kabukta radyal doğrultuda değişimi (c=100)
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SONUÇLAR
Tamamı yüklü sığ küresel kabukta göz önüne alınan üç farklı derinlik parametresine göre
konik açısı arttıkça kabuğun tepe noktasındaki çökme değeri azalmaktadır. Derinlik
parametresi arttıkça doğrusal (L) ve doğrusal olmayan (NL) analize göre bulunan çökme
değerleri birbirine yaklaşmaktadır. η≥0.080 için ankastre kabuğun tepe noktasının basit
mesnetli kabuğa kıyasla daha büyük çökme yaptığı gözlenmektedir (Çizelge 2).
İncelenen kısmi yükleme durumunda ise tamamı yüklü kabuğa kıyasla kabuğun tepe
noktasında η≥0.080 için daha büyük çökme meydana geldiği görülmektedir. Doğrusal
olmayan analize göre bulunan çökme değerlerinin doğrusal analize göre hesaplananlardan
daha küçük olduğu gözlenmektedir. Göz önüne alınan α ve η değerleri için mesnet
koşullarının kabuğun tepe noktasındaki çökme üzerindeki etkisinin düşük olduğu tespit
edilmektedir (Çizelge 3).
Tamamı yüklü kabukta kabuk kalınlığının artması durumunda doğrusal (L) ve doğrusal
olmayan (NL) analize göre bulunan çökme değerleri birbirine çok yakın olmaktadır (Çizelge
4).
Yükleme bölgesindeki değişimden özellikle mesnet çevresindeki Mr ve Nr büyüklükleri
etkilenmektedir. Ayrıca (S) kabuk için belirtilen kesit tesirleri yükleme bölgesinin değişimine
karşı (C) kabuğa kıyasla daha hassastır (Şekil 1-4).
SİMGE LİSTESİ
a, c, t: kabuk taban yarıçapı, kalınlık parametresi, kabuk kalınlığı
b, n: yükleme bölgesinin yarıçapı, radyal doğrultuda nokta sayısı
r, q: radyal koordinat, düzgün yayılı dış yük
w,u: çökme, yatay radyal yer değiştirme
k2: kesme düzeltme katsayısı
nr, nθ, qr mr, mθ : kesit tesirleri
H, R: kabuğun tepe noktasıyla taban arasındaki düşey mesafe, kabuk yarıçapı
D, E, G: eğilme rijitliği, elastisite modülü, kayma modülü
Q, W: boyutsuz dış yük, boyutsuz çökme
Mr: boyutsuz eğilme momenti mr
εr, εθ: şekil değiştirmeler
ϕr : dönme
α, β: yükleme bölgesi parametresi, konik açısı
η, ν: derinlik parametresi (basıklık oranı), Poisson oranı

KISALTMA LİSTESİ
L: doğrusal
NL: doğrusal olmayan
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S: basit mesnet
C: ankastre mesnet
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RİJİT TEMEL ÜZERİNE OTURAN TABAKALI BİR ORTAMDA
AYRILMALI TEMAS PROBLEMİNİN GENEL ÇÖZÜMÜ
Gökhan Adıyaman1 ve Ahmet Birinci2
1,2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

ABSTRACT
In this study, the general solution of a receding contact problem of layered medium resting on
rigid foundation was considered. The layered medium consists of N homogeneous layer with
varying material properties and height. The contact surfaces can be receding or adherent. The
problem will include M receding contact surfaces. The layered medium loaded with n
concentrated loads transmitted by circular stamps and r distributed loads. The problem was
reduced to integral equation system using elasticity theory and Fourier integral transform. The
numerical solution of the system was done by using Matlab. A program was written to solve
the problem given by the user with any geometry and loading. The program was tested with
two studies from the literature and it was shown that the results were compatible.
ÖZET
Bu çalışmada rijit temel üzerine oturan tabakalı bir ortamda ayrılmalı temas probleminin
genel çözümü yapılmıştır. Tabakalı ortam malzeme özellikleri ve yüksekliği değişebilen N
adet homojen tabakadan oluşmaktadır. Temas yüzeyleri yapışık veya ayrılmalı olabilir.
Problem toplamda M adet yapışık olmayan temas yüzeyinden oluşmaktadır. Tabakalı ortam
dairesel punç ile iletilen n adet tekil yük ve r adet yayılı yük ile yüklenmektedir. Problem
elastisite teorisi ve Fourier integral dönüşümü kullanılarak integral denklem sisteminin
çözümüne indirgenerek sistemin sayısal çözümü Matlab kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Kullanıcı tarafından girilecek herhangi bir geometri ve yükleme durumuna ilişkin çözümler
yazılan bir program ile yapılmıştır. Yazılan programın kontrolü için literatürden seçilecek iki
çalışma ile programın sonuçları karşılaştırılmış ve sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür.
GİRİŞ
Temas mekaniği konusuna Heinrich Hertz tarafından 1882 yılında yazılan “On the contact of
elastic solids” adlı makaleyle girildiği söylenebilir [1]. Elastisite teorisinin ifadeleri karışık ve
uzun olmasına karşın elemanter teoriye göre daha kesin sonuçlar vermektedir. Bilgisayar
teknolojisi ve sayısal çözüm yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak elastisite teorisi
kullanılarak mühendislik yapılarının gerilme ve şekil değiştirme problemlerinin çözümü de
yoğunluk kazanmış ve temas problemi konusundaki çalışmalarda önemli artışlar
kaydedilmiştir.
Yapılan çalışmalarda, tabakalı ortamların ayrılma problemi genel olarak iki tipte ele
alınmaktadır. Birinci tip problemlerde ağırlığın etkisi göz önünde bulundurulmakta ve ayrılma
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sonlu bir bölgede gerçekleşmektedir. İkinci tip problemlerde ise ağırlığın etkisi ihmal
edilmekte ve ayrılma bölgesi sonsuz uzunlukta olmaktadır. Literatürde, bu tip problemler
“ayrılmalı temas (receding contact)” olarak isimlendirilmektedir ve bu çalışma bahis geçen
ikinci gruba girmektedir. Literatürde ayrılmalı temasa ilişkin çalışmalardan bazıları aşağıdaki
gibi özetlenebilir.
Yayılı yük aracılığıyla yüklenmiş ve yarım düzlem üzerine oturan sonsuz uzunluklu
elastik tabakanın temas problemi Keer vd. [2] tarafından çalışılmıştır. Ratwani ve Erdoğan
[3], baskı uygulanan elastik tabaka ile altındaki elastik yarım düzlem arasındaki sürtünmesiz
temas problemini incelemişlerdir. Dempsey vd. [4], Winkler temeline oturan sonsuz
uzunluktaki elastik tabakanın değişik yüklemeler altındaki temas problemini ele almışlardır.
Üst tarafından rijit olarak mesnetlenmiş ve alttan rijit bir blok ile bastırılan bir tabakanın
temas problemi Kahya [5] tarafından incelenmiştir. Birinci ve Erdöl [6], basit mesnetler
üzerine oturan ağırlıksız iki tabakadan oluşan bileşik tabakanın sürtünmesiz temas problemini
incelemişlerdir. Alt tarafından rijit olarak mesnetlenmiş yapışık olmayan iki elastik tabakanın
ve rijit bloğun sürtünmesiz temas problemi Çömez [7] tarafından incelenmiştir. Adıyaman [8],
iki elastik çeyrek düzlem üzerine oturan, homojen, izotrop elastik bir tabakanın sürtünmesiz
ve ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre çözmüştür.
Literatürdeki mevcut çalışmalarda tabaka sayıları, yükleme durumları ve temel türleri farklılık
göstermekte ve çözüm yöntemleri benzer olmakla beraber analitik çözümün her biri için ayrı
ayrı yapılması gerekmektedir. Bu çalışma ile rijit temel üzerine oturan tabakalı bir ortamda
ayrılmalı temas problemlerinin genel çözümü yapılarak, bu çözümü esas alan bir bilgisayar
programı ile kullanıcı tarafından girilecek herhangi bir geometri ve yükleme durumuna ilişkin
sonuçlar elde edilecektir.
PROBLEMİN TANIMI
Bu çalışmada, rijit temel üzerine oturan tabakalı bir ortamda ayrılmalı temas
probleminin genel çözümü yapılacaktır. Problemin yükleme durumu ve geometrisi temsili
olarak Şekil 1’de verilmektedir.
Tabakalı ortam malzeme özellikleri ve yüksekliği değişebilen N adet homojen
tabakadan oluşmaktadır. Tabakalar arasındaki temas yüzeyleri yapışık veya yapışık olmayan
(ayrılmalı temas) temas şeklinde seçilebilmekte, temas yüzeylerinin yapışık olmaması halinde
yükleme durumuna göre temas mesafeleri değişmektedir. Problemin toplamda M adet
mesafeleri değişen temas yüzeyinden oluştuğu kabul edilecek olup bu temas yüzeylerinden m
tanesi tabakalar arasında, n tanesi ise rijit bloklar altındaki temas yüzeyleri olup, M=m+n
şeklinde tanımlanabilmektedir.
Tabakalı ortam aşağıda verilen yükleme durumları ile yüklenmiş olabilir:
a) Rijit dairesel bir panç ile iletilen tekil yük (Bir veya daha fazla olabilir, n adet)
b) Yayılı yük (bir veya daha fazla olabilir, r adet)
c) a ve b durumlarının beraber etkimesi
Çözüm yapılırken tabakalı ortamın temele yapışık olduğu kabulü yapılacaktır. Ayrıca tüm
yüzeylerdeki sürtünmeler ve tabakaların kütle kuvvetleri ihmal edilecektir. Problem düzlem
şekil değiştirme problemi olarak ele alınacaktır.
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Şekil 1. Probleme ait geometri ve yükleme durumunun temsili gösterimi
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Tabakanın alt yüzeyinden geçen yerel eksen takımına ( x, yi ) göre i. tabakaya ait yer
değiştirmeler cinsinden denge denklemleri (Navier denklemleri) düzlem halde aşağıdaki gibi
elde edilir.

  2u
  2ui  2ui 
 2vi 
(i  Gi )  2i 
  Gi  2  2   0
xyi 
yi 
 x
 x

(1a)

  2ui  2vi 
  2v  2v 
(i  Gi ) 
 2   G  2i  2i   0
yi 
 xyi yi 
 x

(1b)

Kısmi türevli diferansiyel denklemlerden oluşan (1) ifadeleri Fourier integral dönüşümü
kullanılarak kısmi diferansiyel denklemlere dönüştürülüp çözülürse tabakalar aşağıda verilen
gerilme ve yer değiştirme ifadeleri elde edilir.


ui ( x, yi ) 

1
( Ai1  Ai 2 yi )e  yi  ( Ai 3  Ai 4 yi )e yi  e i x d 

2 0


i
  y

i
  y  i x
1  
vi ( x, yi ) 
i  Ai1  (  yi ) Ai 2  e i  i   Ai 3  (  yi ) Ai 4  e i  e d 

2 0  
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3  i

  yi
  ( Ai1  Ai 2 yi )  2 Ai 2  e

1


 i x
 xi ( x, yi )    2Gi i 
 e dx
2 0
3  i

  yi 

  ( Ai 3  Ai 4 yi ) 
Ai 4  e


2



(3a)

 
 i  1   y

  ( Ai1  Ai 2 yi )  2 Ai 2  e

1
 

 i x
 y ( x, yi ) 
2Gi i 
 e dx
2 0
 i  1   yi 


   ( Ai 3  Ai 4 yi ) 
Ai 4  e


2



(3b)





 
 i  1   yi

  ( Ai1  Ai 2 yi )  2 Ai 2  e

1
 

 i x
 xy ( x, yi )  
2Gi 
 e dx (3c)
2 0


1



  ( Ai 3  Ai 4 yi )  i
Ai 4  e yi 


2




Bu ifadelerde geçen Gi , i. tabakaya ait kayma modülünü ifade etmektedir.  i , i. tabakaya ait
bir malzeme sabiti olup düzlem şekil değiştirme halinde  i  3  4i şeklindedir.  i ifadesinde
geçen  i Poisson oranını göstermektedir. Aij ( i  1,2,3,..., N ; j  1,2,3,4 ) ifadeleri bilinmeyen
katsayı fonksiyonları olup probleme ilişkin sınır şartları kullanılarak bulunacaktır.


Probleme ait sınır şartları tabakalar arası tanımlanacak ayrılma durumlarına göre farklılık
gösterse bile aşağıdaki gibi genel olarak tanımlanabilir.
i) Rijit Temel ile 1. Tabakanın Ara Yüzeyinde Sınır Şartları (2 adet sınır şartı)
u1 ( x,0)  0, v1 ( x,0)  0,
(   x  )
(4a,b)
ii) i. Tabaka ile (i+1). Tabakanın Ara Yüzeyindeki Sınır Şartları (i=1,2,3,...,N-1)
Tabakalar Arası Ayrılma Olmaması Durumu (4 adet sınır şartı)
ui ( x, hi )  ui 1 ( x,0)  0, vi ( x, hi )  vi 1 ( x,0)  0, (   x  )
(5a,b)
 y ( x, hi )   y ( x,0)  0,  xy ( x, hi )   xy ( x,0)  0, (  x  )
i 1

i

i 1

i

(5c,d)

Tabakalar Arası Ayrılma Olması Durumu, j. ayrılmalı temas yüzeyi için (5 adet
sınır şartı)
 y ( x, hi )   p j ( x),  y ( x,0)   p j ( x),
(a jL  x  a jR )
(6a,b)
i 1

i

 xy ( x, hi )  0,  xy ( x,0)  0,
i 1

i

vi ( x, hi ) vi 1 ( x,0)

 0,
x
x

(   x  )

(a jL  x  a jR ),

( j  1, 2,3,..., m)

(7)

iii) N. Tabakanın Üst Yüzeyine İlişkin Sınır Şartları (2+n adet sınır şartı)
 xy ( x, hN )  0,
(  x  )

(8a)

N

 q1 ( x),


 qr ( x),

 yN ( x, hN )   pm 1 ( x),


 pm  n ( x)

 0
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b1L  x  b1R
brL  x  brR
a( m 1) L  x  a( m 1) R
a( m  n ) L  x  a( m  n ) R
diğer
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vN ( x, hN )
 fj,
x

a jL  x  a jR ,

( j  m  1, m  2, m  3,..., m  n)

(9)

Bu ifadelerde:
 ui , vi : sırasıyla i. tabakaya ait xi ve yi doğrultularındaki yer değiştirme bileşenlerini


hi : i. tabakanın yüksekliğini



p j : j. temas yüzeyine ait bilinmeyen temas gerilme fonksiyonunu (j=1,2,3,...,m)



a jL , a jR : sırasıyla j. temas yüzeyinin başlangıç ve bitiş noktalarını



q j : j. yayılı yüke ait yük fonksiyonunu (j=1,2,3,...,r)



b jL , b jR : sırasıyla j. yayılı yükün başlangıç ve bitiş noktalarını

göstermektedir.
(4-9) ifadelerinden, tanımlanan probleme uygun olarak 4N-2 tanesi gerilmeler cinsinden ve
M+2 tanesi ise yer değiştirmeler cinsinden olmak üzere toplam 4N+M tane sınır şartı seçilir.
(4,5,6,8) ifadelerinden seçilen sınır şartları kullanılarak yer değiştirme ifadelerindeki
bilinmeyen Aij ( i  1..N , j  1..4 ) katsayı fonksiyonları bilinmeyen p j (j=1..M) temas gerilme
fonksiyonlarına bağlı olarak bulunabilir. (7,9) ifadelerinden seçilen ve henüz kullanılmayan
sınır şartları kullanılarak bilinmeyen p j temas gerilme fonksiyonlarının çözümü için M adet
integralden oluşan bir integral denklem sistemi elde edilebilir. Bu denklem sistemi
boyutsuzlaştırıldıktan sonra sayısal çözümü Erdogan ve Gupta’da [9] önerildiği gibi Matlab
programı kullanılarak yazılacak bir program ile yapılabilir.
Yazılan program, kullanıcı tarafından girilen probleme göre (4-9) sınır şartlarından uygun
olanları kullanarak problemin çözümünü [9] numaralı kaynakta verildiği gibi yapmaktadır.
Problemin çözümü tamamlandıktan sonra tabakaların her hangi bir noktasındaki gerilme ve
yer değiştirme bileşenleri veya istenilen grafikler yine program aracılığıyla elde
edilebilecektir.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde, program kullanılarak elde edilen sonuçlar ile literatürden seçilen çalışmaların
sonuçlarının karşılaştırılması verilmektedir.
Literatürdeki sonuçlara ait grafik verileri “Engauge Digitizer” isimli program kullanılarak
grafik resimlerinin dijitalleştirilmesi ile elde edilmiştir. Elde edilen değerler karşılaştırılırken
kullanılan “% Fark” aşağıdaki gibi tanımlanabilir.
xl  x y
% Fark 
*100
(10)
xl
Burada xl literatürden seçilen problemdeki sonucu, x y ise yapılan çalışmada elde edilen
sonucu göstermektedir.
İlk çalışma olarak Kahya [5] tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışması seçilmiştir. Bu
çalışmada rijit olarak mesnetlenmiş bir tabaka ile rijit bir blok arasındaki temas problemi
incelenmiştir. Tabakaya, R yarıçaplı dairesel rijit bir blok aracılığı ile tekil bir yük simetrik
olarak etkimektedir. Problem düzlem şekil değiştirme problemi olarak ele alınmıştır. Problem
tek tabaka (N=1) ve tek integral denklemden (M=1) oluşmaktadır. Probleme ilişkin yükleme
ve geometri Şekil 2’de verilmektedir.
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Şekil 2. [5] nolu çalışmadaki temas problemine ilişkin geometri ve yükleme [5]
Tablo 1’te çeşitli yükleme, geometri ve malzeme özellikleri için [5] nolu çalışmada elde
edilen temas mesafeleri ile mevcut çalışmada yazılan program ile elde edilen temas mesafeleri
karşılaştırılmıştır. Temas mesafeleri [5] nolu çalışma için [-c, c] aralığında olurken mevcut
çalışmada [ a1L , a1R ] aralığında olmaktadır. Tabloda verilen değerler incelendiğinde mevcut
çalışmadan elde edilen sonuçların Kahya tarafından elde edilen sonuçlarla çok yakın olduğu
görülmektedir. Sonuçlar arasındaki en büyük % Fark 0,04 olarak gerçekleşmiştir. Blok
G
altındaki boyutsuz temas gerilmelerinin farklı
oranları için karşılaştırılması Şekil 3’te
P/h
verilmiştir. Şekil incelendiğinde elde edilen grafiklerin birbirleriyle uyumlu olduğu
görülmektedir.
Tablo 1. Çeşitli boyutsuz parametreler için temas mesafelerinin karşılaştırılması
Kahya
[5]

Mevcut çalışma
(Program)

% Fark

G
P/h

R/h



c/h

a1s

a1e

a1s

a1e

100

10

2

0,215290

-0,21519051

0,21519099

-0,046

0,046

100

100

2

0,622161

-0,62216683

0,62216739

0,001

-0,001

100

1000

2

1,545286

-1,54536214

1,54536244

0,004

-0,005

500

10

2

0,097407

-0,09740715

0,09740715

0,000

-0,000

500

100

2

0,300239

-0,30024043

0,30024056

0,000

-0,000

500

1000

2

0,830313

-0,83032547

0,83032634

0,001

-0,001

1000

10

2

0,068987

-0,06898726

0,06898725

0,000

-0,000

1000

100

2

0,215208

-0,21520847

0,21520900

0,000

-0,000

1000

1000

2

0,622166

-0,62217092

0,62217082

0,001

-0,001

100

100

1,5

0,567560

-0,56756741

0,56756741

0,001

-0,001

100

100

2,5

0,670244

-0,67025250

0,67025328

0,001

-0,001
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Şekil 3. Farklı

G
oranları için blok altındaki temas gerilmelerinin karşılaştırılması
P/h
(   2 , R / h  100 )

İkinci çalışma olarak Çömez [7] tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışması seçilmiştir. Bu
çalışmada iki tabakadan oluşan bir sistemin ayrılmalı temas (receding) problemi incelenmiştir.
Alt tabaka rijit olarak mesnetlenmiş ve üst tabakaya tekil bir yük R yarıçaplı dairesel rijit bir
blok aracılığı ile etki ettirilmiştir. Tabakalar yapışık olmayıp aynı veya farklı malzeme
özellikleri ve yüksekliğe sahip olabilmektedirler. Problem düzlem şekil değiştirme problemi
olarak ele alınmıştır. Problem iki tabaka (N=2) ve iki integral denklemden (M=2)
oluşmaktadır. Probleme ilişkin yükleme ve geometri Şekil 4’de verilmektedir.

Şekil 4. [7] nolu çalışmadaki temas problemine ilişkin geometri ve yükleme [7]
Tablo 2’de çeşitli yükleme, geometri ve malzeme özellikleri için [7] nolu çalışmada elde
edilen temas mesafeleri ile mevcut çalışmadan elde edilen temas mesafeleri karşılaştırılmıştır.
Tabloda verilen değerler incelendiğinde [7] nolu çalışmadan elde edilen sonuçların mevcut
çalışmanın sonuçlarıyla çok yakın olduğu görülmektedir. Sonuçlar arasındaki en büyük %
Fark 0,2 olarak ortaya çıkmaktadır.
Tabakalar arasında meydana gelen temas gerilmelerinin ve blok altındaki temas
gerilmelerinin farklı R / h oranları için karşılaştırılması sırasıyla Şekil 5 ve 6’da verilmiştir.
Şekiller incelendiğinde, elde edilen grafiklerin birbirleriyle uyumlu olduğu görülmektedir.
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Tablo 2 . Çeşitli boyutsuz parametreler için temas mesafelerinin karşılaştırılması
( 1   2   , h1 / h2  2 , G1 / G2  1 )

Şekil 5. Farklı R / h oranları için tabakalar arasınmdaki temas gerilmelerinin karşılaştırılması
G
( 2  500 , 1   2  2 , h1 / h2  2 , G1 / G2  1 )
P / h2
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Şekil 6. Farklı R / h oranları için blok altındaki temas gerilmelerinin karşılaştırılması
G
( 2  500 , 1   2  2 , h1 / h2  2 , G1 / G2  1 )
P / h2
KAYNAKLAR
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

K.L. Johnson, Contact Mechanics, Cambrigde University Press, 1985
L.M. Keer, J. Dundurs, K.C. Tsai, Problems Involving a Receding Contact between a
Layer and a Half Space, Journal of Applied Mechanics-Transactions of the Asme. 39
(1972) 1115-1120.
M. Ratwani, F. Erdogan, On the plane contact problem for a frictionless elastic layer,
International Journal of Solids and Structures. 9 (1973) 921-936. doi: 10.1016/00207683(73)90021-8.
J.P. Dempsey, Z.G. Zhao, L. Minnetyan, H. Li, Plane Contact of an Elastic Layer
Supported by a Winkler Foundation, Journal of Applied Mechanics. 57 (1990) 974980. doi: 10.1115/1.2897670.
V. Kahya, Üst Trafından Rijit Olarak Mesnetlenmiş Elastik Bir Tabaka İle Rijit Blok
Arasındaki Sürtünmesiz Değme Problemi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, 1997
A. Birinci, R. Erdöl, Frictionless Contact Between a Rigid Stamp and an Elastic
Layered Composite Resting on Simple Supports, Mathematical & Compuational
Applications. 4 (1999) 262-272.
İ. Comez, Rijit Bİr Panç İle Bastırılmış ve Tabanda Tam Olarak Bağlı Ağırlıksız Çift
Şerit Problemi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
G. Adiyaman, M. Yaylaci, A. Birinci, Analytical and finite element solution of a
receding contact problem, Structural Engineering and Mechanics. 54 (2015) 69-85.
F. Erdogan, G.D. Gupta, Numerical Solution of Singular Integral-Equations, Quarterly
of Applied Mathematics. 29 (1972) 525.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

413

20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
05 - 09 Eylül 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa

MİKROSKOP İLE TÜMLEŞTİRİLMİŞ TEK EKSENLİ ÇEKME CİHAZI İLE
PDMS’NİN VİSKOELASTİK KARAKTERİZASYONU
Sedat Doğru, Ayşe Su Giz, Bekir Aksoy, Y. Berk Arpacıoğulları, Ateeq Ur Rehman ,
Halil Bayraktar, B. Erdem Alaca
Koç Üniversitesi, Sarıyer, İstanbul
ABSTRACT
Polydimethylsiloxane (PDMS) is frequently used in drug delivery systems, microfluidic
devices, biomedical systems and biosensors due to its tunable mechanical and surface
properties. In recent studies, the traction forces in sub-nanoNewton were measured by
interpreting the deformation of PDMS micropillars which are precisely patterned at the
submicron scale. Although PDMS is a well-known viscoelastic material, researchers did not
take viscoelastic properties into account while reporting Poisson’s ratio. The reported
Poisson’s ratio for PDMS varies between 0.45 and 0.50 and is considered time-independent
despite of its viscoelasticity. Defining Poisson’s ratio as a constant without referring to any
strain definition provides an incomplete and incorrect picture. In this study, a detailed study
of Poisson’s ratio of PDMS will be carried out by integrating a uniaxial tensile stretcher with
an optical microscope to capture images of a certain area in the field of view during
stretching. We took viscoelastic properties of PDMS and strain definition into account to
make a complete and proper definition of Poisson’s ratio.
ÖZET
Polidimetilsiloksan (PDMS) ayarlanabilir mekanik ve yüzey özellikleri sayesinde
biyomedikal, ilaç taşıyıcı sistemler, mikroakışkan çalışmalar ve biyolojik algılayıcılarda
sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüzde PDMS kullanılarak kontrollü bir şekilde mikron-altı
(submicron) boyutta yapılar inşa edilmekte ve bu yapılar kullanılarak nanoNewton-altı
kuvvetler ölçülebilmektedir. PDMS yapılardaki deformasyonları doğru bir şekilde kuvvet
değerlerine çevirmek için PDMS’ye en uygun bünye (constitutive) modelin oluşturulması
gerekmektedir. Doğrusal olmayan mekanik özelliklere sahip PDMS’nin detaylı bir
karakterizasyonu yapılmış olmasına rağmen Poisson oranı rapor edilirken PDMS’nin
viskoelastik özelliği hesaba katılmamıştır. PDMS için literatürde belirtilen Poisson oranı 0.45
ile 0.5 arasında değişmektedir. Poisson oranının kullanılan gerinim tanımından bağımsız ve
statik şartlarda raporlanması eksik ve hatalı bir ifadedir. PDMS için detaylı bir Poisson oranı
incelemesi içeren bu çalışmada tek eksenli bir çekme düzeneği optik mikroskop ile
tümleştirilerek çekme esnasında test numunesinin belirli bölgelerinden mikroskop görüntüleri
alınmıştır. Poisson oranını doğru ve eksiksiz olarak tanımlamak için PDMS’nin viskoelastik
özelliği ve kullanılacak gerinim tanımları hesaba katılmıştır.
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GİRİŞ

PDMS düşük yüzey gerilimine ve ayarlanabilir (tunable) elastikliğe sahip bir elastomer
çeşididir. Yumuşak litografi (soft lithography) ile kolayca şekillenebilmesi mikrovalf,
mikroalgılayıcı ve biyolojik arayüz malzemesi olarak sıklıkla tercih edilmesine yol açmıştır
[1,2]. Dışarıdan gelen darbeleri iyi derecede sönümleyebildiği için mikro-elektromekanik
sistemlerde (MEMS) yalıtım tabakası olarak da kullanılmaktadır. Kimyasal reaksiyona
girmeyen PDMS, biyolojik çalışmalara uygun bir ortam oluşturur [3]. PDMS’nin yüksek
esnekliği sayesinde biyomedikal sistemlerde cam, silisyum ve sert polimer gibi alttaş
malzemelere göre daha avantajlı olduğu görülmüştür [4]. Biyo MEMS çalışmalarında PDMS
mikrodirekler (micropillar) oluşturularak hücre içi mekanik kuvvetler ölçülmüştür. Hücre
mekaniği çalışmalarında hücrelere mekanik kuvvet uygulamak için alt katman olarak da
sıklıkla tercih edilmektedir [5]. Yapılan bu tür ölçümlerin doğruluğu, PDMS için kullanılacak
bünye (constitutive) modelin uygunluğuna bağlıdır. Modelin doğru bir şekilde oluşturulması,
malzemedeki deformasyon ölçümlerinin hassas bir şekilde eşlenik tepki kuvvetlerine
çevrilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple PDMS malzemelerin mekanik
özelliklerini araştırmak ve karakterize etmek gereksinimi ortaya çıkmıştır. Mikro algılayıcılar
ve biyomedikal gibi özgün çalışma alanlarında kullanılan PDMS’nin mekanik özellikleri
detaylı bir şekilde incelenmiştir [6,7]. Bu çalışmalarda elastisite modülü hesaplaması ön plana
çıkmıştır. PDMS membran kalınlığına bağlı olarak elastisite modülü değerleri farklılık
gösterir. Bunun sebebi üretim sırasında meydana gelen polimer zincirlerin dizilişleridir. Diğer
bir çalışmada ise PDMS’nin sentezlenme sıcaklığının mekanik özelliklere etkisini
raporlamıştır [8,9]. Bu çalışmalara göre elastisite modülü, sentezleme sıcaklığıyla doğru ve
numune kalınlığı ile ters orantılı olarak değişmektedir.
PDMS, bilinen bir viskoelastik malzeme olmasına rağmen birçok araştırmacı tarafından
formülasyon kolaylığı açısından lineer elastik malzeme kategorisinde değerlendirilmektedir
[10]. Bu varsayım hesaplamalarda ve dinamik tepkilerin yorumlanmasında hatalara yol
açmaktadır. PDMS’nin viskoelastik malzeme olarak ele alındığı çalışmalarda elastisite
modülünün uygulanan gerinim hızına (strain rate) ve geçen zamana (elapsed time) bağlı
olduğu belirtilmiştir [11,12]. Lin [10], çalışmasında PDMS mikrodirekler üreterek hücresel
mekanik kuvvetleri ölçmeyi hedeflemiştir. Bu çalışmasında PDMS’nin karakteristik
özelliklerinin yükleme hızına ve zamana bağlı olarak ifade edilmesi gerektiğini ve bu
özellikler sabit kabul edildiğinde ise ortaya hatalı sonuçlar çıkacağını belirtmiştir. Çalışmanın
devamında elastisite modülünün yükleme frekansına bağlı sonuçları elde edilmiştir.
Elastisite modülü için yürütülen çalışmalar literatürde geniş bir yer kaplamasına rağmen
Poisson oranına ilişkin çalışmalar sınırlı sayıdadır. Elastisite modülü gibi Poisson oranı da
mekanik karakterizasyonda tespit edilmesi gereken bir malzeme özelliğidir. Poisson oranı
genellikle enine (lateral) olan yüzdelik daralmanın eksenel gerinime oranı olarak
tanımlanmakta ve malzeme sabiti olarak kabul edilmektedir. Elastisite modülü için detaylı
olarak yapılan çalışmalar Poisson oranı için yapılmamıştır. Bu yüzden literatürde kesin bir
Poisson oranı değerine rastlanılmamaktadır [13]. Belirtilen değerler 0.45-0.50 arasında
değişmektedir [14-17]. Bununla birlikte, düşük gerinim değerleri için bazı kaynaklar
PDMS’nin Poisson oranının 0.499 olarak alınmasını tavsiye etmektedirler [18]. Poisson
oranının sabit kabul edilmesi ve oran hesaplanırken kullanılan gerinim tanımının
belirtilmemesi eksikliklere yol açmaktadır. Lineer viskoelastik malzemeler için Poisson oranı
genellikle gerinim (stress) ve termal genleşmeye (thermal expansion) bağlıdır [19]. Çok nadir
ve aşırı kısıtlayıcı koşullarda Poisson oranları sabit bir değere yaklaşmaktadır. Poisson oranını
sabit, zaman ve gerilmeden bağımsız olarak tanımlamak formüllerde hataya yol açmaktadır.
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Bu çalışmada kullanılan çekme sistemi ile lokal mekanik karakterizasyon yapılabileceği
önceki çalışmalarda gösterilmiştir [20].
Bu çalışmada, literatürde PDMS’nin Poisson oranı ile ilgili mevcut karışıklık ele
alınmaktadır. PDMS’nin Poisson oranının sabit kabul edilmesi, çekme oranına ve zamana
bağlı yüksek çözünürlükte ve hassasiyette raporlanmamış olması ve ayrıca raporlanan
değerlerin hangi gerinim tanımı ile alakalı olduğunun belirsiz kalması, PDMS ince filmlerinin
kullanıldığı çalışmalarda model ile ilgili problemler yaratmaktadır. Poisson oranını doğru ve
eksiksiz olarak tanımlamak için PDMS’nin viskoelastik özelliği ve kullanılan gerinim
tanımları hesaba katılmıştır. Çalışmamızın devamında burada anlattığımız sistem ile Poisson
oranı yükleme esnasında ve hangi gerinim tanımı kullanıldığı belirtilerek hesaplanacaktır.
DENEYSEL DÜZENEK
Numune Hazırlığı
Deneylerde dikdörtgen PDMS test numunesi çekme cihazına takılarak gerilmiştir. İlgili
deformasyon, mikroskopla tümleştirilmiş bir kamera sistemi ile kaydedilmiş ve temassız
şekilde parçacık takibi kullanılarak gerinim ve Poisson oranları hesaplanmıştır.
PDMS test numunesini hazırlamak için Down Corning tedarikçi firmadan alınan Sylgard 184
öncül polimer ve kürleştirici solüsyon 1:10 oranında karıştırılmıştır. Daha sonra bu karışıma 4
µL/g konsantrasyonunda 0.5µm çapında polistiren mikroküreler ayarlanabilir mikropipet
yardımıyla eklenmiştir. Karışıma eklenen mikroküreler, gerinim ölçümünde takip edilecek
parçacıkları oluştururlar. Karışım, silisyum pul üzerine fotolitografi ile şekillendirilmiş SU-8
malzemesinden yapılmış kalıplara dökülerek 135 µm kalınlığında numuneler elde edilmiştir.
Kalıplar 23mm x 54 mm boyutlarında olup, numunenin çekme aletine tutturulabilmesi için
köşelerde 6 mm çaplı delikler açacak sütunlar bulunmaktadır. Kalıplar içindeki solüsyon, 24
saat oda sıcaklığında bekletilerek kürleştirilmiş, kürleşen numuneler kalıplardan çıkartılarak
mekanik testlere hazır hale getirilmiştir.
Çekme Cihazı
Mekanik testlerde mikro ölçekte gerilim hesabı yapmak için özelleştirilmiş çekme cihazı bir
mikroskop ile tümleştirilerek kullanılmıştır. Çekme cihazı alüminyum sigma profillerden
oluşan bir çerçeveye takılı olan bir yük hücresi (Interface SMT1-5N) ve çizgisel hareketli step
motordan (IMS MDrive23™ Serisi) oluşmaktadır. Çekme hareketi numune merkezini
koruyabilmek amacı ile iki taraftan verilmektedir. İki yönlü hareket kasnak sistemi ile
sağlanmıştır. Böylece mikroskopun aynı noktaya odaklanması ve dolayısıyla test boyunca
görüş sahasında aynı mikro küreciklerin yer alması sağlanmıştır. Sırasıyla çekme testleri ve
gerilme gevşemesi testleri yapılmıştır. Kullanılan deney düzeneği ekipmanları Şekil 1’de
gösterildiği gibidir ve testler sabit sıcaklıkta tutulan laboratuvarda gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Tek eksenli çekme cihazı
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FORMÜLASYON
Şekil 2’de numuneye uygulanacak basamaklı gerinim, hesaplanacak enine anlık gerinimler
ve gerilme gevşemesi gösterilmiştir. Şekil 2 b ve c’de gevşeme gerilmesi testi için girdi ve
çıktı örnekleri temsil edilmiştir. Bu örneğe göre numuneye %40 basamaklı bir gerinim
uygulanmış (Şekil 2b) ve bunun sonucunda numunede zamana bağlı gerilme gevşemesi
normalize edilerek gösterilmiştir (Şekil 2c).

Şekil 2. a) Numune üzerinde oluşan gerinimlerin ve gerilme gevşemesinin şematik gösterimi.
b) Gerilme gevşemesi testi için uygulanacak basamaklı gerinim. c) Test sırasında gevşeyen
gerilmenin normalize edilerek temsili.
Elde edilen görüntüler MATLAB yardımıyla Şekil 3’deki gibi işlenerek küreciklerin
yörüngeleri bulunmuştur. Görüntü işleme yöntemi, deneyde çekilen videoların resim
dizilerine ayrılmasıyla başlar. Her bir resim dizisinde görüntü zenginleştirme işlemi yapılmış
ve daha sonra bu resimlerde bulunan parçacıkların (benekli desenler, numunedeki
mikroküreler) koordinatları birleştirilerek mikrokürelerin yörüngeleri elde edilmiştir.

Şekil 3. Görüntü işleme metodu ile küreciklerin yörüngelerin bulunması
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Deney verilerinden parçacıkların her görüntü (frame) için pozisyon bilgisi elde edilmiş ve
Delaunay üçgenlemesiyle birbirlerine bağlandıktan sonra her üçgendeki noktaların
koordinatları için aşağıdaki formüller uygulanarak iki boyuttaki gerinim bileşenleri elde
edilmiştir. Daha sonra elde edilen gerinim bilgilerinden Hencky gerinim tanımı kullanılarak
Poisson oranı bulunmuştur. Hencky gerinimi kullanılarak bulunan Poisson oranı
vH 

 yy
 xx

şeklinde ifade edilebilir.
DENEY SONUÇLARI

Şekil 4. Çekme işlemi sırasında takip edilen partiküllerin farklı zamanlardaki görüntüleri
Çekme işlemi sırasında kaydedilen mikroskop görüntüleri Şekil 4’te gösterilmiştir.
Partiküllerin hareketini vurgulamak için bir partikül kırmızı kesikli çizgi ile çevrelenmiştir.
Farklı zamanlardaki görüntülerde partiküllerin pozisyon değiştirdiği mikroskop kayıtlarında
açıkça görülmektedir. Çekme işlemi süresince partiküllerin mikroskop görüntüleme alanında
kalması gerinim ve Poisson oranı hesabı için önemlidir. Çekme işlemi sırasında aldığımız
görüntülerden de görüldüğü gibi partiküller çekme işlemi süresince görüntüleme alanında
kalmışlardır.
Sabit deformasyon altında tutulan numuneden ölçülen gerilim değerinin zamana bağlı
değişimi Şekil 5’ te gösterilmiştir. %20’lik deformasyon uygulanan numune step motorun
hareketi durdurularak sabit gerinim altında tutulmuştur. Ölçülen gerilim değerleri step motor
durdurulduğu andaki gerilim değeri ile normalize edilmiştir. Görüldüğü gibi sabit gerinim
altında ölçülen gerilim değerleri zamanla azalmıştır. Gerilim gevşemesi 6 dakika sonunda
başlangıç gerilim değerinin yaklaşık %95’ine ulaşmıştır.
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Şekil 5. Sabit gerinim altında tutulan PDMS’nin zamana bağlı gerilim grafiği

Numuneye basamaklı gerinim verilmiş ve sonrasında 6 dakika boyunca partiküllerin hareketi
mikroskop kamerası ile kaydedilmiştir. Partiküllerin yer değiştirme verileri kullanılarak
düzlemsel gerinimler lokal olarak hesaplanmıştır. Lokal gerinim bileşenlerinin zamana bağlı
değişimi Şekil 6(a)’ da gösterilmiştir. Eksenel gerinim %10’a yakın bir değere ulaşmış ve
sabit gerinim altında, beklendiği gibi değişmemiştir. Enine gerinim ise negatif yönde yaklaşık
%5’lik bir değere ulaşmış ve sabit eksenel gerinim altında kayda değer bir değişim
göstermemiştir. Hesaplanan lokal gerinim değerleri kullanılarak, sabit gerinim altında Poisson
oranının zamana bağlı değişimi incelenmiştir (Şekil 6(b) ). Poisson oranı 0.45-0.5 değerleri
arasında değişiklik göstermiştir; ancak dağılımdan da görülebileceği gibi zamana bağlı
düzenli artış veya azalış gözlenmemiştir.

Şekil 6. Sabit gerinim altında tutulan PDMS’nin zamana bağlı (a) lokal düzlemsel gerinimler
ve (b) Poisson oranı grafiği
SONUÇ
Bu çalışmada viskoelastik özellik gösteren ince polimer filmlerin mekanik özelliklerinin lokal
ölçümüne yönelik bir teknik geliştirilmiştir. Bu teknik kapsamında polimerlerin viskoelastik
özelliği göz ardı edilmeden, zamana bağlı mekanik özelliklerinin lokal olarak saptanabileceği
PDMS polimerinin mekanik özellikleri saptanarak gösterilmiştir. Çalışmanın ileriki
safhalarında çekme oranı ve gerinim tanımının farklı polimerlerin Poisson oranına etkisi
incelenecektir. Geliştirilen teknik mikroskop ile uyumlu olduğu için hücre mekaniği
çalışmalarında kullanılabilir. Hücre mekaniği çalışmalarında kullanılan polimerin mekanik
özelliklerini doğru tanımlamak kritik öneme sahiptir. Geliştirilen teknik bu açıdan önemli bir
avantaj sağlamaktadır.
TEŞEKKÜR
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ABSTRACT

Stress analysis of thin-walled composite laminated box beams having variable stiffness is
realized in this study based on an analytical model accounting for ﬂexural-torsional coupling
and warping effects. The variable stiffness of the beam is acquired by constructing laminates
with curvilinear ﬁbers having certain speciﬁc paths. The orientation of ﬁbers varies by
depending on these ﬁber paths defined along the contour of the cross-section in each layer.
Governing equations are obtained by using the principle of minimum total potential energy. A
displacement based ﬁnite element method is used to solve the analytical model and to
calculate the distributions of axial and transverse shear stresses along the cantilever
composite beam loaded at its free end. Numerical results are obtained and presented for
different ﬁber paths and lay-up conﬁgurations also compared with the solutions of a ﬁnite
element analysis software using shell elements.
ÖZET

Bu çalışmada değişken sertliğe sahip ince-cidarlı katmanlı kompozit kutu kirişlerin gerilme
analizi, eğilme-burulma bağlaşıklığını ve çarpılma etkisini hesaba katan analitik bir model
temelinde gerçekleştirilmiştir. Kirişin değişken sertliği, katmanlarda belirli bir yolu takip
eden, eğrisel elyaflar kullanılarak elde edilmiştir. Her bir katmandaki elyafların yönlenmesi
kesit konturu boyunca tanımlanmış elyaf yoluna bağlı olarak değişmektedir. Yönetici
denklemler minimum potansiyel enerji ilkesi kullanılarak elde edilmiştir. Analitik modeli
çözmek ve serbest ucundan yüklenmiş ankastre bir kirişin eksenel ve kayma gerilme
dağılımlarını hesaplamak için yer değiştirme tabanlı sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır.
Sayısal sonuçlar farklı elyaf yolları ve katman yerleşimleri için elde edilmiş ve sunulmuş
ayrıca kabuk elemanların kullanıldığı bir sonlu elemanlar analiz yazılımı ile elde edilenler ile
karşılaştırılmıştır.
GİRİŞ

İnce cidarlı kompozit katmanlı kirişler birçok mühendislik uygulamasında yapı elemanı
olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerden yapılmış yapılar,
geleneksel malzemeli yapılara göre yüksek özgül modülüs ve dayanım gibi özelliklerinden
dolayı birçok avantaja sahiptir. Sürekli elyaflı kompozit katmanlı yapıların bir önemli
avantajı uygulama alanlarının gerektirdiği tasarım gereksinimlerine göre katmanların
sıralınışının ve kalınlıklarının, ayrıca katmanlardaki elyaf yönlenmelerinin değiştirilmesine
olanak sağlamasıdır. Birçok uygulamada olduğu gibi düz sürekli elyafların kullanımının
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yerine katmanlarda eğrisel elyafların kullanılması kompozit katmanlı yapıya diğer faydalı bir
özellik, ek bir tasarım esnekliği sağlar.
İnce cidarlı izotropik yapıların teorisi ilk olarak Vlasov [1] ve Gjelsvik [2] tarafından
geliştirilmiştir. Değişken sertlik kavramı levha ve silindirik kompozit yapılarda yaygın olarak
kullanılmasına karşın ince-cidarlı kirişlerin analizinde kullanılması daha azdır. Gürdal ve
Olmedo [3] dikdörtgen kompozit plaklarda sertliği değiştirmek için eğrisel elyafları
kullandılar ve kapalı bir formülasyon ayrıca sayısal çözümler elde ettiler. Zamani ve ark. [4]
ikili-içbükey dik kesite sahip ince-cidarlı kirişlerin optimizasyonunda eğrisel elyafları
kullandılar. Bu çalışmada değişken sertliğe sahip katmanlı kompozit kutu kirişlerin gerilme
analizi yapılmıştır. Çalışmada Librescu ve Song’un çalışması [5] temel alınmış, ince-cidarlı
kapalı kesitli kompozit bir kiriş için eğilme-burulma bağlaşıklığını ve çarpılma etkisini hesaba
katan analitik bir model geliştirilmiştir. Yapıda değişken sertlik oluşturulurken, doğrusal
olarak değişen elyaf yönlenmesinin tanımlanması Gürdal`ın formülasyonuna [3] benzer
şekilde kullanılmıştır. Yönetici denklemler minimum potansiyel enerji ilkesi kullanılarak elde
edilmiştir. Analitik modeli çözmek, kirişin eksenel ve kayma gerilmelerini hesaplamak için,
Vo ve Lee’nin çalışmasına [6] paralel olarak, yer değiştirme tabanlı sonlu elemanlar metodu
kullanılmıştır. Sayısal sonuçlar farklı elyaf hatları için elde edilmiş ve bu sonuçlar kabuk
elemanların kullanıldığı bir sonlu elemanlar paket programı ile elde edilen sonuçlar ile
karşılaştırılmıştır. Bazı konfigürasyonlar ve yükleme durumu için, ankastre bir kirişte eksenel
gerilme dağılımları sunulmuştur.
FORMÜLASYON

Varsayımlar
Kinematik model geliştirilirken aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır.
(i) Kiriş kesiti deformasyon esnasında kendi düzleminde şeklini korumaktadır, sadece kendi
düzlemine dik doğrultuda çarpılma davranışı yapmasına izin verilmiştir.
(ii) Deformasyon öncesinde orta düzleme dik olan doğrular, deformasyon sonrasında da orta
düzleme dik kalırlar.
(iii) Kirişin cidar kalınlığının, kirişin herhangi bir yerinde oluşan eğriliğe oranı ihmal
edilebilecek kadar küçüktür.
(iv) Kesit çevresi boyunca oluşan σs gerilmesi, eksenel gerilme σz ‘ye göre ihmal edilebilir.
(v) Yanal γxz ve γyz kayma genlemeleri hesaplamaya dâhil edilmemiştir.
Yer Değiştirme Alanı
Kullanılan koordinat sistemleri ve yer değiştirmeler Şekil 1’de verilmiştir. İlk koordinat
sistemi global kartezyen (x,y,z), ikincisi ise (n,s,z) yerel ortogonal eğrisel koordinat
sistemidir. Bu iki koordinat sistemi yönlenme açısı α ile ilişkilendirilir. z-ekseni kirişin ekseni
boyuncadır. U ve V kutup noktası P(xp,yp)’nin global koordinat sistemindeki
yerdeğiştirmeleri, Ф ise kesitin P noktası etrafındaki dönmesidir. Orta düzlem üzerindeki
herhangi bir m(x,y) noktasının yer değiştirmeleri yerel koordinatlarda, P(x p,yp) noktasının yer
değiştirmeleri cinsinden aşağıdaki gibi hesaplanır [5]:
𝑑𝑦
𝑑𝑥
− 𝑉(𝑧).
− 𝜙(𝑧). 𝑟𝑠 (𝑠)
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑥
𝑑𝑦
𝑢̅𝑠 (𝑠, 𝑧) = 𝑈(𝑧).
+ 𝑉(𝑧).
+ 𝜙(𝑧). 𝑟𝑛 (𝑠)
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑤
̅(𝑠, 𝑛, 𝑧) = 𝑊0 (𝑧) − 𝑈 ′ (𝑧). 𝑥(𝑠) − 𝑉 ′ (𝑧). 𝑦(𝑠) − 𝜙 ′ (𝑧). 𝓌
̅ (𝑠)
𝑢̅𝑛 (𝑠, 𝑧) = 𝑈(𝑧).
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Şekil 1. Koordinat sistemleri ve orta düzlem üzerindeki herhangi bir m noktasının
yerdeğiştirmeleri
Burada W0 kesitin ortalama eksenel yer değiştirmesidir, 𝓌
̅ (𝑠) birincil çarpılma fonksiyonu,
𝑟𝑠 (𝑠) ve 𝑟𝑛 (𝑠) ise m-noktası ile P-noktası arasındaki mesafenin yerel koordinatlardaki
bileşenleridir. Benzer şekilde orta düzlem dışında bulunan her hangi bir M(xM,yM) noktasının
yer değiştirmeleri yerel koordinatlarda aşağıdaki gibi hesaplanır [5]:
𝑑𝑦
𝑑𝑥
− 𝑉(𝑧).
− 𝜙(𝑧). 𝑅𝑠 (𝑠, 𝑛)
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑥
𝑑𝑦
𝑈𝑠 (𝑠, 𝑛, 𝑧) = 𝑈(𝑧).
+ 𝑉(𝑧).
+ 𝜙(𝑧). 𝑅𝑛 (𝑠, 𝑛)
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑦
𝑑𝑥
𝑊(𝑠, 𝑛, 𝑧) = 𝑊0 − 𝑈 ′ (𝑧). (𝑥(𝑠) + 𝑛. ) − 𝑉 ′ (𝑧). (𝑦(𝑠) − 𝑛. ) − 𝜙 ′ (𝑧). [𝓌
̅ (𝑠) + 𝑛. 𝓌
̿ (𝑠)]
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑈𝑛 (𝑠, 𝑛, 𝑧) = 𝑈(𝑧).

Burada 𝓌
̿ (𝑠) ikincil çarpılma fonksiyonu, 𝑅𝑠 (𝑠) ve 𝑅𝑛 (𝑠) ise Şekil 2’de gösterildiği gibi Mnoktası ile P-noktası arasındaki mesafenin yerel koordinatlardaki bileşenleridir ve 𝑟𝑠 (𝑠) ve
𝑟𝑛 (𝑠) cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilir:
𝑅𝑛 (𝑠, 𝑛) = 𝑟𝑛 (𝑠) + 𝑛
𝑅𝑠 (𝑠, 𝑛) = 𝑟𝑠 (𝑠)

Şekil 2. Orta düzlem dışındaki herhangi bir M noktasının, P noktası ile ilişkisi
Birincil ve ikincil çarpılma fonksiyonlarının tanımları aşağıda verilmiştir:
𝑠

𝓌
̅ (𝑠) = ∫ (𝑟𝑛 −
0

2Ω
) . 𝑑𝑠
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠). ℒ
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𝑠

𝓌
̿ (𝑠) = ∫ (2 −
0

2𝛽
) . 𝑑𝑠 − 𝑟𝑠 (𝑠)
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠). ℒ

Burada h(s) kiriş kesitinin kalınlığıdır, Gsz(s) ise etkin kayma sertliğidir. 2Ω, β ve ℒ ise
aşağıda tanımlandığı gibi sabit terimlerdir:
2Ω = ∮ 𝑟𝑛 (𝑠). 𝑑𝑠 𝛽 = ∮ 𝑑𝑠 ℒ = ∮

𝑑𝑠
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠)

İnce cidarlı katmanlı kompozit bir kiriş için etkin kayma sertliği aşağıdaki gibi hesaplanır [7]:
1
𝑎16 (𝑠)2
𝐺𝑠𝑧 (𝑠) =
. [𝑎 (𝑠) −
]
ℎ(𝑠) 66
𝑎11 (𝑠)
Burada 𝑎ij (𝑠) kompozit laminanın modifiye edilmiş sertliklerdir.
Genleme Alanı

Düzlem-içi genlemeler ihmal edildiğinden, eksenel genleme ve yanal kayma genlemeleri
küçük yer değiştirmeler kabulü ile aşağıdaki gibi bulunabilir.
𝜀𝑧𝑧 =

𝑑𝑊
𝑑𝑧

𝑑𝑦
𝑑𝑥
) − 𝑉 ′′ (𝑦 − 𝑛. ) − 𝜙 ′′ . 𝓌(𝑠, 𝑛)
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝜕𝑊 𝜕𝑈𝑠
𝛾𝑠𝑧 =
+
𝑑𝑠
𝜕𝑧
2𝛺
2𝛽
𝛾𝑠𝑧 =
+ 𝑛.
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠). ℒ
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠). ℒ

𝜀𝑧𝑧 = 𝑊0 ′ − 𝑈 ′′ (𝑥 + 𝑛.

𝛾𝑛𝑧 =

𝜕𝑊 𝜕𝑈𝑛
+
=0
𝜕𝑛
𝜕𝑧

Burada ( )' z’ye göre türevi ifade etmektedir. 𝜀𝑧𝑧 ve 𝛾𝑠𝑧 genlemeleri orta düzlem genlemeleri
( )(0) ve orta düzlem eğrilikleri ( )(1) olmak üzere aşağıdaki gibi ikiye ayrılabilir:
(0)

(1)

𝜀𝑧𝑧 = 𝜀𝑧𝑧 + 𝑛. 𝜀𝑧𝑧
(0)

𝑑𝑦

(1)

𝑑𝑥

𝜀𝑧𝑧 = 𝑤0′ − 𝑈′′. 𝑥 − 𝑉′′. 𝑦 − 𝜙 ′′ . 𝓌
̅ (𝑠) 𝜀𝑧𝑧 = −𝑈 ′′ . 𝑑𝑠 + 𝑉′′. 𝑑𝑠 − 𝜙 ′′ . 𝓌
̿ (𝑠)
(0)

(1)

𝛾𝑠𝑧 = 𝛾𝑠𝑧 + 𝑛. 𝛾𝑠𝑧
(0)

𝛾𝑠𝑧 =

2Ω
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠). ℒ

(1)

𝛾𝑠𝑧 =

2𝛽
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠). ℒ

Denge Denklemleri

Kirişin denge denklemleri, toplam potansiyel enerjinin varyasyonunu sıfıra eşitleyerek
bulunur:
𝑁𝑧′ + 𝑞𝑧 = 0
𝑀𝑦′′ + 𝑞𝑥 = 0
𝑀𝑥′′ + 𝑞𝑦 = 0
′′
𝑀𝓌
+ 𝑀𝑧′ + 𝑚𝑧 = 0
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Burada, qx, qy ve qz dış kuvvetlerdir. Kiriş kuvvetleri ve momentleri,
𝑁𝑧 = ∫ 𝑁𝑧𝑧 (𝑠). 𝑑𝑠
𝑐

𝑀𝑥 = ∫ 𝑦. 𝑁𝑧𝑧 (𝑠) + 𝐿𝑧𝑧 (𝑠).
𝑐

𝑀𝑦 = ∫ 𝑥. 𝑁𝑧𝑧 (𝑠) − 𝐿𝑧𝑧 (𝑠).
𝑐

𝑑𝑥
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑦
𝑑𝑠
𝑑𝑠

𝑀𝜔 = ∫ 𝑁𝑧𝑧 (𝑠). 𝜔
̅(𝑠) − 𝐿𝑧𝑧 (𝑠). 𝜔
̿(𝑠)𝑑𝑠
𝑐

𝑀𝑧 = ∫ 𝑁𝑠𝑧 (𝑠).
𝑐

şeklinde ifade edilir.
moment çiftleridir.

2Ω
2𝛽
− 𝐿𝑠𝑧 (𝑠).
𝑑𝑠
(𝑠).
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧
ℒ
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠). ℒ

𝑁𝑎𝑏 (𝑠) ve 𝐿𝑎𝑏 (𝑠) kalınlık boyunca kabuk gerilme bileşenleri ve
𝑛,𝑘

(𝑘)

𝑁𝑎𝑏 (𝑠) = ∑𝑁
𝑘 ∫𝑛,𝑘−1 𝜎𝑎𝑏 𝑑𝑛
𝑛,𝑘

(a,b = s,z)

(𝑘)

𝐿𝑎𝑏 (𝑠) = ∑𝑁
𝑘 ∫𝑛,𝑘−1 𝑛. 𝜎𝑎𝑏 𝑑𝑛

(a,b = s,z)

Bünye Denklemleri
Kabuk gerilme bileşenleri ve moment çiftleri ile orta düzlem genlemeleri ve eğrilikleri
arasındaki ilişkiler, varsayım (iv)`e göre 𝑁𝑠𝑠 (𝑠) ve 𝐿𝑠𝑠 (𝑠) terimleri ihmal edildiğinde yeni
modifiye edilmiş bünye denklemleri aşağıdaki gibi elde edilir:
(0)

𝑁𝑧𝑧 (𝑠)

𝑎11 (𝑠) 𝑎16 (𝑠)

𝑏11 (𝑠)

𝑎 (𝑠)
𝑏16

𝜀𝑧𝑧

𝑁𝑠𝑧 (𝑠)

𝑎16 (𝑠) 𝑎66 (𝑠)

𝑏 (𝑠)
𝑏16

𝑏66 (𝑠)

𝛾𝑠𝑧

𝐿𝑧𝑧 (𝑠)
[ 𝐿𝑠𝑧 (𝑠)]

=

(0)

.

(1)

𝑏11 (𝑠)

𝑏 (𝑠)
𝑏16

𝑑11 (𝑠) 𝑑16 (𝑠)

𝑎 (𝑠)
[𝑏16

𝑏66 (𝑠)

(1)
𝑑16 (𝑠) 𝑑66 (𝑠)] [𝛾𝑠𝑧
]

𝜀𝑧𝑧

𝑎𝑖𝑗 (𝑠), 𝑏𝑖𝑗 (𝑠) ve 𝑑𝑖𝑗 (𝑠) modifiye edilmiş sertlik terimleri, s-eksenine bağlı olarak değişen A,
B, D rijitlik matrislerinin elemanları cinsinden ifade edilir. Bazılarının açık şekli aşağıda
verilmiştir:
𝑎11 (𝑠) = 𝐴11 (𝑠) −
𝑏11 (𝑠) = 𝐵11 (𝑠) −

1
[𝐴 (𝑠)2 . 𝐷22 (𝑠) − 2. 𝐴12 (𝑠). 𝐵12 (𝑠). 𝐵22 (𝑠) + 𝐴22 (𝑠). 𝐵12 (𝑠)2 ]
∆22 12

1
[𝐴 (𝑠). 𝐵12 (𝑠). 𝐷22 (𝑠) − 𝐵22 (𝑠){𝐵12 (𝑠)2 + 𝐴12 (𝑠). 𝐷12 (𝑠)} + 𝐴22 (𝑠). 𝐵12 (𝑠). 𝐷12 (𝑠)]
∆22 12

𝑑11 (𝑠) = 𝐷11 (𝑠) −

1
[𝐷 (𝑠)2 . 𝐴22 (𝑠) − 2. 𝐷12 (𝑠). 𝐵12 (𝑠). 𝐵22 (𝑠) + 𝐷22 (𝑠). 𝐵12 (𝑠)2 ]
∆22 12
∆22 = 𝐴22 (𝑠). 𝐷22 (𝑠) − 𝐵22 (𝑠)2

Kiriş kuvvetleri ve momentleri ile P-noktasının yer değiştirme terimleri arasındaki bağıntılar
ise aşağıdaki gibi bulunur:
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𝑒11
𝑁𝑧
𝑀𝑦
𝑀𝑥 =
𝑀𝜔
[ 𝑀𝑧 ] [

𝑒12
𝑒22

𝑒13
𝑒23
𝑒33

𝑠𝑦𝑚

𝑒14
𝑒24
𝑒34
𝑒44

𝑒15 𝑊 ′
0
𝑒25 −𝑈′′
𝑒35 . −𝑉′′
𝑒45 −𝜙′′
𝑒55 ] [ 𝜙′ ]

Burada [𝑒𝑖𝑗 ] kiriş sertlik matrisinin elemanlarının bazılarının açık şekli aşağıda
verilmiştir:
𝑒11 = ∫𝑠 𝑎11 (𝑠). 𝑑𝑠
𝑑𝑦

𝑒12 = ∫𝑠 (𝑎11 (𝑠). 𝑥(𝑠) + 𝑏11 (𝑠). 𝑑𝑠 ) . 𝑑𝑠
𝑑𝑥

𝑒13 = ∫𝑠 (𝑎11 (𝑠). 𝑦(𝑠) − 𝑏11 (𝑠). ) . 𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑒14 = ∫𝑠

1
2Ω
2𝛽
𝑎
(𝑎16 (𝑠). ℒ + 𝑏16
(𝑠). ℒ ) . 𝑑𝑠
ℎ(𝑠).𝐺𝑠𝑧 (𝑠)

[𝑒𝑖𝑗 ] kiriş sertlik matrisinin diyagonal elemanları sırasıyla z-ekseni yönündeki uzama, y ve xeksenlerindeki eğilme, z-eksenindeki çarpılma ve burulma sertlikleridir. Diğer elemanlar bir
birine bağlı davranışların sertlik terimleridir. Bünye denklemleri daha önce elde edilen denge
denklemlerinde yerine konulursa, denge denklemleri [𝑒𝑖𝑗 ] terimleri ve P-noktasının yer
değiştirmeleri cinsinden aşağıdaki gibi bulunur:
𝑒11 . 𝑊0𝚤𝚤 − 𝑒12 . 𝑈 𝚤𝚤𝚤 − 𝑒13 . 𝑉 𝚤𝚤𝚤 − 𝑒14 . 𝜙 𝚤𝚤𝚤 + 𝑒15 . 𝜙 𝚤𝚤 + 𝑞𝑧 = 0
𝑒12 . 𝑊0𝚤𝚤𝚤 − 𝑒22 . 𝑈 𝑖𝑣 −𝑒23 . 𝑉 𝑖𝑣 − 𝑒24 . 𝜙 𝑖𝑣 + 𝑒25 . 𝜙 𝚤𝚤𝚤 + 𝑞𝑥 = 0
𝑒13 . 𝑊0𝚤𝚤𝚤 − 𝑒23 . 𝑈 𝑖𝑣 −𝑒33 . 𝑉 𝑖𝑣 − 𝑒34 . 𝜙 𝑖𝑣 + 𝑒35 . 𝜙 𝚤𝚤𝚤 + 𝑞𝑦 = 0
𝑒14 . 𝑊0𝚤𝚤𝚤 + 𝑒15 . 𝑊0𝚤𝚤 − 𝑒24 . 𝑈 𝑖𝑣 −𝑒25 . 𝑈 𝚤𝚤𝚤 − 𝑒34 . 𝑉 𝑖𝑣 − 𝑒35 . 𝑉 𝚤𝚤𝚤
−𝑒44 . 𝜙 𝑖𝑣 + 2𝑒45 . 𝜙 𝚤𝚤𝚤 + 𝑒55 . 𝜙 𝚤𝚤 + 𝑚𝑧 = 0

Değişken Sertlik Tanımı
Elyaflar katmanlarda eğrisel bir yolu takip edecek şekilde yerleştirilerek, elyafların yönelim
açıları ve böylece katmanın sertlikleri de değişken olacaktır. Değişken sertliğe sahip
katmanlardan oluşan kirişleri tanımlamak için asit bir prosedür geliştirilmiştir. Bu prosedüre
göre değişken sertliğe sahip katmanlar önce 𝜁- ve 𝜂-eksenlerinin sırasıyla s-ve z-eksenlerine
karşılık geldiği 𝜁 − 𝜂 düzleminde tanımlanmakta ve her bir katmana özel bir isim
verilmektedir. Daha sonra tanımlanacak bu katmanlar kirişin istenilen bölgesine Şekil 3`de
gösterildiği gibi aktarılmaktadır. Değişken sertliğe sahip katmanların elyaf yönelim açılarının
değişimi Gürdal ve Olmedo`nun [3] formülasyonuna benzer şekilde lineer integrasyon
kullanılarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
(𝜃 − 𝜃0 ). 𝜁 + 𝜃1 ,
𝜃(𝜁) = { 1
(𝜃2 − 𝜃1 ). 𝜁 + 𝜃1 ,

−1 ≤ 𝜁 ≤ 0
0<𝜁≤1

Bu elyaf yönelim açısını sağlayan eğrisel elyaf yolu 𝜁 − 𝜂 düzleminde aşağıdaki gibi verilir:
− ln[cos((𝜃0 − 𝜃1 ). 𝜁 + 90 − 𝜃1 )] + ln[cos(90 − 𝜃1 )]
𝜋.
𝜂(𝜁) =

(𝜃0 −𝜃1 )
180

− ln[cos((𝜃1 − 𝜃2 ). 𝜁 + 90 − 𝜃1 )] + ln[cos(90 − 𝜃1 )]
𝜋.
{
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Şekil 3. Değişken sertliğe sahip “a” katmanın tanımlanması ve kirişin 1.bölgesine aktarılması
Burada 𝜃1 orijindeki, 𝜃0 ve 𝜃2 ise sırasıyla 𝜁 = −1 ve 𝜁 = 1’deki yönelim açılarını gösterir.
Değişken sertlikli katmanların eğrisel elyafların üst üste binmeyecek veya boşluk kalmayacak
şekilde 𝜂-ekseninde kaydırılarak üretildiği kabul edilmiştir. Bu koşulları sağlayan bir üretim
yöntemi (Tow Shearing Method) [8] geliştirilmiştir. Fakat bu yöntemle üretilen katmanların
kalınlıkları elyaf yönelim açısının değişimine bağlı olarak değişmektedir. Katmanların
kalınlık değişimi aşağıdaki formülle hesaplanır:
ℎ(𝜁) = ℎ0 /𝑐𝑜𝑠(𝜃(𝜁) − 𝜃𝑟𝑒𝑓 )
Burada ℎ0 katmanın normal kalınlığı, 𝜃𝑟𝑒𝑓 ise ℎ0 kalınlığının oluştuğu referans elyaf yönelim
açısıdır.
Çizelge 1: Değişken sertlikli a-katmanının tanımı
Katman

𝜽𝟎

𝜽𝟏

𝜽𝟐

𝒉𝟎

𝜽𝒓𝒆𝒇

𝒂

70

20

70

1

20

Çizelge 1`deki gibi tanımlanmış olan değişken sertlikli bir a-katmanının elyaf yönelim açısı,
elyaf yolu ve kalınlık değişimi Şekil 4`de gösterilmiştir. Değişken sertlikli katmanların
tanımlandığı 𝜁 − 𝜂
düzlemindeki elyaf yönelim eğrisel yollarının
s-z düzlemine
aktarılabileceği bükümleri farklı iki biçim Çizelge 2’de verilmiştir. Kirişin her bir bölgesi
değişken sertliğe sahip katmanlarla tanımlandıktan sonra, A(s), B(s), D(s) rijitlik matrisleri
𝜃(𝑠)𝑘 ya bağlı olarak klasik laminasyon teorisinde verildiği [9] gibi hesaplanır:
𝑁

𝐴𝑖𝑗 (𝑠) = ∑ 𝑄̅𝑖𝑗 (𝜃(𝑠)𝑘 ). (𝑛𝑘 (𝑠) − 𝑛𝑘−1 (𝑠))
𝑘=1
𝑁

1
2
𝐵𝑖𝑗 (𝑠) = ∑ 𝑄̅𝑖𝑗 (𝜃(𝑠)𝑘 ). (𝑛𝑘2 (𝑠) − 𝑛𝑘−1
(𝑠))
2
𝑘=1
𝑁

1
3
𝐷𝑖𝑗 (𝑠) = ∑ 𝑄̅𝑖𝑗 (𝜃(𝑠)𝑘 ). (𝑛𝑘3 (𝑠) − 𝑛𝑘−1
(𝑠))
3
𝑘=1

Burada 𝑛𝑘 (𝑠) terimleri katmanların kalınlık değişimine bağlı olarak hesaplanır.
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Şekil 4. Değişken sertlikli katmanın elyaf yönelim açısı (a), elyaf yönlenim (b) ve kalınlık
değişimi (c)
Gerilme Alanı
Statik bir yükleme halinde kirişin herhangi bir k. katmanında oluşan eksenel σzz ve yanal σsz
kayma gerilmeleri, rijitlik matris elemanlarının bünye denklemleri ve kuvvet-moment
tanımlarında kullanılmasıyla aşağıdaki gibi elde edilir:
(𝑘)

𝜎𝑧𝑧 = 𝑄̅11 (𝜃(𝑠)𝑘 ). [(𝑤0′ − 𝑈′′. 𝑥 − 𝑉′′. 𝑦 − 𝜙 ′′ . 𝓌
̅ (𝑠)) + 𝑛. (−𝑈 ′′ .
+ 𝑄̅16 (𝜃(𝑠)𝑘 ). [

𝑑𝑦
𝑑𝑥
+ 𝑉′′.
− 𝜙 ′′ . 𝓌
̿ (𝑠))]
𝑑𝑠
𝑑𝑠

2𝛺 + 𝑛. 2𝛽
]
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠). ℒ

(𝑘)
𝜎𝑠𝑧 = 𝑄̅16 (𝜃(𝑠)𝑘 ). [(𝑤0′ − 𝑈′′. 𝑥 − 𝑉′′. 𝑦 − 𝜙 ′′ . 𝓌
̅ (𝑠)) + 𝑛. (−𝑈 ′′ .

+ 𝑄̅66 (𝜃(𝑠)𝑘 ). [

𝑑𝑦
𝑑𝑥
+ 𝑉′′.
− 𝜙 ′′ . 𝓌
̿ (𝑠))]
𝑑𝑠
𝑑𝑠

2𝛺 + 𝑛. 2𝛽
]
ℎ(𝑠). 𝐺𝑠𝑧 (𝑠). ℒ

Çizelge 2. Değişken sertlikli bir a-katmanının, ince-cidarlı bir kirişin i.
bölgesinin k-katmanına aktarılmasının sembolik gösterimi ve formülasyonu
𝜃(𝑠)𝑘 = 𝜃(𝜁)𝑎
+
+𝑎

−1 ≤ 𝜁 ≤ 1
𝑠𝑖−1 ≤ 𝑠 ≤ 𝑠𝑖
𝜃(𝑠)𝑘 = −𝜃(𝜁)𝑎

−
+𝑎

−1 ≤ 𝜁 ≤ 1
𝑠𝑖−1 ≤ 𝑠 ≤ 𝑠𝑖
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SAYISAL SONUÇLAR
Analitik model her bir düğüm noktası 3 ötelenme 3 dönme ve 1 çarpılma serbestliğine sahip
bir kiriş elemanı kullanılarak yer değiştirme tabanlı sonlu elemanlar metodu [6] ile çözülmüş
ve kirişin yer değiştirmeleri ve gerilmeleri hesaplanmıştır. Değişken sertliğe sahip iki farklı
yönlenme açıları olan, farklı bükülmeli eğrisel yolların takip edildiği katmanlar kullanılarak
elde edilen eksenel ve kayma gerilme sonuçları, kabuk elemanların (S4) kullanıldığı bir sonlu
elemanlar paket programının (Abaqus) sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Kullanılan malzeme
özellikleri Çizelge 3`de verilmiştir. 100x150 mm boyutlarındaki bir kutu kiriş Şekil 6`da
gösterildiği gibi ankastre olarak mesnetlenmiş ve serbest ucundan düşey 10 kN`luk kuvvet ile
yüklenmiştir.
Çizelge 3 . Malzeme Özellikleri
E11=148 GPa

E22=9,65 GPa

G12=4,55 GPa

v12=0,34

Şekil 6. Kirişin geometrisi ve yükleme hali
−
Kutu kirişin her bir duvarı Çizelge 4’de tanımlanan katmanlar kullanılarak [ +
+(. )/ +(. )]5
sıralamalı ve 10 katman olacak şekilde oluşturulmuştur. a-katmanı eğriselliğine sahip kirişin
orta düzleminde oluşan en büyük ve en küçük σzz ve σsz gerilmeleri ile serbest uçta ydoğrultusunda oluşan çökmesi Çizelge 5`de verilmiştir.
Çizelge 4. Değişken Sertlikli Katmanların Tanımları
Katman

𝜽𝟎

𝜽𝟏

𝜽𝟐

𝒉𝟎 (mm)

𝜽𝒓𝒆𝒇

A

20

70

20

0.2

70

B

70

20

70

0.2

20

Çizelge 5. Orta düzlemde oluşan σzz ve σsz gerilmeleri ile serbest uçta oluşan çökme
−
[+
+𝑎/ +𝑎]5

Sunulan Model

FEAS

σzz,max=383MPa σzz,min=-383MPa

σzz,max=395MPa σzz,min=-395Mpa

σsz,max=29,8MPa σsz,min=-29,8MPa

σsz,max=30,4MPa σsz,min=-30,4MPa

V= - 0,022 m

V= - 0,022m
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Çizelge 6`da kirişin orta düzleminde oluşan eksenel gerilme dağılımları gösterilmiştir.
Eksenel gerilmelerin katmanda genel olarak elyaf yönelim açılarının küçük olduğu
bölgelerde, a-katman sıralanmasının kullanıldığı kirişte kenarlarda, b-katmanı durumunda ise
kirişin duvarlarının ortalarında daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür. Geliştirilen
matematiksel model ile kutu kirişin farklı katmanlamaları ve eğrisel yolları için hesaplanan
maksimum ve minimum gerilme değerleri ile gerilme dağılımlarının, sonlu elemanlar yazılım
paketi ile elde edilenlerle tutarlı olduğu gözlenmiştir. Klasik kompozit malzeme tasarımından
farklı olarak elyafların yönelim açısı değişiminin istenilen şekilde tasarlanması ile kirişin
gerilme dağılımları kontrol edilebilir.
Çizelge 6:.Farklı eğriselliğe sahip kirişlerde oluşan σzz gerilme dağılımları
Sunulan Model

FEAS

−
[+
+𝒂/ +𝒂]𝟓

−
[+
+𝒃/ +𝒃]𝟓
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ORTOTROP ZEMİNE OTURAN SÜPER ELİPTİK KESİTLİ AKIŞKAN
TANKI İNCE TABAN PLAĞININ SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
Akif Kutlu, Bahadır Uğurlu ve Mehmet Hakkı Omurtag
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
In this study, the free vibration analysis of thin plates forming the bottom of rigid fluid storage
tanks with super-elliptic section is performed. The fluid storage tank is considered to rest on
orthotropic Pasternak foundation while storing ideal quiescent fluid. The added mass terms
included from the fluid domain into plate equation of motion are computed by a boundary
element method and the super-elliptic bottom plate interacting with foundation is simulated
by a mixed finite element formulation using the Hellinger-Reissner principle. The variation of
the natural angular frequency values of the bottom plate with respect to various tank
geometries, fluid depth and foundation parameters are investigated intensively.
ÖZET
Bu çalışmada, süper eliptik kesitli, rijit akışkan tanklarının ince taban plaklarının serbest
titreşim analizi gerçekleştirilmiştir. Akışkan tankının ortotrop Pasternak elastik zeminine
oturduğu düşünülmüş ve içerideki akışkan ideal olarak alınmıştır. Akışkanın plak davranışı
üzerindeki eylemsizlik etkileri sınır eleman yöntemi ile tanımlanırken, zeminle temas eden
süper eliptik geometrili taban plağı Hellinger Reissner prensibi kullanılarak karışık sonlu
eleman formülasyonu ile modellenmiştir. Taban plağı doğal frekans değerlerinin farklı tank
geometrisi, akışkan yüksekliği ve zemin parametrelerine bağlı değişimi ayrıntılı olarak
incelenmiştir.
GİRİŞ
Taşıyıcı sistemleri oluşturan en temel elemanlardan birisi olan plaklar inşaat, gemi inşaatı,
uçak ve uzay mühendisliği gibi birçok mühendislik alanında yaygın uygulama alanları
bulmaktadır [1]. Kimi zaman sadece yüzeylerine aktarılan yüklere maruz kalan plaklar, birçok
durumda da farklı sürekli ortamlarla etkileşime girebilmektedir. Örnek olarak, elastik zemin
[2], akışkan [3] ya da zemin ve akışkanın bir arada olduğu [4] etkileşim durumlarında, plak
mekanik davranışı yalın çalışma durumuna göre oldukça farklılaşabilmektedir. Elastik
zeminle etkileşen çubuk ve plak yapısal elemanlarının mekanik davranışıyla ilgili 2005 yılına
kadar yapılan çalışmalar [2]’de derlenmiştir. Plak-zemin etkileşim problemini KirchhoffPasternak modelleriyle ele alan öncü sonlu eleman çözümleri olarak Omurtag ve diğ. [5] ve
Omurtag ve Kadıoğlu [6] gösterilebilir. Üç boyutlu elastisite denklemlerini kalın dairesel
plaklara uyarlayan Zhou ve diğ. [7], plak serbest titreşim probleminde Pasternak zemini
etksini incelemişlerdir. Winkler/Pasternak zeminine oturan, düzlem içi kuvvetlere maruz
dikdörtgen Mindlin plaklarının serbest titreşim analizi için kapalı bir kesin çözüm yöntemi
Akhavan ve diğ. [8] tarafınden geliştirilmiştir. Sonlu eleman ve diferansiyel kuadratur
yöntemlerini birleştiren Dehghan ve Baradaran [9], üç boyutlu elastisite denklemlerini
kullanarak Pasternak zeminine oturan kalın plakların burkulma ve serbest titreşim davranışını
incelemişlerdir. Plak-akışkan etkileşim probleminin araştırıldığı son dönem çalışmaları
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arasından bazıları şu şekilde sıralanabilir: Ergin ve Uğurlu akışkan içine kısmen daldırılan
ankastre tutulu dikdörtgen plakların [3] ve akışkanla kısmen doldurulmuş tankların [10]
serbest titreşim problemini bir sınır eleman yöntemi ile çözmüşlerdir. Rijit duvarlarla çevrili
bir akışkan bölgesini sınırlayan iki özdeş dairesel plağın serbest titreşim parametreleri, Jeong
[11] tarafından Fourier-Bessel seri açılımı ve Rayleigh-Ritz yöntemi birleştirilerek elde
edilmiştir. Benzer koşullar altında dikdörtgen plaklar için çalışmayı Jeong ve Kim [12]
Rayleigh-Ritz yöntemini kullanarak yapmıştır. Askari ve Daneshmand [13], silindirik bir
cismin içine kısmen daldırılan akışkan dolu bir rijit silindirik tankın daire şeklindeki taban
plağının dinamik davranışını incelemişlerdir. Hasheminejad ve Tafani [14] rijit duvarlı
akışkan tanklarının eliptik taban plaklarının serbest titreşim analizini yapmıştır.
Plak-zemin ve plak-akışkan sistemlerinin dinamik davranışı çok sayıda araştırmaya konu
olmuşsa da, plak-zemin-akışkan etkileşimini birlikte ele alan çalışmaların oldukça kısıtlı
olduğu görülebilir. Göreceli olarak erken bir çalışmada Chiba [15], Winkler zeminine oturan
daire kesitli akışkan tankının ince elastik taban plağının eksenel simetrik titreşimini analitik
olarak ele almıştır. Uğurlu ve diğ. [4], karışık sonlu eleman ve sınır eleman yöntemlerini
birlikte kullanarak, Pasternak zemini üzerine oturan ve sınırsız bir akışkan ortamı ile kısmen
etkileşim içinde olan ince dikdörtgen plakların dinamik davranışını incelemişlerdir. Aynı
problem, Hashemi ve diğ. [16] tarafından nispeten kalın plak ve sınırlandırılmış akışkan
ortamı için Timoshenko çubuk fonksiyonlarının kullanıldığu bir Rayleigh-Ritz uygulaması ile
ele alınmıştır. Hashemi ve diğ. [17], doğrusal değişken düzlem içi yükleme altındaki taban
plaklarının burkulma ve serbest titreşim parametrelerini belirlemişlerdir. Kutlu ve diğ. [18],
[4]’de kullanılan fiziksel modelleri ortotrop zemin ve nispeten kalın plak modelleriyle
geliştirmişlerdir.
Bu çalışmada, ortotop elastik zemine oturan süper eliptik kesite sahip rijit duvarlı akışkan
tanklarının taban plaklarının serbest titreşim parametreleri incelenmiştir. Akışkan ortamının
plak-zemin sistemine uyguladığı eylemsizlik kuvveti formundaki hidrodinamik etkiler sınır
eleman yöntemi ile hesaplanmış, plak-zemin etkileşiminin sonlu eleman formülasyonu ise
Hellinger Reissner prensibine göre türetilmiştir. Akışkan basınç kuvveti plak
yerdeğiştirmeleri cinsinden tanımlanmış ve etkisi yapı hareket denklemine doğrudan
tanıtılmıştır. Sunulan sayısal uygulamalar, süper eliptik plak geometrisi, akışkan yüksekliği ve
otrotrop zemin parametrelerindeki değişimlerin taban plağının doğal frekans değerleri
üzerindeki etkilerini kapsamaktadır.
FORMÜLASYON
Plak-Zemin Etkileşimi Alan Denklemleri
Kirchhoff plak teorisinde yer değiştirme alanı U(w) çökmesiyle tanımlanır [19]. Plak şekil
değiştirmeleri (ortalama düzlem eğrilikleri) ε ( x ,  y ,  xy ) kartezyen koordinat sisteminde
( x, y, z ) Hellinger-Reissner varyasyonel prensibinde kullanılmak üzere yerdeğiştirmeler (ε u )

ve iç kuvvetler cinsinden (ε σ ) tarif edildiğinde: ε u
12
 M xx  M yy  ,
Eh3
12M xy

 x =  w, xx 
 xy =  w, xy 

434

Gh3

ε σ ifadesi,

 y =  w, yy 

12

M yy  M xx  
3 
Eh
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Burada, E , G,  , ve h plağın sırasıyla elastisite modülü, kayma modülü, Poisson oranı ve
kalınlığıdır ve M(M xx , M yy , M xy ) eğilme ve burulma momentlerini temsil etmektedir.
Ortotrop Pasternak zemin modeli, plak ve zemin arasındaki basıncı
p

kw G cos 2  w, xx

2 cos  sin  w, yx

sin 2  w, yy

G sin 2  w, xx

2sin  cos  w, yx

cos 2  w, yy

şeklinde tanımlar. k Winkler zemin parametresi,  yerel ortotropi doğrultuları ( , ) ile
( x, y ) global eksenleri arasındaki açıyı ve G , G , doğrultularındaki zemin kayma
parametreleridir [18]. Tanımlanan zemin etkileşimi ile plak denge denklemi aşağıdaki gibi
elde edilir:
 M xx , xx  M yy , yy  2 M xy , xy  kw  G  cos 2  w, xx  2 cos  sin  w, yx  sin 2  w, yy 
G  sin 2  w, xx  2sin  cos  w, yx  cos 2  w, yy   0

(2)

Plak-Zemin Etkileşiminin Birinci Varyasyonu ve Karışık Sonlu Eleman Denklemleri
Yapısal mekanik problemleri için tarif edilen enerji fonksiyonelinin birinci varyasyonu,
Hellinger-Reissner prensibine göre aşağıdaki şekilde tarif edilir,

  HR    εu  εσ   σσ dV    σσ   εu dV  0,
T

T

V

V

(3)

Burada V problem bölgesini göstermektedir. Bünye bağıntıları (1) ve denge denklemlerinin
(2), (3)’te yerleştirilmesi ile plak-zemin sisteminin fonksiyoneline ait birinci varyasyon,

  HR 



  w  M


,x

xx , x



12

M xx  M yy   M xx d
3 
Eh


12


w, y M yy , y  3  M yy  M xx   M yy  d

Eh


12 M xy


  w, x M xy , y  w, y M xy , x  2
 M xy  d 
3
Gh









 kw w d


cos 2  w, x w, x  cos  sin  w, y w, x 
 G 
 d
2

  cos  sin  w, x w, y  sin  w, y w, y 



(4)

sin 2  w, x w, x  cos  sin  w, y w, x 
 G 
 d
2

  cos  sin  w, x w, y  cos  w, y w, y 









 M xx , x w, x  M xy , x w, y  d 





 M xy , y w, x  M yy , y w, y  d  0

şeklindedir. Burada  plak ortalama düzlemidir. Denklem (4)’de verilen integraller 4 düğüm
noktalı ve C 0 sürekliliğine sahip şekil fonksiyonları kullanılarak sayısal olarak
hesaplandığında,  K  sonlu eleman sistem matrisi elde edilir:

k 
K    ss
k us 

k su 
k uu 
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Burada u ve s sırasıyla, karışık yapıdaki matriste yer alan yer değiştirme ve kuvvet tipi
büyüklüklerle ilgili terimlere karşılık gelmektedir. İzoparametrik plak elemanında plak
yerdeğiştirmesiyle ( w) ilişkilendiren yayılı kütle matrisi

m    h k1 

(6)

ile verilir. Burada,  plak yoğunluğudur ve N̂ bilineer şekil fonksiyonlarını göstermek üzere
k
Nˆ Nˆ d şeklindedir.
1

i

j

Akışkan-Yapı- Etkileşimi
Plakla etkileşim içindeki akışkan ortamı ideal ve hareketi irrotasyonel alındığında, akışkan hız
vektörü v , bir  potansiyel fonksiyonu cinsinden v(x, t )   (x, t ) ile tanımlanabilir ve
süreklilik şartından  harmonik bir fonksiyondur:  2  0. Burada, x  ( x, y, z )T , t sırasıyla
konum vektörünü ve zamanı temsil etmektedir. Bernoulli denkleminin doğrusal formu
kullanılarak, plak yüzeyinde oluşan akışkan basıncı
p   f


,
t

(7)

ile verilir. Burada, f akışkan yoğunluğudur. Plak-akışkan arakesitinde akışkan ve plak
hızlarının eşitliğini ifade eden kinematik sınır koşulu
S w 'de

 w

n
t

(8)

şeklindedir. Denklemde n, plak ıslak yüzeyi S w üzerinde akışkan alanından dışa yönelen
normal doğrultuyu, w ise plak ortalama düzleminin çökmesini göstermektedir. Bu çalışmada,
plağın yüksek frekanslarda titreştiği öngörülerek akışkan serbest yüzey etkileri ihmal edilmiş,
serbest yüzey sınır koşulu olarak sonsuz frekans koşulu uygulanmıştır [3]:

 0

(9)

 için Laplace denklemi ve (8), (9) sınır koşulları ile belirlenen sınır değer problemi, plak
ıslak yüzeyinde tanımlı bir sınır integral denklem ile gösterilebilir:
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 konumu, * (x, X)
Laplace denkleminin temel çözümünü ve q    /  n akışı yüzey normali doğrultusundaki
hızı göstermektedir. c ( X) serbest terimi,  ( X) 'in akışkan alanı içinde kalan oranını belirtir.
Üç boyutlu homojen bir bölge için  * (x, X)  1/ (4 r ) ve q* (x, X)   (r / n) 4 r 2 ile
verilir. Burada, r kaynak ve bölge noktaları arasındaki uzaklıktır. Temel çözüm
4  *  1/ r  1/ r  şeklinde seçilerek, (9) serbest yüzey şartı doğrudan sağlanarak (10) sınır
integral
denklemi
sadece
ıslak
yüzey
üzerinde
tanımlanabilir.
2
2
2 1/2
r   [( x  X )  ( y  Y )  ( z  Z ) ] , uygulama noktası ile kaynak noktasının serbest yüzey
simetriği arasındaki uzaklıktır.
Genel bir plak geometrisi için, (10) integral denkleminin tanımlandığı plak ıslak yüzeyi,
yüzey elemanları ile ayrıklaştırılır ve , q dağılımları üzerinde düğüm noktalarındaki değerler
cinsinden ifade edilebilir:
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ni

ni

j 1

j 1

 i   N j ij , q i   N j qij .

(11)

Bu ifadede, ni sınır elemandaki düğüm noktası sayısı,  i , q i i. sınır eleman için sırasıyla
potansiyel fonksiyonu ile akış, ij ve qij elemanın j. düğüm noktasının sırasıyla potansiyel ve
akış değerleri ve N j ilgili şekil fonksiyonlarıdır. Bu çalışmada, 4 düğüm noktalı dörtgen
elemanlar ve bilineer şekil fonksiyonları kullanılmıştır. Ayrıklaştırmada kullanılan tüm
düğüm noktalarının sırayla (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 aşağıdaki cebrik 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, S i 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

h 
j 1

ij

ni

j

 i  gij w j

i  1,..., nn

;

j 1

(13)

şeklinde yazılabilir ve matris formda

H Φ  i G w

(14)

ile verilir. Burada, Φ ve w sırasıyla düğüm noktalarındaki potansiyel değerleri ve yer
değiştirme vektörleridir. (12) eşitliği her ne kadar sadece plak titreşimlerinden kaynaklanan
akışkan hareketlenmeleri için çıkartılmış olsa da, rijit duvarlar gibi akışkan alanını sınırlayan
yüzeylerin varlığı durumunda geçerli olacak şekilde de düzenlenebilir:

 H pp
 rp
H

H pr  Φ p 
    i
H rr   Φ r 

G pp G pr  w 
 rp
  .
G rr   0 
G

(15)

Burada, p ve r indisleri sırasıyla plak ıslak yüzeyini ve (8) yerine  n  0 sınır şartının
uygulandığı rijit duvar yüzeyini simgelemektedir. H, G katsayı matrisleri ile Φ , w vektörleri
elastik ve rijit yüzeylerle ilişkili alt bileşenlere ayrılmıştır. Söz konusu matris yapıdan, plak
ıslak yüzeyindeki potansiyel fonksiyon dağılımı,

Φ p  i A w ,
biçiminde elde edilir. A   H pp  H pr (H rr ) 1 H rp 

(16)
1

G

pp

 H pr (H rr ) 1 G rp  ile verilmiştir.

Plak yüzeyi üzerinde dinamik akışkan basıncı p, (16) ifadesinin (7) denkleminde kullanılması
ile elde edilir:
p   f  2 A w  A w

(17)

A   f A akışkanın plak dinamiği üzerindeki atalet etkisini ifade eden eksu kütle matrisidir.
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Özdeğer Problemi
Plak harmonik hareketini 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   0
 

  
T 
k uu 
 0  B  A    U  0

(18)

Burada,  zemin ve akışkan ile etkileşim halinde olan taban plağının doğal frekansıdır.
Karışık sonlu eleman formülasyonu gereğince, (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  A  UT   0

(20)

şeklinde elde edilir.
SAYISAL SONUÇLAR
Sunulan sayısal çözüm yöntemi, ilk olarak Winkler zeminine oturan dairesel bir taban plağına
ait sonuçlarla doğrulanmış, daha sonra özgün örnek olarak ortotrop Pasternak zeminine oturan
süper eliptik bir taban plağı incelenmiştir. Sonuçlar boyutsuz frekans parametresi,
  b2  h / D , cinsinden sunulmuştur ve D  E h3 /12(1   2 ) plağın eğilme rijitliği,

k

kb4 / D boyutsuz Winkler parametresi, G f

G f b2 / D

boyutsuz zemin kayma

parametresi,   G / G zemin ortotropi oranı, b eliptik plak kısa yarıçapı ve n süper elips
geometri parametresidir (Şekil 1a). Örneklerde, Poisson oranı   0.3 , plak-akışkan yoğunluk
oranı  /  f  10 ve plak kalınlık oranı h / b  0.01 olarak seçilmiştir ve taban plağının rijit
tanka ankastre olarak mesnetlendiği kabul edilmiştir.
Winkler Zeminine Oturan Daire Kesitli Tank: Yakınsama ve Doğrulama
Önerilen sayısal çözüm yöntemini doğrulamak ve yakınsama davranışını incelemek için literetürde

yer alan Winkler zeminine ( k 100) oturan bir ince dairesel taban plağı [15] seçilmiştir. İlk
üç eksenel simetrik moda ait doğal frekans değerlerinin akışkan yüksekliğine ( H / b) göre
değişimi Şekil 2'de sunulmuştur. Frekans değerlerinin yakınsaması 108, 300 ve 432
elemandan oluşan üç farklı ağ yapısı kullanılarak araştırılmıştır.

a) Süper elips geometrisi
b) Elastik zemine oturan akışkan tankı
Şekil 1. Elastik zemine oturan süper eliptik kesitli akışkan tankı ve geometri tarifi
438

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Kutlu, Uğurlu ve Omurtag

a)

b)

c)
Şekil 2. Winkler zeminine oturan dairesel taban plağı için yakınsama analizi ve karşılaştırma:
a)  1 b)  2 c)  3
Düzlem içi kuvvetleri dikkate alan [15] çalışmasında verilen sonuçlardan, dinamik davranış
üzerindeki etkinin en az olduğu, yerçekimi ivme parametresi g  2 g / h  1010 için verilen
sonuçlar karşılaştırmada kullanılmıştır. Yakınsama davranışının ilk üç mod için verilen
frekans değerlerinde istikrarlı olduğu görülmektedir. Yüksek mod frekans değerinde ( 3)
yakınsamanın biraz daha yavaş olduğu gözlemlenmekteyse de, düzenli modlar içinde oldukça
yüksek bir moda karşı gelen bu frekans değeri için sayısal çözüm yönteminin bu davranışı
olağandır. İlk iki frekans değerinin literatürdeki sonuçla neredeyse üst üste düştüğü ve
nispeten gevşek eleman ağlarında bile çok yakın sonuçlar elde edildiği söylenebilir.
Ortotrop Pasternak Zeminine Oturan Süper Eliptik Taban Plağı: Temel Frekans
Süper eliptik kesite sahip akışkan tankının ortotrop Pasternak zeminine oturduğu düşünülmüş
ve taban plağının temel mod frekans değerleri hesaplanmıştır. Yakınsama analizi sonuçları
bazı alınarak, analizlerde 432 elemanlı ağlar kullanılmıştır. Ortotrop Pasternak zemini
k 100 , G 5 ve   10 ile tanımlanmıştır. Ortotrop zeminde malzeme doğrultusu olarak
  0,30, 60,90 değerleri seçilmiş ve frekans değerleri H / b akışkan yüksekliğine bağlı
olarak elde edilmiştir. Plak geometrisinde a / b  2 oranı sabit olacak şekilde n  1 (elips),
n  2 ve n  6 (süper elips) için hesaplanan temel frekanslar sırasıyla Şekil 3-5’te
sunulmuştur. Süper elips parametresinin artması ile birlikte, akışkan yüksekliğindeki
değişimin frekans değerlerini daha çok etkilediği gözlenmektedir. Ortotropi doğrultusunun
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frekans değerlerini doğrudan etkilediği şekillerden açıkça görülmekle birlikte, belirli bir plak
geometrisi için ortotropi doğrultusunun değişimi, akışkan yüksekliği değişiminin frekans
değerinde yarattığı etki bakımından oransal olarak genelde sabite yakın kalmaktadır. Bütün
plak geometrileri için, ortotropi doğrultusundaki değişimin frekans değerlerindeki değişime
etkisinin, ortotropi doğrultusunun plak global doğrultularına yakın olduğu bölgelerde
( 0    30 ve 60    90 ) göreceli olarak daha az, uzak olduğu bölgelerde
(30    60) ise göreceli olarak daha fazla olduğu söylenebilir.

Şekil 3. Ortotrop Pasternak zeminine (  10) oturan eliptik (a  2b) taban plağının temel
frekans değerleri

Şekil 4. Ortotrop Pasternak zeminine (  10) oturan süper eliptik (a  2b, n  2) taban
plağının temel frekans değerleri
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Şekil 5. Ortotrop Pasternak zeminine (  10) oturan süper eliptik (a  2b, n  6) taban
plağının temel frekans değerleri
SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, bir plak-akışkan-zemin etkileşim problemini incelemek üzere bir karışık sonlu
eleman formülasyonu ve sınır eleman yöntemi bir araya getirilmiş ve elastik zemine oturan
rijit akışkan tankının taban plağının serbest titreşim problemi incelenmiştir. Kirchhoff
kabullerine dayanan plak ve ortotropi özelliği gösteren Pasternak modeliyle tanımlanan zemin
sistemi, Hellinger-Reissner prensibinin kullanıldığı bir karışık sonlu eleman yöntemiyle
formüle edilmiştir. Akışkanın plak davranışı üzerindeki eylemsizlik etkisi, dinamik akışkan
basıncının sınır eleman yöntemi uygulanarak plak çökmeleri cinsinden ifade edilmesi ile
probleme tanıtılmıştır. Karışık yapıdaki sistem matrisinde yapılan indirgeme işlemi
sonucunda gerilme tipi bilinmeyenler elenmiş ve yapının dinamik karakteristiklerini
tanımlayan bir özdeğer problemi elde edilmiştir. Sunulan çözüm yöntemi ile Winkler
zeminine oturan dairesel bir taban plağı yakınsama analizi ile birlikte incelenmiş ve eksenel
simetrik modlara karşı gelen frekans sonuçları üzerinden doğrulama yapılmıştır. Özgün örnek
olarak sunulan analizde ise, ortotrop Pasternak zemini için malzeme doğrultusunun ve plak
elips-süper elips geometrisinin temel frekans değeri üzerindeki etkileri incelenmiştir.
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ABSTRACT
In this study, the behaviors of adhesive-bonded single lap joints under low-speed bending
impact were investigated by dynamic finite element analysis. Finite element analyses were
performed with ABAQUS/Explicit finite element software. The mechanical properties of Al
6061-T6 were used in the finite element model of the adherend materials, and mechanical
properties of Araldite 2015 were used in the adhesive finite element model. The adhesiveadherend interface was modeled using the cohesive zone model to be compatible with the
actual conditions. The middle region of the adhesive between the interfaces and the adherend
materials were modeled by the elasto-plastic material model. The influence of the overlap
length (25 and 40 mm) and impact energy (3 and 11 J) changes on impact behavior was
investigated. At the end of the study, contact force-time and contact force-displacement
graphs of the joints were presented, and the joint types were compared according to the
variable parameters.
ÖZET
Bu çalışmada yapıştırıcı ile birleştirilmiş tek bindirme bağlantıların düşük hızlı eğilme darbesi
altındaki davranışları dinamik sonlu elemanlar analizi ile incelenmiştir. Sonlu elemanlar
analizleri ABAQUS/Explicit sonlu elemanlar paket programı ile yapılmıştır. Bindirme
bağlantısını oluşturan yapışan malzemelerin sonlu elemanlar modelinde Al 6061-T6,
yapıştırıcı modelinde ise Araldite 2015’ e ait mekanik özellikler kullanılmıştır. Yapıştırıcı
yapışan ara yüzeyi gerçek şartlara uygunluk sağlamak amacıyla kohezif bölge modeli
kullanılarak modellenmiştir. Ara yüzeyler arasında kalan yapıştırıcı orta bölgesi ve yapışan
malzemeler ise elasto-plastik malzeme modeli ile modellenmiştir. Bindirme boyu (25 ve 40
mm) ve darbe enerjisi (3 ve 11 J) değişimlerinin bağlantının darbe davranışına olan etkisi
incelenmiştir. Çalışmanın sonunda bağlantılara ait temas kuvveti-zaman ve temas kuvveti-yer
değiştirme grafikleri sunularak bağlantı tipleri değişken parametrelere göre karşılaştırılmıştır.
GİRİŞ
Yapıştırma ile birleştirme bağlantıları sahip oldukları avantajlardan dolayı yaygın kullanıma
sahiptir. Yapıştırıcının mekanik özelliklerinin tayin edilmesinde basit geometriye sahip
bağlantılar kullanılmaktadır. Bunlardan en çok tercih edileni bindirme bağlantılarıdır [1].
Bağlantıların dinamik yükler altında ki davranışlarının belirlenmesinde darbe testlerinin
kullanımının yanı sıra sayısal analizler de zaman ve maliyet açısından avantaj sağladığından
tercih edilmektedir. Özellikle bağlantılarda meydana gelen hasar şekillerinin sayısal
yöntemler ile tayini önemli bir tasarım parametresini oluşturmaktadır. Bu amaçla yapılan
çalışmada tek bindirme bağlantılarında ki ayrılmayı belirlemek amacıyla kohezif bölge
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modeli kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde yapıştırıcı bölgesi modelinde ve
tabakalar arası ayrılmanın belirlenmesinde kohezif bölge modelinin birçok araştırmacı
tarafından tercih edildiği ve sayısal sonuçların deneysel sonuçlarla uygun çıktığı görülmüştür
[2-5]. Mümkün olduğunca gerçek şartlara uygun bir yapıştırıcı bölgesi modeli oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla, yapışan-yapıştırıcı ara yüzeylerinde kohezif bölge modeli, yapıştırıcı
orta bölgesi ise yapıştırıcıya ait gerilme-şekil değiştirme eğrisi kullanılarak modellenmiştir.
Bu çalışmada bindirme boyu uzunluğu ve darbe enerjisi değişiminin bağlantının dinamik
davranışına olan etkisi incelenmiştir.
SONLU ELEMANLAR MODELİ
Bu çalışmada Alüminyum Al 6061-T6 malzemelerinden meydana gelmiş yapıştırma ile
birleştirilmiş tek bindirme bağlantıların düşük hızlı eğilme darbesi altında ki davranışları üç
boyutlu Abaqus/Explicit [6] sonlu elemanlar analizi ile incelenmiştir. Yapıştırma bağlantıları
sağlamış olduğu avantajlardan dolayı birçok alanda kullanım imkanı bulmuştur. Özellikle
farklı özellikteki malzemelerin birleştirilmesinde çok etkin bir birleştirme yöntemidir [7]. Tek
bindirme bağlantısı geometrisi, boyutları ve sınır şartları Şekil 1’de gösterilmiştir.

(a)

(b)

b=25 ve 40 mm, genişlik=25 mm
Tüm ölçüler mm’dir.

Şekil 1. (a) Tek bindirme bağlantısı sınır şartları, (b) tek bindirme bağlantısı boyutları.
Alüminyum yapışan malzemeler çekme eğrisinden elde edilen gerilme-şekil değiştirme
grafiği kullanılarak elasto-plastik malzeme modeli ile modellenmiştir. Al 6061-T6
malzemesine ait gerilme-şekil değiştirme eğrisi Şekil 2 (a)’da, yapıştırıcı malzemesi Araldite
2015’e ait gerilme-şekil değiştirme eğrisi ise Şekil 2 (b)’de gösterilmektedir [8,9].
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Şekil 2. (a) Al 6061-T6 gerilme-şekil değiştirme diyagramı [8], (b) Araldite 2015 gerilmeşekil değiştirme diyagramı [9].
Bindirme boyu uzunluğu 25 ve 40 mm, vurucu hızı ise 1.064 ve 2.037 m/s olarak
belirlenmiştir. Serbest uçtan itibaren 20 mm uzunluğunda tutma bölgesi bulunmaktadır.
Bağlantının bu bölgesi üst ve alt sıkıştırma aparatları ile tutulmaktadır. Alt tutma aparatının
hareketi bütün koordinatlarda engellenmiştir. Üst tutma aparatının ise baskı oluşturması
amacıyla sadece y doğrultusunda ki hareketine müsaade edilmiş olup y doğrultusu boyunca
bağlantı uçlarına 20 bar’lık basınç uygulamaktadır. Vurucu yarı silindirik şekilde
modellenmiş olup, kütlesi 5.302 kg’dır. Analiz esnasında vurucu, tek bindirme bağlantısı ve
tutucu gibi darbe testi elemanları birbirine temas edebilmektedir. Bu durum uygun bir temas
algoritması seçimini zorunlu kılmıştır. Bundan dolayı GENERAL CONTACT algoritması
uygulanmıştır. Vurucu ile numune arasında 0.25 değerinde sürtünme katsayısı değeri
mevcutken, tutucu yüzeylerin iyi kavrama sağlaması açısından tutucu-bağlantı uçları arasında
0.5 değerinde sürtünme katsayısı uygulanmıştır. Yapıştırıcı bölgesi ayrılma hasarını
gözlemleyebilmek amacıyla yapıştırıcı-yapışan ara yüzeyleri üç boyutlu kohezif ağ elemanları
ile kohezif bölge modeli kullanılarak modellenmiştir. Yapıştırıcı tabakası 0.2 mm kalınlığında
iken ara yüzeyler 0.02 mm kalınlığındadır. Yapıştırıcı bölgesi sonlu elemanlar modelinde
Araldite 2015’e ait mekanik özellikler kullanılmıştır. Hasar başlangıcını tahmin etmek için
maksimum nominal gerilme kriteri tercih edilmiştir. Hasar ilerlemesinin belirlenmesinde ise
Araldite 2015’in hasar yer değiştirme değeri kullanılmıştır. Bu değer MMF (mixed mode
flexure) testinden ölçülen hasar yer değiştirme değerinden elde edilmiştir. MMF testi I. ve II.
hasar modlarını içerdiğinden, eğilme darbesi zorlamasına maruz bindirme bölgesinin hasar
modelinde kullanılması uygun görülmüştür. Araldite 2015’e ait MMF testinden elde edilen
hasar yer değiştirme değeri 0.065 mm olarak literatürden tespit edilerek analizde
kullanılmıştır [10]. Araldite 2015’e ait kohezif bölge modeli değerleri Tablo 1’de verilmiştir
[11]. Al 6061-T6’ ya ait elastiklik modülü ve yoğunluk değerleri ise Tablo 2’de yer
almaktadır. Yapıştırıcı orta bölgesi hasar modelinde hasar birim şekil değiştirme değeri 0.17,
hasar yer değiştirme değeri ise 0.065 mm olarak uygulanmıştır [9,10].Vurucu DISCRETE
RIGID olarak modellenmiştir. Bundan dolayı kütle, sınır şartları ve hız verilerinin
girilebilmesi için vurucunun merkezine yapay bir referans noktası yerleştirilmiştir. Vurucunun
x ve z doğrultularında hareketi ile x,y ve z eksenleri etrafında dönme serbestliği engellenmiş
olup, sadece düşey doğrultuda darbe etkisi oluşturacak hareketine müsaade edilmiştir. Vurucu
sonlu elemanlar ağ yapısında R3D4 ağ elemanı kullanılmıştır. Üç boyutlu, üç serbestlik
derecesine ve sekiz düğüm noktasına sahip C3D8R yapışan malzemelerin sonlu elemanlar ağ
yapısında, üç boyutlu ve sekiz düğüm noktasına sahip COH3D8 ise yapıştırıcı malzemesinin
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yapışan malzemelerle temas ettiği ara yüzey bölgesi sonlu elemanlar ağ yapısında
kullanılmıştır.
Tablo 1. Araldite 2015 yapıştırıcıya ait kohezif bölge modeli parametreleri [11].
E
(GPa)

G
(GPa)



tn0
(MPa)

ts0
(MPa)

tt 0
(MPa)


(kg/m3)

1.85

0.56

0.33

21.63

17.9

17.9

1400

Tablo 2. Al 6061-T6 malzemesine ait elastiklik modülü ve yoğunluk değerleri.
Malzeme

Yoğunluk (kg/m3)

Elastiklik modülü (GPa)

Al 6061-T6

2700

68.9

Yapıştırıcının elasto-plastik malzeme modeli ile modellenen orta bölgesinde de C3D8R
elemanı ile ağ yapısı oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar ağ yapısı BIAS komutu kullanılarak
yapıştırıcı bölgesinde yoğun, kenarlara doğru ise azalan yoğunluktadır. Çalışmada
bağlantıların darbe davranışı iki değişken parametreye göre değerlendirilmiştir. Bu
parametreler darbe enerjisi (3 ve 11 J) ve bindirme boyu (25 ve 40 mm) uzunluğudur.
SAYISAL SONUÇLAR
Analizler sonucunda elde edilen temas kuvveti-zaman ve temas kuvveti-yer değiştirme
grafikleri Şekil 3’te gösterilmiştir. Bindirme uzunluğu 25 mm ve darbe enerjisi 3 J olan
bağlantıda en büyük temas kuvveti değeri 591.8 N iken, 11 J darbe enerjisinde 1005.6 N ‘dur.
Toplam temas süresi 3 J darbe enerjisinde 27.8 ms, 11 J darbe enerjisinde ise 18 ms’dir.
Ayrıca yer değiştirme değeri 3 J darbe enerjisinde 3.8 mm, 11 J darbe enerjisinde ise 18 mm
olmuştur. Bindirme boyu artışı (40 mm) bağlantıların eğilme mukavemetini artıran etkiye
sahiptir. 40 mm bindirme boyuna sahip 3 J darbe enerjisi uygulanan bağlantılarda en büyük
temas kuvveti değeri 580.6 N iken, 11 J darbe enerjisi uygulanan bağlantılarda 998.5 N
şeklinde gerçekleşmiştir. Toplam temas süresi değeri 3 J darbe enerjisinde 27.9 ms olarak
gerçekleşirken, darbe enerjisinin artışıyla (11 J) toplam temas süresinde azalma gözlenerek 18
ms değerindedir. Darbe enerjisi artışı yer değiştirme değerinin 3.2 mm (3 J) ‘den 17.6 mm (11
J) ‘ya çıkmasına sebep olmuştur. Darbe enerjisi artışı bağlantılarda oluşan en büyük temas
kuvveti değeri artışına neden olurken toplam temas süresi azalmıştır. Şekil 4’te darbe yükü
sonrası bağlantılarda gerçekleşen ayrılma ve sehim değerleri verilmiştir. Darbe enerjisi ve
bindirme boyu uzunluğu değişiminin yapıştırma hasarına olan etkisi incelenmiştir. Darbe
enerjisi artışı bağlantılarda meydana gelen ayrılma ve sehim değerini artırmıştır. Tüm
bağlantılarda yapışan-yapıştırıcı ara yüzey boyunca görülmüştür. Bindirme boyu artışı ile
bağlantıların eğilme rijitliği artmıştır. Bundan dolayı bindirme boyu uzunluğu artışı
bağlantılarda meydana gelen sehim miktarını azaltırken, uygulanan darbe enerjisinin
çoğunlukla yapıştırıcı bölgenin hasarı ile karşılandığı görülmüştür. 25 mm bindirme boyu
uzunluğuna sahip 3 J darbe enerjisi uygulanan bağlantılarda toplam bindirme boyu
uzunluğunun % 56.8 oranında ayrılma oluşurken, 40 mm bindirme boyu uzunluğuna sahip
bağlantılarda bu oran % 54 olarak gerçekleşmiştir. 11 J darbe enerjisinde ise 25 mm bindirme
boyuna sahip bağlantı da % 61.6 oranında, 40 mm bindirme boyu uzunluğuna sahip
bağlantıda ise % 58.3 oranında ayrılma gerçekleşmiştir. Bu durum uygulanan darbe
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enerjisinin karşılanmasında yapışan malzemelerin şekil değişimi kabiliyetinin ve bindirme
boyu uzunluğunun etkin rol oynadığını göstermektedir.
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Şekil 3. Al 6061-T6 tek bindirme bağlantısının temas kuvveti-zaman ve temas kuvveti-yer
değiştirme grafikleri.
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b = 25 mm

E=3J

E = 11 J

b = 40 mm

Sehim: 3.4 mm Ayrılma: 14.2 mm

Sehim: 2.9 mm Ayrılma: 21.6 mm

Sehim: 17.9 mm Ayrılma: 15.4 mm

Sehim: 17.5 mm Ayrılma: 23.3 mm

Şekil 4. Al 6061-T6 tek bindirme bağlantılarına ait sehim ve ayrılma değerleri.
Şekil 5’te darbe analizi sonrası bağlantılarda meydana gelen yer değiştirme, temas süreleri ve
sönümlenen enerji miktarı grafik ile sunulmuştur.
En büyük temas kuvveti
değerindeki zaman değeri
(ms)

30
25

20

En büyük temas kuvvetinde
ki yer değiştirme değeri (mm)

15
10

Toplam süre (ms)

5

0
b=25 mm,
E=3 J

b=25 mm,
E=11 J

b=40 mm,
E=3 J

b=40 mm,
E=11 J

Sönümlenen Enerji (J)

Şekil 5. Darbe analizi sonrası bağlantılarda meydana gelen yer değiştirme, temas süreleri ve
sönümlenen enerji miktarı.
En büyük temas kuvveti değerinde ki temas zamanı değeri aynı darbe enerjisi uygulanan
bağlantılar için bindirme boyu uzunluğu artışı ile azalma göstermiştir. Bu durum bindirme
boyu artışının temas kuvveti değerinin en yüksek olduğu ana ulaştığı zamanı kısalttığını
göstermektedir. Darbe enerjisi artışın da ise temas kuvvetinin en yüksek olduğu noktaya daha
uzun sürede erişildiği görülmüştür. En büyük temas kuvvetinin oluştuğu anda ki yer
değiştirme değeri darbe enerjisi ile artış gösterirken, bindirme boyu artışı ile azalış eğilimi
göstermiştir. Toplam temas süresinde ise bindirme boyu artışı büyük bir değişime neden
olmazken, darbe enerjisi artışı temas süresini kısaltmıştır. 25 ve 40 mm bindirme boyu
uzunluğuna sahip bağlantılarda 3 J darbe enerjisi uygulandığında sırasıyla 2.55 ve 2.56 J
değerlerinde enerji sönümlenirken, 11 J darbe enerjisinde ise sırasıyla 10.75 ve 10.76 J
değerlerinde darbe enerjisi sönümlenmiştir. Bindirme boyu artışı bağlantılarda tamamen
ayrılma olmadığından dolayı sönümlenen enerji miktarında önemli bir değişiklik
oluşturmamıştır. Şekil 6’da Al 6061-T6 malzemesinden meydana gelen tek bindirme
bağlantılarının hasar ilerlemesi gösterilmiştir. Hasar skalasında 1 tamamen hasara uğramış
bölgeyi, 0 ise hasara uğramamış bölgeyi temsil etmektedir. Yapıştırıcı hasarı Poisson etkisi ile
dış kenarlardan iç kısımlara doğru gelişim göstermiştir. Hasar sadece yapıştırıcı-yapışan üst
ara yüzeyinde gerçekleşmiştir. Darbe enerjisi artışı hasar başlangıcı ve ilerlemesini artırmıştır.
Bindirme boyu artışı daha dengeli bir hasar ilerlemesi sağlamıştır.
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Şekil 6. Tek bindirme bağlantılarında zamana bağlı hasar ilerlemesi.
SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında yapıştırıcı ile birleştirilmiş alüminyum tek bindirme bağlantıların
düşük hızlı eğilme darbe davranışına bindirme boyu uzunluğunun ve darbe enerjisi
değişimlerinin etkisi araştırılmıştır. Bindirme bölgesi hasarları kohezif bölge modeli
kullanılarak gözlenebilmiştir. Darbe enerjisinin karşılanmasında yapışan malzemelerin şekil
değiştirme kabiliyetleri ve bindirme boyu uzunluğunun büyük rol oynadığı görülmüştür.
Darbe enerjisi artışı bindirme bölgesi yapıştırıcı ayrılma uzunluğunu ve merkezi sehim
değerini artırıcı etkiye neden olmuştur. Yapışan malzemelerin şekil değişim kabiliyetinin iyi
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

449

1

Atahan , Apalak

2

olması sebebiyle merkezi sehim değerinde ki artış bindirme bölgesi ayrılmasında ki artışa
oranla daha büyük olmuştur. Yapışan malzemelerin şekil değiştirme kabiliyetlerinin düşük
olması durumunda yapıştırıcıya aktarılan darbe enerjisi arttığı için yapıştırma ile birleştirme
bağlantı tasarımlarında bindirme boyu uzunluğu göz önünde bulundurulması gereken önemli
bir parametre haline gelmektedir. Bütün bağlantılarda yapıştırıcı hasarı yapışan-yapıştırıcı ara
yüzeyi (kohezif bölge) boyunca gerçekleşmiştir. Uygulanan darbe enerjisinin büyük bir kısmı
bağlantılar tarafından sönümlenmiştir.
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WINKLER ELASTİK ZEMİN ÜZERİNE OTURAN HOMOJEN OLMAYAN
ORTOTROPİK DİKDÖRTGEN PLAKLARIN SERBEST TİTREŞİM
PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ
V.C. Haciyev1, Abdullah Avey2, G.R. Mirzeyeva3, A.İ.Şiriyev4, M. Süzer5
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Azerbaycan
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ÖZET
Winkler elastik zemin üzerine oturan homojen olmayan ortotropik plakların serbest titreşimi
incelenmiştir. Ortotropik malzemelerin homojen olmaması, uzunluk ve kalınlık
koordinatlarıyla doğrusal olarak değişir. Hareket denklemi Donnell-Mushtari teorisi
kullanılarak elde edilir ve Galerkin yöntemi ile çözülür. Ortotropik malzemelerin
heterojenliğinin, ortotropikliğinin ve Winkler elastik zemininin frekanslar üzerindeki etkileri
araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Serbest titreşim, homojen olmayan ortotropik malzemeler, plaklar,
Winkler elastik zemin, frekanslar

ABSTRACT
The free vibration of inhomogeneous orthotropic plates resting on the Winkler elastic
foundation is studied. The inhomogeneity of orthotropic materials varies linearly with the
coordinates of length and thickness. The equation of motion is obtained using the DonnellMushtari theory and solved by the Galerkin method. The effects of heterogeneity and
orthotropy of orthotropic materials, and Winkler elastic foundation on the frequencies are
investigated.
Keywords: Free vibration, inhomogeneous orthotropic materials, plates, elastic foundation,
frequencies
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1. GİRİŞ
Homojen olmayan yapılar havacılık, aerodinamik yapı, uzay araçları, otomobillerin hafif
alaşım yapısı ve diğer mühendislik yapılarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıdaki
değişkenlerin sayısındaki artış, ileri kompozit malzemelerin imkânlarını genişletirken aynı
zamanda stabilite ve titreşim davranışlarını önemli ölçüde değiştirebilir. Malzemenin
heterojenliğinin ortaya çıkışı, imalat teknolojisi, ısıl ve mekanik etkiler, kompozisyonların
heterojenliği ve diğer birçok nedenden kaynaklanabilir [1]. Homojen olmama durumunun
farklı türlerini göz önüne almaya yönelik çabalar [2-6] referanslarında sunulmaktadır. Birçok
pratik uygulamada, kompozit plaklar topraklar veya diğer katı parçacıklarla temas halindedir
ve bu faktörler onların davranışlarında önemli ve kaçınılmaz etkilere sahip olabilirler.
Literatürde elastik zemin modelleri ile ilgili temel bilgiler birçok kaynakta mevcuttur [8].
Sivil, mekanik, denizcilik ve uzay mühendislerinde pratik uygulamaları olan elastik zemin
üzerine oturan homojen ve homojen olmayan ortotropik plakların titreşimi, çeşitli analitik ve
sayısal yöntemler kullanılarak incelenmiştir [9-15].
Yukarıdaki çalışmaların çoğunda, homojen olmayan ortotropik malzemelerin elastik
özellikleri, uzay koordinatlarına ayrı-ayrı bağlı olarak incelenmiştir. Önerilen çalışma,
Winkler elastik zemin üzerine oturan heterojen ortotropik plakların serbest titreşimi, malzeme
heterojenliği uzunluk ve kalınlık boyunca birlikte lineer olarak değiştiği durum için ele
alınmaktadır.
2. Problemin Formülasyonu
Winkler elastik zemin üzerine oturan uzunluğu a, genişliği b ve kalınlığı h olan dikdörtgen
homojen olmayan ortotropik plağın konfigürasyonu Şekil 1'de sunulmaktadır. Dikdörtgen
plak basit mesnetli olup kartezyen koordinat sistemi şekildeki gibi seçilmiştir. Düzlem içi
eksenler ortotropi doğrultuları boyunca yönelir ve z ekseni onlara normal doğrultudadır (Şekil
1).

Şekil 1. Winkler elastik zemine oturan homojen olmayan ortotropik dikdörtgen plak ve
koordinat sistemi
452

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

3

4

V.C. Haciyev , Abdullah Avey , G.R. Mirzeyeva , A.İ. Şiriyev , M. Süzer

5

Ortotropik plağın Young modülleri ve kayma modülünün x ve z koordinatlarına bağlı olarak
doğrusal değiştiği, yoğunluk ve Poisson oranlarının sabit olduğu varsayılmaktadır [2-6]:
z
z
 x

 x

E1  E1 1  ( 1  1 )  1   2  , E 2  E 2 1  ( 1  1 )  1   2  ,
h
h
 a

 a

z
 x

G12  G12 1  ( 1  1 )  1   2  ,   sabit ,  1  sabit,  2  sabit.
h
 a


(1)

Burada E1 , E2 , G12 homojen ortorop malzemenin Young ve kayma modülleri,  yoğunluğu
ve  1 ,  2 Poisson oranlarıdır. Ayrıca 1 ve  2 sırasıyla x ve z doğrultularında homojen
olmama katsayıları olup 0 ile 1 arasında değişmektedir. Burada 1  1 ve  2  0 oluğunda
heterojen malzeme homojen malzemeye dönüşür.
3. Temel bağıntı ve denklem
Klasik plak teorisine dayanarak, x ve z doğrultularında homojen olmayan ortotropik plakların
herhangi noktasındaki gerilmeler ve deformasyonlar arasındaki ilişki aşağıdaki gibi yazılabilir
[2-6]:
z
 x

E1 1  ( 1  1 )  1   2 
 2w
 2 w 
a
h

 11  
e11   1e22  z  2   1 2  ,
1   1 2
y 

 x
z
 x

E 2 1  ( 1  1 )  1   2 
 2w
 2 w 
a
h


 ,
 22  
e


e

z


 22
2 11
2
2 
 y 2
1   1 2

x






x
a




 12  G12 1  ( 1  1 )  1   2

z
h

(2)

2w 

.
e

2
z
 12
xy 


Burada w , z yönünde küçük yerdeğiştirme olup eij ( i , j  1,2 ) , homojen olmayan ortotropik
plağın orta düzlemindeki eğrilikleridir.
Kuvvet ve moment bileşenleri, aşağıdaki bağıntılardan bulunur [15,16]:

Tij , M ij  

h/ 2

 (  ij , z ij )dz , ( i , j  1,2 )

(3)

h / 2
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Plağın düzleminde herhangi bir dış kuvvet olmadığından ( T11  T22  T12  0 ) , kuvvet
bileşenleri her yerde sıfıra eşit olduğu varsayımından, aşağıdaki koşullar yazılabilir:
A1 e11   1e22   A2 11   1  22   0, A1 e22   2 e11   A2  22   2 11   0

(4)
A1e12  A2 12  0

Burada A1  h ve A2 

2h2
12

olup  ij ( i , j  1,2 ) deformasyona maruz plağın eğriliğidir.

(2) bağıntıları (3) integrallerinde yerine yazıldığında, moment bileşenleri için aşağıdaki
ifadeler elde edilir:
2
 2   x
2w 
  w
M 11  1  2  D1 1  ( 1  1 )  2   1 2  ,
12   a
y 
 x


2
 2   x
2w 
  w
M 22  1  2  D2 1  ( 1  1 )  2   2 2 
12   a
x 
 y


M 12

(5)

2
  22 
 x
 w


 1 
D12 1  ( 1  1 ) 
12 
 a
 xy


Burada D1 , D2 ve D12 homojen ototropik plakların esnek rijitlikleri olup şu şekilde
tanımlanır:

D1 

E1h 3
E2 h 3
G h3
, D2 
, D12  12
12( 1   1 2 )
12( 1   1 2 )
12

(6)

Winkler elastik zemin üzerine oturan plağın hareketinin kısmi diferansiyel denklemi şu
şekilde yazılabilir [15]:

 2 M 11
x 2
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 2 M 12  2 M 22
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K
w


h
0
w
xy
y 2
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Burada K w (birimi N / m 3 ) olup Winkler zemin modülüdür [7-13].
(5) bağıntıları (7) denklemimde yerine yazıldığında, bazı matematiksel dönüşümlerden sonra
Winkler elastik zemin üzerine oturan, Young ve kayma modülleri x ve z koordinatlarına bağlı
doğrusal olarak değişen ortotropik plağın hareket denklemi aşağıdaki gibi elde edilir:
4
 1
4w
4w 
 x
  w


1

(


1
)
D

D

D



D

4
D
 2 D1 1

2
1 2
1 2
12
 a 1
 1 x 4
4
2
2
a
y
x y 



(8)
 3w
 1 3w
3w 
12
12
2w
  3   1 2   4 D12 1

K
w


h
0
w
2
2
2
2
a

x

y

x

x

y
12


12
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2
2

4. Temel denklemin çözümü
Sürekli homojen olmayan ortotropik plakların eğilmesi için sınır koşullarının homojen
izotropik plaktaki normal koşullarla çakıştığı varsayılmaktadır. (8) denkleminin harmonik
çözümü aşağıdaki bibi aranır [15,16]:

w( x , y ,t )  A sin

mx
ny it
sin
e
a
b

(9)

Burada homojen olmayan ortotropik dikdörtgen plakların basitçe desteklenen sınır şartlarını
sağlar, i   1 , m ve n dalga sayıları ve A bilinmeyen genliktir.
(9) 'u (8)’ de yerine yazarak, Galerkin'in yöntemi uyguladığımızda ve m=n=1 durumu dikkate
alındığında, Winkler elastik zemin üzerine oturan homojen olmayan ortotropik plakların
serbest titreşim frekansı için ifade aşağıdaki şekilde elde edilir:







12   22 ( 1  1 ) 14 D1   24 D2  12 22 D1 2  D2 1  4 D12  K w

12
2 h
h

(10)

Burada şu tanımlar geçerlidir: 1   / a ve  2   / b .
Winkler elastik zemin üzerine oturan homojen olmayan ortotropik plaklar için boyutsuz
frekans parametresi şu şekilde ifade edilir:
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a2
1  
h

5

 / E1

(11)

Eğer 1  1,  2  0 ve K w  0 durumları (10) ifadesinde dikkate alındığında, sonuçlar
zeminsiz homojen ortotropik plağın frekansı ile çakışır ve şu şekle dönüşür:

0 

14 D1   24 D2  12 22 D1 2  D2 1  4 D12 
h

(12)

5. Sonuçlar ve Tartışma
Bu bölümde, elde edilen sonuçların doğruluğunun kontrol edilmesi ve Winkler elastik zemine
üzerine oturan dikdörtgen plakların frekans parametrelerindeki x ve z yönlerinde homojen
olmamanın ve ortotropikliğin etkileri ile ilgili yeni sayısal hesaplamalar ve analizler
sunulmaktadır.
Tablo 1'de, Winkler zemine oturan ince homojen izotropik kare plakların eğilme modları için
boyutsuz frekans parametrelerinin karşılaştırılması sunulmaktadır. Karşılaştırmada (12)
ifadesinin özel hali kullanılmaktadır. Boyutsuz parametreler şu şekilde belirtilir:

1 

K wa 4
b 2
Eh 3

h
/
D
,
K

,
D

,   0.3,   1, a / b  1, b / h  100
w
D
2
12( 1  2 )

Bu veriler, Leissa [15] çalışmasından alınmıştır. İnce plaklar için doğal frekans değerleri
Leissa [15] ve Zhou ve ark.[10] sonuçları ile iyi bir uyum içinde olduğu Tablo 1’ den
görülmektedir.
Tablo 1. Winkler elastik zemin üzerinde bulunan ince kare plakların frekans parametrelerinin
karşılaştırılması ( a / b  1, b / h  100 )

Kw
2

10

456

Kaynaklar

1

Leissa [15]

2.2420

Zhou ve ark. [10]

2.2413

Bu çalışma

2.2420

Leissa [15]

3.0221

Zhou ve ark. [10]

3.0214
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Bu çalışma

5

3.0220

Şekil 2’ de dikdörtgen plağın boyutsuz frekans parametrelerinin değerleri homojen ve
homojen olmayan durumlarda ve Winkler zemin etkisi dikkate alındığı ve alınmadığı
durumlarda E1 / E2 oranına bağlı değişim sunulmaktadır. Dikdörtgen plağın geometrik
ölçüleri a/b  0.5, b  1 m, a/h  50 olup ve onu oluşturan homojen ortotrop malzemenin
özellikleri aşağıdaki gibi ele alınmıştır [15].

E1 / E2  10, 25, 40, 55; E2  206.9 GPa; G12  0.5E2 , 1  0.25,   1kg / m3
Tablo 2. Winkler elastik zemine oturan homojen ve homojen olmayan ortotropik dikdörtgen
plağın boyutsuz frekans parametrelerinin E1 / E2 oranına bağlı dağılımı

1
H

1  1,  2  0

NH

1  2,  2  0

1  1,  2  1

1  2,  2  1

K w0  0

E1 / E2

10

3.084

3.777

2.953

3.616

25

2.995

3.668

2.868

3.512

40

2.964

3.630

2.838

3.476

55

2.947

3.609

2.821

3.455

K w0  5  10 6 (N/m3 )

E1 / E2

10

3.320

3.972

3.198

3.819

25

3.238

3.869

3.120

3.721

40

3.209

3.833

3.093

3.687

55

3.193

3.813

3.077

3.668

Tablo 2’ den görüldüğü gibi E1 / E2 oranı arttığında dikdörtgen plağın boyutsuz frekans
parametrelerinin değerleri homojen ve homojen olmayan durumlarda ve zemin etkisi dikkate
alındığı ve alınmadığı durumlarda zayıf bir şekilde düşüş göstermektedir. Zemin etkisi
dikkate alınmadığında, homojen olmamanın etkisi belirgin olmasına rağmen yaklaşık olarak
E1 / E2 oranından bağımsızdır. Örneğin; zemin etkisi dikkate alınmadığında; Young ve kayma
modülleri sadece x doğrultusunda değiştiğinde, homojen olmamanın etkisi belirgin olup
%22.47 iken, Young modülleri sadece z doğrultusunda değiştiğinde bu etki daha az (-%4.3)
ve Young modülleri x ve z doğrultularında birlikte değiştiğinde homojen olmamanın etkisi
%17.3 olduğu tespit edilmiştir. Burada aksi işareti homojen olmayan plağın frekans değerinin
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homojen durumdaki frekans değerinden küçük olduğunu göstermektedir. Zemin etkisinin
dikkate alınması ile homojen olmamanın frekanslara etkisinde önemli değişiklikler ortaya
çıkmaktadır. Örneğin; Winkler zemin katsayısı K w  5  10 6 (N/m3 ) olarak dikkate
alındığında ve E1 / E2 oranı 10 dan 55’e kadar arttığı durumda; Young ve kayma modülleri
sadece x doğrultusunda değiştiğinde homojen olmamanın etkisi artarak %29 civarında, sadece
z doğrultusunda homojen olmama durumunda ise bu etki %3.7’ den %4.41’ e kadar artarken,
Young ve kayma modülleri x ve z doğrultularında birlikte değiştiğinde homojen olmamanın
etkisi %23.83’ten %24.47’ ye zayıf bir artış göstermektedir. E1 / E2 oranı artışına bağlı olarak
frekans değerlerine zeminin etkisi artış göstermektedir. Zeminin en fazla etkin olduğu durum
Young ve kayma modülleri sadece z doğrultusunda değişen ortotropik plaklarda tespit edilmiş
ve E1 / E2 a oranı 10 dan 55’e kadar arttığında söz konusu etki %8.3’ten %9.1’e kadar
artmaktadır.
SONUÇLAR
Winkler elastik zemin üzerine oturan, uzunluk ve kalınlık koordinatlarına bağlı homojen
olmayan ortotropik plakların serbest titreşimi incelenmiştir. Ortotropik malzemelerin
heterojenliği uzunluk ve kalınlık koordinatlarına bağlı olarak doğrusal olarak değişmektedir.
Hareket denklemi Donnell-Mushtari teorisi kullanılarak elde edilmekte ve Galerkin yöntemi
uygulanarak çözülmektedir. Ortotropik malzemelerin heterojenliği ve ortotropikliğinin ve
Winkler elastik zeminin frekanslar üzerindeki etkileri incelenerek, bu etkilerin önemli olduğu
ve yapı-zemin etkileşimi tasarımında dikkate alınmasın gerek olduğu ortaya konulmuştur.
KAYNAKLAR
[1] A.S. Kolchin, E.A. Favarion, Theory of Elasticity of Inhomogeneous Bodies.
Chisinau, USSR, 1977.
[2]
V.C. Haciyev, A.H. Sofiyev, R.D. Mirzoyev, Free vibration of non-homogeneous
elastic rectangular plates. Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics,
Academy of Sciences of Azerbaijan, IV (XIII), 103-108, Baku (in Russian), 1996.
[3]

A.H. Sofiyev, O. Aksogan, Dynamic stability of a non-homogeneous orthotropic
elastic cylindrical shell under a time dependent external pressure. Digest, Turkish
Chamber of Civil Engineers 10(1999) 607-612.

[4]

M.E. Fares, A.M. Zenkour, Buckling and free vibration of non-homogeneous
composite cross-ply laminated plates with various plate theories. Composite Structures
44 (1999) 279–287.
A.H. Sofiyev, M.H. Omurtag, E. Schnack, The vibration and stability of orthotropic
conical shells with non-homogeneous material properties under a hydrostatic pressure.
Journal Sound and Vibration 319(3-5) (2009) 963-983.
P. Xia, S.Y. Long, H.X. Cui, G.Y. Li, The static and free vibration analysis of a
nonhomogeneous moderately thick plate using the meshless local radial point
interpolation method. Engineering Analysis with Boundary Elements 33 (2009) 770–
777.
R. Lal, Y. Kumar, Transverse vibrations of nonhomogeneous rectangular plates with
variable thickness. Mechanics of Advanced Materials and Structures 20(2013)264275.

[5]

[6]

[7]

458

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

3

4

V.C. Haciyev , Abdullah Avey , G.R. Mirzeyeva , A.İ. Şiriyev , M. Süzer

[8]
[9]

[10]

[11]
[12]
[13]

[14]

[15]
[16]

5

M.N. Gorbunov-Possadov, T.A. Malikova, V.I. Solomin, Design of Structures on
Elastic Foundation. Strojizdat, Moscow, Russia, 1984.
M.H. Omurtag, F. Kadioğlu, Free vibration analysis of orthotropic plates resting on
Pasternak foundation by mixed finite element formulation. Computers and Structures
67(1998) 253-265.
Zhou D, Cheung YK, Lo SH, Au FTK. Three-dimensional vibration analysis of
rectangular thick plates on Pasternak foundation. International Journal for Numerical
Methods Engineering 59 (2004)1313–1334.
T. Morimoto, Y. Tanigawa, Elastic stability of inhomogeneous thin plates on an
elastic foundation. Archives Applied Mechanics 77(9) (2007) 653-674.
Hsu MH. Vibration analysis of orthotropic rectangular plates on elastic foundations.
Composite Structures 92 (2010) 844-852.
R. Lal, R. Saini, Buckling and vibration analysis of non-homogeneous rectangular
Kirchhoff plates resting on two-parameter foundation. Meccanica 50(4) (2015) 893913.
Ma’en SS, Al-Kouz WG. Vibration analysis of non-uniform orthotropic Kirchhoff
plates resting on elastic foundation based on nonlocal elasticity theory. International
Journal of Mechanical Sciences 114, 1-11, 2016.
A.W. Leissa, The free vibration of plates. Journal of Sound Vibration 31 (1973) 257293.
Reddy JN. Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and
Analysis. 2nd ed. CRC Press, 2004

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

459

20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
05 - 09 Eylül 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa

VİSKOPLASTİSİTE MODELLERİDE DENGE GERİLMESİ: GÖZLEMLER
VE OVERSTRESS KONSEPTİ İLE KULLANIMI
Necmi Düşünceli1
1,
Makine Mühendisliği Bölümü, Aksaray Üniversitesi, AKSARAY
ÖZET
Birçok malzeme modeli, "denge gerilmesi", "artık gerilmesi" ve "etkili gerilme" olarak da
adlandırılan özel bir durum değişkeni içerir. Uzun süreleri içeren malzeme davranışı çözüm
için kinematik sertleşme ve / veya Bauschinger etkisini modelleyebilen çok kullanışlı bir
değişkendir. Denge gerilmesi ölçülebilir ve kontrol edilemez teorik bir değişkendir, ancak bu
değişken dolaylı test ve model simülasyonlarının karşılaştırılması ile çıkarılabilir. Denge
gerilimi kavramına dayanan viskoplastik modelin çalışma prensibi; gevşeme testindeki
gerilme değişiminin yeterli bir süre sonra sabit bir değere ulaşmasından esinlenme
şeklindedir. Denge gerilmesini deneysel olarak belirlemek için, iki basit yöntem vardır,
bunlardan biri konvansiyonel gevşeme testi ve diğeri ise, özel sık tekrarlı yükleme testleri
içeren daldırma testidir. Bu tip testler kullanılarak farklı denge gerilmesi belirleme türleri
sunulmuştur, ancak bu çalışmaların sonuçları, hiçbir malzeme için denge gerilme seviyelerini
tam olarak göstermemiştir.
Bu çalışmada oda sıcaklığından 100 °C’ye kadar sıcaklıklarda boşaltma eğrisi üzerindeki
noktalarda PP’nin zamana bağlı cevabı ile ilgili deneysel çalışmalar ortaya konulmuştur.
Makalenin amacı; i) Çeşitli maksimum gerilme seviyelerine kadar yüklenen ve daha sonra
oda sıcaklığından 100 ºC'ye kadar geniş sıcaklık aralıklarında çeşitli gerilme seviyelerinde
gevşeme testine tabi tutulan PP numunelerin deneysel verileri rapor etmek. ii) deneysel
verileri kullanılarak denge gerilmesinin varlığını göstermek.
ABSTRACT
Many of material models include a special state variable that is called “equilibrium stress”,
“back stress” and “effective stress” also. This is very useful variable which is able to model
kinematic hardening or/and Bauschinger effect for long time solution. Equilibrium stress
cannot be measured and controlled, but this variable can be deduced from transient test and
comparison of model simulation. Basis of the model based on equilibrium stress concept are
that change of stress in relaxation test will reach constant value after a sufficient time. To
experimentally determine equilibrium stress, there are two simple methods, one of this is
conventional relaxation test and another is dip test that include special cyclic loading tests.
Different types of attempting were presented using these tests, but the results of these studies
did not precisely show equilibrium stress levels for none of materials.
This paper focuses on the experimental investigation that is related to time dependent
response of PP after strain reversal in wide interval temperatures. The aim of the paper is; i) to
report experimental data in tensile relaxation test on PP specimens subjected to stretching up
to various maximum strains and subsequent retraction down to various strains in wide interval
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of temperatures ranging from room temperature to 100 ºC ii) to demonstrate existence of
equilibrium stress using experimental data of PP.
Keywords: Equilibrium stress, relaxation, temperature effect, viscoplasticity, polypropylene.
1. Introduction
In the materials science and constitutive modeling effort, observation of relaxation behavior is
important, because stress evolution on elapsed time is used to determine characteristic
properties of a material. Unusual relaxation of polymeric materials has interesting properties
that give some clue about equilibrium stress of materials. In this study, extensive experimental
results are reported. Polypropylene (PP) specimens were imposed uniaxial tension loading in
the interval of temperature ranging from room temperature up to 100 ºC. The main aim of the
study is to reveal mysteries of unusual relaxation of both polymers. In order to investigate
these materials behavior, relaxation test after strain reversal are performed at strain rate of 10
mm/min at various stress levels under various temperature. The following properties are
observed: strain amount after the reversal influences unusual relaxation behavior of the
polymers at all temperature and stress levels.
This paper focused on experimental investigation of the time-dependent behavior of
semicrystalline polymers (PP); observed in relaxation tests on specimens subjected to loading
and partial retraction. Relaxation tests at various high temperatures at various stress levels for
two polymers are performed on the unloading segment of the stress–strain. Under these tests
conditions, the relaxation stress can increase, decrease, or decrease then increase during the
test intervals.
1.1 Materials
To investigate these behavior, firstly, Isotactic polypropylene Moplen HP 400R (density
0.905 g/cm3, melt flow rate 25 g/10 min) was purchased from Basell Polyolefins
(Switzerland). Dumbbell specimens for tensile tests (ASTM standard D-638) with crosssectional area 10.2 mm x 4.2 mm were molded by using injection-molding machine Arburg
320C.
DSC (differential scanning calorimetry) measurements were performed by means of Mettler
Toledo DSC 823E apparatus. PP samples with mass of about 20 mg were scanned at the
heating rate 12 K/min under nitrogen flow. Melting peak of polypropylene corresponded to
the temperature Tm=161 ºC. The specific enthalpy of melting Hm was calculated as 99 J/g,
which resulted in degree of crystallinity 47% (by using the specific enthalpy of melting 209
J/g for purely crystalline polypropylene [8]).
1.2 Mechanical Tests
Mechanical tests were conducted by means of universal testing machine Instron-5568
equipped with an electro-mechanical sensor for control of longitudinal strains in the active
zone of samples. Tensile force was measured by 5 kN load cell.
The experimental program included two series of tests performed at room and various high
temperatures. Each test was conducted on a virgin specimen.
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The first series involved six relaxation tests performed after tension up to a fixed maximum
elongation dmax and retraction down to various stresses σmin. In each test, a specimen was
stretched with cross-head speed 10 mm/min (which corresponded to strain rate =2x10-3 1/s)
up to dmax = 9 mm (which corresponded to maximum strain εmax=0.09), and unloaded with the
same cross-head speed down to a required stress σmin. Afterwards, the strain ε was preserved
constant, and stress σ was monitored as a function of time t. Following the ASTM protocol E328 for short-term relaxation tests, duration of relaxation tests trel = 20 min was chosen.
Experiments were carried out with minimum stresses under retraction σmin = 1, 5, 10, 15, 20
and 25 MPa.
Next, relaxation tests after strain reversal were performed at 1 MPa at various high
temperatures. These series involved tensile tests with cross-head speed 10 mm/min and
maximum strain εmax=0.15. Each test was conducted on least two virgin specimens. Test
temperatures are 23 ºC, 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC, 80 ºC, 90 ºC and 100 ºC. In experiments at
high temperature, each specimen was per-heated in a thermal chamber required temperature
for at least half an hour, and then equilibrated in the testing machine for 10 minutes before
loading.
1.3 Results
The stress-strain curves and the change of stress as a function of time at room temperature are
given in Figs. 1 and 2 respectively.

Fig. 1. Stress versus strain for PP. Symbols: experimental data in cyclic tests with strain rate
2x10-3 1/s, maximum strain εmax = 0.09, and various minimum stresses σmin. MPa.
Observations from the Fig. 2 are that evolution of the relaxation curves are depend on the
amount of strain reversal, (∆ε=εmax- ε). When amount of strain reversal is large, it continues to
increase with increasing time until it reaches an asymptotic value. If ∆ε is intermediate value,
stress at first increase up to a level and then decreases continuously with time until it
approaches a stable value asymptotically.
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Fig. 2. Stress versus relaxation time for PP. Symbols: experimental data in relaxation tests on
specimens subjected to tension up to maximum εmax = 0.09 and subsequent unloading down to
various minimum stresses σmin MPa.
Stress-strain curves of PP at various temperatures are given in Fig. 3. As can be seen in Fig. 3,
stress-strain curves are nonlinear and stress monotonically decreases with increasing
temperature maximum stress at 15% strain decreases approximately by 3 times, from 25.8
MPa at room temperature to 21 MPa at 40, 18.2 MPa at 50, 15,6 MPa at 60, 12.8 MPa at 70,
11.3 MPa at 80, 10.2 MPa at 90, and 9 MPa at 100 °C. Residual strain after unloading is
practically same for all temperatures and this value is close to 0.06 and independent of
temperature.
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Fig. 3. Stress versus strain for PP. Symbols: experimental data in cyclic tests with strain rate
2x10-3 1/s, maximum strain εmax = 0.15, minimum stresses σmin.= 1 MPa. and various
temperature levels.
Experimental results in relaxation tests at 1 MPa at various temperatures are shown in Fig. 4.
Strain reversal was very large level in these cases, for evolution of relaxation behavior at high
temperature can be observed. For all temperatures, tensile stress monotonically increases with
elapsed time. Especially, when temperatures are bigger than 40 ºC, stress level reaches
asymptotic values and then it seems to be practically constant.

Fig. 4. Stress versus relaxation time for PP. Symbols: experimental data in relaxation tests on
specimens subjected to tension up to maximum εmax = 0.15 and subsequent unloading down to
minimum stresses σmin = 1 MPa at various temperature levels.
2. Modeling
Many models use the “equilibrium stress”, also sometimes known as “the back stress”, in
characterizing the response of both polymeric and non-polymeric materials [1-4]. Several
researchers attempted to determine characteristics of the equilibrium stress. Their assumption
is that there exist loading conditions under which the relaxation processes stop so the load
may be held at constant strain indefinitely, and which the material response would normally
tend toward this equilibrium [5-7].
In the literature, there are two types of experimental to determine equilibrium stress. The first
method is similar to our test on PP that the specimen is partially unloaded and then waited for
zero stress rate at constant strain level. The second method is dip test that include cyclically
loading, firstly, specimen is load and then rapidly is unload, and then stress is fixed while
observation of strain. On the other hand, there is modified version of dip test that is conducted
using deformation history. The method is called rapid load-unload test also [8-10].
Fig. 2 and 4 show that at constant strain the stress either decrease or increases toward the
equilibrium response, depending on which side of the equilibrium response the process starts
from, and then indefinitely stays there. But these tests take very long time to reach
equilibrium stress.
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Viscoplasticity theory based on overstress (VBO) model was developed by Krempl based on
the observations of the behaviour of metals and alloys at high temperatures [11]. [12 and 13]
observed that the mechanical behaviour of the solid polymer at room temperature has a
number of similarities with the mechanical behaviour of metallic materials. In order to model
the mechanical behaviour of solid polymers, [14] developed the viscoplasticity theory based
on overstress for polymers (VBOP) by modifying the VBO model.
In this study, as the experiment is uniaxial tension test, one-dimensional equations of VBOP
model used. The flow law for small strain, incompressibility and isotropy is given by;

 g
   el   in 
F
(1)
RE

where E is Young's modulus, and F is the viscosity function. The superposed dot represents
the material time derivative. The difference between the Cauchy and the equilibrium stress is
"the overstress".     g is the overstress invariant. It can be seen that evolving of the
overtress in Fig. 5.
The evolution of the equilibrium stress is as follows;
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the  represent the positive shape function. The Shape function is influential on the transition
from the quasi-linear region to the fully inelastic flow region. It controls the modelling of the
neck region, as well as the modelling of the unloading curve. It is defined for polymeric
materials as follows [15].
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where C1 , C 2 , C3 , C 4 are the material parameters. Relation between Cauchy stress and
equilibrium stress are given in Fig. 5.
Kinematic stress adjusts the tangent module at the maximum strain of interest. It also enables
the modelling of the Bauschinger effect.
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and E t is the tangent modulus. The isotropic stress (A) is used for the
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modelling of the hardening and softening behaviour. It was taken as a constant value in this
study. The positively increasing form of the nonlinear viscosity function is;
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B is the universal constant, m is the material constant, and D is the drag stress. In order to
model the nonlinear features of the unloading curve of polymeric materials, The R parameter
n

 g k 
 , where t
is added to the elastic part of Eq. 1 [16 and 17]. It is defined as R  1  t 

A


and n are the material parameters.

Fig. 5. "Overstress" model's Cauchy-Equilibrium-Kinematic Stress Relation.
The model predictions were calculated using these determined material parameters. The
following simulations were carried out to investigate the modeling capability of VBOP for 20
min relaxation at five different stress levels (20 MPa, 15 MPa, 10 MPa, 5 MPa and 1 MPa) on
unloading path.
Stress-strain curves of PP under uniaxial tensile loading up to 9%, afterwards unloading down
to 20, 15, 10, 5, and 1 MPa respectively, with strain rate of 2x10 -3 s -1 and model predictions
are given in Fig. 6. Each stress-strain curves include 20-min relaxation experiments at all
stress levels. Model prediction and the experimental results are compatible with each other.
Especially unloading curves are captured quite well for 0.006 and 0.009 strains; however,
there is a little bit deviation at 0.0027 strains.
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Fig. 6. Stress versus strain. Specimens are subjected to tensile loading to maximum strain
εmax= 9% and subsequent unloading to various minimum stresses at 2-3 s-1, over a 20 min.
relaxation test.
VBOP model relaxation predictions for loading up to 0.009 strain and unloading down to five
different stress levels (20 MPa, 15 MPa, 10 MPa, 5 MPa and 1 MPa) are given in Fig. 7.
Mixed relaxation is observed at 20 and 15 MPa. In these stress level, there are a little bit
deviation between VBOP model prediction and experimental data for long time, but evolution
of prediction and experimental data have same characteristics. If the stress level is below 15
MPa, the material shows inverse relaxation. Good agreement between the inverse relaxation
of PP and predictions of the model are observed.
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Fig.7. Stress versus logarithmic relaxation time. Specimens are subjected to tensile loading to
maximum strain εmax= 9% and subsequent unloading to various minimum stresses at 2x10-3 s1
, over a 20 min. relaxation test.
3. Conclusions
A comprehensive study is reported on isotactic polypropylene in uniaxial tensile test with
2x10-3 1/s strain rate, tensile relaxation test with various stresses on unloading segments at
room temperature. In this study, it is observed that unusual relaxation behaviour is affected by
the difference between the maximum strain level and the current strain level. As the strain
increment increases, the relaxation behaviour changes from simple relaxation behaviour to
inverse relaxation behaviour. Additionally, Unusual relaxation behavior of PP under uniaxial
tensile loading at various temperatures is experimentally investigated. Following observations
are concluded: Unusual relaxation behavior not only depends on strain amount after strain
reversal but also on temperature.
The modified VBOP is applied to predict unusual creep/relaxation behavior of polymer at
various stresses. In addition, multiple creep behavior of polypropylene at various stress levels
at room temperature is predicted using the modified VBOP model. Comparisons between the
VBOP model prediction and experimental data of polypropylene reveal that the VBOP model
has good capability to predict unusual relaxation behaviour of polyproplyene.
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ABSTRACT
Synthetic graphite(SG) is frequently used to improve electrical conductivity and thermal
conductivity of polymers. SG filling into polymers changes the rheological properties of
polymers. In this study, the effect of SG filling into polypropylene copolymer (PPc) on the
rheological properties of PPc was investigated. SG filled PPc composite pellets were prepared
by using twin screw extruder (Leistritz Extruder Corporation Model ZSE 27). SG was fed into
polymer melt from the side feeder. Rheological properties of PPc and SG filled PPc
composite pellets were determined by using a capillary rheometer (Göttferd, Rheograph 20).
Apperent and corrected data were used for investigation of rheological properties of PPc and
SG filled PPc composites. In addition to apperent viscosity and shear stress, normal stress
difference values for PPc and SG filled PPc composites were also obtained. The results were
evaluated by Carreau-Winter model. SG filling into PPc increased zero-shear viscosity value
of PPc. 10 and 30 wt% of SG has not led to considerable increase in zero-shear viscosity of
PPc. However 50 wt%SG filling ito PPc has largely increased zero-shear viscosity.
ÖZET
Sentetik grafit (SG) polimerlerin elektriksel ve termal iletkenliklerini iyileştirmek için sıklıkla
kullanılır. Polimerin içine SG yüklenmesi polimerin reolojik özelliklerini de değiştirir. Bu
çalışmada amaç polipropilen kopolimerin (PPc) içerisine yüklenen SG’nin reolojik
özelliklerini nasıl değiştirdiğini ortaya koymaktır. SG yüklenmiş PPc kompozit pelletler
Leistritz Extruder Corporation ZSE 27 model çift vidalı ekstrüder kullanarak üretilmiştir. SG
yüklenmesi polimer eriyiğinin içine ekstrüderin yan besleyicisinden yapılmıştır. PPc ve SG
yüklenmiş PPc kompozitlerin reolojik özellikleri Göttferd, Rheograph 20 model kapiler
reometre kullanarak incelenmiştir. PPc ve üç farklı oranda SG yüklemiş PPc kompozitlerin
gözlemlenen ve düzeltilmiş verileri kullanarak reolojik özellikler incelenmiştir. Görünür
viskozite ve kayma gerilmesi değerlerine ek olarak, PPc ve SG yüklemiş kompozitlerin
normal gerilim fark değerleride bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar Carreau-Winter modeli
tarafından değerlendirilmiştir. SG yüklenmesinin PPc nin sıfır-kayma viskozitesini arttırdığı
bulunmuştur. %10 ve %30 SG yüklenmesi sıfır-kayma viskozitesini çok fazla arttırmaz iken
%50 yüklenmesi ise ciddi oranda arttırmıştır.
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1. Giriş
Yaygın kullanılan thermoplastik polimerlerin termal iletkenlik değerleri 0.1 W/mK ile 0.4
W/mK arasındadır[1]. Son yıllarda termal yönetim uygulamalarında termal iletken özellikli
kompozitlere olan gereksinim artmaktadır. Özellikle soğutma sistemleri, güç üretim
sistemleri, ısı transfer cihazları, termal kaplamalar, elektronik mühendisliğinde ve havacılık
uygulamlarında metallerin ve seramiklerin yerine termal iletken özellikli polimerlerin
kullanılma potansiyeli ortaya çıkmıştır[2]. Plastiklerin termal iletkenlik özelliğine sahip
uygulamalar için iletken katkı maddeleri ile yüklenmesi gerekmektedir. İletken özellikli bu tür
maddeler metal tozları, seramik tozları ve karbon esaslı maddelerdir[3-5]. Tercih edilen
karbon esaslı malzemelere örnek olarak karbon siyahı, grafit, karbon fiber, karbon nanotüpler
ve grafen verilebilir[6-9]. Karbon esaslı malzemelerin polimerlerle yaptıkları kompozitlerin
çekme ve eğme dayanımları gibi mekanik özellikleri sıkça çalışılmasına rağmen reolojik
karakterizasyonuna dair çalışmalar oldukça sınırlıdır[5].
Eğer etkili ve ekonomik bir şekilde karbon esaslı maddelerle polimerlerin yığın üretimi
yapılmak isteniyorsa akış özelliklerinin iyi bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu
çalışmada farklı oranlarda sentetik grafit ile yüklenen PPc’nin bazı reolojik
karakteristiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kompozitlerin reolojik özelliklerini kontrol
eden temel faktörler ilave edilen katkı maddelerin oranları ve dağılma biçimleri olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle sentetik grafitten ağırlıkça %10 (PPc+10SG), %30 ( PPc+30SG)
ve %50 (PPc+50SG) olmak üzere üç farklı oranda PPc’ nin içine çift vidalı ekstrüder ile
yüklenmiş, kompozit granüller üretilmiş ve kapiler reometre kullanılarak bazı reolojik
özellikleri belirlenmiştir.
2. Deneysel Kısım
2.1. Malzemeler
İzmir Makine San. A.Ş.’den temin edilen LG M 1600 model polipropien kopolimeri (PPc )
kullanılmıştır. SG olarak ise Asbıry NJ’den temin edilen Thermocarb TC kodlu ürün
kullanılmıştır.
2.2. Kompozit üretimi
Kompozitler Leistritz marka ZSE 27 model aynı yönlü dönen çift vidalı bir ekstrüder
kullanılarak elde edilmiştir. SG beslenmesi Brabender marka yan besleyicilerden yapılmıştır.
Çift vidalı ekstrüderden çıkan ürün su banyosu ve pelletleştiriciden geçerek granül haline
getirilmiştir.
2.3. Reolojik analiz
PP ve SG dolgulu PP kompozit granüllerin reolojik analizleri Göttferd marka Rheograph 20
model kapiler reometre kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

471

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

1

2

3

Seki , Şen ve Sarıkanat

3. SAYISAL SONUÇLAR
PPc ve SG yüklenmiş PPc kompozitlerin görünür viskozite değerlerinin görünür kayma hızı
ile değişimi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Görünür kayma viskozitesinin görünür kayma hızı ile değişimi
Kayma hızı arttıkça görünür viskozitesinin azaldığı görülmektedir. Çalışılan kayma hızı
aralığında PPc ve SG dolgulu PPc kompozitlerin kesme incelmesi (shear thinning) akış
davranışına sahip olduğu görülmektedir. Yüksek kayma hızlarında eğriler birbirine
yaklaşmaktadır. PP’nin içine %10 ve %30 SG eklenmesinin eriyiğin akışını kolaylaştırdığı ve
bir yağlayıcı etkisi gördüğü, %50 SG eklenmesinde ise bu etkinin ortadan kalktığı
görülmektedir.
Kesme incelmesi davranışı genellikle Denklem 1’de gösterilen “power law” modeli tarafından
incelenir. Bu nedenle elde edilen sonuçların kesme incelmesi bögesinde aşağıdaki denkleme
uygunluğu da araştırılmıştır.
=Kγn-1

(1)

Denklemdeki  değeri viskoziteyi γ ise kayma hızını göstermektedir. Newtonian akışkanlarda
n değeri 1’e yaklaşmaktadır. Ayrıca n değeri ne kadar küçük ise polimer o kadar daha fazla
kesme incelmesi davranışı gösterdiği bilinmektedir. Logaritması alınarak lineer hale getirlen
denklem kullanılarak Şekil 2’de gösterien grafik elde edilmiştir. Grafiğin kayma ve eğim
değerlerinden yararlanarak Çizelge 1 oluşturulmuştur. Çizelge 1’den görüldüğü gibi n değeri
1’den küçük çıkmıştır. Bu da PP ve SG dolgulu PP kompozitlerde kesme incelmesi
davranışını desteklemektedir.
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Şekil 2. Viskozite ile kayma hızının logaritmik değişimi.
Çizelge 1. Logaritmik grafikten elde edilen veriler
Sample

K

n

R2

PPc

1208

0.592

0.972

PPc+10SG

676

0.635

0.953

PPc+30SG

1143

0.576

0.978

PPc+50SG

3281

0.494

0.989

Kayma gerilmesinin kayma hızı ile değişimi Şekil 3’de gösterilmiştir. Düşük kayma hızı
değerlerinde kayma gerilmelerinin birbirine yakın olduğu, kayma hızı arttıkça farkın daha
belirgin olmaya başladığı görülmektedir. Şekil 3’den de görüldüğü gibi PPc+10SG’nin en
düşük kayma gerilmesine sahip olduğu görülmektedir. Polipropilene %10 ve %30 SG
eklendiğinde kayma gerilmesinin düştüğü, %50 SG eklendiğinde ise kayma gerilmesinin
arttığı ortaya çıkmıştır. Buradan %10 ve %30 SG eklenmesinin yağlayıcı etkisinden dolayı
daha düşük kuvvette akmasına yol açtığı, %50 SG eklenmesinin ise akmayı zorlaştırdığı
sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca Şekil 3’den PP ve SG dolgulu PP kompozit eriyiklerin pseudoplastik bir akışkan gibi davrandığı sonucuna götürebilir.
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Şekil 3. Kayma gerilmesinin kayma hızı ile değişimi
Normal gerilme farkının kayma hızı ile değişimi Şekil 4’de gösterilmiştir. Normal gerilme
farkının kayma hızı arttıkça arttığı görülmektedir. Aynı kayma hızında en yüksek normal
gerilme farkı %50SG içeren PPc’ye aittir. Ayrıca %10SG ve %30 SG ilavesi ile normal
gerilme farkının azaldığı ortaya çıkmıştır.

Şekil 4. Normal gerilme farkınını kayma hızı ile değişimi
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Veriler Carreau–Winter modeli açısından değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge
2’de özetlenmiştir. PP’nin sıfır kayma viskozitesi 224 Pas bulunmuştur. SG ilavesi ile sıfır
kayma viskozitesi arttığı gözlenmiştir. Bu artış %10 ve %30’da düşük oranda iken %50SG
ilavesi ile sıfır kayma viskozitesi yaklaşık 4 kat artmıştır.

(2)

η0 Sıfır kayma viskozitesi [Pas], λ Geçiş zamanı [s], mc Viskozite katsayısı
Çizelge 2. Carreau–Winter modeline göre elde edilen fonksiyon parametreleri

η0 Sıfır kayma
viskozitesi [Pas]

λ Geçiş zamanı
[s]

mc Viskozite
katsayısı

R2

PPc

224

4.98E-03

7.30E-01

0.99

PPc+10SG

231

1.33E-02

6.21E-01

0.99

PPc+30SG

246

8.90E-03

6.86E-01

0.99

PPc+50SG

854

4.04E-02

6.37E-01

0.99

Numune

Uzama viskozitesine karşı uzama hızının değişimi Şekil 5’de gösterilmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi PPc, PPc+10SG, PPC+30SG örneklerinin uzama viskozitelerinin kayma
gerilmesi ile değişimi birbirine benzemektedir. Yüksek uzama hızlarında 250 Pa.s değerine
kadar ulaşmaktadır. Genel olarak PPc en düşük uzama viskozitesi değerine sahiptir. %10SG
ve %30 SG eklenmesi ile uzama viskozitesinde az da olsa bir artış gözlenmiştir. Bununla
birlikte en yüksek SG içeren (50%) kompozit örneğin değişimi ise oldukça farklı bir yol
izlemektedir. PPc+50SG için uzama viskozitesi ani bir artıştan sonra azalmaya başlamıştır.
PPC+50SG’nin uzama viskozitesi PPc, PPC+10SG, PPC+30SG’nin uzama viskozitelerinden
oldukça yüksektir. Bu bağlamda kayma viskozitesi ile uyumlu sonuc elde edilmiştir. Düşük
uzama hızlarında PPc+50SG yaklaşık olarak 3000 Pa.s uzama viskozitesi değerine kadar
ulaşmaktadır.
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Şekil 5. Uzama viskozitesinin uzama kayma gerilmesi ile değişimi

4. SONUÇLAR
%10 ve %30 SG ilavesi ile görünür viskozitenin azladığı, %50 SG ilave edince ise görünür
viskozitenin arttığı ortaya konmuştur. %10 ve %30 SG ilavesinin yağlayıcı bir etki gösterdiği
%50 ilavesinin ise boyle bir etki göstermediği belirlenmiştir. Buradan yüksek SG miktarının
yağlayıcı etkiyi azalttığı söylenebilir. Ayrıca SG ilavesinin sıfır kayma viskozitesini arttırdığı
gözlenmiştir. Bu artış %10 ve %30 SG ilavesi ile oldukça düşük iken, %50 SG ilavesi ile
yaklaşık 4 kat civarında olmuştur.
PP ve SG dolgulu PP kompozit eriyiklerin pseudo-plastik bir akışkan gibi davrandığı ortaya
konmuştur. Aynı kayma hızında en yüksek normal gerilme farkı %50SG içeren PPc’ye aittir.
Ayrıca %10SG ve %30 SG ilavesi ile normal gerilme farkının azaldığı ortaya çıkmıştır. PPc,
PPc+10SG, PPC+30SG örneklerinin uzama viskozitelerinin kayma gerilmesi ile değişimi
birbirine benzemekte iken %50 SG içeren PP kompozitin ise oldukça farklıdır.
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F-16 UÇAĞINDAKİ YARDIMCI İNİŞ TAKIMININ GERİLMEDEFORMASYON ANALİZLERİ
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ABSTRACT
Stress is known as internal force values acting on a unit area of a part. Stress-deformation
analyzes play an important role in finding structural safety and integrity. According to
literature, aircraft faults during landing are more frequent than faults occurring during takeoff
and flight. In this study, the geometry of the auxiliary landing gear on the F16 aircraft was
drawn in the Solidworks package program, which is one of the computer-aided design
programs. Later, the the finite element analysis is performed on the ANSYS program of the
drawing design. Stress and deformation values are determined for each part of the landing
gear of F 16 aircraft. Two results are obtained by interpreting the stress-strain analyzes. The
first result is the reduction in maximum stress when the shaft diameter in the landing gear is
increased. The second is the increase in maximum stress and maximum deformation when the
moment is applied. With these analyzes, endurance tests are carried out by obtaining the
stress-strain values of each part for different shaft sizes of the aircraft landing gear.
ÖZET
Gerilme, bir parçanın birim alana etki eden iç kuvvet değerleri olarak bilinmektedir. Gerilmedeformasyon analizleri, yapısal güvenlik ve bütünlüklerin bulunmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Literatüre göre uçakların, iniş sırasında oluşan arızalar kalkış ve uçuş sırasında
oluşan arızalardan daha fazladır. Bu çalışmada, F16 uçağında bulunan yardımcı iniş takımının
geometrisi bilgisayar destekli tasarım programlarından biri olan Solidworks paket
programında çizilmiştir. Daha sonra çizimi yapılan tasarımın ANSYS programın da sonlu
elemanlar analizi gerçekleştirilmiştir. F16 uçağının iniş takımının her parçasında oluşan
gerilme değerleri ve deformasyon değerleri belirlenmiştir. Yapılan gerilme-deformasyon
analizleri yorumlanarak iki sonuç elde edilmiştir. Bunlardan birincisi iniş takımındaki mil
çapı arttırıldığı zaman maksimum gerilmenin azalmasıdır. İkincisi ise moment uygulandığı
zaman maksimum gerilme ve maksimum deformasyonun artmasıdır. Bu analizler ile uçak iniş
takımının farklı mil boyutları için her bir parça üzerine düşen gerilme-deformasyon değerleri
elde edilerek dayanıklılık testi yapılmıştır.
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GİRİŞ
Bilindiği üzere iniş takımları uçağın ağırlığını taşıyan, iniş-kalkış yaparken uçağın yaptığı
sarsıntıya karşı uçak gövdesini dış sarsıntılardan koruyan, uçak hareket ederken yada yerde
taksi yaparken sarsıntıları en aza indirgeyen uçak elamanlarıdır. İniş takımları uçağın
büyüklüğüne, amacına, taşıyacağı yük miktarına ve buna ek olarak diğer fonksiyonlara göre
çeşitli isimler altında değerlendirilmektedir. Normal bir uçakta ana iniş takımları ve yardımcı
iniş takımı bulunmaktadır [1]. Yardımcı iniş takımları genellikle uçağın burnunda yada
kuyruğunda bulunan ve ana yükü kendi üzerine alarak ana iniş takımındaki yükü azaltıp inişin
daha emniyetli olarak gerçekleşmesine yardımcı olmakta ve uçağın yerde hareketi sırasında
uçağa yön vermesini sağlamaktadır [2]. Uçakların üretilmesi ve üretilen malzemelerin
ömürleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bu yüzden önce birçok analiz
yapılmalıdır. Bu analizleri yapmak için en çok sonlu elemanlar metodunu kendisine ilke
edinmiş ANSYS yazılım programı kullanılmaktadır [3]. Tümer’in yaptığı çalışmada [3],
NACA 4424 ve NACA 4415 profilli uçak kanadında oluşan titreşim analizi ANSYS
programında analiz etmiştir. Bu iki farklı kanat modelinin birbiriyle karşılaştırılması
yapmıştır. Heirendt vd. çalışmalarnda [4], bir uçak iniş takımı alt sürgülü yatağının ısıl
davranışının incelenmesi için kararlı bir durum modeli sunmuşlardır. Bu alt sürülü yatağın
yağlanması ve yağlanmaması sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Sevgi’ nin yaptığı çalışmada
[6], hafif ticari bir helikopter için tasarlanan kızak tipi iniş takımına verilen sınır şartları ve
belirlenen yükleme durumları için en uygun sonuçları elde etmiştir. Geometrisi ve ana
boyutları verilen bu iniş takımı için analizden önce ANSYS bilgisayar programı ile
modelleme yapmıştır.
Bu çalışmada ise F16 uçağının yardımcı iniş takımının gerilme-deformasyon analizini
ANSYS programında gerçekleştirilmiştir. Analizlerde 2 model kullanılmıştır. Bu modellerden
birincisi uçağın jant kısmından belirli büyüklükte kuvvetlerin verilmesi. İkincisi ise 1.
Modelde verilen kuvvetlerinin yanı sıra belirli büyükte momentin uygulanmasıdır. Ayrıca 1.
Model de kullanılan iniş takımının mil yarıçapının artırılması sonucunda iniş takımında
meydana gelen gerilme ve deformasyon değerleri incelenmiştir.
MODELLEME VE SAYISAL SONUÇLAR
Sayısal çalışmada ilk olarak gerilme-deformasyon analizlerinde kullandığımız iniş takımının
tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım gerçekleştirilirken F-16 uçağının yardımcı iniş takımı
referans alınmış ve iniş takımının pistonu, silindiri, mili, jantı ve tekerlekleri Solidworks
programında çizilmiştir. Bu çizimlerin teknik resimleri sırasıyla Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil
4 ve Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil 1. İniş takımının pistonu
Şekil 2. İniş takımının silindiri
Şekil 1’de gösterilen pistonunun içinden 2 farklı çapta mil geçirilerek 2 jantın birbiri ile
bağlantısı sağlanmıştır. Şekil 2’de gösterilen silindir ise üst kısmından uçağa sabitlenmiştir.

Şekil 3. İniş takımının mili
Şekil 4. İniş takımının jantı
Bu çalışma için Şekil 3’de gösterilen mil farklı iki boyutta (yarıçapı 36 mm ve 52 mm)
tasarlanmıştır. Bu miller pistonun içerisinden geçirilerek 2 jantın bağlantısı
gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’de gösterilen jant ise lastiklerin üzerine takıldığı ve mil ile
bağlantısını sağlayan iniş takımlarının en önemli parçalardan biridir. İniş takımlarının jantları
alaşımlı çelikten yapılmıştır.
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Şekil 5. İniş takımının tekerleği
Jant ve lastiklerin teknik sağlamlıklarının kalkış ve iniş esnasında önemi büyüktür. Jant
kırılma veya lastik patlama olayı, iniş ve kalkışta uçağın dengesini bozacağı gibi uçakta
büyük hasarların oluşumuna neden olur. Bu yüzden uygun jant ve lastiklerin seçilmesi
gerekir.
İniş takımının her bir parçası Solidworks programının montaj kısmında birleştirilerek Şekil
6’da gösterilen iniş takımı oluşturulmuştur.

Şekil 6. İniş takımının teknik resmi
Sayısal çalışmanın ikinci aşamasında ise F-16 uçağının burun iniş takımı referans alınarak
oluşturulan
iniş
takımının
Ansys
programında
gerilme-deformasyon
analizi
gerçekleştirilmiştir. Gerilme-deformasyon analizi yapılırken Ansys programında yapı
(structure) modülü ile çözüm yapılmaktadır. Solidworks de tasarımını gerçekleştirdiğimiz iniş
takımının mil çapını değiştirerek oluşturulan 2 farklı iniş takımı modeli sırasıyla yapı
modülüne aktarılmıştır. Ansys’e aktarılmış şekli Şekil 7’deki gibi gösterilmektedir.
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Şekil 7. İniş takımının Ansys’de gösterimi
Analizler yapılırken iniş takımının her bir parçasının hacmi birbirinden farklı olduğu için ağ
yapısı oluşturulurken 2 mm olarak seçilmiştir. Bu 2 mm her bir parçanın bir kenarının alması
gereken maksimum uzunluğu göstermektedir. Ayrıca beş parçanın temas yüzeylerindeki
elemanların sayısının, çözüm hassasiyeti açısından daha fazla olmasında faydası olduğu için 5
parçanın birbirine temas eden yüzeyleri için ağ yapısının boyutu 1 mm olarak seçilmiştir.
Şekil 8’de ise yapılan bu ölçülendirme sonucunda iniş takımının ağ yapısı gösterilmiştir.

Şekil 8. İniş takımının ağ görüntüsü
Ayrıca yaptığımız gerilme-deformasyon analizlerinde 2 model göz önüne alınmıştır. Bu
durumlardan birincisi Şekil 9’da gösterildiği gibi farklı mil boyutlu iniş takımı modellerine
sınır şartları olarak silindirin ankastre olarak sabitlenmesi ve jantlarına bir uçağın ağırlığının 3
de biri kadar olan kuvvetin (385,6 KN) binde birlik kuvveti (385,6 N) uygulanmıştır. Şekil
10’da gösterilen ikinci model ise farklı mil boyutlu iniş takımı modellerine sınır şartları olarak
1. modeldeki sınır şartlarının yanı sıra birde 100 N.m’ lik bir dönme momenti uygulanmıştır.
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Şekil 9. 1. Modelin sınır şartları
Şekil 10. 2. Modelin sınır şartları
En son aşama olarak gerilme-deformasyon analizi için gerekli olan sonuçların önceden
belirlenmesi için, analiz yapılmadan önce “Solution” kısmında ne tür sonuçlar istediğimizi
tanımlamamız gerekmektedir. Bu çalışmada Von-Mises (Esdeğer) gerilmeleri, maksimum
kayma gerilmeleri ve Total Deformasyonları tanımlanarak analiz gerçekleştirilmiştir.
İniş takımındaki parçasından biri olan milin yarıçapı 36 mm’ den 52 mm’ ye yüksetilip
yeniden geometri oluşturulmuştur. Bu oluşturduğumuz 2 geometri karşılaştırılarak Ansys
Workbench değerleri incelenmiştir. Şekil 11’ de görülen 36 mm’ lik iniş takımında ençok
deformasyon jant kısmında gerçekleşmiş ve ortalama değeri 2,4644.10-6 m olduğu
görülmüştür. Şekil 12’ de ise 56 mm’ lik iniş takımının yine ençok deformasyonu jant
kısmında gerçekleşmiş ve değerinin 4,617.10-6 m olduğu görülmüştür.

Şekil 11. 1. Model ve 36 mm’ lik iniş takımında oluşan toplam deformasyon
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Şekil 12. 1. Model ve 52 mm’ lik iniş takımında oluşan toplam deformasyon
Şekil 13’de görülen 36 mm’ lik iniş takımında maksimum temel gerilmeler piston kısmında
oluşmuştur ve ortalama değerinin 2,516.105 Pa olduğu görülmektedir. Şekil 14‘de ise mil
yarıçapı 52 mm olan iniş takımının maksimum temel gerilmeleri pistonda gerçekleşmiş ve
değerinin 2,0989.105 Pa olduğu görülmüştür.

Şekil 13. 1. Model ve 36 mm’ lik iniş takımında oluşan maksimum gerilmeler

Şekil 14. 1. Model ve 52 mm’ lik iniş takımında oluşan maksimum gerilmeler
Mil yarıçapı 52 mm olan ve 2. Model iniş takımında oluşacak olan toplam deformasyon
miktarı Şekil 15’de gösterilmiştir.

Şekil 15. 2. Model ve 52 mm’ lik iniş takımında oluşan toplam deformasyon
Şekil 15’de gösterilen 2.Model ve 52 mm’ lik iniş takım modelinin toplam deformasyon
miktarının maksimum değeri 0,0083278 mm’ dir. Şekil 12’de gösterilen 1. Modelin ve 52
mm’ lik olan iniş takımının maksimum toplam deformasyon değeri ise 0,004617 mm’ dir. İniş
takımına 100 N.m‘ lik bir moment uyguladığımızda toplam deformasyon miktarının yaklaşık
olarak 1.8 kat artığı görülmüştür.
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Mil yarıçapı 52 mm olan 2. Model iniş takımında oluşacak olan maksimum gerilmeler Şekil
16’da gösterilmiştir.

Şekil 16. 2. Model ve 52 mm’ lik iniş takımında oluşan maksimum gerilmeler
Şekil 16’da gösterilen 2. Model ve 52 mm’ lik iniş takım modelinde meydana gelen
maksimum gerilme miktarının 0,30692 MPa olduğu görülmektedir. Şekil 14’de iniş takımına
moment uygulamadığımız zamanki değeri ise 0,20989 MPa’ dır. Sonuç olarak moment
uygulandığımız da maksimum gerilme miktarı artmaktadır. Ayrıca iniş takımının silindir
parçasında oluşan gerilme değerinin artığı görülmüştür.
İniş takımının 1. Modeli için 36 mm’ lik ve 52 mm’ lik iniş takımının deformasyon
miktarlarının sayısal olarak karşılaştırılması Şekil 17’de verilmiştir.

Şekil 17. 1. Model-Boy-Deformasyon miktarı
Şekil 17’de görüldüğü üzere jant kısmından verdiğimiz kuvvetten dolayı jant kısmına yakın
yerlerde (x ekseninin 0,1 olduğu) daha fazla deformasyona uğramıştır. Ankastre
mesnetlediğimiz kısıma doğru ise deformasyon git gide sıfıra daha çok yaklaşmaktadır. Mil
çapının büyük olduğu sistemde meydana gelen toplam deformasyon miktarı, mil çapının
küçük olduğu sistemdeki toplam deformasyondan daha fazladır. Bu durumda toplam
deformasyon miktarını azalmak için mil çapını küçültmek gerektiği sonucuna varılmıştır.
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Şekil 18. 1. Model-Boy-Maksimum gerilme
Şekil 18’de görüldüğü üzere iniş takımındaki maksimum gerilmeler mil çapı ile ters
orantılıdır. Mil çapının artırılması maksimum gerilme miktarını azaltmaktadır. Şekil 19’da
iniş takımında mil yarıçapı 52 mm iken alt parçaya 100 N.m’ lik bir moment uygulandığı
zaman toplam deformasyon miktarının maksimum değeri 0,0083278 mm’ dir. Momentin
uygulanmadığı zaman sadece kuvvet uygulandığında maksimum toplam deformasyon değeri
0,004617 mm’ dir.
Sonuç olarak moment sisteme uygulandığı zaman maksimum
deformasyon miktarını artırır. Şekil 20’de moment uygulandığımız da maksimum gerilme
miktarı artmaktadır.

Şekil 19. Momentli-Momentsiz toplam deformasyon

Şekil 20. Momentli-Momentsiz toplam gerilme
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SONUÇLAR
Bu çalışmada F-16 uçağının yardımcı iniş takımlarından biri olan burun iniş takımının
Solidworks’de çizimi ve Ansys programında gerilme-deformasyon analizi yapılmıştır.
İniş takımı; silindir, piston, mil, jant ve tekerlek olmak üzere 5 parçadan oluşmaktadır.
Solidworks’de jantları birbirine bağlayan 36 mm yarıçapında mil ile yapılan iniş takımı ve 52
mm yarıçapında mil ile yapılan iniş takımı olmak üzere 2 çizim gerçekleştirilmiştir.
Solidworkste çizdiğimiz bu iniş takımı modellerinin Ansys Workbench 14.5 aktarımı
gerçekleştirilmiştir ve 2 model oluşturulmuştur. 1. Model için Ansys programında iki çizim
için aynı sınır şartları verilerek analiz gerçekleştirilmiştir. Sınır şartları olarak jant kısımlarına
385,6 N büyüklüğünde kuvvetlerin verilmesi ve silindirin ankastre mesnet seçilmesi
sonucunda oluşacak çözümlerin karşılaştırlması yapılmıştır. 2. Modelde ise mil yarıçapı 52
mm olan pistona 100 N.m’ lik bir moment uygulanmıştır. Bu modele momentin nasıl bir etkisi
olduğu incelenmiştir.
Analizlerin değerlendirilmesi sonunda iki sonuç ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki iniş
takımındaki mil yarıçapı arttırıldığı zaman maksimum deformasyonun artması ve maksimum
gerilmenin azalmasıdır. Bunlardan ikincisi ise moment uygulandığı zaman maksimum
gerilme ve maksimum deformasyonun artmasıdır. İleriki çalışmalarda ana iniş takımları için
yapılan çalışmalar yapılacaktır.

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

[5]

[6]
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ÇİMENTO BAZLI MALZEMELERİN KIRILMA TOKLUĞU
PARAMETRELERİNİN HESABI İÇİN BİR METOT
Ragıp İnce, A. Tevfik Bildik
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ
ABSTRACT
To analyze a concrete structure according to fracture mechanics, its fracture parameters are
needed to be determined at first. Many non-linear fracture models have been proposed by
design codes and investigators to determine fracture parameters of concrete. These models
can be classified as the cohesive crack models and the effective crack models. Although the
notched beam specimens have been commonly used in concrete fracture, cubical/cylindrical
specimens have some advantages such as compactness and lightness. In this study, the wedgesplitting tests on cube specimens with different cement contents and water/cement ratios were
performed for fracture models based on the effective crack model and the double-K model. In
addition, the compressive strength values on cubes with 150 mm of these mixes were
determined. Consequently, some relationships based on regression between the initial and the
critical fracture toughness parameters and the strength properties and water/cement ratios of
concrete were derived. The results of the split-cube tests look viable and very promising.
ÖZET
Beton bir yapıyı kırılma mekaniğine göre analiz edebilmek için ilk önce kullanılan
malzemenin kırılma parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Betonun kırılma parametrelerini
belirlemek için şartnameler ve araştırmacılar tarafından birçok lineer olmayan kırılma
mekaniği modelleri önerilmektedir. Bu modeller kohezif ve eşdeğer elastik çatlak
yaklaşımları olarak sınıflandırılmaktadır. Betonun kırılma mekaniğinde kiriş numuneler
yaygın olarak kullanılmakla birlikte, küp ve silindir 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 efektif çatlak ve çift-K kırılma modellerine göre betonun başlangıç ve kritik
kırılma tokluk parametreleri tayin edilmiştir. Ayrıca aynı karışımlardan 150 mm. boyutunda
küp numuneler üzerinde basınç deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak betonun kırılma tokluk
parametreleri ile basınç mukavemeti ve su/çimento oranı arasında bazı regresyon bağıntıları
türetilmiştir.
GİRİŞ
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
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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.

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, kama-yarma numuneleri üzerinden betonun başlangıç ve
kritik kırılma tokluğu parametrelerini hesaplamak için, çimento bazlı malzemelerin kırılma
mekaniğinde popüler iki metot olan efektif çatlak modeli ve çift-K modeli kombine edilmiştir.
Bunun için farklı beton karışımlarından oluşan sekiz seri kama-yarma numuneleri üretilmiş ve
elde edilen sertleşmiş beton deneyi sonuçlarına göre bazı ampirik formüller türetilmiştir.
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
parametrelerinin tayininde kullanılması üzerine birçok çalışma yapılmıştır [10-13]. Betonun
kırılma mekaniğinde, küp ve silindir numuneler üzerine yapılan deneyler: 1) Kama-Yarma ve
2) Yarmada-çekme olmak üzere iki kategoride incelenmektedir. Kama-Yarma deneyleri ilk
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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 [10-13].
Kama-yarma numunelerinin ilk çıkış noktası metallerin kırılma parametrelerinin tayininde
kullanılan standart kompakt-çekme numunesidir. Günümüzde betonun kırılma mekaniğinde
çok popüler olan kama-yarma numuneleri Brühwiler ve Wittmann [10] tarafından Şekil 2’de
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 [14]:

KI 

PH
b d

2   0.886  4.64  13.32 2  14.72 3  5.6 4 
3
1    2

(1)

Burada Şekil 2 de belirtildiği gibi b numune genişliği, d numune boyutu ve =a/d relatif
çatlak boyudur. PH kamaya gelen yatay kuvvet bileşeni Şekil 2d den aşağıdaki gibi
hesaplanabilir.

PH 

PV
1   tan
PV 
2  tan 
2 tan

(2)

a)
PV
PV
d

d1

a0

PH

b
2h
b)



PV
2
PV

c)

d)

Şekil 2. Kama-yarma deneyi a) Kompakt bir kiriş numunesi olarak kama-yarma numunesi
b) Numune detayı c) Yükleme d) Kama kuvvetleri
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
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ağzı açılımı deplasmanı değeridir. Kama-yarma numuneleri için bu değer aşağıdaki gibi
hesaplanabilir.

P 1  
2
3
4
5

 2.163  12.219  20.065  0.992  20.609  9.9314
bE   1   
2

CMOD 





(3)

Burada E’ malzemenin elastisite modülüdür. Diğer önemli LEKM bağıntısı çatlak ucu açılımı
değeri kiriş numunelere benzer olarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir [15].
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.

DENEYSEL ÇALIŞMA
Betonun kırılma mekaniği üzerine yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, basınç
mukavemeti, su/çimento oranı, maksimum agrega çapı ve agrega tipinin kırılma parametreleri
üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir [16-18]. Bu çalışmada 150 mm.’lik küplerden
oluşturulan kama-yarma numuneleri farklı doz ve su/çimento oranlarında hazırlanan üç farklı
çentik boyu için test edilmiştir. Her bir çentik boyundan iki numune olmak üzere her karışım
için toplam altı adet çentikli numune üretilmiştir. Aynı zamanda özdeş mukavemet tayini için
yine 150 mm.’lik küplerden basınç numuneleri dökülmüştür. Karışımlarda maksimum agrega
çapı 16 mm olan nehir agregası kullanılmıştır. 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 Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’de s/ç
su/çimento oranı, fc betonun silindir basınç mukavemeti, a0 başlangıç çentik boyu ve PV
numunelerin tepe basınç yüküdür. Şekil 2’deki 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.
SONUÇLARIN ANALİZİ
Deney sonuçları, betonun kırılma mekaniğinde popüler iki metot olan efektif çatlak [7] ve
çift-K modellerine [9] göre analiz edilmiştir. Efektif Çatlak Modeli (EÇM), betonun kırılma
parametrelerini hesaplamak için Şekil 3 te görüldüğü gibi çentikli üç noktalı eğilme
numunelerinin yük-deplasman (P-) ilişkisini kullanmaktadır. Modelde, belirli bir a0
başlangıç çatlak uzunluğuna sahip numunenin maksimum yüküne karşılık gelen sekant
modülü, farklı bir a0 başlangıç çatlak uzunluklu kirişin dinamik modülüne eşdeğer olduğu
duruma karşılık gelen a0 başlangıç çatlak uzunluğu değeri efektif çatlak uzunluğu ae (ki bu
değer deneysel sonuçlardan biraz büyüktür) olarak kabul edilir. Sonuç olarak bu efektif çatlak
uzunluğuna karşılık gelen kırılma tokluğunun kritik değeri K Ice esas alınırsa modelin iki
parametreli olduğu ortaya çıkar. Bununla beraber bu yaklaşımda efektif çatlak boyu aşağıdaki
ampirik formülle hesaplanabilir:


a
 e  e   1  u
d
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Burada g maksimum agrega çapı, 1 = 0.088, 2 = -0.208, 3 = 0.451, 4 = 1.653 ve u nominal
dayanım Şekil 2 den klasik mukavemet yaklaşımı ile aşağıdaki gibi ifade edilebilir [19]:

u 

PH 6 PH d 2 4 PH


bd
bd
bd 2

(6)

Betonun elastisite modülü [MPa], ACI-318 [20] den aşağıda verilen şekliyle hesaplanmıştır.
Ec  4730 f c

(7)

Sonuç olarak İfade (5) ten elde edilen çatlak boyu İfade (1) de yerine konularak kritik kırılma tokluğu
hesaplanabilir.
P
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 KI =KIc

a0 /d

e

d
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a0 /d için a e /d
Pi
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S

c



Şekil 3. Efektif çatlak modelinin geometrik yorumu
Çizelge 1. Numunelerin malzeme özellikleri, kırılma yükleri ve kırılma parametreleri
Seriçökme

Dozaj
kg/m3

s/ç

fc
MPa

A-12

250

0.81

19.24

B-6

250

0.76

22.45

C-12

330

0.58

35.56

D-6

325

0.56

36.97

a0
mm

PV
kN

ae/d

K Ice

50
50
80
80
95
95
50
50
80
80
95
95
50
50
80
80
95
95
50
50
80

2.59
2.71
1.23
1.21
0.71
0.70
2.78
2.93
1.42
1.36
0.89
0.87
3.37
3.65
1.68
1.68
1.01
0.90
3.45
3.35
1.72

0.523
0.520
0.695
0.696
0.799
0.800
0.524
0.520
0.689
0.692
0.783
0.786
0.527
0.521
0.694
0.694
0.794
0.806
0.526
0.528
0.694

MPa√m
0.883
0.914
0.843
0.836
0.948
0.945
0.949
0.988
0.944
0.922
1.056
1.051
1.160
1.234
1.149
1.149
1.299
1.275
1.186
1.159
1.174
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CTODc
mm
0.0293
0.0300
0.0234
0.0234
0.0267
0.0269
0.0292
0.0300
0.0235
0.0234
0.0249
0.0251
0.0286
0.0298
0.0234
0.0234
0.0261
0.0277
0.0287
0.0282
0.0234

K Icini

MPa√m
0.473
0.509
0.482
0.472
0.596
0.592
0.505
0.551
0.563
0.535
0.699
0.689
0.596
0.682
0.658
0.658
0.829
0.784
0.612
0.581
0.675
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E-12

410

0.54

44.07

F-6

400

0.53

46.63

G-12

490

0.45

51.35

H-6

480

0.44

54.07

80
95
95
50
50
80
80
95
95
50
50
80
80
95
95
50
50
80
80
95
95
50
50
80
80
95
95

1.71
0.97
0.78
3.71
3.71
1.78
1.63
0.96
0.97
3.60
3.64
1.82
1.83
1.00
0.99
3.99
4.18
1.86
1.78
1.03
0.95
3.87
4.11
1.79
1.93
1.06
0.95

0.694
0.800
0.823
0.527
0.527
0.699
0.707
0.811
0.809
0.531
0.531
0.699
0.699
0.809
0.810
0.528
0.524
0.702
0.706
0.811
0.820
0.531
0.527
0.708
0.701
0.811
0.823

1.171
1.311
1.281
1.280
1.280
1.247
1.193
1.412
1.413
1.258
1.269
1.279
1.282
1.454
1.452
1.378
1.428
1.324
1.295
1.523
1.513
1.353
1.418
1.316
1.366
1.563
1.550

0.0234
0.0269
0.0305
0.0285
0.0285
0.0234
0.0233
0.0284
0.0282
0.0276
0.0278
0.0234
0.0234
0.0282
0.0284
0.0284
0.0291
0.0234
0.0233
0.0285
0.0299
0.0276
0.0285
0.0233
0.0234
0.0285
0.0304

0.670
0.820
0.754
0.651
0.651
0.690
0.619
0.857
0.861
0.601
0.614
0.705
0.710
0.886
0.883
0.698
0.757
0.716
0.678
0.923
0.897
0.646
0.721
0.678
0.745
0.948
0.914

Lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları içerisinde, Çift-K Modeli [9], beton bir yapıda,
gerilme şiddet çarpanı KI , K Icini değerine eriştiğinde çatlağın yayılmaya başladığını (başlangıç
kırılma tokluğu) ve kritik kırılma tokluğu K Icun değerine eriştiğinde ise çatlağın ani yayıldığını
kabul etmektedir. K Icun kırılma parametresi efektif çatlak modele [7] benzer olarak komplians
yönteminden hesaplanmaktadır. Komplians yönteminde kırılma parametreleri, çentikli
kompakt çekme numunesinin Yük-Çatlak Ağzı Açılımı (P-CMOD) ilişkisinden faydalanarak
hesaplanabilir. Yapılan deneysel çalışmalar K Icun ve K Ice tokluklarının özdeş olduğunu
göstermektedir [21].
K Icini hesaplamak için ilk önce Şekil 1.’de detaylandırıldığı gibi, çatlak gerisinde yer alan

kohezif gerilmelerin sebep olduğu kohezif tokluğunun K Icc hesaplanması gerekir. Bu değer
pratik olarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir [9]:

K Icc 

8
2 ft   s CTODc  ae  a0
3

(8)

Bu çalışmada betonun çekme mukavemeti ft için ACI-318 [20] de verilen aşağıdaki formül
kullanılmıştır.
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f t  0.4983 f c

(9)

Burada fc ve ft [MPa] birimindedir. Yapılan hesaplamalarda s değeri için bu çalışmada Stang
[22] tarafından normal ve yüksek mukavemetli betonlar için önerilen aşağıdaki bağıntı
kullanılmıştır.

 s CTODc  

ft

(10)

1  CTODc 0.015

1.2

Sonuç olarak başlangıç gerilme şiddet çarpanı süperpozisyon kaidesi gereğince İfade (11)’den
hesaplanabilir:
K Icini  K Icun  K Icc

(11)

Efektif çatlak modeli ve Çift-K modeli yaklaşımlarına göre elde edilen kırılma tokluğu
değerleri toplu olarak Çizelge 1’de verilmiştir. Şekil 4’de kırılma tokluk parametreleri
( K Ice  K Icun , K Icini ) ile betonun iki önemli malzeme parametresi (fc ve s/ç) arasında regresyon
tabanlı ilişkiler verilmiştir. Buna benzer bir çalışma yüksek mukavemetli betonlar için sadece
basınç mukavemeti dikkate alınarak John ve Shah [23] tarafından kritik kırılma tokluk değeri
için yapılmıştır. Şekil 4 deki kırılma tokluğu ve su/çimento arasındaki ilişkiler Abrams
Kanunu [24] tabanlıdır. Bu kanun basınç mukavemeti-su/çimento arasındaki ilişkiyi
tanımlamakla birlikte aynı ilişkinin kırılma tokluğu değeri için de geçerli olduğu
görülmektedir.
2

test verisi
regrasyon
r=0.938

1.5

1

1

0.5

0.5

Kun
=2.47/3.42
Ic

s/ç

Kini
=1.21/2.72
Ic

s/ç

, r=0.932

1.5

e

un

1/2

Kun
=0.25f 0.44
,
Ic
c

ini

KIc=KIc , KIc [MPa.m ]

2

Kini
=0.19f 0.36
, r=0.701
Ic
c
0
10

20

30
40
fc [MPa]

50

60

0
0.4

0.5

0.6

s/ç

0.7

, r=0.700
0.8

0.9

Şekil 4. Betonun kırılma parametreleri ile malzeme özellikleri arasındaki ilişki
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Sunulan çalışmada kama-yarma deneyi kullanılarak eşdeğer elastik çatlak yaklaşımlarına göre
betonun kırılma toklukları tayin edilmiş ve taze ve sertleşmiş beton özelliği olan su/çimento
oranı ve basınç mukavemeti arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar
çıkarılabilir:
1) Çentikli küp numuneler üzerine yapılan kama-yarma deneyi, kiriş numunelere 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 Ice  K Icun ile mekanik mukavemet arasında yüksek
korelasyon görülmekle birlikte, K Icini için iyi korelasyon görülmektedir. Bu durumun
K Icini nin hesabında kullanılan CTODc parametresinin ölçüm hassaslığına aşırı
miktarda bağlı olduğundan kaynaklandığı söylenebilir.
3) Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, Abrams kanununun basınç mukavemetisu/çimento arasındaki ilişkiyi tanımlamakla birlikte aynı ilişkinin kırılma tokluğu
değeri için de geçerli olduğu tespit edilmiştir.
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GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİ KULLANILARAK BİR ÇELİK KÖPRÜ
SİSTEMİNDE DEFORMASYON ÖLÇÜMÜ
Z. Fırat Alemdar1 and Senem Bilici2
1,2

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

ABSTRACT
In this study, the digital photogrammetry method is described to measure displacements in the
experimental mechanics without applying digital sensors to the specimens is described. This
optical technique uses a camera, a computer with frame grabber board and image analysis
techniques within the MATLAB Image Processing Toolbox. The displacements at the surface of
the test specimens are obtained by the analysis of the movements of special dots painted on the
specimen before testing. The image analysis algorithm makes it possible to automatically track
the motions of the dots and compute their centroid coordinates in a sequence of images. The aim
of the study is to determine the vertical deformation of the steel bridge during testing and to
compare with the results obtained from both a traditional instrument and a finite element
analysis.
Keywords: steel bridge, deflection measurement, digital image processing
ÖZET
Yapılan çalışmada, yapılarda meydana gelen deformasyonların ölçümü için dijital fotogrametrik
yöntemlerinin kullanımı açıklanmaktadır. Bu yöntem numunelere dijital sensörler uygulanmadan
deney sırasındaki yer değiştirmeleri ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu optik teknikte,
kamera, video kayıtlarını resim karelerine çevirme programına sahip bir bilgisayar ve MATLAB
görüntü işleme teknikleri kullanılmaktadır. Test numunelerinin yüzeyindeki yer değiştirmeler,
numunede test öncesi karelajlara ayrılıp boyanmış özel noktaların hareketlerinin analizi ile elde
edilir. Görüntü analiz algoritması, noktaların hareketlerini otomatik olarak izlemeyi ve sıralı bir
şekilde dizilmiş görüntülerin merkezi koordinatlarını hesaplamayı sağlar. Çalışmanın amacı, test
süresince çelik köprüde oluşan düşey deformasyonu belirlemek ve geleneksel ölçüm
cihazlarından elde edilen sonuçlar ve sonlu elemanlar programı ile elde edilen değerler ile
karşılaştırmaktır.
Anahtar Kelimeler: çelik köprü, deformasyon ölçümü, görüntü işleme yöntemi
GİRİŞ
İnsanoğlu görme yeteneği sayesinde çevresindeki olayları algılayarak tepki verebilir. Görme
işlevi, cismin betimlenen özellikleri (renk, boyut, konum vb.) hakkında beyne bilgi gönderir ve
buradaki görme merkezi ile algılama mümkün olur. Günümüzde kullanılan görüntü algılama
teknolojilerinde de insan fizyolojisindeki bu görüntüyü algılama sistemi referans alınarak
gelişmeler kaydedilmiştir. Görüntü işleme, insan görme sisteminin yaptığı işlemlerin bilgisayar
ortamında gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Görüntü işleme yöntemleri görüntünün elde
edilmesi, sayısallaştırılması, bölümlenmesi, iyileştirilmesi, sınıflandırılması, kaydedilmesi ve
yeniden çağrılması gibi birçok işlemi kapsamaktadır. Görüntü işlemede, cisme ait görüntüler
üzerinde çeşitli çalışmalar yapılarak, merak edilen cisim özellikleri üzerinde soyut olarak
erişilemeyen bilgilere erişebilme imkânı sağlanmıştır ve görüntü işleme teknolojisinin
uygulanma amacı da buna yönelik olarak gelişmiştir [1].
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Görüntü işleme, daha önceden kaydedilmiş olan mevcut görüntüleri işlemek veya iyileştirmek
için de kullanılır. Görüntü analiz sistemleri yazılımlarla birlikte kullanılarak alınan görüntü
saniyenin dilimlerinde analiz edilir. Görüntü analizi akıllı sistemlerin gelişmesinde anahtar bir
rol oynar ve genellikle akıllı sistemler üzerine olan araştırmaların temel amacı algılayabilen,
mantık yürütebilen, hareket edebilen ve öğrenebilen sistemler geliştirmektir.
Görüntü yöntemlerinin temel parçasını oluşturan dijital görüntülerdir. Dijital bir resim haline
getirilmiş olan gerçek yaşamdaki görüntülerin, bir girdi resim olarak işlenerek o resmin
özelliklerinin ve görüntüsünün değiştirilmesi sonucunda yeni bir resmin oluşturulmasıdır. Dijital
görüntüler genelde endüstriyel kameralar kullanılarak elde edilmektedir. Görüntüler,
kameralardan bilgisayara aktarılarak kullanıcı tarafından geliştirilen veya bu amaçla hazırlanmış
ticari yazılımlar kullanılarak analiz yapılmaktadır [1].
Literatür araştırmaları gösteriyor ki son yıllarda görüntü işleme yöntemi mühendislik
konularında geniş bir kullanım alanına sahip. Yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda
özetlenmiştir.
Austrell vd. [2] araştırmalarında mekanik test parçalarındaki deformasyon ve gerinimleri deney
elemanına herhangi bir sensör uygulamadan ölçmeye çalışmıştır. Görüntü işleme algoritması
noktalardaki hareketi otomatik olarak izlemeyi ve resimlerin sırasına göre orta noktalarındaki
koordinatları hesaplamayı sağlamıştır. Bu yöntem sonlu elemanlardaki şekil fonksiyonlarını
kullanarak ara değerdeki deformasyonları ve gerinimlerin yüzeylerini hesaplar. İlk resimdeki
noktaların otomatik olarak tespiti zamandan tasarruf sağlamaktadır. Bu yöntemin daha iyi
uygulanması için test numunesi üzerine karelajlar çizilebilir.
Whiteman vd. [3] hasarlı testler sırasında beton kirişlerde deformasyonların ölçümü için dijital
fotogrametriyi kullanmışlardır. Deplasman bileşenlerinin üç boyutlu ölçümü, sınırsız ölçüm
aralığı ve doğrusal olmayan sistematik hataları en aza indirgemesi bu yöntemin avantajlarından
bazılarıdır. Sonuçlar, farklı kirişlerde yapılan çeşitli testlerden elde edilmiştir. Fotogrametrik ve
deplasman ölçerden alınan ölçümleri karşılaştırılmıştır.
Onat [4] çalışmasında betonun kırılmadan önceki potansiyel davranışını görüntü işleme
tekniklerini kullanarak incelemiştir. Bu amaçla 50x10x10 cm boyutunda dikdörtgen prizma
seklinde lifli beton numuneleri hazırlanmış daha sonra bu beton numuneleri üç noktalı eğilme
deneyine tabi tutulmuştur. Yüke karşılık gelen deformasyon değerleri komparatör yardımıyla
ölçülmüştür. Ayrıca deney sırasında numunelerin yüksek çözünürlüklü dijital kamera ile seri
çekim yapılarak görüntüleri de elde edilmiştir. Bu görüntüler MATLAB programında kodlanan
yazılımla işlenmiş ve ortaya çıkan deformasyon değerleri aynı anda elde edilen komparatör
değerleri ile karşılaştırılmıştır.
Kılınç [5] çalışmasında, çelik numune üzerinde farklı çap ve derinlikte oluşturulmuş deliklerin
taramalı elektron mikroskop ile fotoğraflarını elde etmiş, daha sonra MATLAB programı
yardımı ile piksel cinsinden derinliklerini bulmuş ve bunlar üzerinde inceleme yapmıştır. Çelik
numunelerin korozif ortama bırakılarak korozyona uğraması sağlanıp çelik numunede oluşan
oyukların taramalı elektron mikroskobu ile fotoğrafları alındıktan sonra MATLAB programı ile
derinlikleri tekrar bulunmuştur. Gerçek oyuk derinlik değeri ile görüntü işleme yöntemi
kullanılarak belirlenen derinlik değerleri karşılaştırılmış ve maksimum % 6,5 bağıl hata ile
gerçek oyuk derinliklerinin belirlendiği sonucuna varılmıştır.
Çomak vd. [6] inşaat mühendisliği alanında özellikle beton teknolojisinde görüntü işleme
tekniklerinin kullanılma potansiyelini araştırmışlardır. Beton özelliklerinin belirlenmesinde ve
parametrelerin değerlendirilmesinde görüntü işleme tekniklerinin kullanımı ile ilgili çalışmaların
giderek arttığı sonucuna varılmıştır.
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Fırat Alemdar vd. [7] farklı yüklemeler altında olan yapısal sistemlerde doğrusal olmayan
tepkinin yerinin belirlenmesi hakkında çalışmışlardır. Veriler, dört açıklıklı büyük ölçekli köprü
sistemlerinin sismik performansı araştırılırken güçlü sarsma olaylarına tepki sırasında kolonların
plastik bölgelerindeki deformasyonlarından alındı. Plastikleşme bölgelerindeki deformasyonları
kaydetmek ve analiz etmek için kolonların üst ve alt yüzeylerine referans çizgileri kullanılarak
bir fotogrametri yöntemi uygulandı. Dinamik yükleme altındaki betonarme köprü kolonunun
yüzeyindeki deformasyonlar ve dönmeler incelenmiş ve geleneksel deney aletlerinden elde
edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Fotogrametri yöntemi ile, referans çizgileri kullanılarak
çizilen yüzeydeki noktaların yanal ve düşey yer değiştirmelerinin yanında, plastikleşme
bölgelerindeki deforme edilmiş şekli izlemek çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş, ancak
kolonun dönmeleri gibi ikincil hesaplamaların sonuçları sınırlı bir başarı elde edilmiştir.
Şahin vd. [8] çalışmalarında çekme deneyine tabi tutulan numunelerin kesit alanlarını geleneksel
ölçüm yöntemleri ve görüntü işleme yöntemi ile ölçerek karşılaştırmasını yapmışlardır. Daha
sonra kopmanın gerçekleştiği kesitin görüntüsü işlenerek süneklik tespit edilmiş ve değerler
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak iki ölçüm arasındaki ortalama hata payı %29.74 olarak
hesaplanmıştır.
Henke vd. [9] çalışmalarında bina türü yapılardaki deformasyonları basit, doğru ve ekonomik bir
şekilde ölçme sistemi geliştirmek için dijital görüntü işleme yöntemini uygulamışlardır. Yapının
seçilen noktaları düzenli aralıklarla elektronik kameralar tarafından kaydedilip, yerleri dijital
görüntü işleme yöntemi ile ölçülmüştür. Bu durumda hedef noktalar ışık yayıcı diyotlar (LED)
ile birlikte ölçüm için kullanılan kameralar da kızılötesi aralıkta çalışır; bu da görüntü kalitesinin
ışık koşullarından etkilenmediği anlamına gelmektedir. Laboratuvardaki testler göstermiştir ki
bu yöntem kullanılarak bina türü yapılar için belirli mesafelerde milimetre cinsinden hedef takibi
mümkün olmaktadır. Çalışmada geniş açıklıklı ahşap çatı elemanına sahip bir yapı ele alınmış ve
dört ana kirişin her üç noktasının hareketi dijital görüntü işleme yöntemi ile ölçülmüştür.
ÇELİK KÖPRÜ SİSTEMİ
Bu çalışmada, Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Uluslararası Öğrenci Çelik Köprü
Yarışması’ kapsamında hazırlanan çelik köprü sisteminin düşey yüklemeler sırasında video
kaydı alınmıştır. Görüntü işleme yöntemi kullanılarak kaydedilen video saniyede 1 tane olmak
üzere fotoğraflara dönüştürülmüş ve MATLAB programı ile köprü orta bölgesindeki düşey yer
değiştirme hesaplanmıştır.
Köprünün Geometrik Özellikleri
Bu çalışmada kullanılan çelik köprünün toplam uzunluğu 6.3 m, yüksekliği 1.98 m’dir (Şekil 1).
Ayrıca köprüde kullanılan çelik malzemenin sınıfı ASTM A992 olup ϕ40 mm’lik ve ϕ15 mm’lik
boru profiller kullanılmıştır. Kullanılan çelik malzemenin özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

499

Fırat Alemdar1 ve Bilici2

Şekil 1. AutoCAD programı ile tasarlanan çelik köprünün önden görüşü
Çizelge 1. Köprüde kullanılan çeliğin mekanik özellikleri
Minimum çekme gerilmesi(MPa)

450

Maksimum akma gerilmesi(MPa)

345

Elastisite Modülü(MPa)

200000

Yoğunluk(kg/m3)

7850

Yükleme Deneyinin Yapılması
Düşey yük uygulamasında; 3 adet toplam 1.5 m uzunluktaki yükleme tabliyeleri (yaklaşık 25 kg
ağırlığında) köprünün ortasına, sağ ve sol merkezlerine yerleştirilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü
gibi 500 kg’lık yük köprünün orta noktasına göre simetrik olacak şekilde sırayla sağ ve sol
tabliye üzerine düzgün dağılacak şekilde, 1000 kg’lık yük ise köprünün orta noktasındaki
tabliyeye yerleştirilmiştir [10].
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Şekil 2.1 Yükleme deneyi
DÜŞEY DEFORMASYON SONUÇLARI
Köprüde yer değiştirmesi hesaplanması istenen özel noktasının konumu Şekil 3’te olduğu gibi
referans noktası olarak işaretlenir ve görüntü işleme adımları takip edilir. Düşey yükler altında
deney esnasında çekilen videodan elde edilen resimler 1440x1080 çözünürlüğe sahiptir ve
saniyede 29 resim kaydedilmiştir. MATLAB’da bu özel noktanın düşey yer değiştirme değerleri
deney boyunca elde edilir. Bu değerler piksel cinsinden olduğu için milimetreye dönüştürmek
için ara işlem yapılır. Bunun için numunede uzunluğunu bildiğimiz milimetre cinsinden olan iki
nokta arasındaki mesafenin piksel cinsinden hangi değere denk geldiği tespit edilir. Piksel
cinsinden alınan veriler bu değerlerin birbirine olan oranı (gerçek uzunluk/piksel değeri) ile
çarpılarak milimetreye çevrilmiş olur. Her bir fotoğrafın alındığı zamanın hesabı için saniye
cinsinden hesaplanan toplam video süresinin toplam fotoğraf sayısına olan oranı bulunur.
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Şekil 3. Çelik köprüde işaretlenen referans noktası
Çelik köprü için LVDT ile ölçülen yer değiştirme değeri 3.47 mm, görüntü işleme tekniği ile
bulunan son yer değiştirme değeri ise 3.6 mm’dir (Şekil 4). Sonucun hata oranı
(3.6-3.47)/3.47=0.037’dir. Hata oranı çok küçük olup değer gerçek değere yakın çıkmıştır.
Grafikteki dalgalanmaların sebebi deneyde plakalara yükler yerleştirilirken köprüde titreşimler
meydana gelmesidir ve bu titreşimler yükleme sonuna kadar devam etmektedir.

Şekil 4. Çelik köprüde işaretlenen referans noktasının yer değiştirme grafiği
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ÇELİK KÖPRÜNÜN SONLU ELEMANLAR PROGRAMI İLE ANALİZİ
Çelik köprü sonlu elemanlar programı olan Sap2000 ile modellenip yükleme deneyine uygun
şekilde analizi yapılmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Sonlu elemanlar programı ile modellenen çelik köprü
Analiz sonucuna göre köprünün orta noktasındaki düşey yer değiştirme değeri 2.43 mm’dir
(Şekil 6). Yükleme deneyi ile bulunan yer değiştirme değeri ise 3.47 mm’dir. Sonucumuzun hata
oranı: (3.47-2.43)/3.47=0.29’dir. Değerin yüksek olmasının sebepleri Sap2000 programında
çelik köprü modellenirken bağlantılarda bulunan bulon elemanlarının modellenememesi ve
kaynak yapılan bölgelerde sıcaklık etkisinde oluşan iç gerilmelerin modelleme sırasında dikkate
alınmaması olarak söylenebilir.

Şekil 6. Sonlu elemanlar programı ile elde edilen yer değiştirme değerleri
SONUÇLAR
Çalışmada kullanılan çelik köprü deneyi Boğaziçi Üniversitesi’nde yarışma kapsamında
yapılmış olup deney sırasında köprüye yaklaşmamız mümkün olmamıştır. Güneş ışığı çekilen
videonun kalitesini etkilemesine rağmen görüntü işleme yönteminden alınan sonuçlar gerçeği
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yansıtmaktadır ve hata oranı %3,7’dir. Sonlu elemanlar programı kullanılarak yapılan analiz
sonucu hata oranı %29 bulunmuştur.
Yapılan çalışmalar ile aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
• Deney sırasında video kaydı için kullanılan fotoğraf makinesinin görüntü kalitesi, deneyin
yapıldığı ortamdaki ışık miktarı ve kayıt alma mesafesi bu metodun doğru sonuç verebilmesi
için önemlidir.
• Numune üzerindeki her bir piksel görüntü deneydeki nümerik değerleri etkileyeceği için, video
kaydı alınan numune yüzeyinde gölgelenme durumu oluşmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür
durumlarda gölge oluşturabilecek pürüzlerin giderilerek yüzeyin düzeltilmesi gerekmektedir.
• Görüntü işleme yöntemiyle deformasyon ölçümü diğer klasik yöntemlere oranla birçok avantaj
sunmaktadır. Genel olarak malzeme yüzeyine doğrudan temas olmadan ölçüm yapılabilir ve
ölçüm hassasiyeti uygulamaya ve kamera sisteminin çözünürlük seviyesine göre ayarlanabilir.
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ABSTRACT
Elastic Large Deflection Analysis (ELDA) of stiffened panels is carried out in an analytical
manner. This study is a part of the ultimate strength estimation method by ELDA. In the
ELDA, total and initial deflection modes are defined as sum of overall buckling mode of the
stiffened panel and local buckling mode of the local plates. Sideway deflections and rotational
resistance of the stiffeners against the plate rotation are not considered explicitly, but artificial
torsional springs are introduced along the plate-stiffener connections.
The developed analytical ELDA method is verified by means of ELDA by Finite Element
Method (FEM). It is concluded that the analytical method estimates the buckling load of
stiffened panels well. Post-buckling behavior of the stiffened panels is also simulated
accurately when primary buckling takes place in local mode. As for the primary buckling of
overall mode, the post-buckling behavior is simulated well when aspect ratio of the whole
panel is close to unity. On the other hand, the post-buckling stiffness is overestimated by the
analytical ELDA method in case of the small panel aspect ratios. This is because deflection
components other than the assumed buckling modes develop shortly after the occurrence of
the overall panel buckling in case of the wide panels.
ÖZET
Stifnerli gemi panellerin Elastik Büyük Deformasyon Analizi (EBDA) analitik olarak
gerçekleştirilmiştir. Panellerin toplam ve başlangıç deformasyonları stifnerli panelin genel
burkulma modu ve stifnerler arası levhanın yerel burkulma modunun toplamı şeklinde
önerilmiştir. Stifnerlerin yanal deformasyonları ve levha-stifner arasındaki moment transferi
doğrudan hesaba katılmamış; stifner-levha birleşim hattı boyunca yapay burulma yaylarının
bulunduğu kabulü yapılmıştır.
Önerilen EBDA yönteminin doğruluğu Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) vasıtasıyla test
edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda önerilen yöntemin panellerin burkulma
gerilmesini yüksek doğrulukta hesapladığı görülmüştür. Panellerin burkulma sonrası davranışı
ise panelin önerilen burkulma deformasyonları ile ilgilidir. Stifnerler arası levhanın yerel
burkulması meydana gelmiş ise önerilen yöntem ile yapının burkulma sonrası davranışı da
doğru şekilde temsil edilebilmektedir. Diğer yandan, stifnerli panel genel burkulmaya maruz
kaldığında ise burkulma sonrası davranışlar panelin en kenar oranına göre farklılık
göstermektedir. Eğer panelin en-boy oranı büyük ise (geniş panel) burkulma sonrası davranış
önerilen burkulma deformasyonlarından farklılık göstermektedir. Bu da önerilen yöntem ve
SEY ile gerçekleştirilen hesaplar arasında bir miktar farka sebep olmaktadır.
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GİRİŞ
Stifnerler ile desteklenmiş paneller gemi gövdesinin en temel bileşenlerindendir. Bu sebeple
geminin güverte veya dip yapısını oluşturan panellerin burkulması/göçmesi tüm gemi
gövdesinin göçmesi ile sonuçlanabilir [1]. Bahsedilen sebeplerden ötürü açık literatürde bu
alanda yapılan çok sayıda çalışma mevcuttur. Örnek vermek gerekirse SEY ile panellerin
burkulma ve nihai mukavemet incelemesi yapılan çalışmalar [2-4], idealleştirilmiş yapısal
birim metodu (ISUM) ile yapılan çalışmalar [5] ve yarı analitik yöntemler ile stifnerli
panellerin burkulma/göçme davranışının incelendiği çalışmalar [6,7]. Bu çalışma gemi
panellerinin nihai mukavemetinin tayin edilmesi amacıyla EBDA temelinde ilk plastik
deformasyon başlangıcını nihai durum olarak alan basit bir yöntem geliştirilmesi çalışmasının
bir kısmını oluşturmaktadır. Yöntem kavramsal olarak Norveç Loydu (DNV) tarafından ticari
olarak sunulan yarı analitik temelli PULS kodu [8] ile benzerdir. Bu çalışmanın yapısı şu
şekildedir: İkinci bölümde stifnerli panellerde EBDA için formülasyonlar türetilmiştir. Daha
sonra bu formülasyonlardan yola çıkarak stifnerli paneller için Virtüel İş Prensibi üçüncü
bölümde uygulanmıştır. Dördüncü bölümde ise önerilen EBDA metodunun doğruluğu SEY
ile test edilmiştir. Son bölümde ise ana çıkarımlar verilmiştir.
FORMÜLASYON
Stifnerli panellerin elastik burkulma ve burkulma sonrası davranışları Virtüel İş Teoremi
uygulanarak incelenmiştir. Başlangıç durumunda panelin genel burkulma ve levhanın yerel
burkulma modu şeklinde üzerinde deformasyon bulunduğu kabulü yapılmış, toplam
deformasyonun da yine aynı şekilde olacağı kabul edilmiştir. Toplam ve başlangıç
deformasyonları sırasıyla aşağıdaki gibidir.
w  wgen  wyerel  C sin

x
a

w0  w0 gen  w0 yerel  C0 sin

sin

x
a

y
B

sin

 Amn sin

y
B

m x
n y
sin
,
a
B

 A0 mn sin

m x
n y
sin
a
B

Burada w0 panelin başlangıç deformasyonunu temsil etmektedir. m ve n ise sırasıyla panelin
boyuna ve enine yönde burkulma dalga sayısını ifade etmektedir. n=N+1 ve N stifner
sayısıdır.
Üzerinde başlangıç deformasyonu bulunmayan kusursuz panellerde yük herhangi bir eksen
kaçıklığı olmadan doğrudan kesitin alan merkezine uygulanabilir, ancak başlangıç
deformasyonunun olması durumunda yükün uygulanması ile birlikte kesitin alan merkezi de
yer değiştirecektir. Bundan kaynaklı eksen kaçıklığının önüne geçmek için simetrik sınır
şartları uygulanarak Şekil 1’de pq ve rs hatları modelin sınırları olarak belirlenmiştir. Model
boyutları boyuna yönde çift yarım aralık (pq-rs), enine yönde ise tek tam aralık (pr-qs)
şeklinde kabul edilmiştir. Bu kabuller sebebiyle geliştirilen yöntem simetrik deformasyonlara
maruz kalan simetrik kesitli stifnerlere sahip paneller için uygulanabilmektedir.
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Şekil 1. EBDA için model sınırları.
Düzlem İçi Gerilmeler ve Şekil Değiştirmeler
Levha için uygunluk denklemi şu şekilde yazılabilir.
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Burada F Airy gerilme fonksiyonudur. Toplam ve başlangıç deformasyonları burada yerine
yazılırsa gerilme fonksiyonu için çözüm aşağıdaki şekilde elde edilir [9].
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Burada α=a/B panelin boy-en oranıdır. E ise elastiklik modülüdür. Gerilme fonksiyonu için
çözüm elde edildikten sonra düzlem içi gerilmeler basitçe aşağıdaki şekilde elde edilebilir.
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Bunlara karşılık gelen şekil değiştirmeleri düzlem gerilme kabulü ve Poisson oranını “ν” ile
temsil ederek kolayca elde edebiliriz.
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Genel burkulma levhanın tarafsız düzlemine göre değil tüm panel en-kesitinin tarafsız
düzlemine göre meydana geleceğinden levha üzerinde ayrıca şekil değiştirmeler meydana
gelecektir. Bu şekil değiştirme ifadeleri de aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.
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Burada ep panel en-kesiti ve levha tarafsız düzlemleri arasındaki mesafeyi temsil etmektedir
ve aşağıdaki gibi hesaplanır.
N

ep 

A e
i 1

si si

N

Ap   Asi
i 1

Burada Ap=Btp ve Asi levha ve i. stifnerin kesit alanlarını ifade etmektedir. esi ise stifner kesit
merkezinin levha tarafsız düzlemine olan uzaklığıdır. Tipik bir stifner kesiti Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Tipik bir stifner kesiti.
Yine düzlem gerilme kabulü yaparak şekil değiştirmelere karşılık gelen gerilemeler şu şekilde
belirlenir.
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Eğilme Kaynaklı Gerilme ve Şekil Değiştirmeler
Eğilme kaynaklı şekil değiştirmeler basitçe deformasyonların türevi alınarak aşağıdaki şekilde
elde edilebilir.
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Düzlem gerilme kabulü ile gerilmeler aşağıdaki şekilde elde edilir.
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Stifner Üzerinde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler
y=yi konumundaki stifner üzerinde eksenel şekil değiştirme aşağıdaki olmaktadır.

  2 w  2 w0 
 2  | y  yi
2
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 x
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 si   px   px
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Burada z’ stifner kesitindeki herhangi bir noktanın levha orta düzlemine göre konumunu ifade
eder. Karşılık gelen gerilme ise:

 si  E si
Burada gerilme ve şekil değiştirme ifadeleri sayfaların verimli kullanımı ve bütünlük
açısından uzun şekilde verilmemiştir.
VİRTÜEL İŞ PRENSİBİNİN UYGULANMASI
Gerçek (fiziksel) iş gerçek kuvvetlerin bir cisim üzerinden gerçek deformasyon yaratması
sonucu gerçekleşir. Virtüel iş ise gerçek kuvvetlerin cisim üzerinde kinematikçe uyumlu
virtüel deformasyon yaratması durumunda gerçekleşir [10], virtüel deplasman  u ile temsil
edilirse virtüel iş sembolik olarak şu şekilde yazılabilir.

W  P  u
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Stifnerli panelin uygulanan ortalama  x gerilmesi altında denge durumunda olduğunu ve
panel üzerinde bir önceki bölümde hesapladığımız gerilme ve şekilde değiştirmelerin
oluştuğunu kabul edelim. Bu esnada küçük bir virtüel deplasman uygulayalım. Bu durumda iç
kuvvetler tarafından yapılan virtüel iş aşağıdaki gibi olmaktadır.
 Wi 

a /2 B t /2

   

px

a
a
  px
  px   px
 px   pxa    py   pya   py   pya  py   pya 

 a /2 0  t /2

a
a
a
  pxy   pxy
  pxy   pxy
 pxy   pxy
   bx   bx   bx   by   by   by   bxy   bxy   bxy  dzdydx
N



a /2

  

i 1  a /2

Asi

si

  si  si dAsi dx.

Yerel levha için kabul edilen burkulma modu, basit mesnetli bir levhanın burkulmasını temsil
etmektedir. Bu yaklaşım stifner-levha birleşim hattında sadece levhanın çökmesini kısıtlar,
ancak stifner aynı zamanda levhanın dönmesine de direnç gösterecektir. Bu etkiyi dikkate
almak amacıyla stifner-levha birleşim hattında yapay burulma yayları olduğu kabul edilmiştir.
Burulma yaylarının yaptığı virtüel iş şu şekilde ifade edilebilir.
N

 W  
i

i 1

a /2

1
 M i  M i i dx
a  a/2

Burada ϕi levhanın dönmesini ifade eder ve aşağıdaki gibi hesaplanır.

i 


 w  w0  y  yi
y

Levhanın dönmesi sebebiyle yay üzerinde oluşan burulma momenti şu şekilde yazılabilir.
M i  M i  kt i  i 

kt yay sabitidir. Stifner ve levha parametrelerine bağlı olarak şu şekilde kabul edilmiştir.

 t 3p
kt  
b


 C'
 2
a

Burada C’ stifner kesitinin Saint Venant burulma sabitidir. Dış kuvvetler tarafından yapılan
virtüel iş aşağıdaki gibi yazılabilir.



N





i 1



 We   x   x   Bt p   Asi  u
Burada u panelin boyunun kısalmasını temsil etmektedir. Aşağıdaki gibi yazılabilir.

a
m2 2 2
2 2
2
u   x 
Amn  A0 mn    C  C02 

E
8a
8a
Sonuç olarak virtüel iş denklemini şu şekilde yazabiliriz.

 Wi   W   We
i

Ara işlemlerin çok fazla olması sebebiyle bütünlüğü bozmamak açısından burada
verilmemiştir ve nihai denklem takımı şu şekilde olmaktadır.

 a11 a12   C   b1   c1 
        x
a

 21 a22  Amn  b2  c2 
510

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Özdemir ve Ergin

Deformasyon katsayılarının artışı için çözüm şu şekilde elde edilir.

 C 
 a22 a12   b1  c1 x 
1





Amn  a11a22  a12 a21  a21 a11  b2  c2  x 
Deformasyon katsayılarının elde edilmesinin ardından ortalama şekil değiştirmeyi şu şekilde
hesaplayabiliriz.

x 

1
2
m2 2
 x  2  C 2  C02  
A 2  A02mn 
2  mn
E
8a
8a

Artık ortalama gerilme-şekil değiştirme eğrileri kolayca elde edilebilir.
YÖNTEMİN DOĞRULANMASI
Önerilen yöntemin doğrulanması amacıyla stifnerli paneller için SEY ile EBDA
gerçekleştirilmiştir. Paneller için ortalama gerilme-şekil değiştirme eğrileri önerilen yöntem
ile elde edilerek, sonuçlar SEY ile karşılaştırıldı. SEY ve önerilen yöntem için gerçekleştirilen
analizlerde başlangıç deformasyonlarının büyüklüğü ve şekli aynı kabul edildi. Bu değerler
şu şekilde alınmıştır.
C0  0.001a , Aomn  0.01t p

Test panellerinin boyutları şu şekilde kabul edildi. Stifnerler arası mesafe, b= 750 mm, levha
ve stifner gövde kalınlığının aynı olduğu, tp=tw=16.0 mm, kabul edilmiştir. Stifnerler arasında
yerel levhanın boy-en oranı, a/b=3.0 olarak alınmıştır. Daha sonra stifner sayısı iki ve dört
olarak değiştirilmiştir, incelenen bu durumlar sırasıyla kare (α=1.0) ve geniş (α=0.6) panel
olmaktadır. İncelenen her panel için stifner boyutu da h/tw=4.0 ve 10.0 olacak şekilde
değiştirilmiştir. Stifner boyunun değiştirilmesi panelin hem genel burkulmasının hem de yerel
burkulmanın incelenmesine olanak sağlamaktadır. SEY ile yapılan analizlerde enine ve
boyuna yönde çift aralıklı model simetrik sınır şartı altında dikkate alınmıştır. Malzeme
özellikleri E=205800 MPa ve ν=0.3 olarak alınmıştır. Malzemenin akmaya maruz kalmadığı
kabul edilmiştir.

Şekil 3. Kare paneller için ortalama gerilme-şekil değiştirme eğrileri: (a) h/tw=4.0, (b)
h/tw=10.0.
Paneller h/tw=4.0 ve h/tw=10.0 durumları için sırasıyla genel ve yerel burkulmaya maruz
kalmaktadır. Şekil 3’te  crov ve  crpt ifadeleri panellerin genel burkulma ve basit mesnetli
levhaların yerel burkulma gerilmelerini ifade etmektedir. Sırasıyla Ref. [11] ve [9]’da verilen
ifadeler bu değerleri hesaplamak için kullanılmıştır.  crov ve  crpt ise burkulma gerilmelerine
karşılık gelen şekil değiştirmeleri temsil etmektedir. Genel burkulma meydana geldikten sonra
SEY ve önerilen yöntem ile elde edilen burkulma sonrası dayanım (post-buckling stiffness)
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birbirleriyle örtüşmektedir. Ancak yük daha da artırıldığında önerilen yöntem SEY’e göre
daha yüksek burkulma sonrası dayanım göstermektedir. Bunun sebebi, panel
deformasyonlarının artık düzleşmeye başlaması (Şekil 4 (b)) ve kabul edilen deformasyonlar
haricinde başka deformasyon bileşenlerinin de ortaya çıkmasıdır.

Şekil 4. Kare paneller için deformasyon şekilleri (h/tw=4.0) : (a) burkulma anı, (b) burkulma
sonrası.

Şekil 5. Kare paneller için deformasyon şekilleri (h/tw=10.0) : (a) burkulma anı, (b) burkulma
sonrası.
Yerel burkulmanın meydana geldiği panellerde ise (Şekil 5) levha da bir düzleşme meydana
gelmemektedir. Deformasyonlar hala kabul edilen sinüs fonksiyonları temsil edilebilmektedir.
Şekil 3 (b)’de SEY ve önerilen yöntem ile elde edilen burkulma gerilmelerinde küçük bir fark
görülmektedir. Bunun sebebi ise stifnerlerin levhanın dönmesine olan etkisinin kabulünden
kaynaklanmaktadır.
Geniş paneller için ortalama gerilme-şekilde değiştirme eğrileri Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Geniş paneller için ortalama gerilme-şekil değiştirme eğrileri: (a) h/tw=4.0, (b)
h/tw=10.0.
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Şekil 6 (a)’da görüldüğü üzere burkulma sonrası dayanım SEY ve önerilen yöntem için
hemen farklılık göstermektedir. Bunun sebebi ise panelin geniş olması sebebiyle
deformasyonlarda düzleşmenin burkulma meydan geldikten sonra hızlı şekilde görülmeye
başlanmasıdır (Şekil 7). Yerel burkulma durumu için ise Şekil 6 (b)’de görüldüğü üzere hem
burkulma gerilmesi hem de burkulma sonrası dayanım değerleri SEY ve önerilen yöntem için
oldukça uyumludur. Bunun sebebi ise daha önce de belirtildiği gibi yerel burkulma
deformasyonlarında düzleşmenin incelenen yükleme bölgesinde meydana gelmemesidir
(Şekil 8). Deformasyonlarda meydana gelen düzleşme hadisesi Ref. [9]’da detaylı şekilde
anlatılmıştır.

Şekil 7. Geniş paneller için deformasyon şekilleri (h/tw=4.0) : (a) burkulma anı, (b) burkulma
sonrası.

Şekil 8. Geniş paneller için deformasyon şekilleri (h/tw=10.0) : (a) burkulma anı, (b) burkulma
sonrası.
SONUÇLAR
Önerilen yöntem panellerin burkulma gerilmelerini yüksek doğrulukta hesaplamıştır.
Burkulma sonrası dayanım ise deformasyonların önerilen deformasyon fonksiyonlarının
burkulma sonrası davranışı ne derece doğru temsil ettiğine bağlı olarak değişmektedir. Yerel
burkulma meydan geldiğinde burkulma sonrası davranışlar önerilen sinüs fonksiyonları ile
temsil edilebildiğinden bu durumda burkulma sonrası dayanım oldukça yüksek doğrulukta
tahmin edilmiştir. Genel burkulma durumunda ise panel deformasyonlarında düzleşme
meydan gelmesi sebebiyle yükte meydana gelen artış ile birlikte burkulma sonrası dayanım da
farklılık göstermektedir.
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VİSKOZİTENİN BASINCA BAĞLI OLDUĞU AKIŞKANLARIN RİJİD TÜP
İÇERİSİNDE AKIMI
İlkay Sıkdokur, Saadet Özer, Ahmet Kırış, Ali Ercengiz
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
The dependence of the viscosity of fluids on pressure has been well established by
experiments. Especially, taking into consideration the dependency of pressure on viscosity in
problems where there is a large variation of pressure in the flow domain become inevitable.
Because of this reason, the fluids with pressure dependent viscosity, has become more popular
in fluid flow problems in a wide variety of applications. Thus, it has been studied more
recently. In this work we have examined the fluid flow through the cylindrical rigid tube
which are expressed by various types of dependencies of pressure on viscosity. Some
analytical solutions of the velocity field and the pressure, thereby the particular viscosity
regimes for flows are obtained. The difference between the results of the problem and the
classical incompressible Navier-Stokes flow has been discussed, and obtained results are
compared to the results done in other works in the literature.
ÖZET
Viskozitenin basınca bağlı olduğu akışkanlar, deneysel çalışmalarda çokça belirlenmiştir.
Özellikle akış alanlarında büyük basınç değişimleri söz konusu olduğu hallerde viskozitenin
basınca bağlı olduğu modelleri ele almak reel problemler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu nedenle, viskozitenin basınca bağlı olduğu akışkanlar çok çeşitli uygulama alanlarında,
daha popüler akım problemleri haline gelmiştir. Dolayısı ile son yılların akışkanlar mekaniği
problemlerinde sıklıkla çalışılmıştır. Bu çalışmada, silindirik rijid tüp boyunca, viskozitenin
basınca değişik bağlılığı ile ifade edilen akım problemleri ele alınmıştır. Akımlar için, hız
alanı, basınç ve dolayısı ile özel viskozite rejimlerinin bazı analitik çözümleri değişik
yöntemlerle elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların akışkanın sabit viskoziteye sahip olduğu
klasik sıkışmaz Navier-Stokes akışlarından farklılıkları tartışılmış, literatürde yapılan
çalışmalarda elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
GİRİŞ
Bu çalışmada viskozitenin basınca bağlı olduğu akışkan modelinin genel alan denklemleri
elde edilmiş ve rijid silindirik tüp içerisinde akım problemi ele alınmıştır.
Klasik akışkanlar mekaniğinde gerilme ifadesi
t   pI  2  d
(1)
ile verilmektedir. Burada t gerilme tansörünü, p basınç fonksiyonunu, d şekil değiştirme hızı
tansörünü göstermektedir. (1) denkleminde görüldüğü üzere gerilme ile hız gradyanları
orantılıdır. Direncin (gerilmeler), hız gradyanına oranı  ile gösterilmekte ve viskozite olarak
isimlendirilmektedir. Bu direnç, komşu akışkan tabakalarının harekete karşı göstermiş olduğu
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dirençtir. Normal gerilmeler büyüdükçe direnç de büyüyecektir. Buradan hareketle
viskozitenin normal gerilmeye dik olacağını ilk olarak Stokes [1] ortaya atmıştır.
Katıların ve akışkanların yüksek basınç altında davranışlarını sistematik biçimde inceleyen
araştırmalar 1930’dan sonra yapılmıştır [2]. Bridman [3] çalışmasında 43 farklı akışkan
üzerinde deneyler yaparak,
1



S

(2)
  A 2 exp      2 r  


biçiminde bir bağlılık elde etmiştir. Burada A , r ve S sabitler,  yoğunluk ve  sıcaklığı
göstermektedir. Barus [4] ise

  p   0 exp   p 

(3)

ilişkisini önermiştir. Sonraki süreçte, bu ilişki deneysel olarak bir çok çalışmada gözlenmiştir.
Burada  , ( Pa ) 1 boyutunda bir sabittir. Viskozitenin basınca bağlılığı üstel alınarak,
akışkanın büyük basınçlara maruz kaldığı hidrolik taşıyıcıların yataklarında akım Bair [5],
Szeri [6] ve Schaeffer [7] tarafından incelenmiştir. Sıkışmaz ve Newtonyen akışkanlar için
viskozitenin basınca bağlı olma durumunun matematiksel analizi Renardy [8] ve Gazzola [9]
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda sıkışmaz ve Newtonian akışkan varsayımı ile
oluşturulan modelin çözümlerinin varlığı ve tekliği tartışılmıştır.
Bair ve arkadaşları [4] sıkışmaz ve Newtonian akışkanın tek yönlü akımında viskozitenin
üstel olması durumunda çözümün olmadığını göstermişler ve ancak viskozitenin basınca
lineer bağlı olduğu durumda çözüm elde edebilmişlerdir. Hron [10], Vasudevaiah [11] paralel
plaklar arasında ve silindirik tüp içinde viskozitenin basınca bağlı olduğu çeşitli durumlar için
akımı incelemişler ve üstel bağlılık durumunda paralel levhalarda çözümün olmadığını
göstermişlerdir. Ayrıca hız profillerinin Navier-Stokes modelinden (viskozite sabit) oldukça
farklı olduğunu, parabolik yapıdan bir yatık “V” harfine dönüştüğünü göstermişlerdir.
Silindirik tüp içinde akım için lineer ve üstel viskozite basınç bağlılığı durumunda çözümleri
elde etmişlerdir. Malek v.d. [12] tarafından üç boyutlu periyodik akımlarda viskozite-basınç
ilişkisi göz önünde tutularak periyodik çözümler elde edilmiştir.
Son yıllarda Rajagopal ve arkadaşları [13-19] viskozite basınç bağlılığını göz önüne alarak
birçok problemi ayrıntılı olarak incelemişlerdir. Renardy [20], viskozitenin basınca
bağlılığının lineer olması durumunda herhangi kesitli bir tüpte paralel akımın oluşabileceğini
göstermiş ve ayrıca basınca bağlılığın üstel olması durumunda dairesel kesitli tüpte hızın
yarıçapa bağlılığının kuadratik yapıda olması gerektiği sonucunu elde etmiştir.
Bu çalışmada viskozitenin basınca bağlılığının

   p,   0 1   p  ,   0 exp  p  ,

(4)

şeklinde üç farklı fonksiyon yapısında olduğu varsayılmıştır. Alan denklemleri viskozitenin
özel bağlılıkları ve koordinat takımından bağımsız olarak elde edildikten sonra, dairesel
kesitli rijid silindir içinde akım problemi ele alınmıştır. Elde edilen sonuçların akışkanın sabit
viskoziteye sahip olduğu klasik sıkışmaz Navier-Stokes akışlarından farklılıkları tartışılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ
Vizkositenin basınca bağlı olduğu akışkanlar için gerilme tansörü (1) denkleminde olduğu
gibi verilir. Burada hız gradyanı tansörü d  v  v T olarak tanımlanmıştır ve viskozite
   ( p) dir. Lineer momentumun korunumu
  t  f  
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denkleminde, (1) ile verilen gerilme tansörü ifadesi kullanılırsa, akışkanın alan denklemleri

p 


v
p(v  v T )   (v  (  v))   f 
 (v)T v
p
t

şeklinde elde edilir. (6) denklemlerini boyutsuz formda yazabilmek için
v
p
tU

x
v  , p 
, t 
,    , x  ,
2
U
U
L
0
L

(6)

(7)

büyüklükleri tanımlanırsa, alan denklemleri boyutsuz halde,

 p 

1       
v
 T
  
 T


p
(

v


v
)



v

 t   ( v ) v ,
Re  p


(8)

şeklinde elde edilir. Burada L, U , 0 ve Re sırasıyla karakteristik boy, hız, viskozite ve


UL 
Reynolds sayısını  Re 
 temsil etmektedir, ayrıca akışkanın sıkışmaz olduğu ve kütle
0 

kuvvetlerinin olmadığı varsayılmıştır.
SİLİNDİRİK TÜP İÇERİSİNDE AKIM
Burada silindirik rijid tüp boyunca akım problemi, viskozitenin basınca bağlılığının (4)
denklemi ile verildiği durumlar için incelenmiştir. Her üç durum için de hız alanının sadece
radyal koordinata bağlı eksenel bileşeninin olduğu ve basınç fonksiyonunun ise hem radyal
hem de eksenel koordinatlara bağlı olduğu,
v   0, 0, w  r   ,

p  p  r, z 

varsayımı yapılmıştır. Buradan itibaren boyutsuzlaştırılmış büyüklükleri ifade eden
notasyonu yazım kolaylığı açısından kullanılmayacaktır.
i.

(9)
"*"

   p durumu:

Bu durumda, (8) denklemlerinden
p   p dw 
 

0
r Re  z dr 
 d 2 w 1 dw  
p   p dw
 

p

 2 
  0
z Re  r dr
r dr  
 dr
elde edilir. Sınır koşulları ise w(0)  w(1)  0 ile verilir. Burada bu iki denklem arasında
yok edilir ve  


Re

(10)

p
r

tanımı yapılırsa;

  1  
 w rw 
p
 2
p0
2
z
   w   1 


sonucuna ulaşılır. Bu denklem,
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p
  1  
w  w 
z   
r
 2
    (r )
2
p


w
   1 


şeklinde yazılabilir. (12) denkleminin çözümünden;
p(r , z )  g (r ) e   ( r ) z ,

p(0, 0)  g (0)

(12)

(13)

elde edilir. Ayrıca yine (12) denkleminde w '  u ataması yapılırsa, ikinci eşitlikten;
1
u(r )  u (r )   1   2u 2 (r )   (r )
r

(14)

bulunur. Bu denklem  (r )    sabit için

u (r ) 

i  J1  i   r   C1Y1  i   r  

  J 0  i   r   C1Y0  i   r  

(15)

çözümüne ulaşılır. Burada r  0 için , Y1   olduğundan C1  0 alınmalıdır, dolayısıyla

u (r ) 

i J1  i   r 

 J0 i   r 

(16)

olarak bulunur. Sonuç olarak, w( r ) hız bileşeni için,



C2
ln 

   J 0  i   r  
elde edilir. w(1)  0 sınır koşulundan,
w(r ) 

1

2

C2  J 0  i   

(17)

(18)

ve dolayısıyla

 J i    
ln  0

   J 0  i   r  
dir. Diğer yandan, (13) ile verilen basınç fonksiyonu bu durumda,
p dg    z
p (r , z )  g (r ) e    z ve

e
r dr
ifadeleri (10) denklemlerinin ilkinde yerine yazılır ve (16) sonucu da kullanılırsa;
i J1  i   r 
dg
 
g (r )  0
dr
J0 i   r 
w(r ) 

1

2

(19)

(20)

(21)

bulunur ki, bu denklemin çözümü g (0)  p0 sınır koşulu ile birlikte
g (r )  p0 J 0  i   r 

(22)

p(r , z )  p0 J 0  i   r  e   z

(23)

olur ve sonuç olarak basınç
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şeklinde elde edilir.
ii.

  0 1   p  durumu:

Bu durum için, (8) denklemlerinden
p  p dw
  0
 0,
r Re z dr
p 1 
p dw
1 d  dw  
 
 0
 0 1   p 
r
 0

z Re 
r dr
r dr  dr  
denklemlerine ulaşılır. Burada iki denklem arasından

(24)

p
yok edilirse,
r

1 

p
  w  w 
r 
z  
2 2
1   p 1     w 2

(25)

bulunur. Bu denklemin birinci durumda elde edilen (12) denklemine benzerliğine ve yine sağ
tarafın r nin bir fonksiyonu  (r ) şeklinde yazılabileceğine dikkat edilirse, çözüm (17)
denklemine benzer şekilde  (r )    sabit için,

w(r )  

1

 
2

ln  C4 J 0  i   r  

(26)

bulunur. Sınır şartlarından w(1)  0 nedeniyle,

C4 

1
J0 i   

(27)

olarak belirlenir. Bu halde

w(r ) 

 J i    
ln  0

    J 0  i   r  
1

(28)

2

dir. Basınç ise (25) denkleminden,
1
ln 1   p    z  ln g (r )

(29)



yardımıyla
p

 g ( r )e

1

  z

 1

bulunur. Sınır koşulu p (0, 0)  p0 koşulu altında p0 

(30)
1



 g (0)  1

g (0)   p0  1

nedeniyle,
(31)

belirlenir. (30) ve (28) denklemlerinden elde edilen basınç ve hız bileşenleri (24)
denklemlerinin ilkinde yerine yazılırsa,

J i   r 
g (r )
 i  1
g (r )
J0 i   r 

(32)

denklemine ulaşılır ki, çözüm (31) sınır şartıyla birlikte
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g (r )  (1   p0 ) J 0  i   r 



(33)

ile verilir. Sonuç olarak basınç
1

p  (1   p0 ) J 0  i   r  e   z  1







(34)

bulunur.
iii.

  0 e p durumu:

Benzer şekilde (8) denklemlerinden,
p 
p
  0  e p
r Re
z
p 
p
  0  e p
z Re
r

dw
 0,
dr
dw 0  p 1 d  dw 

e
r
0
dr Re
r dr  dr 

(35)

1
1
denklemlerine ulaşılır. Burada w(r )   1  r 2  olduğu kabul edilir ve p(r , z )  ln (r , z )
2

dönüşümü uygulanırsa,
 r     r   z
(36)
1 1
 z    r r  2   0



bulunur, burada birinci denklem ikinci denklemde kullanılarak,

 z 1   2  2 r 2  2  2   2    2  0

(37)

sonucuna ulaşılır.      kısaltması ile çözüm

 (r , z ) 

2 z  h(r ) 

 2 z  h(r ) 

2

 4 2 r 2

2 2 r 2
şeklinde bulunur. Bu sonuç, (36) denklemlerinin ilkinde yani
 r   r  z  0

(38)

(39)

denkleminde kullanıldığında,

 (r , z ) 

 2 z  h(r )   4 2 r 2
h(r )  0
2
2 z   2 z  h(r ) 

2 z  h(r ) 
2 2 r 2

2

(40)

bulunur. Bu durum ancak h( r )  0 için sağlanır ki, (38) den,

 (r , z ) 

2 z  C1 

 2 z  C1 

2

 4 2 r 2

(41)
2 2 r 2
elde edilir. p (0, 0)  0 koşulu  (0, 0)  1 koşuluna karşı gelir. Diğer sınır koşulundan
w(r  1)  0 ve p (r  1, z  0)  0 dan ise,  (1, 0)  1 elde edilmelidir. Dolayısıyla her iki
sınır koşulundan, C1   2 bulunur ve sonuç olarak (41) denklemi

 (r , z ) 
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halini alır ve yapılan kısaltmalar ve atamalar yerine konularak,

0

p(r , z ) 

1



ln

 


  2 z    0   2 z   4r 2
Re
 Re

2

2

0

Re

r

(43)

2

elde edilir.
SONUÇLAR
İlk iki durum için basınç ve hızın parametrelerin belli değerleri için tüp yarıçapı r ile
değişimleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
Şekil1-2(a,b) de birinci durumda basınç ve hızın β nın artan değerleri ile artığı görülmektedir.
Hız değerleri beklendiği gibi her iki durumda da β nın büyük değerlerinde daha büyük
olmakta olup hız proflleri yatık V harfine dönüşmektedir. Şekil 3(a,b) de farklı λ değerleri
için basınç ve hızın r ile değişimi gösterilmiştir. Basınç λ nın artan değerleri ile artarken hız λ
nın azalan değerleri ile artmaktadır.
Şekil 4-5(a,b) ikinci durum için basınç ve hızın farklı β değerleri için r ile değişimleri
gösterilmiştir. Değişimler ilk duruma benzer olmakla birlikte, birinci durumun tersine hızın β
ile değişimi daha büyük olmaktadır. Şekil 3(a,b) den basıncın ε nun artan değerleri ile arttığı
hızın ise azalan değerleri ile arttığı görülmektedir.

Fig.1    p,

  0.2,

z0
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Fig.2    p,

Fig.3    p,

  0.8,

  5,

Fig.4   0 1   p  ,   0.1,
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VİSKOZİTENİN BASINCA BAĞLI OLDUĞU AKIŞKANLAR İÇİN
POISEUILLE AKIMI
İlkay Sıkdokur, Saadet Özer
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
The dependence of the viscosity of fluids on pressure has been well established by experiments.
Especially, taking into consideration the dependency of pressure on viscosity in problems where
there is a large variation of pressure in the flow domain become inevitable. Because of this
reason, the fluids with pressure dependent viscosity, has become more popular in fluid flow
problems in a wide variety of applications.
In this work, we have examined the Poiseuille; related to the fluid having pressure dependent
viscosity maned on Barus, through the cylindrical rigid tube. After obtaining the field equations
of the 2 dimensional flow , we have written them in terms of stream function. We have
investigated the pertürbation expansions of the analytical solution in terms of the paramater
expressing the dependency of viscosity on pressure to be small. We have shown that flow could
only have longitudinal velocity field under homogenous boundary conditions. Then after we
also studied the case that there exist suction on the tube boundaries.
ÖZET
Viskozitenin basınca bağlı olduğu akışkanlar, deneysel çalışmalarda çokça belirlenmiştir.
Özellikle akış alanlarında büyük basınç değişimleri söz konusu olduğu hallerde viskozitenin
basınca bağlı olduğu modelleri ele almak reel problemler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu nedenle, viskozitenin basınca bağlı olduğu akışkanlar çok çeşitli uygulama alanlarında, daha
popüler akım problemleri haline gelmiştir.
Bu çalışmada, Barus tarafından adlandırılan, basınca bağlı viskoziteye sahip bir akışkanın
Poiseuille akımını, silindirik rijid tüpte inceledik. İki boyutlu akımın alan denklemlerini elde
ettikten sonra, onları akım fonksiyonu cinsinden yazdık. Analitik çözümü, viskozitenin basınca
bağlılığını belirleyen parametrenin küçük olduğu varsayımı ile, pertürbatif olarak inceledik.
Homojen sınır koşulları altında akımın sadece boyuna bileşeni olabileceğini gösterdik.
Ardından tüpün sınırlarında emme olduğu hali çalıştık.
GİRİŞ
Akışkanlar mekaniğinde newtonyen bir akışkana ait gerilme tansörünün ifadesi
𝐭 = −𝑝 𝐈 + 2 𝜇 𝐝
(1)
ile verilmektedir. Burada p basınç fonksiyonunu, d şekil değiştirme hızı tansörünü, µ ise
viskoziteyi göstermektedir. Viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya
karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da
tanımlanabilir. Bu direnç, komşu akışkan tabakalarının harekete karşı göstermiş olduğu
dirençtir. Normal gerilmeler büyüdükçe direnç de büyüyecektir. Buradan hareketle viskozitenin
normal gerilmeye dik olacağını ilk olarak Stokes [1] ortaya atmıştır.
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Katıların ve akışkanların yüksek basınç altında davranışlarını sistematik biçimde inceleyen
araştırmalar 1930’lardan sonra yapılmıştır Çok farklı akışkanlar üzerinde deneyler yaparak,
viskozitenin, basınca, sıcaklığa, yoğunluğa bağlı olduğu değişik modeller önermişlerdir.
Viskozitenin basınca lineer olmayan bağlılığı üzerine en etkili model Barus [2] tarafından,
𝜇 (𝑝) = 𝜇0 exp(𝜖𝑝)

(2)

ilişkisi ile önermiştir. Sonraki süreçte, bu ilişki deneysel olarak da birçok çalışmada
gözlenmiştir. Burada 𝜖, ( Pa ) 1 boyutunda bir sabittir. Viskozitenin basınca bağlılığı üstel
alınarak, akışkanın büyük basınçlara maruz kaldığı hidrolik taşıyıcıların yataklarında akım Bair
[3], Szeri [4] ve Schaeffer [5] tarafından incelenmiştir. Sıkışmaz ve Newtonyen akışkanlar için
viskozitenin basınca bağlı olma durumunun matematiksel analizi Renardy [6] ve Gazzola [7]
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda sıkışmaz ve Newtonian akışkan varsayımı ile
oluşturulan modelin çözümlerinin varlığı ve tekliği tartışılmıştır.
Bair ve arkadaşları [3] sıkışmaz ve Newtonian akışkanın tek yönlü akımında viskozitenin üstel
olması durumunda çözümün olmadığını göstermişler ve ancak viskozitenin basınca lineer bağlı
olduğu durumda çözüm elde edebilmişlerdir. Hron [8], Vasudevaiah [9] paralel plaklar arasında
ve silindirik tüp içinde viskozitenin basınca bağlı olduğu çeşitli durumlar için akımı
incelemişler ve üstel bağlılık durumunda paralel levhalarda çözümün olmadığını
göstermişlerdir. Ayrıca hız profillerinin Navier-Stokes modelinden (viskozite sabit) oldukça
farklı olduğunu, parabolik yapıdan bir yatık “V” harfine dönüştüğünü göstermişlerdir.
Silindirik tüp içinde akım için lineer ve üstel viskozite basınç bağlılığı durumunda çözümleri
elde etmişlerdir. Malek v.d. [10] tarafından üç boyutlu periyodik akımlarda viskozite-basınç
ilişkisi göz önünde tutularak periyodik çözümler elde edilmiştir.
Son yıllarda Rajagopal ve arkadaşları [12-17] viskozite basınç bağlılığını göz önüne alarak
birçok problemi ayrıntılı olarak incelemişlerdir. Renardy [18], viskozitenin basınca bağlılığının
lineer olması durumunda herhangi kesitli bir tüpte paralel akımın oluşabileceğini göstermiş ve
ayrıca basınca bağlılığın üstel olması durumunda dairesel kesitli tüpte hızın yarıçapa
bağlılığının kuadratik yapıda olması gerektiği sonucunu elde etmiştir.
Bu çalışmada viskozitenin basınca bağlılığının (2) denklemi ile verilen Barus modeli esas
alınarak, sonsuz uzunluklu silindirik tüp içerisinde iki boyutlu sıkışmaz akışkanın akış problemi
ele alınmıştır. Alan denklemleri viskozitenin özel bağlılıkları ve koordinat takımından bağımsız
olarak elde edildikten sonra, problem akım fonksiyonu tanımlanarak incelenmiştir. Elde edilen
lineer olmayan alan denklemlerinin çözümü için pertürbatif yaklaşım, (2) denkleminde verilen
viskozite tanımında geçen 𝜖 parametresinin küçük olduğu varsayımından hareketle
geliştirilmiştir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Vizkositenin basınca bağlı olduğu akışkanlar için gerilme tansörü (1) denkleminde olduğu gibi
t = - p I+ 2 𝝁(𝒑) d

(3)

verilir. Burada hız gradyanı tansörü d  v  v T olarak tanımlanmıştır. Lineer momentumun
korunumu
𝑑𝐯
∇ .𝐭 + 𝜌 𝐟 = 𝜌
(4)
𝑑𝑡
denkleminde, (3) ile verilen gerilme tansörü ifadesi kullanılırsa, akışkanın alan denklemleri
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p 


v
p(v  v T )   (v  (  v))   f   (v)T v ,
p
t

(5)

şeklinde elde edilir. 𝝆 , akışkanın yoğunluğunu, f ise, kütle kuvvetlerini ifade etmektedir. (5)
denklemlerini boyutsuz formda yazabilmek için gerekli olan

v 

v
,
U

p 

p
tU

x
, t 
,    , x 
2
U
L
0
L

büyüklükleri tanımladıktan sonra alan denklemleri boyutsuz halde,

1       
v
 T
  
 p 
 p ( v   v )    v     ( vT ) v


Re  p
 t




(6)

şeklinde elde edilir. Burada L, U , 0 ve Re sırasıyla karakteristik boy, hız, viskozite ve
𝑹𝒆 =

𝝆𝑼𝑳
𝝁𝟎

, Reynolds sayısını temsil etmektedir, ayrıca akışkanın sıkışmaz olduğu ve kütle

kuvvetlerinin olmadığı varsayılmıştır. Dikkat edilirse bu hali ile alan denklemi, herhangi bir
koordinat takımı ve viskozitenin basınca özel bağlılıklarından bağımsız genel haldedir ve özel
viskozite hali için boyutsuz denklemlerin geliştirilmesi son derece kolaydır.
POISEUILLE AKIMI
Bu çalışmada sonsuz uzunluklu silindirik rijid tüp boyunca, viskozitenin (2) ile verilen Barus
modeli esas alınarak, akım problemi (6) alan denklemleri ile çalışılmıştır. Hızın klasik
kartezyen koordinatlar üzerinde,
𝐯 = (𝒖(𝒙, 𝒚), 𝒗(𝒙, 𝒚), 𝒘(𝒙, 𝒚, 𝒛))

(7)

şeklinde koordinatlara bağlı olduğu durumlar ele alınmıştır. Sıkışmaz akışkan için geçerli olan
∇. 𝐯 = 0
sıkışmazlık koşulu altında hız alanının boyuna bileşeni 𝑤`nun z `ye bağlılığı düşer. Öte yandan
sıkışmazlık koşulu altında hız alanının ilk iki bileşeni akım fonksiyonu 𝜓(𝑥, 𝑦) cinsinden
𝑢=

𝜕𝜓
,
𝜕𝑦

𝑣=−

𝜕𝜓
𝜕𝑥

şeklinde tanımlanır ise (7) hız alanı,
v = (𝜓𝑦 , − 𝜓𝑥 , 𝑤(𝑥, 𝑦))

(8)

haline gelir. Basınç ise p=p(x,y,z) olarak alınmıştır.
Viskozitenin basınca bağlılığı (2) ile Barus tarafından verilen model ile 𝜇 = 𝜇0 𝑒 𝜖 𝑝 şeklinde
alınırsa akışkanın (6) ile elde edilen alan denklemleri
𝜇

−∇𝑝 + 𝑅𝑒0 𝑒 𝜖 𝑝 [𝜖∇𝑝 (∇v + ∇v𝑇 ) + Δv] = (∇v𝑇 )v

(9)
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olacaktır. Burada, Barus modelinde geçen 𝜇0 bir sabit olup, boyutsuzlaştırma aşamasında ele
alınmış olan karakteristik viskozite ile karıştırılmamalıdır. Öte yandan, kolaylık olması
açısından boyutsuz büyüklükleri ifade eden * notasyonu kaldırılmıştır. Hız alanının akım
fonksiyonu cinsinden bileşeni denklemlerde kullanılır ise, (9) denklemleri, basınç, akım
fonksiyonu ve hızın boyuna bileşeni üzerine 3 denklemdir. 𝑒 𝜖 𝑝 terimi seri açılır ise;
1
𝑒 𝜖 𝑝 = 1 + 𝜖𝑝 + 𝜖 2 𝑝2 + ⋯
2
yazılabilir.
Burada viskozitenin basınca üstel bağlılığını temsil eden 𝜖 parametresinin küçük olduğu
varsayımından hareketle, basınç, boyuna hız bileşeni ve akım fonksiyonu aşğıdaki gibi bir
pertürbasyon serisi olarak yazılabilir.
𝑝 = 𝑝0 + 𝜖𝑝1 + 𝜖 2 𝑝2 + ⋯
𝑤 = 𝑤0 + 𝜖𝑤1 + 𝜖 2 𝑤2 + ⋯
(10)
𝜓 = 𝜖𝜓1 + 𝜖 2 𝜓2 + ⋯
Bu durumda (9) denkleminden sırası ile aşağıdaki denklemler elde edilir.
𝜖 0 mertebesinde; 𝑝0𝑥 = 0, 𝑝0𝑦 = 0, 𝑝0𝑧 =

𝜇0
𝑅𝑒

Δ𝑤0

(11)

𝜇

𝜖 1 mertebesinde; 𝑝1𝑥 = 𝑅𝑒0 (𝑝0𝑧 𝑤0𝑥 + Δ𝜓1𝑦 )
𝜇

𝑝1𝑦 = 𝑅𝑒0 (𝑝0𝑧 𝑤0𝑦 − Δ𝜓1𝑥 )
𝜇

𝑝1𝑧 = 𝑅𝑒0 (Δ𝑤1 + 𝑝0 Δ𝑤0 ) − (𝑤0𝑥 𝜓1𝑦 − 𝑤0𝑦 𝜓1𝑥 )

(12)

𝜖 2 mertebesinde;
𝜇0
(Δ𝜓2𝑦 + 𝑝0 Δ𝜓1𝑦 +𝑝0 𝑝0𝑧 𝑤0𝑥 + 𝑝0𝑧 𝑤1𝑥 + 𝑝1𝑧 𝑤0𝑥 ) − 𝜓1𝑦𝑦 𝜓1𝑥 + 𝜓1𝑦 𝜓1𝑥𝑦
𝑝2𝑥 =
𝑅𝑒
𝜇
𝑝2𝑦 = 0 (−Δ𝜓2𝑥 − 𝑝0 Δ𝜓1𝑥 +𝑝0 𝑝0𝑧 𝑤0𝑦 + 𝑝0𝑧 𝑤1𝑦 + 𝑝1𝑧 𝑤0𝑦 ) + 𝜓1𝑥𝑦 𝜓1𝑥 − 𝜓1𝑥𝑥 𝜓1𝑦
𝑅𝑒
𝜇0

1

𝑝2𝑧 = 𝑅𝑒 (Δ𝑤2 + 𝑝0 Δ𝑤1 + 2 𝑝02 Δ𝑤0 + 𝑝1 Δ𝑤0 + 𝑤0𝑦 𝑝1𝑦 + 𝑤0𝑥 𝑝1𝑥 ) + 𝜓2𝑦 𝑤0𝑥 − 𝜓2𝑥 𝑤0𝑦 +
𝜓1𝑦 𝑤1𝑥 − 𝜓1𝑥 𝑤1𝑦
(13)
(11) denklemleri, 𝑤0 (𝑥, 𝑦) olması nedeni ile, basıncın pertürbasyon serisindeki ilk teriminin
sadece z ye bağlı
𝑝0 = − 𝑃0 𝑧 + 𝑐1
olması gerektiği sonucunu verir. Basıncın 𝑝(0,0,0) = 0 koşulu altında, 𝑐1 = 0 olması
gerektiği elde edilir.
(12) denklemlerinden ilki y`ye ikincisi x`e göre türetilip birbirinden çıkarılırsa, akım
fonksiyonun birinci terimi olan 𝜓1 `in
Δ2 𝜓1 = 0
biharmonik denklemini sağladığı elde edilir. Öte yandan 3. denklem, z`ye göre türetilise, basınç
üzerinde,
𝜕 2 𝑝1
2
= 𝑃0
2
𝜕𝑧
528

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Sıkdokur, Özer

yazılabilir. Denklemin integrasyonundan
1

2

𝑝1 = 2 𝑃0 𝑧 2 + 𝛼1 (𝑥, 𝑦)𝑧 + 𝛼2 (𝑥, 𝑦)

(14)

elde edilir. (12) denklemlerinin ilk ikisi göz önünde bulundurulursa, buradan
𝛼1 (𝑥, 𝑦) = 𝑃1

(15)

şeklinde bir sabit olması gerektiği görülür, 𝛼2 (𝑥, 𝑦) fonksiyonu ise, akım fonksiyonun ilk
bileşeni olan 𝜓1 `in bilinmesi halinde (12) denklemlerinin ilk iki denkleminden açık olarak
belirlenebilir.
Öte yandan hızın boyuna bileşeninin 2. terimi olan 𝑤1 , aşağıda (17)2 ile verilen Poisson
denklemini sağlamalıdır.
Benzer şekilde (13) denklemlerinin ilki y`ye ikincisi x`e göre türetilip birbirinden çıkarılırsa,
aşağıda verilen (18) denklemi elde edilir. Bu denklemler toplu halde şu şekilde yazılır:
𝜖 0 mertebesinde; Δ𝑤0 = −

𝑃0 𝑅𝑒

(16)

𝜇0

𝜖 1 mertebesinde; Δ2 𝜓1 = 0
Δ𝑤1 =

𝑅𝑒
𝜇0

(𝑤0𝑥 𝜓1𝑦 − 𝑤0𝑦 𝜓1𝑥 ) + 𝑃1
(17)
𝜇0

𝜖 2 mertebesinde: Δ2 𝜓2 = −𝑝0 Δ2 𝜓1 + 𝑅𝑒 (𝜓1𝑦 Δ𝜓1 𝑥 − 𝜓1𝑥 Δ𝜓1 𝑦 )

(18)

Homojen Sınır Koşulları Altında Rijid Silindirik Tüpte Akım:
Viskozitenin basınca (2) denklemi ile verilen Barus tipi modeli için, üstel bağlılığın
parametresinin küçük olduğu varsayımı altında pertürbatif yaklaşımla elde edilen alan (16-18)
denklemlerini homojen sınır koşulları altında inceleyelim. Bu durumda, dairesel silindirik
tüpün yüzeyinde hızın 0 olacağı nedeni ile sınır koşulları
𝑤 = 𝜓𝑥 = 𝜓𝑦 = 0,

𝑟=1

şeklinde yazılabilir. Bu durumda (17) denkleminin çözümünden
𝜓1 = 0
elde edilir. Bu sonuç diğer denklemlerde kullanılır ise serinin her adımında akım fonksiyonun
0 bulunacağı, dolayısı ile radyal ve teğetsel doğrultularda hız alanı üretmeyeceği açıktır. Hızın
boyuna bileşenleri olan 𝑤𝑖 ler ise her bir adımda, poisson denklemlerini sağlayan fonksiyonlar
olacaktır. Dairesel silindirik tüp için, hız alanı (7) açık şekilde,
𝐯 = (0,0, 𝛾(1 − 𝑟 2 ))
şeklinde belirlenirler. Burada 𝛾, koordinatlardan bağımsız, pertürbasyon serisinin
adımlarındaki basınç gradyanı sabiti, viskozitenin katsayısı ve Reynolds sayısına bağlı sabitler
olarak belirlenebilir.
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Silindirik Tüpün Yüzeylerinde Geçirgenlik Hali:
Burada, silindirin yüzeylerinde geçirgenlik olduğu durum incelenecektir. Bu durumda hızın
normal bileşeni geçirgenliği kontrol eden fonksiyona, teğetsel bileşeni ise sıfıra eşit olacaktır.
Sınır koşulları en genel formunda
𝑣𝑛 = 𝐯. 𝐧 = 𝑓 (𝜃 ),

𝑣𝑡 = 𝐯. 𝐭 = 0

(19)

şeklinde yazılabileceği açıktır. Burada n ve t sırasıyla, normal ve teğet vektörlerini ifade
etmektedir. (19) eşitlikleri akım fonksiyonu cinsinden dairesel kesitli silindirik tüp için
𝜓|𝜕𝑅 = 𝑓 (𝜃 ) ,

𝜕𝜓

|

𝜕𝑟 𝜕𝑅

= 0 olarak yazılabilir. Akım fonksiyonun pertürbasyon terimleri için

geçirgenliği temsil eden 𝑓(𝜃) fonksiyonu da seri açılır ise kısaca, problemin sınır koşulları
𝜓𝑖 |𝜕𝑅 = 𝑓𝑖 (𝜃 ) ,

𝜕𝜓𝑖

|

𝜕𝑟 𝜕𝑅

= 0,

𝑤𝑗 |𝜕𝑅 = 0,

𝑖 = 1,2, … ., 𝑗 = 0,1,2 …

(20)

olacaktır. Burada dikkat edilecek olursa geçirgenliğin sabit olması hali ayrıca ele alınması
gereken bir hal olarak karşımıza çıkmaktadır.
(16) denkleminin, (20) sınır koşulu altında çözümü
𝑤0 =

𝑃0 𝑅𝑒
(1 − 𝑟 2 ) ,
4 𝜇0

𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2

olarak belirlenir. Denklemdeki 𝑃0 basınç gradyanı sabitinin pertürbasyon serisindeki ilk
terimidir ve
𝑃 𝑅2

Boyutsuzlaştırma aşamasında kullandığımız karakteristik hız için 𝑈 = 4 0𝜇𝜇 seçimi ile 𝑤0
0

boyuna hız bileşiminin katsayısının 1 alınabileceği görülür. Burada 𝑃0 karakteristik basınç
gradyanı sabiti, R, karakteristik yarıçap, 𝜇 ise karakteristik viskozitedir. O halde, sonuç olarak,
hızın boyuna bileşeninin ilk terimi
𝑤0 = 1 − 𝑟 2 = 1 − 𝑥 2 − 𝑦 2

(21)

şeklinde elde edilmiş olur. Bu sonuç klasik laminer akış ile örtüşmektedir. Zira 𝜖 = 0 hali, 𝜇 =
𝜇0 laminer akış durumudur. Hız profili Şekil 1 ile verilmiştir.
Akım fonksiyonunun ilk bileşeni (15) denklemlerinden Δ2 𝜓1 = 0 Biharmonik denkleminin
çözümü ile belirlenecektir. Biharmonik denklemin çözümünü kompleks düzleme aktarırsak,
denklemi
Δ2 𝜓1 = 16

𝜕4𝜓
𝜕𝑧 2 𝜕𝑧

2

=0

şeklinde yazılabiliriz. Burada 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝑧 = 𝑥 − 𝑖𝑦 kompleks değişkenlerdir.
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Biharmonik
denklemin
çözümü,
Ω(𝑧), ϕ(z),
argümanlarının analitik fonksiyonları, Ω(𝑧), 𝜙(𝑧) ise
onların kompleks eşlenikleri olmak kaydıyla,
𝜓1 = 𝑧Ω(𝑧) + 𝑧 Ω(𝑧) + ϕ(z) + 𝜙(𝑧)
şeklinde elde edilir. Analitik fonksiyonlar, sınır koşulları ile
belirlenecektir.
Burada dairesel silindirik tüpün yüzeylerinde (20) sınır
koşullarında geçen, geçirgenlik fonksiyonunun
𝑓1(𝜃 ) = 𝑓1,0 + 𝑓1,−1 𝑒 −𝑖𝜃 + 𝑓1,1𝑒 𝑖𝜃

Şekil 1. boyuna hızın
ilk bileşeni 𝒘𝟎

𝑓1,0, 𝑓1,1, 𝑓1,−1 keyfi kompleks sabitler olan, ir üstel fonksiyon olduğu varsayımı ile problemi
ele alalım. Negatif kuvvetin ve pozitif kuvvetin bir arada ele alınmasının nedeni, yüzeyde içten
dışa ve dıştan içe geçirgenliğin her iki halinin birden ele alınmış olmasıdır. (20) sınır
koşullarının ilk ikisi altında analitik fonksiyonlar argümanlarının kuvvet serilerine açılıp terim
terim karşılaştırmalar yapılırsa, sonuç olarak akım fonksiyonunun, silindirik koordinatlardaki
ifadesi aşağıdaki gibi belirlenir:
𝜓1 = 𝑐 + 𝑟(3 − 𝑟 2 )(𝑎 𝐶𝑜𝑠 𝜃 + 𝑏 𝑆𝑖𝑛 𝜃)

(22)

burada a, b, c sabitleri, 𝑓1,1 = 𝑎 − 𝑖 𝑏, 𝑓1,−1 =
𝑎 + 𝑖 𝑏, 𝑐 = 𝑅𝑒(𝑓1,0) şeklinde tanımlanmıştır. Akım
çizgilerine ait bir görsel Şekil 2 ile yanda verildiği
gibidir. Akım fonksiyonu kullanılarak hızın teğetsel
ve radyal bileşenleri ise
𝑢1𝑟 = 3 (1 − 𝑟 2 )(𝑎 𝐶𝑜𝑠 𝜃 + 𝑏𝑆𝑖𝑛 𝜃 )
𝑢1𝜃 = 𝑟(3 − 𝑟 2 )(𝑏 𝑆𝑖𝑛 𝜃 − 𝑎 𝐶𝑜𝑠 𝜃)
Şekil 2. Akım fonksiyonu
a=1.5, b=2, c=1

şeklinde elde edilir. Bu bilenlerin grafikleri ise Şekil 3
ve Şekil 4 ile aşağıda verilmiştir. Geçirgenliğin kısıtlı;
sadece ilk mertebede tutulması nedeni ile, etkisi son
derece az da olsa şekillerden gözlenebilmektedir. Geçirgenlik fonksiyonunun daha fazla terim
ile ele alınması halinde, hız bileşenlerinin grafiklerinde gözlenmesi daha etkili olacaktır.

Şekil 3. Hızın teğetsel bileşeni,
a=1.5, b=2,c=1

Şekil 4. Hızın radyal bileşeni
a=1.5, b=2, c=1
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Öte yandan, basıncın pertürbasyon serisindeki ikinci bileşeni yani 𝜖 üzerindeki terimi ise, (13)
denklemlerinden (14) ve (15)`in göz önünde bulundurulması ile,
𝑝1 =

1 2 2 1 2
𝑃 (𝑧 + (𝑥 + 𝑦 2 )) + 𝑃1 𝑧 + 𝑐2
2 0
2

olarak belirlenir. Burada 𝑐2 keyfi bir sabittir ve basıncın 𝑝1 (0,0,0) = 0 sınır koşulu altında
𝑐2 = 0 olarak belirlenir.
Son olarak hızın boyuna bileşeninin pertürbasyon serisindeki ikinci terimi 𝑤1 in belirlenmesi
için (17) denklemini ele alalım. Açıktır ki (17) denklemi Poisson denklemidir. Denklemin sağ
tarafı, daha önce (21) ile belirlenmiş olan 𝑤0 ve (22) ile kutupsal koordinatlarda ifadesini
verdiğimiz akım fonksiyonu 𝜓1 `in kullanılması ile açık olarak yazılabilir. Bu halde Poisson
denkleminin çözümü daha önceki incelemelerimize benzer şekilde çözülebilir. Sonuç olarak,
1
1 𝑅𝑒
𝑤1 = 𝑃1 (𝑟 2 − 1) −
𝑟(𝑟 2 − 8)( 𝑏 𝐶𝑜𝑠𝜃 − 𝑎 𝑆𝑖𝑛𝜃)
4
48 𝜇0
elde edilir. Hız alanının boyuna bileşeni olan 𝑤`nun pertürbasyon serisindeki 𝜖 mertebesindeki
terimi olan 𝑤1 `in grafiği, geçirgenlik fonksiyonun daha önceki grafiklerde ele alınan aynı
değerleri kullanılarak, Reynolds sayısı 𝑅𝑒 = 82 için Şekil 5 de verilmiştir.
Şekilden, yüzeylerdeki geçirgenlik etkisi açıkça
gözlenmektedir.
SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Ele alınan problemin lineer olmayan alan
denklemlerinin analitik çözümleri, viskozitenin
basınca bağlılığını belirleyen parametrenin küçük
olduğu varsayımından hareketle, pertürbatif bir
Şekil 5. Hızın boyuna bileşeni
yaklaşım ile elde edilmiştir. Literatürde bulunan
𝑤1 , a=1.5, b=2, Re=82
benzer çalışmalarda, akım, genellikle tek boyutlu
ele alınmış, değişik geometrik modeller ise çoklukla sayısal bazı çözümler ile çalışılmıştır.
Silindirik tüp içerisinde basınca bağlı viskozitenin iki boyutlu Poiseuille akımı daha önce
çalışılmamış olması açısından ilktir. Üstelik problemin çözümünün sayısal değil, analitik olarak
elde edilmiş olması ise problemi daha önemli kılmaktadır. Çalışma kapsamında pertürbasyon
serisinin terimlerinin hesapları 𝜖 mertebesinde bırakılmıştır. daha yüksek mertebeden terimlerin
hesabının, çalışmanın devamı niteliğinde ele alınması mümkündür.
Öte yandan, homojen sınır koşulları altında akımın radyal ve teğetsel doğrultularda hız alanı
üretmediği çalışma içerisinde gösterilmiştir. Bu durumun kararlılık analizi ve durağan olmayan
akım için dinamik geçişler yeni bir çalışma konusu olarak ele alınabilir. Benzer bir problem
olarak newtonyen olmayan ikinci derece akışkanın Poiseuille akımının stabilitesi ve dinamik
geçişleri üzerine [19,20] incelenebilir.
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ABSTRACT
In this study, the minimum weight design of large scale trusses is aimed under the
displacement and stress constraints using Jaya algorithm (JA). Jaya means “Victory” in
Sanskrit. The algorithm is based on the concept that the solution obtained for a given
optimization problem which should move toward the best solution and must avoid the worst
solution. The most important feature of JA is that the JA has not any algorithm-specific
parameters. The JA only requires two standard control parameters which are the population
size (i.e. number of solutions in the population) and maximum iteration number. The validity
of JA is tested on a large scale truss structure. The truss structure is the 942-bar spatial truss
structure consisting of 59 design variables. The results obtained from JA is verified the
validity of method.
ÖZET
Bu çalışmada büyük ölçekli kafes yapıların deplasman ve gerilme sınırlayıcıları altında Jaya
algoritması kullanılarak minimum ağırlıklı boyutlandırılması amaçlanmaktadır. Jaya,
Sanskritçe’de “Zafer” anlamına gelmektedir. Jaya algoritması (JA), optimizasyon problemini
çözerken en iyi çözüme yaklaşma ve en kötü çözümden uzaklaşma prensibini uygulamaktadır.
JA’nın en önemli özelliği kendine özgü parametreler kullanmamasıdır. Yöntem, popülasyon
büyüklüğü (popülasyondaki çözüm sayısı) ve maksimum iterasyon sayısı olmak üzere iki
temel kontrol parametresi kullanmaktadır. JA’nın geçerliliği büyük ölçekli bir kafes yapı
üzerinde test edilmiştir. Bu yapı 942 elemanlı uzay kafes olup 59 tasarım değişkeninden
oluşmaktadır. JA’dan elde edilen sonuçlar yöntemin geçerliliğini doğrulamaktadır.
GİRİŞ
Herhangi bir mühendislik sisteminin boyutlandırılması sürecinde önceden belirlenen sınır
değerler aşılmadan belli bir amacın elde edilmesi için yapılan işlemler optimizasyon olarak
adlandırılabilir. Kafes yapıların minimum ağırlıklı boyutlandırılması en basit şekliyle
deplasman ve gerilme sınır değerlerinin aşılmadığı yapı boyutlandırmaları arasında minimum
ağırlıklı olanın aranması işlemi olarak ifade edilebilir.
Optimizasyon yöntemleri, en genel biçimde klasik ve sezgisel optimizasyon yöntemleri olarak
iki grupta incelenebilir. Klasik optimizasyon yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen
sezgisel optimizasyon yöntemleri son yıllarda oldukça ilgi çekmektedir. Sezgisel
optimizasyon yöntemleri, doğal olaylar ile optimizasyon problemleri arasında anoloji kurarak
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problemi çözmeyi amaçlamaktadır. Genetik algoritmalar [1], parçacık sürü optimizasyonu [2],
karınca koloni optimizasyonu [3], armoni arama [4], öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon
[5] başlıca sezgisel optimizasyon yöntemleri arasında sayılabilir.
Jaya kelime olarak Sanskrit dilinde “Zafer” anlamına gelmektedir. Jaya algoritması (JA) ilk
olarak Rao [6] tarafından sınırlayıcılı ve sınırlayıcısız matematiksel optimizasyon
problemlerinin çözümünde önerilmiştir. JA’nın optimizasyon sürecinde kullandığı ana felsefe;
mevcut en iyi çözüme olabildiğince yaklaşmak ve mevcut en kötü çözümden olabildiğince
uzaklaşmaktır. Yöntemin önemli bir avantajı diğer optimizasyon yöntemlerinden farklı olarak
kendine özgü optimizasyon parametresi kullanmamasıdır. JA’da popülasyon sayısı
(optimizasyonda kullanılan kafes yapı tasarım sayısı) ve maksimum iterasyon sayısı gibi iki
genel kontrol parametresi kullanılmaktadır. JA kısa süre içerisinde karmaşık sınırlayıcılı
tasarım problemlerinde [7] ve mikro kanal ısı emicisinin optimizasyonu probleminde [8]
kullanılmıştır.
Bu çalışmada büyük ölçekli kafes yapıların JA ile deplasman ve gerilme sınırlayıcıları
kontrolünde minimum ağırlıklı olarak boyutlandırılması amaçlanmaktadır. JA ile literatürde
farklı sezgisel optimizasyon yöntemleri ile boyutlandırılmış olan 942 elemanlı büyük ölçekli
bir uzay kafes yapı boyutlandırılacaktır. JA ile elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlarla
kıyaslanarak yöntemin gücü test edilmiştir.
JAYA ALGORİTMASI (JA)
JA’nın uygulanışı oldukça pratik ve basittir. Sadece bir denklem vasıtasıyla tasarım
değişkenleri (kafes yapıdaki eleman grupları) modifiye edilmektedir.
: it-nci
iterasyondaki l-nci tasarım için k-ncı tasarım değişkenini temsil etmek üzere bu tasarım
değişkeni aşağıdaki gibi modifiye edilir:







Aknew
,l ,it  Ak ,l ,it  r1, k ,it Ak ,best ,it  Ak ,l ,it  r2, k ,it Ak , worst ,it  Ak ,l ,it



(1)

bu denklemde Aknew
,l ,it : Ak ,l ,it tasarım değişkeninin modifiye edilmiş halini, r1,k ,it ve r2 ,k ,it : it-nci
iterayondaki k-ncı tasarım değişkeni için [0,1] aralığında rastgele üretilen reel sayılar, Ak ,best ,it
ve Ak ,worst ,it it-nci iterayondaki en iyi ve en kötü tasarımın k-ncı tasarım değişkenini



göstermektedir. Denklemdeki r1,k ,it Ak ,best ,it  Ak ,l ,it







terimi mevut tasarımın en iyi tasarıma

yaklaşma eğilimini,  r2,k ,it Ak ,worst ,it  Ak ,l ,it terimi mevut tasarımın en kötü tasarımdan uzaklaşma
yaklaşma eğilimini ifade etmektedir. r1,k ,it
araştırılmasını sağlarken,
sağlamaktadır [1].

ve r2,k ,it reel sayıları tasarım uzayının daha etkili

mutlak değeri arama kabiliyetinin güçlendirilmesini

MİNİMUM AĞIRLIKLI BOYUTLANDIRMADA FORMÜLASYON

Kafes yapıların minimum ağırlıklı boyutlandırılması şu şekilde formülize edilebilir:
A  [ A1 , A2 ,....., Ang ]

(2)

nm

W ( A)    i Ai Li

(3)

i 1

 ic   i   it
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 min   j   maks

j=1,2,…..,nd

(5)

Amin  Ak  Amaks

k=1,2,….,ng

(6)

burada amaç (3) denklemiyle hesaplanan kafes yapı ağırlığını (4)-(5) denklemleriyle verilen
eleman gerilme ve düğüm deplasman sınırlayıcıları altında minimize etmek ve bu minimum
ağırlıklı kafes yapıya ait (2) ile verilen A tasarım değişkenleri vektörünü bulmaktır.
Yukarıdaki denklemlerde A : tasarım değişkenleri içeren vektör, ng: kafes yapıdaki tasarım
değişkeni sayısı (eleman grup sayısı), W(A): kafes yapı ağırlığı, nm: kafes yapıdaki eleman
sayısı, γi ve Li i-nci elemanın özgül ağırlığı ve uzunluğu,  i : i-nci eleman için hesaplanan
basınç veya çekme gerilmesi,  ic ve  it : i-nci eleman için müsaade edilen basınç ve çekme
gerilmeleri,  j : j-nci serbestlik derecesi için hesaplanan deplasman değeri,  min ve  maks : j-nci
serbestlik derecesine ait deplasmanın alabileceği minimum ve maksimum değerler, nd: kafes
yapıdaki serbestlik derecesi sayısı, Ak : k-ncı tasarım değişkenine atanan enkesit alanı, Amin ve
Amaks : k-ncı tasarım değişkenine atanacak enkesit alanının alabileceği minimum ve
maksimum değerlerdir.
Kafes yapıların minimum ağırlıklı boyutlandırılması için yapılan arama sürecinde
sınırlayıcıları (eleman gerilme ve düğüm deplasman sınırları) sağlayan veya sağlamayan kafes
yapıları ayırt edebilmek için cezalandırılmış amaç fonksiyonu kullanılacaktır. Bu fonksiyon
vasıtasıyla sınırlayıcıları sağlamayan kafes yapılar sınırlayıcı sağlamama derecelerine göre
cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla sınırlayıcıları yüksek değerde sağlamayan kafes yapılar
daha fazla cezalandırılmaktadır. Cezalandırılmış amaç fonksiyonu, fp(A), şu şekilde ifade
edilebilir:

f p ( A)  (1   ( A))   W ( A)
nm

nd

i 1

j 1

(7)

 ( A)   g i ( A)   d j ( A)

(8)

g i ( A) 

i
1  0
 ai

i=1,2,….,nm

(9)

d j ( A) 

j
1  0
 aj

j=1,2,…..,nd

(10)

burada ψ(A) gerilme ve deplasman ceza değerlerinin toplamı, gi(A) i-nci eleman için gerilme ceza
değeri, dj(A) j-nci serbestlik derecesi için deplasman ceza değeri, , σi ve σai i-nci eleman için gerilme
değeri ve bunun alabileceği sınır değer, δi ve δai j-nci serbestlik derecesinin deplasman değeri ve
bunun alabileceği sınır değer, ε ise ceza katsayısı olup bu çalışmada 2 olarak alınmıştır.
Kafes yapıların minimum ağırlıklı boyutlandırılmasında ilk adım popülasyon sayısı (np) kadar
kafes yapının rastgele şekilde üretilmesidir. Popülasyondaki her kafes yapı için
cezalandırılmış amaç fonksiyonu değeri (2)-(10) denklemleriyle hesaplanır. Cezalandırılmış
amaç fonksiyonları arasında minimum değerli olan en iyi tasarım f pbest ( A) ve maksimum
değerli olan en kötü tasarım f pworst ( A) olarak tanımlanır. Kafes yapı popülasyonundaki her bir
kafes yapya ait tüm tasarım değişkenleri (1) denklemiyle modifiye edilerek yeni kafes yapı
üretilir. (2)-(10) denklemleriyle yeni kafes yapı için cezalandırılmış amaç fonksiyonu değeri
( f pnew ( A) ) hesaplanır. Eğer yeni kafes yapının cezalandırılmış amaç fonksiyonu değeri,
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önceki kafes yapının cezalandırılmış amaç fonksiyonu değerinden ( f ppre ( A) ) daha iyi ise yani

f pnew ( A) < f ppre ( A) ise, yeni kafes yapı önceki kafes yapının yerini alır. Aksi halde önceki
kafes yapı değiştirilmez. Bu işlemler popülasyondaki diğer kafes yapılar için de tekrarlanarak
JA’da bir iterasyon tamamlanır. Maksimum iterasyon sayısı aşılıncaya kadar aynı işlemler
tekrarlanır. Maksimum iterasyon sayısı aşıldığında sınırlayıcıları sağlayan ve minimum
değerli cezalandırılmış amaç fonksiyonuna sahip yapı aranan kafes yapı olarak bulunmuş
olur.
BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAFES YAPILARIN JAYA ALGORİTMASI İLE MİNİMUM
AĞIRLIKLI BOYUTLANDIRILMASI İÇİN HESAP ADIMLARI
Büyük ölçekli kafes yapıların JA ile minimum ağırlıklı boyutlandırılması aşağıdaki
adımlardan oluşmaktadır:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Popülasyon sayısı np ve maksimum iterasyon sayısı itmax değerlerini tanımla.
Başlangıç popülasyonu (kafes yapıları) rastgele oluştur. Popülasyondaki her kafes yapı
için cezalandırılmış amaç fonksiyonu değerini (2)-(10) denklemleriyle hesapla.
İterasyon sayacını başlat, it=0.
İterasyon sayacını arttır, it=it+1.
Popülasyondaki en iyi ( f pbest ( A) ) ve en kötü ( f pworst ( A) ) kafes yapıları belirle. Kafes
yapı sayacını başlat id=0, (id=1,2,….,np).
Kafes yapı sayacını arttır, id=id+1.
id-nci kafes yapının tüm tasarım değişkenlerini (1) denklemiyle modifiye ederek yeni
kafes yapıyı üret.
(2)-(10) denklemleriyle f pnew ( A) hesapla. Eğer f pnew ( A) < f ppre ( A) ise yeni kafes
yapıyı öncekinin yerine ata, değilse önceki kafes yapıyı değiştirme.
Eğer id>np ise VIII. adıma git, değilse IV. adıma git.
Eğer it>itmax ise sınırlayıcıları sağlayan minimum değerli cezalandırılmış amaç
fonksiyonuna sahip kafes yapı aranan kafes yapı olarak ata ve arama işlemini bitir.
Aksi durumda II. adıma git.
TEST YAPISI

Bir önceki bölümde adım adım açıklanan JA’nın uygulanabilirliği 942 elemanlı 59 tasarım
değişkenli uzay kafes yapının minimum ağırlıklı boyutlandırılmasında test edilecektir.
Popülasyon büyüklüğü’nün (optimizasyon işleminde kullanılacak kafes yapı sayısı) farklı
değerleri için JA’nın icra edilmesi sonucunda en hafif kafes yapı ağırlığı np=20 için elde
edildiğinden popülasyon büyüklüğü 20 olarak seçilmiştir. JA’nın farklı başlangıç tasarımları
için birbirine yakın sonuçlar elde edip edemeyeceğini görmek yani yöntemin tutarlılığını test
etmek için JA 20 farklı başlangıç popülasyonu için 20 farklı kez icra edilmiştir. Bu farklı
icralar sonunda bulunan 20 kafes yapı arasında minimum ağırlıklı kafes yapının ağırlığı ve bu
yapıya ait tasarım değişkenleri, maksimum ağırlıklı kafes yapının ağırlığı, ortalama ağırlık ve
standart sapma değerleri tabloda sunulmuştur. Ayrıca minimum ağırlıklı kafes yapı için arama
süresince yapı ağırlığının yapı analiz sayısı ile değişimi de çizilmiştir.
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942 Elemanlı Uzay Kafes Yapı
942 elemanlı kafes yapı Şekil 1’de verilmiştir. Yapı, x ve y doğrultularında simetrik olup 59
farklı tasarım değişkeninden (eleman grubundan) oluşmaktadır ve üç farklı bölgeye
ayrılmıştır. Bu yapı daha önce genetik algoritmalar (GAs) [9], tavlama benzeşimi yöntemi
(SA) [10], adaptif evrim stratejisi (ESs) [11], hibrit genetik algoritma ve tek yönlü arama
metodu (GNMS) [12], guguk kuşu algoritması (CS) [13] ve ateşböceği algoritması (FA) [14]
kullanılarak minimum ağırlıklı boyutlandırılmıştır. Malzeme için elastisite modülü ve birim
hacim ağırlığı sırasıyla 68948 MPa ve 2.77 gr/cm 3’tür. Gerilme değeri ± 172.37 MPa ile ve en
üstteki dört düğüm noktasının x, y, ve z doğrultularındaki deplasman değeri ±38.1 cm ile
sınırlandırılmıştır. Tasarım değişkenlerine 0.645 cm2 ve 1290.32 cm2 aralığında enkesit alanı
atanabilecektir. Yapıya etki eden yükleme durumu şu şekildedir:
i. z yönünde kulenin 1. bölümündeki düğüm noktalarına -13.345 kN, 2. bölümündeki
düğüm noktalarına -26.90 kN, 3. bölümündeki düğüm noktalarına -40.034 kN,
ii. y yönünde kulenin tüm serbest düğüm noktalarına 4.448 kN,
iii. x yönünde kulenin sol tarafındaki her düğüm noktasına 6.672 kN, sağ tarafındaki her
düğüm noktasına 4.448 kN etki ettirilmiştir.

Şekil 1. 942 elemanlı uzay kafes yapı
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Çizelge 1’de JA ile literatürdeki diğer yöntemlerden elde edilen minimum ağırlıklar
karşılaştırılmıştır. JA’nın 62456.8 kg’lık ağırlık değeri ile diğer yöntemlerden daha iyi bir
kafes yapı elde ettiği görülmektedir. CS [13] ile edilen 60835.49 kg’lık kafes yapı daha hafif
olmakla birlikte boyutlandırma sınırlayıcılarını %18.44 oranında ihlal ettiği tespit edilmiştir.
JA ile minimum ağırlıklı kafes yapı 72728 analiz sonunda elde edilirken SA [10], ESs [11] ve
FA [14] ile sırasıyla 39834, 150000 ve 50000 analiz sonunda minimum ağırlıklı kafes yapılar
elde edilmiştir. Bununla birlikte JA, SA’ya [10] ait 65061.14 kg’lık kafes yapıyı 13413 analiz
sonunda, ESs’ye [11] ait 64065.51 kg’lık kafes yapıyı ise 14652 analiz sonunda ve FA’ya
[14] ait 62993.67 kg’lık kafes yapıyı 20364 analiz sonunda elde etmiştir. Dolayısıyla aynı
yapı ağırlığı gözönüne alındığında JA’nın SA [10], ESs [11] ve FA [14]’dan çok daha hızlı bir
şekilde minimum boyutlandırmaya ulaşabildiği görülmektedir.
JA ve diğer yöntemler için istatistiksel değerler ve sınırlayıcı ihlal yüzdeleri’de Çizelge 1’de
verilmiştir. JA’nın 20 farklı icrası sonunda bulunan 20 nihai kafes yapı ağırlığı için
hesaplanan standart sapma değeri 227.1034 kg olup ortalama ağırlık değeri olan 62714.17
kg’ın yaklaşık %0.36’sıdır. Oldukça küçük olan bu değer yöntemin minimum ağırlıklı kafes
yapıyı bulmadaki tutarlılığını kanıtlamaktadır.
Çizelge 1. 942 elemanlı uzay kafes yapı için minimum ağırlıklı boyutlandırılması sonuçları
Tasarım
değişkeni
Ai (cm2)

GAs
[9]

SA
[10]

Adaptive ESs
[11]

GNMS
[12]

CS
[13]

FA
[14]

JA
Bu çalışma

1

N/A

6.4516

6.580632

17.97351

6.4516

N/A

7.670417

2

N/A

6.4516

6.690309

8.756112

6.4516

N/A

6.818128

3

N/A

19.3548

18.98706

32.49155

19.41932

N/A

20.44058

4

N/A

6.4516

12.38707

14.45029

11.2903

N/A

12.12025

5

N/A

6.4516

6.61289

7.887726

6.4516

N/A

6.592322

6

N/A

109.6772

96.52239

96.49981

92.06433

N/A

93.89672

7

N/A

19.3548

19.83222

19.07609

18.90319

N/A

19.77517

8

N/A

45.1612

43.74185

70.34696

6.4516

N/A

46.97879

9

N/A

129.032

119.8707

93.01723

6.4516

N/A

110.6341

10

N/A

6.4516

15.58061

23.92898

60.51601

N/A

6.451613

11

N/A

51.6128

42.47733

36.82315

28.58059

N/A

52.51519

12

N/A

45.1612

40.58702

31.78316

29.29026

N/A

39.06632

13

N/A

122.5804

99.24496

91.45208

105.8708

N/A

96.28194

14

N/A

12.9032

13.54836

12.28578

15.03223

N/A

14.81879

15

N/A

32.258

38.84508

18.12964

48.45152

N/A

27.65163

16

N/A

6.4516

6.593535

6.4516

6.4516

N/A

6.4516

17

N/A

141.9352

149.0255

121.3352

144.9675

N/A

139.7931

18

N/A

19.3548

18.63867

16.87158

17.41932

N/A

17.3456

19

N/A

58.0644

51.35474

80.85661

87.61273

N/A

56.45215

20

N/A

6.4516

6.503213

7.29934

6.4516

N/A

7.075237

21

N/A

219.3544

184.1803

196.8525

186.6448

N/A

190.5748

22

N/A

19.3548

21.60641

21.58705

20.83867

N/A

21.20154

23

N/A

122.5804

104.1546

109.9675

153.9997

N/A

106.8356

24

N/A

268.8382

N/A

161.5219

539

174.1932

160.1416

116.6353

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Değertekin1, Uğur2
25

N/A

270.9672

247.7479

253.3653

232.3866

N/A

244.3211

26

N/A

6.4516

24.43221

16.81416

41.35476

N/A

6.482071

27

N/A

77.4192

79.48371

63.42116

153.4836

N/A

81.72409

28

N/A

103.2256

109.9095

84.59725

183.1609

N/A

111.2037

29

N/A

122.5804

95.05142

88.32047

125.032

N/A

93.69343

30

N/A

90.3224

96.974

109.5327

131.032

N/A

101.4632

31

N/A

270.9672

249.0124

242.584

202.6448

N/A

248.4229

32

N/A

25.8064

22.65157

19.74319

16.58061

N/A

22.1329

33

N/A

25.8064

19.33545

35.55219

26.96769

N/A

20.62324

34

N/A

25.8064

19.7419

11.62191

21.48383

N/A

16.40026

35

N/A

6.4516

7.006438

7.463211

6.4516

N/A

6.51009

36

N/A

6.4516

9.432239

8.014823

6.4516

N/A

6.457439

37

N/A

399.9992

383.4379

404.9934

303.9349

N/A

365.4841

38

N/A

19.3548

23.43221

21.46834

15.16126

N/A

21.63961

39

N/A

12.9032

12.17417

27.33478

24.45156

N/A

12.8426

40

N/A

25.8064

26.27092

11.09804

21.29028

N/A

19.84744

41

N/A

6.4516

10.2903

6.547084

6.4516

N/A

6.501232

42

N/A

12.9032

23.68382

35.2438

6.4516

N/A

9.98698

43

N/A

496.7732

512.9732

503.2854

408.5798

N/A

518.5458

44

N/A

19.3548

21.89673

20.77802

20.70964

N/A

21.88236

45

N/A

12.9032

10.19998

23.18318

31.35478

N/A

11.77146

46

N/A

19.3548

27.12253

30.75349

14.32255

N/A

24.37227

47

N/A

12.9032

8.574176

7.43934

6.4516

N/A

6.591148

48

N/A

19.3548

14.46449

13.99868

6.4516

N/A

6.559148

49

N/A

645.16

625.0697

642.8413

496.3216

N/A

618.0482

50

N/A

25.8064

23.93544

26.75414

22.83866

N/A

22.29694

51

N/A

6.4516

6.806438

13.93546

25.22576

N/A

10.18412

52

N/A

25.8064

29.45801

26.77349

14.5161

N/A

23.95981

53

N/A

38.7096

61.97407

72.30308

73.8063

N/A

60.40935

54

N/A

19.3548

19.25157

71.55082

75.09662

N/A

40.72534

55

N/A

316.1284

296.2381

231.9344

238.3221

N/A

264.5802

56

N/A

6.4516

6.4516

14.15287

6.4516

N/A

6.511987

57

N/A

399.9992

402.7476

426.9056

310.322

N/A

417.0564

58

N/A

6.4516

19.20641

21.54963

37.93541

N/A

20.27837

59

N/A

19.3548

6.4516

26.14511

6.4516

N/A

9.320394

Minimum
ağırlık (kg)

77110.3

65061.14

64065.51

64543.93

60835.49

62993.67

62456.8
[65061.14]1
[64065.51]2
[62993.67]3

Ortalama
ağırlık (kg)

*

*

*

*

61345.64

63358.36

62714.17

Maksimum
ağırlık (kg)

*

*

*

*

62621.41

64529.98

63005.28

Standard
sapma (kg)

*

*

*

*

679.0514

498.0418

227.1034
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Değertekin1, Uğur2
Sınırlayıcı
ihlali (%)

*

0

3.05

4.35

18.44

*

0

Yapı analiz
sayısı

*

39834

150000

*

75000

50000

72728

*Mevcut değil
1
JA 65061.14 kg’lık kafes yapıyı (SA’ya [10] ait sonuç) 13413 analiz sonunda buldu.
2JA 64065.51 kg’lık kafes yapıyı (ESs’ye [11] ait sonuç) 14652 analiz sonunda buldu.
3JA 62993.67 kg’lık kafes yapıyı (FA’ya [14] ait sonuç) 20364 analiz sonunda buldu.

Şekil 2’de JA, CS [13] ve FA [14] yöntemleri ile minimum ağırlıklı kafes yapının
araştırılması sürecinde yapı ağırlığı ile analiz sayılarının değişimi çizilmiştir. JA, yaklaşık
olarak 15000 analizden sonra nihai boyutlandırmaya yakın değerler elde etmiştir. Şekilden
görüleceği üzere JA diğer iki yöntemden daha hızlı bir şekilde minimum ağırlık değerine
yakın değerler bulabilmektedir.

Şekil 2. Kafes yapı ağırlığının analiz sayısı ile değişimi
SONUÇLAR
Bu çalışma ile JA ilk kez büyük ölçekli kafes yapıların minimum ağırlıklı
boyutlandırılmasında kullanılmıştır. Literatürdeki sonuçlarla yapılan kıyaslamalar JA’nın
diğer tüm yöntemlerden daha iyi ve uygulanabilir bir kafes yapı elde edebildiğini
göstermektedir. Ayrıca JA minimum ağırlıklı boyutlandırmaya daha hızlı bir şekilde
ulaşabilmiştir. Yöntemin farklı icraları sonucunda bulunan kafes yapılar için hesaplanan
standart sapma değerinin ortalama ağırlığa göre oldukça küçük olması (%0.36 mertebesinde)
JA’nın minimum ağırlıklı boyutlandırmada tutarlı sonuçlar verdiğinin göstergesi olmaktadır.
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SONSUZ DERİN AKIŞKANA TAM DALDIRILMIŞ SİLİNDİRİK KABUKLARIN
HİDROELASTİK ANALİZİ
İbrahim Tuğrul Ardıç1, Ahmet Ergin2
1,2
İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Maslak, 34469,
İstanbul
ABSTRACT
Free vibration of a cylindrical shell submerged in a unbounded fluid medium is investigated.
The shell is assumed to be thin and isotropic, thus thin shell theory is applied, and the effects
of compressibility of water and viscosity are neglected. When the fluid is ideal and fluid
forces are associated with inertial effect of surrounding fluid, linear fluid-structure system can
be adopted. This linear hydroelasticity theory consist of two parts. First of this, the dry or invacuo analysis in which the structure vibrates in the absence of any structural damping or
external forces. In the wet part of analysis, it is assumed that structure preserves its in vacuo
mode shapes and each mode shape brings about a corresponding surface pressure distribution
of the cylindrical shell. Direct Boundary Element Method (DBEM) is applied to determine
perturbation potential of the surrounding fluid. To assess the accuracy of the presented
mathematical model, the wet natural frequencies compared with the available experimental
results.
ÖZET
Bu çalışmada sonsuz derin akışkana tam daldırılmış silindirik kabukların dinamik
karakteristikleri incelenmiştir. Akışkanın sıkıştırılamaz ve irrotasyonel; akışkan kuvvetlerinin
akışkan ataleti ile aynı fazda olduğu kabulüyle, yapı-akışkan etkileşimi problemi lineer
hidroelastisite teorisi kapsamında ele alınmıştır. Yapı-akışkan etkileşiminin lineer hidroelastik
teori çerçevesinde analizi vakum koşullarındaki ve akışkan ortamındaki yapının dinamik
analizi olarak ikiye ayrılmıştır. Vakum analizinde, serbest titreşen yapının herhangi bir dış
kuvvet ve sönüm etkisi altında olmadığı durumdaki dinamik analizi gerçekleştirilmiştir.
Yapının ıslak analizinde, potansiyel akış analizi probleminin direkt sınır eleman yöntemi
(DBEM) kullanılarak, yapının vakum koşullarındaki dinamik yer değiştirmelerinin, problemin
sınır şartlarını oluşturduğu durumda çözülmesiyle, akışkan hız potansiyeli yapının ıslak
yüzeyi boyunca elde edilmiştir. Akışkan serbest yüzey dalgalarının olmadığı durumda, yapıakışkan etkileşimi hareket denkleminde yalnızca eksu kütlesi katsayıları aracılığıyla temsil
edilmiştir. Elde edilen sonuçların, literatürdeki deneysel ve analitik çalışmalar neticesinde
elde edilen sonuçlarla uyum içinde olduğu gözlemlenmiştir.
GİRİŞ
Silindirik kabuklar yakıt depolama tankları olarak, nakil hatlarında, açık deniz yapılarında
taşıyıcı eleman olarak sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu sebeple özellikle gemi inşaatı ve açık
deniz yapılarının tasarımında, silindirik kabukların dinamik karakteristiklerinin doğru bir
şekilde belirlenebilmesi büyük önem arz etmektedir.
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Warburton’un [1] teorik çalışması akışkanla temas halindeki silindirik kabukların dinamik
karakteristiklerinin araştırıldığı öncü çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmada
silindirik kabuğun sonsuz derin akışkana tam daldırıldığı, serbest yüzey etkilerinin olmadığı
kabul edilmiştir. Lindholm ve diğ. [2] ile Jain [3] serbest yüzey etkilerinin probleme dahil
olduğu akışkanla kısmen temas halindeki düşey silindirik kabukların dinamik
karakteristiklerini sırasıyla deneysel ve teorik olarak incelemişlerdir. Benzer problem Chiba
ve diğ. [4] ile Gonçalves ve Ramos [5] tarafından yaklaşık yöntemlerle (Galerkin, RayleighRitz v.b.) incelenmiş, Lakis ve Paidoussis [6] ise kısmen akışkanla dolu düşey silindirik
kabuğun dinamik analizini sonlu elemanlar metodu ile gerçekleştirerek akışkan-yapı
etkileşimi problemlerinin sayısal yöntemler ile ele alınmasının öncülüğünü yapmışlardır.
Askari ve Jeong [7] ise üst kısmından mesnetlenmiş düşey silindirik kabuğun yüzeyindeki
akışkan hız potansiyelini, Bessel fonksiyonları aracılığıyla ifade etmiştir.
Bu çalışmada ise sonsuz derin akışkana tam daldırılmış silindirik kabukların dinamik
karakteristikleri araştırılmıştır. Akışkanın viskoz olmayan, sıkıştırılamaz ve irrotasyonel,
akışkan atalet kuvvetleri ile yapının ivmelenmesinin aynı fazda olduğu kabulüyle; dinamik
akışkan-yapı etkileşimi problemini vakum analizi ve ıslak analiz olmak üzere iki ayrı kısımda
ele almak mümkün olmaktadır. Yapının vakum koşullarındaki dinamik analizi, ANSYS sonlu
elemanlar yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vakum koşullarında elde edilen
karakteristik frekanslar ile her bir karakteristik frekansa karşılık gelen modal yer
değiştirmeler, ıslak analiz probleminin girdilerini oluşturmuştur. Hareket denkleminde
akışkan sönüm etkileri ihmal edilmiş; yapı-akışkan etkileşimi hareket denklemine yalnızca
eksu kütlesi katsayıları aracılığıyla dahil olmuş, akışkan pertürbasyon hız potansiyelleri,
potansiyel akış probleminin sınır eleman metodu aracılığıyla çözülmesiyle elde edilmiştir.
MATEMATİKSEL MODEL
Elastik bir yapının dış kuvvetler etkisi altındaki hareketleri aşağıdaki denklem aracılığıyla
ifade edilir
M q(t) + C q(t) + K q(t) = Q(t)

(1)

(NxN) boyutlarındaki M, C ve K matrisleri sırasıyla genelleştirilmiş kütle, sönüm ve rijitliği;
q(t) , q(t) ve q(t) ise sırasıyla genelleştirilmiş koordinatlarda ivme, hız ve yer değiştirmeyi
ifade etmektedirler. N ise yapının ıslak dinamik davranışlarını doğru bir şekilde
belirleyebilmek için probleme dahil edilmesi gereken asal koordinat sayısını ifade etmektedir.
Denklemin sağ tarafında yer alan Q(t) ifadesi ise yapıya etkiyen genelleştirilmiş dış
kuvvetleri temsil etmektedir. Sönüm kuvvetlerinin ihmali ve dış kuvvetlerin yokluğunda
yapının dinamik davranışı

M q(t) + K q(t) = 0

(2)

denklemi ile belirlenir. Sistemin dinamik davranışlarının zamanla harmonik değiştiği
kabulüyle, hareket denklemi için q(t )  ueit formundaki bir çözüm aracılığıyla

[n 2 (M + A)  K ]u = 0
ifadesi elde edilir.

(3)

, sistemin karakteristik ıslak frekanslarından her biridir.

u  u1 , u2 ,........, un  vektörü, yapı üzerinde herhangi bir noktadaki titreşim genliğinin, ele
T

alınan n adet modun her birinin belirtilen noktadaki yer değiştirmelere katkısının oran olarak
temsilidir. (3) eşitliği, N adet ω değeri ile karşılık gelen u vektörünün araştırıldığı bir özdeğer
problemi olarak adlandırılır. Özdeğer probleminin çözülmesiyle sisteme ait ıslak durumdaki
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özdeğerler, n , ile karşılık gelen mod şekillerinin konfigürasyonunu temsil eden özvektörler,
u, elde edilir. (3) eşitliğinde A katsayısı,


2

Ark 

 nu   dS
2

r

k

(4)

Sw

şeklinde tanımlanmıştır ve r. modal titreşimin k. mod üzerindeki genelleştirilmiş eksu kütlesi
katsayısı olarak adlandırılır [8].  akışkan yoğunluğunu, n her bir panelin yüzey normal
vektörünü, ω sistemin vakum koşullarındaki her bir doğal frekansını, u r genelleştirilmiş
koordinatlarda yapının vakum koşullarında her bir karakteristik frekansına karşılık gelen mod
şeklini, k her bir mod için yapının ıslak yüzeyindeki toplam akışkan hız potansiyelini, S w ise
yapının toplam ıslak yüzey alanını temsil etmektedir. Elde edilen genelleştirilmiş eksu kütlesi
matrisinin,
, yapı-akışkan etkileşim problemi kapsamında ele alınan maksimum mod
sayısını temsil eden MxM boyutlarında olacağı açıktır.
SAYISAL SONUÇLAR
Silindirik kabukların dinamik davranışları ile modal konfigürasyonlarını ifade edebilmek
amacıyla mod şekilleri, silindirin ekseni doğrultusunda ve silindir eksenine dik düzlem
üzerindeki sabit dalga sayısını temsil eden iki bileşene ayrılmıştır. Silindir eksenine dik
düzlem üzerinde yer alan sabit nokta sayısının yarısı, n, ile temsil edilmektedir. (Şekil 1.a).
Eksenel doğrultudaki yerleşimi temsil eden modlar, silindirin iki ucu arasındaki yarım dalga
sayısı, m, ile temsil edilmektedir. (Şekil 1.b,c)

Şekil 1. Silindirik kabuğun çevresel ve eksenel dalgalar için modal konfigürasyonlarının
gösterimi [9].
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Silindirin uçlarındaki ince dairesel plaklara ait modlar p,i(n,j) notasyonu ile tanımlanmıştır. i,
karakteristik frekansların küçükten büyüğe sıralandığı durum için ele alınan modun tüm plak
modları içinde sıralamadaki yerini göstermektedir. n, plak üzerinde çap oluşturacak şekilde
sıralanan düğüm çizgisinin adedini; j ise plak üzerinde ele alınan herhangi bir çap çizgisini
kesen düğüm noktası adedinin yarısını ifade etmektedir. Plağa ait mod şekillerini tanımlayan
notasyon Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Dairesel plak için modal konfigürasyonun tanımlanmasında tercih edilen notasyon.
Oluşturulan matematik model kapsamında, vakum ve ıslak durumda elde edilen yapının
dinamik karakteristiklerinin doğruluğu, silindirik kabuk aracılığıyla araştırılmıştır. Çalışma
kapsamında ele alınan geometrinin fiziksel ve geometrik özellikleri Şekil 3’de verilmiştir.
Silindirik kabuğun vakum durumundaki frekanslarının elde edilmesi amacıyla, analitik
yöntemler ve hesaplamalı yöntemlerden sonlu elemanlar metodundan yararlanılmıştır.
Tam boy, L(m); 1.284
Dış yarıçap, R(m); 0.18
Cidar kalınlığı, a(m); 0.003
Malzeme; Düşük karbonlu çelik
Yoğunluk, ρ(

; 7800

Young Modülü, E(

; 2.1E+11

Poisson oranı, ν; 0.29

Şekil 3. Elastik silindirik kabuğun fiziksel ve geometrik özellikleri.
Sonlu elemanlar metodu aracılığıyla serbest titreşim analizi neticesinde elde edilen vakum
koşullarındaki karakteristik frekans değerlerinin yakınsaklık analizi, analitik metotlarla elde
edilen sonuçlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vakum koşullarındaki silindirik kabuğun
analitik ve sayısal yöntemlerle elde edilen karakteristik frekans değerleri Çizelge 1‘de
görülmektedir.
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Çizelge 1. Silindirik kabuğun vakum durumundaki karakteristik frekansları (Hz).
a = 3 mm.
Mod
numarası
(m-n)
1-2
1-2
1-3
1-3
p1(0,1)
p2(0,1)
1-4
1-4
2-3
2-3
2-4
2-4

Analitik
Yöntem

FEM,
1289 eleman

FEM,
2132 eleman

FEM,
4790 eleman

198,7
198,7
203,3
203,3
349,5
349,5
392,6
392,6
411,7
411,7

197,8
197,8
201,1
201,1
215,5
223,7
344,1
344,1
391,4
391,4
408,3
408,3

197,8
197,8
201,0
201,0
214,9
223,1
343,9
343,9
391,2
391,2
408,0
408,0

197,8
197,8
201,0
201,0
214,7
222,9
343,8
343,8
391,1
391,1
407,8
407,8

İlk üç eksenel yarım dalga sayısı ile ilk on çevresel dalga sayısına karşılık gelen modlara ait
vakum durumundaki karakteristik frekanslar Şekil 4’de görülmektedir. Grafikte dikkate değer
önemli bir nokta, özellikle m=2 eksenel yarım dalga sayısından itibaren en düşük frekans
değerlerinin, en düşük çevresel dalga sayısına denk gelmeyişidir. Karakteristik frekans
değerleri m=2 ve m=3 için sırasıyla n=3 ve n=4 çevresel dalga sayılarında en düşük
değerlerini almaktadırlar. Arnold ve Warburton [10] bu durumu silindirik kabuğun şekil
değiştirme enerjisi ile ilişkilendirmişler; modal konfigürasyon ile uyumlu olarak silindirin eni
ve boyu doğrultusunda birim şekil değişikliği meydana getirmek için gereken enerji
miktarının her iki durumda farklı olduğunu, dolayısıyla herhangi bir eksenel yarım dalga
sayısına ait minimum karakteristik frekans değerinin herhangi bir çevresel dalga sayısına
karşılık gelebileceğini vurgulamışlardır.

Şekil 4. Vakum koşullarında ilk üç eksenel yarım dalga sayısı için artan çevresel dalga
sayısının karakteristik frekanslar üzerindeki etkisi.
Silindirik kabuğa ait ıslak frekansların yakınsaklık analizi, Ergin ve diğ. [11] tarafından elde
edilen deneysel sonuçlar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir (Çizelge 2). Kenar uzunluğu 25 mm.
olan 3000 adet panel aracılığıyla ayrıklaştırılmış yapı için elde edilen sonuçların, deneysel
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sonuçlar ile uyum içinde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca vakum durumunda silindirik
kabuğun her bir karakteristik frekansına ait elde edilen iki adet simetrik modun, beklenildiği
üzere genelleştirilmiş eksu kütlesi katsayılarının aynı olması sebebiyle, vakum frekanslarında
olduğu gibi, ıslak frekansları da aynıdır.
Çizelge 2. Silindirik kabuk ile dairesel plağın karakteristik ıslak frekansları (Hz).
a = 3 mm.
Sınır elemanın kenar uzunluğu (mm)
35 mm.
30 mm.
25 mm.
Mod
numarası
m,n
i(n,j)
1-2
1-2
1-3
1-3
p1(0,1)
p2(0,1)
1-4
1-4
2-3
2-3
2-4
2-4

Hata oranı %

Ergin ve
diğ.
(1992)

BEM,
1779
eleman

BEM,
2132
eleman

BEM,
3000
eleman

ε
(1779
elem.)

ε
(2132
elem.)

ε
(3000
elem.)

99,0
114,4
92,2
101,0
217,5
225,2
260,0
-

102,1
102,1
117,0
117,0
91,4
101,9
222,1
222,1
231,7
231,7
265,9
265,9

101,6
101,6
115,9
115,9
92,3
103
219,3
219,3
229,5
229,5
262,5
262,5

101,0
101,0
114,6
114,6
92,5
103,3
215,8
215,8
226,9
226,9
258,2
258,2

3,13
2,27
0,86
0,89
2,11
2,89
2,27
-

2,63
1,31
0,11
1,98
0,83
1,91
0,96
-

2,02
0,17
0,32
2,28
0,78
0,75
0,69
-

Eksenel yarım dalga ve çevresel dalga sayısının genelleştirilmiş eksu kütlesi katsayısına etkisi
Şekil 5’de görülmektedir. En düşük çevresel dalga sayısı n=2 için eksenel yarım dalga
sayısındaki bir birim artışın ilgili modal konfigürasyona ait genelleştirilmiş eksu kütlesi
katsayısında 10% mertebesinde azalmaya yol açtığı; benzer şekilde en düşük eksenel yarım
dalga sayısı m=1 için n=2 ve n=3 çevresel dalga sayılarına karşılık gelen genelleştirilmiş eksu
kütlesi katsayıları arasında %25 oranında fark olduğu görülmektedir.

Şekil 5. m=1,2,3 eksenel yarım dalga ile ilk on çevresel dalga sayısı için genelleştirilmiş eksu
2
kütlesi katsayıları (kgm ) .
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n=4 ve daha yüksek çevresel dalga sayılarında ise eksenel yarım dalga sayısındaki artışın
genelleştirilmiş eksu kütlesi üzerindeki etkisini tamamen yitirdiği, fakat ele alınan tüm
eksenel yarım dalgalara denk gelen modlar için çevresel dalga sayısındaki artışın
genelleştirilmiş eksu kütlesi katsayısı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Şekil 5 genel
anlamda değerlendirildiğinde, çevresel dalga sayısının genelleştirilmiş eksu kütlesi katsayısı
üzerindeki etkisinin eksenel yarım dalga sayısına nazaran daha fazla olduğu söylenebilir.
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmada ileri hızı olmayan sonsuz derin akışkana tam daldırılmış kabukların dinamik
karakteristikleri lineer hidroelastisite teorisi aracılığıyla araştırılmıştır. Elde edilen ıslak
frekans değerleri, literatürdeki analitik ve deneysel yöntemler aracılığıyla elde edilen sonuçlar
ile kıyaslanmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
i) Ele alınan silindirik kabuk için herhangi bir eksenel yarım dalga sayısına ait minimum
karakteristik frekans değerinin herhangi bir çevresel dalga sayısına karşılık gelebileceği
gözlemlenmiştir.
ii) Akışkanla temas halindeki yapının mod şekillerinde titreştiği durumda sistemin toplam
kinetik enerjisindeki artış sebebiyle, elde edilen ıslak frekans değerlerinin vakum
koşullarındakine nazaran azaldığı gözlemlenmiştir.
iii) Yapının modal konfigürasyonunu temsil eden dalga sayısı arttıkça, bir başka deyişle
yapının modal konfigürasyonu karmaşık bir hal aldıkça, ilgili moda ait genelleştirilmiş eksu
kütlesi katsayısının azaldığı gözlemlenmiştir.
iv) Ele alınan geometri için, çevresel dalga sayısının genelleştirilmiş eksu kütlesi katsayısı
üzerindeki etkisinin eksenel yarım dalga sayısına nazaran daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
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KESME AÇIKLIĞI KÜÇÜK OLAN BETONARME KİRİŞLERİN
ETRİYE DÜZENİ VE KENETLENME YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Fatih Mehmet Özkal1
1
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Erzincan Üniversitesi, Erzincan
ABSTRACT
Throughout the design of reinforced concrete (RC) members, generally, biaxial state of stress, which
consists of flexural and shear effects, is investigated. Although shear effects are examined in the
subsequent calculation stage owing to the dimensional properties of bearing members, it is expected that
a structure exhibits a ductile fracture by resisting those shear effects based on the general acceptance of
reinforced concrete. Stirrups, which are also entitled as shear reinforcements, are used for providing the
shear capacity of structural members. In this study, an experimental investigation on the RC beams with
small shear span was carried out in order to observe the shear effect as well as the virtual braced-arch
behavior in the beam and the restriction capacity of various stirrup designs on that behavior. Besides
using various type stirrups in the 9 RC beams, also various type and position of the stirrup hooks were
formed in order to investigate their anchorage properties.

ÖZET
Betonarme yapı elemanlarının tasarımında, genel olarak eğilme ve kesme etkilerinin dikkate alındığı iki
eksenli bir gerilme durumu incelenmektedir. Taşıyıcı elemanların boyut özelliklerinden dolayı
hesaplamalarda kesme etkisi sonraki aşamada ele alınsa da, betonarmenin genel kabulünden hareketle
yapıdan beklenen, kesme etkilerine karşı mukavim bir davranış ve sünek bir kırılma şekli sergilemesidir.
Yapı elemanlarının kesme kapasitelerinin sağlanmasında ise kesme donatısı olarak da tanımlanan etriyeler
kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, kesme açıklığı küçük olan betonarme kirişler ele alınarak
kesme etkisinin yanı sıra kiriş içerisinde oluşan gergili bir kemer davranışının da etkileri ve bu etkileri
sınırlama adına farklı etriye tasarımlarının ne seviyede katkı sağlayacağı deneysel olarak incelenmiştir.
Hazırlanan 9 adet kirişte farklı türlerde etriyeler kullanılırken, bu etriyelerin kancalarının göstereceği
kenetlenme özelliklerini de inceleyebilmek için farklı tür ve konumda kancalar teşkil edilmiştir.

GİRİŞ
Betonarme yapı elemanlarının yüksek başarıma sahip bir davranış sergileyebilmesi, beton ve
donatı arasındaki etkili bir uyumu gerektirmektedir. Sadece hesaplama sonucunda belirlenen
yeteri miktardaki donatı yerleştirilmesine ilaveten, bütün yükleme durumları altında tatmin
edici bir davranış için donatının uygun bir şekilde detaylandırılması da büyük önem
taşımaktadır. Betonarmede bileşik eğilme etkisindeki elemanlar için önce eğilme etkilerini
karşılamak üzere boyuna donatı hesabı, ardından ise kesme etkilerini karşılamak üzere enine
donatı hesabı gerçekleştirilmektedir. Bu hesaplar Türk ve yabancı ülkelerin standartlarında,
esasen elemanların maruz kaldığı etkilerin değerleri üzerinden yapılırken bazı boyut etkileri
göz ardı edilmektedir. Zira betonarme kirişlerde a/d oranı olarak tanımlanan kesme açıklığının
faydalı yüksekliğe oranı yapısal davranışta önemli farklar doğurmaktadır. Bu oran
doğrultusunda kiriş davranışı ile kemer davranışı arasında bir geçiş ortaya çıkmaktadır.
Betonarme bir kirişte enine donatı yani etriye bulunmaması halinde bile, kemerlenme etkisi
şeklinde tanımlanan durum sebebiyle kiriş kırılma yükü, hesaplanan kesme dayanımını
aşabilmektedir. Kirişte etriye yerleştirilmesi durumunda ise bu donatılar, kesme etkisinin
yaratacağı asal çekme gerilmelerini karşılamanın yanı sıra kiriş içerisinde oluştuğu varsayılan
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gergili kemerin genel davranışa katkısını da değiştirmekte ve yine standartlardaki yaygın
yaklaşımın dışında sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Bu çalışma kapsamında, kesme açıklığının faydalı yüksekliğe oranının düşük olması halinde,
kiriş davranışı önemini yitirmesine rağmen yine de etriye düzeninin yapısal davranışa
etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Kiriş davranışından mümkün olduğunca uzaklaşmak ve
hayali kemerin basınç çubuklarının 45° açıda oluşmasıyla kesme etkisinden kaynaklanan asal
çekme gerilmelerinin de bu basınç çubuklarına dik şekilde oluşmasını sağlamak adına a/d oranı
yaklaşık 1,0 olacak şekilde bir kiriş boyutlandırması tercih edilmiştir. Etriyeler ise farklı
türlerde tasarlanırken ayrıca kanca konum ve şekilleri de dikkate alınarak kenetlenme yönünden
değerlendirilmek üzere deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
BETONARMENİN KESME ETKİSİ ALTINDA DAVRANIŞI
Eğilme durumunun betonarme elemanlarda yaratacağı çekme ve basınç etkilerinin yanı sıra
kesme durumunun yapısal davranış üzerinde yaratacağı etkiler de önemli bir yer tutmakta olup
tasarım aşamasında göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Betonun kesme dayanımının çekme
dayanımına nazaran yüksek olması sebebiyle betonarmede doğrudan bir kesme kırılmasına
genel olarak rastlanmazken, kesme etkilerinin yarattığı kayma gerilmelerine ilaveten eğilme
etkilerinin yarattığı normal gerilmelerin de katkısıyla gelişen asal çekme gerilmelerinin
oluşturacağı hasarları ve özellikle gevrek kırılmayı önleme adına enine donatılar büyük rol
oynamaktadır. Basit kesme durumunda bile bu sebepten dolayı yapısal davranışı belirleyen
etken, yine eğik çekme gerilmeleri olarak da isimlendirilen asal çekme gerilmeleridir. Bu kabul
ilk olarak Mörsch [1] tarafından 1902 yılında “klasik kafes kiriş benzeşimi” kuramı dâhilinde
gündeme getirilmiş ve sonrasında bu iç kafes yaklaşımı temelinde birçok farklı çalışma daha
gerçekleştirilmiştir.
Betonarme kirişlerin davranışı için genel kabul, kiriş üzerine yük uygulanmaya başlandığında
taşıma gücüne erişmeden çok önce çekme kuşağında çatlakların ortaya çıkacağıdır. Ancak
birim şekil değiştirmelerin %0,1’den az olması kaydıyla beton ve çelik donatı arasında uyumlu
bir davranış görülmekte, dolayısıyla bu çatlaklar kılcal ve önemsiz nitelikte olmaktadır. Ancak
yük değerinin artırılması, çatlak sayısıyla birlikte çatlak boylarını da artırırken basınç kuşağı
alanının küçülmesine sebep olmaktadır. Boyuna donatının akma seviyesine ulaşmasıyla ise
eğilme etkisi altında göçme gerçekleşmektedir. Kani [2], betonarme kirişlerin artan yükler
altındaki bu davranışını tarak görüntüsüyle benzeştirmektedir. Çekme kuşağındaki eğilme
çatlakları sebebiyle beton dişlerin ortaya çıktığını, böylece basınç kuşağının ise beton tarağın
omurgası gibi göründüğünü ifade etmiştir. Yükün daha da artırılması halinde ise, tasarım
özelliklerine bağlı olarak, beton basınç kuşağı alanının iyice küçülmesi ardından bu kuşaktaki
gerilmeler ani olarak yükselerek beton basınç dayanımına ulaştığında betonda ezilmeye yol
açabilmektedir.
Eğilme etkilerine karşı yeterli şekilde donatılmasına karşın kesme etkilerine karşı zayıf kalacak
şekilde tasarlanan betonarme kirişlerin davranışı ve göçme mekanizması ise daha farklı
olmaktadır. Kesme kuvveti etkisiyle yükleme ve mesnet noktaları arasında kalan ve kesme
açıklığı olarak tanımlanan bölgede, asal gerilmelerin sebep olduğu yaklaşık 45° eğimli çatlaklar
oluşmaktadır. Bu çatlakların ilerlemesini ve açılmasını takiben yine bu çatlaklar hizasında
betonun ayrılması ile ani ve gevrek nitelikte göçme gerçekleşmektedir. Göçmeye kesme kuvveti
veya daha açık bir ifadeyle kesmeye bağlı kayma gerilmeleri sebep olduğundan kesme kırılması
olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla betonarme elemanlar tasarlanırken, eğilme etkisine
bağlı olarak moment taşıma kapasitesi belirlendikten sonra tasarım kesme kuvvetinden daha
büyük olacak seviyede bir kesme dayanımı hedeflenmelidir. Eğik çatlaklar oluşmadan önce
kirişin kesme kapasitesi, enine donatı mevcut değilse sadece betona bağlı olarak
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hesaplanmaktadır. Enine donatıların bulunması halinde ise, kesme donatısı katkısı (Vw) ile
emniyetli tarafta kalma adına beton kesitin çatlama dayanımı küçültülerek bulunan beton
katkısı (Vc) toplanarak kesme dayanımı hesaplanmaktadır (Denk. 1).
𝑉𝑑 = 𝑉𝑤 + 𝑉𝑐

(1)

Eğik çatlak oluştuktan sonra ise çatlak kesitinde daha farklı bir durum söz konusudur. Kirişin
taşıdığı kesme kapasitesi, enine donatının yanı sıra üç ayrı iç kuvvetle dengelenmektedir. Bu
durumda henüz eğik çatlağın ulaşmadığı basınç kuşağında beton tarafından taşınan kesme
kuvveti (Vcc), çekme kuşağındaki boyuna donatının kaldıraç etkisiyle taşıdığı kesme kuvveti
(Vcd) ve çatlak yüzeyindeki agregalar arasındaki sürtünmeye bağlı olarak ortaya çıkan çatlak içi
kayma gerilmelerinin düşey bileşeni (Vci) hesaba katılmaktadır. Ayrıca çatlak düzlemini kesen
enine donatıların katkısı da (∑Fsw) bu donatıların sayısı dikkate alınarak hesaba dâhil
edilmektedir (Denk. 2).
𝑉 = 𝑉𝑐𝑐 + 𝑉𝑐𝑑 + 𝑉𝑐𝑖 + ∑ 𝐹𝑠𝑤
(2)
Oluşan eğik çatlak genişledikçe çatlak yüzeyindeki agrega kenetlenmesi zayıflayacağından
çatlak içi kayma gerilmelerinin katkısı da düşecektir. Kesme donatısının da akma seviyesine
ulaşmasıyla ya boyuna donatının kaldıraç etkisinin azami kapasiteye ulaşmasıyla donatı
boyunca yarılması ya da basınç kuşağındaki betonun basınç dayanımı değerinin aşılması ve
ezilmesiyle kırılma durumu görülmektedir. Gerçekleştirilen deneysel çalışmaların işaret ettiği
üzere eğik çatlak oluştuktan sonra betonarme elemanın maruz kaldığı toplam kesme kuvvetinin
yaklaşık olarak %20’si kaldıraç, %50~70’i ise çatlak içindeki sürtünme etkisiyle kayma
gerilmeleri tarafından karşılanmaktadır [3].
Betonarme kirişlerin kesme davranışında asal şekil değiştirmelerin doğrultusu da en önemli
etkenlerden birisi olup tasarım ve hesap süreçlerinde göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle
etriyelerin kesme dayanımına katkısı asal şekil değiştirmelerin doğrultusuna bağlı olup Mohr
çemberi kullanılarak veya deneylerde ölçülen birim şekil değiştirmelerden hesaplanabilir [4].
Bu çalışmada enine donatısız olarak tasarlanan deney numunesi üzerinde doğrusal olmayan
sonlu elemanlar çözümlemesi gerçekleştirilmiş ve göçme durumundan hemen önce kirişteki
asal gerilme ve asal şekil değiştirme doğrultuları Şekil 1’de sunulmuştur (siyah vektörler artı
değerleri, mavi vektörler ise eksi değerleri ifade etmektedir). Asal gerilme doğrultularına
bakıldığında sözü edilen gergili kemer davranışı açık bir şekilde görülürken asal şekil
değiştirme doğrultuları da çekme gerilmelerinin özellikle beton basınç çubuğu eksenine dik bir
şekilde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

Şekil 1. Sonlu elemanlar çözümlemesinden alınan asal gerilme ve asal şekil değiştirme doğrultuları
KESME AÇIKLIĞI-FAYDALI YÜKSEKLİK ORANININ DAVRANIŞA ETKİLERİ
Betonarme kirişlerde kesme açıklığı-faydalı yükseklik oranının (a/d) yapısal davranışa etkisinin
önemli seviyede olduğunu ortaya koyan öncü çalışmalar ardından konu üzerine daha detaylı
inceleme ve araştırmalar da bugüne dek süregelmiştir. Mörsch’ün [1] kafes kiriş kuramı
temelinde betonarme kirişlerin genel olarak hayali bir iç kafes temelinde çalıştığı kabul
edilmektedir. Ancak a/d oranının değerine göre yapısal davranışta büyük farklılıklar söz
konusudur. a/d > 7,0 olduğu durumlarda eğilme momenti çok yüksek değerlere erişeceğinden
kesme etkisinden bağımsız olarak göçme gerçekleşmekte ve kiriş eğilme kapasitesine
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ulaşmaktadır. a/d < 7,0 olması halinde ise Şekil 2’deki grafiğe benzer nitelikte sonuçlara
ulaşılmakta ve kirişin davranışında kesme kuvvetinin etkileri görülmektedir. Kani [2]
tarafından kesme vadisinin gösterildiği bu grafikte, a/d oranına göre, yükleme sonunda ulaşılan
moment taşıma gücünün hesaplanan moment taşıma kapasitesine oranının değişimi
görülmektedir. 2,5 < a/d < 7,0 olduğunda elemanda kiriş davranışı daha hâkim iken, 1,0 < a/d < 2,5
aralığında gergili kemer davranışı ortaya çıkmaktadır. a/d ≈ 2,5 ise kemer ve kiriş davranışını
ayıran sınır olarak tanımlanabilirken muhtelif yapısal özelliklere göre bu sınır değer 2,0 ila 3,0
arasında bulunabilmektedir. a/d < 1,0 olduğunda ise kiriş davranışı tamamen etkisini yitirmekte
ve sadece gergili kemer etkisinde bir davranış görülmektedir.

Şekil 2. Kani’nin [2] kuramsal ve deneysel sonuçları karşılaştırdığı kesme vadisi grafiği
Kesme açıklığı-faydalı yükseklik oranının yüksek olduğu betonarme kirişlerde gergili kemer
etkisi daha da azaldığından beklenen kesme kırılması çok daha ani ve gevrek olarak ortaya
çıkmaktadır. Kesme açıklığı küçüldükçe etkisi artan gergili kemer davranışı daha önce
bahsedilen dişli tarak yapısını zayıflatmaktadır. Ancak bu ifadeyle beton dişlerin taşıma
kapasitesine ulaşıldığında yani çekme kuşağındaki donatı ile beton arasındaki aderans
kaybolmaya başladığında hemen göçme gerçekleşeceği anlaşılmamalıdır. Muhtelif yapısal ve
tasarım özelliklerine bağlı olarak gergili kemerin taşıma kapasitesi daha üst seviyelere
ulaşabilmektedir [2].
Kesme açıklığı-faydalı yükseklik oranının düşük olduğu (özellikle 1,0 ile 2,5 arasındaki)
kirişlerde, sıra dışı olarak nitelendirilebilecek şekilde, kesme açıklığı yerine orta bölgeye enine
donatı yerleştirildiğinde daha yüksek kesme kapasitesi ve sünekliğe ulaşıldığını gösteren [5]
çalışmalar da literatürde mevcuttur. Zira orta açıklıkta enine donatı bulunmaması halinde
yükleme bölgesindeki beton ezilmesi yerine orta açıklıktaki basınç kuşağının ayrılması şeklinde
de göçmeye ulaşılabildiği görülmüştür. Ayrılmayı ise çok eksenli gerilme durumları sebebiyle
basınç kuşağında ortaya çıkan çekme gerilmeleri sağlamakta; kesme açıklığında oluşan eğik
çatlağın uzayarak yük noktası civarında basınç kuşağına ulaşmasıyla göçme gerçekleşmektedir.
İlgili çalışmalarda görülmüştür ki, kesme açıklığına yerleştirilen enine donatılar, eğik
çatlakların oluşmasını geciktirerek yapısal davranışı iyileştirme yönünde katkı sağlasa da
elemanın kesme kapasitesini ve sünekliğini artırma yönünde çok büyük değişimler
getirmemektedir. Enine donatıların orta açıklıkta bulunması halinde ise eğik çatlağın basınç
kuşağına doğru yayılımını geciktirme veya hatta önleme biçiminde daha etkili olmaktadır.
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ENİNE DONATI DÜZENİNİN DAVRANIŞA ETKİLERİ
Betonarme yapı elemanlarının kesme etkilerine karşı dayanımını sağlamak için enine donatı
olarak genellikle etriyeler kullanılmaktadır. Kesme etkilerinden kaynaklanan asal çekme
gerilmelerini karşılamak için etriyelerin bu gerilmelere dik bir biçimde konumlandırılması en
yüksek tesiri gösterecektir ancak özellikle depreme bağlı olarak gelişen tersinir yükleme
durumlarında betonarme eleman içerisindeki asal gerilmelerin yönü de değişeceğinden,
etriyeler genel olarak eleman eksenine dik bir biçimde yerleştirilirler.
Betonarme kolonlarda eksenel yük durumunun yapısal davranış üzerinde büyük etkisinin
olması sebebiyle eksenel yüke karşı betonun basınç dayanımı ön plâna çıkmakta, enine
donatıların sargı etkisiyle eğilme sünekliğini de artırması beklenmektedir. Betonarme kirişlerde
ise kesme etkilerinin yarattığı asal çekme gerilmelerini karşılayabilmek için kesme donatısı
olarak da tanımlanan enine donatılar yerleştirilmektedir. Kiriş eleman içerisinde yeterli kesme
donatısı bulunmaması halinde, artan yük etkisi altında, henüz eğilmenin yaratacağı basınç ve
çekme etkilerine karşı sınır gerilme değerlerine ulaşılmadan, özellikle mesnetlere yakın
bölgelerde yaklaşık 45° eğimli çatlakların gelişmesiyle kırılma durumu görülebilmektedir.
Betonarmenin bir bütün halinde davranış sergileyebilmesi için ise aderans ve kenetlenme hususu
büyük önem taşımaktadır. Aderans kavramıyla beton ve çelik arasındaki bağ kuvvetleri şeklinde
daha kapsamlı bir tanımlama amacı güdülürken kenetlenme kavramıyla ise daha çok, çelik bir
donatının hesaplanan çalışma bölgesinde kesilmeyip muhtelif kurallar dâhilinde uzatılarak
aderansın artırılması kastedilmektedir. Etriyelerin yerleşiminde de düz bir kenetlenme boyu veya
bununla birlikte kancalar kullanılarak ihtiyaç duyulan kenetlenmenin sağlanması hedeflenmektedir.
Betonarme kirişlerdeki kafes benzeşimi kuramlarında da vurgulandığı üzere, iç kuvvetler
düğüm noktalarında dengelenmekte ve etriyelere yeterli seviyede kuvveti aktarabilmek için
kenetlenme durumuna dikkat edilmelidir. Bunun için öncelikli olarak tercih edilen kancaların
ise basınç kuşağında teşkil edilmesi önemlidir. Kancaların çekme kuşağında bulunması halinde
çatlak oluşumu sonrasında kabuk betonu zayıflayacağından kenetlenme de zayıflayacaktır [6].
Bu çalışmada dikkate alınan tasarım değişkenleri arasında bulunmamasına karşın genişliği fazla
olan kirişler için etriye tasarımında farklı bir hususa daha dikkat edilmelidir. Eleman içerisinde
oluştuğu varsayılan hayali kafesin düğüm noktaları, boyuna ve enine donatıların kesiştiği
bölgelerde oluşacağından, etriye kollarının sadece elemanın yan yüzlerinde teşkil edilmesi
halinde bu bölgelerde gerilmeler yoğunlaşacak ve iç kısımdaki boyuna donatıların yapısal
davranışa katkısını etkisizleştirecektir [6]. Etriye kolu sayısı, bu durumun önüne geçmek için
kiriş genişliğine bağlı olarak belirlenmelidir.
DENEY NUMUNELERİNİN TASARIMI
Çalışma kapsamında 1500 mm uzunlukta ve 250 mm x 400 mm kesite sahip 9 adet betonarme
kiriş, muhtelif yerleşim ve kenetlenme özelliklerine sahip etriyelerle donatılarak dört noktalı
yükleme deneyine tabi tutulmuştur. Mesnetlerden 400 mm içeride belirlenen simetrik noktalara
tek yönlü ve artırımlı olarak tekil yükler uygulanmıştır. Şekil 3’te deney numunelerinin detayları
ile yükleme ve ölçüm düzeni görülmektedir. Deney numunelerinin sehim değerleri D2 yer
değiştirme ölçerinden alınırken, D4 ve D5’ten ise eğrilik değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan
eğriliği teyit etme amacıyla D1-D2-D3’ten de ayrıca eğrilik hesabı yapılmıştır. Etriyelerin birim
şekil değiştirme değerlerini almak için ise GP1 ve GP2 gerinim pulları kullanılmış olup bu pullar
eğik çatlağın geçeceği tahmin edilen hat üzerine denk gelecek şekilde yapıştırılmıştır. Etriye
bulunmayan deney numunesinde ise kiriş davranışı üzerine daha net yorum yapabilmek maksadıyla
sadece en alttaki boyuna donatılardan ölçüm yapılmıştır. Deney numunelerinde kullanılan
malzeme özellikleri Çizelge 1’de sunulmuş olup TS 500 [7] standardında bulunan yönergeler
dâhilinde ancak malzeme emniyet katsayısı 1,0 alınarak hesaplamalar ve üretim yapılmıştır.
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Şekil 3. Kiriş detayları ve deney düzeni
Çizelge 1. Kullanılan malzeme özellikleri
Çelik

Beton
εcu

fck

fctk

Ec

(MPa)

(MPa)

(MPa)

25

1,8

30∙103

0,003

fyk

fsu

Es

(MPa)

(MPa)

(MPa)

500

620

210∙103

εsu
0,0024

Gerçekleştirilen çalışmada etriyelerin yerleşimi ve kenetlenme özellikleri üzerinden yapısal
başarıma dönük incelemeler yapılmıştır. Kirişlerin eğilme kırılması göstermemesi için kesme
kapasitesine kıyasla eğilme kapasitesi yaklaşık iki kata çıkarılmış ve buna göre belirlenen
oranda çekme donatısı yerleştirilmiştir. Deney numunelerinde dörtgen kapalı etriyeler, U biçimli,
çift U biçimli ve çift C biçimli etriyeler; kiriş eksenine 45° ve 90° açıyla yerleştirilmiş, kancaları
ise 90°, 135°, 180° veya düz bindirme şeklinde oluşturulmuştur. Kiriş isimlendirmelerinde “XiiiY” biçiminde bir şablon kullanılmıştır. Bu şablonun “X” kısmında; normal kapalı etriye için
“N”, U tipi etriye için “U”, düz bindirmeli çift U tipi etriye için “U2”, düz bindirmeli çift C tipi
etriye için “C2”, kiriş eksenine 45° açıyla ve beklenen eğik çatlaklara dik olarak
konumlandırılan etriyeler için “V”, paralel konumlandırılanlar için ise “A” harfi kullanılmıştır.
İsimlendirme şablonundaki “iii” kısmı etriye kancalarının açısını temsil ederken, en sondaki
“Y” harfi ise kancanın üst bölgede (Ü) veya alt bölgede (A) bulunduğunu göstermektedir. Şekil
4’te deney numunelerinin boyuna ve enine kesitleri detaylı biçimde gösterilmiştir.
DENEYSEL BULGULAR
Daha önce belirtildiği üzere kesme açıklığının faydalı yüksekliğe oranı (a/d) yapısal davranış
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bilgi ışığında, bu çalışmada da a/d oranının yaklaşık
1,0 olması sebebiyle kirişlerin davranışında kesme etkisinin yanı sıra gergili kemer etkisi de
önemli seviyede varlığını göstermektedir. Bu etkiye bağlı olarak kiriş içerisinde oluşan hayali
bir kemerin varlığından söz edilebilmektedir. Kemerin mesnetler ve yükleme noktaları
arasındaki kısmı bir basınç çubuğu şeklinde çalışacak; basınç çubuklarında eksenlerine dik
biçimde ortaya çıkacak asal çekme gerilmelerinin seviyesi ile betonun basınç dayanımına bağlı
olarak bu basınç çubuklarının ezilip ezilmeyeceği de göçme durumunu etkileyecektir. Bu
davranış Şekil 1’den de görülmektedir. Bugüne dek literatürde konu üzerine gerçekleştirilen
çalışmalar, kesme açıklığı uzunluğuna bağlı olarak betonarme kirişlerde kiriş ve kemer
davranışının birlikte görülebileceğini, a/d oranının genel olarak 3’ten daha yüksek olması
halinde kiriş davranışının hâkim olacağını ortaya koymuştur ki, sonlu elemanlar
çözümlemesinden alınan sonuçlar da bu tezi doğrulamaktadır.
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Şekil 4. Deney numunelerinin boykesit ve enkesit detayları
Deney kirişlerinin yükleme programı tamamlandıktan sonraki çatlak dağılımları Şekil 5’te
sunulmuştur. Beklendiği üzere bütün kirişler kesme açıklığındaki eğik çatlakların uzaması ve
açılmasıyla göçme durumuna ulaşsa da tasarım özelliklerine bağlı olarak farklı yapısal sonuçlar
elde edilmiştir. Kesme açıklığı kavramının yapısal davranış üzerindeki etkilerini daha net
görebilmek adına Çizelge 2’de etriye bulunmayan B1 kirişi ve 135° kancalı dörtgen kapalı
etriye bulunan B2 kirişi için, hem klasik kiriş davranışı temelinde hesaplanan hem de deneyler
sonucunda elde edilen kesme ve eğilme kapasitesi değerleri sunulurken; etriye düzeninin
etkilerini karşılaştırabilmek adına bütün kirişlere ait deneysel sonuçlar Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 2. Hesaplanan ve deneylerde ulaşılan kiriş kapasiteleri
Tasarım

Deney

𝑽𝒅

𝑭𝑽𝒅

𝑴𝒅

𝑭𝑴
𝒅

𝑽𝒖

𝑴𝒖

𝑭𝒖

(kN)

(kN)

(kN∙m)

(kN)

(kN)

(kN∙m)

(kN)

B1 (0-000)

103,8

207,6

157,9

789,6

272,3

108,9

544,5

B2 (N-135Ü)

222,8

445,6

157,9

789,6

381,2

152,5

762,5

Çizelge 2’den görüleceği üzere etriye bulunmayan B1 kirişi, tasarım kesme kapasitesinden
hesaplanan taşıma gücünün 336,9 kN üzerinde bir yük değerine erişirken, bu fark dörtgen kapalı
etriye bulunan B2 kirişinde de yaklaşık olarak aynı seviyededir (316,9 kN). Bu bulgudan
hareketle gergili kemer davranışının kesme kapasitesine katkısını görmek mümkündür. Ancak
Kani [2] deneylerinin aksine tasarım eğilme momentine ulaşılamamıştır. Kesme vadisi için
literatürde sıkça atıfta bulunulan Kani deneylerinde bw/d oranı 0,56 ve çekme donatısı oranı
%1,9 iken bu çalışmada aynı değerler sırasıyla 0,69 ve %1,1 olarak bulunmaktadır. Gerek kesit
boyutları ve gerekse donatı oranının kesme kapasitesi üzerindeki etkisi sebebiyle ulaşılan
kırılma yükünün daha düşük olduğu düşünülmektedir. Zira yine Kani’nin çalışmasında atıfta
bulunduğu benzer çalışmalardaki farklı boyut ve donatı oranlarına sahip kiriş deneylerinde, bu
ifadeyi destekler nitelikte bulgular mevcuttur.
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Şekil 5. Deney numunelerinin çatlak dağılımları
Gerçekleştirilen deneylerde, asal çekme gerilmeleri sebebiyle kesme açıklığında ortaya çıkan
ve mesnetten başlayıp yük noktasına doğru uzanan eğik çatlakların kirişlerin üst kısmındaki
basınç kuşağına ulaşması ile beton basınç çubuğu ayrılmış ve göçme gerçekleşmiştir. Deney
numunelerinde yük seviyesi yükseldikçe etriyelerin davranışa katkısı daha da belirginleşmiş,
bazı numunelerde etriye kenetlenmesi yetersiz kalırken bazılarında ise etriyelerin akma sınırına
ulaşmasıyla betondaki eğik çatlaklar açılmış ve göçme gerçekleşmiştir. B2, B3, B4 ve B8
kirişlerinde etriyeler akma sınırına ulaşmış; B6 kirişinde ise yaklaşmış olduğundan daha yüksek
yapısal başarım elde edilmiştir. Bazı numuneler için kemerin gergi çubuğu görevini üstlenen
boyuna donatının uç kısımlarında kenetlenme hasarı da görülmüştür.
Eğilme davranışı söz konusu olmadığından kirişlerin taşıma gücü kapasitesi, sehim ve eğrilik
değerleri birbirleriyle uyumlu niteliktedir. Özellikle değinmek gerekir ki deney numunelerinin
hiçbirinin göçme anında tamamen kesme kırılmasını işaret edecek şekilde çok ani ve gevrek bir
kırılma durumuna şahit olunmamıştır. Mesnet veya yükleme noktalarında bariz bir ezilme
durumu da söz konusu olmadığından betonun basınç gerilmeleri altında ezilmesiyle göçme
durumuna ulaşılmadığı da belirtilmelidir. Ayrıca hayali kemerin gergi çubuğu görevini yapan
boyuna donatıda da akma görülmemiştir. Zira boyuna donatıya gerinim pulu yapıştırılan B1
kirişinde azami birim şekil değiştirme değeri %0,14 olarak ölçülmüştür.
Kiriş eksenine 90° açı yapan etriyeli B2 kirişi ile 45° açı yapan etriyeli (V tipi) B8 kirişinin
kırılma yükleri karşılaştırıldığında %8 oranında bir artış ortaya çıkmaktadır. Hâlbuki kafes kiriş
modelini temel alan yöntemlerle de ulaşılabilecek sonuçlara göre yaklaşık %40 oranında daha
fazla kesme yükü beklenmektedir (90°’lik etriye, asal çekme gerilmeleriyle arasındaki 45°
açıdan dolayı kesme dayanımında V tipi etriyelere nazaran cos45°=0,707 oranında katkı
sağlamaktadır.)
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Akmıştır

Akmıştır

0,116

0,162

0,113

Akmıştır

-0,046

B3 (N-135A)

B4 (N-090Ü)

B5 (U-180Ü)

B6 (C2-000)

B7 (U2-000)

B8 (V-135Ü)

B9 (A-135Ü)

Etriye Birim
Şekil Değ.
(%)

Akmıştır

Eğrilik
-6
(10 rad/mm)

B2 (N-135Ü)

Enerji Tük. Kapasitesi
(kN∙m)
-

Sehim
(mm)

B1 (0-000)

Taşıma Gücü
(kN)
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Çizelge 3. Kiriş deneylerinden elde edilen sayısal sonuçlar
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Gerçekleştirilen deneyler sonucunda bu değerlere ulaşılamaması, kirişteki kemer davranışının
hâkim olduğunun bir diğer göstergesi şeklinde değerlendirilebilir. B2 kirişinin eriştiği azami
kesme kuvveti değeri üzerinden bir hesaplama yapıldığında, etriyelerin taşıma gücüne
katkısının yaklaşık %20 civarında olduğu söylenebilecektir. B2 kirişinde eğik çatlak ile iki adet
etriyenin kesiştiği ve etriyelerin akma noktasına ulaşması üzerinden karşılaştırma yapıldığında
da bu değere yakın sonuçlar görülmektedir.
B8 kirişinde V şeklinde 45° açıyla yerleştirilen etriyeler, kesme açıklığında ortaya çıkan eğik
çatlaklara neredeyse dik olması ve ayrıca çatlakları kesen etriye sayısının daha fazla olması
sebebiyle kirişin kesme dayanımına önemli miktarda katkı sağlarken yine hayali kemeri
sargılayarak yapısal davranışı iyileştirmektedir. Ancak a/d oranının 1’e yakın olması sebebiyle
kesme etkisi hâkimiyetini yitirdiğinden, a/d oranı daha yüksek kirişlere nazaran toplam göçme
yükünde sağladığı artış oranı sınırlı kalmıştır.
B9 kirişinde A şeklinde 45° açıyla yerleştirilen etriyelerin ise, gergili kemer davranışı sebebiyle
ortaya çıkan düğüm noktası bölgelerinde boyuna yerleştirilmiş olan çekme donatısına baskı
yaparak burkulmasını sağladığı ve düğüm bölgesinin dayanımını düşürdüğü, bu sebepten dolayı
da etriyesiz kirişe nazaran daha düşük bir kırılma (göçme) yükü elde edildiği düşünülmektedir.
Bu etriyeler, mesnet ve yük noktaları arasındaki basınç çubuğuna da herhangi bir sargı etkisi
uygulamadığından veya basınç çubuğunun taşıma kapasitesini artırma yönünden
değerlendirilirse beton basınç dayanımıyla kıyaslandığında çok düşük kaldığından yapısal
davranışa olumlu bir katkı sağlamamış hatta taşıma gücü kapasitesini düşürmüştür.
SONUÇLAR
Geçmiş çalışmalarda da vurgulandığı üzere betonarme kirişlerde kesme açıklığının küçük
olması halinde kesme etkisiyle mesnetler yakınında 45° açılı eğik çatlaklar oluştuktan sonra
kemer davranışı ön plâna çıkmaktadır. Bu çalışmada da etriyesiz kirişin göçme yükü,
hesaplanan kesme kapasitesini aşmış olup gergili kemer etkisinin varlığı ortaya konmuştur.
Etriye bulunan kirişlerde ise eğilme kapasitesine yaklaşılmıştır. Bu kirişlerde hayali basınç
çubuklarına uygulanan sargı etkisinin yanı sıra kesmeden kaynaklanan asal çekme gerilmelerini
karşılamada da etriyelerin etkili olduğu ve etriyelerin uygulama biçimi açısından beton-donatı
kenetlenmesinde farklı davranış sergilediği görülmüştür. Etriyeler ayrıca kemer davranışına
bağlı olarak kiriş içerisinde iç içe geçmiş olan ara kemerlerin birbirine yük aktarmasını, diğer
bir ifadeyle tutunmasını sağlamak üzere askı donatısı görevini de üstlenmektedir. Bu sebepten
ötürü yine çekme gerilmesine maruz kalacaklarından etriyelerin kenetlenme hususuna yeterince
dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Etriyelerden alınan birim şekil değiştirme değerlerinin kesme kuvveti ile ilişkileri
incelendiğinde 135° ve 90° kancalı etriye bulunan kirişler taşıma gücüne eriştiklerinde
etriyelerin akma noktasını aştıkları, diğer bir ifadeyle yeterli kenetlenme göstererek tam
kapasite çalıştıkları görülmüştür. Ancak 135° kancalı kirişlerin taşıma gücü ve ayrıca eğrilik
üzerinden bakıldığında sünekliklerinin daha yüksek olması kanca biçiminin kenetlenme
üzerindeki katkısını gözler önüne sermektedir. C2 ve U2 tipi düz bindirmeli etriye bulunan
kirişlerde de kenetlenme yetersizliğinden dolayı yapısal başarım düşerken 180° kancalı U tipi
etriye bulunan kirişte daha da düşük değerler elde edilmiştir. Bu kirişteki düşük başarımı,
kancalarda ortaya çıkan gerilme yığılmalarına bağlamak mümkün olacaktır.
Genel yaklaşıma uygun olarak kiriş eksenine 90° dik açıyla yerleştirilen etriyeler, asal çekme
gerilmelerine karşı kesme dayanımını artırmanın yanı sıra basınç etkisi altındaki beton kemeri
sargılayarak yapısal davranışa kararlılık kazandırmış, bu sayede basınç çubuğunun ezilmesini
önleme adına da katkı sağlamıştır. Literatürde, beton dökümünde üst yüze yakın olan
donatıların aderansında genel olarak zayıflamadan bahsedilmektedir. Ancak etriye kancaları
135° açı ile bükülmek suretiyle çekirdek beton içerisine gömüldüğünden ve ayrıca yükleme
gereği betonarme kirişin üst bölgesinde asal basınç gerilmeleri hâkim olduğundan; kancaları
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üst kısımda teşkil edilen etriyelerin kenetlenmede gösterdiği başarım, göçme yükünün de
artmasını beraberinde getirmiştir. 135° kancaların çekme kuşağında yani kiriş altında
bulunması halinde ise taşıma gücünde %5 civarında bir düşüş mevcuttur. Bu çalışmada
kirişlerin eğilme kapasitesini artırmak için gereken çekme donatısının iki kattan daha fazla
miktarda yerleştirilmesi de taşıma gücünü artırmıştır. Zira eğik çatlakların ortaya çıkması
ardından boyuna donatının sergilediği kaldıraç etkisinin davranışa katkısı daha yüksek seviyede
olmuştur.
Bütün sonuçlar değerlendirildiğinde, genel kabullere uygun olarak, betonarme kirişlerdeki
etriyelerin asal çekme gerilmeleri doğrultusunda yerleştirilmeleri taşıma gücü ve süneklik
açısından yapısal başarımı artıran en önemli etken olup ardından ise kenetlenme etkisi
gelmektedir. Zira 135° kancalı etriyeler 90° kancalı etriyelere nazaran daha etkili olmuş, düz
bindirmeli etriyelerde ise katkı daha düşük seviyelerde kalmıştır. 180° kanca bulunan
etriyelerde ise gerek bükme esnasında donatının mekanik yönden zayıflaması ve gerekse
kancalar ayrı boyuna donatılar üzerinde bulunduğundan tek başlarına çalışmak zorunda kalması
ve gerilme yığılmalarının tesirini artırması sebebiyle yapısal davranışta daha da olumsuz
sonuçlar görülmesini beraberinde getirmiştir. Zira laboratuvar ortamında da olsa etriye
kancaları yapılırken yönetmeliklere tam olarak uyulmadığı ve kancaların bükülme açısı arttıkça
kanca çevresinde ortaya çıkan gerilme yığılmalarının kenetlenmeyi daha da düşürdüğü göz ardı
edilemeyecektir.
Özet olarak, betonarme kirişlerde kesme açıklığının küçük olması ve dolayısıyla gergili kemer
davranışının ortaya çıkması, kesme davranışını tamamen ortadan kaldırmamakta ve enine
donatının yapısal davranış üzerindeki önemini azaltmamaktadır. Enine donatının yerleştirilme
açısı ve kenetlenme özellikleri, davranışta gözle görülür farklar yaratırken özellikle kesme
etkisinin hâkim olduğu betonarme elemanlarda ilave hassasiyet gerektirmektedir. Etriye
yerleşiminde ilgili standartlardaki kıstaslardan feragat edilmeyecek şekilde ihtiyaca yönelik
olarak farklı yaklaşımlarla yapısal davranışın daha da iyileştirilmesi sağlanabilir.
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ABSTRACT
Static analysis of functionally graded beams is presented by the finite element method. The
beam element here has ten degrees-of-freedom, and considers shear deformations. Beam
material obeys the Hooke’s law, and material properties change according to the power-law
rule through-the-thickness. Equations of equilibrium are obtained by the Lagrange’s equation,
and solved numerically. Beam deflections and stresses along the beam thickness are presented
by graphs and tables. Comparisons show that the results from the present element agrees well
with available ones in literature.
ÖZET
Bu çalışmada, fonksiyonel dereceli elastik kirişlerin statik analizi sonlu elemanlar metoduyla
yapılmıştır. Kullanılan sonlu eleman, on serbestlik dereceli olup kayma deformasyonlarını
dikkate almaktadır. Kiriş malzemesinin Hooke kanununa uygun olduğu, malzeme özelliklerinin
ise yükseklik boyunca kuvvet kuralına göre değiştiği kabul edilmektedir. Denge denklemleri,
Lagrange eşitliği yardımıyla elde edilmiş ve sayısal olarak çözülmüştür. Kirişte yer
değiştirmeler ve yükseklik boyunca gerilmelerin değişimine ait sayısal sonuçlar grafik ve
tablolarla verilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde mevcut olanlarla karşılaştırılmış ve
kullanılan sonlu elemanın başarılı olduğu görülmüştür.
GİRİŞ
Fonksiyonel dereceli malzemeler (FDM), iki veya daha fazla bileşen içeren kompozitlerdir.
Genellikle, seramik ve metallerin belirli oranlarda karışımıyla imal edilmektedirler. Bu
malzemeler, bünyelerinde bulunan seramikten dolayı yüksek sıcaklığa ve metalden dolayı da
yüksek gerilmelere dayanıklıdırlar. Bu özelliklerinden dolayı havacılık, denizcilik, makine ve
inşaat mühendisliği alanlarında farklı uygulamalarda tercih edilmektedirler. Fonksiyonel
dereceli malzemelere olan talebin her geçen gün artması, bunların mekanik davranışlarını daha
iyi anlamayı gerektirmektedir. Literatürü incelediğimizde birçok çalışma karşımıza
çıkmaktadır.
Sankar [1], yayılı yük altındaki fonksiyonel dereceli bir kirişin elastisite çözümünü yapmıştır.
Fakat bu çalışmada kirişin kayma deformasyonunu göz önünde bulundurmamıştır. Bu açığı
gören bilim adamları fonksiyonel dereceli kirişlerin statik ve dinamik analizlerinde atalet ve
kayma deformasyonunu göz önünde bulunduran yeni analitik yaklaşımlar önermişlerdir [2-8].
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Kapuria vd., tabakalı fonksiyonel dereceli kirişlerin üçüncü derece zikzak teorisine dayalı
yöntemle statik ve serbest titreşimini sayısal olarak incelemiş ve ayrıca deneysel olarak
doğrulamışlardır [9]. Fonksiyonel dereceli kirişlerin farklı teorilere göre statik ve serbest
titreşim analizi sonlu elemanlar yöntemiyle yapılmıştır [10-13]. Vo vd. [14], fonksiyonel
dereceli sandviç kirişlerin statik davranışını hem analitik hem de sonlu elemanlar yöntemiyle
incelemişlerdir.
Bu çalışmada, fonksiyonel dereceli elastik kirişlerin statik analizi sonlu elemanlar metoduyla
yapılmıştır. Kullanılan sonlu eleman, on serbestlik dereceli olup kayma deformasyonlarını
dikkate almaktadır. Kiriş malzemesinin Hooke kanununa uyduğu, malzeme özelliklerinin ise
yükseklik boyunca kuvvet fonksiyonu şeklinde değiştiği kabul edilmektedir. Denge
denklemleri, Lagrange eşitliği yardımıyla elde edilmiş ve sayısal olarak çözülmüştür. Kirişte
yer değiştirmeler ve yükseklik boyunca gerilmelerin değişimine ait sayısal sonuçlar grafik ve
tablolarla verilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde mevcut olanlarla karşılaştırılmış ve
kullanılan sonlu elemanın başarılı olduğu görülmüştür.
TEORİK FORMÜLASYON
Boyutları ve koordinat eksenleri Şekil 1’de görülen fonksiyonel dereceli elastik kirişin çeşitli
sınır şartları için üniform yük altında statik analizi sonlu elemanlar metoduyla yapılmıştır.
Kullanılan sonlu eleman, on serbestlik dereceli olup Şekil 2’de görülmektedir. Kirişte malzeme
özellikleri yükseklik boyunca
k

 z 1
(1)
P( z )  ( Ps  Pm )     Pm
h 2
şeklinde kuvvet fonksiyonu olarak değişmektedir. Burada Ps ve Pm sırasıyla seramik ve metal
bileşenlerine ait malzeme özelliklerini (Elastisite modülü E, Poisson oranı  ve yoğunluk )
göstermektedir. k negatif olmayan bir sayıdır.

Şekil 1. Fonksiyonel dereceli kirişin koordinat takımı ve geometrisi

Şekil 2. 10 serbestlik dereceli sonlu eleman
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Şekil 2’de görülen sonlu eleman için yer değiştirme vektörü
u  {u1 u2

u3

w1

w2

w3

w4 1 2 3 }T

(2)

şeklindedir. Burada u, w ve  sırasıyla boyuna ve enine yer değiştirmeler ile dönme bileşenleri
olup çubuk ekseni üzerinde ölçülmektedirler. Birinci mertebe kayma deformasyonu kiriş
teorisine göre herhangi bir noktadaki yer değiştirmeler
U ( x, z )  u ( x)  z  ( x), W ( x, z )  w( x)
(3)
şeklindedir. Sayısal çözüm için yer değiştirmeler
3

4

3

i 1

i 1

i 1

u ( x)   i ( x) ui , w( x)   i ( x) wi ,  ( x)  i ( x) i

(4)

şeklinde kabul edilmiştir. Burada, i ( x) ,  i ( x) ve i ( x) şekil fonksiyonlarını, ui , wi ve i ise
genelleştirilmiş yer değiştirmeleri göstermektedir. i ( x) ve i ( x) şekil fonksiyonları için ikinci
dereceden,  i ( x) için ise üçüncü dereceden polinomlar olarak seçilmiştir.
Denge denklemleri

d  L  L
0


dt  qi  qi

(5)

Lagrange eşitliği yardımıyla elde edilmiştir. Burada, L  T  U  V  Langragian fonksiyonu ve
qi düğüm noktalarındaki genelleştirilmiş koordinatlardır. İfadedeki T ve U sırasıyla kinetik ve
şekil değiştirme enerjilerini, V ise dış yükün yaptığı işi göstermektedir. (3), (4) ve (5) ifadeleri
yardımıyla hareket denklemi
ku = f
(6)
şeklinde elde edilir. Burada, k rijitlik matrisi, f ise dış yük vektörüdür. Bu eşitliğin çözümünden
yer değiştirmeler elde edilir.
SONUÇLAR
Sayısal sonuçlar için metal (alüminyum, Al) ve seramikten (alüminyum oksit, Al2O3) oluşan
bir FDM kiriş düşünülmüştür. Kiriş malzemesi için sırasıyla metal ve seramiğe ait Elastisite
modülü, yoğunluk ve Poisson oranı Em = 70GPa, m = 2702kg/m3, m = 0.3, Es = 380GPa, s =
3960kg/m3, s = 0.3 şeklinde alınmıştır. Kiriş için sınır şartları ankastre-ankastre (A-A),
ankastre-serbest uç (A-S) ve basit mesnetli kiriş (B-B) şeklinde kabul edilmiştir. Kesmede
düzeltme faktörü K=5/6 olarak alınmıştır. Yer değiştirmeler ve gerilmeler

100 Em h3
h
h
w
W  x, z  ,  x   x  x, z  ,  xz   xz  x, z 
4
qL
qL
qL

(7)

şeklinde boyutsuz olarak sunulmuştur. Sayısal sonuçlar için kirişin on elemana bölünmesi
yeterli olmaktadır. Şekil 3'te, farklı sınır şartlarındaki FDM kirişlerin maksimum boyutsuz yer
değiştirmeleri, k'nın değişimine göre önerilen yöntemle hesaplanmış ve Vo vd. [14] tarafından
verilen birinci derece ve üçüncü derece kiriş teorisine dayalı analitik yöntemin sonuçlarıyla
kıyaslanmıştır. Grafik incelendiğinde sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür. Şekil 4'te farklı
sınır şartlarındaki FDM kirişlerin L/h oranının değişimine göre maksimum yer değiştirmeleri
verilmiştir. Burada, L/h oranının artmasıyla yer değiştirmelerin sabit bir değere doğru gittiği
görülmektedir. Ayrıca, beklendiği üzere en büyük yer değiştirmeler konsol kirişte (A-S) elde
edilmektedir. Şekil 5'te kiriş uzunluğu boyunca yer değiştirmeler iki farklı L/h oranına göre ve
farklı sınır şartlarına göre incelenmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, tüm sınır şartlarında k arttıkça,
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yani kiriş metale yaklaştıkça, yer değiştirmeler artmaktadır. Bununla beraber, L/h oranı arttıkça
yer değiştirmeler azalmaktadır.

Şekil 3. Farklı sınır şartlarına sahip FDM kirişlerin k'nın değişimine göre maksimum yer
değiştirmeleri
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Şekil 4. Farklı sınır şartlarına sahip FDM kirişlerin L/h oranının değişimine göre maksimum
yer değiştirmeleri

Şekil 5. Farklı sınır şartlarına sahip FDM kirişlerin uzunluğu boyunca (x/L) yer değiştirmeleri
Çizelge 1'de, FDM basit kirişin normal ve kayma gerilmeleri k'nın değişimine göre
incelenmiştir. Burada, sonuçlar birinci derece ve üçüncü derece kiriş teorisine dayalı analitik
çözümlerle kıyaslanmıştır. Normal gerilmelerin tüm teoriler için aynı sonucu verdiği
görülmüştür. Fakat kayma gerilmelerinde birinci mertebe teorisinden elde edilen sonuçlar,
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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üçüncü mertebe kiriş teorisinden elde edilenlerden daha küçüktür. Ayrıca, birinci mertebe kiriş
teorisine göre, L/h oranı arttıkça normal gerilmenin arttığı, kayma gerilmesinin ise sabit kaldığı
görülmüştür. Çizelge 2'de ise diğer sınır şartlarına (A-A, A-S) göre normal ve kayma
gerilmelerin değerleri verilmiştir. Benzer yorumlar bu sınır şartları için de geçerlidir.
Şekil 6'da yayılı yük altında FDM basit kirişin kalınlığı boyunca normal gerilme dağılımı
verilmiştir. Şekiller incelendiğinde k=0, yani kirişin seramik iken, normal gerilme grafiği
beklendiği üzere simetrik çıkmaktadır. k'nın değeri arttıkça, kirişin üst yüzeyinde basınç
gerilmesinin arttığı görülmektedir. Şekil 7'de yayılı yük altında FDM basit kirişin yüksekliği
boyunca kayma gerilmesi dağılımı verilmiştir. Birinci mertebe kiriş teorisinde kirişin alt ve üst
yüzeyinde eşit olmak üzere kayma gerilmesi tek değer almaktadır. En büyük kayma gerilmesi
k=0 durumunda (kiriş tamamen seramik iken) oluşmaktadır.
Çalışma sonucunda özetle, kullanılan birinci mertebe kiriş teorisine dayalı, beş düğüm noktalı
ve on serbestlik dereceli sonlu elemanın literatürle oldukça uyumlu sonuçlar verdiği
görülmüştür.
Çizelge 1. Fonksiyonel derecelendirilmiş basit mesnetli kirişlerin normal ve kayma gerilmeleri
L/h=5
 x  L / 2, h / 2 

 xz  0, 0 
L / h = 20
 x  L / 2, h / 2 

 xz  0, 0 

Teori

k=0

SEM
BMKT [14]
ÜMKT [14]
SEM
BMKT [14]
ÜMKT [14]

3.7750
3.7500
3.8020
0.6000
0.5976
0.7332

SEM
BMKT [14]
ÜMKT [14]
SEM
BMKT [14]
ÜMKT [14]

k = 0.5

k=1

k=2

k=5

5.8345
5.7959
5.8836
0.6000
0.5976
0.7332

6.8127
6.7676
6.8826
0.5106
0.5085
0.6706

7.9957
7.9428
8.1106
0.3930
0.3914
0.5905

4.9534
0.6272
-

k = 10

k = 100

9.5863
9.5228
9.7122
0.4296
0.4279
0.6467

17.5253
0.5748
-

15.0099 19.8137 23.3379 27.2508 31.9828 38.3451
15.0000
- 23.1834 27.0704 31.7711 38.0913
15.0129
- 23.2053 27.0991 31.813 38.1385
0.6000 0.6272 0.6000 0.5106 0.3930 0.4296
0.5976
- 0.5976 0.5085 0.3914 0.4279
0.7451
- 0.7451 0.6824 0.6023 0.6596

70.1010
0.5748
-

Çizelge 2. Fonksiyonel derecelendirilmiş kirişlerin farklı sınır şartlarına göre normal ve kayma
gerilmeleri
Teori
L / h = 5,  x  0, h / 2 

k=0

k = 0.5

k=1

k=2

k=5

k = 10

k = 100

A-A
SEM
A-S
SEM
L / h = 5,  xz  L / 20, 0 

2.4750
14.9750

0.8084
4.8912

1.1247
6.8052

1.5216
9.2065

1.8066
10.9307

1.8858
11.4100

2.2984
13.9066

A-A
SEM
A-S
SEM
L / h = 20,  x  0, h / 2 

0.6000
1.2000

0.6272
1.2544

0.6000
1.2000

0.5106
1.0212

0.3930
0.7860

0.4296
0.8593

0.5748
1.1496

A-A
SEM
A-S
SEM
L / h = 20,  xz  L / 20, 0 

9.8999
59.9000

3.2335
19.5647

4.4989
27.2209

6.0864
36.8262

7.2262
43.7227

7.5431
45.6399

9.0936
55.6264

0.6000
1.2000

0.6272
1.2544

0.6000
1.2000

0.5106
1.0212

0.3930
0.7860

0.4296
0.8593

0.5748
1.1496

A-A
A-S
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Şekil 6. Yayılı yük altında basit mesnetli fonksiyonel dereceli kirişlerin kalınlığı boyunca
normal gerilme dağılımı

Şekil 7. Yayılı yük altında basit mesnetli fonksiyonel dereceli kirişlerin kalınlığı boyunca
kayma gerilmesi dağılımı
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YÜZEN BİR YAPININ DÜZENLİ DALGALARDA HİDROELASTİK
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2
Piri Reis Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul
ABSTRACT
This study bases on modal analysis principles which means structural response considered as
sum of motions and deformations at principal coordinates. Structural and hydrodynamic
problems are coupled weakly by depending on linear hydroelasticity theory where structural
and hydrodynamic problems regarded under the linear behavior and potential flow theory
respectively. Finite element method is used for free vibration analysis of structure. Boundary
element method is used to determine sea loads arise from coming and scattering waves around
the floating structure as well as to determine wave loads arise from radiating waves due to
ship motion. Excitation forces which effect the floating structure, can be determined by using
distribution of velocity potential and radiation originated distributed velocity potential takes
the effect of deep water. In this approach the structure response can be calculated under the
condition of small wave steepness for regular waves.
ÖZET
Bu çalışmada, modal analiz prensiplerini temel alan lineer hidroelastisite teorisi konteyner tipi
bir gemi için uygulanmıştır. Lineer hidroelastisite teorisinde, yapısal ve hidrodinamik
problemler lineer davranış ve potansiyel akım kabulleri altında ilişkilendirilebilir. Modal
süperpozisyon teknikleri serbest titreşim ve zorlamalı titreşim problemlerini verimli bir
şekilde çözebilmemizi sağlar. Bu yöntem sayesinde yapısal tepki, asal titreşim şekillerindeki
hareketlerin, şekil değiştirmelerin, vs. birleşimi olarak alınabilir. Bu çerçevede, öncelikle
yapısal sönüm ve dış kuvvetlerin yokluğunda kuru yapının dinamik karakteristikleri yani
doğal frekanslar ve karşılık gelen asal titreşim şekilleri standart sonlu elemanlar programı ile
belirlenebilir. Problemin ikinci aşamasında, her bir asal titreşim şekline karşılık gelen akışkan
kuvvetlerinin hareket denklemine dâhil edilmesi gerekir. Akışkanın yapıya uyguladığı
hidrodinamik atalet, sönüm, geri getirme ve zorlayıcı kuvvetlerinin bulunabilmesi için sınır
elemanları metodu kullanılabilir. Akışkanın ideal ve hareketinin döngüsüz olduğu kabul
edilmesi halinde, potansiyel akımı tanımlayan Laplace denklemi, gerekli sınır koşullarını
sağlayan bir sınır integral denklemine dönüştürülebilir. Böylelikle problem sadece geminin
ıslak yüzeyi olan arayüzde tanımlı hale gelir.
GİRİŞ
Geminin dalgalara verebileceği yanıtlar, elastik olmayan katı bir cisim olarak
gerçekleştirecekleri rijid cisim hareketleri olabileceği gibi, şekil değişikliklerini içeren elastik
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hareketler de olabilir. Denizcilik problemleri gemiyi rijit yapı kabulüyle incelse de gemi
gerçekte elastik bir yapıdır. Elastik yapının akışkan ortamındaki davranışlarıyla hidroelastisite
ilgilenir.
Hidroelastisite, akışkan içerisinde yüzen esnek cismin davranışlarının
incelenmesidir. Esnek bir gemi ya da açık deniz yapısı için hidroelastisite teorisi uygulanarak
yapıdaki gerilmeler, hareketler ve yer değiştirmeler bulunabilir.
Bu çalışmanın ilk kısmında, düzenli sinüzoidal dalgalar etkisinde yüzen konteynır tipi bir
geminin hidroelastik analizi lineer hidroelastisite teorisi kullanılarak yapılmıştır. Lineer
hidroelastisite teorisi modal analiz prensiplerini temel alır ve iki farklı analize dayanır.
Bunlardan ilki serbest titreşim analizidir. Serbest titreşim analizi, yapısal sönüm ve dış
zorlayıcı kuvvetlerinin olmadığı durum için hareket denklemini sadeleştirip, yapısal dinamik
karakteristikler olan doğal frekanslar ve karşılık gelen asal modların belirlenmesidir. İkinci
analizin amacı ise akışkan etkilerinin dâhil edilmesidir. Vakum ortamında yapılan analizden
ıslak ortamdaki analize geçebilmek için yapının akışkanla etki halindeyken asal modlarında
hareket ettiği düşünülür. Bu hareketlerin yapı ıslak yüzeyinde basınç dağılımına sebep olduğu
kabulü ile akışkan problemi çözülerek, hidrodinamik kuvvetler hesaplanır. Akışkan
kuvvetlerinin genelleştirilmiş hareket denklemine dâhil edilmesiyle akışkan-yapı sistemi bir
araya getirilmiş olur. İlk olarak vakum ortamında yapılan analiz, yüzen yapının üç boyutlu
modelinin standart sonlu elemanlar programıyla gerçekleştirilir. Analizin ikinci kısmı, akışkan
yapı arayüzünde akışkan hareketlerinin tanımlandığı sınır integral denkleminin çözümünden
oluşmaktadır.
Akışkanın ideal (viskoz olmayan ve sıkıştırılamaz) ve hareketinin döngüsüz kabul edilmesi
halinde akım Laplace denklemini sağlar. Potansiyel akımı tanımlayan Laplace denklemi
gerekli sınır koşullarını sağlayan bir sınır integral denklemine dönüştürülür. Böylelikle
problem sadece sınırda tanımlı hale gelir. Serbest su yüzeyi şartını sağlayan Green fonksiyonu
sınır integral denkleminin temel çözümünü oluşturur. Laplace denkleminden sınıra
indirgenmesi ile elde edilen sınır integral denkleminin çözümü için temel çözüme ihtiyaç
vardır. Çözülmek istenen problem için uygun sınır şartlarını sağlayan temel çözüm
seçilmelidir. Bu bağlamda Green fonksiyonu geliştirilmiştir. Green fonksiyonunun
oluşturulmasının en önemli sebebi serbest yüzey şartını ve problemin denklemlerini sağlıyor
olmasıdır.
Yapısal hareketlenmelerden kaynaklanan dalga kuvvetlerinin ve yapıya etki eden dalga
kuvvetlerinin belirlendiği çözümün ikinci kısmında sınır eleman metodundan
yararlanılmasının amacı sadece yapı-akışkan arayüzündeki hız potansiyelinin dağılımının
bulunmasının yeterli olmasıdır. Potansiyel alanı ifade eden Laplace denkleminin sınır integral
denklemine dönüştürülmesi ile akışkan probleminin sadece sınır değerlerinin araştırıldığı
forma indirgenmesi, yüzey geometrisinden bağımsız genel bir çözüm için etkin bir yol olduğu
söylenebilir. Böylelikle, yapısal hareketlerin akışkan ortamında neden olduğu
pertürbasyonları tanımlayan sınır integral denklemi akışkan-yapı ara yüzü üzerinde yani yapı
ıslak yüzeyinde tanımlı hale gelir. Sınır integral denkleminin tanımlandığı arayüz sabit ya da
lineer elemanlara ayrıklaştırılarak kaynak/potansiyel dağılımı ile çözülmesi mümkün olur.
Tüm sınır koşullarını, serbest su yüzeyi, sonsuza yayılım şartı, kinematik şartı sınır integral
ifadesine uyarlandıktan sonra, sınır elemanları metodu kullanılarak, yapısal titreşimin yapı
etrafındaki akım üzerindeki etkisi ve akışkan kaynaklı tahrik kuvveti hesaplanır. Her bir asal
mod için akım potansiyeli sınır integral denklemi ile bulunur. Yüzen elastik yapının, sakin su
yüzeyinde oluşturduğu potansiyel, radyasyon potansiyelidir. Radyasyon potansiyeli yapının
hareket denklemindeki ek su kütlesine, hidrodinamik sönüm ifadelerine katkı yapar.
Difraksiyon potansiyeli ise gemi hareketlerinin sınırlandığı ve duran gemiye etkiyen düzenli
dalga kuvvetlerini oluşturan potansiyeldir. Haskind bağıntısı vasıtasıyla radyasyon ve
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difraksiyon problemleri ilişkilendirilerek, benzer bir sınır eleman denkleminin difraksiyon
problemi için de ele alınması gereği ortadan kaldırılabilir.
Bernoulli denklemiyle potansiyel alan cinsinden ifade edilen akışkan basıncı kullanılarak,
genelleştirilmiş akışkan-yapı etkileşim kuvvetleri, ek-su kütlesi, hidrodinamik sönüm ve
hidrodinamik rijitlik hesaplanabilir. Cisim etrafındaki akım potansiyelinin hesaplanmasıyla
birlikte düzenli dalgalarda yüzen yapı için hareket denklemi çözülebilir hale gelir.
MATEMATİK MODEL
Sonlu elemanlarda ayrıklaştırılmış yapının dış kuvvet etkisinde davranışını tanımlayan hareket
denklemi;

M, CV, K sırasıyla kütle, yapısal sönüm ve rijitlik matrislerini ifade etmektedir [1]. , ve
vektörleri yapısal şekil değiştirme, hız ve ivmelenmeleri, P vektörü dış yükü temsil
etmektedir. Sonlu elemanlardaki bir yapı için, şekil değiştirmeler;

j’ninci düğüm noktasındaki şekil değişimini
temsil etmektedir ve n ayrıklaştırmada
kullanılan düğüm noktası sayısıdır. Global xyz-koordinat siteminde, kabuk eleman için, her
düğüm noktası 6 serbestlik derecesine sahiptir, üç öteleme ux, uy ve uz ve üç dönme

,

ve

. Böylelikle j.’ninci düğüm noktasındaki yer değiştirmeler;

Vakum ortamındaki analizlerde, yapısal sönüm ve dış kuvvetlerin etkisi olmadan yapının
titreştiği varsayılır,

formundaki deneme çözümü denklemde yerine konulup,
sadeleştirilirse,

ortak terimi

hareket denklemi serbest titreşimi ifade eden forma indirgenir. Bu denklem sönüm olmayan
yapılar için basit harmonik salınımları tanımlar ve vakum ortamındaki asal modları d, ve doğal
frekanslar ω bu denklemden elde edilir.
Yapıdaki yer değiştirmeler asal modlardaki şekil değiştirmeleri toplamı olarak ifade edilebilir,
D modal matrisinin kolonları, sönümsüz durumdaki modal vektörlerden (d) oluşur, p ise asal
koordinatların vektörüdür. Denklemi
yazarsak ve
elde edilir.

denklem

yerine

ile çarparsak, genelleştirilmiş hareket denklemini, asal koordinatlar cinsinden

İfadede a, b, c genelleştirilmiş kütle, sönüm ve rijitlik matrislerini tanımlar.
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Genelleştirilmiş kütle matrisi a, rijitlik matrisi c diyagonaldir. Fakat genelleştirilmiş sönüm
matrisi b diyagonal olmak zorunda değildir. Genelleştirilmiş dış kuvvet matrisi
yapı etkileşimini ve diğer tüm dış kuvvetleri temsil eder. Şu ifade ile açıklanabilir,

akışkan-

A, B ve C sırasıyla genelleştirilmiş ek su kütlesi, genelleştirilmiş hidrodinamik sönümü, ve
genelleştirilmiş hidrodinamik rijitliğine karşılık gelir. Ξ(t) ise genelleştirilmiş dış tahrik
kuvvetlerini ifade eder.
Böylelikle hareket denklemi;
şeklinde yazılabilir.
SAYISAL SONUÇLAR
Esnek yüzen yapı olarak belirlenen ve ana boyutları çizelge 1’de verilen konteynır gemisinin
ilk önce serbest titreşim analizi ardından ıslak ortamda yapı için geçerli olan hareket denklemi
çözülerek yapısal davranışları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan tepki genlik
fonksiyonları bulunmuştur.
Çizelge 1. Analizi yapılan geminin ana boyutları.
Tipi

Konteynır Gemisi

DWT

32000 t

NT

11200 t

LOA

180 m

LBP

174 m

B

28 m

D

14.15 m

T

9.8 m

Genelleştirilmiş Ek-Su Kütlesi Ve Hidrodinamik Sönüm Katsayıları
Düzenli dalgalardaki esnek yapı davranışını hesaplayabilmek için akışkan-yapı etkileşiminin
dâhil edildiği hareket denklemini çözmemiz gerekir. Hareket denklemini çözebilmek için sınır
elemanları programını kullanarak hesapladığımız, her bir elastik moda karşılık gelen
genelleştirilmiş ek-su kütlesi ve hidrodinamik sönüm katsayılarına ihtiyacımız vardır.
Elastik modlar standart sonlu elemanlar programı kullanılarak, serbest titreşim analizi ile
hesaplanmıştır. Her bir asal moda karşı bir asal frekans denk gelmektedir. Hesaplanan asal
modların her biri genelleştirilmiş hareket denklemine farklı oranlarda katkı yapar. Çizelge
2’de bilgileri verilen konteynır gemisi için asal modlar ve karşılık gelen asal frekanslar
sunulmuştur.
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Çizelge 2. Serbest titreşim analizi
Asal Mod Numaraları

Asal Modlar

Asal Frekanslar

1

Düşey Eğilme Modu
(V1)

1.285Hz

2

Yatay Eğilme Modu (H1)

1.553Hz

3

Burulma Modu (T1)

1.833Hz

4

Düşey Eğilme Modu
(V2)

2.919Hz

5

Yatay Eğilme Modu (H2)

3.263Hz

6

Düşey Eğilme Modu
(V3)

4.539Hz

7

Düşey Eğilme Modu
(V4)

6.576Hz

8

Yatay Eğilme Modu (H3)

5.538Hz

9

Burulma Modu (T2)

6.214Hz

10

Eksenel Mod (A1)

5.574Hz

Genelleştirilmiş ek-su kütlesi katsayılarının, Ark, frekansa bağlı değişimi tabloda belirtilen
asal modlar için şekil 1 ve 2 ’de gösterilmiştir. Grafiklerin genel karakteristiği küçük
frekanslarda yüksek değerlere ulaşması, ilerleyen yüksek frekanslarda bir değerde
sabitlenmesidir. Hesaplanan ek-su kütlesi ve hidrodinamik sönüm katsayıları matrislerinin
köşegen değerleri şekillerde sunulmuştur çünkü köşegen değerler daha baskındır. Ek-su
kütlesi ve hidrodinamik sönüm terimleri için köşegen değerler her bir mod ile ilgilidir ve aynı
moddaki birim genlik salınıma bağlı etkileri temsil eder.

Şekil 1. Mod 1-5 için Genelleştirilmiş Ek-su Kütlesi Matrisinin Köşegen Değerleri
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Grafiklerden açıkça görülebileceği üzere düşey ve yatay eğilme modları küçük değerlerde
yüksek değerlere ulaşmakta, yüksek frekanslarda sabitlenmektedir.
Yapılan analizlerde ek-su kütlesinin birimi ton’dur. Boyutsuzlaştırma yapılması ile başka
yüzen yapılar ile kıyaslama yapılması mümkün olur.

Şekil 2. Mod 1-5 için Genelleştirilmiş Hidrodinamik Sönüm Matrisinin Köşegen Değerleri
Asal Koordinatların Hesaplanması
Her bir moda karşılık gelen ek-su kütlesi katsayısı ve hidrodinamik sönüm katsayısı
belirlendikten sonra yapının zorlamalı titreşimi için geçerli olan asıl hareket denklemi
çözülebilir hale gelir.

, deneme çözümü, zaman bölgesinde tanımlı hareket denklemini frekans
bölgesinde tanımlı hale getirmemizi sağlar. Genelleştirilmiş hareket denklemi yapının ve
akışkanın kütlesi, hızı ve rijitliği ile ilgili terimleri içerir. Genelleştirilmiş hareket denkleminin
çözülmesiyle her bir asal mod için asal koordinatlar( ) elde edilir.

Böylelikle, kuru yapının asal mod şekillerini ve asal koordinatlarını kullanılarak yapı
üzerindeki herhangi bir noktadaki şekil değiştirme bulunabilir. Benzer şekilde, eğilme
momentleri, kesme kuvvetleri, dönme momentleri, ve gerekli diğer tepkiler, transfer
fonksiyonları kullanılarak hesaplanabilir.
Tepki Genlik Fonksiyonunun (RAO) Hesaplanması
Her bir mod için yapının davranışı hesaplandıktan sonra yapısal sistemin tümünün dinamik
davranışı modal süperpozisyon prensipleri kullanılarak hesaplanır. Şekil 3’de ilk on asal
modal koordinatın süperpozisyonu ile incelenen konteynır gemisi için elde edilen transfer
fonksiyonu diğer adıyla tepki genlik fonksiyonu sunulmuştur.
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Yapısal analizlerde yapının doğal frekansı ile dış kuvvetin frekansının eşleşmesi durumunda
büyük yapısal hareketler meydana gelir. Tepki genlik fonksiyonun maksimum değeri
rezonansın gerçekleşeceği dalga frekansını işaret eder. Gemi inşaatı mühendisi için tepki
genliği fonksiyonu eğrisinin tepe noktaları yapısal güvenlik açısından önemlidir ve dikkatle
incelenmelidir.

Şekil 3. Tepki genliği fonksiyonu - RAO.
SONUÇLAR
Etkileşim kuvvetlerinin hesaplanması için akışkan-yapı arayüzü üzerindeki potansiyel
dağılımının yeterli olması, akışkan probleminin salt sınır değerlerinin araştırıldığı bir forma
indirgenerek problem boyutunun azaltıldığı sınır eleman metodunu etkin bir tercih olarak öne
çıkarmaktadır. Bu şekilde sınırsız akışkan ortamları için yayılım şartları da doğrudan
sağlanabilmektedir. Ayrıca, elastik sistemin serbest titreşim analizinin sonlu eleman
metoduyla yerine getirilmesiyle, yapı ve akışkan davranışları için bağımsız modellerin
kullanılabilmesi, etkileşiminin kurulduğu arayüzün her iki ayrıklaştırmada uygun bir yapıda
olması gerekliliğine rağmen, çözüme esneklik kazandırmaktadır.
Akışkan problemi, elastik sistemin modal karakteristiklerine bağlı olarak tanımlanmış
olmakla birlikte etkileşim kuvvetleri vasıtasıyla normal modlar arasında meydana getirdiği
hidrodinamik etkileşimler göz önüne alınarak, dinamik davranış yeterli sayıda moda dayanan
analizlerle araştırılmalıdır.
Hidroelastik metodun çizilen sınırlar içindeki geçerliliği gösterilmiş olmakla birlikte, akışkanyapı dinamik etkileşim problemlerinin gerektirebileceği daha kapsamlı çözümlere ulaşılması
bakımından bazı önerilerde bulunulabilir.
Bu önerilerden ilki, akışkan davranışıyla ilişkilidir. Akışkan davranışı değerlendirilirken
yapılan kabuller doğrultusunda ihmal edilen etkilerin değerlendirmeye alınmasıyla daha doğru
bir matematik model elde edilebilir.
KAYNAKLAR
[1]

Uğurlu, B, Ergin, A, A hydroelasticity method for vibrating structures containing and/or
submerged in flowing fluid, Journal of Sound and Vibration 290 (2005) 572-596 doi:
10.1016/j.jsv.2005.04.028
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INVESTIGATION OF DUCTILITY OF PVA FIBRE REINFORCED BEAMS
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1,2,3,4
Gaziantep Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gaziantep,
ABSTRACT
The current work aims to investigate the behaviour of PVA fibre reinforced beams under fourpoint flexural test in which the judgment is based on the peak load resistance and the ductility.
To achieve this aim, four beams, which are reinforced with PVA fibres and conventional
reinforcement bars are tested. Three fibre percentages (0.5, 1.0, and 1.5 %) are used, the
behaviour of these beams are compared with the control beam of plain concrete. The results
showed that the inclusion of 0.5 % of fibre increases the compressive strength by 48 %, the first
cracking load by 104 %, and the ultimate strength by 10 %. And also, the inclusion of 1.5 % of
PVA increases the beam ductility factor by 63 %. Moreover, the mentioned improvements are
also affects the load initiate the first crack and crack depth of the compression zone, where the
load resistance of the compression zone is increased by 8 % for that beam with 1.5 % of PVA
compared to the beam of plain concrete.
ÖZET
Mevcut çalışma, PVA elyaf takviyeli kirişlerin davranışını, maksimum yük dayanımını ve
sünekliğini göz önünde bulundurarak dört noktalı eğilme testi ile araştırmayı amaçlamaktadır.
Bu amaca ulaşmak için, PVA elyaf ve geleneksel donatı çubukları ile güçlendirilmiş dört kiriş
test edilmiştir. Üç elyaf yüzdesi (0.5, 1.0 ve 1.5) kullanılmıştır, bu kirişlerin davranışı yalın
beton kontrol kirişi ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, % 0.5 fiber eklenmesiyle basınç
dayanımının % 48, birinci çatlama yükünün % 104 ve nihai dayanımımın % 10 arttığını
göstermektedir. Ayrıca, PVA'nın % 1.5 oranında eklenmesi kiriş süneklik faktörünü % 63
arttırmaktadır. Bunlara ek olarak, bahsedilen iyileştirmeler, sıkıştırma bölgesindeki ilk çatlağı
başlatan ve çatlak derinliğini etkileyen yükü belirler; buradaki basınç bölgesinin yük dayanımı,
normal beton kirişine kıyasla % 1.5 PVA lifli kirişte % 8 oranında artmaktadır.

INTRODUCTION
The best interaction between the flexural strength and shear strength is a main factor that applied
an preferable behaviour of structural members. The brittleness of the shear behaviour of the
beams was attracted great attention, through enhancing the tensile strength of beams.
Employing the short fibres that randomly distributed is one of the best and low costs reinforced
materials, which is also enhancing the post peak behaviour. Using fibres in construction are old
concept, where the straw can be the first fibre like materials uses as intrinsic reinforcement to
the muddy blocks [1]. The modern usage of the fibres have started in early of the 20th century,
when the asbestos cements are produced. Recently, many types of fibres are produced, ACI 544
[2] classified four types of fibres that are widely used nowadays, Steel Fibre Reinforced
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Concrete (SFRC), Glass Fibre Reinforced Concrete (GFRC), Natural Fibre Reinforced
Concrete (NFRC), and Synthetic Fibre Reinforced Concrete (SNFRC).
Polyvinyl Alcohol (PVA) can be classified as a part of SNFRC. Since early 1990s, PVA has
been widely used as intrinsic reinforcement, which is introduced as new Engineering
Cementitous Composite (ECC) materials. PVA fibre is known by its high strength compared to
the reinforcement bars, its durability in alkali media, and the high bond with the cementitous
materials. Introducing PVA in ECC shows significant effect in the cementitous matrix. The
pseudo ductility of the PVA-ECC can be attributed to the water attractive nature of the PVA,
in which it increases the bond between the fibres and the high fine particles matrix, which allows
bridging the cracks and transfers the load between the different parts of the matrix [3].
According to ACI Terminology [4], the ductility can be defined as the ability of the beams to
hold the deformation before failing, this ability has to be in inelastic range without decreasing
in beam strength, therefore the beam ductility factor can be evaluated by dividing the ultimate
deformation by yield deformation. On the other hand, Park [5] states four definitions for each
deformation (Ultimate and yield), the first is the deflection corresponding to the first yielding
point (which the first reinforcement bar is yielded). This point is often hard to be evaluated
from the load-deflection curve, therefore it can use other definitions, such as using equivalent
elastoplastic yield point, equivalent elastoplastic energy absorption, and/or using reduced
stiffness equivalent elastoplastic yield [6]. Figure 1 depicted these definitions.

Figure 1. Yield displacement definition according to Park [5]

In spite of the great attention that is given on the performance of the mechanical properties of
PVA/ECC, there has not been much investigation on the structural behaviour of PVA fibres
added to conventional concrete (PVA/FRC) [7] [8]. Noushini et al. [7] found that inclusion 0.25
% of PVA with conventional concrete increased the ductility by 13 %, while duplicating this
percentages led to increasing the ductility factor by 30 %. In the current work, a matrix with
high fine aggregate content is used to cast four beams with different PVA percentages, so that
the binder surfaces areas are increased ten times (because of using the silica fume). The
presence of the high percentage of fine aggregates is participating in good distribution of stress
alongside with the three directions of beam, moreover, enhancing the bond between the fibres
and the coarse aggregate, and early gaining strength, because of the high contact particles area.
All previous improvements led to improving the post-behaviour of the beams.
EXPERIMENTAL WORK
Materials
This research aims to employ the PVA fibre to reinforce beams in addition to conventional
reinforcing bars, the fibres properties are summarized in Table 1. Three dosages of (0.5, 1.0,
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and 1.5 %) fibres of 12 mm length and 0.015 mm diameters are used. To investigate the effect
of the fibre on reinforced normal concrete, moreover, in order to improve the stresses flow
through the beams section and enhancing the bond between the matrix and the fibres, a concrete
with high fine aggregate is used. In addition, the binder surface area is increased by using silica
fume by 7 % of the total binder weight (cement + silica fume), which increases the surface area
from 40 to 100 times. CEM II/ A-LL 42.5 R type of Portland cement that agrees with EN 1971 provisions was used.
Density
(kg/m3)

Table 1. PVA Fibres characteristics
Length Diameter Aspect ratio Tensile strength Elastic modulus
(mm)
(mm)
(mm/mm)
(MPa)
(GPa)

1260

12

0.015

800

1600

34

Mixing and curing
The mix is designed to achieve 28 days compressive strength of 30 MPa of normal concrete,
and it is expected to be increased due to inclusion of the PVA fibres. The materials volume
proportions are summarized in Table 2. Firstly, dry fine and coarse aggregate (river sand and
crashed stone) were mixed together for 10 minutes, once the mix shows a consistence form, the
cementitous materials are added, and the mixer revolute for another 5 minutes, water then
gradually added, the slump are checked in this stage, the water reducer were added prior to
adding the fibres. The fibrous concrete was poured in wooden beam moulds and six standard
cylinders of 100 mm diameter and 200 mm height, to override the errors, three cylinders are
used for each standard test. After 24 hours, both beams and cylinders were removed from the
moulds and cured in water tanks of 22 ºC for 28 days.
Table 2. Concrete mixture amount per cubic meter
Vf†
C
G
S
S.fm HWR
(%)
kg
kg
kg
kg
kg
N
PVA0.5
0.5
465
680
1170 35
6.6
PVA1.0
1.0
PVA1.5
1.5
†
Vf is the fibre volume fraction, C; Cement, G; Gravel, S; Sand,
Silica fume, HWR; High water reducer, W; Water
mix code

W
Lt
216
S.fm;

Geometry and test setup
In order to compare the ultimate load resistance and the ductility of the PVA-FRC beams, four
beams of 150 × 150 × 850 mm were casted. The beams are reinforced on tension zone by three
ϕ 8 mm flexural reinforced bars, and two more bars on compression part, ten stirrups of ϕ 6.3
are included as shear reinforcement, the yielding strength of the ϕ 8 mm and the ϕ 6.3 mm bars
were 503 and 558 MPa respectively. Figure 2 shows the geometry and reinforcing details of the
beams used in test.
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Figure 2. Geometry and reinforcement details

The beams are tested by using four-points simply supported configuration, the distance between
the loading point and the support (a) is 250 mm, so that the shear arm (a/d) is 1.85 (Figure 3),
using INSTRON test machine, the load applied in displacement control mode of 0.4 mm/min
loading rate. The load is applied until the specimen fails. Figure 3 shows the test setup, A special
made support is attached to the device, so that the load applied by two stiff roller and beams are
supported by two roller, the roller is used for freely rotation of the beam without a significant
resistance. Most resistances are due to friction induce from axial forces. In addition to the jack
displacement measurement, one more LVDT is attached to the beam at mid-span from bottom
side. Two dial gages were used to measure the edge lifting and the deflection at the quarter
distance of the beam (125 mm from the support).

(a)

(b)

Figure 3. Beams test setup (a) Location of the LVDT and the dial gages (b) test configuration

TEST RESULTS AND DISCUSSION
In order to overcome the errors, average of three cylinders of 100 × 200 mm are tested for both
compressive strength (f 'c) and tensile strength (fsp), Table 3 summarizes the test results and the
age of the specimens and beams at the test moment. Figure 4a shows the effective compressive
and tensile strength (in term of splitting) by PVA as a unity for plain concrete. It is clear from
Figure 4(a) that the f 'c is significantly affected by the inclusion of fibre, where adding 0.5, 1.0,
and 1.5 % increases the compressive strength by 47, 42, and 44 %, while the fsp is not affected.
ACI318-14 [9] defined the relation between the fsp and the f 'c in terms of square root as
fsp = 0.56 √f 'c , this correlation is valid for plain concrete. Fig. 4(b) depicted the relation
between fsp and f 'c that governs the FRC used in current work. It is clear that for normal
concrete, the correlation factor ( fsp / √f 'c ) is higher than 0.56 (adopted by ACI318) by
approximately 100 %, this is attributed to the good stress distribution due to proper distribution
of the matrix particles. For PVA reinforced concrete, the correlation factors are reduced due to
high sensitivity of the compressive strength to the inclusion of the PVA.
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Table 3. Concrete mechanical properties
PVA
Age
f 'c

Spec.

N
PVA0.5
PVA1.0
PVA1.5

fsp

Vf (%)

(days)

(MPa)

(MPa)

0
0.5
1.0
1.5

62
52
49
49

30
44.36
42.86
43.38

6.56
6.74
6.17
6.56

(a)

(b)

Figure 4. Effect of PVA on concrete strength (a) effective PVA-FRC compressive and splitting tensile
strength as a unity for plain concrete (b) correlation of splitting strength to square root compressive
strength in PVA reinforced concrete

Table 4 and Figure 5 shows the four characterized resistance load and their corresponding
displacement. It can be clearly seen from Table 4 that the inclusion of PVA fibres is
significantly enhanced the first crack load (Pcr) and the ultimate load Pu, but the yielding loads
are not affected because they are depending on the reinforcement bars. The first crack resistance
loads are increased by 82, 96, and 104 % for beams of 0.5, 1.0, 1.5 % PVA respectively,
moreover, the ultimate loads are increased by 6, 8, and 10 % respectively, this means that the
elastic portion of the load-deflection curve (Figure 5) is extended and the concrete cover plays
an important role in beam's behaviour under serviceability load. Figure 7 shows the
improvement of the ultimate resistance load.
Figure 5 shows the load-deflection curves for the tested beams, the curves are separated (2 mm
between each curve) in order to clarifying the behaviour. For these curves, the data is collected
from LVDT attached to the beam at mid-span from bottom side. From Figure 5, there were
nonlinear extraneous displacements, because it is often associated to such a test. Up to the first
initiation crack, the displacement is proportional to the applied load linearly, the first cracks are
hardly and carefully located on the curve, After first crack, the curve slope is slightly changed
but still looks to be in linear increasing rate, the increasing rate continues up to yield point.
After yielding of the reinforcement, the curves are increasing in nonlinear manner up to the
maximum resistance load, the test is continuing until the beam is collapsed. The beams include
1.0 and 1.5 % PVA show more deformation than the N and PVA0.5 up to yield point, the
maximum deflection is achieved by PVA1 and PVA`1.5 that is increased by 41 and 47 %
respectively compared to the normal concrete beam, while 25 % was achieved by PVA 0.5.
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Table 4. Beams test results
Spec.

N
PVA0.5
PVA1.0
PVA1.5

Pcr

δcr

Py

δy

Pu

δu

(kN)

(mm)

(kN)

(mm)

(kN)

(mm)

12.59
22.95
24.72
25.63

0.19
0.23
0.26
0.64

78.77
85.45
79.75
81.27

2.74
2.62
2.44
2.46

90.75
96.62
97.99
99.95

9.20
11.51
12.95
13.50

Pcr
Pu

µ

μfiber/
µnormal

0.14
0.24
0.25
0.26

3.36
4.38
5.30
5.49

1
1.30
1.58
1.63

Figure 5. Load-deflection curves for all tested beams (except specimen PVA1.5, remain deflections
are extended 2 mm in order to clarifying the curves)

Figure 6. Effect of PVA on beam ultimate load resistance

The ductility factor (µ) defined herein, as the proportional of the ultimate deformation (δ u) to
the yield deformation (δy), where the ultimate deformation is that the deformation
corresponding to the maximum resistance load, and the yield deformation is that the
displacement corresponding to the yield load. Figure 7 demonstrates the evaluation of ductility
factor (µ) considered in current work. Figure 8 depicted the effect of PVA dosages on the µ,
Table 4 summarized the values of the µ and the ductility of the fibrous beams as unity for plain
concrete. The comparison showed that the including of PVA in the concrete increases the
ductilities of the tested beams. Where 0.5 % of PVA increases the ductility by 30 %, duplicating
the volume of PVA approximately duplicated the enhancement of ductility (58 %) compared to
0.5 % Vf. Increasing the PVA to 1.5 % is not significantly altered then 1 %, where µ is increased
by 63 %.
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Figure 7. Definition of the ductility factor (µ)

Figure 8. Effect of PVA on ductility factor (µ)

The beams were tested based on 4-points flexural test, the load is applied beyond the maximum
resistance load and continued until the specimen fails. Camera is programed to take a photo
every 5 minutes, as it appears in Figure 3b. From the taken photos, the load required to initiation
first crack at compression zone (area between the applied load rollers) is listed in Table 5. It
shows that the inclusion of PVA is not just improving the maximum load resistance, but also
increasing the load required to initiate the cracks at the compression zone (top edge of beam).
Furthermore, the inclusion of 1.0 and 1.5 % of PVA increased the flexural cracks number that
increases the curvature of the beam which leads to reducing the stress on compression zones.
Table 5. initiation and shape of first crack at compression zone
Specimen

N
PVA0.5
PVA1
PVA1.5

Load to initiate first compression
crack

Crack distance from upper
fibre

(kN)

(mm)

87.3
87.54
89.2
94.4

50
45
21
15

Shape of crack

V-shape
Trapezoidal
horizontal
Very small

The shear cracks at beam of normal concrete are extended from the support up to the loads
points, whereas inclusion the fibres are decreased the shear effect, this can be recognized from
the uncompleted shear cracks at beams of PVA-FRC (Figure 9).

Figure 9. Crack patterns of the tested beams
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CONCLUSION
The following conclusion is derived from the results obtained through the discussions,
a- Compressive strength is increased significantly by about 47 %, when PVA is used,
whereas the tensile strength is not affected.
b- Using of PVA fibres in concrete made from high fine aggregate percentages are
increases the load required to initiate the first crack, and the ultimate load resistance,
where using 1.5 % of PVA are increases to ultimate load by 10 %..
c- The PVA-FRC beams maximum deflection are increased compared to the plain
concrete beams by 47 %.
d- Fibres transferred the brittle type failure to the flexural failure by discontinuing the shear
cracks.
e- By increasing the post-cracking, the ductility of the beams is increased significantly
where inclusion of 1.0% to 1.5 % of PVA, the ductility is increased 58 to 62 %.
f- Compression resistance is increased with increasing the fibre content, moreover the
compression cracks failure also varying in its shape and distance from the upper fibre.

]1[
]2[
]3[
]4[
]5[
]6[
]7[
]8[

[9]
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ABSTRACT
This paper presents thermal buckling analysis of rectangular and elliptical Kirchhoff plates
with constant thickness made of functionally graded material (FGM). Metal-ceramic FGM
plates are proposed for the use in thermal analyses where a metal-rich interior surface of the
plate gradually transitions to a ceramic-rich exterior surface of the plate. In the entire
analyses, the boundaries are assumed to be clamped. Rayleigh-Ritz method is employed to
solve the partial differential equations and obtain the critical buckling loads. Material
properties are assumed to be temperature dependent and graded in the thickness direction
according to a power law distribution in terms of the volume fractions of the constituents.
Thermal buckling analyses are carried out by taking into account the variations of the
composition of the FGM and the aspect ratios of the plates. Results are presented in graphical
and tabular forms and the effect of the FGM on the thermal buckling of rectangular and
elliptical plates is discussed.
ÖZET
Bu çalışma, bir fonksiyona bağlı olarak değişen (FGM) sabit kalınlıklı dikdörtgen ve eliptik
Kirchhoff plaklarının termal burkulması üzerine odaklanmıştır. Plağın metal yoğunluklu iç
yüzeyinin aşamalı olarak seramik yoğunluklu dış yüzeye dönüştüğü metal-seramik FGM
levhalar termal analizlerde kullanılmak üzere önerilmiştir. Tüm çalışmada levhalar basit
mesnetli ve ankastre sınır koşullarına uygun olacak şekilde kabul edilmiştir. Enerji
denklemlerinin çözümü ve kritik burkulma yüklerinin bulunması için Rayleigh-Ritz metodu
kullanılmıştır. Malzeme özellikleri ısıya bağlı olup kuvvet dağılım kuralına göre, levha
kalınlığı boyunca, bileşenlerin hacimsel oranına göre değiştiği varsayılmıştır. FGM
bileşenlerinin ve plağın en/boy oranının değişimi esas alınarak termal burkulma analizleri
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar grafik ve tablolar halinde sunulmuş, FGM malzemesinin
dikdörtgen ve eliptik levhaların termal burkulması üzerindeki etkisi irdelenmiştir.
INTRODUCTION
Thin and thick various shapes of plates are extensively used in civil, mechanical, nuclear and
aerospace engineering as basic structural elements. Because of their extensive application
areas, the demand for the solution of plate problems has increased and numerous methods
have been developed for analyzing both static and dynamic behavior of plates having a wide
range of geometries and boundary conditions [1,2]. On the other hand, investigations about
the thermal effect on the plates have received widespread attention in recent years. Since
functionally graded materials (FGMs) have many advantages as a heat resistant material,
FGMs have attracted much attention in high-temperature applications. Many different theories
and solutions about the behavior of FGM under thermal environment are suggested in the
literature [3,4,5,6,7]. Researches have been reporting thermal buckling analyses of
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functionally graded plates (FGM) subjected to mechanical or thermal loading. Among those
studies, Shariyat [8] worked on the thermal buckling analysis of rectangular composite
multilayered plates under uniform temperature rise by using layerwise plate theory. A finite
element method algorithm is used to exactly incorporate the boundary conditions. Also,
thermal and mechanical buckling of simply supported FGM rectangular plates is studied
based on the classical and higher order shear deformation plate theories [9,10]. Na and Kim
[11,12] used solid finite elements to calculate the buckling temperature of FGM plates with
fully clamped edges. Thermal buckling and post-buckling behaviors due to uniform and nonuniform temperature rise are studied. In another study, critical buckling temperature of a thin
rectangular FGM plate is investigated based on the higher order shear deformation theory and
the results are compared with those obtained by finite element method [13]. Ganapathi and
Prakash [14] presented the buckling loads for simply supported FGM skew plates subjected to
in-plane mechanical loads and heat conduction by using the first-order shear deformation
theory in conjunction with the finite element approach. Wu [15] studied the thermal buckling
behavior of simply supported FGM rectangular plates under uniform temperature rise and
gradient through the thickness based on the first-order shear deformation plate theory.
This work is motivated by the necessity to understand the buckling behavior of FGM
members under thermal effects. It is intended to determine the critical buckling temperature of
rectangular and elliptical FGM plates accurately. The governing equations are solved for
clamped boundary conditions by using Rayleigh-Ritz method. The results are examined with
respect to a/b ratios and n which are the plate aspect ratio and the power law index,
respectively. The effects of material and geometric properties are studied.
METHODOLOGY
Material Properties of FGMs:
The functionally graded plates are typically made from a controlled mixture of ceramics and
metal or a combination of different metals. Here, the material on the top surface (z=t/2) and
on the bottom surface (z=-t/2) is ceramic and metal-rich, respectively. The ceramic
constituent of the material provides high-temperature resistance due to its low thermal
conductivity. The ductile metal constituent prevents failure caused by stresses due to the hightemperature gradient in a very short period of time. The material properties change in the
thickness direction. For the validity of classical thin plate theory, the transverse deflections
are assumed to be small compared to plate dimensions.
Since FGM plates are composed of more than one material; effective material properties of
the mixture govern the plate behavior. Through-the-thickness composition of the material is
assumed to be governed by a volume fraction rule. The volume fractions of ceramic, Vc, and
metal, Vm, corresponding to the power law are expressed as

 2z  t 
Vc ( z )  
 ;
 2t 
n

t /2

Vc 

 V ( z ) dz
c

 t /2

(1)

Vm  1  Vc
where, z is the thickness coordinate variable; and –t/2≤z≤t/2, where t is the thickness of the
plate and n is the power law index that takes values greater than or equal to zero (0n).
The variation of the composition of ceramics and metal is linear for n=1 and as it is seen from
Eq. (1), the value of n equal to zero represents a fully ceramic plate. Also, for the high values
of n, the dominant constituent material first exhibit changes in small increments and then
rapidly changes at the opposite side. On the other hand, for the low values of n, the material
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properties change quickly near the surface. The variations of the volume fractions through the
thickness are illustrated in Figure 1.

Figure 1. Through the thickness distribution of the volume fraction of ceramic
It is assumed that the non-homogenous material properties such as the Young’s modulus E
and the coefficient of thermal expansion α change in the thickness direction z, whereas
Poisson’s ratio ν is assumed to be constant.

E ( z )  EcVc  Em (1  Vc )

 ( z )   cVc   m (1  Vc )
 ( z)   0

(2)

where, subscripts m and c refer to the metal and ceramic constituents, respectively. When Eq.
(1) is substituted into Eq. (2), material properties of the FGM plate are determined. Thus,

2z  t n
)  Em
2t
2z  t n
 ( z )  ( c   m )(
)  m
2t
 ( z)   0
E ( z )  ( Ec  Em )(

(3)

Solution by Rayleigh-Ritz Method:
Rayleigh-Ritz Method is used in conjunction with the potential energy U which can be written
as

  2 w 2  2 w  2 w  
D  2 2
U     w   2(1  ) 
 dx dy
 
2 A
xy  x 2 y 2  






(4)

The total energy function, F, is expressed in Eq. (5) where U is the strain energy due to
bending, T is the kinetic energy of the plate and V is the potential energy of the in-plane
uniform pressure, N. Here, the scalar indicators,  1 and  2 , are chosen according to the type
of the plate problem. If the problem is a vibration problem, then,  1 =1 and  2 =0. If the
problem is a buckling problem, then,  1 =0 and  2 =1.

F  U   1T   2V

(5)

T and V in the open form are given in Eq. (6) as
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T

1
 tw2  w2 dx dy
2
A
(6)

 w  2  w  2 
1
V    N       dx dy
2 A  x   y  
where ρ is the mass density, N is the in-plane normal force per unit length.

In applying Rayleigh-Ritz method, which is based on the energy principle, first of all, an
appropriate deflection shape must be selected for the system. In a plate problem, the deflected
middle surface may be represented in the form of a series:
n

w( x, y )  1 f1 ( x, y )   2 f 2 ( x, y )  ..........   n f n ( x, y )    i f i ( x, y )

(7)

i 1

where fi ( x, y ), (i  1, 2,........., n) are continuous functions that satisfy individually at least the
geometrical boundary conditions and are capable of representing the deflected plate surface.
The unknown constants 1 ,  2 ,  3 .....,  n are determined from the minimum potential energy
principle as

F
F
F
 0,
 0,...,
0
1
 2
 n

(8)

With this minimization procedure, n simultaneous algebraic equations, in terms of the
unknown coefficients 1 ,  2 ,  3 .....,  n will be obtained. The number of equations is equal to
the number of unknown parameters, so 1 ,  2 ,  3 .....,  n can be calculated.
Then, the strain and the potential energy equations are computed into the total energy
equation. According to this, for the buckling problem, the total energy equation becomes
2
2
  2 w 2  2 w  2 w  
 w  
D  2 2
1   w 
F     w   2(1  ) 
  dx dy    N x    N y   dx dy
 
2 A
xy  x 2 y 2  
2 A   x 

 y  




(9)

Eq. (9) is minimized with respect to the unknown coefficients  i . This procedure yields a set
of homogeneous linear simultaneous equations in terms of  i and in this way the problem is
reduced to an eigenvalue problem.
Basic Assumptions and Equations:
The results are obtained for rectangular and elliptical plates which are compressed in their
plane, in the directions of x and y, by Nx and Ny, respectively. The configurations of the
analyzed rectangular and elliptical plates are given in Figure 2.
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Figure 2. Configuration of the analyzed plates
The boundary shape equation of these rectangular and elliptical plates can be represented by
Eq. (10) and Eq. (11), respectively. If the external boundary condition is clamped, in the
equations Ω=2.


a2  
b2 
 ( x, y )   x 2    y 2   
4 
4 




 x2

y2
 ( x, y )  

 1
2
2
 (a / 2) (b / 2)




(10)

(11)

In order to write the displacement surface, w, a polynomial deflection function is assumed as
r

r

i

j

w( x, y )    ij ( x, y ) xi y j

(12)

where, i  j  r , so r is the degree of the polynomial trial function and  ij are the coefficients
to be determined. The existence of  ( x, y ) in the equation guarantees that every element of
these trial functions satisfies the boundary conditions of the problem. Knowing that the
deflection function of the chosen system is an even function, the elements of the trial function
which has odd powers of x and y are eliminated. It should be noted that selection of the trial
functions has crucial importance in approximation and time-consuming.
In order to deal with the plate bending problem, a complete set of independent, continuous
functions which are capable of representing the plate deflections are obtained by substituting
Eq. (10) and Eq. (11) into Eq. (12). Here, Eq. (13) represents the function of the rectangular
plate whereas Eq. (14) represents the function of the elliptical plate.



a2  
b2 
w( x, y )    ij  x 2    y 2    x i y j
4 
4 
i
j

r

r



 x2

y2
w( x, y )    ij 

 1 xi y j
2
2
i
j
 (a / 2) (b / 2)

r

(13)

r

(14)

According to this, for the buckling problem of the given rectangular and elliptical plates, the
total energy equation, Eq. (9), is solved where the integration areas of the rectangular and
elliptical plate are expressed as
a /2 b /2

Arec tan gular 

 

dx dy

(15)

 a /2  b /2
2
a /2 b /2 1 (2 x / a )

Aelliptical 





dx dy

(16)

 a /2  b /2 1 (2 x / a ) 2

NUMERICAL RESULTS
Thermal buckling anaysis of clamped rectangular and elliptical FGM plate with constant
thickness has been carried out to validate Rayleigh-Ritz solution. In order to find the critical
temperatures for the plates, the buckling load factors of the FGM plates should be obtained. In
the analysis, three different shape functions are used which are namely the expansions of Eq.
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(12) for r=2, 4, and 6. It is seen that as the number of the unknown terms are increased in the
shape functions, the results get more convenient. Therefore, in the static analysis while
applying Rayleigh-Ritz method, shape functions at the length of r=6 are used. Also, for the
entire study, a is kept constant as 1, and b is chosen for 8 different numbers from 1 to 3 in
order to obtain results for various a/b ratios.
Also, for the solution of FGM plates, the volume fractions of the ceramic and metal are found
due to the variation of the power law index, n. Since functionally graded structures are most
commonly used in high-temperature environment where significant changes in mechanical
properties of the constituent materials are to be expected, it is essential to take into
consideration this temperature-dependency for accurate prediction of the mechanical
response. Thus, the effective Young’s modulus, Eeff, and thermal expansion coefficient, αeff,
are assumed to be temperature dependent. According to these, the effective elastic moduli,
Eeff, and effective thermal expansion coefficients, α eff, are obtained again due to the variation
of the power law index, n. The results are presented in Table 1. On the other hand, Poisson’s
ratio depends weakly on temperature change and is assumed to be constant as 0,3. Here, for
the numerical calculations of FGM plates, the folowing properties of ceramic and metal
materials are used in the analyses. Elastic modulus and the coefficient of thermal expansion
for metal are Em=70 GPa and αm=23x10-6 1/ºC and for the ceramic Ec=380 GPa and
αc=7.4x10-6 1/ºC, respectively.
Table 1. Effective values of the elastic modulus and the thermal expansion coefficient
n

Vc

Vm

Eeff (GPa)

αeff (1/ºC)

0,1

0,909

0,091

351,79

8,82E-06

0,3

0,769

0,231

308,39

1,1E-05

0,5

0,667

0,333

276,77

1,26E-05

1

0,5

0,5

225

1,52E-05

2

0,333

0,667

173,23

1,78E-05

5

0,167

0,833

121,77

2,04E-05

15

0,062

0,938

89,22

2,2E-05

After finding the effective values of elastic moduli and the thermal expansion coefficients, it
is possible to obtain the buckling load factors for FGM plates which are shown as λ' and
presented as

12(1  2 )
 '  Na
t3
2

(17)

The buckling load factors of the clamped rectangular and elliptical FGM plates are given in
Table 2 and Table 3, respectively. In order to see the influence of the aspect ratio, the results
are obtained for a wide range of a/b ratios.
Table 2. Buckling load factors for FGM rectangular plates
n
0,1

0,3

0,5

2

5

15

λ'

a/b

590

1

1

18416,21

16144,22

14488,91

11778,75

9068,59

6374,66

4670,67

1,125

21008,90

18417,05

16528,70

13437,00

10345,30

7272,10

5328,22

1,25

24178,53

21195,64

19022,40

15464,25

11906,10

8369,25

6132,09

1,375

27914,54

24470,75

21961,70

17853,75

13745,80

9662,45

7079,61
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1,5

32195,82

28223,85

25329,99

20592,00

15854,01

11144,39

8165,41

2

54488,75

47766,53

42868,91

34850,25

26831,59

18860,96

13819,29

2,5

84482,37

74059,86

66466,32

54033,75

41601,18

29243,07

21426,18

3

121592,70

106591,92

95662,78

77769,00

59875,22

42088,58

30838,00

Table 3. Buckling load factors for FGM elliptical plates
n
0,1

0,3

0,5

1

2

5

15

λ'

a/b
1

20660,63

18111,74

16254,70

13214,25

10173,80

7151,55

5239,89

1,125

23538,27

20634,37

18518,68

15054,75

11590,82

8147,63

5969,71

1,25

26996,36

23665,85

21239,33

17266,50

13293,67

9344,63

6846,74

1,375

31017,32

27190,75

24402,81

19838,25

15273,69

10736,46

7866,53

1,5

35580,04

31190,56

27992,52

22756,50

17520,48

12315,82

9023,71

2

58741,89

51494,96

46215,05

37570,50

28925,95

20333,15

14897,96

2,5

89168,21

78167,61

70152,89

57030,75

43908,61

30865,04

22614,59

3

126672,54

111045,07

99659,34

81018,00

62376,66

43846,94

32126,34

After obtaining the buckling load factors for each case, the critical buckling temperatures of
FGM plates can be found. By the help of Eq. (6) and Eq. (7), the methodology for the thermal
buckling of plates is applied by using the thermal stress resultants and the buckling load
factors. Thermal expansion coefficient and the elastic modulus change in the thermal analysis.
It is evident that Eeff and αeff are both temperature and position dependent. According to this,
the critical temperature results under the uniform temperature rise for the clamped rectangular
and elliptical FGM plates are obtained and the variation of the critical temperatures vs.
dimensionless geometrical parameters a/b are plotted for each case. Figures 3 and 4 show the
effect of the aspect ratio and seven arbitrary values of the power law index, n= 0.1, 0.3, 0.5, 1,
2, 5, 15, on the critical buckling temperature of the rectangular and elliptical FGM plates,
respectively.
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Figure 3. Critical buckling temperature of rectangular FGM plates vs. a/b
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Figure 4. Critical buckling temperature of elliptical FGM plates vs. a/b
CONCLUSIONS
This study deals with the thermal buckling analysis of rectangular and elliptical FGM plates
having constant thickness with fully clamped edges. According to the obtained results, the
critical buckling temperature increases by the increase of the aspect ratio a/b and decreases by
the increase of the power law index n from 0 to 15. The critical buckling temperature
difference between ceramic and metal increases with the increase of a/b ratio which means the
buckling temperature increment of ceramic dominant plates is higher than the buckling
temperature increment of the metal dominant plates. It is also seen that after the value of n=5,
for the higher values of n, there is no significant change in the temperatures for all plates.
Also, the critical buckling temperatures for homogeneous plates, n=0, are considerably higher
than those for the functionally graded plates, n>0, especially for the comparatively longer and
thicker plates.
Further studies about FGM plates with different boundary conditions and variable thickness
are also conducted and it is seen that critical buckling temperatures obtained for the clamped
case are higher than those obtained for the simply supported case for both rectangular and
elliptical plates [16].
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İKİ BOYUTLU DİKDÖRTGEN, PERDELİ VE PERDESİZ BİR TANKTAKİ
SIVI ÇALKANTISININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Gürbüz Bilici1, U. Oral Ünal1 ve Hakan Akyıldız1
1
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi - İTÜ, İstanbul
ABSTRACT
In this study, the liquid sloshing in a closed, partially-filled, T-shaped baffled and unbaffled
two-dimensional rectangular tank was numerically investigated. The tank was rotated with
two different rotation angles of 40 and 80, and a fixed angular velocity of 3.3 rad/s, which was
determined by taking the natural frequency of the tank into consideration, for the filling rates
of 50% and 75%. The rotation angles, filling rates and baffle heights were systematically
varied and the effect of these parameters on the hydrodynamic loads on the tank wall and free
surface elevations were examined. Correspondingly, the hydrodynamic loads on the tank wall
and free surface elevations were systematically examined. The calculations were carried out
in two different ways, by means of laminar and turbulent viscous flow solvers, which use the
finite differences and finite volume discretisation techniques, respectively. In both methods,
the sloshing motion was solved with an algorithm involving the “volume of fluid” technique.
The analyses pointed out the agreement of the results obtained with two different numerical
techniques applied. it was found that the baffle was effective in pressure and wave damping
when its height was greater than 80% of the liquid level.
ÖZET
Bu çalışmada, kısmi dolu, kapalı, T-şekilli perdeli ve perdesiz iki boyutlu dikdörtgen bir tank
içindeki sıvı çalkantısı sayısal olarak incelenmiştir. Tank, %50 ve %75 doluluk oranları için,
40 ve 80 olmak üzere iki farklı dönme açısı ve tankın doğal frekansı dikkate alınarak
belirlenen 3.3 rad/s sabit açısal hız ile ele alınarak hareket ettirilmiştir. Dönme açısı, tank
doluluk oranı ve perde yükseklikleri sistematik olarak değiştirilerek bu parametrelerin tank
duvarındaki hidrodinamik yükler ve dalga yükseklikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Hesaplamalar, sırasıyla, sonlu farklar ve sonlu hacim ayrıklaştırması kullanılarak laminer ve
türbülanslı viskoz akış çözücüler vasıtasıyla iki farklı biçimde gerçekleştirilmiştir. Her iki
yöntem de çalkantı hareketi akışkan hacmi tekniğine dayalı bir algoritmadan yararlanılarak
çözülmüştür. Analizler neticesinde her iki yöntem ile elde edilen sonuçların uyum içinde
olduğu görülmüştür. Perdenin, yüksekliğinin sıvı seviyesinin %80’inden daha büyük olduğu
durumlarda basınç ve dalga sönümlemesinde etkili olduğu görülmüştür.
GİRİŞ
Sıvı çalkantısı, deprem yükleri altındaki büyük sıvı depolama tankları, uçaklarda ve uzay
araçlarındaki yakıt tankları, gemilerdeki sıvı tankları gibi çeşitli dinamik sistemlerde, insan
hayatı, çevre kirliliği ve potansiyel ekonomik kayıplar açısından önemli bir mühendislik
problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sistemlerin dinamik davranışları çoğunlukla serbest
sıvı yüzeyinin dinamiğinden etkilenmektedir. Kısmi dolu tanklarda, eğer tank hareketinin
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periyodu tankın doğal periyoduna yaklaşırsa tankın içindeki sıvıda çalkantı hareketi
beklenmelidir. Bu yüzden, çalkantı hareketinin başladığı zorlama periyodunun tespiti
önemlidir [1, 2].
Bilgisayar ve ölçme teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak, tanklardaki sıvı çalkantı
problemi konusundaki çalışmalar birçok araştırmacı tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalar,
genellikle nümerik ve deneysel çalışmalar olarak, tank hareketinin frekansı ve genliği, sıvı
derinliği, sıvının özellikleri ve tankın geometrisi dikkate alınarak sürdürülmektedir. Tank
hareketine neden olan zorlama kuvvetinin şekline ve frekansına bağlı olarak, sıvının serbest
yüzeyinin dinamik davranışı tankı etkilemeye başlar. Zorlama kuvveti, kısa zamanlı ani
hareket şeklinde, sinüzoidal, periyodik ve rastgele olabilir. Tank hareketinin şekli ise bir
eksen etrafında dönme, yatay hareket ya da bunların bileşiminden oluşabilir. Bu çerçevede,
içinde kısmi dolu sıvı olan herhangi bir tanktaki çalkantı hareketi, oluşan yapısal yüklerin
incelenmesi, simetrik ve simetrik olmayan su yüzeyi etkileri geniş olarak değişik kaynaklarda
ele alınmıştır [3, 4]. Bir tankın içindeki sıvının hareketi sonsuz sayıda doğal frekansa sahiptir;
fakat tank hareketinin oluşturduğu en düşük birkaç mod bu doğal frekans için yeterlidir.
Bununla birlikte doğrusal olmayan etkiler, doğal frekanstan biraz farklı frekanslarda ortaya
çıkar ve hareketin genliğine bağlıdır.
Tank içinde yapılan perde düzenlemelerinin çalkantı yüklerini azalttığı bilinmektedir. Bu
yüzden, birçok araştırmacı değişik perde düzenlemeleri yaparak karmaşık olan çalkantı
problemini hem deneysel hem de nümerik olarak incelemiştir. Bu çalışmalarda, doğrusal
olmayan çalkantı yükleri incelenmiş ve hidrodinamik sönüm deneysel olarak analiz edilmiştir
[5-8]. Tank hareketlerine bağlı olarak meydana gelen serbest sıvı yüzeyi hareketleri, viskoz
sınır tabakasından dolayı sönümlendirici kuvvetlerin etkisiyle değişmektedir. Genel olarak,
sönümlendirme faktörü, sıvı yüksekliğine, sıvının kinematik özelliklerine ve tankın
geometrisine bağlıdır. Bu çerçevede, tank doluluk seviyeleri, tank zorlama frekansları ve
genlikleri değiştirilerek basınç değişimleri incelenmiş, geometrik ve fiziksel değişkenlerin
serbest yüzey salınımları üzerine etkisi araştırılmıştır [9, 10]. Yapılan çalışmalarda, lineer
olmayan bir problem olan çalkantı probleminin analitik ya da sayısal çözümleri her zaman
kolay olmadığından bazı kabullerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda, değişik
yöntemlerle yapılan çözümlerin gerçek duruma göre sapma gösterdiği bilinmektedir. O halde,
problemin çözümünde ve çalkantı etkilerinin araştırılmasında deneysel yaklaşımların da
önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Bazı araştırmacılar, bu çerçevede deneysel
çalışmaların önemini ve yukarıda belirtilen özellikleri vurgulamışlardır [5, 11]. Özellikle,
serbest sıvı yüzeyine yakın konumlandırılan perdelerin çalkantı yüklerini daha etkili bir
şekilde azalttığı görülmüştür. Ayrıca, lineer olmayan etkilerin doğal frekansa yakın
frekanslarda ortaya çıktığı da anlaşılmıştır. Bu çalışmalarda, sıvının serbest yüzeyine yakın
konumlandırılan perdelerin çalkantıyı etkili bir biçimde düşürdüğüne, çalkantının frekansının
tankın doğal frekansına yakın olduğu durumlarda ise bu olgunun doğrusal olmadığına dikkat
çekilmektedir. Bu çerçevede, çalkantı yüklerinin, değişik tank ve perde düzenlemelerinde
yapılan analizleri değişik kaynaklarda sunulmuştur [12-17].
Bu çalışmada, kısmi dolu, kapalı, perdeli ve perdesiz iki boyutlu dikdörtgen bir tank içindeki
çalkantı hareketleri ve tank duvarına etki eden basınç yükleri iki farklı sayısal metotla
incelenmiştir. Bu amaçla tank, sabit bir frekans değerinde taban merkeziden geçen eksen
etrafında döndürülerek iki farklı doluluk oranı ve dönme genliğinde hesaplamalar
gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında T-şekilli perde yapısı kullanılmıştır. Hesaplamalar
sırasıyla sonlu farklar ve sonulu hacim ayrıklaştırması ile laminer ve türbülanslı viskoz akış
çözücüler ile iki farklı sayısal yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yöntemlerden ilki
Navier-Stokes denklemlerinin çözümüne dayanırken diğer yöntemde Reynolds-OrtalamasıAlınmış-Navier-Stokes (RANS) denklemleri türbülans modeli eşliğinde ele alınmıştır. Tank
doluluk oranı, dönme açısı ve perde yüksekliği sistematik olarak değiştirilerek akış yapısı
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dalga yükseklikleri ve tank duvarı üzerindeki bir noktadan elde edilen basınç sinyalleri
karşılaştırmalı olarak incelenmiş buna bağlı olarak da ele alınan perde düzenlemelerinin
efektifliği belirlenmiştir.
SAYISAL ÇALIŞMA
Sayısal Modeller ve Ağdan Bağımsızlık
Kartezyen koordinat sisteminin benimsendiği sayısal çalışmada Şekil 1’de görülen iki
boyutlu, T-şekilli perdeli dikdörtgen tank yapısı kullanılmıştır. Tank yüksekliğinin %50 ve
%75’i olacak şekilde iki farklı sıvı derinliği (h) ele alınmıştır. T-şekilli perdelerin rijit
oldukları kabul edilmiştir. Perde yüksekliklerinin (hB) sıvı derinliğine oranları her iki doluluk
oranı için de 0.5, 0.75, 0.8, 0.9 ve 1.0 olarak seçilmiştir. Tankın sağ duvarının üzerinde
bulunan noktadan her vaka için basınç sinyali elde edilmiştir (Şekil 1). Dikdörtgen tanka,
tankın doğal frekansı dikkate alınarak belirlenen 3.3 rad/s sabit açısal hız değerinde, XY
düzlemine dik ve tabana merkezinden geçen eksen etrafında dönme hareketi uygulanmıştır.
Buna göre hareket    0 sin(t ) biçiminde sinüzoidal bir fonksiyon ile tarif edilmiştir.
Burada
, , t sırasıyla dönme açısını (genlik), açısal hızı ve zamanı ifade etmektedir.
Çalışmada 40 ve 80 olmak üzere iki farklı dönme açısı ele alınmıştır. Böylece, dönme açısı,
tank doluluk oranı ve perde yükseklikleri sistematik olarak değiştirilerek bunların
hidrodinamik yükler ve dalga yükseklikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Şekil 1. Sayısal çalışmada kullanılan tank konfigürasyonu

Her iki hesaplama yöntemi için de H-tipi düzenli sayısal ağ örgüsü kullanılmıştır. Sınır tabaka
etkisinin tamamen ihmal edildiği viskoz laminer hesaplamalarda tank sınırları “kayan duvar”
olarak modellenmiştir. RANS hesaplamalarında ise duvarlarda kaymama koşulu
uygulanmıştır.
Sonuçların ağ yapısından bağımsız olduğunun gösterebilmesi maksadıyla her iki hesaplama
yönteminde de üç farklı ağ çözünürlüğü ele alınmıştır. Laminer hesaplamalarda, perdesiz vaka
için %75 doluluk oranı ve θ0=80 vakası için sırasıyla 16×31, 23×31 ve 46×31 adet ağ elemanı
kullanılarak yapılan çalışmalarda, T1 noktasında elde edilen boyutsuz basınç sinyalleri
karşılaştırılmıştır. Buna göre 23x31 adet ağ elemanı içeren çözünürlüğün yeterli doğrulukta
sonuç verebildiği anlaşılmıştır.
Benzer bir analiz RANS hesaplamaları için de gerçekleştirilmiştir. Yine %75 doluluk oranı ve
θ0=80 vakası için sırasıyla 1, 2, ve 4 mm aralıklarla oluşturulan üç farklı ağ çözünürlüğü ile
T1 noktasında elde edilen basınç sinyalleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 1 ve 2 mm
aralık ile oluşturulan ağ örgülerinden elde edilen sonuçların neredeyse örtüşmesi üzerine
müteakip çalışmalar bu çözünürlük ile sürdürülmüştür.
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Hesaplama Detayları: Viskoz Laminer Hesaplamalar
Ele alınan sayısal metotlardan ilkinde, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
bünyesinde geliştirilmiş olan bir FORTRAN kodu kullanılmıştır. Viskoz laminer akış
problemi nümerik olarak, akışkan hacmi (volume of fluid, VOF) tekniğine dayalı bir
algoritmadan yararlanılarak çözülmüştür. Tank içindeki akışkan homojen, isotropik, viskoz ve
belirli oranda sıkıştırılabilir kabul edilmiştir. Hesaplamalarda hareketli koordinat sistemi
kullanılmış ve bunun sonucunda Navier-Stokes denklemlerinde ek bir ivme terimi ve tank
yüzeylerinde ise homojen sınır koşulları oluşmuştur. Kurulan model sonlu farklar yöntemini
kullanarak ilkel değişkenlerde Navier-Stokes denklemlerini çözmektedir. Her zaman
adımında akışkan hacim fonksiyonunun yer değiştirmesini ve buna bağlı olarak serbest yüzey
konumunu tespit etmek için “donar-acceptor” yöntemi uygulanmaktadır.
Hesaplama Detayları: RANS Hesaplamaları
Simülasyonlar için zamana bağlı, sıkıştırılamaz RANS denklemleri çözülmüştür. Türbülans
alanını ve Reynolds gerilmelerini modellemek için Boussinesq hipotezine dayanan SST ktürbülans modeli kullanılmıştır [18]. RANS ve türbülans transport denklemleri sonlu hacim
metoduna göre [19] ayrıklaştırılmış ve basınç tabanlı “sıralı” algoritma ile çözülmüştür.
Basınç ve hız eşleştirmesi için zamana bağlı çözümlerde daha hızlı sayısal yakınsama
sağlayan basınç düzeltme tekniği PISO [20] uygulanmıştır. Basınç ve hız değerlerinin farklı
noktalarda tutulduğu “kaydırılmış ağ” [21] tekniğinin kullanıldığı çözümde konvektif
terimlerin uzaysal ayrıklaştırması ikinci mertebe akış yönü şeması ile gerçekleştirilirken,
viskoz terimlerin için ikinci mertebe merkezi farklar şeması uygulanmıştır. Zamana bağlı
ayrıklaştırma için ise sınırlı ikinci derece kapalı şema kullanılmıştır. İki fazlı akış yine VOF
tekniğine dayanarak çözülmüş, serbest yüzeyin takibi yüksek doğruluğa sahip ikinci derece
şema ile yapılmıştır. Çözümdeki doğruluğun ve çözüm kararlılığının arttırılabilmesi amacıyla
Courant sayısı [22] civarında tutulacak biçimde zaman adımının dinamik olarak değiştirilmesi
sağlanmıştır. Yakınsama kontrolü için ölçeklenmiş artık değerlerin yanısıra akış alanındaki
hız ve basınç gibi temel değişkenlerin her zaman adımındaki değişimi incelenmiştir.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde her iki çözüm yöntemi ile elde edilen sonuçlar ayrı başlıklar altında derlenmiştir.
Sonuçların daha özlü biçimde ele alınabilmesi amacıyla laminer hesaplamalarda yalnızca tüm
vakalar için T1 noktasında hesaplanan basınç sinyallerine yer verilirken, sıvı çalkantısının
tank hareketinin bir periyodu içinde yer alan farklı fazları ve akım hatları yalnızca RANS
simülasyonları için sunulmuştur.
Viskoz Laminer Hesaplamalar
Şekil 2’de, tüm perdeli/perdesiz vakalar için tabandan 6 cm yükseklikte bulunan T1
noktasından elde edilen boyutsuz basınç sinyallerine yer verilmektedir. Aero-hidrostatik ve
statik basıncın toplamından oluşan mutlak basınç değerleri, ilgili sıvı yüksekliğine bağlı
olarak tabana etki eden hidrostatik basınca göre boyutsuzlaştırılmıştır. Şekilde görülen P, , g,
sırasıyla basıncı (Pa), sıvı yoğunluğunu (kg/m3) ve yerçekimi ivmesini (m/sn2) ifade
etmektedir. Grafikteki eğrilerin bazıları hedeflenen zaman aralığı
t=14’e kadar
ilerlememektedir. Bunun nedeni viskoz laminer hesaplamalarda kullanılan bilgisayar kodunun
sıvının tankın üst duvarına çarptıktan sonra ortaya çıkan serpinti ve kırışma gibi karmaşık
çalkantı hareketleri için tasarlanmamış olmasıdır. Perdesiz vakalara bakıldığında basınç
salınımlarının temelde düzenli sinüzoidal yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Salınım
genliklerinin %50 doluluk oranında her iki dönme açısı için de %75 doluluk oranına kıyasla
daha yüksek olduğu görülmektedir. Zira doluluk oranının azalması sistemin doğal frekansını
azaltmakta, uygulanan dönme frekansına yaklaştırmaktadır. Şüphesiz, dönme açısının 80’ye
çıkarılması da 40’deki duruma göre basınç salınımlarının genliğini arttırmıştır. Perdeli vakalar
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incelendiğinde %50 doluluk olanı için her iki dönme açısında da h B/h≥0.8 olduğunda T-şekilli
perdenin efektif biçimde basınç sinyallerinin genliklerini sönümlediği gözlenebilir. Aynı
doluluk oranında hB/h<0.8 olduğu durumda ise salınımların genliğinin daha da artmakta
olduğu açıktır. Bunun nedeni takip eden başlık altında sunulan ek grafiklerden
anlaşılmaktadır. Benzer bir durum %75 doluluk oranı için de geçerlidir. Ancak bu defa, tank
üst duvarına çarpan sıvı nedeniyle sinyalin yalnızca bir bölümü incelenebilse de sonuç,
hB/h=0.8 olduğunda perdenin yetersiz kaldığına işaret etmektedir. h B/h>0.8 vakalarında ise
sinyal genlikleri çok azalmış olsa da bu vakalarda yine sıvının yükselerek tankın üst duvarına
çarpmış olduğu anlaşılmaktadır.
RANS Hesaplamaları
Şekil 3’te RANS hesaplamaları sonucunda T1 noktasından elde edilen boyutsuz basınç
sinyalleri sunulmaktadır. Sonuçların önceki başlık altında verilenler ile uyum içinde olduğunu
söylemek mümkündür. Karmaşık çalkantı hareketinin daha yüksek hassasiyetle
çözümlenebildiği bu sayısal teknikte, laminer çözümde perdesiz vakaların sinyallerinde
bulunan sinüzoidal yapının nispeten azaldığı gözlenmektedir. Özellikle perdeli vakalara ait
sinyallerde, çalkantı sırasında ortaya çıkan sıvı serpintisi ve serbest yüzey kırılmaları
nedeniyle anlık yükseliş/azalışlar göze çarpmaktadır. Sonuçlar, çalışmada ele alınan her iki
doluluk oranı ve dönme açısı için de perdenin hB/h>0.8 vakalarında etkili olduğunu
göstermektedir. Örnek olarak, %50 doluluk oranı ve θ0=80 için, incelenen zaman diliminde,
perdesiz durumda boyutsuz basınç değerleri yaklaşık olarak 0.4 - 1.2 aralığında seyrederken,
hB/h=1.0 olduğunda 0.7 - 0.9 arasında sınırlanmıştır. Benzer durum %75 doluluk oranında da
gözlenmiş, ancak perdelerin sönümleme etkisinin bir miktar daha az olduğu tespit edilmiştir.
Diğer vakalarda ise özellikle çalkantının ikinci periyodunda, ortaya çıkan karmaşık akış
yapısını nedeniyle, perdesiz vakalara oranla basınç sinyallerinin genliğinde artış
gözlenmektedir. Her iki doluluk oranı ve dönme açısında da perde yüksekliği arttıkça basınç
sinyallerindeki salınım periyodunun arttığı gözlenmektedir. h B/h=1.0 olduğu durumda ise
salınım periyodu yeniden perdesiz vakanın salınım periyoduna gerilemektedir.
hB/h≤0.8 vakalarında basınç sinyallerinde perdesiz vakalara kıyasla görülen artışın Şekil 4 ve
Şekil 7 arasında sunulan grafiklerden anlaşılması mümkündür. Grafikler, 80 dönme açısı için
%50 ve %75 doluluk oranında sıvı çalkantısının perdeli ve perdesiz durumda bir dönme
periyodu (T) içindeki farklı fazlardaki yapısını ortaya koymaktadır. Görüldüğü gibi perdesiz
vakalarda (Şekil 4 ve Şekil 5) her iki doluluk oranında da çalkantı sade ve düzenli bir
yapıdadır. %50 doluluk oranında yalnızca 0.5 m yükseklik civarına erişebilen sıvı seviyesi
%75 doluluk oranında tankın üst duvarına ulaşmaktadır. t=T anı için verilen akım hatları
akışta görülen girdap yapılarının az sayıda ve geniş bir alana yayılmış olduklarına işaret
etmektedir. Akım hatları serbest yüzeye yakın akışta sıvı ve havanın uyum içinde hareket
ettiğini ortaya koymaktadır. hB/h=0.9 olduğu durumda ise basınç sinyalleri etkili biçimde
sönümlenebildiği halde akış topolojisinin çok daha karmaşık olduğu açıkça görülmektedir.
Serbest yüzeyde perdesiz vakada görünen hemen hemen pürüzsüz yapı tamamen
kaybolmuştur. T-şekilli perde uç girdaplara sebep olmakta ve özellikle t=3T/4 anından sonra
serbest yüzeyi şiddetli serpinti ve kırılmalara maruz bırakmaktadır. Akım hatlarından, akışta
ortaya çıkan girdapların sayısının arttığı ve daha yoğun küçük girdap yapılarının oluştuğu
anlaşılmaktadır. Buna göre, sunulan grafikler, T-şekilli perdenin hB/h≤0.8 olduğu durumların
duvardaki basıncın artmasına neden olması hususuna da açıklık getirmektedir. Perde, yeterli
yüksekliğe sahip değilse, çalkantıya yapmış olduğu blokaj etkisinin yanısıra sebep olduğu
kuvvetli girdap hareketleri ile çalkantıyı ve dolayısıyla duvara uygulanan basıncı
kuvvetlendirebilmektedir. Şekil 6 ve Şekil 7’de hB/h=0.9 olduğu durumda ortaya çıkan
karmaşık akış yapısına rağmen, perdenin etkili olduğu ve sıvı seviyesinin perdesiz duruma
göre azaltılabildiği görülmektedir.
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%50 doluluk, θ0=40

%50 doluluk, θ0=80

%75 doluluk, θ0=40

%75 doluluk, θ0=80

Şekil 2. Farklı doluluk oranı ve dönme açılarında viskoz laminer hesaplamalardan elde edilen
boyutsuz basınç sinyalleri

%50 doluluk, θ0=40

%50 doluluk, θ0=80

%75 doluluk, θ0=40

%75 doluluk, θ0=80

Şekil 3. Farklı doluluk oranı ve dönme açılarında RANS hesaplamalarından elde edilen
boyutsuz basınç sinyalleri
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

599

Bilici1, Ünal1 ve Akyıldız1

t=T/4

t=T/2

t=3T/4

t=T

Şekil 4. Farklı fazlardaki çalkantı yapısı ve akım hatları (%50 doluluk, θ0=80, perdesiz)

t=T/4

t=T/2

t=3T/4

t=T

Şekil 5. Farklı fazlardaki çalkantı yapısı ve akım hatları (%75 doluluk, θ0=80, perdesiz)
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t=T/4

t=T/2

t=3T/4

t=T

Şekil 6. Farklı fazlardaki çalkantı yapısı ve akım hatları (%50 doluluk, θ0=80, hB/h=0.9)

t=T/4

t=T/2

t=3T/4

t=T

Şekil 7. Farklı fazlardaki çalkantı yapısı ve akım hatları (%75 doluluk, θ0=80, hB/h=0.9)
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DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, farklı sıvı derinlikleri, dönme açıları ve T-şekilli perde yükseklikleri için, iki
boyutlu dikdörtgen bir tank içindeki sıvı çalkantısından dolayı tank duvarında oluşan basınç
ve serbest su yüzeyi değişimleri sayısal olarak incelenmiştir. Çalışmalar, İTÜ bünyesinde
geliştirilen bir viskoz laminer akış çözücü ve ayrıca RANS hesaplamaları olarak ticari bir akış
çözücü paketi ile gerçekleştirilmiştir.
Tankın sağ duvarı üzerindeki belirli bir noktadan alınan basınç sinyalleri her iki yöntem ile
yüksek uyum içinde hesaplanmıştır. Basınç sinyallerinin salınım genliklerinin her iki dönme
açısında da doluluk oranının artmasıyla azaldığı görülmüştür. Dönme açısının arttırılması ise
tank içindeki çalkantının da önemli ölçüde artmasına ve dolayısıyla salınım genliklerinin
yükselmesine neden olmuştur. T-şekilli perdenin, perdesiz durumda görülen sade yapıdaki
çalkantının bozulmasına, serpinti ve dalga kırılması hadiselerine yol açarak karmaşık ve
girdaplılık seviyesi daha yüksek bir akış yapısı sergilemesine neden olduğu görülmüştür.
Buna bağlı olarak da perde yüksekliğinin sıvı seviyesinin %80’ine eşit ya da daha küçük
olduğu durumlarda, perdeler tank duvarındaki basıncın ve dalga yüksekliklerinin artmasına
neden olmuştur. Perde yüksekliğinin daha fazla arttırılması ise çalkantı hareketini büyük
ölçüde bloke ederek basınç ve dalga yüksekliklerini ciddi oranda sönümlemiştir.
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ABSTRACT
In this study, determination of capacity for light duty shelf settled on pallet beam are
considered. Carrying capacities of light duty shelf under the desired loading diemensions were
determined both analytically and finite element analysis. It was assumed that light duty shelf
was expose to distrubuted load on 2a x 2a region of shelf. It was assumed that distance
between single forces is k and number of single forces was considered n in length of 2a.
Afterwards, each value of single forces was found in terms of total force. Bending strength in
each members of light duty shelf were calculated by finding moments occured each members.
Obtained stress values are compared with safety stress values and maximum load capacity of
light duty shelf is determined. Moreover, the results obtained from analytical method are
compared with finite element results and the results are found to be compitable with each
other.
ÖZET
Bu çalışmada, hafif ve kutulu yükler için paletli depo raf sistemlerinde kullanılan yatay
taşıyıcıya oturan tava raf sistemlerinin kapasitelerinin belirlenmesi üzerinde durulmuştur.
İstenilen yükleme boyutları altında tava rafların taşıma kapasiteleri hem analitik olarak hem
de sonlu elemanlar analizi ile belirlenmiştir. Tava rafın 2a x 2a boyutlu bir bölgesi üzerinde
yayılı kuvvetlere maruz kaldığı kabul edilmiştir. Kuvvetler arası mesafenin k olduğu ve 2a
uzunluğunda n adet kuvvet bulunduğu kabul edilmiştir. Buradan hareketle her bir tekil
kuvvetin şiddeti toplam kuvvet cinsinden bulunmuştur. Daha sonra tava raf kesitini oluşturan
her bir parçanın taşımış olduğu momentler bulunarak her bir elemanda oluşan eğilme
gerilmeleri hesaplanmıştır. Buradan elde edilen gerilme değerleri emniyetli gerilme
değerleriyle kıyaslanarak tava rafın taşıyabileceği maksimum yük tespit edilmiştir. Ayrıca
analitik yöntemden elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar yöntemiyle kıyaslanmış ve
sonuçların birbiri ile uyumlu olduğu görülmüştür.
GİRİŞ
Depo raf sistemleri ürün depolama ve lojistik sektörlerinde önemli bir yere sahiptir. Son
zamanlarda gelişen lojistik sektörü ile depo raf sistemlerinin de öneminin arttığı
görülmektedir. Depo raf sistemlerinin kullanımının giderek yaygınlaşması ve bu sistemlerde
taşınan ürünlerin değerlerinin artması ile bu sistemlerin yapısal dayanımları önem
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kazanmaktadır [1]. Depo raf sistemleri, genellikle soğuk şekillendirilmiş ve ince cidarlı çelik
elemanlardan oluşmaktadır. İnce cidarlı çelik elemanların, taşıyıcı sistemlerde kullanımının
bir takım avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Hafiflik, seri üretim, yüksek mukavemet,
kolay kurulum, korozyona karşı direnç, düşük taşıma giderleri, kesit çeşitliliği ve geri
dönüşüm gibi özellikler, ince cidarlı çelik elemanların kullanım avantajları arasında yer
almaktadır [1,2,3]. Eleman kalınlıklarının düşük ve diğer boyutlarının büyük olması sebebiyle
ortaya çıkan burkulma problemleri ise ince cidarlı çelik elemanlar kullanımının dezavantajları
arasında yer alabilmektedir [1,4,5,6]. İnce cidarlı elemanların taşıyıcı sistemi oluşturduğu en
yaygın depo tipi paletli depo raf sistemleridir. Paletli depo raf sistemlerinde, raflara konacak
ürünler çeşitli yüksekliklerdeki yatay raf kirişlerine paletler üzerinde yerleştirilirler. Ayrıca
hafif ve kutulu yükler için paletli depo raf sistemlerinde kullanılan yatay taşıyıcıya oturan tava
raf sistemleri kullanılmaktadır. Sistemin bileşenlerini, dikmelerin ve çaprazların oluşturduğu
ayaklar ve bu ayakları birbirine bağlayan yatay taşıyıcılar ve tava raflar oluşturmaktadır. Şekil
1’de tava raflı bir depo sistemi verilmiştir. Bu çalışmada, istenilen yükleme boyutları altında
tava rafların taşıma kapasiteleri hem analitik olarak hem de sonlu elemanlar analizi ile
belirlenmiştir. Tava rafın 2a x 2a boyutlu bir bölgesi üzerinde yayılı kuvvetlere maruz kaldığı
kabul edilmiştir. Kuvvetler arası mesafenin k olduğu ve 2a uzunluğunda n adet kuvvet
bulunduğu kabul edilmiştir. Buradan her bir tekil kuvvetin şiddeti toplam kuvvet cinsinden
bulunmuştur. Daha sonra tava raf kesitinin her bir elemanının taşımış olduğu momentler
bulunarak her bir elemanda oluşan eğilme gerilmeleri hesaplanmıştır. Buradan elde edilen
gerilme değerleri emniyetli gerilme değerleriyle kıyaslanarak tava rafın taşıyabileceği
maksimum yük tespit edilmiştir. Elde edilen analitik yöntem ile MATLAB’ da tava rafların
taşıma kapasitesini veren bir program yazılmıştır. Bu program ile keyfi kesit ölçülerine sahip
olan ve keyfi yük büyüklüklerine göre tava rafların taşıma kapasiteleri hesaplanabilmektedir.

Şekil 1 Tava Raflı Depo Raf Sistemi
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x Ekseni Etrafındaki Eğilme Durumuna Göre Yük Hesabı

Şekil 1. Tava Raf Üzerindeki Yük Dağılımı ve Boyutlandırma
Tava rafa Şekil 1' deki gibi form verildiğini kabul edelim. Tava raf boyutları Şekil 1’ deki
gibidir. Tava rafın 2a x 2a boyutlu bir bölgesi üzerinde yayılı kuvvetlere maruz kaldığını
kabul edeceğiz. Kuvvetler arası mesafeyi k alalım. 2a uzunluğunda n adet kuvvet
bulunduğunu kabul edelim. Şu halde,
(1)

(n-1)k = 2a
dır. Şu halde 2a x 2a = 4a2 alanı üzerinde n2 adet tekil kuvvet bulunur. Buna göre
toplam kuvvet Ft olmak üzere, her bir tekil kuvvetin şiddeti,

(2)
olur. Şimdi bu yayılı yük altında tava rafı oluşturan 1, 2 ve 3 parçaları üzerindeki moment ve
gerilmeleri bulacağız. 1, 2 ve 3 kısımlarının x ekseni etrafındaki atalet momentleri
,

(3)

,

dir. Lineer elastik sınırlar içerisinde tava rafın x ekseni etrafında eğilmesi sırasında her
bir parçanın eğrilik yarıçapları ise eşit olacaktır.
(4)
ya da eşdeğerleri yazılarak
(5)
buradan tava rafın her bir elemanının taşıdığı momentler
,
olarak bulunur. Diğer yandan tabla üzerine gelen

(6)
toplam momentini
(7)
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ya da (6) ifadesi kullanılarak
(8)
olarak yazabiliriz. Şimdi

toplam momentini bulalım:

Şekil 2. Tava Rafın x-y Eksenindeki Yük Dağılımı
Şekil 2' de tava rafın z eksenine dik bakışı görülmektedir. Burada N, her bir uç kenara gelen
toplam yüktür. y doğrultusunda denge denklemleri yazılarak
(9)
bulunur. Sol taraftaki kuvvetlerin O etrafında momentlerini alalım:

(10)

Burada,
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dır. Burada n nin tek sayı olması gerektiği unutulmamalıdır, zira toplam indisindeki (n-1)/2
tam sayı olmalıdır. M0 = Mt olduğuna göre M1, M2 ve M3 momentleri (6) ve (8) ifadelerinden
elde edilebilir. Şimdi de 1, 2 ve 3 parçalarında eğilmeden dolayı oluşan eğilme gerilmelerini
bulalım:
(11)

(12)

(13)
Burada ak ; akma gerilmesi ve s de emniyet katsayısıdır. Bu üç gerilmeden mukayese
gerilmesi 2 en büyük olmalıdır. Bilahare (8) ve (10) denklemleri kullanılarak
(14)
buluruz.

L=1100 mm

L=1200 mm

33.3

32.5

31.4

28.3

262

26.6

22.4

19.4

18.2

17.7

17.1

15.3

262

53.5

45.1

39

36.5

35.6

34.3

30.7

305

29

24.1

20.7

19.3

18.8

18.1

16.1

305

58.2

48.4

41.5

38.7

37.7

36.2

32.2

L=900 mm

L=1000 mm

L=1050 mm

L=1070 mm

L=1100 mm

L=1200 mm

L=1200 mm

14.1

L=1100 mm

15.6

186

56.7

48.8

42.8

40.3

39.4

38.1

34.3

262

64.9

54.7

47.3

44.3

43.2

41.7

37.2

305

70.7

58.8

50.3

47

45.7

44

39.1

t = 1 mm

L=1070 mm

16.1

L=1050 mm

16.4

L=1000 mm

17.5

L=900 mm

19.9

L=800 mm

23.2

Genişlik (mm)

186

L=800 mm

Genişlik (mm)

Taşıma Kapasitesi (kg)

186

27.9

24

21.1

19.8

19.4

18.7

16.9

262

32.1

27.1

23.4

21.9

21.4

20.6

18.4

305

35.1

29.2

25

23.3

22.7

21.8

19.4

Genişlik (mm)

Genişlik (mm)

L=1070 mm

35.3

Taşıma Kapasitesi (kg)

Taşıma Kapasitesi (kg)
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L=1050 mm

40.2

Taşıma Kapasitesi (kg)

t = 1 mm

L=1000 mm

46.8

t = 0.8 mm

L=900 mm

186

L=800 mm

L=1200 mm

L=1100 mm

L=1070 mm

L=1050 mm

L=1000 mm

L=900 mm

t = 0.8 mm

L=800 mm

Tablo 1. Tava Raf Kapasite Hesapları
h= 18 mm
h=25 mm
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L=1100 mm

L=1200 mm

L=1070 mm

49.8

46.9

45.8

44.3

39.9

27.2

25.5

24.8

24

21.4

262

75.6

63.8

55.1

51.6

50.4

48.6

43.4

305

40.9

34

29.1

27.2

26.4

25.4

22.6

305

82.4

68.6

58.7

54.8

53.3

51.3

45.6

L=1000 mm

L=1050 mm

L=1070 mm
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L=1200 mm

t = 1.5 mm

L=1200 mm

31.5

L=1100 mm

37.3

L=1070 mm

262

L=1050 mm

19.5

L=1000 mm

21.7

L=900 mm

22.3

L=800 mm

22.9

Genişlik (mm)

24.3

L=900 mm

27.7

L=800 mm

Genişlik (mm)

32.2

Taşıma Kapasitesi (kg)

186

38.3

33

28.9

27.2

26.6

25.7

23.2

262

44.8

37.8

32.6

30.6

29.8

28.8

25.7

305

49.3

41.0

35.1

32.8

31.9

30.7

27.3

Genişlik (mm)

Taşıma Kapasitesi (kg)

Genişlik (mm)

L=1050 mm

56.7

Taşıma Kapasitesi (kg)

186

t = 1.5 mm

L=1000 mm

66

Taşıma Kapasitesi (kg)

L=900 mm

186

t = 1.2 mm

L=800 mm

L=1200 mm

L=1100 mm

L=1070 mm

L=1050 mm

L=1000 mm

L=900 mm

t = 1.2 mm

L=800 mm
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186

78.8

67.8

59.5

56

54.8

53

47.7

262

90.7

76.5

66.1

61.9

60.4

58.2

52

305

99

82.3

70.5

65.8

64.0

61.6

54.7

Tablo 1’ de Denklem 14’ den hesaplanan tava raf kapasiteleri görülmektedir. Hesaplamalarda
sac malzemenin akma gerilmesi 240 MPa ve emniyet katsayısı 1 olarak alınmıştır.
Sonlu Elemanlar Analizi
ANSYS Workbench 15.0 sonlu elemanlar programı kullanılarak Denklem 14’ den elde edilen
yük değerleri tava raflara uygulanarak çıkan sonuçlar Şekil 2 ve Şekil 3’ de verilmiştir. Sonlu
elemanlar analizinde tava rafların yatay taşıyıcıya oturduğu bölgeler y ekseni doğrultusunda
sabitlenmiştir. Ayrıca tava raflar depo sistemlerinde yan yana dizilerek kullanıldıkları için yan
yüzeyleri de x ekseni doğrultusunda sabitlenmiştir.

a) t=1.5 mm, L2=186 mm, L=800 mm

b) t=1.5 mm, L2=186 mm, L=1200 mm
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c) t=1.5 mm, L2=262 mm, L=800 mm

d) t=1.5 mm, L2=262 mm, L=1200 mm

e) t=1.5 mm, L2=305 mm, L=800 mm

f) t=1.5 mm, L2=305 mm, L=1200 mm

Şekil 2. h = 18 mm için Tava Rafların Sonlu Elemanlar Analiz Sonucu

a) t=1.5 mm, L2=186 mm, L=800 mm
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b) t=1.5 mm, L2=186 mm, L=1200 mm
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c) t=1.5 mm, L2=262 mm, L=800 mm

d) t=1.5 mm, L2=262 mm, L=1200 mm

e) t=1.5 mm, L2=305 mm, L=800 mm

f) t=1.5 mm, L2=305 mm, L=1200 mm

Şekil 3. h = 25 mm için Tava Rafların Sonlu Elemanlar Analiz Sonucu
Şekil 2 ve Şekil 3’ de görüldüğü gibi Denklem 14’ den elde edilen yük değerleri ANSYS
sonlu elemanlar programında tava raflara uygulandığında çıkan maksimum gerilme
değerlerinin akma gerilmesi civarında olduğu bulunmuştur.
SONUÇLAR
Bu çalışmada farklı kalınlık ve ebatlara sahip tava raf sistemlerinin taşıma kapasitelerinin
bulunması maksadıyla basit bir analitik model geliştirilmiştir. Emniyetle taşınabilecek toplam
yük için uygun bir formül elde edilmiştir. Farklı boyutlardaki tava rafların taşıma
kapasitelerini gösteren bir tablo hazırlanmıştır. Formüllerden elde edilen analitik sonuçların
doğruluğu, sonlu elemanlar programı yardımıyla teyit edilmiştir. Bir sonraki çalışma olarak
delikli tava rafların taşıma kapasitelerine dair daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir.
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SINIRSIZ OPERATÖR KATSAYILI BİR DİFERANSİYEL OPERATÖRÜN
SPEKTRUMU VE ÖZDEĞERLERİNİN SAYISININ ASİMTOTİK
DAVRANIŞI
Erdoğan Şen
Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
ABSTRACT
In this study, we investigate the asymptotic behaviour of number of eigenvalues and
asymptotic behaviour of eigenvalues for a second order differential operator with unbounded
operator coefficient and with semi-periodic boundary conditions. In this work, the problem
that we consider is different from other related works by appearance of semi-periodic
boundary conditions and an unbounded operator. It is of interest to know whether the
formulas obtained for the spectrum of second order self-adjoint differential operators in
previous studies is still true even if the boundary conditions are semi-periodic.
ÖZET
Biz bu çalışmada yarı-periyodik sınır koşullarına sahip ikinci mertebeden bir diferansiyel
operatör için özdeğerlerin ve özdeğerlerin sayısının asimptotik davranışını inceleyeceğiz.
İncelediğimiz problem yarı-periyodik sınır koşulları ve sınırsız operatör içermesi bakımından
konuyla ilgili diğer çalışmalardan farklıdır. Dolayısıyla daha önce ikinci mertebeden kendine
eş diferansiyel operatörlerin spektrumu için elde edilen sonuçların sınır koşulları yarıperiyodik olduğunda da geçerli olup olmadığı sorusu araştırılması gereken bir problemdir.
GİRİŞ
Kostyuchenko ve Levitan 1967 yılında  y ''( x)  Q( x) y ( x), x   ,   şeklindeki bir
diferansiyel operatörün spektrumunu incelemiş ve özdeğerlerinin sayısı için bir formül
bulmuştur [1]. Daha sonra Gorbachuk ve Gorbachuk potansiyel operatöre sahip bir sınır-değer
probleminin (SDP) spektrumunu incelemiş ve özdeğerlerin sayısı için bir asimtotik ifade elde
etmiştir [2]. Mikhailets değişken operatör katsayılı bir SDP için özdeğerlerin ve özdeğerlerin
sayısının asimtotik davranışını incelemiştir [3]. Adıgüzelov ve Sezer ise sınırsız operatör
katsayılı kendine eş bir diferansiyel operatöre sahip bir SDP için özdeğerlerin ve özdeğerlerin
sayısının asimptotik davranışını araştırmıştır [4]. Bayramoglu ve Aslanova sınır koşullarından
birinde özdeğer parametresi bulunan bir SDP’nin spektrumunu incelemiştir [5]. Bayramov vd.
ise yarı-periyodik sınır koşullarına sahip sınırlı operatör katsayılı bir diferansiyel operatörün
özdeğerlerinin düzenlenmiş toplamı için bir formül elde etmiştir [6]. Daha kapsamlı bir
literatür özeti için [7] ve [8] makalelerine bakılabilir.
H ayrılabilir bir Hilbert uzayı ve H1  L2  H ;  0,   , H ’daki tüm kuvvetli ölçülebilir f
fonksiyonlarının
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0

f t 

2
H

dt  

olacak şekilde bir kümesi olsun. Bu çalışmada H ’da iç çarpımı “  ,  ” ve H ’da normu “  ”
ile göstereceğiz.
H1 uzayında

l0  y    y  t   Ay (t ),

ile tanımlı l0 diferansiyel ifadesini göz önüne alalım. Burada A :   A   H operatörü
birim operatör olmak üzere A  A  E olacak şekilde kendine eş bir
operatördür ve    H  , H ’dan H ’a tüm kompakt operatörlerin kümesini göstermek
E : H H

üzere A1     H  ’dir.
A ’nın özdeğerleri  1   2  ...   n  ... olsun. Burada her özdeğer katlılığı kadar yazılmıştır.

  L'0  kümesi H1 uzayında aşağıdaki koşulları sağlayan u (t ) fonksiyonlarının kümesi olsun:

a) u (t ) ,  0,   aralığında ikinci mertebeden sürekli türeve sahiptir.
b) Her t   0,   için u (t )    A  ve Au (t ) , H ’daki norma göre süreklidir.
c) y  0    y   ,

y  0    y   .

Burada   L0   H1 ve H1 ayrılabilir bir Hilbert uzayıdır [9].
( L0 ) ’dan

H1 ’e

L0u  l0u

operatörünü

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

göz

önüne

alalım.

L0 ’ın

özdeğerleri

şeklindedir. L0 kapalı ve simetrik bir operatördür.

Dolayısıyla L0  L0 olarak tanımlayabiliriz.
Q (t ) ise aşağıdaki koşulları sağlayan bir fonksiyon olsun:
i) Her t   0,   için Q (t ) : H  H kendine eş bir operatördür.
ii) Q (t ) ,  0,   ’de zayıf ölçülebilirdir.
iii) Q (t ) ,  0,   aralığında sınırlıdır.
İşte biz bu çalışmada L0 ve L  L0  Q operatörlerinin spektrumunu ve özdeğerlerinin
sayısının asimptotik davranışını inceleyeceğiz. İncelediğimiz problem yarı-periyodik sınır
koşulları içermesi bakımından [4] çalışmasından farklıdır. Dolayasıyla [4]’de spektrum için
elde edilen sonuçların, problemin sınır koşulları yarı-periyodik olduğunda da geçerli olup
olmadığı sorusu araştırılması gereken bir problemdir.
L ve L0 OPERATÖRLERİNİN SPEKTRUMU
L0 ve L operatörleri saf, ayrık spektruma sahiptirler [10]. Uygunluk için L0 ve L
operatörlerinin özdeğerlerini sırasıyla 1   2  ...   n  ... ve 1  2  ...  n  ... ile
gösterelim. N (  ) ile de L0 operatörünün bir  özdeğerinden büyük olmayan özdeğerlerin
sayısını gösterelim. Yani N    

 1 olsun.

n  

Teorem. Eğer  j  aj  a  0,   2  ise o halde
N     d  2

2

dır. Burada,
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Şen

d
İspat. Açıktır ki N    ,

1

a

1





arcsin 1

1

0

aj   2m  1  

 j, m 

2 1



cos 2  d .

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

2

eşitsizliğini sağlayan

 sin  



ikililerinin sayısıdır. Geometrik bir bakış açısıyla, N   

düzlemde birinci bölgede ax   2 y  1   eğrisiyle sınırlanan kapalı alanda koordinatları
2

tamsayı olan noktaların sayısıdır. Dolayısıyla,
1

  1 

a 

1


   1 

N    
  0
a



   ax 

 1/2

1

2

dx

elde edilir. D ,  x, y  -düzleminin x  0, y  0 doğruları ve a  x  1   2 y    eğrisiyle


2

sınırlı kapalı alt kümesi olsun. Dolayısıyla D ’nin alanı N    ’den büyük olamaz. Yani,

1  a 
N ( )  
2 0
Bu son iki eşitsizlikten b  

arcsin

 1


0

b 2   a 
1 
1
1
 a   2b 
 2

1

 sin  

1



1

2 1

  a  x  1 dx.


cos 2  d olmak üzere




b 2
  N ( ) 
1
 a


 2


3
1 
 2b 

 1  
1   
   
1

ve
 2

N ( ) 

b 2 

 a

1

elde edilir.
Teorem. Eğer  j  aj   a  0,   2  ise o halde

d

1

a

1





arcsin 1

1



0

 sin  

2 1



cos 2  d .

olmak üzere
N     d  2 .
2

İspat.

 j,

1    aj ,



 (1)
j 

j  M,
jM

ve

 j,

1    aj ,



 (2)

j

j  M,
jM

olarak

tanımlansın.

N1    , N 2    , N 3    , N 4    , N 5    , N 6    ve N 7    sırasıyla aşağıdaki eşitsizlikleri

sağlayan  j , m  ikililerinin sayısını göstersin:
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 (1)
j   2m  1   ,

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

2

 (2)
j   2m  1   ,
2

 j   2m  1   ,

 j  1, 2,..., K ; m  1, 2,...
 j  1, 2,...; m  1, 2,...
 j  1, 2,...; m  1, 2,...
 j  1, 2,..., K ; m  1, 2,...

2

1    aj   2m  1   ,
2
1    aj   2m  1   ,
2
1    aj   2m  1   ,
2
1    aj   2m  1   ,  j  K  1, K  2,...; m  1, 2,... .
2

[4]’ü takip ederek

N 2     N (  )  N1    ,
N1     N 3     N 4    ,
N3     2 K  ,
1

 2

  1 
b 2
N4     
 
1

 a 1       a 1    
eşitsizliklerini ve bunlardan da
1

 2

  1 
b 2
N ( )  



1  2K

 a 1       a 1    

eşitsizliğini elde ederiz. Diğer taraftan,
N 2     N3     N 7     N 7     N5     N 6    ,

N6     2K 

ve
 2

N5    

b 2

3

  2K   
2
  a 1      
1

olduğundan
 2

N  
elde edilir.
Teorem. Eğer  j  aj 

 0  a,    

b 2

 a

1

ise, o halde

n  d0 n

2
2

d

2

0



 d 2 .

Burada
1
2 1
arcsin 1
1

 sin   cos2  d .
1/  0
a
İspat. L0 operatörünün bir  n özdeğerinin katlılığı pn olsun. O halde
qn  qn 1  qn  2  ...  qn  pn  n  qn  pn 1

d
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ve
qn  1  n  qn  pn

(2)

olacak şekilde bir qn vardır. Aşikar olarak N  n   qn  pn  cn . Burada c 
2
2

birlikte bir  n özdeğerinin bir pn katlılığı  j   2m  1  n

. Bununla

 j, m   j  1, 2,...; m  1, 2,... ikililerinin sayısı olduğundan
pn  n  1  2 n .

(3)

Böylece

pn

lim

0

2
2

n 

n 

elde edilir. Dolayısıyla (1), (2) ve (3)’ten

qn  1
2
2

cn



n



2
2

cn

qn  pn
2
2

cn



N  n 
2

cn2

elde edilir. Bu da bize

lim

n 

n

lim

n 

1

2

cn2

eşitliğini verir. Yani

n

 c 1n 

Sonuç olarak,

n  d 0 n

2
2

d

2
2

 1.



2

0

 d 2 .

Q , H1 ’den H1 ’e kendine eş bir operatör olduğundan her y  H1 için

 Qy, y H

 Qy

1

veya

 Q

H1

y

H1

 Q

y

H1

2

H1

y, y  H   Qy, y  H   Q y, y  H
1

1

1

elde edilir. Bu da bize
Q

H1

E Q Q

H1

E

eşitsizliğini verir. Böylece,
L0  Q

H1

E  L  L0  Q  L0  Q

[10]’dan şunu biliyoruz:

n  Q

H1

 n  n  Q

H1

.

Buradan,

1

Q

H1

n



QH
n
 1
.
n
n
1

Bu eşitsizliğin her iki tarafında limite geçersek
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n
1
n  
n

lim
bulunur. Böylece

lim
n 

n
d0 n

2
2

n n
n
n
lim
  lim
 1
n  
n   n 

d0 n 
n d0 n
n

 lim

2
2

2
2

veya n   için

n  d 0 n

2
2

elde edilir.
SONUÇLAR
Elde edilen sonuçlar özdeğerlerin yaklaşık olarak hesaplanmasında, L ve L0 operatörlerinin
özdeğerlerinin düzenlenmiş toplamları için elde edilecek eşitliklerde yani yarı-periyodik sınır
koşullarına sahip sınırsız operatör katsayılı kendine eş ikinci mertebeden diferansiyel
operatörlerin izlerinin (trace) hesaplanmasında kullanılabilecektir.
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DÜŞÜK BASINÇLI TÜRBİN PALİ ETRAFINDAKİ TÜRBÜLANSLI AKIŞIN
BÜYÜK GİRDAP BENZETİMİ İLE İNCELENMESİ
Doğukan T. Karahan, Sarp Er ve Ayşe G. Güngör
İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 34469, Maslak, İstanbul
ABSTRACT
In this study, capabilities of a new in-house large eddy simulation (LES) flow solver lestr3d
in the analysis of low-pressure turbine flows are assessed. LES of flow over T106 turbine
blade is carried out. Instantaneous snapshots of the flow field and turbulent statistics show the
promising capabilities of the lestr3d solver in turbine type flows with laminar separation,
transition and turbulence.
ÖZET
Bu çalışmada, yeni bir büyük girdap benzetimi akış çözücüsünün lestr3d, türbin tipi akış
problemlerindeki kabiliyetlerini sergilemek amacı ile T106 türbin pali etrafındaki akışın
analizi gerçekleştirilmiştir. Akış alanına ait anlık veriler ve türbülans istatistikleri lestr3d
kodunun laminer ayrılma, türbülansa geçiş ve türbülansın görüldüğü türbin tipi akışlarda
başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir.
GİRİŞ
Düşük basınç türbinlerinin (DBT) günümüz turbomakinalarının verimine etkisi oldukça
büyüktür. DBT palleri etrafındaki akışlarda akım ayrılmasından ve ikincil akışların
varlığından doğan toplam verim kayıpları yüzde olarak oldukça yüksektir [1]. DBT
akışlarının oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmasından ötürü otuz yılı aşkın süredir bu tip
akışların doğasını anlamaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Günümüz teknolojisi bu tür
karmaşık akışların analizini hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) ile sürdürmeyi mümkün
kılmıştır. Doğrudan sayısal benzetim (Direct Numerical Simulation, DNS) ile bu tür
karmaşık problemlerin çözümü oldukça maliyetli olduğundan DBT akışlarının büyük girdap
benzetimi (Large Eddy Simulation, LES) ile sayısal çözümü oldukça makuldür.
Bu çalışmanın amacı, havacılık ve uzay endüstrisinde karşılaşılan duvarla çevrili türbülanslı
akış problemlerinin büyük girdap benzetiminde kullanılmak üzere geliştirilmekte olan lestr3d
kodu’nun türbin tipi akışlardaki kabiliyetlerini sergilemektir. Bunun için, T106 türbin pali
etrafındaki akışın büyük girdap benzetimi gerçekleştirilmiştir. lestr3d kodu LES
denklemlerini yapısal olmayan ağlarda, sonlu hacimler yöntemi kullanarak ayrıklaştıran,
paralel bir akış çözücüsüdür [2].
SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞLAR İÇİN LES DENKLEMLERİ
Sıkıştırılabilir akışlar için LES denklemleri, hareket denklemleri olan Navier-Stokes
denklemlerine uzamsal bir filtre uygulanarak elde edilir. Bu çalışma kapsamında kullanılan
uzamsal filtre kutu filtresidir (box filter). Uzamsal filtrenin amacı akış alanında var olan
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küçük yapıları göz ardı etmektir. Fakat uzamsal filtreleme, akış alanında çözümlenemeyen ağ
altı ölçek (sub-grid scale, sgs) terimlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu terimler kapatma (closure)
problemine yol açmakta olup, sgs terimlerin modellenmesi gerekmektedir.
Uzamsal filtrelenmiş herhangi bir değişken
olarak ifade edilir. Burada
operatörü
uzamsal filtre operasyonunu temsil etmektedir. Bunun yanında, sıkıştırılabilir akışlarda ekstra
grid altı ölçek (sub-grid scale, sgs) terimlerden kaçınmak üzere bazı terimler Favre
filtrelenmiş nicelikler olarak temsil edilir [3]. Favre filtrelenmiş nicelikler yoğunluk ağırlıklı
ortalamaya tekabül etmektedir.
filtrelenmiş değişkenler

olarak tanımlanmaktadır ve Favre

Favre filtresini

olarak temsil edilmektedir. Bu bilgiler ışığında süreklilik

denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilir;
.

Burada yoğunluğu, zamanı,
Kartezyen koordinat bileşenlerini,
ise hız alanının
yönündeki bileşenini temsil emektedir.
Benzer şekilde, momentum denklemleri aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir;
.

Burada basıncı,
Kronecker deltasını,
viskoz gerilme tensörünü,
ise modellenmesi
gereken sgs gerilme tensörünü ifade etmektedir. Bu çalışma kapsamında Newtonyen
akışkanlar göz önünde bulundurulmaktadır ve bu tip akışkanlar için viskoz gerilme tensörü
şeklinde ifade edilir. Burada

akışkanın dinamik viskozitesi

olup, bu değişken Sutherland yasası ile hesaplanmaktadır.
Akış alanında toplam enerji denklemi ise

şeklinde ifade edilir. Burada

terimi ısı akısını,

toplam entalpi akısını temsil etmektedir. Isı akısı;

terimi ise modellenmesi gereken sgs
, , ve

ısıyı, sıcaklığı ve Prandtl sayısını temsil etmek üzere

sırası ile sabit basınçta özgül
şeklinde ifade edilir. Bu

çalışma kapsamında ideal gazlar göz önünde bulundurulmaktadır.
Bu çalışmada sgs gerilme tensörü sıkıştırılabilir Smagorinsky modeli [4] kullanılarak
hesaplanmaktadır. Sıkıştırılabilir Smagorinsky modeli sgs gerilme tensörünü sgs edi
viskozitesi
, çözümlenmiş akış alanına ait gerinim oranı , ve sgs kinetik enerjisi ile
aşağıdaki şekilde ilişkilendirir;
.
Burada sgs edi viskozitesi ve sgs kinetik enerjisi sırası ile;

şeklinde ifade edilir. Burada
filtre genişliği,
ve
ise model katsayıları olup bu
katsayılar
ve
[4] olarak kullanılmıştır.
Sgs toplam entalpi gradyanı terimi, oldukça sık kullanılan sıcaklık gradyanı yaklaşımı
(temperature gradient approach) ile aşağıdaki şekilde ilişkilendirilir [5];
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Burada

sgs Prandtl sayısıdır ve bu çalışma kapsamında

’dir.

SAYISAL YÖNTEM
Geliştirilmekte olan lestr3d kodu FORTRAN programlama dilinde yazılmıştır. Yukarıda
verilmiş olan hareket denklemleri sonlu hacimler yöntemi (Finite Volume Method, FVM)
kullanılarak yapısal olmayan çözüm ağları için ayrıklaştırılmıştır. Akış alanına ait bütün
veriler hücre merkezinde hesaplanmaktadır. Uzaysal ayrıklaştırma ikinci mertebeden hücre
merkezli şema ile gerçekleştirilmiştir. Kullanılan uzaysal ayrıklaştırma şemasının sebep
olduğu salınım kararsızlıklarını sönümlemek üzere yapısal olmayan gridler için formülize
edilmiş Jameson-Schmidt-Turkel nümerik difüzyon şeması [6] kullanılmaktadır. Zamanda
açık integrasyon ise beş aşamalı Runge-Kutta zaman integrasyon şeması [7] ile
gerçekleştirilmektedir. Çözüm ağına uygulanacak sınır şartları hayali hücre metodu
kullanılarak empoze edilmektedir.
lestr3d kodu Message-Passing-Interface (MPI) kütüphaneleri kullanılarak paralelleştirilmiştir.
Çözüm ağı parsellemesi (domain decomposition) METIS yazılımı [8] ile sağlanmaktadır.
Akış çözücüsü farklı yüksek başarımlı platformlarda test edilmiş ve bu platformlarda 512
çekirdeğe kadar lineer ölçeklenebilirliğe sahip olduğu gösterilmiştir. lestr3d akış çözücüsünde
kullanılan sayısal yöntem, platform ve ölçeklenebilirlik testleri ve farklı akışlar için
uygulamaları daha önceki çalışmalarımızda [2, 9] detaylı bir şekilde sunulmuştur.
T106 TÜRBİN PALİ ETRAFINDAKİ AKIŞIN BÜYÜK GİRDAP BENZETİMİ
Bu çalışma kapsamında doğrusal sıralı (lineer cascade) T106 türbin pali etrafındaki akışın
büyük girdap benzetimi gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen pal etrafındaki akış literatürde
deneysel [10-12] ve sayısal [13-15] olarak detaylı bir şekilde incelenmiştir.
T106 palinin geometrik özellikleri ve bu çalışmada kullanılan hesaplama alanı sırası ile
Çizelge 1 ve Şekil 1’de gösterilmiştir. Orijinal geometrinin boyu 350 mm olmasına rağmen bu
çalışmada hesaplama maliyetini düşürmek için belirtilen boyun yarısı kullanılarak sayısal
benzetim gerçekleştirilmiştir. Sonsuz uzunluklu pali temsil etmek üzere açıklık ekseni (
ekseni) doğrultusunda bulunan sınırlar periyodik kabul edilmiştir. Benzer şekilde, lineer sıralı
palleri temsil etmek üzere çözüm ağının alt ve üst sınırları da ( ekseni) periyodik kabul
edilmektedir. Palin yüzeyinde kaymama (no-slip wall) sınır koşulu uygulanmaktadır. Giriş
düzleminde ise sabit (uniform) hız profili,
eksenine
açı yapacak şekilde empoze
edilmiştir.
Çizelge 1 : T106 palinin özellikleri.
Veter uzunluğu (c)
Eksenel veter uzunluğu (cax)
Paller arası uzaklık (Pitch)
Boy (span)
Giriş açısı
Şekil 1 : T106 pali için kullanılan çözüm alanı.
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Hesaplama ağında yaklaşık olarak 768000 eleman mevcuttur. Açık zaman integrasyonunda
nümerik stabilitenin sağlanması için zaman adımı Courant-Friedrichs-Lewy sayısı birden
küçük olacak şekilde hesaplanmaktadır. giriş düzlemindeki hızın bileşenini ve ise veter
uzunluğunu temsil etmek üzere, konvektif zaman
olarak ifade edilmektedir. Giriş
hızı, veter uzunluğu ve kinematik viskoziteye göre Reynolds sayısı 80000 olarak alınmıştır.
Akış alanına ait türbülans istatistikleri 4t0 konvektif zaman boyunda toplanan verilerin zaman
ortalaması alınarak elde edilmiştir.
SAYISAL SONUÇLAR
Akış alanının anlık verilerinden yararlanarak elde edilen sonuçlarla, akışta oluşan üç boyutlu
yapılar incelenmiştir. Şekil 2(a)’ da akış alanına ait anlık akım çizgileri, ayrılma bölgesi
(kırmızı eş-yüzey eğrileri) ve U hızı görülmektedir. Hücum kenarından itibaren akış laminer
olarak palin yüzeyini takip etmektedir. Emme yüzeyi üzerinde ayrılma noktasına kadar
düzgün olan akış, ayrılmadan sonra türbülansa geçişi ve türbülansı tetiklemektedir. Oluşan
basınç gradyenleri neticesinde hız profilinin aldığı şekil, akışta kararsızlığın oluşmasına sebep
olmaktadır. Oluşan bu kararsızlıklar da uzayda ve zamanda büyümekte ve türbülansa geçişi
tetiklemektedir. Ayrılma ile birlikte önce iki boyutlu yapılar görülmektedir. Daha ilerde ise,
akışın türbülansa geçmesiyle yapılar üç boyutlu hale gelmektedir.
Şekil 2(b)‘de ise palin orta kesit düzleminde anlık sgs edi viskozite konturları görülmektedir.
Daha öncede belirtildiği gibi büyük edi benzetiminde akış ağında çözümlenemeyen küçük
türbülans yapılarının etkileri sgs edi viskozite ile modellenmektedir. Şekilde görüldüğü gibi
özellikle türbülansın yoğun olduğu bölgelerde (akım ayrılması ve iz bölgeleri) kullanılan ağ
çözünürlüğü tüm türbülans yapılarını çözümleyemediği için bu bölgelerde sgs model etkisinin
önemi net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

(b)

(a)

Şekil 2: (a) Anlık akım çizgileri, ayrılma bölgesi (kırmızı eş-yüzey eğrileri) ve U hızı
konturları. (b) Orta kesit düzleminde anlık sgs edi viskozite (sgs) konturu.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Şekil 3 : Farklı zaman adımlarına ait anlık z-vortisite konturları. Zaman (a)’dan (d)’ye
artmaktadır.
Dört farklı zaman adımında orta kesit düzleminde hesaplanan anlık z-vortisite konturlarının
değişimi Şekil 3’te gösterilmektedir. Burada zaman, (a)’dan (d)’ye artacak şekildedir.
Görüleceği üzere düşey yönde periyodik sınır koşullarının kullanılması ile lineer sıralı paller
başarılı bir şekilde temsil edilmektedir. Şekil 3(a)’da gösterilen kırmızı elips, emme
yüzeyindeki akım ayılmasının olduğu bölgeyi göstermektedir. Firar kenarından sonraki
kısımlarda girdap salınımının (vortex-shedding) etkin olduğu gözlemlenmektedir. Bu
girdapların çözüm alanının çıkışına doğru konveksiyonu farklı zaman adımlarından alınan
anlık görüntüler ile net bir şekilde ortaya konmaktadır ve bu girdaplar akış alanında herhangi
bir fiziksel olmayan bozuntu yaratmadan çözüm alanını rahat bir şekilde terk edebilmektedir.
Anlık verilerin dışında akışa ait zaman-ortalaması alınmış istatistiksel verilerde irdelenmiştir.
Şekil 4’te lestr3d kodu ile elde edilen ortalama basınç katsayısının palin emme ve basınç
yüzeyleri etrafındaki dağılımı görülebilmektedir. Basınç dağılımı, deney verisi [16] ve
sıkıştırılamaz [16] ve sıkıştırılabilir [17] akışlar için elde edilen DNS verileri ile
karşılaştırılmıştır. Şekilde x ekseni eksenel veter uzunluğu (cax) ile boyutsuzlaştırılmıştır.
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Şekil 4: Ortalama basınç katsayısının pal yüzeyindeki dağılımı. Deney [16], DNSIncompressible [16], DNS-Compressible [17]
Basınç yüzeyindeki sonuçlar referans çalışmalarla tamamen uyumludur. Emme yüzeyinde ise
ayrılma noktası yakınlarına kadar uyum sağlanmakta, ayrılma sonrasında ise basınç değerleri,
diğer sonuçlara oranla düşük hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçlar analiz için kullanılan
çözüm ağının emme yüzeyinde oluşan ayrılma bölgesini doğru bir şekilde yakalamak için
yetersiz olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarda çözüm ağının bu
sonuçlar üzerindeki etkisi incelenecektir.
Şekil 5’te x, y ve z doğrultularındaki hızların çalkantı değerlerinin karekök ortalamaları (urms,
vrms, wrms) görülmektedir. Aynı zamanda palin emme yüzeyinde, firar kenarına doğru oluşan
ortalama ayrılma bölgesi siyah çizgi ile belirtilmiştir. Çalkantı değerlerindeki artış ve oluşan
türbülanslı iz bölgesinin ayrılma noktası ile olan ilişkisi şekilde açıkça görülebilmektedir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada havacılık ve uzay endüstrisinde karşılaşılan türbülanslı akış problemlerinin
çözümüne yönelik geliştirilen lestr3d kodunun türbin tipi karmaşık akışlardaki kabiliyetleri,
T106 türbin pali etrafındaki akışın büyük girdap benzetimi ile incelenmiştir. Akışın
zamandaki değişimi, anlık sonuçlar ve istatistiksel sonuçlar detaylı bir şekilde irdelenmiştir.
Türbin pali etrafındaki ortalama basınç dağılımının literatürde bulunan deneysel ve sayısal
sonuçlarla oldukça iyi bir uyum içinde olduğu gözlemlenmiştir. Akış alanına ait sonuçlar
lestr3d kodunun türbin tipi kompleks akış olaylarında (akım ayrılması, türbülansa geçiş ve
türbülans) başarılı sayısal çözümler elde edilebileceğini göstermektedir.
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(a)

(b)

(c)
Şekil 5: Türbülans istatistikleri; (a) urms (b) vrms (c) wrms.
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MİKRO ÖLÇEKTEKİ BİR KONSOL KİRİŞİN DEĞİŞTİRİLMİŞ GERİLME
ÇİFTİ TEORİSİNE GÖRE LAPLACE DÖNÜŞÜMÜYLE EĞİLME ANALİZİ
Mustafa Özgür Yaylı1
1
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi-Uludağ Üniversitesi, Bursa
ABSTRACT
In this work, the governing differential equation is presented for uniform loaded microbeam
using modified couple stress theory and Euler Bernoulli beam theory. At first, governing
differential equation is given with modified couple stress theory. Recently, several higher
order elasticity theories have been used to analyze nano or micro structural members. In this
work modified couple stress theory is prefered to analyze. Applying Laplace transform to
governing differantial equation, a classical equation is derived. Then applying inverse Laplace
transform to this equation, a closed form of solution is calculated.
ÖZET
Bu çalışmada, değiştirilmiş gerilme çifti yöntemi ve Euler Bernoulli kiriş teorisi kullanılarak
düzgün yayılı yüklenmiş bir mikro kirişin çökme denklemi elde edilmiştir. İlk olarak
literatürde bulunan değiştirilmiş gerilme çifti formülasyonuna göre problem yöneten denklem
kurulmuştur. Bilindiği gibi son yıllarda nano ve mikro ölçekteki yapıların analizi için birçok
yüksek mertebeden elastisite teorileri kullanılmaya başlanılmıştır. Bunlardan literatürde çokça
çalışmaya konu olmuş olan değiştirilmiş gerilme çifti yöntemi bu çalışmaya temel alınmıştır.
Problemi yöneten denkleme Laplace dönüşümü uygulanarak ikinci dereceden diferansiyel
denklem klasik temel denkleme dönüştürülmüştür. Bilinen başlangıç koşulları denklemde
yerine yazılmış ve ters Laplace dönüşümü alınarak kapalı çözüm bulunmuştur.
GİRİŞ
Mikro ve nano ölçekteki yapılar son yıllarda özellikle birçok uygulamalı sektörde yerini
almaya başlamıştır. Bu yapılar birçok alanda kullanılmaya başlanmış olsa da özellikle ilaç,
mühendislik ve elektronik alanlarında büyük önem taşımaktadır. Bu malzemelerin bilindiği
gibi üstün mekanik ve fiziksel özellikleri vardır. Bu nedenle gelecekte nanoteknoloji
konusunun daha büyük önem kazanacağı açıktır. Klasik elastisite teorisi nano ölçekteki
yapıların mekanik hesaplarında düzgün sonuçlar vermemektedir. Bunun nedeni ise nano ve
mikro ölçekte boyut etkisinin önem kazanması ve klasik elastisite teorisinin bu etkileri göz
önüne almaması olarak gösterilebilir.
Eringen [1] 1970’ li yıllarda yerel olmayan elastisite teorisini öne sürmüştür. Bu teoride bir
noktadaki gerilme sadece o noktadaki şekil değişimlerine bağlı olmayıp; söz konusunu
noktanın komşusundaki noktalarda bağlı olarak ifade edilmektedir. Bu teoriden sonra son
yıllarda küçük boyut etkisini dikkate alan yüksek mertebeden birçok elastisite teorileri
geliştirilmiştir. Bu teorilerden bazıları değiştirilmiş şekil değiştirme değişimi, yerel olmayan
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elastisite, değiştirilmiş gerilme çifti teorileri sayılabilir. Yerel olmayan elastisite teorisi kiriş
tipi yapılarda [2-4] ve plak tipi yapılarda [5-7] sıklıkla kullanılmaktadır. Yerel olmayan
elastisite teorisine göre son yıllarda birçok akademik çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları
[8-13].
Bu çalışmada değiştirilmiş gerilme çifti ve Laplace dönüşümü kullanılarak düzgün yayılı
yüklü bir konsol kirişin statik yer değiştirme eğrisi hesaplanmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Değiştirilmiş gerilme çifti teorisine göre eğilmeyi yöneten denklem aşağıda verilmiştir.

( EI   Al22 )



d 2v
 M [ x],
dx 2

(1)

E
,
2(1   )

(2)

Burada EI eğilme rijitliği, ν poisson oranını, A en kesit alanı ve M eğilme momentini ifade
etmektedir.

Şekil 1: Düzgün yayılı yüklenmiş ankastre kiriş.
Şekil 1’ den eğilme momenti hesaplanırsa;

M [ x]  qLx 

qx 2 qL2

,
2
2

(3)

(3) denklemi (1) denkleminde yerine yazılırsa;

( EI   Al22 )

d 2w
qx 2 qL2

qLx


,
2
2
dx 2

(4)

bulunur. Her iki tarafında Laplace dönüşümü alınırsa;

( EI  Al22 )( sv[0]  s 2 v[ S ]  v '[0])  

q Lq L2 q


,
2s
s3 s 2

(5)

bulunur. Ankastre mesnet için aşağıdaki başlangıç koşulları geçerlidir.
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v[o]  0,

v '[o]  0,

(6)

(7)

(5) denklemi en genel halde aşağıdaki gibi yazılabilir.
v[ S ] 

-q (2 + L s (-2 + L s)) + 2 EI s3 (s v[0] + v'[0]) + 2 A s3  l22 ( sv[0]  v '[0])
,
2s 5 ( EI  Al22 )

(8)

(8) denkleminde (6) ve (7) başlangıç koşulları göz önüne alınıp; ters Laplace dönüşümü
uygulanırsa aşağıdaki ifade elde edilir.

v[ x]  

qx 2 (6 L2  4 Lx  x 2 )
,
24( EI  Al22 )

(9)

SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde (9) denklemiyle elde edilmiş olan çökme eğrisi hakkında tartışılmıştır. Klasik
elastisite ve değiştirilmiş gerilme çifti teorisine göre elde edilmiş olan sayısal sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Şekil 1’ de elde edilen sonuçlar birim değerler için elde edilmiştir.
(EI=1;A=1). μ =1.1 olarak alınmıştır. Aşağıdaki grafikten görüleceği gibi değiştirilmiş
gerilme çifti teorisi ile elde edilen sonuçlar klasik elastisite sonuçlarına göre daha küçüktür.

Şekil 1. Farklı boyut parametreleri için elde edilmiş sonuçlar
.
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SONUÇLAR
Elde edilen sonuçlardan görüleceği gibi değiştirilmiş gerilme çifti teorisinin sistemi
güçlendirdiği ortaya çıkmıştır. Sonuçlar literatürde elde edilmiş sonuçlar ile uyum
göstermektedir.
KAYNAKLAR
[1] A. C. Eringen, Nonlocal polar elastic continua. International Journal of Engineering
Science 10 (1972) 1-16.
[2] M. Aydogdu, A general nonlocal beam theory: its application to nanobeam bending,
buckling and vibration, Physica E 41 (2009) 1651-1655.
[3] T. Liu, M. Hai, M. Zhao, Delaminating buckling model based on nonlocal Timoshenko
beam theory for microwedge indentation of a film/substrate system, Eng. Fract. Mech.
75 (2008) 4909-4919.
[4] J.N. Reddy, Nonlocal theories for bending, buckling and vibration of beams, Int. J. Eng.
Sci., 45 (2007) 288-307.
[5] Narendar, S., Buckling analysis of micro-/nano-scale plates based on two variable refined
plate theory incorporating nonlocal scale effects Compos. Struct., 93 (2011) 3093-3103.
[6] S.C. Pradhan, , J. K.Phadikar, Nonlocal elasticity theory for vibration of nanoplates. J.
Sound Vib., 325 (2009) 206-223.
[7] L. Shen, H. S. Shen, C.L., Zhang, Nonlocal plate model for nonlinear vibration of single
layer graphene sheets in thermal environments, Comput. Mater. Sci., (2010) 48, 680685.
[8] K. Mercan, Ö. Civalek, Buckling Analysis of Silicon Carbide Nanotubes (SiCNTs). Int J
Eng Appl Sci, 8(2) (2016) 101-108.
[9] K. Mercan, Ç. Demir, B. Akgöz, Ö. Civalek, Coordinate Transformation for Sector and
Annular Sector Shaped Graphene Sheets on Silicone Matrix. Int J Eng Appl Sci, 7(2)
(2015) 56-73.
[10] K. Mercan, Ö. Civalek, DSC method for buckling analysis of boron nitride nanotube
(BNNT) surrounded by an elastic matrix. Compos Struct, 143 (2016) 300-309.
[11] M. Gürses, B. Akgöz, Ö. Civalek, Mathematical modeling of vibration problem of nanosized annular sector plates using the nonlocal continuum theory via eight-node discrete
singular convolution transformation. Appl Math Comput, 219 (2012) 3226–3240.
[12] M. Ö. Yayli, Buckling Analysis of a Rotationally Restrained Single Walled Carbon
Nanotube Embedded In An Elastic Medium Using Nonlocal Elasticity, Int J Eng Appl
Sci, 8(2) (2016) 40-50.
[13] M. Ö. Yayli, An Analytical Solution for Free Vibrations of A Cantilever Nanobeam with
A Spring Mass System, Int J Eng Appl Sci, 7(4) (2016) 10-18.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

629

20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
05 - 09 Eylül 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ İÇİ BOŞ SİLİNDİRLERDE
SICAKLIK DAĞILIMININ BULUNMASINDA BİR SAYISAL YÖNTEM
Hakan Pekel
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü,
Niğde
ABSTRACT
This study presents a numerical approach solution of one-dimensional transient temperature
distribution problem cases where the analytical results are difficult to get for the thick walled
hollow cylinders made by Functionally Graded Material (FGM). Since the current problem is
solved in Laplace domain the numerical methods Durbin Inverse, Stehfest, and Papoulis,
respectively are employed for time domain responses. The results are compared with the
analytical one using various test functions and it is aimed to get the numerical result which
one has the minimum relative error value. The governing equation to find the temperature
distribution is solved as a function of the radial coordinate for different time steps in nondimensional form. The non-dimensional thermal relaxation time as a material property is
investigated the relation with the temperature distribution.
ÖZET
Bu çalışma Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden (FDM) yapılmış kalın cidarlı içi boş
silindirlerin tek boyutlu zamana bağlı sıcaklık dağılımının analitik olarak çözümüne
ulaşmanın zor olduğu durumlara sayısal olarak bir yaklaşım sunmaktadır. Problem Laplace
uzayında çözüldüğü için zaman uzayına geçişte Durbin, Stehfest ve Papoulis yöntemleri
kullanılmaktadır. Farklı test fonksiyonlarının analitik çözümleri bu yöntemlerin sonuçları ile
karşılaştırılmakta ve hata miktarı en az olan yöntem ile sayısal sonuçlar elde edilmektedir.
Sıcaklık dağılımını idare eden diferansiyel denklem radyal koordinatın bir fonksiyonu olarak
farklı zaman aralıkları için boyutsuz olarak çözülmüş ve sıcaklık dağılımının bir malzeme
parametresi olan boyutsuz ısıl gevşeme zamanı parametresiyle değişimi incelenmiştir.
GİRİŞ
Isı iletimi analizi bazı yapılar için özellikle ısıya karşı yalıtım ihtiyacı gerektiren yapılarda
önem arz etmektedir. Gerilme oluşumuna sebep olan sıcaklık dağılımı yapıda mevcut bir
çatlağın ilerlemesine sebep olabilmektedir. Bunun sonucunda yapının tasarımını güvenli bir
bölgede gerçekleştirebilmek için sıcaklık dağılımını bilmek önemlidir. Fonksiyonel olarak
derecelendirilmiş bir malzemede (FDM) yüksek ısıl özelliklerin kullanımını gerektiren
uygulamalar gibi durumlar örnek olarak verilebilir.
Fourier ısı iletimi teorisi ısıl şok gibi yüksek değişkenli ısıl yüklemelerin sebep olduğu
durumları tam olarak açıklamakta yetersiz kalmaktadır. [1]. Katı yapılarda bu durumu daha
iyi açıklayabilmek için Fourier olmayan teoriler geliştirilmiştir. Bu teorilerden biri de enerji
yayılımında ısıl gevşeme zamanının bir malzeme özelliğinin kullanıldığı hiperbolik ısı iletimi
teorisidir. Buradaki özellik sıcaklığın dikkate alındığı bölgede sıcaklık dağılımının ayarlandığı
zamandır. Bu teoride hiperbolik diferansiyel denklemler kullanılmaktadır.
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Fonksiyonel olarak derecelendirilmiş ve homojen malzemelerin Fourier ısı iletimi konusunda
çok sayıda çalışma olmasına karşın hiperbolik konulu çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu
kapsamda Jabbari et ve ark. [2] FDM’den yapılmış kalın cidarlı bir silindirin tek boyutlu
durağan haldeki sıcaklık dağılımını incelemişlerdir. Dağılımı yarıçapın bir fonksiyonu olarak
kabul etmişler ve Navier denklemlerinden türetilen problemi direkt yöntemi ile çözmüşlerdir.
Ootao and Tanigawa [3] düzgün bir ısı kaynağına maruz bırakılan FDM içi boş silindirdeki
termoelastik problemi teorik olarak çözmüşlerdir. Çözüme tek boyutta Laplace dönüşümü
kullanarak ulaşmışlardır. Babaei and Chen [4] içi boş bir kürede zamana bağlı hiperbolik ısı
iletim problemini ele almışlar, başka bir çalışmada [5] ise benzer yöntemi içi boş bir silindir
için kullanmışlardır.
Guo and Noda [6] FDM’den yapılmış ince cidarlı bir silindirik kabuğun ısıl şok durumunda
meydana gelen ısıl gerilmeleri düzleme problem tipine dönüştürerek incelemişlerdir. Genel
malzeme özelliklerini düzensizlik yöntemi kullanarak tanımlamışladır. Bu çalışma ile ısıl şok
kullanmanın malzemedeki hatayı tespit etmede normal ısıl yüklemeden daha kolay sonuca
götürdüğüne ulaşmışlardır.
Tek boyutlu çalışmalardan birini de Akbarzadeh and Chen [7] sunmuşlardır. Parabolik,
hiperbolik ve klasik Fourier modelini kullanarak çift fazlı gecikme durumundaki FDM
silindirlerin hem zamana bağlı hem de durağan haldeki durumlarını yarı analitik olarak
çözmüşlerdir. Sonuçları ısı akısının faz gecikmesi ısıl dalga hızı ve zamana bağlı sıcaklık
arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır.
Bu çalışmanın amacı kalın cidarlı içi boş bir FDM silindirin değişen ısıl gevşeme zamanları
altındaki sıcaklık dağılımını sayısal olarak en hassas bir bicimde ortaya koymaktır. Ele alınan
bu problem tipi Laplace uzayında çözülmüş zaman uzayına geçmek için de Durbin, Stehfest
ve Papoulis yöntemleri kullanılmıştır. Bir test fonksiyonu kullanılarak uygun olan en iyi
yöntem belirlenmeye çalışılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Kalın cidarlı içi boş silindirlerde zamana bağlı tek boyutlu ısı transferi denklemi silindirik
koordinatlar gözüne alınarak şu şekilde yazılabilir [8].

 2T
r 2

1
T
1  r

 1   

r
r  o  ro








 T
 2T 


 t
t 2 


Burada T sıcaklık, r radyal koordinat,  inhomojenlik parametresi,  ısıl yayılma, t zaman ve
 gevşeme zamanı ve o dış yüzey olmak üzere ikinci dereceden bu diferansiyel denklem boyutsuz
halde çözüldükten sonra ilgili sayısal yöntemlerle karşılaştırılmaktadır.
Burada boyutsuz parametreler şu şekildedir;
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Denklem bu parametrelerle yeniden yazılırsa;
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Laplace uzayında denklem şu hali alır;
~

~

~
d2
1 d






1



R
s
1


s

o
R dR
dR 2

Aşağıdaki sınır şartları kullanılarak denklemin çözümü yapılır.
~

  1/ s  R  1
~

  0  R  0.6
Elde edilen analitik çözüm
BesselI  A,2 B BesselK  A,2C   BesselI  A,2C BesselK  A,2 B 


  
 1 
R  s (1  s )   4 2    sR 2  (1  s )   4 2  

0
0





 (2   ) 2

 (2   ) 2 





2C 
 2C   

sR  BesselI  A,2 B BesselK A,
    BesselI  A,
 BesselK  A,2 B 
R  
R 





Denklemde yer alan katsayılar
A
B
C
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Aşağıda ele alınan test fonksiyonu verilmektedir. Bu fonksiyon Mathematica paket
programında kullanılan kodlar aracılığıyla sırasıyla, Durbin, Stehfest ve Papoulis yöntemleri
ile çözülmüştür (Çizelge 1). Burada Papoulis yönteminin trigonometrik ifade içeren bazı
denklemlerde analitik sonuçtan daha çok sapma gösterdiği görülmüş, daha hassas sonuçların
elde edildiği Durbin yönteminin kullanımı ile ısı problemi çözümüne gidilmiştir. Stehfest ve
Papoulis yöntemlerinin nasıl kullanıldığına dair detaylı bilgiler [9] nolu referansta bulunabilir.
F s  

2s  3
s  1s  2

Durbin yönteminin aşamaları aşağıda açıklanmaktadır.
Gerçek bir f (t ) fonksiyonunun t  0 olmak üzere f (t )  0 için ifadesi


F ( s)  L f (t )   e  st f (t )dt
0

Ters dönüşümü

f (t )  L1 F ( s) 

a  i

1
e st F ( s)ds
2i a i

burada s Laplace parametresi ve a keyfi bir reel sayıdır.

s  a  iw

Karmaşık yapıda bulunan fonksiyonların analitik çözümlerini elde etmenin zor olması
sebebiyle yaklaşık çözüm verecek, hassas ve kolaylık sağlayacak bazı sayısal yöntemler
geliştirilmiştir. Bunların bir kısmı da Fourier serisi yaklaşımlarıdır. Bu kapsamda Fourier
serileri ilk kez Dubner ve Abate [10] tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Durbin [11] 1974
yılında 0,2T  aralığını kullanarak formülü geliştirmiştir.

 1
k 
kt 




Re
F
(
a
)

Re F (a  i
 cos

at 
T 
T 
e  2

k 0
f (t ) 
 E1

T  
k 
kt

  Im F (a  i ) sin

T 
T
 k 0 


burada E1 ayrıklaştırma hatasını belirtmektedir. Sonsuz seri açılımında N sonlu sayısı
alındıktan sonra f (t ) ’nin yaklaşık çözümü için formül şu hali alır:
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N
 1
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kt 




Re
F
(
a
)

Re
F
(
a

i
cos




T 
T 
e at  2

k 0
f N (t ) 

T  N
k 
kt

  Im F (a  i ) sin

T 
T
 k 0 


ve
f (t )  f N (t )  E1  E 2

burada E 2 kesme hatasını göstermektedir. Ayrıklaştırma hatasının kesme hatasından daha
küçük olduğu kanıtlanmıştır.
Bu yöntemin kullanımında a, T , ve N gibi bazı keyfi sabitler vardır. Genel olarak
5  a T  10 ve 5  N  5000 aralıklarında secim yapmak tavsiye edilir. Parametrelerin seçimi
sözü edilen miktarlarını azaltmaktadır. Hata miktarının arttığı durumlar yöntemin
kullanımında bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır.
Formülü geliştirmek için bir de Lanczos faktörü, L k kullanılmaktadır [12].

2e ant
f (t n ) 
T

2kn
 1
 N 1 
2k
 i N 
) Lk  e
 ReF a   Re  F (a  i

T


k

0
 2



Lk 

sin

k
N

n  0,1,2,..., N  1

k
N

burada p k k. Laplace parametresini, t zaman artış miktarını ve T  Nt çözüm aralığını
vermektedir.

pk  a  i

N
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SAYISAL SONUÇLAR
Birinci test fonksiyonuna ait analitik sonuçlar [13] diğer sayısal sonuçlar ile karşılaştırılmış,
sonuçlar farklı zaman aralıkları kullanarak Çizelge 1’de gösterilmektedir.
Çizelge 1. Test fonksiyonu sonuçlarının karşılaştırılması
Zaman

Analitik

Durbin

Stehfest

Papoulis

(saniye) Sonuç

Sonucu

Sonucu

Sonucu

1.0

0.5032147

0.5032151

0.5031782

0.4983123

2.0

0.1536509

0.153651

0.1536671

0.155942

3.0

0.05226582

0.05226585 0.05223198

0.05404822

4.0

0.0186511

0.01865111 0.01868461

0.01015896

5.0

0.006783347 0.00678335 0.006788913 0.01396891

Durbin yöntemi kullanarak homojen, inhomojenlik parametresi sıfır alındığı zaman ve izotrop
içi boş bir silindir için boyutsuz sıcaklık dağılımı üç farklı boyutsuz zaman
  0.126 , 0.336 , ve 3.486 için verilmektedir. Boyutsuz zaman   3.486 değerine iken
sıcaklık durağan hali almaktadır. Elde edilen sonuçların referans [5]’teki çalışmalarla
örtüştüğü görülmektedir.

Şekil 1. Cidar kalınlığı boyunca sıcaklık dağılımı
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Şekil 2 ise tam orta noktadaki sıcaklık dağılımını vermektedir. Isıl genleşme zamanının
boyutsuz sıcaklıktaki etkisini vermektedir.
Elde edilen bu grafikler referans [1]’de verilen Jiang’in elde ettiği grafikler ile benzerlik
taşımaktadır. Şekilden de anlaşıldığı üzere içi bos silindirdeki sıcaklık kademeli bir şekilde son
ısıl sıcaklık değerine ulaşmaktadır. Daha yüksek ısıl gevşeme zamanı ile sıcaklık dalgaları
benzerlik taşırken, sıcaklık değişimlerine ait genlikler farklılık göstermektedir.

Şekil 2. Orta noktadaki sıcaklık dağılımı

SONUÇLAR
Bu çalışmada kalın cidarlı içi boş FDM bir silindirin her iki ucu sabit bir sıcaklıkta tutulduğu
andaki sıcaklık dağılımının bulunması ele alınmıştır. İlk olarak tek boyutlu isi iletimi
probleminin analitik çözümü Laplace ortamında yapıldıktan sonra Bessel fonksiyonuna
dönüştürülmüş ve ters dönüşüm için Durbin yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular
sıcaklığın ısıl gevşeme zamanının artmasıyla yükseldiğini göstermiştir. Hiperbolik teori
kullanıldığında sıcaklık bölgesinde ısıl dağılımların belirli bir zamana gereksinim duyduğu ve
inhomojenlik parametresinin bir rol aldığı anlaşılmıştır.
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DÜŞÜK DÖNGÜSEL YÜK ALTINDAKİ ALÜMİNYUM ALAŞIMIN
PEKLEŞME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ANALİZ
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1
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2, 3
Magna-Steyr, Graz
ABSTRACT
To use in the further fatigue life calculations, hardening parameters of aluminum alloy EN
AW-5754 H22 which is subjected to very low cyclic load and frequently used in the vehicle
components. In this process, experimental data is obtained, the imperfections in the test data
are examined and eliminated, suitable hardening model is selected, and the calibration is
performed. During the determination of the parameters, different methods are examined and
finite element simulation results are obtained. Results are compared and the most suitable
models and parameters are specified.
ÖZET
Çok düşük döngüsel yük altında çalışan ve otomobil parçalarında sıklıkla kullanılan EN AW5754 H22 alüminyum alaşımının ileri yorulma analizlerinde kullanılmak üzere pekleşme
parametreleri belirlenmiştir. Bu aşamada, deneysel veriler elde edilmiş, deneysel verilerdeki
kusurlar tespit edilerek düzeltilmiş, uygun pekleşme modeli belirlenmiş ve datanın modele
göre kalibrasyonu gercekleştirilmiştir. Paramatrelerin belirlenmesinde farklı yöntemler
kullanılmış ve sonlu elemanlar simulasyonu sonuçları elde edilmiştir. Sonuçlar
karşılaştırılarak en uygun yöntemin ve parametrelerin belirlenmesi sağlanmıştır.
GİRİŞ
Farklı doğrultularda ve büyüklüklerde yüklere maruz kalan otomobil parçalarının yorulma
ömürlerinin ve yapısal mukavemetlerinin araştırılması otomotiv sektöründe büyük öneme
sahiptir. Otomobil parçalarının, bütün yapının ve yolcu güvenliğinin arttırılması için bu
unsurların dikkatlice analiz edilmesi ve tasarımların bu analiz sonuçlarına dayandırılması
önemli bir husustur. Parçaların yorulma analizi; yük koşullarına, yapının geometrisine,
kullanılan malzeme özelliklerine ve üretim tekniklerine direk olarak bağımlıdır [1]. Buradaki
yük koşulları genellikle farklı sınıflara ayrılabilen uygulama yükü ile ilişkilidir. Otomobil
parçalarının maruz kaldığı en kritik ve tehlikeli yüklerden bir tanesi, yorulmaya sebep olacak
farklı genlik ve frekanstaki döngüsel yüklerdir. Bunlara genellikle yorulma yükleri adı verilir
ve temelde sabit genlikli ve değişken genlikli olmak üzere ikiye ayrılır [2]. Sabit genlikteki
yorulma yüklerinin sınıflandırılması için Wöhler eğrisi olarak bilinen gerilme-döngü sayısı
eğrisi temel alınabilir. Bu eğrinin bir örneği Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Örnek Wöhler eğrisi [2]
Şekil 1’de de gösterildiği gibi döngü sayısının değişimi ile yapının deformasyon davranışı
arasında bir ilişki bulunmaktadır. Düşük döngü sayısı ile yorulmaya maruz kalan malzemede
elastik-plastik (ya da pekleşme) davranışın incelenmesi gerekirken, yüksek döngü sayısına
maruz kalan eleman için sadece elastik davranışı incelemek yeterli gözükmektedir [2]. Bu iki
deformasyon davranışının teori ve uygulamada birbirinden tamamıyla farklı olduğu
düşünülürse, döngü sayısına bağlı olarak eğriyi üç temel bölümde incelemek önem
arzetmektedir. Döngü sayısının 5×104’den küçük olduğu bölgeye düşük döngü bölgesi, 5×104
ile 106 arasında olduğu bölgeye sonlu döngü bölgesi ve 106’dan büyük olduğu bölgeye ise
yüksek döngü bölgesi adı verilir [2]. Buna ilave olarak, birim şekil değiştirme bileşeninin çok
küçük olduğu durumlarda çok küçük döngü bölgesi de oluşur ve bu bölgenin yorulma
davranışı da diğer bölgelerden farklı değerlendirilmelidir [4]. Diğer bölgelerden farklı olarak,
pekleşmenin gerçekleştiği düşük döngülü yorulma analizleri malzemenin pekleşme
davranışlarının incelenmesi ile başlamalıdır [5]. Öncelikle kullanılacak malzemelerin
pekleşme davranışını tarif eden en uygun modelin belirlenmesi ve bu modele (ya da
modellere) uygun pekleşme parametrelerinin tespit edilmesi gerekmektedir [6]. Bu tip
problemler genellikle döngüsel plastisite olarak adlandırılır [6].
Bu çalışmada, otomobil üreticileri tarafından sıkça kullanılan ve döngüsel plastisite durumuna
maruz kalan EN AW-5754 H22 alüminyum alaşımının ileri yorulma analizinde kullanılmak
üzere pekleşme davranışı incelenmiştir. Bu davranışı tarif eden pekleşme modeli belirlenmiş,
uygun deney sonuçları yardımıyla pekleşme parametreleri belirlenmiştir. Bu parametrelerin
kullanıldığı sonlu elemanlar modellerinin sonuçları ile deneysel veriler karşılaştırılmış, model
sonuçlarının mükemmelleştirilmesi ve analiz aşamasında karşılaşılan zorlukların giderilmesi
için gerekli araştırmalar yapılmıştır.
Çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak malzeme numuneleri kullanılarak,
eksenel doğrultuda döngüsel çekme-basma deneyi gerçekleştirilmiştir ve gerilme-şekil
değiştirme büyüklükleri tespit edilmiştir. İkinci aşamada, malzeme için uygun pekleşme
modelinin ve pekleşme parametrelerinin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Üçüncü aşamada,
parametreler kullanılarak geliştirilen sonlu elemanlar modeli yardımıyla deney simüle
edilmiştir. Bu üç aşamanın detayları aşağıda sunulmuştur.

DENEYİN HAZIRLANMASI VE DENEY SONUÇLARININ ELDE EDİLMESİ
İlk olarak malzeme numuneleri kullanılarak, eksenel doğrultuda döngüsel çekme-basma
deneyi gerçekleştirilmiştir ve gerilme-şekil değiştirme dağılımı tespit edilmiştir. Numune
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malzemesi olarak EN AW-5754 H22 alüminyum alaşımı seçilmiştir. Malzemenin kimyasal
kompozisyonu Çizelge 1’de ve malzemeye ait bazı fiziksel özellikleri Çizelge 2’de
verilmiştir.
Çizelge 1. AW-5754 H22 alüminyum alaşımının kimyasal kompozisyonu [10]
Element

Mg

Mn+Cr

Mn

Si

Fe

Cr

Zn

Ti

Cu

AL

Diğer

%

2.6-3.6

0.1-0.6

0-0.5

0-0.4

0-0.4

0-0.3

0-0.2

0-0.15

0-0-1

Balans

0-0.5

Çizelge 2. AW-5754 H22 alüminyum bazı fiziksel özellikleri [10]
Özellik

Yogunluk

Değer

g/cm3

2.66

Elastisite modulu

Poisson Oranı

68 GPa

0.33

Deney numunelerinde standart yorulma deney numunesi geometrisi kullanılmıştır [7]. Deney
numunelerinin kalınlığı 2 mm, ölçüm yapılan kısımın uzunluğu 10 mm olacak şekilde
tasarlanmıştır. Eksenel doğrultuda döngüsel çekme-basma deneyi gerçekleştirilmiştir. Şekil
değiştirme kontrollü, % 1’lik şekil değiştirme genliğine sahip toplam 3 döngüden oluşan
çekme-basma deneyi gerçekleştirilmiştir. Üçüncü döngüden itibaren stabil bir döngünün
gerçekleşeceği öngörülmüştür ve bu nedenle üçüncü döngü sonunda deney durdurulmuştur.
Çok düşük şekil değiştirme genliği uygulanmasına rağmen, olası burkulmaların önlenebilmesi
için burkulma destekleri kullanılmıştır. Çok küçük şekil değiştirme hızı ile gerçekleştirilen
deneylerin sonunda, numuneler için gerilme-şekil değiştirme eğrileri elde edilmiştir.
Numunelerden birine ait deney sonucu Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Gerilme-şekil değistirme egrisi

Bu analizin gerçekleştirilmesinde şekil değiştirme kontrollü bir deneyin gerçekleştirilmesi çok
büyük önem arz etmektedir. Şekil 2’de görüldüğü gibi deney sonuçlarında bu detayın
sağlandığı gözlenmektedir. Ancak, seçilen yükleme parametreleri nedeniyle datada çok fazla
osilasyon bulunmaktadır. Bu osilasyonlar, datanın analizinde bazı zorluklara sebep olacaktır.
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UYGUN PEKLEŞME MODELİ VE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
İkinci aşamada, malzeme için uygun pekleşme modelinin ve pekleşme parametrelerinin
belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ilk olarak en uygun pekleşme modeli seçilmeli,
bu modele uygun olacak şekilde deney datasının kalibrasyonu gerçekleştirilmeli ve son olarak
pekleşme parametreleri hesaplanmalıdır. Yüklemelere ve malzemelere bağlı olarak farklı
pekleşme modelleri seçmek mümkündür [6]. Döngüsel plastisite problemlerinde
kullanılabilecek en uygun ve geçerli model bileşik, doğrusal olmayan isotropik ve kinematik
pekleşme modelidir [8]. Bu genelleştirilmiş modelde, von Mises akma kriteri temel alınmıştır.
Bu kritere göre, akma fonksiyonun (f) sıfır olması durumunda akma gerçekleşir:

f     0  0,

(1)

Burada  0 plastik şekil değiştirmenin sıfır olduğu durum için akma gerilmesini,  ise geri
gerilme (back stress) değerini temsil etmektedir. Bu gerilmeler sırasıyla isotropik ve
kinematik pekleşme modelleri ile tespit edilebilmektedir [8].
İsotropik Pekleşme Modeli
Bilindiği gibi, isotropik pekleşme modelinde, asal gerilmelerin oluşturduğu malzemenin akma
yüzeyi plastik yükleme ile birlikte büyür. Bu durum, Şekil 3’de anlatıldığı şekilde gerçekleşir
[11]. Bu modele göre, ilk akmadan itibaren, yüklemenin devam etmesi halinde akma yüzeyi
şekildeki gibi genişler.

Şekil 3. İzotropik pekleşme modelinde akma yüzeyinin değişimi [11]

Bu modelde, akma yüzeyinin değişimi



iso 

 0   0  Q 1  eb

p
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denklemi ile tarif edilebilir [8]. Burada  0 yeni akma gerilmesini, 

0

ilk akma gerilmesini

(plastik ve kalıcı şekil değiştirmenin olmadığı,   0 ),  plastik şekil değiştirme bileşenini,
ve Q ile biso izotropik pekleşme parametrelerini temsil etmektedir. Bu parametrelerin
p

p

belirlenebilmesi icin her i’nci döngü için  i0 gerilmesi ve  ip plastik şekil değiştirmesi deney
datasında gerçekleştirilen kalibrasyon ile hesaplanabilir. Bu amaçla aşağıdaki denklemler
kullanılır [5].

 i0 
 ip 

 it   ic
2

,


2 t
1
 4i  3    1
2
E


(3)


,


(4)

İsotropik pekleşme için deney datasındaki kalibrasyon ve denklemler (3) ve (4) gösterilen
terimlerin tanımları Şekil 4’de verildiği gibidir [5].

Şekil 4. İzotropik pekleşme kalibrasyonu [5]

Denklemler (2)-(4) kullanilarak, izotropik pekleşme parametreleri Q ve biso bir optimizasyon
tekniği yardımıyla hesaplanır.
Kinematik Pekleşme Modeli
Kinematik pekleşme modelinde akma yüzeyi izotropik pekleşmede olduğu gibi genişlemez
ancak geri gerilme (back stress) etkisiyle kayar [6]. Bu durum Şekil 5’de gösterilmiştir [11].
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Şekil 5. Kinematik pekleşme modelinde akma yüzeyinin değişimi [11]

Bu pekleşme modeli için



Ckin



1  e    e
  p

  p

1

(5)

denklemi tanımlanmıştır. Bu denklemde,  geri gerilme değerini, Ckin ve  kinematik
pekleşme parametrelerini temsil etmektedir. Bu parametrelerin belirlenmesi için, stalize
olmuş, üçüncü döngünün ikinci yarısındaki data kullanılır. Bu döngüdeki kritik değerler Şekil
6’de verilmiştir [5].

Şekil 6. Kinematik pekleşme kalibrasyonu [5]

Şekil 6’da tanımlanan terimler kullanılarak son döngüdeki her data noktası için plastik şekil
değiştirme bileşeni ve geri gerilme değerleri tanımlanır. Ardından, denklem (5) ve aşağıdaki
iki denklem kullanılarak kinematik pekleşme parametreleri ( Ckin ,  ) bir optimizasyon
algoritması kullanılarak hesaplanır. [5].

 jp   j 

j
E

 0p  1 

  p0

1
E
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j  j 

1   n

(8)

2

PEKLEŞME PARAMETRELERİ VE SONLU ELEMANLAR MODELİ
Bileşik, doğrusal olmayan isotropik ve kinematik pekleşme modelinde isotropik ve kinematik
pekleşme modellerinin etkileri birlikte gözlenebilmektedir ve bu da döngüsel yükleme
davranışı için gerekli bir unsurdur. Şekil 2’de sunulan deney datası kullanılarak izotropik ve
kinematik pekleşme parametreleri hesaplanmıştır. Bu aşamada, deney datasındaki bazı
kusurların giderilmesi ve uygun sonuçların elde edilmesi zor bir süreçtir. Maalesef deneysel
veriler ideal teorik verilerden farklı olabilmektedir. Bu aşamada, elastik eğrilerin yükleme ve
yüzsüzleşme bölgelerindeki eğimlerinin teorik olarak aynı olması gerekirken, deney
sonuçlarında farklı olması; datada osilasyon gözlenmesi, sınır şekil değiştirme değerlerinin
aşılması teoride öngörülmeyen ancak elimizdeki deney sonuçlarında bulunan problemlerdir.
Bu problemler, kalibrasyon aşamasının zorlaşmasına ve hatta hatalı sonuçların elde
edilmesine sebep olmaktadır. Konuyla ilgili detaylı oneriler, Arslan ve ekibi tarafindan
kaynak [12]’de sunulmustur. Bu çalışmada da, bu hataların ve zorlukların giderilmesi için
gerekli düzenlemeler ve algoritmalar geliştirilmiştir. Deney datasına bağlı problemlerin
giderilmesi için Matlab programları hazırlanmış ve Şekil 2’e verilen deney sonuçları için
kullanılan dataya ait pekleşme parametreleri Çizelge 3’deki gibi elde edilmiştir.
Çizelge 3. Kalibrasyon sonucu elde edilen İzotropik ve Kinematik pekleşme parametreleri (Yöntem 1)
İzotropik pekleşme

Kinematik pekleşme

Q

biso

Ckin



41.264

83.278

49428.59

769.79

Bir sonraki aşamada, parametreler kullanılarak geliştirilen sonlu elemanlar modeli yardımıyla
deney simule edilmiştir. Bu aşamada ABAQUS yazılımı kullanılmıştır. Şekil 7’de deney
datası ile sonlu elemanlar simülasyon sonucunun karşılaştırılması gösterilmiştir. Şekilde de
gözlendiği gibi sonuçlar birbirine yakındır ancak daha uyumlu olması beklenebilir. Ayrıca,
matematiksel modelden elde edilen sonuçlarda fiziksel olarak olmaması gereken durumlar
gözlenmektedir. Örneğin çekme bölgesinde şekil değiştirme bileşeni artarken gerilmenin
belirli bir değerden sonra sabit kalması, yani pekleşmenin gerçekleşmemesi fiziksel olarak bu
malzeme davranışına uygun değildir. Bu nedenle kalibrasyon aşamasında bazı değişikliklerin
yapılması öngörülmüş ve kinematik pekleşme modelinin daha da geliştirmesi gerektiğine
karar verilmiştir.
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Şekil 7. Deney datası ile sonlu elemanlar simulasyon sonucu (Yöntem 1)
Yukarıda bahsedilen hataların giderilmesi için, yeni kinematik pekleşme modelinde birden
fazla geri gerilme değerinin olduğu kabul edilmiştir. Kinematik pekleşme davranışını tarif
eden denklem (5), malzemedeki her şekil değiştirme değeri için aynı pekleşme parametresinin
kullanılması gerektiğini göstermektedir. Ancak, Çizelde 3’de elde edilen kinematik
parametreler, kinematik pekleşme davranışının her bölgesi için uygun sonuç vermemektedir.
Bu nedenle, data üç veya daha fazla bölgeye ayrılmalı ve her bölge için farklı kinematik
pekleşme parametresi tespit edilmelidir. Bu çalışmada üç farklı geri gerilmenin olacağı
varsayılmış ve ilgili parametreler Çizelge 4’de sunulmuştur.
Çizelge 4. Kalibrasyon sonucu elde edilen yeni isotropik ve kinematik pekleşme parametreleri
(Yöntem 2)
Isotropic hardening

Kinematic hardening

Q

biso

Ckin ,1

1

Ckin ,2

2

Ckin ,3

3

41.264

83.278

5669.1

197.29

27949

973.3

70234

3993.9

Çizelge 4’de sunulan parametrelerin kullanıldığı sonlu elemanlar modelinin simülasyon
sonuçları Şekil 8’de sunulmuştur. Şekilde görüldüğü gibi ilk döngülerde sonuç uygun
görünmesede, stabilize olmuş döngüde sonuçlar kabul edilebilir düzeydedir.
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Şekil 8. Deney datası ile sonlu elemanlar simülasyon sonucu (Yöntem 2)
SONUÇ
Sonuç olarak, bu çalışmada, bir çok kusurun bulunduğu deney sonuçlarının kalibrasyonu için
gerekli düzenlemeler yapılmış ve EN AW-5754 H22 alüminyum alaşımı için farklı iki yöntem
ile geliştirilen pekleşme parametreleri sunulmuştur. Bu parametrelerin kullanılmasıyla elde
edilen sonlu elemanlar modellerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Teorik olarak izlenmesi
gereken yolların literatürde çok açık olmasına rağmen, deney datasındaki bazi sorunlara bağlı
olarak bir takım düzenlemelerin yapılması çok önemli bir gerekliliktir. Bu düzenlemelerin
gerek duyulmasının temel sebepleri şu şekilde sıralanabilir (1) osilasyon nedeniyle Elastisite
modülünün kalsik hesaplama prosedürünün hatalı olması; (2) sınır şekil değistirme
değerlerinin aşılması; (3) yükleme ve yüksüzleşme aşamasında elastik bölgelerin eğimlerinin
farklı olması; ve (4) birden fazla geri gerilme değerinin kullanması gerekliliği. Bu sorunların
giderilmesi, çalışmada sunulan sonuçlarda da görüldüğü gibi daha hassas ve gerçekçi
sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır.
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ABSTRACT
In order to use an effective meso-scale model as a basis for deterministic large-scale structural
analysis and stochastic simulation, it is important to evaluate the sensitivity of these mesoscale models. Particularly, the way plastic behavior is described at the meso-scale level must
be considered. In the study, a single analytical criterion model was developed and tested
against various elastoplastic meso-scale models for accuracy of the criterion. Present research
will be an extension of the single content model. The problem is to examine the effect of
meso-scale models to capture the interaction between flow fields in a multi-material material.
The micro-structures are investigated taking into account the plasticity of the contents and the
bonding of these plastic regions under increasing load. In this work, the main purpose is to
examine flow patterns. The moving window generalized cell method is a technique used to
perform meso-scale homogenization.
ÖZET
Meso-ölçek homojenizasyon, kompozit mikroyapı davranışında bölgesel değişimin bazı
seviyelerinin hesaplanması için etkili bir yoldur. Bu çalışmada, hareketli pencere
genelleştirilmiş hücre yöntemi(GHY) (moving-window generalized method of cell-GMC)
kullanılarak yerel iki-fazlı mikroyapının homojenizasyon teknikler araştırılacaktır. Elastik ve
plastik malzeme davranışları anizotropik gerilme-şekil değiştirme eğrilerini oluştan GHY
kullanarak incelenecektir. Optimizasyon prosedürü genelleştirilmiş hücre yöntemi ile üretilen
veriler için en uygun olan Hill akma kriteri parametrelerini tanımlamak üzere kullanılacaktır..
GHY sonuçlarına dayanan iki tam plastik model geliştirilecek: Bunlara literatürde alt hücre
başlangıç akma modeli (the subcell initial yield model) ve matris ortalama akma modeli (the
matrix average yield model) adı verilir.
INTRODUCTION
For decades many researchers have focused on the anisotropic constitutive models of metallic
sheets which are all rolled products, whereas rare anisotropic models are adopted in hot
rolling simulations. Conventional plasticity models assume that shapes of yield surfaces are
remain fixed throughout plastic deformation. The foundation of most anisotropic constitutive
models has been based on the associated flow rule (AFR Stochastic mechanical behavior of
random media is a relevant research topic in a wide variety of applied mechanics ﬁelds, such
as composite materials, geotechnical engineering and biomechanics. A common
microstructure, which can be characterized only statistically. Engineering analyses typically
focus on global response of random media; however, increasing attention is given to the local
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ﬂuctuations of critical variables within a random medium, including local stress and strain
ﬁelds, which are more readily associated with critical failure behavior. With respect to the
macroscopic response of heterogeneous media in a deterministic sense, a large body of
literature exists on approximations of eﬀective properties based on periodic homogenization
theory [1,2], particularly in the ﬁeld of composite materials [3,4]. Parallel research eﬀorts that
attempt to account for spatial randomness of the material microstructure are based on speciﬁc
models, such as inclusion based estimates, the self-consistent method, the Mori-Tanaka
method, Hashin-Shtrikman bounds, and Beran-Milton bounds, etc. These statistics-based
bounding techniques take the lower order statistics into account through variational principles,
while they neglect the detailed probabilistic information that may have a signiﬁcant impact on
local behavior of random media. By connecting deterministic homogenization with stochastic
analysis, stochastic homogenization problems emerge, where the analogue of deterministic
periodicity becomes statistical homogeneity and ergodicity [5]. For stochastic homogenization
of random media, few computational methods [6,7] have been developed beyond the
conventional niche of the Monte Carlo method. There are even fewer schemes available for
stochastic evaluation of local behavior. Eﬀective computational approaches are therefore
desirable to enable derivation of the statistics describing the local response of random media
(e.g. stress and strain), based on the given statistics describing the random constitutive
properties. A major advantage to this model is that it can be applied to evaluate statistics
describing the random ﬂuctuations in local stress and strain ﬁelds.
PROBLEM STATEMENT
Let    denote a realization of a random medium, sampled from probability space  .
This random medium occupies a region D in R 3 with the random stiﬀness tensor C(x,ω)
described by a homogeneous stochastic tensor ﬁeld. The coordinates y in the ﬁne scale of
microstructure may be deﬁned as x , where  is a scale parameter representing the ratio
between the real length of a unit vector in the microscopic coordinates y and macroscopic
coordinates x. If we select a large enough unit cell Y, then we can assume that the boundaries
of the unit cell behave  Y -periodically. The constitutive properties can then be described by
C( y,  )  C  x ,    C  x,   . According to the theory of stochastic processes, an appropriate
length scale describing microscopic random ﬁelds is the correlation length l, deﬁned as
1/ d


l     ( )d 
 0


(1)

where q(s) is the correlation function describing the random tensor ﬁeld. C( y,  )  C  x,  
and d is the number of spatial dimensions of the random ﬁeld.
Without loss of generality, we study elasticity problems with the following governing
stochastic elliptic equations, constitutive law and boundary conditions:
 j ije  x,    fi ( x)  0 in D

(2)

 ij ( x,  )  Cijkl (y,  )ekl ( x,  ) in D

(3)

ui (.,  )  ui

 ij (,  )n j  ti

on 1 D

on  2 D

(4)
(5)

where ui ,  ij , ekl and fi are the displacement vector, the stress tensor, the strain tensor and the
body force vector, respectively. In (4) and (5), 1 D and  2 D denote the boundaries of the
domain D corresponding to displacement and stress boundary conditions, respectively. Note
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that fi, ui and ti are macroscopic quantities, independent of ε. The fourth order random tensor
ﬁeld Cijkl (y,ω) satisﬁes symmetry and positive-definiteness. The strain–displacement relation
describing ekl ( y,  )  ekl  x ,    ekl  x,   is
ekl  x,   

1
2

  u  x,     u  x,       u  x,     u  x,   
x 
l k

x 
k l

1 1
2 

x 
l k

x 
k l

(6)

where  lx   / xl ,  ly   / yl . Applying the following asymptotic expansions of ui and  ij
about scale parameter e, series expressions for displacement and stress are found to be
ui ( x,  )  ui(0) ( x,  )   ui(1) ( x, y,  )   2ui(2) ( x, y,  ) 


(7)

 ij ( x,  )    ( x, y,  )   ( x, y,  )   ( x, y,  ) 
(8)
Substituting (8) into (2), (5)–(7) into (3) and (4), and equating powers of e [1,2], we obtain the
stochastic PDE’s.
y
 yj Cijmn ( y,  )emn
( y,  )    yj Cijkl ( y,  )eklx ( x,  ) 
(9)
1

( 1)
ij

(0)
ij

(1)
ij

To solve local problem (9) in a unit cell with practical homogenization techniques, unit global
y
( y,  )
strain and periodic boundary conditions are prescribed in [8]. Note the local strain emn
depends on the global strain ekly ( x,  ) that is defined by
eklx ( x,  )  12  lxuk(0) ( x,  )   kx ul(0) ( x,  ) 
(10)
Based on the relationship between local strain and global strain defined by (9) it is
straightforward to derive an expression for the local stress
y
 ijy ( y,  )  Cijkl ( y,  )eklx ( x,  )  Cijmn ( y,  )emn
( y,  )

(11)

NUMERICAL ANALYSIS
Studying the response of composites under simple shear loading is necessary to build up the
composite yield function. Two previously introduced unit cell containing rectangular and
circular ﬁbers are studied. The study excludes the out-of-plane shear loadings. Fig.1 shows
both the conventional and higher order boundary conditions of simple shear imposed on the
unit cell with rectangular ﬁbers. Plastic strain is set to be zero at the ﬁber matrix interfaces
due to plastic ﬂow suppression.

Figure.1 Boundary conditions and geometry of the unit cell of composite with rectangular ﬁbers under simple shear loading
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Fig.2 shows the response of the unit cell with rectangular ﬁbers under simple shear loading
until E12=3.25γy, where γy=τy/Gm for diﬀerent value of the material length scale while V f =
0.2. The macroscopic elastic shear modulus, C12=1.24Gm, is higher than the matrix shear
modulus and it seems to be unaﬀected by the material length scale.

Figure.2 Stress strain response of the unit cell with rectangular ﬁber under simple
shear loading
RESULTS
In this paper a stochastic computational model is constructed to assess global eﬀective
properties and local probabilistic behavior of random media, based on stochastic
decomposition of random ﬁelds and a fast iterative numerical scheme for heterogeneous
materials. Analogous with representative volume element (RVE) used in deterministic
homogenization problems, a stochastic representative volume element (SRVE) is introduced
as a cornerstone of the computational model. With an ensemble average scheme devised for
the stochastic homogenization formulation, a closely approximated upper bound of eﬀective
properties can be derived based on solution of auxiliary stochastic equations. Meanwhile,
local ﬂuctuations can also be obtained by the relationship between global and local variables.
While SRVE size is heuristically chosen in this study, we note that a rigorous error study
deﬁning the appropriate SRVE size relative to correlation length is of great interest for future
research on stochastic homogenization problems.
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ABSTRACT
Nanobeams are widely used as a structural element for nanodevices and nanomachines. The
development of nano-sized machines depends on proper understanding of mechanical
behavior of these nano-sized beam elements. Small length scales such as lattice spacing
between atoms, surface properties, grain size etc. are need to be considered when applying
any classical continuum model. In this study, Eringen’s nonlocal elasticity theory is used and
its equations are written in cylindrical coordinates and then applied to the beam theory. The
effects of axial extension, the shear deformation and rotatory inertia are included in the
equations to capture unique dynamic behavior of the nanobeams. The governing differential
equations are solved exactly by using the initial value method. A detailed parametric study is
conducted to examine the effect of the nonlocal parameter, opening angle and slenderness
ratio on the dynamic behavior of nanobeam. In-plane free vibration of circular nanobeams
with uniform cross-section is presented.
ÖZET
Nano çubuklar, nano aletler ve nanomakinaler için yapısal eleman olarak yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Nano boyutlu makinaların geliştirilmesi, bu nano boyutlu çubuk
elemanlarının mekanik davranışlarının doğru bir şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Herhangi bir
klasik sürekli ortam modelini uygularken atomlar arasındaki kafes aralığı, yüzey özellikleri,
tane boyutu vb. gibi küçük uzunluk ölçekleri göz önüne alınmalıdır. Bu çalışmada, Eringen'in
yerel olmayan elastisite teorisi kullanılmış ve denklemleri silindirik koordinatlarda yazılarak
çubuk teorisine uygulanmıştır. Çubukların gerçek dinamik davranışlarını elde edebilmek için,
eksenel uzama, kayma deformasyonu ve dönme eylemsizliği etkileri de denklemlere dahil
edilmiştir. Diferansiyel denklemlerin kesim çözümü, başlangıç değerleri yöntemi kullanılarak
elde edilmiştir. Yerel olmayan parametrenin, çubuk açıklığının, sınır koşullarının ve narinlik
oranının nano çubuğun dinamik davranışı üzerindeki etkisini incelemek için ayrıntılı bir
parametrik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, sabit kesitliçember eksenli nano çubukların
düzlem içi serbest titreşimleri için kesin çözüm sunulmuştur.
GİRİŞ
Modern teknolojide, cihazların özellikleri büyük bir hızla gelişirken, boyutları ise aynı hızla
küçülmektedir. Boyutlar küçülmeye başladıkça, özellikle, nanometre mertebelerine
inildiğinde, malzemelerin yeni ve mükemmel fiziksel özelliklerinin ortaya çıktığı
belirlenmiştir. Atomların ve moleküllerin dizilişi tasarlanarak olağanüstü özelliklere sahip
yeni yapay malzemeler ortaya çıkarılmaktadır. Bu malzemelerle, nano boyutlarda cihazlar ve
sistemler tasarlanmaktadır. Bu yeni teknolojiye nanoteknoloji denmektedir. Nanoteknolojinin
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en önemli temel alanlarından biri nanomekaniktir. Nanomekaniğin çalışma konusu, nano
boyuttaki sistemlerin kuvvet ve yer değiştirme ilişkilerinin ve titreşim özelliklerinin analizi ile
fonksiyonel ve elastik karakteristiklerinin incelenmesidir. Özellikle, karbon nanotüplerin
keşfinden sonra, nanomekanik konusundaki çalışmalar yoğunlaşmıştır. Son zamanlarda, nano
elektromekanik sistemlerin (NEMS) ortaya çıkması ile nanomekaniğe olan ilgi oldukça
artmıştır.
Nano boyutlu çubuk yapılar, büyük rijitlik ve mukavemet değerleri, düşük yoğunlukları ve
üstün iletkenlikleriyle, nano elektro mekanik sistemlerde, ultra duyarlı algılayıcılarda, yarı
iletken nano kablolarda ve atomik kuvvet mikroskoplarında temel yapı elemanları olarak
kullanılmaktadır [1]. Bu malzemelerin boyutları çok küçük olduğundan, deney yapmak çok
güçtür. Yapılan deneysel çalışmalar, mikro ve nano ölçekteki malzemenin mekanik
özelliklerinin ve mekanik davranışının boyuta bağlı olduğunu göstermektedir. Nano ölçekteki
malzemenin elastiklik modülünün normal boyutlardaki malzemelerinkine göre aşırı yüksek
olduğu bulunmuştur [2, 3]. Salvetat vd. [4] karbon nanotüplerin elastik modülünün 1 TPa
civarında olduğunu hesaplamıştır. McFarland ve Colton [3] mikro konsol kiriş için ölçülen
rijitlik değerlerinin klasik kiriş teorisi ile ölçülen değerlere göre 4 kat daha büyük olduğunu
belirtmiştir. Nano çubukların yapısal eleman olarak, biyosensor [5], MEMS (mikro elektromekanik sistemler) ve NEMS cihazlar [6] gibi birçok alanda kullanımı söz konusudur.
Son yıllarda, yerel olmayan sürekli ortamlar için kullanışlı çeşitli teoriler geliştirilmiş ve
çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır. Bunların en yaygın olanlarından biri, verilen bir noktadaki
gerilme durumunun cismin üzerindeki bütün noktalardaki birim şekil değiştirme durumlarıyla
belirlendiği Eringen’in integral teorisi veya yerel olmayan elastisite teorisidir [7-9]. Berrabah
vd. [15] basit mesnetli bir nano çubuğun eğilme burkulma ve serbest titreşimlerini incelemek
üzere, bir yerel olmayan kayma deformasyonu teorisi ortaya atmıştır. Eringen’in yerel
olmayan elastisite teorisi, boyuta bağlı sürekli ortam modelleri arasında ön plana çıkmaktadır
[10-13]. Nano çubukları, sonlu eleman yöntemini kullanarak inceleyen çalışmalar da
mevcuttur [14, 15].
Literatür incelemesi nano çubukların statik davranışıyla ilgili daha önce yapılan çalışmaların
genellikle doğru eksenli çubuklarla sınırlı kaldığını göstermektedir. Eğri eksenli nano
çubuklarla ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur [16-18]. Bunların bir çoğu eksenel uzama ve
kayma deformasyonu etkilerini ihmal etmekte, sayısal ve yaklaşık çözüm yöntemlerini
kullanmaktadırlar.
Bu çalışmada, düzlemsel eğri eksenli nano çubukların dinamik davranışları, yerel olmayan
elastisite teorisinin genel denklemleri kullanılarak incelenmiştir. Eringen [1] tarafından
verilen yerel olmayan elastisite teorisinin genel denklemleri, silindirik koordinatlarda
yazılarak, çubuk denklemleri elde edilmiştir. Çubuğun statik davranışını ifade eden bu
denklemlerden hareketle, d’Alembert prensibi yardımıyla, dinamik davranışları ifade eden
denklemlere ulaşılabilmektedir. Kesin çözüm, sadece, sabit kesitli, çember eksenli çubuklar
için söz konusu olmaktadır. Titreşim ile ilgili çeşitli problemler çözülerek, doğal frekanslar
elde edilmiştir. Ayrıca, elde edilen frekanslar yardımıyla mod şekilleri de çizilmiştir. Boyut
parametresi, çubuk açıklığı, narinlik oranı gibi bazı parametrelerin değişiminin çubuğun
dinamik davranışına etkisini göstermek amacıyla çeşitli örnekler verilmiştir. Sonuçlar,
etkilerin göz önüne alındığı ve alınmadığı farklı durumlar için hesaplanmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Yerel ve yerel olmayan elastisite teorisinin gerilme tensörleri arasındaki ilişki Eringen
tarafından;
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(1 − 𝛾 2 ∇2 )𝝈𝑛𝑙 = 𝝈𝑙

(1)

olarak verilmektedir. Burada, 𝛾 yerel olmayan parametreyi, ∇2 Laplasyen operatörünü, 𝝈𝑛𝑙
yerel olmayan elastisite teorisinin gerilme tansörünü, 𝝈𝑙 yerel (klasik) elastisite teorisinin
gerilme tansörünü göstermektedir. Bu tensörel ifade, silindirik koordinatlarda yazılarak yerel
(klasik) ve yerel olmayan elastisite teorilerindeki gerilmeler arasındaki ilişki elde edilir. Bu
denklemler çubuk varsayımıyla kesit üzerinde integre edilerek, 𝜃 koordinatındaki kesit
tesirleri olan 𝐹𝑛𝑛𝑙 , 𝐹𝑡𝑛𝑙 ve 𝑀𝑏𝑛𝑙 ile 𝐹𝑛𝑙 , 𝐹𝑡𝑙 ve 𝑀𝑏𝑙 arasındaki ilişki,

𝑀𝑏𝑛𝑙

𝐹𝑡𝑛𝑙 −

𝛾2

𝜕 2 𝐹𝑡𝑛𝑙
= 𝐹𝑡𝑙
2
2
𝜕𝜃
(𝑅(𝜃))

𝐹𝑛𝑛𝑙 −

𝛾 2 𝜕 2 𝐹𝑛𝑛𝑙
= 𝐹𝑛𝑙
[𝑅 (𝜃 )]2 𝜕𝜃 2

(2)
(3)

𝛾 2 𝜕 2 𝑀𝑏𝑛𝑙
𝛾 2 𝑛𝑙
−
+
𝐹 = 𝑀𝑏𝑙
[𝑅(𝜃 )]2 𝜕𝜃 2
𝑅 (𝜃 ) 𝑡

(4)

olarak elde edilir:Yukarıdaki ifadeler yerel elastisite teorisinin çubuğun düzlemindeki statik
davranışını ifade eden denklemlerinde [19] yerine konularak, yerel olmayan elastisite
teorisinin statik davranışlarını ifade eden çubuk denklemleri elde edilir [20]. D’Alembert
prensibi ile bu denklemleri kullanarak, eğri eksenli çubukların titreşimlerini ifade eden
denklemler şu şekilde elde edilir:
𝑅(𝜃)

𝑑𝑤(𝜃)
=
𝑑𝜃
𝑅(𝜃)

+

+

𝛾2

(1 + 𝐸𝐴(𝜃) [𝑅(𝜃)]2 𝑅(𝜃 )𝜌𝐴(𝜃 )𝜔2)
𝑅(𝜃)

𝛾2

(1 − 𝐸𝐴(𝜃) [𝑅(𝜃)]2 𝑅𝜌𝐴(𝜃 )𝜔2 )

𝑢(𝜃)

𝛾2

𝑑𝑅
𝜌𝐴(𝜃 )𝜔2
𝐸𝐴(𝜃) [𝑅(𝜃)]2 𝑑𝜃
𝑤(𝜃)
𝑅(𝜃)
𝛾2
(1 − 𝐸𝐴(𝜃) [𝑅(𝜃)]2 𝑅𝜌𝐴(𝜃 )𝜔 2 )
𝑅(𝜃)
𝛾2
(1
+
)
[𝑅(𝜃)]2
𝐸𝐴(𝜃)
𝐹𝑡𝑛𝑙 (𝜃 )
𝑅(𝜃)
𝛾2
2
(1 − 𝐸𝐴(𝜃) [𝑅(𝜃)]2 𝑅𝜌𝐴(𝜃 )𝜔 )
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𝑘𝑛 [𝑅(𝜃)]2

𝛾2

𝐺𝐴(𝜃)

[𝑅(𝜃)]2

𝜌𝐴(𝜃 )𝜔2 )
𝑑𝑢(𝜃)
𝐺𝐴(𝜃) [𝑅(𝜃)]2
=−
𝑤 (𝜃 )
𝑘 [𝑅(𝜃)]2 𝛾2
𝑑𝜃
(1 − 𝑛
𝜌𝐴(𝜃 )𝜔 2 )
(1 +

𝛾2

𝑘𝑛 𝑅(𝜃)

+
(1

𝑑𝑅

𝜌𝐴(𝜃 )𝜔2
𝐺𝐴(𝜃) [𝑅(𝜃)]2 𝑑𝜃
𝑢(𝜃)
𝑘 [𝑅(𝜃)]2 𝛾2
− 𝑛𝐺𝐴(𝜃) [𝑅(𝜃)]2 𝜌𝐴(𝜃 )𝜔 2 )
𝑅 (𝜃 )

+

𝑘𝑛 [𝑅(𝜃)]2

(1 −

𝐺𝐴(𝜃)
𝑘𝑛 𝑅(𝜃)

+
(1 −

𝛾2
[𝑅(𝜃)]2

(1 + [

𝜌𝐴(𝜃 )𝜔 2 )
𝛾2

𝑅(𝜃)]2

𝐺𝐴(𝜃)
𝑘𝑛 [𝑅(𝜃)]2

𝛾2

𝐺𝐴(𝜃)

[𝑅(𝜃)]2

)

𝜌𝐴(𝜃 )𝜔 2 )

Ω 𝑏 (𝜃 )

(6)

𝐹𝑛𝑛𝑙 (𝜃 )

𝑅(𝜃)
𝛾2
[𝑅 (𝜃 )]2 𝜌𝐴(𝜃 )𝜔2
𝐸𝐼𝑏 (𝜃) (𝑅(𝜃))2

𝑑Ω𝑏 (𝜃)
=−
𝑢 (𝜃 )
[𝑅(𝜃)]2 𝛾2
𝑑𝜃
(1 − 𝐸𝐼 (𝜃) [𝑅(𝜃)]2 𝜌𝐼𝑏 (𝜃 )𝜔 2 )
𝑏

+

𝑅(𝜃)
𝛾2
𝑑𝑅
𝜌𝐼𝑏 (𝜃 )𝜔2
𝐸𝐼𝑏 (𝜃) (𝑅(𝜃))2 𝑑𝜃
[𝑅(𝜃)]2

(1 −

𝐸𝐼𝑏

+
(1 −
+
(1 −

𝛾2

𝜌𝐼𝑏 (𝜃 )𝜔 2 )
(𝜃) [𝑅(𝜃)]2

Ω 𝑏 (𝜃 )

𝑅(𝜃)

𝐸𝐼𝑏 (𝜃)
[𝑅(𝜃)]2 𝛾2
𝜌𝐼𝑏 (𝜃 )𝜔 2 )
𝐸𝐼𝑏 (𝜃) [𝑅(𝜃)]2
𝑅(𝜃)
𝛾2
𝑑𝑅
𝐸𝐼𝑏 (𝜃) (𝑅(𝜃))2 𝑑𝜃
[𝑅(𝜃)]2

𝛾2

𝐸𝐼𝑏 (𝜃) [𝑅(𝜃)]2

𝜌𝐼𝑏

(𝜃 )𝜔 2 )

(7)
𝑀𝑏𝑛𝑙 (𝜃 )

𝐹𝑛𝑛𝑙 (𝜃 )

𝑑𝑀𝑏 (𝜃)
= −𝑅(𝜃 )𝜌𝐼𝑏 (𝜃 )𝜔2 Ω𝑏 (𝜃) − 𝑅(𝜃 )𝐹𝑛 (𝜃 )
𝑑𝜃

(8)

𝑑𝐹𝑡 (𝜃)
= −𝑅(𝜃 )𝜌𝐴(𝜃 )𝜔2 𝑤(𝜃 ) + 𝐹𝑛 (𝜃 )
𝑑𝜃

(9)

𝑑𝐹𝑛 (𝜃)
= −𝑅 (𝜃 )𝜌𝐴(𝜃 )𝜔2 𝑢(𝜃) − 𝐹𝑡 (𝜃 )
𝑑𝜃

(10)

eşitlikleri elde edilir. Bu denklemler; matrisel formda;
𝑑𝐲(𝜃)
= 𝐀(𝜃 )𝐲(𝜃)
𝑑𝜃

(11)

olarak yazılabilir. Burada 𝐀(𝜃 ) matrisi, katsayılar matrisidir.Bu diferansiyel denklem
takımının kesin analitik çözümü, katsayılar matrisinin sabit olması durumunda mevcuttur. Bu
durum, sabit kesitli çember eksenli çubuğa karşı gelmektedir. Bu denklem takımının başlangıç
değerleri yöntemiyle kesin çözümü de;
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(12)

𝒚(𝜃) = 𝑒 𝑨𝜃 𝒚𝑜

olarak bilinmektedir [21]. Burada, 𝒚𝑜 referans koordinatındaki başlangıç değerleri vektörü,
𝐀(𝜃) katsayılar matrisidir. Başlangıç değerleri vektörü 𝒚𝑜 değerleri, sınır şartları yardımıyla
elde edilecektir. Ancak, sınır şartlarından elde edilen denklemler homojen denklem takımı
oluşturmaktadır. Bu homojen denklem takımının sıfırdan farklı çözümünün olması için
katsayılar matrisinin determinantının sıfır olması gerekmektedir. Buradan elde edilecek
denklemin çözümü, frekans değerlerini vermektedir. Ayrıca, elde edilen frekanslar
yardımıyla, denklemler, değişkenlerden birine göre normalize edilerek mod şekilleri de elde
edilmiş ve mod şekilleri çizilmiştir.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde, 𝜃𝑇 çubuğun toplam açıklığının, mesnetleme durumunun, 𝜆 narinlik oranının ve
𝑅/𝛾 boyut parametresinin doğal frekanslara etkileri incelenmiştir.
İlk olarak, boyut parametresi 𝑅/𝛾’nın ve toplam açıklık 𝜃𝑇 ’nin, yerel olmayan teorinin
verdiği frekansa etkileri incelenmiştir. Bunun için, narinlik oranı 𝜆 = 50 olan çubuğun birinci
doğal frekanslarına olan etki ele alınmıştır. Boyutsuz frekans değeri;
𝑐 = (𝑅0 𝜃𝑇 )2 √

𝜌𝐴0
𝜔
𝐸𝐼𝑏0

(13)

olarak belirlenmiştir.

𝑹
(𝟏 … . 𝟐𝟎)
𝜸

𝜽𝑻 (𝟏𝟎° … 𝟏𝟖𝟎° )

𝑹
(𝟏 … . 𝟐𝟎)
𝜸

𝜽𝑻 (𝟏𝟎° … 𝟏𝟖𝟎° )

Şekil 1. Ankastre-ankastre mesnetli çubuğun birinci frekans katsayısı 𝑐’nin ve doğal
frekansının 𝑅/𝛾 ve 𝜃𝑇 ile değişimi (𝜆 = 50).
Şekil 1’de, 𝑅/𝛾 ve toplam açıklık 𝜃𝑇 ’nin, yerel olmayan teorinin verdiği boyutsuz frekansa ve
frekansa olan etkileri görülmektedir. Burada, 𝑅/𝛾’nın ve 𝜃𝑇 ’nin küçük değerlerinde doğal
frekansın önemli değişimler gösterdiği, büyük 𝑅/𝛾 ve 𝜃𝑇 değerlerinde ise, frekansın pek
etkilenmediği görülmektedir.
Şekil 2’de, yerel ve yerel olmayan teorilerle hesaplanan boyutsuz frekansların oranına 𝑅/𝛾 ve
𝜃𝑇 ’nin etkisi görülmektedir. Boyut parametresi 𝑅/𝛾 ve toplam açıklık 𝜃𝑇 ’nin büyük
değerlerinde, boyutsuz frekanslar oranının hemen hemen sabit kaldığı ve 𝑅/𝛾 ile 𝜃𝑇 ’nin
küçük değerlerinde ise önemli değişiklikler gösterdiği görülmektedir.
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𝑹
(𝟏 … . 𝟐𝟎)
𝜸

𝜽𝑻 (𝟏𝟎° … 𝟏𝟖𝟎° )

Şekil 2.Ankastre-ankastre mesnetli çubuğun yerel ve yerel olmayan birinci frekans katsayıları
oranının 𝑅/𝛾 ve 𝜃𝑇 ile değişimi (λ = 50).
𝑅

(𝜃𝑇 = 30o , 𝜆 = 150, 𝛾 = 1).
Şekil 3’te, açıklığı 𝜃𝑇 = 30𝑜 ve narinlik oranı 𝜆 = 150 olan ankastre-ankastre mesnetli
çubuğun hem yerel olmayan hem de yerel teorinin verdiği denklemler kullanılarak elde edilen
ilk dört mod şekilleri verilmektedir. Burada verilen tüm şekillerde, siyah çizgiyle gösterilen
eğri, şekil değiştirmemiş çubuğun eksenini, kırmızıyla gösterilen çizgi, yerel olmayan
teoriden elde edilen mod şeklini ve maviyle gösterilen çizgi de yerel teorinin verdiği mod
şeklini göstermektedir. Üçüncü mod şeklinde, yerel teorinin mod şeklinde, eğilme şekil
değiştirmesi baskın iken, yerel olmayan teorinin mod şeklinde, eksenel şekil değiştirmenin
daha baskın olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Ankastre-ankastre mesnetli çubuğun ilk dört mod şekli.
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Şekil 4’te, açıklığı 𝜃𝑇 = 120𝑜 ve narinlik oranı 𝜆 = 150 olan çubuğun ilk dört mod şekli
verilmektedir. Bu şekilden, yerel ve yerel olmayan teorilerin hesapladığı mod şekillerinin
benzer karakterde olduğu görülmektedir. Bu çubuğun birinci mod şeklinin, açıklığı 𝜃𝑇 = 30𝑜
ve narinlik oranı 𝜆 = 150 olan çubuğun birinci modundan (Şekil 3) farklı olduğu, ikinci mod
şekline (Şekil 3) benzediği dikkat çekmektedir. Bu, yerel teoride görülen mod geçişinin, yerel
olmayan teoriyle hesaplanan sonuçlarda da görüldüğünü ortaya koymaktadır [38].

Şekil 4. Ankastre-ankastre mesnetli çubuğun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü mod
R
şekillleri (𝜃𝑇 = 120o , λ = 150, γ = 1).
SONUÇLAR
Bu çalışmada, Eringen’in yerel olmayan elastisite teorisinde verilen denklemler, silindirik
koordinatlarda düzenlenmiş ve bu denklemler çubuk teorisine uygulanmıştır. Daha önce,
doğrusal çubuklar için yapılan çalışmalarda, bu denklemler, kartezyen koordinatlarda
yazılarak, denklemlerde yerine konmuştur. Yerel olmayan elastisite teorisinin denklemlerinin,
silindirik koordinatlarda yazılması, kartezyen koordinatlarda yazılmasına göre oldukça
karmaşıktır. Ayrıca, silindirik koordinatlarda yazılmış olan bu denklemlerin, eğri eksenli
çubuk teorisine uyarlanması da oldukça karmaşıktır. Daha önce, literatürde bulunan, eğri
eksenli çubuklarla ilgili çalışmalarda, genellikle, kartezyen koordinatlardakine benzer
denklemler varsayımıyla, çözüm önerileri bulunmaktadır.
Boyut parametresi 𝑅/𝛾 ve toplam açıklık 𝜃𝑇 ’nin büyük değerlerinde, 𝜔𝑛𝑙 /𝜔𝑙 frekanslar
oranının hemen hemen sabit kaldığı ve 𝑅/𝛾 ve 𝜃𝑇 ’nin küçük değerlerinde ise önemli
değişiklikler gösterdiği görülmüştür. Her 𝜃𝑇 toplam açıklık değeri için, 𝑅/𝛾’nın artmasıyla
frekanslar oranının bir değere yakınsadığı, yani yerel olmayan etkinin azaldığı görülmektedir.
Küçük eğrilik yarı çaplarında ve küçük açıklık oranlarında frekans değerlerinde önemli
değişiklikler görülmektedir. Açıklık değeriyle boyutsuz frekansın değişimi de beklendiği gibi,
küçük değerlerde hızlı bir artma ve sonrasında ise nispeten yavaş bir azalma gösterdiği tespit
edilmiştir.
Çember eksenli sabit kesitli çubuğun yerel olmayan ve yerel frekans oranları 𝜔𝑛𝑙 /𝜔𝑙 ’nın,
boyut parametresi 𝑅/𝛾 ve toplam çubuk açıklığı 𝜃𝑇 ile değişimi incelendiğinde; küçük çubuk
açıklığı değerlerinde, narinlik oranı arttıkça, frekans oranının boyut parametresinden daha çok
etkilendiği, büyük açıklık değerlerinde ise narinlik oranının değişiminin etkisinin daha az
olduğu görülmüştür.
Narinlik oranı büyük olan çubuklarda, yerel teoride olduğu gibi, yerel olmayan teoride de
mod geçişi gözlenmiştir [22]. Mod geçişi, çubuk açıklık değerinin artışıyla birinci mod
şeklinin, bir formdan başka bir forma geçmesidir. Yerel ve yerel olmayan teorilerin mod
şekillerinin birbiriyle aynı olduğu görülmüştür. Aynı çubuk için yerel teorinin hesapladığı
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mod şeklinin, eğilme şekil değiştirmesi baskın şekilde oluştuğu, buna karşın, yerel olmayan
teorinin hesapladığı mod şeklinin ise,eksenel şekil değiştirmenin daha baskın olarak ortaya
çıktığı tespit edilmiştir.
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PARAMETRİZE ETME
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ABSTRACT
In this work, we present a Chebyshev Polynomial Based Model Reference Adaptive Control
(MRAC) with aerospace applications. To parametrize the structured and unstructured
uncertainty on the system, Chebyshev Polynomials are rewritten in terms of time. Beside the
superb polynomial approximation property, fewer variables need in adaptive element
facilitates the controller design process. We show and discuss the simulation results of MRAC
with time based Chebyshev Polynomials on aircraft nonlinear dynamics by considering
tracking performance with the reference model to be followed.
ÖZET
Bu çalışmada, Chebyshev Polinomlarına dayalı Model Referans Uyarlamalı Kontrolcülerin
(MRAC) havacılık alanındaki uygulamaları sunulmaktadır. Sistem üzerindeki yapılandırılmış
ve yapılandırılmamış belirsizlikleri parametrize etmek için Chebyshev Polinomları zaman
açısından yeniden yazılmıştır. Mükemmel polinomsal yaklaşma özelliğinin yanı sıra,
uyarlanabilir elemanda daha az değişkene ihtiyaç duyulacak olması kontrolcü tasarım sürecini
kolaylaştırır. Takip edilecek referans model ile takip performansını göz önüne alarak, hava
aracının doğrusal olmayan dinamikleri üzerinde zamana bağlı Chebyshev Polinomları ile
MRAC simülasyon sonuçları gösterilecek ve tartışılacaktır.
GİRİŞ
Adaptif kontrol, 1950'lerin başından beri kontrol teorisinde çok popüler bir konudur. Adaptif
kontrol alanı, gerçek sistemi tam olarak temsil etmeyen modellerin kontrolü ile ilgilenir. İki
model arasındaki farkın kaynakları: doğrusallaştırma hataları, modeldeki derece düşürümü,
ideal durum varsayımları ve harici doğrusal/doğrusal olmayan bozucu etkilerdir. Bu kaynaklar
sistem üzerinde bir belirsizlik olarak kabul edilir ve çoğunlukla doğrusal değildir. LQR
optimal kontrolcüleri, sistem giriş kanallarında bulunan zamana veya model durumlarına bağlı
doğrusal olmayan belirsizlikler ile başa çıkabilir. Bu tür belirsizlikler "eşleşmiş" olarak
adlandırılır. Bu eşleşme koşulu, bir çözüm kümesi bulunması halinde kontrolcünün eşleşmiş
belirsizliği ortadan kaldırabileceğini söyler. Bununla birlikte, LQR kontrolcüleri tüm
belirsizlik sınıflarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve sadece özel bir
belirsizliği iptal etmeye uygun değildir. Başka bir deyişle, LQR kontrolcüler kontrol sistemi
tasarımı için gereğinden fazla biçimde çalışabilir ve bu kısım adaptif kontrolcülerin son
derece etkili olduğu noktadır [1].
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Uyarlamalı kontrol doğrudan uyarlamalı kontrol ve dolaylı uyarlamalı kontrol olarak iki gruba
ayrılır. Dolaylı uyarlamalı kontrolün aksine direkt uyarlamalı kontrolün temel özelliği
kontrolcü parametrelerini doğrudan uyarlamaktır. Bu özellik kontrolcüye hızlı uyum süreci
sağlar ve en yaygın olarak kullanılan doğrudan uyarlanabilir kontrolcüerin, yani Model
Referans Adaptif Kontrolcülerin (MRAC) başlangıç noktasıdır. MRAC konsepti 1958'de
Whitaker [2] tarafından önerilmiştir. MRAC'ın temel amacı, üzerinde belirsizlikler olan bir
sistemin istenilen model tepkisini takip etmesini sağlamaktır. Bu nedenle, MRAC
kontrolcülerinin kontrolcü katsayısını ayarlamak için ağırlık güncelleme yasasına ve sistem
üzerindeki belirsizliği parametrize etmek için de uyarlanabilir elemana ihtiyacı vardır.
Belirsizliğin kesin bir yapısı yoksa uyarlanabilir elemanın bu belirsizliği parametrize etmesine
ihtiyaç vardır ve evrensel yaklaşıcılar bu amaç için yaygın olarak kullanılır. Son yıllarda, Tek
Gizli Katmanlı Sinir Ağları ve Radyal Tabanlı Sinir Ağları yapılandırılmamış belirsizliği
tahmin etmek için sıklıkla kullanılmaktadır. Yeni bir yaklaşım olarak, fonksiyonel yaklaşım
için Chebyshev Polinomları taban fonksyionu olarak kullanılmıştır [3] ve Chebyshev
Polinomları’nın diğer tüm polinom tipleri üzerinde en iyi fonksiyon yaklaşımını sağladığı
gösterilmiştir [4].
Bu yazıda, bir hava aracı dinamiğinin doğrusal olmayan modeline MRAC kontrolcüsü
tasarlanmaktadır. Temel/nominal kontrolcü sistem üzerinde herhangi bir belirsizlik olmadığı
durumda kapalı döngü kararlılığını sağlayan bir LQR kontrolcüsüdür. Sistemdeki
belirsizlikleri parametrize etmek için Chebyshev Polinomları kullanılmıştır. Bununla birlikte,
bu polinomlar genel kullanımından (sistem duruma bağlı) farklı olarak, ortogonal özelliğini
de koruyarak zamana bağlı olacak şekilde yeniden yazılmıştır. Bu yöntem, MRAC
kontrolcüsünün uyarlanabilir elemanında daha az parametre ihtiyacı sağlar ve tasarımı daha
kolay hale getirir.
Doğrusal olmayan hava aracı sistemi için, kontrolcü wing-rock dinamiği üzerinde kullanmıştır
ve bu dinamik, ileriki zamanlarda helikopter dinamiği ile değişecektir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Bu bölümde, sistem durumlarının referans modelin durumlarını asimptotik ve düzenli olarak
izlemesini sağlayacak model referans adaptif kontrolcü tasarım metodolojisi anlatılacaktır. İlk
olarak bir MRAC problemi belirtilecektir. Aşağıdaki belirsiz sistemi göz önünde
bulundurursak:

, sistem durum vektörü,
kontrol girdisi,
ve
sabit
matrislerdir. Ayrıca, (A, BΛ) çifti kontrol edilebilir ve Λ diyagonaldir.
,
eşleşmiş bir belirsizliktir ve
’in bileşenleri (
) bilinmeyen katsayılar
ile lokal
Sürekli-Lipschitz
taban fonksiyonlarının lineer kombinasyonu olarak parametrize
edilebilir.

Takip edilecek referans modelini yazacak olursak:

vektörü,

Hurwitz referans model durum vektörü,
Hurwitz ve
.
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Hata vektörünü tanımlayacak olursak,
Daha sonra modele nominal kontrolcüyü uygularsak,
Kapalı döngü sistemi şu şekilde yazılır:

ve
varolduğunu varsayarsak, kapalı döngü sisteminin referans model ile aynı olacağı
ve limitlenmiş herhangi bir referans girişi
için istenen takip performansına ulaşılacağı
görülür.
Kontrol yasasını yazacak olursak,

tahmini ağırlık matrisidir.
Son olarak, e-modifikasyon ile [5], ağırlık güncelleme yasası yazılır.

pozitif öğrenme oranı, pozitif e-modifikasyon terimi,
simetrik pozitif çözümüdür.

için; W, belli limitler dahilinde kalır ve

Her

Lyapunov denkleminin

iken

olur.

Belirsizliklerin Parametrize Edilmesinde Chebyshev Polinomlarının Kullanılması:
Chebyshev polinomları, özellikle diğer fonksiyonlara yaklaşım için uygun olan özel bir
polinom sınıfı oluştururlar [6]. Chebyshev polinomları evrensel yaklaşıcılardır ve sayısal
analiz için yaygın olarak kullanılırlar.
Birinci dereceden Chebyshev polinomu

ve
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Eşleşmiş belirsizliği Chebyshev polinomları ile parametrize edecek olursak,

Bu yaklaşımı kullanmak için durum bilgisine ihtiyacımız vardır. Ayrıca, sistemdeki
belirsizlikten etkilenen birden fazla sistem durumu olabilir. Ama yaklaşımı aşağıdaki gibi
zamana bağlı yaparsak,
Chebyshev polinomlarının yeni hali şu şekilde olur,

Sonuç olarak, Chebyshev polinomları yalnızca zamana bağlı olacak şekilde yazılmış olur. Bu
sayede sistem üzerindeki belirsizlikler daha az parametre ile ifade edilmektedir ve bu yöntem
hızlı adaptasyon süreci sunmaktadır.

SAYISAL SONUÇLAR
Wing-rock dinamiği üzerinde kontrolcü testleri:
Bildiğimiz wing-rock dinamiğini düşünürsek,

yuvarlanma açısı,

yuvarlanma açısal hızı ve

delta kanatlı uçağın kanatçık girdisidir.

Referans model doğal frekansı 0.9 rad/s ve sönümleme oranı 0.707 olan ikinci dereceden bir
dinamik olarak seçilmiştir.
Herhangi bir belirsizlik, gürültü ve bozulma olmadığı durumda, referans sistem ve gerçek
sistem tepkisi Şekil 1'de verilmektedir. Ayrıca, sisteme
normunda bir gürültü ve ±10°
rastgele kanatçık girdisi verilmektedir. Sistemin yeterince fazla bozulması için yüksek girdiler
seçilmiştir.
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Şekil 1: Nominal Kontrolcü Tepkisi

Şekil 2: Zamana Bağlı Chebyshev Polinomları ile Model Referans Adaptif Kontrolcü Tepkisi

Şekil 3: Toplam Kontrol Girdisi ve Uyarlanabilir Ağırlıklar
666
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Helikopter dinamiği üzerinde kontrolcü testleri:
Yunuslama, yuvarlanma ve sapma eksenlerindeki helikopter dinamiğini ele alalım.

gövde koordinat sistemi x eksenindeki doğrusal hızı,
gövde koordinat sistemi y
eksenindeki doğrusal hızı, yuvarlanma açısal hızı, yunuslama açısal hızı, sapma açısal
hızı,
yuvarlanma açısı,
yunuslama açısı,
sapma açısı,
pilot kumandasının
boylamsal hareketi,
pilot kumandasının yanal hareketi ve
pedal girdisidir.
R-50 model helikopterin 100m yüksekliğinde asılı kalma durumunda denge halindeki sistem
matrisleri aşağıdaki gibidir.

Görüldüğü üzere helikopter dinamiğinin birleşiklik derecesi yüksektir ve bu dinamik uçuş
sırasında istenen bir özellik değildir. Bu nedenle referans model olarak birleşiklik derecesi
sıfır olan ve belirtilen eksenlerde durum komutlama ve tutma kapasitesi olan aşağıdaki model
seçilmiştir.

20. Ulusal Mekanik Kongresi

667

Gürler1, Kutay2

Görüldüğü gibi referans model birleşik olmayan bir dinamik içermektedir. Referans model
tepkisi komutlanan eksendeki açıya ulaşacak ve tutacak şekildedir. Daha önce bahsedilen
ve
kazanç matrisleri hesaplanır ve kapalı döngü sistem elde edilirse, bu sistemin referans
model ile aynı olduğu garanti edilecektir. Nominal kontrolcü kazançları uygulanarak sistemde
herhangi bir bozucu etki yokken kapalı döngü sistemin davranışına bakacak olursak,

Şekil 4: Durum Komutlarına Nominal Kontrolcü ve Referans Model Tepkileri
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Daha sonra sistem giriş kanalları üzerine bozucular eklenerek adaptif kontrolcünün bozucuyu
sönümleme performansı gösterilebilir. Ayrıca sistem denge noktası dışında bir noktadan
başlatılarak kontrolcünün sistemi tekrar denge noktasına götürmesi amaçlanmaktadır.

Şekil 5: Sistem giriş kanallarındaki bozucu etkiler

Şekil 6: Durum Komutlarına Adaptif Kontrolcü ve Referans Model Tepkileri
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Şekil 7: Adaptif Kontrolcü Girdileri
SONUÇLAR
Şekil 1'de görüldüğü gibi nominal kontrolcü, özellikle sistemde harici bir bozucu ve sensör
gürültüsü olduğunda makul takip performansı sağlamamaktadır. Bu amaçla uyarlanabilir
kontrolcü sisteme eklenmiştir. Harici bozucu yapılandırılmamış belirsizlik olduğundan,
Chebyshev Polinomları gibi evrensel yaklaşımcılar model referans adaptif kontrolünde
parametrizasyon için iyi bir seçim olacaktır.
Şekil 2'de, uyarlamalı kontrolcünün tepkisi verilmiştir. Chebyshev Polinomlarının sistem
üzerindeki belirsizliklere zamana bağlı Chebyshev fonksiyonları ile iyi bir biçimde
yaklaştığını açıkça görüyoruz. Bu belirsizlikler, eşleşmiş belirsizlik f(x), sensör gürültüsü ve
kanatçık üzerindeki bozuculardır. Şekil 3'te, sistem üzerindeki toplam girdi ve uyarlanabilir
ağırlıklar gösterilmiştir. Tüm uyarlanabilir ağırlıkların belirli bir limit altında kaldığı ve
sistemdeki toplam girdinin makul aralıkta olduğu açık bir şekilde söylenebilir.
Şekil 4’te helikopter dinamiğinin nominal kontrolcüler sayesinde referans olarak seçilen
model ile birebir tepkiyi verdiği gösterilmektedir. Sistem üzerine Şekil 5’teki gibi bozucu
girdiler eklenmesine rağmen adaptif kontrolcü Şekil 6’daki takip performansını göstermekte
ve sistem üzerindeki belirsizliklere karşı sönümleyici bir etki göstermektedir. Son olarak Şekil
7’de görüldüğü üzere Chebyshev fonksiyonları sistem üzerindeki belirsizliğe iyi bir şekilde
yaklaşmış ve Şekil 5’teki bozucu etkilerin tersi yönde girdi üreterek sistem üzerindeki
belirsizliği yok etmiştir.
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ABSTRACT
Rotating disks are frequently used applications of engineering problems. They are used in
rotating machinery, turbines, grinding wheels, gears, hard disk drives etc. The rotation has a
significant impact on the mechanical properties of rotating disks so the effects of rotation
must be included into calculations in order to make more accurate predictions on mechanical
characteristics of rotating disks. In this study, disks are modelled as thin plates and Galerkin
approach is used to analyze forced vibration characteristics of rotating disks that have
perpendicular spacefixed force affecting on them. The force creates the excitation. The power
spectrum and Campbell diagrams are plotted following the differential equations of motion
that are solved by suggested Galerkin shape functions.
ÖZET
Dönen diskler sıkça karşılaşılan mühendislik problemlerindendir. Uygulama alanları olarak
dönen makinalar, taşlama makinası, çarklar ve hard disk gibi örnekler verilebilir. Dönmenin
mekanik özelliklere etkisi önemlidir bu nedenle bu etkilerin hesaba katılması, sistemin
mekanik davranışının doğru analiz edilmesi ve doğru öngörüler yapılması açısından
gereklidir. Bu çalışmada, disk, ince plak olarak modellenmiştir ve zorlanmış titreşim
karakteristikleri Galerkin yöntemiyle analiz edilmiştir. Disklerin üzerine konumu sabit ve dik
bir kuvvet etkimektedir. Bu kuvvet titreşimi tahrik etmektedir. Hareket denklemleri, güç
spektral yoğunluğu ve Campbell diyagramları çalışmanın içinde yer almaktadır.
GİRİŞ
Hareketli ve duran disklerin mühendislik tarafından incelenmeye başlaması oldukça eskiye
dayanır. Diskler üzerinde yapılan çalışmaların, çoğu konu ve durumda olduğu gibi,
endüstrideki ihtiyaçlara paralel olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi disklerin; türbinler,
dairesel testereler, dişliler, taşlama makinaları gibi kullanım alanları vardır ve kullanım
alanları oldukça fazladır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda,
disklerle ilgili çalışmaların bilgi depolama endüstrisi yönüne doğru kaydığı gözlenmektedir.
Disklerle ilgili ilk çalışmalar diskin ince plak olarak lineer elastik teoriyle modellenmesiyle
başlamıştır [1,2]. Disklerin titreşimlerinin incelenmesi, mod şekillerinin ve doğal
frekanslarının belirlenmesi şeklinde olmuştur [3-13]. Diskin dönmesinin söz konusu olmadığı
stasyoner durumda, çözümü Bessel deklemleriyle ifade etmek mümkün olmaktadır [14]. Buna
karşın dönen diskler söz konusu olduğunda analitik bir çözüm elde etmek oldukça zordur.
Kirkhope ve Wilson diskin eksenel simetrisinden de faydalanılarak titreşim ve gerilme
analizleriyle ilgili sonlu elemanlar yaklaşımıyla çözüm yapmıştır [5]. Yapılan çalışmalarda,
dönen disklerin titreşim problemlerinde Rayleigh-Ritz yöntemi, Galerkin yöntemi, Lagrange
denklemlerinin kullanılması gibi yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür [9-11].
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Dönen disklerin zorlanmış titreşimleriyle ilgili mevcut çalışmalarda iki farklı yöntemin
kullanıldığı görülmüştür. Birinci yöntemde diskin değil, üzerine etkiyen kuvvetin hareketli
olduğu varsayılarak diskin dönmesi nedeniyle meydana gelen gerilmeler ihmal edilerek
çözüm yapılmıştır [15, 16]. İkinci yöntemde ise, diskin döndüğü varsayılarak diskin dönmesi
nedeniyle meydana gelen gerilmeler hareketin diferansiyel denkleminde yer almış ve çözüm
bu şekilde elde edilmiştir [17, 18]. Disk titreşimleriyle ilgili yapılan bazı çalışmalar da
tanımlanmış zorlanmış yer değiştirmelerle tahrik verilmesi durumlarını incelemiştir [19, 20].
Disklerin titreşimleri
kadar kararlılıkları/stabiliteleri
de dönme durumundan
etkilenmektedirler. Bunun da hesaba katılması için kritik hızların tespiti ve kararlılık
analizlerinin analitik ve sayısal olarak yapılmıştır [21-24].
Üzerine kuvvet etkiyen dönen disklerin hard disklere en yakın modellerden biri olduğu
düşünülmektedir. Disklerin titreşimlerinde eksenel yöndeki modların baskın olduğu
düşünüldüğü için eksenel tepkilerin incelendiği bir çalışma Jiang vd. tarafından yapılmıştır
[25]. Bunların dışında analitik ve sayısal olarak disk ve yazıcı/okuyucu kafa modellemeleri de
yapılmıştır [26,27]. Hard disk sürücülerinin çalışır durumdaki dinamik analizlerinin sayısal ve
deneysel olarak yapılması ile bu sistemin dinamik karakteristikleri hakkında büyük ölçüde
fikir edinilmektedir [28].
Bu çalışmada diskin döndüğü kabul edilerek çözüm yapılmıştır ve disk esnekliği göz önünde
bulundurulmuş ancak mil esnekliği göz önüne alınmamıştır. Disk dönerken üzerine uzaydaki
konumu sabit düşey bir kuvvet uygulanması hali incelenmiş, özellikle böyle bir incelemenin
okuma/yazma kafası ve sabit disk etkileşimleri için bir model olabileceği düşünülmüştür. Bu
amaçla, dönen disklerin zorlanmış titreşim karakteristiklerinin belirlenmesinde Galerkin
yöntemi benimsenmişir. Bu yöntemde, çözüm için sınır şartlarını sağlayan yaklaşık bir
fonksiyon seçilerek hareketin diferansiyel denkleminde yerine konmuştur. Bu çözümden
yararlanılarak güç spektral yoğunluğu diyagramları çizilmiştir. Diskin herhangi bir noktasına
etkiyen, belirli bir frekansa ayarlı olan kuvvetin, bazı modlardaki enerji genliklerine etkisi
incelenmiş ve bazı hallerde enerji genliğini azalttığı görülmüştür. Böylece, iyi tasarlanmış bir
kuvvet sistemiyle, istenmeyen titreşim etkilerinin elenebileceği vurgulanmıştır.
DENKLEMLER ve FORMÜLASYON
Dönen bir diskin, yüzeyine dik doğrultuda etkiyen yayılı kuvvet etkisindeki zorlanmış titreşim
hareketinin diferansiyel denklemi, uzaydaki sabit koordinat sistemine göre;
𝟐

𝝏𝟐
𝟏 𝝏
𝟏 𝝏𝟐
𝝏𝟐 𝒘
𝝏𝟐 𝒘
𝝏𝟐 𝒘
𝟐
𝑫( 𝟐 +
+ 𝟐
)
𝒘
+
𝝆𝒉
(
+
𝟐𝛀
+
𝛀
)
𝝏𝒓
𝒓 𝝏𝒓 𝒓 𝝏𝝍𝟐
𝝏𝒕𝟐
𝝏𝝍𝝏𝒕
𝝏𝝍𝟐
𝝈𝝍 𝝏𝟐 𝒘
𝒉 𝝏
𝝏𝒘
)+
] = 𝒑(𝒓, 𝝍, 𝒕)
− [ (𝝈𝒓 𝒓
𝒓 𝝏𝒓
𝝏𝒓
𝒓 𝝏𝝍𝟐

(1)

şeklindedir. Burada, w diskin düşey yer değiştirmesi, D diskin eğilme rijidliği, E disk
malzemesinin Young modülü,  disk malzemesinin Poisson oranı, r ve  diskin
dönmesinden kaynaklanan radyal ve teğetsel doğrultulardaki gerilmeler, 𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡) diskin
yüzeyine dik olarak etkiyen değişken yayılı dış kuvvetidir.
Diskin düşey yer değiştirme fonksiyonu aşağıdaki gibi seçilebilir:
𝑁

𝑀

𝑤(𝑟, 𝜓, 𝑡) = ∑ ∑ 𝜂𝑚𝑛 (𝑡)𝑅𝑚𝑛 (𝑟) sin(𝑛𝜓 − 𝜔𝑚𝑛 𝑡)

(2)

𝑛=0 𝑚=0

Bu denklemde, sinüslü ifade açık bir biçimde şöyle ifade edilebilir:
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𝑁

𝑀

𝑤(𝑟, 𝜓, 𝑡) = ∑ ∑ [𝜂𝑚𝑛 (𝑡) cos 𝜔𝑚𝑛 𝑡 sin 𝑛𝜓 − 𝜂𝑚𝑛 (𝑡) sin 𝜔𝑚𝑛 𝑡 cos 𝑛𝜓 ] 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)

(3)

𝑛=0 𝑚=0

Burada;
𝑠 ( )
𝑞𝑚𝑛
𝑡 = 𝜂𝑚𝑛 (𝑡) cos 𝜔𝑚𝑛 𝑡 ;
𝑐 ( )
𝑞𝑚𝑛
𝑡 = −𝜂𝑚𝑛 (𝑡) sin 𝜔𝑚𝑛 𝑡

(4)

kısaltmaları yapılarak,denklem;
𝑁

𝑀

𝑠 ( )
𝑐 ( )
𝑤 (𝑟, 𝜓, 𝑡) = ∑ ∑ [𝑞𝑚𝑛
𝑡 sin 𝑛𝜓 + 𝑞𝑚𝑛
𝑡 cos 𝑛𝜓] 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)

(5)

𝑛=0 𝑚=0

şekline dönüşür. Yukarıdaki yer değiştirme fonksiyonu hareketin diferansiyel denkleminde
yerine konacaktır. Bunun için gerekli türevler alınırsa,ve bu türevler hareketin diferansiyel
denkleminde yerine konursa;
𝑁

𝑀

∑ ∑ {𝐷 (
𝑛=0 𝑚=0

𝜕 4 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) 2 𝜕 3 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) 1 + 2𝑛2 𝜕 2 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) 1 + 2𝑛2 𝜕𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
+
−
+
𝜕𝑟 4
𝑟
𝜕𝑟 3
𝑟2
𝜕𝑟 2
𝑟3
𝜕𝑟
𝑛4 − 4𝑛2
𝑅𝑚𝑛 (𝑟))
𝑟4
ℎ
𝜕 2 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝜕𝜎𝑟
𝜕𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
(
)
− [𝜎𝑟 𝑟
+
𝑟
+
𝜎
𝑟
𝑟
𝜕𝑟 2
𝜕𝑟
𝜕𝑟
2
𝑛
𝑠 ( )
𝑐 ( )
− 𝜎𝜓 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)] . [𝑞𝑚𝑛
𝑡 sin 𝑛𝜓 + 𝑞𝑚𝑛
𝑡 cos 𝑛𝜓]
𝑟
𝑠 ( )
𝑐
+ 𝜌ℎ([𝑞̈ 𝑚
𝑛 𝑡 sin 𝑛𝜓 + 𝑞̈ 𝑚𝑛 (𝑡 ) cos 𝑛𝜓]
𝑠 ( )
𝑐
+ 2Ω𝑛[𝑞̇ 𝑚
𝑛 𝑡 cos 𝑛𝜓 −𝑞̇ 𝑚𝑛 (𝑡 ) sin 𝑛𝜓 ]
+

(6)

𝑠 ( )
𝑐 ( )
− Ω2 𝑛2 [𝑞𝑚𝑛
𝑡 sin 𝑛𝜓 +𝑞𝑚𝑛
𝑡 cos 𝑛𝜓])𝑅𝑚𝑛 (𝑟)} = 𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡)

denklemi bulunur. Bu ifade, gerekli kısaltmalar yapılarak düzenlenir ve eşitliğin her iki tarafı
𝜌ℎ çarpımına bölünerek, elde edilen diferansiyel denklemin çözümünü elde etmek için
Galerkin yöntemi kullanılacaktır.
𝑅0

∫
𝑅𝑖

2𝜋 𝑁

∫
0

𝑀

𝑠 ( )
𝑐 ( )
𝑠 ( )
∑ ∑ {[𝑞̈ 𝑚𝑛
𝑡 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) − 2Ω𝑛𝑞̇ 𝑚𝑛
𝑡 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) − Ω2 𝑛2 𝑞𝑚𝑛
𝑡 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝑛=0 𝑚=0

𝐹𝑚𝑛 𝑠
𝑐 ( )
𝑠 ( )
𝑞 (𝑡)] sin 𝑛𝜓 + [𝑞̈ 𝑚𝑛
𝑡 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) + 2Ω𝑛𝑞̇ 𝑚
𝑛 𝑡 𝑅𝑚𝑛 (𝑟 )
𝜌ℎ 𝑚𝑛
𝑐 ( )
− Ω2 𝑛2 𝑞𝑚𝑛
𝑡 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝐹𝑚𝑛 𝑐
𝑠 ( )
𝑐 ( )
+
𝑞 (𝑡)] cos 𝑛𝜓} . 𝑅𝑠𝑛 (𝑟)[𝑞𝑠𝑛
𝑡 sin 𝑛𝜓 +𝑞𝑠𝑛
𝑡 cos 𝑛𝜓]𝑟𝑑𝜓𝑑𝑟
𝜌ℎ 𝑚𝑛
1 𝑅𝑜 2𝜋
𝑠 ( )
𝑐 ( )
∫ ∫ 𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡) 𝑅𝑠𝑛 (𝑟)[𝑞𝑠𝑛
=
𝑡 sin 𝑛𝜓 +𝑞𝑠𝑛
𝑡 cos 𝑛𝜓]𝑟𝑑𝜓𝑑𝑟
𝜌ℎ 𝑅𝑖 0
+

Bu denklem düzenlenir ve gerekli değişiklikler ve kısaltmalar yapılırsa;
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𝑁

𝑀

𝑐 ( )
𝑠 ( )
2 2 𝑐
∑ ∑ {([(𝑞̈ 𝑚𝑛
𝑡 + 2Ω𝑛𝑞̇ 𝑚
𝑛 𝑡 − Ω 𝑛 𝑞𝑚𝑛 (𝑡 ))Γ𝑠𝑚𝑛
𝑛=0 𝑚=0

2𝜋
𝑐 ( )
𝑐 ( )
+ 𝑞𝑚𝑛
𝑡 𝜙𝑠𝑚𝑛 ] ∫ cos 2 𝑛𝜓 𝑑𝜓) 𝑞𝑠𝑛
𝑡
0
𝑠 ( )
𝑐
2 2 𝑠
+ ([(𝑞̈ 𝑚
𝑛 𝑡 − 2Ω𝑛𝑞̇ 𝑚𝑛 (𝑡 ) − Ω 𝑛 𝑞𝑚𝑛 (𝑡 ))Γ𝑠𝑚𝑛

+
=

2𝜋
𝑠 ( )
]
∫
𝑞𝑚𝑛 𝑡 𝜙𝑠𝑚𝑛
sin2 𝑛𝜓
0
𝑅𝑜 2𝜋

𝑠 ( )}
𝑑𝜓) 𝑞𝑠𝑛
𝑡

1
𝑐 ( )
[∫ ∫ 𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡) 𝑅𝑠𝑛 (𝑟) 𝑟cos 𝑛𝜓𝑑𝜓𝑑𝑟𝑞𝑠𝑛
𝑡
𝜌ℎ 𝑅𝑖 0
𝑅𝑜

+∫
𝑅𝑖

(8)

2𝜋

𝑠 ( )]
∫ 𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡) 𝑅𝑠𝑛 (𝑟)𝑟 sin 𝑛𝜓𝑑𝜓𝑑𝑟𝑞𝑠𝑛
𝑡
0

𝑅𝑜 2𝜋
1
𝑐 ( )
[∫ ∫ 𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡) 𝑅𝑠𝑛 (𝑟) 𝑟cos 𝑛𝜓𝑑𝜓𝑑𝑟𝑞𝑠𝑛
=
𝑡
𝜌ℎ 𝑅𝑖 0
𝑅𝑜

+∫
𝑅𝑖

2𝜋

𝑠 ( )]
∫ 𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡) 𝑅𝑠𝑛 (𝑟)𝑟 sin 𝑛𝜓𝑑𝜓𝑑𝑟𝑞𝑠𝑛
𝑡
0

şeklini alır. Burada n=0 için ve n  0 için denklemin farklı karakterde olacağı açıkça
görülmektedir. Bu çalışmada n  0 için denklemin katsayıları düzenlenmiştir. Yukarıdaki
denklemde 𝑞𝑠𝑛 𝑐 (𝑡) ve 𝑞𝑚𝑛 𝑠 (𝑡) fonksiyonlarının katsayıları için düzenlenerek elde edilen
denklemler ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerdir ve matris formda, herbir n
değeri için, şu şekilde yazılmaktadır:
[

Γ𝑠𝑚𝑛
0

0
Γ𝑠𝑚𝑛

]{

𝑠 ( )
𝑞⃗̈𝑚𝑛
𝑡
0
} + 2Ω𝑛 [
̈𝑞⃗𝑐 (𝑡)
Γ𝑠𝑚𝑛
𝑚𝑛

𝜙
− Ω2 𝑛2 Γ𝑠𝑚𝑛
+ [ 𝑠𝑚𝑛
0

𝑠 ( )
−Γ𝑠𝑚𝑛 𝑞⃗̇𝑚𝑛
𝑡
]{
}
0
̇𝑞⃗𝑐 (𝑡)
𝑚𝑛

𝑠 ( )
𝑠
⃗⃗𝑠𝑛
1 𝑄
0
𝑞⃗𝑚𝑛
𝑡
]
{
}
{
}
=
𝑐 ( )
𝑐
𝑡
𝜌ℎ 𝑄
𝜙𝑠𝑚𝑛 − Ω2 𝑛2 Γ𝑠𝑚𝑛 𝑞⃗𝑚𝑛
⃗⃗𝑠𝑛

(9)

n=1,...,N için
Burada smn (M+1)(M+1) boyutunda simetrik bir matris, 𝜙𝑠𝑚𝑛 (M+1)(M+1) boyutunda
matristir. Bu denklem kısa gösterimle;
⃗⃗𝑛 (𝑡)
𝐌𝑛 𝑞⃗̈𝑛 (𝑡) + 𝐆𝑛 𝑞⃗̇𝑛 (𝑡) + 𝐊 𝑛 𝑞⃗𝑛 (𝑡) = 𝑄

(10)

şeklinde yazılabilir. Burada, 𝐌𝑛 , 𝐆𝑛 , 𝐊 𝑛 2(M+1)(M+1) boyutunda matrislerdir. 𝑞𝑚𝑛 𝑠 (𝑡)
ve 𝑞𝑚𝑛 𝑐 (𝑡) (M+1) boyutlu genelleştirilmiş koordinatların vektörleridir.


Q sns ve Q snc (M+1) boyutlu, dış tahrik kuvvetinin vektörleridir. Dış tahrik kuvveti diskin
üzerinde bir noktaya etkiyen, zamanla değişen bir tekil kuvvettir. Fonksiyonun ifadesi;
𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡) =

𝐹
𝛿 (𝑟 − 𝑅1 )𝛿 (𝜓 − 𝜓1 ) sin(𝜛𝑡 − 𝜙1 )
𝑟

(11)

şeklindedir. Burada , Kronecker deltası fonksiyonudur. Böylece (8) denkleminin katsayıları
düzenlendikten sonra sağ tarafında bulunan ifadeler düzenlenir:
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𝑅𝑜 2𝜋
1
∫ ∫ 𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡) 𝑅𝑠𝑛 (𝑟) 𝑟cos 𝑛𝜓𝑑𝜓𝑑𝑟
𝜋𝜌ℎ 𝑅𝑖 0
1
=
𝐹𝑅 (𝑅 ) cos 𝑛𝜓1 sin(𝜛𝑡 − 𝜙1 )
𝜋𝜌ℎ 𝑠𝑛 1

(12)

𝑅𝑜 2𝜋
1
∫ ∫ 𝑝(𝑟, 𝜓, 𝑡) 𝑅𝑠𝑛 (𝑟) 𝑟 sin 𝑛𝜓 𝑑𝜓𝑑𝑟
𝜋𝜌ℎ 𝑅𝑖 0
1
=
𝐹𝑅 (𝑅 ) sin 𝑛𝜓1 sin(𝜛𝑡 − 𝜙1 )
𝜋𝜌ℎ 𝑠𝑛 1

(13)

ifadelerine ulaşılır. Burada, 𝑅1 ve 𝜓1 kuvvetin uygulandığı noktanın koordinatları, 𝜛 dış
tahrik kuvvetinin frekansı, 𝜙1 tahrik kuvvetinin faz açısıdır.
(10) denklemi, ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem, aşağıdaki kısaltmalar kullanılarak

birinci mertebe iki diferansiyel denkleme dönüştürülebilir. q n ve bunun türevlerinden oluşan
şu vektörler tanımlanırsa;
𝑞⃗𝑛 (𝑡)
}
𝑥⃗ = { ̇
𝑞⃗𝑛 (𝑡)

𝑞⃗ ̇ (𝑡)
𝑥̇⃗ = { 𝑛 }
𝑞⃗𝑛̈ (𝑡)

(14)

elde edilir. Böylece diferansiyel denklem;
[

𝐊𝑛
0

0 𝑞⃗𝑛̇ (𝑡)
0
]{
}+[
𝐌𝑛 𝑞⃗ ̈ (𝑡)
𝐊𝑛
𝑛

0
−𝐊 𝑛 𝑞⃗𝑛 (𝑡)
]{ ̇
} = { ⃗⃗ }
𝐆𝑛 𝑞⃗𝑛 (𝑡)
𝑄𝑛

(15)

şekline dönüşür. Bu denklem kısa formda yazılmak istenirse,
⃗⃗𝑛
𝑀 ∗ 𝑥̇⃗ + 𝐺 ∗ 𝑥⃗ = 𝑄

∗

(16)

denklemi elde edilir.
⃗⃗𝑛
𝑥̇⃗ = 𝐀𝑥⃗ + 𝐁𝑄

(17)

Burada A ve B matrisleri şöyledir:
𝐀 = −(𝐌 ∗ )−1 𝐆∗

⃗⃗𝑛
𝐁 = (𝐌 ∗ )−1 𝑄

∗

(18)

A ve B matrisleri ise 4(M+1)*4(M+1) boyutludur.
(17) denkleminde 𝑦⃗ = 𝑥̇⃗ dönüşümü yapılırsa,;

⃗⃗𝑛 eşitliği elde edilir. Burada, (14) denklemi kullanılarak, y  q n dönüşümü
𝑦⃗ = 𝐂𝑥⃗ + 𝐃𝑄
yapılırsa;
𝑞⃗𝑛̇ (𝑡) = [0 𝐼 ]𝑥⃗ + 0

(19)

denklemi elde edilir. Böylece, C ve D matrislerinin;
𝐂 = [𝐈 0], 𝐃 = 𝟎 olduğu görülebilir. Böylece durum uzayına geçilmiş olur.
SONUÇLAR (GÜÇ SPEKTRAL YOĞUNLUĞU DİYAGRAMLARI)
Güç spektral yoğunluğu diyagramlarında, titreşimlerin çeşitli modlardaki frekanslarına
karşılık gelen genliklerin enerji değerleri gösterilmektedir. Şekil 1’deki diyagramda şiddetleri
𝜋
1 N olan iki farklı kuvvet diske etki etmektedir. Kuvvetlerin faz farkları 6 dır. Uygulama
noktaları merkezden itibaren 6,6 cm dir. Burada faz farkıyla anlatılmak istenen, kuvvetin sıfır
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anından itibaren belli bir gecikmeyle başladığıdır. Kuvvet ikaz frekansı 1.mod frekansının
frekansına ayarlıdır. Görüldüğü gibi bu frekansta genlik değeri artış göstermiştir.
F=1 N, OM =192.7514Hz, W =153.0948 Hz
n =1

F=1 N, OM =192.7514Hz, W =153.0948 Hz n
=1

0

-50

-100

-100

Güç Spektrum Genliği(dB)

-50

-150

-200

-250

-300

-150

-200

-250
-300

-350
0

0.5

1

1.5

2

2.5
Frekans

3

3.5

4

4.5

-350
0

5

0.5

1

1.5

2

Frekans

4

x 10

2.5
4

x 10

Şekil 1. İki farklı kuvvet uygulanması halinde güç spektral yoğunluğu diyagramı ve
Uygulama noktası ve faz açıları farklı iki kuvvet durumunda güç spektral yoğunluğu
diyagramı
1. ve 3. mod frekansına ayarlı tek bir kuvvetin etkidiği durum Şekil 2’de görülmektedir.
Burada faz farkı sıfırdır. Görüldüğü gibi burada da kuvvetin ikaz frekansıyla çakışan 1. ve 3.
moddaki frekans değerinde genlik büyümektedir. Kuvvetlerin şiddetleri 1 N olan iki ayrı
𝜋
𝜋
kuvvet mevcuttur. Burada kuvvetlerin uygulama noktaları 2 ve 4 alınmıştır. Kuvvetlerin faz
𝜋

farkları2 ve sıfırdır.
F=1 N, OM =192.7514Hz, W =39.5561 Hz n =2

F=1 N, OM =192.7514Hz, W =1678.9664 Hz n =2

0

0

-50

-50

-100

-100

Güç Spektrum Genliği (dB)

Güç Spektrum Genliği (dB)

Güç Spektrum Genliği(dB)

0

-150

-200

-250

-300

-350
0

-150

-200

-250

-300

0.5

1

1.5

Frekans (Hz)

2

2.5
4

-350
0

0.5

x 10

1

1.5
Frekans

2

2.5
4

x 10

Şekil 2. 1. ve 3. mod frekansına ayarlı tek kuvvet halinde güç spektral yoğunluğu diyagramı
𝜋

Faz farkı Şekil 4’de 2 alınmıştır. Faz farkı değişince genliklerin birbirlerine göre oranları
değişmektedir. İkaz frekansı ve faz farkı değerlerinin uygun şekilde seçilmesiyle istenilen
genliklerden kurtulmanın mümkün olduğu görülmektedir.
Kuvvet sayısı arttırılarak titreşimin daha efektif olarak kontrol edilmesinin mümkün
olabileceği düşünülmektedir. Bu kontrol işleminde kuvvet frekanslarının, uygulama
noktalarının ve faz farklarının önemi ayrı bir inceleme konusu olacak kadar geniştir.
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Literatürde, kuvvetin olması durumunu ele alan çalışmalar, sonlu eleman yöntemiyle çözüm
elde etmişlerdir. Bu çalışmada diferansiyel denklem, Galerkin yöntemiyle çözülmüş ve
sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, literatürde, birden fazla kuvvetin olması durumuna da
rastlanmamıştır.
0

F=1 N, OM =192.7514Hz, W =1678.9664 Hz n
=2

-50

Güç Spektrum Genliği(dB)

-100

-150

-200

-250
-300

-350
0

0.5

1

1.5
Frekans

2

2.5
4

x 10

Şekil 4. 3.mod frekansına ayarlı tek kuvvet ve faz farkının sıfırdan farklı olması durumunda
güç spektral yoğunluğu diyagramı
Bu çalışmada, birden fazla kuvvetin etkimesi durumu incelenmiştir. Uygulanan kuvvetin
sayısı, frekansı, faz açısı ve konumu gibi değerler değiştirilerek, bunların titreşim genlikleri
üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Diskin herhangi bir noktasına etkiyen, belirli bir frekansa ayarlı olan kuvvetin, bazı
modlardaki enerji genliklerini azalttığı görülmüştür. Böylece, iyi tasarlanmış bir kuvvet
sistemiyle, istenmeyen titreşim etkilerinin elenebileceği düşünülmektedir.

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

[5]

[6]
[7]
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ABSTRACT
With the help of advancing technology, rotating discs which are used in many industrial fields
occupy wider application areas that require speed day by day. Vibrations of these discs which
are used from informatics to automotive industry are one of the profound topics of
engineering discipline. In literature, most of analytical studies about rotating discs are based
on Rayleigh-Ritz and Galerkin method. In this paper, free vibrations of rotating discs are
investigated using Galerkin method. Also, problem is formulated for different boundary
conditions in order to be able to understand vibrational characteristics of structure. Results are
presented in Campbell diagrams.
ÖZET
Endüstride bir çok alanda kullanılan dönen diskler, gelişen teknolojiyle beraber yüksek hız
gerektiren mühendislik uygulamalarında kendilerine gittikçe daha geniş yer bulmaktadırlar.
Bilişim sektöründen otomotiv sektörüne kadar kullanılan bu disklerin titreşimleri günümüz
mühendislik birikiminin önemli bir alanını oluşturmaktadır. Literatürde dönen diskleri için
analitik olarak yapılan çalışmaların birçoğu Rayleigh-Ritz ve Galerkin metodu kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında da, dönen disklerin serbest titreşimleri, Galerkin
metodu kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca, farklı sınır şartları için de formülasyonlar yapılarak
yapının titreşim karakteristiği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Campbell diyagramları
kullanılarak açıklanmıştır.
GİRİŞ
Duran ve dönen disklerle ilgili çalışmalar oldukça eskiye dayanmaktadır. Teknolojideki
ilerlemelerle daha yüksek hızda dönen disklerde ortaya çıkan titreşimler günümüzde oldukça
geniş bir araştırma alanının oluşmasını sağlamıştır. Türbinler, yüksek hızlarda çalışan fanlar,
dişliler, tren tekerlekleri dönen disklerin uygulaması olarak verilebilecek akla ilk gelen
örneklerdir. Ayrıca, otomotiv endüstrisindeki güncel konulardan birisi olan fren diski
kaynaklı gürültü problemi de dönen disklerin titreşimiyle yakından ilişkilidir. Son yıllarda
bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda, disklerle ilgili çalışmaların bilgi
depolama endüstrisi yönüne doğru kaydığı gözlenmektedir. Özellikle hard-diskler çok yüksek
hızlarda döndüğünden dolayı, okuyucu-yazıcı kafa ve disk arasındaki temas, diskin dönüş
sırasında oluşturduğu titreşimlerden etkilenebilmekte ve bu etkileşim hard diskin bozulmasına
sebep olabilmektedir.
Dönen disklerin titreşiminin incelendiği ilk çalışmalar Lamb ve Southwell[1] tarafından
yapılmıştır. Lineer teori çerçevesinde eğilme rijitliği ihmal edilerek yapılan bu çalışmayı daha
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sonra iç çevrede ankastre, dış çevrede ise serbest sınır şartlarını kullanarak Southwell’in[2]
sunduğu diğer çalışma takip etmiştir. Dönen disklerde lineer olmayan titreşimleri inceleyen
ilk çalışma ise Nowinski[3] tarafından sunulmuştur. Mote[4] kalınlığı değişen, iç yüzeyi
ankastre mesnetlenmiş diskler için; Ramaiah[5] ve Bashmal[6] ise farklı sınır şartlarını için
Rayleigh-Ritz yöntemini kullanarak doğal frekansları belirlemişlerdir. Ayrıca, Koo[7] yine bu
yöntemi kullanarak kompozit disklerin doğal frekanslarını hesaplamıştır. Varyasyonel bir
yaklaşım olan Rayleigh-Ritz metodunun yanında Galerkin metodunu kullanarak da dönen
disklerin doğal frekansları incelenmiştir. Pei ve Tan[8], dönen disklerde modal etkileşimleri
incelerken Galerkin metodundan yararlanmıştır. Son yıllarda, Mignolet ve diğerleri[9] ortası
dolu ve delik disklerin serbest titreşimlerinin araştırılmasında pertürbasyon tekniklerini
kullanmışlardır. Nayfeh ve diğerleri[10] ise çok ölçekli yaklaşım kullanarak hem lineer hem
de lineer olmayan titreşimleri incelemişlerdir.
Bu çalışmada, dönen disklerin serbest titreşim karakteristiklerinin belirlenmesinde Galerkin
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, çözüm için sınır şartlarını sağlayan yaklaşık fonksiyon
seçilerek hareketin diferansiyel denkleminde yerine konmuştur. Farklı sınır şartlarındaki
dönen disklerin serbest titreşimleri incelenmiştir.
DENKLEMLER ve FORMÜLASYON
(r,) diske bağlı koordinatlar, (r,) uzaydaki sabit koordinatlar, Ω diskin dönüş hızı olmak
üzere, diske bağlı koordinatlarda dönen diskin titreşiminin diferansiyel denklemi aşağıdaki
formdadır ;
2

𝜕2 1 𝜕
1 𝜕2
𝜕2𝑤 ℎ 𝜕
𝜕𝑤
1 𝜕2𝑤
) + 𝜎𝜑
]=0
𝐷( 2+
+ 2 2 ) 𝑤 + 𝜌ℎ 2 − [ (𝜎𝑟 𝑟
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜑
𝜕𝑡
𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝑟
𝜕𝜑 2

(1)

Burada, w diskin düşey yer değiştirmesi, D diskin eğilme rijidliği, E disk malzemesinin
Young modülü,  disk malzemesinin Poisson oranı, r ve  diskin dönmesinden
kaynaklanan radyal ve teğetsel gerilmelerdir ve bu gerilmeler diskin sınır şartlarına bağlı
olarak değişmektedir.
Sabit koordinat sistemine göre diskin düşey yer değiştirme fonksiyonu aşağıdaki formdadır;
𝑁

𝑀

𝑤 = ∑ ∑ 𝑎𝑚𝑛 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) sin[𝑛𝜑 + (𝑛Ω − 𝜔)𝑡]

(2)

𝑛=0 𝑚=0

GALERKİN YÖNTEMİYLE ÇÖZÜM
Çözüm için Galerkin yöntemi kullanılacaktır. Bunun için, sınır şartlarını sağlayan bir yaklaşık
çözüm fonksiyonu önerilmelidir. Sınır şartlarını sağlayan aşağıdaki fonksiyon seçilebilir:
1
2
3
4
5
𝑅𝑚𝑛 (𝑟) = 𝑋𝑚𝑛
𝑟 𝑚 + 𝑋𝑚𝑛
𝑟 𝑚+1 + 𝑋𝑚𝑛
𝑟 𝑚+2 + 𝑋𝑚𝑛
𝑟 𝑚+3 + 𝑋𝑚𝑛
𝑟 𝑚+4

(3)

X1mn , X2mn , X 3mn , X4mn , X5mn bilinmeyen sabitlerdir ve diskin sınır şartları ve normalizasyon
şartı kullanılarak hesaplanacaktır. Üst indisler ise değişken isimlerini belirlemektedirler.
Rmn (r) sırasıyla (2) ve (1) denklemlerinde yerine konursa,
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𝑀

𝑁

2

𝑑 2 1 𝑑 𝑛2
∑ ∑ {𝐷 ( 2 +
− ) 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) − 𝜌ℎ(𝑛Ω − 𝜔)2 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝑑𝑟
𝑟 𝑑𝑟 𝑟 2

𝑛=0 𝑚=0

ℎ 𝑑
𝑑𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝑛2
− [ (𝜎𝑟 𝑟
) − 𝜎𝜑 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)]} . 𝑎𝑚𝑛 . sin[𝑛𝜑 + (𝑛Ω − 𝜔)𝑡]
𝑟 𝑑𝑟
𝑑𝑟
𝑟
=0

(4)

elde edilir.
Burada, n in her değeri için, sin[𝑛𝜑 + (𝑛Ω − 𝜔)𝑡] teriminin sıfıra eşit olması gerekmez. Bu
eşitliğin sağlanması için, sinüslü terimin çarpanı olan parantez içindeki ifadenin sıfır olması
gereklidir.
2

𝑑 2 1 𝑑 𝑛2
{𝐷 ( 2 +
− ) 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) − 𝜌ℎ(𝑛Ω − 𝜔)2 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝑑𝑟
𝑟 𝑑𝑟 𝑟 2
ℎ 𝑑
𝑑𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝑛2
− [ (𝜎𝑟 𝑟
) − 𝜎𝜑 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)]} . 𝑎𝑚𝑛 = 0
𝑟 𝑑𝑟
𝑑𝑟
𝑟

(5)

𝑛 = 0, 1, 2, … , 𝑁
denklemi elde edilir. Bu kalandır ve ağırlıklı kalan sıfıra eşit olmalıdır. Buradan;
2𝜋

∫
0

𝑅𝑜 𝑁

∫

𝑀

∑ ∑ {𝐷 (

𝑅𝑖 𝑛=0 𝑚=0

𝜕 4 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) 2 𝜕 3 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) 2𝑛2 + 1 𝜕 2 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
+
−
𝜕𝑟 4
𝑟
𝜕𝑟 3
𝑟2
𝜕𝑟 2

2𝑛2 + 1 𝜕𝑅𝑚𝑛 (𝑟) 𝑛4 − 4𝑛2
+
𝑅𝑚𝑛 (𝑟)) − 𝜌ℎ(𝑛Ω − 𝜔)2 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝑟3
𝜕𝑟
𝑟4
ℎ
𝜕 2 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝜕𝜎𝑟
𝜕𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
(
)
− [𝜎𝑟 𝑟
+
𝑟
+
𝜎
𝑟
𝑟
𝜕𝑟 2
𝜕𝑟
𝜕𝑟
2
𝑛
− 𝜎𝜑 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)]} 𝑎𝑚𝑛 𝑎𝑠𝑛" 𝑅𝑠𝑛 (𝑟) sin[𝑛𝜑 + (𝑛Ω − 𝜔)𝑡] 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑 = 0
𝑟
+

(6)

𝑠 = 0,1,2, … , 𝑀
ifadesi bulunur. Burada sadece sinüs fonksiyonu 𝜑 koordinatına bağlıdır. Bu nedenle bu
ifadeye ait integralin sıfıra eşit olması gerekmez. Bu ifade düzenlenirse;
𝑁

𝑀

1 𝑅𝑜
𝜕 4 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) 2 𝜕 3 𝑅𝑚𝑛 (𝑟) 2𝑛2 + 1 𝜕 2 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
∑ ∑ { ∫ 𝐷(
+
−
𝜌ℎ 𝑅𝑖
𝜕𝑟 4
𝑟
𝜕𝑟 3
𝑟2
𝜕𝑟 2

𝑛=0 𝑚=0

2𝑛2 + 1 𝜕𝑅𝑚𝑛 (𝑟) 𝑛4 − 4𝑛2
+
𝑅𝑚𝑛 (𝑟)) 𝑅𝑠𝑛 (𝑟)𝑟𝑑𝑟
𝑟3
𝜕𝑟
𝑟4
1 𝑅𝑜
𝜕 2 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
𝜕𝜎𝑟
𝜕𝑅𝑚𝑛 (𝑟)
∫ ℎ [𝜎𝑟 𝑟
−
+(
𝑟 + 𝜎𝑟 )
2
𝜌ℎ 𝑅𝑖
𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝜕𝑟
2
𝑛
− 𝜎𝜑 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)] 𝑅𝑠𝑛 (𝑟)𝑑𝑟
𝑟
+

(7)

𝑅𝑜

+ (𝑛Ω − 𝜔)2 ∫ 𝑅𝑚𝑛 (𝑟)𝑅𝑠𝑛 (𝑟)𝑟𝑑𝑟} 𝑎𝑚𝑛 𝑎𝑠𝑛 = 0
𝑅𝑖
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eşitliği elde edilir. Bu ifadeyi daha basit bir hale getirmek için bazı kısaltmalar yapılarak
aşağıdaki ifadeye ulaşılabilir:
𝑁

𝑀

∑ ∑ [𝜙𝑠𝑚𝑛 − (𝑛𝛺 − 𝜔)2 Γ𝑠𝑚𝑛 ]A𝑠𝑚𝑛 = 0

(8)

𝑛=0 𝑚=0

(13) denkleminin determinantı sıfıra eşitlenerek doğal frekanslar elde edilir.
𝑑𝑒𝑡[𝜙𝑠𝑚𝑛 − 𝜆2𝑚𝑛 Γ𝑠𝑚𝑛 ] = 0 ;

𝑛 = 0, 1, 2, … . , 𝑁 ;

𝜆𝑚𝑛 = 𝑛Ω − 𝜔

(9)

Dönen diskin doğal frekansları;
𝜔𝑚𝑛1,2 = 𝑛Ω ± 𝜆𝑚𝑛

(10)

denkleminden elde edilir. Bu denklemden görüldüğü gibi her (m, n) değeri için dönmeyen bir
diskin yalnızca bir tek frekans değeri vardır. Diskin dönmesi halinde, n=0 modu hariç, diğer
tüm modlarda frekans iki farklı değere ayrılmaktadır. Dalgalardan biri dönüş yönünde
ilerlerken, diğeri dönüş yönüne ters yönde ilerlemektedir.
Frekans ifadesini elde edebilmek için, Rmn (r) fonksiyonunun belirlenmesi gereklidir. Bunun
için diske ait sınır şartları kullanılacaktır. Yazılacak sınır şartları ifadesiyle, Rmn(r) şekil
fonksiyonunun X1mn , X2mn , X3mn , X4mn , X5mn sabitleri kolayca belirlenecektir.
GERİLME DAĞILIMLARI VE SINIR ŞARTLARI
Bu çalışmada ankastre-ankastre, ankastre-serbest, serbest-serbest ve serbest-ankastre olmak
üzere dört farklı gerilme dağılımları ve sınır koşulları ele alınmıştır.
İlk olarak Ankastre-Serbest sınır koşulları incelenmiştir.
Ankastre-Serbest sınır koşullarındaki gerilme dağılımları (10)denkleminde verilmiştir.
(3 + 𝜈 ) 2
𝜌Ω2 𝑅𝑖 2 (1 − 𝜐)[𝑅𝑜 2 (3 + 𝜐) − 𝑅𝑖 2 (1 + 𝜐)] 𝑅𝑜 2
2
2
𝜎𝑟 =
𝜌Ω (𝑅𝑜 − 𝑟 ) +
( 2 − 1)
8
𝑟
8[𝑅𝑖 2 (1 − 𝜐) + 𝑅𝑜 2 (1 + 𝜐)]
𝜎𝜑 =

𝜌Ω2
[𝑅𝑜 2 (3 + 𝜐) − 𝑟 2 (1 + 3𝜐)]
8
𝜌Ω2 𝑅𝑖 2 (1 − 𝜐)[𝑅𝑜 2 (3 + 𝜐) − 𝑅𝑖 2 (1 + 𝜐)] 𝑅𝑜 2
−
( 2 + 1)
𝑟
8[𝑅𝑖 2 (1 − 𝜐) + 𝑅𝑜 2 (1 + 𝜐)]

(10)

Disk iç çevre boyunca ankastre mesnetli, dış çevre boyunca serbesttir. İç çevrede ankastre
mesnete ait sınır şartları;
* Ankastre mesnette çökme olmayacaktır:
𝑤|𝑟=𝑅𝑖 = 0

(11)

* Ankastre mesnette dönme açısı olmayacaktır:
𝜕𝑤
|
=0
𝜕𝑟 𝑟=𝑅𝑖

(12)

Dış çevrede serbest kenar sınır şartları;
* Serbest kenarda moment değeri sıfır olacaktır:
𝜕2𝑤
1 𝜕𝑤 1 𝜕 2 𝑤
𝑚𝑟 |𝑟=𝑅𝑜 = 𝐷 [ 2 + 𝜈 (
+
)]|
=0
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟 𝑟 2 𝜕𝜑 2 𝑟=𝑅
𝑜

* Serbest kenarda eşdeğer kesme kuvveti değeri sıfır olacaktır:
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𝜕3 𝑤 3 − 𝜈 𝜕2𝑤 2 − 𝜈 𝜕3𝑤
1 𝜕 2 𝑤 1 𝜕𝑤
𝑉𝑟 |𝑟=𝑅𝑜 = 𝐷 ( 3 − 3
+
+
−
)|
=0
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝜑 2
𝑟 2 𝜕𝑟𝜕𝜑 2 𝑟 𝜕𝑟 2 𝑟 2 𝜕𝑟 𝑟=𝑅

(14)

𝑜

* Normalizasyon şartı;
𝑅𝑚𝑛 (𝑅𝑜 ) = 1

(15)

Benzer şekilde, diğer sınır şartlarındaki diskler için gerilme dağılımları ve sınır koşulları
yazılarak X1mn , X2mn , X 3mn , X4mn , X5mn bilinmeyen sabit katsayıları cinsinden lineer denklem
takımı oluştururlar.
Bu çözüm yöntemi kullanılarak, bir hard diskin boyutları ve malzemesi esas alınarak, doğal
frekansları farklı sınır şartları için hesaplamıştır. Kullanılan hard diskin iç ve dış çapları
sırasıyla 32,5 mm ve 95 mm, kalınlığı ise 1,3 mm, elastisite modülü 66 Gpa ve Poisson oranı
da 0.334 olarak belirlenmiştir.
İç çevrede ankastre, dış çevrede serbest olarak modellenen sınır şartları altında, yukarıda
bahsedilen yaklaşımla analitik olarak hesaplanan doğal frekanslar değerleri, 0-4000-8000
dev/dk dönüş hızları için Çizelge 1’de verilmiştir. Burada İGD ve GGD kısaltmaları sırasıyla,
ileri giden dalga ve geri giden dalgayı ifade etmektedir.
Çizelge 1. Ankastre-Serbest sınır şartları altında 𝑚 = 0, 1 ve 𝑛 = 0, 1, 2 için analitik olarak
hesaplanan doğal frekanslar
𝑚=0
𝑚=1
Dönüş
Dalga
hızı
𝑛=0
𝑛=1
𝑛=2
𝑛=0
𝑛=1
𝑛=2
tipi
[dev/dk]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
0
1052.165 1044.769 1218.798 6755.932 7020.405 7839.045
İGD
1055.11
1114.918 1356.449 6759.109 7090.275 7975.638
4000
GGD 1055.11
981.5843 1089.783 6759.109 6956.941 7708.971
İGD 1063.892 1191.961 1502.645 6768.629 7166.542 8118.741
8000
GGD 1063.892
925.294
969.3117 6768.629 6899.875 7585.408
𝑚 = 0 için elde edilen analitik sonuçlar, Tufekci vd. [11] tarafından yapılan çalışmadaki
sayısal (sonlu elemen yöntemi) ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Nodal dairenin
bulunmadığı durum (𝑚 = 0) için [11]’deki sayısal ve deneysel sonuçlar Çizelge 2’de
verilmiştir.
Çizelge 2. Ankastre-Serbest sınır şartları altında 𝑚 = 0 ve 𝑛 = 1, 2, 3, 4 için sayısal ve
deneysel sonuçların karşılaştırılması
𝑚=0
Dönüş
Dalga
Sayısal
Deneysel
hızı
tipi
𝑛=0 𝑛=1 𝑛=2 𝑛=3 𝑛=1 𝑛=2 𝑛=3 𝑛=4
[dev/dk]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
0
1050,4 1041,5 1211,5 1878,1 1136
955
1232
1830
4000
İGD 1053,3 1108,2 1344,8 2078,1 1148
1009
1350
2032
GGD 1053,3 974,8 1078,2 1678,1 1148
880
1101
1641
8000
İGD 1162,1 1174,8 1478,2 2278,1 1160
1077
1484
2245
GGD 1162,1 908,2
944,8 1478,1 1160
820
971
1454
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Ayrıca, Bashmal ve diğerleri tarafından sunulan çalışmada [12] 1920 dev/dk dönüş hızında
0,02 m iç çap ve 0,15 m dış çap boyutlarındaki alüminyum bir disk için doğal frekanslar 7,68
kHz ve 7,73 kHz olarak ölçülmüştür. İlgili geometrik boyutlar ve malzeme özellikleri
kullanılarak yapılan hesaplar sonucunda doğal frekanslar 8290,9 Hz ve 8354,9 Hz olarak
hesaplanmıştır.
Doğal frekanslar, farklı sınır şartları için de değişen dönüş hızlarında hesaplanmıştır.
Ankastre-ankastre sınır şartları için elde edilen doğal frekans değerleri Çizelge 3’te
verilmiştir.
Çizelge 3. Ankastre-Ankastre sınır şartları altında 𝑚 = 0, 1 ve 𝑛 = 0, 1, 2 için analitik olarak
hesaplanan doğal frekanslar
𝑚=0
𝑚=1
Dönüş
Dalga
hızı
𝑛=0
𝑛=1
𝑛=2
𝑛=0
𝑛=1
𝑛=2
tipi
[dev/dk]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
0
7150.875 7320.706 7893.055 19761.65 20019.29 20814.76
İGD 7151.074 7387.598 8026.679 19761.85 20086.16 20948.32
4000
GGD 7151.074 7254.265 7760.013 19761.85 19952.83 20681.66
İGD 7151.671 7454.942 8160.886 19762.45 20153.46 21082.35
8000
GGD 7151.671 7188.275 7627.552 19762.45 19886.79 20549.02
Serbest-Ankastre sınır şartları için elde edilen sonuçlar Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4. Serbest-Ankastre sınır şartları altında 𝑚 = 0, 1 ve 𝑛 = 0, 1, 2 için analitik olarak
hesaplanan doğal frekanslar
𝑚=0
𝑚=1
Dönüş
Dalga
hızı
𝑛=0
𝑛=1
𝑛=2
n=0
𝑛=1
𝑛=2
tipi
[dev/dk]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
0
1679.914 2667.667 4448.175 7932.721 8817.059 11125.77
İGD 1678.962 2536.523 4163.917 7933.075 8834.407 11093.04
4000
GGD 1678.962 2403.19
3897.25 7933.075 8701.073 10826.37
İGD 1676.105 1873.754 2589.091 7934.137 8752.489 10720.42
8000
GGD 1676.105 1607.087 2055.757 7934.137 8485.823 10187.08
Serbest-Serbest sınır şartları için elde edilen sonuçlar Çizelge 5’te verilmiştir.

686

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Tüfekçi1, Oldaç2

Çizelge 5. Serbest- Serbest sınır şartları altında 𝑚 = 0, 1 ve 𝑛 = 0, 1, 2 için analitik olarak
hesaplanan doğal frekanslar
𝑚=0
𝑚=1
Dönüş
Dalga
hızı
𝑛=0
𝑛=1
𝑛=2
𝑛=3
𝑛=4
𝑛=2
tipi
[dev/dk]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
0
0
0
654.4294 6958.458 9915.654 1164.092
İGD
0
126.1176 797.3244 7163.814 10187.59 1171.715
4000
GGD
0
7.21574 530.6577 6763.814 9654.256 1171.715
İGD
0
252.2428 958.5399 7379.841 10470.03 1194.285
8000
GGD
0
14.42388 425.2066 6579.841 9403.364 1194.285

BULGULAR
(CAMPBELL DİYAGRAMLARI)
Yukarıda verilen çözüm yöntemi sonucunda çeşitli açısal hızlarda dönen diskin serbest
titreşimlerinin doğal frekansları hesaplanmıştır. Frekanslar MATLAB paket programında
yazılan bir kodla elde edilmiş ve elde edilen bu frekans değerleri kullanılarak Campbell
diyagramları çizdirilmiştir. Nodal daire (m) ve nodal çap (n)’in çeşitli değerleri için farklı
açısal hız değerlerinde elde edilen Campbell diyagramları Şekil 1’deki grafiklerde
gösterilmektedir.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Şekil 1. m=0 ve n=0, 1, 2,3 için Campbell Diyagramı
Şekillerde görüldüğü gibi, n=0 modu hariç, diğer tüm modlarda frekans iki farklı değere
ayrılmaktadır. Bu modlara gezinen modlar denir.
Dalgalardan biri dönüş yönünde ilerlerken, diğeri dönüş yönüne ters yönde ilerlemektedir.
Dönüş yönünde hareket eden dalgaya ileri doğru hareket eden dalga, dönüş yönünün tersinde
hareket eden dalgaya geriye doğru hareket eden dalga adı verilmektedir. n=0 modunda
herhangi bir nodal çap bulunmadığından, ileri veya geriye doğru hareket eden dalga
olmayacaktır. Bu nedenle, bu mod dışında, her dönme hızı değerinde, her moda ait iki
frekans değeri elde edilmektedir.
Dönme hızına bağlı olarak titreşim frekansları elde edilmiş ve bu değerlerle Campbell
diyagramları çizilmiştir.

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
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ABSTRACT
The non-associated flow rule (Non AFR) approach neglects the constraint of equality of
plastic potential and yield function enforced by the associated flow rule (AFR) assumption
and can be an alternative but efficient approach to improve the accuracy of anisotropic yield
functions. Accordingly, the yield function and plastic potential function are assumed to be
independent and used to describe the elastic limit and plastic strain rate direction,
respectively. The main objective of this paper is to develop a generalized finite element
formulation of stress integration method for non-quadratic yield functions and potentials with
mixed non- linear hardening under non-associated flow rule. Different approaches to analyze
the anisotropic behavior of sheet materials are compared in this paper.
ÖZET
Birleşik olmayan akma kuralı (Non AFR) yaklaşımı, birleşik akma kuralı (AFR) varsayımı
tarafından uygulanan plastik potansiyel ve akma fonksiyonu eşitliği kısıtını ihmal eder ve
anizotropik akma fonksiyonlarının doğruluğunu iyileştirmek için alternatif ama etkili bir
yaklaşım olabilir. Buna göre akma fonksiyonu ve plastik potansiyel fonksiyonu bağımsız
olarak varsayılır ve sırasıyla elastik limit ve plastik şekil değiştirme yönünü tanımlamak için
kullanılır. Bu araştırmanın temel amacı, kuadratik olmayan akma fonksiyonları için gerilme
entegrasyon yönteminin genelleştirilmiş bir sonlu elemanlar formülasyonunu ve birleşik
olmayan akma kuralı altında karışık doğrusal olmayan pekleşme özelliğine sahip
potansiyelleri geliştirmektir. Bu çalışmada malzemelerinin anizotropik davranışını analiz
etmek için farklı yaklaşımlar karşılaştırılmıştır.
INTRODUCTION
For decades many researchers have focused on the anisotropic constitutive models of metallic
sheets which are all rolled products, whereas rare anisotropic models are adopted in hot
rolling simulations. Conventional plasticity models assume that shapes of yield surfaces are
remain fixed throughout plastic deformation. The foundation of most anisotropic constitutive
models has been based on the associated flow rule (AFR) hypothesis which states that the
flow rule is associated with the yield criterion [1,2]. In other words, the yield function is also
the potential for plastic strain rate in AFR based models and most of the proposed yield
functions are coupled with AFR [3,4]. On the other hand, various studies described the
difficulty of the AFR concept in dealing with highly anisotropic materials. Phillips et al. [5]
tested thin-walled aluminum tubes and a complex distortional forms of yield surface was
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obtained with a corner form in the front and a ﬂat zone. Accordingly, starting from Hill’s [6]
quadratic anisotropy model, which has been widely used for analysis of orthotropic metals,
various yield functions have been proposed to describe the anisotropy of metallic sheets. The
non-associated flow rule approach neglects the constraint of equality of plastic potential and
yield function enforced by the AFR assumption and can be an alternative but efficient
approach to improve the accuracy of anisotropic yield functions. Accordingly, the yield
function and plastic potential function are assumed to be independent and used to describe the
elastic limit and plastic strain rate direction, respectively. The main objective of this paper is
to develop a generalized ﬁnite element formulation of stress integration method for nonquadratic yield functions and potentials with mixed non-linear hardening under nonassociated ﬂow rule.
CONSTITUTIVE MODEL
In the non-associated flow rule, the yield criterion to define anisotropic yield stresses is
described by
p
p
 p  σ, qiso
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Where q pot is the quantity to describe the size of the plastic potential, which is defined by the
following potential criterion as similarly done for the stress in the yield criterion.
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Note that α is the same back stress shared by both yield and potential function.
The linear elastic constitutive law for the Jaumann (or co-rotational) stress rate of the Cauchy
stress is

dσ  Ce dε e  Ce  dε  dε p 

(6)

Here, C e , d e , d p are the elastic stffness tensor, the elastic strain increment and the plastic
strain increment, respectively. Putting Eq. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.into Eq. (6)
then,
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Yield criterion described in Eq.(1) results in by using consistency condition
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FINITE ELEMENT FORMULATION
Firstly, we should define the variational formulation, which is based on Hellinger-Reissner
potential by putting aside the hardening effect to simply notation, the latter can be defined as:
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At equilibrium, the minimal free energy condition is valid for the potential stationarity. We
subsequently obtain the two following equations:
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NUMERICAL ANALYSIS
Comparison of predicted and experimental T/C curves is plotted in Fig. 1. It is seen that the
kinematic and isotropic hardening model result respectively in under- and over-estimation of
the stress upon load reversal. The overestimation of the hardening by using isotropic
hardening is simply due to missing the Bauschinger effect.
Table 1. AA5754-O material properties

As seen in Fig. 1 the under- and overestimation due to respectively kinematic and isotropic
hardening is increased at higher pre-strains. It is also noticed that the permanent softening
effect is more pronounced at higher pre-strains. As opposed to the isotropic and kinematic
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hardening models, application of Zang's mixed hardening model leads to stress versus plastic
strain curves that are very close to the experimental ones. It must be noted that all the
simulations for AA5754-O material are based on non-AFR Hill 1948.

Figure 1. Comparison of experimental and simulated T/C hardening curves at
different pre-strains for AA5754-O using various hardening models and non-AFR
Hill 1948 anisotropic model.
RESULTS
We developed associated and non-associated ﬂow rules of Hill1948 with a mixed hardening
of Zang et al. The AFR and non-AFR based Hill 1948 with uniaxial yield stresses are
investigated. An excellent accuracy in prediction of directional yield stresses was achieved by
the non-AFR. A slight improvement compared to AFR Hill 1948 was observed by using its
non-AFR counterpart.
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ABSTRACT
In this study, it is aimed to find the numerical solution of Bagley-Torvik equation by
Fibonacci collocation method. This method is a numerical method based on Fibonacci
polynomials and collocation points. An extended series expansion of Fibonacci polynomials
is described to solve the Bagley-Torvik equation, a class of fractional differential equations.
By obtaining the matrix expression of this expansion, matrix expressions of all terms of the
equation are found. Fibonacci polynomial solutions of the equation are obtained by using the
appropriate collocation points, which are transformed into equation matrix equation with the
matrix expressions found. Numerical example was solved to examine the effectiveness and
correctness of the method and the results obtained were compared with the results of other
known methods with the aid of tables and graphs. All numerical calculations were made with
the aid of the MAPLE symbolic program.
ÖZET
Bu çalışmamızda Fibonacci sıralama yöntemi ile Bagley-Torvik denkleminin sayısal
çözümünün bulunması amaçlanmıştır. Fibonacci sıralama yöntemi Fibonacci polinomlarına
ve sıralama noktalarına dayalı bir sayısal yöntemdir. Kesirli türevli diferansiyel denklemlerin
bir sınıfı olan Bagley-Torvik denklemini çözmek için Fibonacci polinomlarının genişletilmiş
bir seri açılımı tanımlanmıştır. Bu açılımın matris ifadesi elde edilerek denklemin tüm
terimlerinin matris ifadeleri bulunmuştur. Bulunan matris ifadeleri ile denklem matris
denklemine dönüştürülmüş, uygun sıralama noktaları kullanılarak denklemin Fibonacci
polinom çözümleri elde edilmiştir. Yöntemin etkinliğini ve doğruluğunu incelemek için
sayısal örnek çözülmüş ve elde edilen sonuçlar bilinen diğer yöntemlerin sonuçları ile tablo ve
grafikler yardımıyla karşılaştırılmıştır. Tüm sayısal hesaplamalar MAPLE sembolik programı
yardımıyla yapılmıştır.
GİRİŞ
Fibonacci sıralama yöntemi, ilk olarak lineer diferansiyel denklemler, integral ve integrodiferansiyel denklemler için geliştirilmiştir [1]. Yöntem daha sonra fark denklemlerine [2],
integral denklemlere [3], pantograf denklemlere [4] ve Volterra integro denklemlere [5]
uygulanmıştır. Ayrıca yöntem kısmi diferansiyel denklemlerin çeşitli sınıflarına uygulanmıştır
[6, 7]. Bu çalışmada yöntem genişletilmiş Fibonacci serileri kullanılarak Bagley-Torvik
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denklemine uygulanacaktır. Kesirli türevli diferansiyel denklemlerin bir sınıfı olan bu
denklem
sınır koşulları
ile tanımlanır [8]. Bagley-Torvik denkleminin sayısal çözümünü elde etmek için hibrit
fonksiyon yaklaşım yöntemi [8], Bessel sıralama yöntemi [9], Chebyshev wavalet yöntemi
[10], kesirli Taylor Yöntemi [11], Haar wavelet [12], ayrık spline yöntemi [13] ve Laplace
dönüşüm yöntemi [14] araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada kesirli türev için
Caputo tanımı

kullanılacaktır [15]. Birçok fiziksel sitemin matematiksel modellemesinde karşılaşıldığından
dolayı kesirli türevli denklemler uygulamalı bilimler ve mühendislik alanlarında çalışma
yapan birçok araştırmacı tarafından çalışmalarında ele alınmıştır.
FİBONACCİ SIRALAMA YÖNTEMİ
Bagley-Torvik diferansiyel denkleminin sayısal çözümü için

kesme sınırı ile kesilmiş serisini tanımlayalım. Burada genişletilmiş Fibonacci polinomları

olarak tanımlanmıştır.

Fibonacci polinom çözümünün matris ifadesi

ile verilir. Burada,

ve

dir.
Ayrıca Fibonacci polinomlarının geçiş matrisi olarak tanımlanan
tek veya çift olmasına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Eğer
695
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Eğer

tek ise;

Diğer taraftan Fibonacci polinom çözümünün ikinci mertebe türev ifadesi

ve Caputo tanımı kullanılarak mertebeden kesirli türev ifadesi

matris denklemleri ile tanımlanır. Burada

ve

olarak tanımlanmıştır. Elde edilen tüm matris ifadeleri denklemde yerine konularak matris
denklemi

elde edilir. Bu denkleme problemin tanım aralığını eşit aralıklara bölen
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sıralama

noktaları

uygulanarak

problemin

temel

matris

denklemi

olmak üzere

olarak bulunur. Burada

,

ve

olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan temel matris bağıntıları ile problemin sınır koşullarının
matris ifadeleri
ve
olarak elde edilir. Temel matris denklemimdeki uygun satırların silinerek problemin sınır
koşullarının silinen satırlarının yerine yazılmasıyla

matris denklemi bulunur. Burada

dir. Bulunan bu matris denkleminden Fibonacci polinom çözümünün bilinmeyen katsayılar
matrisi

şeklinde bulunur. Bulunan A katsayılar matrisi
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matris denkleminde yazılarak Bagley-Torvik denkleminin Fibonacci polinom çözümü
bulunur.
SAYISAL SONUÇLAR
ve
katsayıları ve
[0,1] aralığında tanımlıdır. Denklemin tam çözümü

,

sınır şartları için problem

olarak verilmiştir [9]. Fibonacci polinom çözümü
ve
için elde edilmiştir.
Problemin elde edilen çözümün problemin tam çözümü ile karşılaştırılması Şekil 1’de
sunulmuştur. Fibonacci polinom çözümü ile problemin tam çözümü çakışmıştır.

Şekil 1.

ve

için Fibonacci polinom çözümü ile problemin tam çözümünün
karşılaştırılması

Çizelge 1’ de Fibonacci polinom çözümü ile Bessel sıralama yöntemi ve Haar Wavelet
yöntemi ile elde edilen çözümlerin mutlak hata değerlerinin karşılaştırılması verilmiştir. Elde
edilen sayısal değerlerden de görüleceği üzere yöntem diğer iki yönteme göre ele alınan örnek
için daha iyi sonuçlar vermiştir.
Çizelge 1. Fibonacci polinom çözümün ve diğer yöntemler ile elde edilen çözümlerin hata
değerlerinin karşılaştırılması
Fibonacci Sıralama
Bessel Sıralama
Haar Wavelet
Yöntemi
Yöntemi [9]
Yöntemi [12]
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SONUÇLAR
Bu çalışmada Bagley-Torvik denkleminin sayısal çözümlerini bulmak için Fibonacci
sıralama yöntemi geliştirilmiştir. Ele alınan denklem için Fibonacci sıralama algoritması
geliştirilmiş ve geliştirilen bu algoritmalar sayısal probleme uygulanmıştır. Bu sayede
yöntemin doğruluğu ve etkinliği araştırılmış, elde edilen bulgular şekiller ve tablolar
kullanılarak sunulmuştur. Fibonacci sıralama metodu ile bulunan Fibonacci polinom
çözümleri diğer sayısal yöntemler ile bulunmuş olan çözümler ile karşılaştırılmıştır. Yöntemin
literatürde bilinen diğer yöntemlere göre problemin tam çözüme daha çok yaklaştığı sonucuna
varılmıştır. Ayrıca kesme sınırının artırılmasıyla yani polinom çözümünün mertebesinin
artmasıyla problemin tanımlı olduğu bölgedeki mutlak maksimum hata değerinin azaldığı
gözlemlenmiştir. Kesme sınırının arttırılmasının, geliştirilen sembolik programın çözümü
verme süresini artıracağı gerçeğinin dikkate alınması gerekir. Çok büyük olmayan kesme
sınırlarında dahi tam çözüme yakın yaklaşık çözümler bulunması ve Fibonacci sıralama
metodunun sembolik işlemlerden çok sayısal işlemlere dayalı olması hızlı ve etkili çözümler
almamızı sağlamıştır.
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ABSTRACT
Frequency domain hydroelastic analysis of a pontoon-type very large structure is performed
by a numerical approach, where the structural and fluid problems are studied by the finite and
boundary element methods, respectively. To avoid a detailed finite element modelling, the
structural properties of the hull plating is determined by the orthotropic plate model. The
potential flow model is adopted for the fluid motion. The total potential consists of the
radiation and diffraction components; the former describes the perturbations due to the
vibrating structure in the calm water, and the latter is related with the interaction of the
incoming free surface waves with the still structure. The boundary integral equation, defined
over the fluid-structure interface, is solved by applying the boundary element method, though
the wave excitation forces are directly calculated by using the Haskind relations without
referring to the related diffraction potential. The structural behavior is defined in terms of a
modal expansion, so that the fluid-structure interaction and wave force components obtained
for each mode shape are applied to the generalized equation of motion, solution of which
gives the dynamic response of the structure. The aim of the study is investigating the effect of
the adopted base for the modal expansioneither dry or weton the performance of
hydroelastic analysis.
ÖZET
Duba tipi bir büyük ölçekli yüzer yapının frekans bölgesi hidroelastik analizi sayısal
olarakyapı ve akışkan problemleri için sırasıyla sonlu eleman ve sınır eleman yöntemlerinin
uygulanmasıylagerçekleştirilmiştir. Yapı sonlu eleman modelinin detaylandırılmasından
kaçınmak amacıyla, dış kaplama levhalarının yapısal özellikleri eşdeğer ortotropik levha
modeli ile belirlenmiştir. Akışkan hareketleri için potansiyel akış modeli uygulanmış, toplam
potansiyel, sakin suda yapının titreşimiyle ilişkili radyasyon potansiyeli ve serbest yüzey
dalgaları ile hareketsiz yapı arasındaki etkileşimi ifade eden difraksiyon potansiyelinin
birleşimi olarak alınmıştır. Radyasyon potansiyeli için akışkan-yapı ara yüzeyinde tanımlanan
sınır integral denklem sınır eleman yöntemi ile çözülmüş, difraksiyon potansiyeliyle bağlantılı
zorlayıcı dalga kuvvetleri ise Haskind ilişkileri kullanılarak doğrudan hesaplanmıştır. Akışkan
yükleri etkisindeki yapının davranışı modal açılımla ifade edilmiş, her bir moda karşılık gelen
akışkan-yapı etkileşim kuvvetleri ve dalga kuvvetlerinin genelleştirilmiş hareket denklemine
uygulanması ile yapının dinamik cevabı belirlenmiştir. Çalışmanın amacı modal açılımın
yüzen yapının doğal veya ıslak mod şekilleri baz alınarak tanımlanmasının hidroelastik analiz
üzerindeki etkisinin incelenmesidir.
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GİRİŞ
Büyük ölçekli yüzer yapılar (BYY) deniz alanlarını kullanılabilir hale getiren insan yapımı
adalar olarak düşünülebilir; uygulama alanları arasında yüzer havaalanı, köprü, depolama
tesisi, endüstriyel saha, eğlence tesisleri, enerji santralleri, vb. bulunmaktadır. BYY’ler, deniz
kıyılarında dolgu yöntemi ile arazi ıslahına alternatif oluşturmalarının yanında, gelişen
teknolojiyle birlikte açık denizlerdeki alanların kullanımına da imkan vermektedirler [1, 2].
Taşınabilir ve genişletilebilir olmaları, derin sularda gösterdikleri ekonomik ve çevre dostu
performans ve sismik etkilere karşı tolerans BYY’lerin başlıca avantajları arasındadır [3].
BYY’ler genellikle duba tipi ya da yarı batık düzende inşa edilir. Duba tipi BYY’ler sakin
sularda kullanılır ve gövdeleri su yüzeyi boyunca uzanır; yarı batık BYY’ler yüksek dalgalara
dayanıklı olabilmeleri için kolonlar vasıtasıyla su yüzeyinden yükseğe konumlandırılan
gövdelere sahiptir [4].
Temelde yatay boyutları düşey boyutlarına göre çok büyük yapılar BYY olarak sınıflandırılsa
da BYY’ler temelde yapısal rijitliğin hidrostatik rijitliğe oranı ile belirlenen bir karakteristik
boyun üzerinde boya sahip yapılardır [5]. Bu özellik, BYY’lerin dinamik davranışlarının
akışkan-yapı etkileşimi elastik hareketlerinin dikkate alınması diğer bir deyişle hidroelastik
analizlerin gerçekleştirilmesi gerekir.
Bu çalışmada, duba tipi bir BYY’nin frekans bölgesi hidroelastik analizi sonlu eleman ve sınır
eleman yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Yapının üç boyutlu sonlu
eleman modelinin oluşturulmasında, elemanların detaylı modellenmesinden kaçınmak için,
dış kaplama levhalarının yapısal özellikleri eşdeğer ortotropik levha modeli ile belirlenmiştir.
Yapının dinamik davranışı ve potansiyel akışla tanımlanan akışkan hareketleri modal açılım
yöntemi ile ifade edilmiş, akışkan-yapı etkileşimi kinematik sınır şartı ve yapıya uygulanan
akışkan basınç kuvvetleri yoluyla kurulmuştur. Yapının sakin sudaki hareketinden
kaynaklanan radyasyon potansiyeli için akışkan-yapı ara yüzeyinde ifade edilen sınır integral
denklem, bilineer dörtgen elemanların kullanıldığı sınır eleman yöntemi ile çözülmüştür.
Zorlayıcı dalga kuvvetleri, difraksiyon probleminin çözümü yerine Haskind ilişkileri
uygulanarak elde edilmiştir. Çalışmanın hedefi, modal açılımın yüzen yapının doğal modları
baz alınarak tanımlanması yerine sonsuz frekans limit durumu için belirlenen ıslak mod
şekilleri etrafında kurulmasının analiz sonuçları olan etkisinin incelenmesidir.
MATEMATİK MODEL
Dinamik davranışı sonlu eleman yöntemi gibi sayısal bir çözüm tekniği ile incelenen yüzen
bir elastik yapının hareket denklemi ayrıklaştırılmış formda,

Mq(t )  Cq(t ) + Kq(t ) = f (t )

(1)

ile verilebilir. Burada, M, C ve K yapının sırasıyla kütle, sönüm ve katılık matrislerini, q her
bir düğüm noktası için üçer öteleme ve dönme serbestlik derecesi içeren yer değiştirme
vektörünü, f dış kuvveti ve t zamanı temsil etmektedir. Yapının sönümsüz serbest titreşim
i t
analizi için, q  ue n çözümü sönüm etkileri ve dış kuvvetlerin yokluğunda (1) eşitliğine
uygulanır; ulaşılan (n M  K )u = 0 özdeğer probleminin çözümü yapının dinamik
karakteristikleri olarak, n doğal frekanslarını ve karşılılık gelen u şekil değiştirme modlarını
(kısaca doğal modlar) verir. Yüzen yapının genel dinamik davranışı, her bir doğal modda
gösterdiği davranışların birleşimi olarak ifade edilebilir:
2

nm

q(t )   ui pi (t ) Up(t )
i 1

702

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

(2)

Tunca, Uğurlu

Burada, U  u1 ..... u nm  doğal mod vektörlerinden oluşan modal matristir ve p   p1 ..... pn 

T

hareketin nm boyutlu modal vektör uzayındaki bileşenleri olarak, modal koordinat vektörü
olarak tanımlanır. nm, (2) ifadesinde dikkate alınan mod sayısıdır. (2) tanımının (1) eşitliğinde
kullanımı ve eşitliğin önden UT ile çarpılmasıyla genelleştirilmiş hareket denklemi elde edilir:
Mp(t )  Cp(t )  Kp(t )  f (t )

(3)

Burada, M  U T MU, C  U TCU, K  U T KU, f  U Tf ile belirlenir ve M , C ve K sırasıyla
genelleştirilmiş kütle, sönüm ve katılık matrisleridir. Genelleştirilmiş dış kuvvet vektörü f ,
akışkan-yapı etkileşimi sonucunda ortaya çıkan kuvvetlerin yanı sıra yapıyı zorlayan çevresel
i t
etkileri de temsil etmektedir. Yapının f  fe harmonik zorlamalarına karşı cevabıfrekans
bölgesindeki davranışı(3) ifadesinden

  M  iC  K  p  f
2

(4)

ile belirlenir. Burada, zorlayıcı etkinin frekansıdır.
Elastik yapının etkileşim içinde olduğu akışkan ortamının ideal ve hareketinin irrotasyonel
olduğu kabulü altında akışkan hız vektörü v, bir  hız potansiyel fonksiyonu cinsinden
v (x, t )   (x, t ) ile ifade edilebilir. x  ( x, y, z ) T , konumu temsil etmektedir. Süreklilik
şartından  Laplace denklemini sağlar:  2  0.  hız potansiyeli, lineer bir analiz
kapsamında, yapısal titreşimin akışkan ortamında neden olduğu hareketlenmelerle ilişkili bir
R radyasyon potansiyeli ile yapıya gelen serbest yüzey dalgaları ve yapı arasındaki
etkileşimle ilişkili bir D difraksiyon potansiyelinin birleşimi olarak alınabilir. Difraksiyon
potansiyelinin de serbest yüzey dalgalarını tanımlayan bir I potansiyeli ve dalgaların sadece
yapının varlığı nedeniyle bozulmasını ifade eden bir S saçılım potansiyelinin toplamı olarak
alınmasıyla, toplam potansiyel için

   R   D   R   I   S 

(5)

yazılabilir. Akışkan-yapı arakesiti, Sw, üzerinde R veD için,
 R n  iun ,  D n    I   S  n  0

(6)

kinematik sınır şartları ve akışkan serbest yüzeyi, Sf, üzerinde tüm bileşenler için,
  R , I , S  z   2 / g   R , I , S 

(7)

serbest yüzey sınır şartı geçerlidir. Burada, n, S w üzerinde akışkan ortamı için dış normal
doğrultusu, un yapının n doğrultusundaki yer değiştirmesi ve g yer çekim ivmesidir. Yapının
derin suda yüzdüğü kabulüyle dip için bir duvar sınır şartı uygulanmamıştır.
Derin su ve birim dalga genliği için I bileşeni

 ig kz i k ( x cos   y sin  )t  
e e




 I (x, t )  Re 

(8)

ile belirlenir. , k = 2/g ve  sırasıyla dalga frekansı, dalga sayısı ve dalganın geliş açısıdır.

R ve S için, Laplace denklemi, (6)-(7) sınır şartları ve yapı kaynaklı etkilerin sonsuzda yok
olması gerekliliğini tanıtan bir radyasyon şartıyla ifade edilen sınır değer problemleri, serbest
yüzey ve radyasyon şartlarını sağlayan bir serbest yüzey Green fonksiyonunun temel çözüm
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olarak uygulanmasıyla sadece yapının ıslak yüzeyi üzerinde tanımlanan bir sınır integral
denklemle verilebilir:

c(ξ) (ξ)    (x)G,n (x, ξ)da    ,n (x)G(x, ξ)da
Sw

(9)

Sw

Burada, ξ   , ,   ve x sırasıyla G Green fonksiyonunun kaynak ve uygulama noktalarıdır

 , n     /  n .

ve

c() serbest terimi,  noktası etrafındaki potansiyel alanın problemin

tanımlı olduğu bölge içinde kalan oranını belirtir.

R radyasyon potansiyeli, (2) tanımına benzer şekilde, analizde dikkate alınan her bir doğal
moda karşılık gelen bileşenlerin birleşimi olarak verilebilir ve toplam potansiyel için
n

 
 m

 (x, t )  Re   i (x) pi  A  I   S   eit 

 
 i 1


(10)

yazılabilir. Burada, A dalga genliğidir ve i radyasyon potansiyeli bileşenleridir.
İntegral denklemin üzerinde tanımlandığı ıslak yüzeyin yüzey elemanları kullanılarak
ayrıklaştırılması ve , ,n dağılımlarının eleman düğüm noktalarındaki değerler cinsinden
şekil fonksiyonları kullanılarak ifade edilmesiyle, i bileşeni için (9) eşitliği,
np

np

ne

ne

ck k    i ej  N j G,n da  i   uin ej  N j Gda , k  1,..., nn
e 1 j 1

Se

e 1 j 1

(11)

Se

haline gelir. Bu ifadede, np, nn ayrıklaştırmada kullanılan eleman ve düğüm noktası sayılarını,
ne e. sınır elemandaki düğüm noktası sayısını, uin (6) sınır şartı ile gelen, i. mod için normal
doğrultusundaki yer değiştirmeyi ve N şekil fonksiyonlarını göstermektedir; ej indisi ilgili
büyüklüğü e. elemanın j. düğüm noktası ile ilişkilendirir. Çalışmada 4 düğüm noktalı dörtgen
elemanlar ve bilineer şekil fonksiyonları kullanılmıştır. (11) eşitliğinin tüm düğüm noktaları
için uygulanması ile ıslak yüzey üzerindeki radyasyon potansiyeli dağılımları

Φ1..... Φnm   i  H 1G   u n 1 .....  u n n 
m 


(12)

ile belirlenir. G ve H matrisleri, (11) eşitliğinde sırasıyla Green fonksiyonu ve normal
türevinin yüzey integralleri üzerinden düğüm noktaları arasında kurduğu bağı temsil eder.
(11) sisteminin bir benzeri S için de kurulabilir, ancak aşağıda belirtildiği gibi, ilgili akışkan
kuvvetleri Haskind ilişkileri ile S dağılımı belirlenmeden hesaplanmıştır.
Bernoulli denkleminde ikinci mertebeden terimler ihmal edilerek, akışkan basıncı
P    ( t  gz ) ile verilebilir ve akışkan tarafından yüzen yapıya uygulanan basınç
kuvveti
nm




f (t )    g  zda    pi Re i eit   i nda    Re i Aeit   I   S  nda 
i 1
Se
Se
Se





(13)

ile belirlenir. Burada, akışkan yoğunluğudur. (13) eşitliğinde yer alan ilk terim hidrostatik
kuvvet bileşenini, radyasyon potansiyeli ile ilişkili ikinci terim akışkan-yapı etkileşim
kuvvetlerini ve son terim zorlayıcı dalga kuvvetlerini tanımlar. Genelleştirilmiş kuvvet tanımı
kullanılarak, etkileşim kuvvetlerinin i. bileşeni, f Ri , genelleştirilmiş formda
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 nm

f Ri  Re  p j eit  2 Aij  i Bij  
 j 1


(14)

şeklinde verilebilir. Burada,
Aij    uin Re  j  da , Bij     uin Im  j  da
Sw

(15)

Sw

ile belirlenir ve yüzen yapının j. moddaki titreşimiyle ilişkili etkileşim kuvvetinin i. bileşenini
tanımlayan, sırasıyla genelleştirilmiş eksu kütlesi ve hidrodinamik sönüm katsayılarıdır; ilki
ivmelenen akışkan miktarını, ikincisi yüzey dalgaları vasıtasıyla taşınan enerjiyi ifade eder.
Difraksiyon potansiyelinden kaynaklanan genelleştirilmiş zorlayıcı dalga kuvvetinin i. modla
ilişkili bileşeni, f wi , Haskind ilişkileri kullanılarak doğrudan hesaplanabilir [6]:
f wi      I uin   I ,nui  da

(16)

Sw

(10), (14)-(16) ifadelerinden, genelleştirilmiş hareket denklemi (3),

   M  A   i C  B    K  D p  f
2

w

(17)

şeklini alır. Burada D hidrostatik katılık matrisidir.
KAYNAKLAR
[1] C.M. Wang, E. Watanabe, T. Utsunomiya, Very large floating structures, CRC Press,
(2007).
[2] C. Wang, B. Wang, Large Floating Structures: Technological Advances. Vol. 3,
Springer, (2014).
[3] C.M. Wang, T. Utsunomiya, S.C. Wee, Y.S. Choo, Research on floating wind turbines:
a literature survey. The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, 3 (2010)
267-277.
[4] C. Wang, Z. Tay, Very large floating structures: applications, research and development.
Procedia Engineering, 14 (2011) 62-72.
[5] H. Suzuki, K. Yoshida, K. İljima, Structural response and design of large scale floating
structure: 16th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering.
Yokohama, Japan, (1997).
[6] Newman, J.N., Marine hydrodynamics. MIT press, (1977)

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

705

20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
05 - 09 Eylül 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa

EKSENEL OLARAK POLİNOMİYAL FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ
MALZEMEDEN NONLİNEER EULER-BERNOULLİ KİRİŞİNİN SERBEST
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ABSTRACT
In this study, axially polynomial functionally graded non linear Euler-Bernoulli beam is
analyzed. Hamilton’s principle is used for obtaining the equation of motion of the beam. The
equation of motion is nondimensionalized for convenience. Natural frequencies and non
linear frequencies are obtained using Perturbation (Multiple Time Scales) and Differential
Quadrature Method (DQM).
ÖZET
Bu çalışmada, polinomiyal fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) non-lineer
Euler- Bernoulli kirişi ele alınmıştır. Hamilton prensibi ile hareket denklemi elde edilerek,
denklem boyutsuzlaştırılmıştır. Çok Zaman Ölçekli Perturbasyon yöntemi ve Diferansiyel
Kareselleştirme yöntemi ile kirişin lineer ve non-lineer doğal frekansları elde edilmiştir.
GİRİŞ
Bir kompozit türü olan fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler teknolojinin gelişimi ile
birlikte yaygın olarak üretilmeye ve kullanılmaya başlamış ve kullanım alanları artmıştır.
FDM’lerde malzeme özellikleri homojen değildir, belli bir fonksiyona bağlı yavaşça ve
kademeli olarak değişmektedir. Bu malzemeler, bileşenlerini termal şoka ve yüksek oranda
gerilmeye karşı korumak ve aşınma direncini artırmak amacı ile üretilmiştir[1-2].
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerden kirişlerde malzeme özelliklerindeki değişim ya
kesit alanı boyunca ya da kiriş boyunca gerçekleşir. Birçok araştırmacı, çalışmalarında kirişin
malzeme özelliklerinin değişimini kiriş kesit alanı boyunca ele almıştır[3-26].
Araştırmacıların bir kısmı da kirişteki malzeme özelliği değişimini kiriş boyunca almıştır [2738]. Kirişlerdeki malzeme özelliklerinin değişimiliteratürde bazı fonksiyonlar ile
verilmektedir. Kuvvet yasası, kesit alanı boyunca malzeme özelliği değişiminde literatürde en
çok karşımıza çıkan fonksiyondur[6-16].
Eksenel olarak fonksiyonel derecelendirilmiş kirişler ele alınırken, kesit alanındaki değişimde
olduğu gibi kiriş boyunca malzeme değişiminde de yaygın olarak kuvvet yasası dikkate
alınmıştır [21,25,27]. Malzeme özelliklerinin kiriş boyunca değişimi, kuvvet yasasının yanı
sıra üstel[29,39],trigonometrik[17] fonksiyonlar ve belirlenmiş polinomlara [19-20,23] göre
de ele alınmıştır. Bazı çalışmalarda malzeme değişimi, hem kesit alanı boyunca hem de kiriş
boyunca alınmıştır[13,40].
706

Sınır1 ve Çevik2

Literatürde yaygın olarak fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden lineer Euler-Bernoulli
ve Timoshenko kirişlerinin statik analizleri, serbest titreşimleri ve zorlamalı titreşim analizleri
ele alınmıştır. Kiriş modelleri için Lagrange çarpanı[15], Navier denklemleri[11], Fredholm
integral yaklaşımı[13], Newmark𝛽 yöntemi [14,25], Sonlu elemanlar yöntemi [14-15,19],
HaarWavelts yöntemi [17], Diferansiyel transform metodu[20], kuvvet serileri [25], RayleighRitz yöntemi [26] gibi literatürde bilinen birçok yöntem kullanılmıştır.
Bu çalışmamızda, non-lineer Euler-Bernoulli kiriş modeli, malzeme özellikleri kiriş boyunca
polinomial olarak değiştiği kabulü ile ele alınmıştır. Lineer ve non lineer doğal frekansların
hesabı için Perturbasyon (Çok zaman ölçekli metot) ve Diferansiyel Kareselleştirme
Yöntemi(DQM) birlikte kullanılmıştır.
HAREKET DENKLEMİNİN ELDE EDİLMESİ
Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre kirişin enine ve boyuna deplasmanları aşağıdaki şekilde
alınmıştır [43-45],
𝜕𝑤
̂(𝑥̂, 𝑡̂)
(1)
𝜕𝑥̂
(2)
𝑢𝑧̂ = 𝑤
̂(𝑥̂, 𝑡̂)
Burada 𝑥̂ boyuna koordinatı, 𝑧̂ enine koordinatı ve 𝑡̂ ise zamanı göstermektedir. Ayrıca 𝑤
̂=
𝑤
̂(𝑥̂, 𝑡̂)’ dır. Bunlara bağlı olarak, non-lineer birim şekil değiştirme şu şekilde verilir;
𝑢𝑥̂ = −𝑧̂

𝜕2𝑤
̂ 1 𝜕𝑤
̂ 2
∈𝑥̂𝑥̂ = −𝑧̂ 2 + ( )
𝜕𝑥̂
2 𝜕𝑥̂

(3)

Hamilton prensibine göre[43-45],
𝑡̂2

∫ (𝛿𝑈 − 𝛿𝐾 )𝑑𝑡̂ = 0

(4)

𝑡̂1

dır. Burada 𝛿𝑈 virtüel potansiyel enerji, −𝛿𝐾 virtüel kinetik enerji ve 𝛿 varyasyonal
operatördür. Non-lineer Euler-Bernoulli kirişinin hareket denklemi Hamilton prensibi
kullanılarak aşağıdaki şekilde elde edilmiştir,
(1)

𝜕 2 𝑀11
𝜕
̂
𝜕4𝑤
̂
𝜕 2𝑤
̂
(0) 𝜕𝑤
(𝑀
)
−
−
−
𝑚
+
𝑚
=0
1
0
11
2
2
2
𝜕𝑥̂
𝜕𝑥̂
𝜕𝑥̂
𝜕𝑡̂ 𝜕𝑥̂
𝜕𝑡̂ 2

(5)

Burada, 𝒎𝟎 ve 𝒎𝟏 katsayıları
𝑚0 = ∫ 𝜌̂(𝑥̂ )𝑑𝐴 = 𝜌̂(𝑥̂ )𝐴,

(6.a)

𝐴

𝑚1 = ∫ 𝑧̂ 2 𝜌̂(𝑥̂ )𝑑𝐴 = 𝜌̂(𝑥̂ )𝐼,

(6.b)

𝐴
(𝟎)

(𝟏)

şeklinde elde edilir. Ayrıca, 𝑴𝟏𝟏 ve 𝑴𝟏𝟏 katsayıları da
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(0)

𝑀11 = ∫ 𝜎𝑥̂𝑥̂ 𝑑𝐴 ,
𝐴

(1)

𝑀11 = ∫ 𝑧̂ 𝜎𝑥̂𝑥̂ 𝑑𝐴

(7)

𝐴

şeklindedir.
Literatürde bazı çalışmalarda iki boyutlu bünye denklemleri kullanılmıştır [46-48]. Bu
(𝟎)
(𝟏)
çalışmada ise bir boyutlu bünye denklemleri dikkate alınmıştır [45]. 𝑴𝟏𝟏 ve 𝑴𝟏𝟏 katsayılarını
yer değiştirmeye bağlı olarak ifade edersek aşağıdaki eşitliği elde ederiz.

(0)
𝑀11
{ (1) }
𝑀11

𝐸̂ (𝑥̂ )𝐴 𝜕𝑤
̂ 2
( )
2
𝜕𝑥̂
= 𝐴
=
𝜕2𝑤
̂
̂
(
)
−𝐸
𝑥
̂
𝐼
̂
(
)
∫ 𝑧̂ 𝐸 𝑥̂ 𝜖𝑥̂𝑥̂ 𝑑𝐴
{
𝜕𝑥̂ 2 }
{𝐴̂
}
∫ 𝐸̂ (𝑥̂ )𝜖𝑥̂𝑥̂ 𝑑𝐴

(8)

̂=𝑬
̂ (𝒙
̂) Young modülü, 𝑨 ve 𝑰 kirişin kesit alanı ve atalet momentidir. ( ̂ )
Burada, 𝑬
işaretli terimler boyutlu terimlerdir.
BOYUTSUZLAŞTIRMA
Malzeme ve geometri bağımlılığından kurtularak evrensel sonuçlar elde etmek için aşağıda
verilen terimlere göre boyutsuzlaştırma yapılacaktır,
𝑥=

𝑥̂
𝑡̂ 𝐸0 𝐼
,𝑡 = 2√
,
𝐿
𝐿 𝜌0 𝐴

𝑤=

𝑤
̂𝐿
𝑟2

(9)

Burada 𝑟 atalet yarıçapı, 𝐿 kiriş boyu, 𝜌0 kirişin başlangıç ucundaki malzemenin yoğunluğu,
𝐸0 kirişin başlangıç ucundaki malzemenin Young modülüdür. Yukarıda verilen boyutsuz
terimler hareket denkleminde yerine yazarak aşağıdaki boyutsuz hareket denklemi elde edilir;
𝐻𝑤 𝚤𝑣 + 2𝐻′𝑤 ′′′ + 𝐻′′𝑤 ′′ + 𝑚𝑤̈ − 𝜀𝑚𝑤̈ ′′
𝜀
(10)
3
2
− (𝐻′𝑤 ′ + 3𝐻𝑤 ′ 𝑤 ′′ ) = 0
2
𝑟 2

Burada, 𝜀 = (𝐿) ≪ 1. Matematik modelde yer alan 𝜀 narinlik katsayısına karşılık
gelmektedir. Denkleme sonradan yapay olarak eklenmemiştir ve fiziki anlama sahiptir.
Denklemde yer alan diğer katsayılar,
𝐸̂ (𝑥̂ )
𝐻 = 𝐸 (𝑥 ) =
𝐸0
𝑚 = 𝜌(𝑥 ) =

𝜌̂(𝑥̂ )
𝜌0

şeklinde elde edilir.
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PERTUBASYON VE DİFERANSİYEL KARESELLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE
ÇÖZÜM
Kirişin elde edilen hareket denkleminin çözümü için Perturbasyon yöntemi kullanılacaktır.
Deplasmanın perturbatif açılımı,
𝑤 (𝑥, 𝑇0 , 𝑇1 ; 𝜀) = 𝑤0 (𝑥, 𝑇0, 𝑇1 ) + 𝜀𝑤1 (𝑥, 𝑇0 , 𝑇1 ) + ⋯
(11)
Şeklindedir [41]. Burada , 𝑇0 = 𝑡ve 𝑇1 = 𝜀𝑡dır. Zamana göre türevin mertebelendirilmesi
aşağıdaki şekildedir [41];
𝜕
= 𝐷0 + 𝜀𝐷1 + ⋯
𝜕𝑡
(12)
𝜕2
2
= 𝐷0 + 2𝜀𝐷0 𝐷1 + ⋯
𝜕𝑡 2
Verilen perturbatif açılımlar hareket denkleminde yerine yazılarak, denklem mertebelerine
aşağıdaki şekilde ayrılır;
𝑂(1): 𝑚𝐷02 𝑤0 + 𝐻𝑤0𝚤𝑣 + 2𝐻′𝑤0′′′ + 𝐻′′𝑤0′′ = 0
(13)
𝑂(𝜀): 𝑚𝐷02 𝑤1 + 𝐻𝑤1𝚤𝑣 + 2𝐻′𝑤1′′′ + 𝐻′′𝑤1′′
= −2𝑚𝐷0 𝐷1 𝑤0 + 𝑚𝐷02 𝑤0′′

(14)

1
3
2
+ (𝐻′𝑤0′ + 3𝐻𝑤0′ 𝑤0′′ )
2
Bir mertebesi çözümü,
𝑤0 (𝑥, 𝑇0 , 𝑇1) = (𝐵𝑛 (𝑇1 )𝑒 𝑖𝜔𝑛 𝑇0 + 𝐵̅𝑛 (𝑇1 )𝑒 −𝑖𝜔𝑛 𝑇0 )𝑋𝑛 (𝑥 )
Şeklindedir. Burada 𝜔𝑛 doğal frekanslar, 𝐵𝑛 hareket genlikleri ve 𝑋𝑛 = 𝑋𝑛 (𝑥 )
fonksiyonlardır. 𝑤0 çözümünü 𝑂(1) denkleminde yerine yazarak,
𝐻𝑋𝑛𝑣𝚤 + 2𝐻′𝑋𝑛′′′ + 𝐻′′𝑋𝑛′′ − 𝑚𝜔𝑛2 𝑋𝑛 = 0

(15)
şekil

(16)

Kiriş için iki sınır şartı aşağıdaki şekildedir.
𝑋𝑛′′ (1) = 𝑋𝑛′′ (0) = 0 ve 𝑋𝑛 (1) = 𝑋𝑛 (0) = 0 basit-basit

(17a)

𝑋𝑛′ (1) = 𝑋𝑛′ (0) = 0 ve 𝑋𝑛 (1) = 𝑋𝑛 (0) = 0 ankastre-ankastre

(17b)

Denklem (16) değişken katsayılı lineer adi diferansiyel denklemdir. Ve bu denklemin çözümü
analitik olarak mümkün değildir.
Denk.(17) ile verilen sınır şartları altında değişken katsayılı dördüncü mertebeden lineer adi
diferansiyel denklemin çözümü için Diferansiyel Kareselleştirme yöntemi kullanılmıştır.
Diferansiyel Kareselleştirme yönteminde problem çözüm kümesinde S tane grid noktasında
diskritize edilir ve fonksiyon türevleri her bir noktadaki lineer ağırlık fonksiyonlarının
değerinin toplamı şeklindedir [42].
𝑆

𝑑𝑋𝑛 (𝑥𝑖 )
(1)
= ∑ 𝐶𝑖𝑗 𝑋𝑛 (𝑥𝑗 )
𝑥

(18)

𝑗=1
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Yüksek mertebeden türevlerin ifadesi;
𝑆

𝑑 𝑚 𝑋𝑛 (𝑥𝑖 )
(𝑚)
= ∑ 𝐶𝑖𝑗 𝑤𝑗 , 𝑖 = 1,2, … 𝑆
𝑚
𝑑𝑥

(19)

𝑗=1

(𝑚)

şeklindedir ve burada 𝑚 türev mertebesidir. 𝐶𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1,2 … 𝑆 𝑚. mertebeden türev için her
bir 𝑥𝑖 noktasındaki ağırlık katsayılarıdır. Ağırlık katsayılarının hesabında aşağıdaki eşitlikler
kullanılmaktadır [42]:
𝑆

𝑀(𝑥 ) = ∏(𝑥 − 𝑥𝑖 )

(20)

𝑖=1
𝑆

𝑀

(1) (

𝑥𝑖 ) = ∏ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) , 𝑖 = 1,2, … 𝑆

(21)

𝑗=1,𝑖≠𝑗
(1)

(1)

𝐶𝑖𝑗 =

𝑀 (𝑥𝑖 )
, 𝑖 ≠ 𝑗; 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑆
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 )𝑀(1) (𝑥𝑗 )

(22)

𝑆
(1)
𝐶𝑖𝑖

(1)

= − ∑ 𝐶𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑆

(23)

𝑗=1,𝑖≠𝑗
𝑆
(𝑚)
𝐶𝑖𝑖

(𝑚)
= − ∑ 𝐶𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑆

(24)

𝑗=1,𝑖≠𝑗

(18)-(24) numaralı denklemlerle verilen eşitlikleri Denk. (19)’de yerine yazarak, aşağıdaki
denklem sistemi elde edilir.,
𝑁

𝑁

(4)
𝐻(𝑥𝑖 ) ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑤𝑗
𝑗=1

+

𝑁

(3)
2𝐻′(𝑥𝑖 ) ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑤𝑗
𝑗=1

− 𝜔𝑛2 𝑚(𝑥𝑖 )𝑤𝑖 = 0 ,

(2)

+ 𝐻′′(𝑥𝑖 ) ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑤𝑗
𝑗=1

(25)

𝑖 = 1,2,3, … , 𝑁

(18)-(24) numaralı denklemlerle verilen eşitlikleri Denk. (17)’de yerine yazarak, sınır şartları
aşağıdaki şekilde diskritize edilir.
Basit-basit mesnet şartı
(2)

𝑤1 = 0 , ∑𝑁−1
𝑗=2 𝑐1𝑗 𝑤𝑗 = 0
(2)
𝑤𝑁 = 0, ∑𝑁−1
𝑗=2 𝑐𝑁𝑗 𝑤𝑗 = 0

(26)

Ve burada;
(2) (2)

(2) (2)

(2) (2)

(2) (2)

𝐾 = 𝑐12 𝑐𝑁,𝑁−1 − 𝑐𝑁2 𝑐1,𝑁−1
𝐾1 = 𝑐𝑁𝑗 𝑐1,𝑁−1 − 𝑐1𝑗 𝑐𝑁,𝑁−1
(2) (2)

(2) (2)

𝐾2 = 𝑐𝑁2 𝑐1,𝑗 − 𝑐12 𝑐𝑁𝑗
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Ankastre –ankastre mesnet şartı
(1)

𝑤1 = 0 , ∑𝑁−1
𝑗=2 𝑐1𝑗 𝑤𝑗 = 0
𝑤𝑁 = 0,

(1)
∑𝑁−1
𝑗=2 𝑐𝑁𝑗 𝑤𝑗

(28)
=0

Ve burada;
(1) (1)

(1) (1)

(1) (1)

(1) (1)

𝐾 = 𝑐12 𝑐𝑁,𝑁−1 − 𝑐𝑁2 𝑐1,𝑁−1
𝐾1 = 𝑐𝑁𝑗 𝑐1,𝑁−1 − 𝑐1𝑗 𝑐𝑁,𝑁−1
(1) (1)

(29)

(1) (1)

𝐾2 = 𝑐𝑁2 𝑐1,𝑗 − 𝑐12 𝑐𝑁𝑗

Diskritize edilmiş sınır şartları Denk. (25)’de yerleştirilirse,
𝑆−2

(4)

(4)
𝐻 (𝑥𝑖 ) ∑ (𝑐𝑖𝑗
𝑗=3

(4)

𝑐 𝐾1 + 𝑐𝑖𝑁 𝐾2
) 𝑤𝑗
− 𝑖2
𝐾
𝑆−2

(3)

(3)
+ 2𝐻′(𝑥𝑖 ) ∑ (𝑐𝑖𝑗 −
𝑗=3
𝑆−2

+

(2)
𝐻′′(𝑥𝑖 ) ∑ (𝑐𝑖𝑗
𝑗=3

(3)

𝑐𝑖2 𝐾1 + 𝑐𝑖𝑁 𝐾2
) 𝑤𝑗
𝐾
(2)

(30)

(2)

𝑐 𝐾1 + 𝑐𝑖𝑁 𝐾2
) 𝑤𝑗
− 𝑖2
𝐾

− 𝜔𝑛2 𝑚(𝑥𝑖 )𝑤𝑖 = 0 ,

𝑖 = 3, … , 𝑆 − 2

(N-4) tane eşitlikten oluşan bir lineer cebirsel denklem sistemi elde edilir. Denk.(30) ile
verilen denklemin çözümünden 𝜔𝑛 doğal frekanslar ve 𝑋𝑛 = 𝑋𝑛 (𝑥 ) şekil fonksiyonları elde
edilir.
Denk. (15)’i Denk. (14) ‘de yerleştirirsek;
𝑚𝐷02 𝑤1 + 𝐻𝑤1𝚤𝑣 + 2𝐻′𝑤1′′′ + 𝐻′′𝑤1′′
= −2𝐷0 𝐷1 (𝐵𝑛 𝑒 𝑖𝜔𝑛 𝑇0 + 𝑘𝑒)𝑋𝑛
+ 𝑚𝐷02 (𝐵𝑛 𝑒 𝑖𝜔𝑛 𝑇0 + 𝑘𝑒)𝑋𝑛′′
1
3
+ {𝐻′(𝐵𝑛3𝑒 3𝑖𝜔𝑛 𝑇0 + 3𝐵𝑛2 𝐵̅𝑛 𝑒 𝑖𝜔𝑛 𝑇0 + 𝑘𝑒)𝑋𝑛′
2
2
+ 3𝐻(𝐵𝑛3 𝑒 3𝑖𝜔𝑛 𝑇0 + 3𝐵𝑛2 𝐵̅𝑛 𝑒 𝑖𝜔𝑛 𝑇0 + 𝑘𝑒)𝑋𝑛′ 𝑋𝑛′′ }

(31)

𝑂(𝜀) mertebe çözümü aşağıdaki şekilde verilmiştir,
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𝑤1 (𝑥, 𝑇0 , 𝑇1 ) = 𝜑𝑛 (𝑥, 𝑇1 )𝑒 𝑖𝜔𝑛 𝑇0 + 𝑊 (𝑥, 𝑇0 , 𝑇1 ) + 𝑐𝑐
Burada

𝑊 (𝑥, 𝑇0, 𝑇1 ) seküler olmayan terimlerden gelen çözüm kısmıdır.

(32)
𝜑𝑛

seküler

terimlerden gelen çözümü gösterir. 𝑤1 çözümünü 𝑂(𝜀) mertebesindeki denklemde yerine
yazarsak, 𝜑𝑛 ler aşağıdaki eşitliği sağlamlıdır;
−𝜔𝑛2 𝜑𝑛 + 𝐻1 𝜑𝑛𝚤𝑣 + 2𝐻1′ 𝜑𝑛′′′ + 𝐻1′′𝜑𝑛′′
3
3
= −2𝑖𝜔𝑛 𝐷1𝐵𝑛 𝑋𝑛 − 𝜔𝑛2 𝐻3 𝑋𝑛′′ + 𝐵𝑛2 𝐵̅𝑛 𝐻2′ 𝑋𝑛′
2

(33)

9
2
+ 𝐵𝑛2 𝐵̅𝑛 𝐻2 𝑋𝑛′ 𝑋𝑛′′ + 𝑁𝑆𝑇
2
Sınır Şartları
𝜑𝑛′′(1) = 𝜑𝑛′′ (0) = 0 and 𝜑𝑛 (1) = 𝜑𝑛 (0) = 0 basit-basit mesnet
𝜑𝑛′ (1) = 𝜑𝑛′ (0) = 0 and 𝜑𝑛 (1) = 𝜑𝑛 (0) = 0 ankastre-akastre
mesnet

(34a)
(34b)

Buradan seküler terimler ayıklanarak çözüm aralığında integre edilerek çözülebilirlik şartı
elde edilir.
1
−2𝑖𝜔𝑛 𝐷1𝐵𝑛 − 𝜔𝑛2 𝑑1𝐵𝑛 + (3𝑑2 + 9𝑑3 )𝐵𝑛2 𝐵̅𝑛 = 0
2

(35)

Buradaki katsayıların aşağıdaki şekildedir.
1

𝑑1 =

∫0 𝑚𝑋𝑛′′ 𝑑𝑥

(36a)

1

∫0 𝑚𝑋𝑛2 𝑑𝑥
1

𝑑2 =

3
∫0 𝐻′𝑋𝑛′ 𝑑𝑥
1

∫0 𝑚𝑋𝑛2 𝑑𝑥

(36b)

1

𝑑3 =

2
∫0 𝐻𝑋𝑛′ 𝑋𝑛′′ 𝑑𝑥
1

∫0 𝑚𝑋𝑛2 𝑑𝑥
(36c)

𝐵𝑛 ‘nin polar formda ifadesi,
𝐵𝑛 =

1
𝑏 (𝑇 )𝑒 𝑖𝛽𝑛(𝑇1 )
2 𝑛 1

(37)

şeklindedir. Denk. (37) ‘yi Denk. (35) yerine yazıp reel ve sanal kısımları ayrıştırırsak,
𝐷1 𝑏𝑛 = 0
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𝑏𝑛 𝐷1 𝛽𝑛 −

𝜔𝑛 𝑑1 𝑏𝑛
1
(3𝑑2 + 9𝑑3 )𝑏𝑛3 = 0
+
2
16𝜔𝑛

(38a)

Reel kısmın çözümünden (Denk.(38a)), 𝑏𝑛 = 𝑏0 olarak elde edilir. Denk.(38) ile verilen
denklem sisteminin çözümünden non-lineerliğin doğal frekansa etkisi 𝛽𝑛 elde edilir.
𝜔𝑛 𝑑1 (3𝑑2 + 9𝑑3 ) 2
𝛽𝑛 = 𝛽0 + (
−
𝑏0 ) 𝑇1
2
16𝜔𝑛
𝜔𝑛 𝑑1 (3𝑑2 + 9𝑑3 ) 2
= 𝛽0 + (
−
𝑏0 ) 𝜀𝑡
2
16𝜔𝑛

(39)

Sonuç olarak çözüm fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilir;
1
𝑤(𝑥, 𝑇0 , 𝑇1) = ( 𝑏𝑛 (𝑇1)𝑒 𝑖𝛽𝑛 (𝑇1 ) 𝑒 𝑖𝜔𝑛𝑇0 + 𝑘𝑒) 𝑋𝑛 (𝑥 )
2
1

= (2 𝑏0 𝑒
1

(3𝑑 +9𝑑3 ) 2
𝜔 𝑑
𝑖𝛽0 +𝑖( 𝑛 1− 2
𝑏0 )𝑇1 𝑖𝜔 𝑇
2
16𝜔𝑛
𝑒 𝑛0

= (2 𝑏0 𝑒

(3𝑑 +9𝑑3 ) 2
𝜔 𝑑
𝑖(𝜔𝑛 +𝜀( 𝑛 1− 2
𝑏0 ))𝑡+𝑖𝛽0
2

16𝜔𝑛

+ 𝑘𝑒) 𝑋𝑛 (𝑥 )

(40)

+ 𝑘𝑒) 𝑋𝑛 (𝑥 )

SAYISAL SONUÇLAR
Non-lineer Euler-Bernoulli kirişi için malzeme özelliklerinin polinomiyal olarak değiştiği üç
durum göz önüne alınmıştır. Aşağıda verilen boyutsuz polinomlar yoğunluk ve Young
Modülü özelliklerindeki değişimi göstermektedir.
1.durum: Malzeme yoğunluğunun sabit olduğu duruma karşılık özelleştirilmiş Young
Modülü durumu[11]
4

𝜌(𝑥 ) = 1 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑛𝑑𝑎 𝐸 (𝑥 ) = ∑ 𝑏0𝑗 𝑥 𝑗

(41)

𝑗=0

2.durum: Malzeme yoğunluğunun lineer değişimine karşılık özelleştirilmiş Young
Modülünün olduğu durum[11]
5

𝜌(𝑥 ) = 1 + 𝑥 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑛𝑑𝑎 𝐸(𝑥 ) = ∑ 𝑏1𝑗 𝑥 𝑗

(42)

𝑗=0

3.durum: Malzeme yoğunluğunun parabolik değişimine karşılık özelleştirilmiş Young
Modülünün olduğu durum[11]
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6
2

𝜌(𝑥 ) = 1,5954 + 0.04𝑥 + 𝑥 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑛𝑑𝑎 𝐸 (𝑥 ) = ∑ 𝑏2𝑗 𝑥 𝑗

(43)

𝐽=0

Çizelge 1. 𝜌(𝑥 ) = 1 durumu için basit-basit mesnetli kirişin lineer doğal frekansları
n

𝜔𝑛

1

58.1720

2

232.5303

3

523.0285

Çizelge 2. 𝜌(𝑥 ) = 1 durumu için ankastre-ankastre mesnetli kirişin lineer doğal frekansları
n

𝜔𝑛

1

132.0307

2

363.4562

3

712.1312

Çizelge 3. 𝜌(𝑥 ) = 1 + 𝑥 durumu için basit-basit mesnetli kirişin lineer doğal frekansları
n

𝜔𝑛

1

77.1653

2

309.7661

3

697.5024

Çizelge 4. 𝜌(𝑥 ) = 1 + 𝑥 durumu için ankastre-ankastre mesnetli
kirişin lineer doğal frekansları
n

𝜔𝑛

1

174.7482

2

483.0959

3

948.3026

Çizelge 5. 𝜌(𝑥 ) = 1,5954 + 0.04𝑥 + 𝑥 2 durumu için basit-basit mesnetli
kirişin lineer doğal frekansları

714

n

𝜔𝑛

1

88.9472

2

353.3084

3

793.9631
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Çizelge 6. 𝜌(𝑥 ) = 1,5954 + 0.04𝑥 + 𝑥 2 durumu için ankastre-ankastre mesnetli
kirişin lineer doğal frekansları
n

𝜔𝑛

1

202.0563

2

553.7392

3

1082.8914

Çizelgelerde basit-basit ve ankastre-ankastre mesnet şartları için Diferansiyel Kareselleştirme
Yöntemi ile elde edilen lineer doğal frekanslar verilmiştir.
5

4

a0

3

2

1

0
55

56

57
nn

58

59

Şekil 1. 𝜌(𝑥 ) = 1 durumu için basit-basit mesnetli kirişin
lineer ve non-lineer frekanslarının genlikle değişimi

5

4

a0

3

2

1

0
73

74

75

nn

76

77

78

Şekil 2. 𝜌(𝑥 ) = 1 + 𝑥 durumu için basit-basit mesnetli kirişin
lineer ve non-lineer frekanslarının genlikle değişimi
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Şekil 3. 𝜌(𝑥 ) = 1,5954 + 0.04𝑥 + 𝑥 2 durumu için basit-basit mesnetli kirişin
lineer ve non-lineer frekanslarının genlikle değişimi
Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3de basit-basit mesnetli kirişin üç farklı malzeme değişimine göre
lineer ve non-lineer doğal frekanslarının genlikle değişimleri verilmiştir.
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Şekil 5. 𝜌(𝑥 ) = 1 + 𝑥 durumu için ankastre-ankastre mesnetli kirişin
lineer ve non-lineer frekanslarının genlikle değişimi
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Şekil 5. 𝜌(𝑥 ) = 1,5954 + 0.04𝑥 + 𝑥 2 durumu için ankastre-ankastre mesnetli kirişin
lineer ve non-lineer frekanslarının genlikle değişimi
Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da basit-basit mesnetli kirişin üç farklı malzeme değişimine göre
lineer ve non-lineer doğal frekanslarının genlikle değişimleri verilmiştir.
SONUÇLAR
Eksenel olarak polinomiyal fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) imal edilmiş
non-lineer Euler- Bernoulli kirişi ele alınmıştır. Hamilton prensibi ile hareket denklemi elde
edilerek, denklem literatürde bilinen terimlerden farklı terimlere göre boyutsuzlaştırılmıştır.
Yapılan boyutsuzlaştırma sonrasında non-lineer terimlerin başında fiziksel olarak anlamlı 𝜀
parametresi gelmiştir. Kirişin serbest titreşim analizi Çok Zaman Ölçekli Perturbasyon
Yöntemi ve Diferansiyel Kareselleştirme Yöntemi ile yapılmıştır. Çok Zaman Ölçekli
Perturbasyon Yöntemi ve Diferansiyel Kareselleştirme Yöntemi literatürde yeni olarak
birlikte kullanılmıştır. Üç farklı polinomiyal fonksiyon ve iki farklı mesnet durumlarında
lineer doğal frekans tabloları ile her bir durum için lineer ve non-lineer fonksiyonların
genlikle değişim grafikleri verilmiştir.
EK:
Young Modülü için verilen polinomların katsayıları aşağıdaki şekilde verilmiştir [11].
𝑏00 = 26, 𝑏01 = 16, 𝑏02 = 6, 𝑏03 = −4, 𝑏04 = 1,
𝑏10 = 64.8, 𝑏11 = 42.8, 𝑏12 = 20.8, 𝑏13 = −1.2, 𝑏14 = −2.2, 𝑏15 = 1,
𝑏20 = 108.4888, 𝑏21 = 71.9746, 𝑏22 = 35.4605, 𝑏23 = −1.0537, 𝑏24 = 6.2634, 𝑏25 =
3.28, 𝑏26 = 1
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TROESCH PROBLEMİNİN PERTURBASYON İTERASYON YÖNTEMİ İLE
ANALİZİ
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2
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ABSTRACT
In this study, perturbation iteration method (PIA) is used for numerical solution of Troesch
equation. The method was developed based on the number of Taylor series derivation and the
number of correction terms on straightforward opening. One of the important advantages of
the method over other known perturbation methods is that it does not require a small
perturbation parameter. This feature of the method is the most important reason for studying
the problem. Another important advantage of the method is that because it is a combination of
iteration and perturbation methods, numerical solutions of the applied problem can be found
effective and fast. The numerical results obtained by the perturbation iteration method are
compared with other results known in the literature. The effect of the method on the solution
of the Troesch equation was investigated with the help of the results. MATLAB symbolic
software is used to implement the method and to find numerical solutions.
ÖZET
Bu çalışmada Troesch denkleminin sayısal çözümü için perturbasyon iterasyon yöntemi (PIA)
kullanılmıştır. Yöntem Taylor seri açılımındaki türevin mertebesi ve yaya açılımındaki
düzeltme teriminin sayısına bağlı olarak geliştirilmiştir. Yöntemin diğer bilinen perturbasyon
yöntemlerine göre önemli avantajlarından birisi küçük perturbasyon parametresi zorunluluğu
olmamasıdır. Yöntemin bu özelliği problemin incelenmesi için en önemli nedendir.
Yöntemin bir diğer önemli avantajı ise iterasyon ve perturbasyon yöntemlerinin birleşimi
olmasından dolayı uygulanılan problemin sayısal çözümlerinin etkili ve hızlı bulunmasını
sağlamasıdır. Perturbasyon iterasyon yöntemi ile bulunan sayısal sonuçlar literatürde bilinen
diğer sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bulunan sonuçlar yardımıyla yöntemin Troesch
denkleminin çözümündeki etkinliği incelenmiştir. Yöntemin uygulanmasında ve sayısal
çözümlerin bulunmasında MATLAB sembolik yazılımı kullanılmıştır.
GİRİŞ
Bu çalışmada, Troesch probleminin sayısal çözümlerinin bulmak için perturbasyon iterasyon
yöntemi sunulmuştur. Bu yöntem birçok araştırmacı tarafından farklı denklemlere
uygulanmıştır. Perturbasyon iterasyon yöntemi ilk olarak cebirsel denklemler için kök bulma
algoritması olarak sunulmuş [1] ve sonrasında yüksek dereceli denklemler için yöntem
geliştirilmiştir [2, 3]. Daha sonra yöntem, Bratu tipi [4] diferansiyel denklemler ve Fredholm
ve Volterra tipi integral denklemlere [5] uygulanmıştır. Ayrıca Pentograf tipi gecikmeli
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diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünü elde etmek için perturbasyon-iterasyon
algoritmaları geliştirilmiştir [6]. Diğer taraftan optimizasyon teknikleri kullanılarak Bratu ve
pantograf denklemlerinin bulunan perturbasyon iterasyon çözümleri iyileştirilmiştir [7, 8]. Bu
çalışmada lineer olmayan iki nokta sınır değer problemi olan Troesch problemini ele
alınacaktır. Bu problem gaz gözenekli elektrotlar teorisinde [8, 9] ve bir plazma kolonunun
radyasyon basıncı ile kaplanmasının araştırılmasında ortaya çıkmıştır [10, 11].
Troesch problemi

pozitif sabit olmak üzere tanımlanır [12]. Troesch probleminin sayısal çözümünü bulmak
için Lie-grup yöntemi [12], Green fonksiyonlarına dayalı PGEM ve MGEM yöntemleri [13],
sinc-sıralama yöntemi [14], ayrıştırma yöntemi [15], homotopi perturbasyon yöntemi [16], Bspline yöntemi [17] ve varyasyonel iterasyon yöntemi [18] araştırmacılar tarafından sunulan
bazı yöntemlerdir.
PERTURBASYON-İTERASYON ALGORİTMASI
Perturbasyon-iterasyon algoritmaları, PIA
olarak tanımlanır. Burada, perturbasyon
açılımındaki düzeltme terimi sayısını ve
ise Taylor seri açılımındaki türevin mertebesini
tanımlar. Genellikle
dir, aksi halde düzeltme terimi hesaplanamaz.
Bu çalışmada PIA
algoritması geliştirilmiştir. Troesch problemini kapsayan ikinci
mertebe diferansiyel denklemin kapalı formdaki en genel hali aşağıda verilmiştir.

Burada
ve perturbasyon parametresidir. Bu denklem Troesch problemi gibi birçok
araştırmacı tarafında ele alınan problemlerin tamamını kapsadığından dolayı bu denklem için
algoritma geliştirilmiştir. PIA( ) algoritmasında, perturbasyon açılımında bir düzeltme
terimi ve Taylor açılımında birinci mertebe türev için açılım yapılmıştır, yani
ve
dir. Ele alınan denklemin verilen
fonksiyonuna bir düzeltme terimli direk
açılımı her bir iterasyon için uygularsak

eşitliği elde edilir. Burada
perturbasyon-iterasyon algoritmasının . düzeltme terimidir.
Daha sonra direk açılım denklemi kapalı formdaki denklemde yerine konur ve birinci mertebe
türeve göre Taylor’a açılırsa

denklemi elde edilir. Burada

olarak elde edilir. Tüm türevler
daha sade formda yazılabilir.
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Başlangıç fonksiyonu
ile başlayıp, bulunsan PIA(1,1) algoritması kullanılarak
düzeltme terimi bulunup buradan da direk açılım ile
birinci iterasyon çözümü bulunur.
İterasyona devam edilerek aranan sayısal hassasiyette çözüm bulunur.
SAYISAL SONUÇLAR
Ele alınan Troesch probleminin

denklemin tam çözümü
Burada

fonksiyonunun

dir [14].
daki türevi

ye bağlı olarak
Ayrıca

denkleminin çözümü ile bulunan

olarak verilmiştir.
Jacobi

eliptik

ile

fonksiyonu

tanımlanmış

ve

dır.
Denklem suni parametresi ile aşağıdaki gibi yazılır:
burada
perturbasyon parametresi olarak kabul edilmiştir PIA(1,1) algoritmasında
verilen terimler:
olarak bulunur. Tüm bu terimler PIA(1,1) algoritmasında yazılırsa;
iterasyon formülü elde edilir. Denklemin koşullarını sağlayan açık çözüm başlangıç
fonksiyonu

olarak seçilir ve iterasyon formülüne uygulanırsa,
gibi elde edilir.

için sayısal çözümler aşağıdaki
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için 8 iterasyon yapılarak PIA(1,1) algoritması ile elde edilen sayısal çözümünün
Sinc-collocation [14] ve varyasyonel iterasyon yöntemi [18] ile karşılaştırılması Çizelge 1’ de
verilmiştir.
Çizelge 1. Perturbasyon-iterasyon çözümünün, Sinc-collocation ve VIM yöntemleri ile elde
edilen çözümlerin karşılaştırılması
Tam Çözüm

Sinc-collocation

VIM

PIA

0.1

0.0951769

0.0959443

0.1000416

0.0959917

0.2

0.1906338

0.1921287

0.2003336

0.1922234

0.3

0.2866534

0.2887944

0.3011275

0.2889358

0.4

0.3835229

0.3861848

0.4026773

0.3863707

0.5

0.4815373

0.4845471

0.5052411

0.4847718

0.6

0.5810019

0.5841332

0.6090820

0.5843850

0.7

0.6822351

0.6852011

0.7144698

0.6854595

0.8

0.7855717

0.7880165

0.8216826

0.7882479

0.9

0.8913669

0.8928542

0.9310084

0.8930075

için 8 iterasyon yapılarak PIA(1,1) algoritması ile elde edilen sayısal çözümünün Sinccollocation [14] ve ayrıştırma [15] ile karşılaştırılması Çizelge 2’ de verilmiştir.
Çizelge 2. Perturbasyon-iterasyon çözümünün, Sinc-collocation ve ayrıştırma yöntemleri ile
elde edilen çözümlerin karşılaştırılması
Tam Çözüm

Sinc-collocation

Ayrıştırma

PIA

0.1

0.08179699

0.08466125

0.08492528

0.08523370

0.2

0.16453087

0.17017135

0.17067908

0.17132045

0.3

0.24916736

0.25739390

0.25810502

0.25912183

0.4

0.33673220

0.34722280

0.34807811

0.34951660

0.5

0.42834716

0.44059983

0.44152329

0.44340944

0.6

0.52527416

0.53853439

0.53943772

0.54174007

0.7

0.62897114

0.64212860

0.64291809

0.64549262

0.8

0.74116837

0.75260809

0.75319489

0.75570548

0.9

0.86397002

0.87136251

0.87167571

0.87348169

PIA(1,1) algoritması ile elde edilen sonuçlar diğer bilinen yöntemler ile karşılaştırıldığında
elde edilen sonuçların nispeten iyi ya da diğer çözümlerin hatalarına yakın olduğu
görülmüştür. Çözümler MATLAB sembolik yazılımı yardımıyla elde edilmiştir.
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SONUÇLAR
Bu çalışmada, Troesch probleminin sayısal çözümünü elde etmek için yeni bir perturbasyoniterasyon yöntemi geliştirilmiştir. PIA(1,1) algoritması ele alınan problemde bilinen bazı
yöntemlere göre daha iyi sonuçlar vermiştir.
Yöntemin asıl avantajı ise keyfi perturbasyon parametresi kullanılmasıdır. Bir başka deyişle
küçük perturbasyon parametresi ihtiyacı olmamasıdır. MATLAB sembolik programı
yardımıyla çözümler hızlı şekilde bulunmuştur.
Yöntem ilerleyen çalışmalarda perturbasyon açılımındaki düzeltme terimi sayısı ve Taylor
seri açılımındaki türevin mertebesine bağlı olarak yeni algoritmalar geliştirilebilir olduğu ön
görülmüştür. Ayrıca problemin iterasyon sayısının artırılması ile çözümlerin iyileşmesinde
yavaşlama görülmüştür. Bunu için son birkaç yılda geliştirilen optimal perturbasyon iterasyon
algoritmaları geliştirilerek sorun çözülebilecektir.
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ABSTRACT
In this study, thermoelastic behaviour of the tubes subjected to periodic surface temperature at
the inner surface is investigated analytically. The tube is initially at zero temperature and for
the times greater than zero, inner surface of the tube is subjected to temperature that
periodically decays eventually to zero while the outer surface is insulated. The tube is
assumed to be under the generalized plane strain case. Tresca's yields criteria is used to decide
whether the yielding will start or not. The temperature distribution of the tube is obtained by
the solution of the heat conduction equation by the application of Duhamel's theorem. It is
seen that yielding always occurs at the inner surface. It is also observed that, depending on the
material properties of the tube and the amplitude of the boundary condition yielding may
commence with different stress states.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı iç yüzeyinde zamanla değişen sıcaklık sınır şartına maruz tüplerin
termoelastik davranışını analitik olarak belirlemektir. Tüpün başlangıç anındaki sıcaklığı sıfır
olup iç yüzeyi zamanla sönümlenen sıcaklık etkisindeyken dış yüzeyi yalıtılmıştır. Tüp,
genelleştirilmiş düzlem birim şekil değiştirme durumu geçerli olacak şekilde uzun olarak
kabul edilmiştir. Akma başlangıcını belirleyen elastik limit değerleri için Tresca kriteri
kullanılmıştır. Tüp içerisindeki sıcaklık dağılımı, ısı transferi denkleminin Duhamel teoremi
yardımıyla çözülmesiyle elde edilmiştir. Akmanın daima tüpün iç yüzeyinde başladığı, ayrıca
malzeme ve sıcaklık fonksiyonunun şiddetine bağlı olarak farklı formlarda gerilme
durumlarına göre gerçekleşebileceği görülmüştür.
GİRİŞ
Silindirik makine elemanları mühendislik uygulamalarında sıklıkla kullanılan temel elemanlar
arasındadır ve bu elemanlar uygulamada sıklıkla sıcaklık etkisi altında çalışmaktadırlar. Bazı
uygulamalarda ise sıcaklık periyodik olarak zamanla değişmektedir. Örnek olarak nükleer ve
kimyasal reaktörler, lazerle ısıtma uygulamaları ve ısı değiştiriciler gösterilebilir [1-3]. Bu
elemanların elastik ve elastik limit davranışlarının bilinmesi tasarım ve maliyet açısından
oldukça önemlidir. Bu elemanların sıcaklık dağılımları belirlenirken ısı transferi
problemlerinin çözümünde sıklıkla kullanılan matematiksel metot parametrelerin değişimi
metodudur. Ancak sıcaklık sınır şartının zamanla değiştiği uygulamalarda problemin
çözümünde parametrelerin değişimi metodu doğrudan uygulanamaz. Bunun için
araştırmacılar Laplace dönüşümleri, Fourier dönüşümleri, Hankel dönüşümleri ve Duhamel
teoremi gibi metotlardan yararlanmaktadırlar.
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iç yüzeydeki boyusuz sıcaklık

Silindirik makine elemanlarından uygulamada en sık kullanılanı geometri uzun silindirler ve
tüplerdir. Literatürde tüpler içerisinde sıcaklık sınır şartlarının farklı türde fonksiyonlarla
değiştiği çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. Kandil ve arkadaşları [4] iç yüzeyinde
periyodik olarak değişen sıcaklık etkisindeki kalın cidarlı tüplerin termoelastik davranışlarını
sonlu farklar metodu kullanarak incelemiştir. Kandil [5] benzer çalışmayı iç yüzeye periyodik
basınç ekleyerek geliştirmişlerdir. Segall [6] iç yüzeyinde üstel formda bir fonksiyonla
değişen sıcaklık ile dış yüzeyinde konveksiyona maruz kalan tüplerin sıcaklık dağılımlarını
Duhamel teoremi yardımıyla elde etmiştir. Mahmoudi ve Atefi [7] sonlu uzunlukta ve dış
yüzeyinden yalıtılmış, iç yüzeyinden ise periyodik ısıl yüke maruz kalan tüplerin termoelastik
davranışlarını incelemişlerdir. Lu ve arkadaşları [8] n-tabakalı kompozit silindirlerde iç ve dış
yüzeyde zamana bağlı sıcaklık sınır şartını Fourier serileri şeklinde ele alarak silindirin
sıcaklık dağılımını elde etmişlerdir. Radu ve arkadaşları [9] iç yüzeyinde sinüzoidal formda
değişen ısıl yük etkisindeyken dış yüzeyi sıfır sıcaklığında tutulan tüpler için Henkel
dönüşümlerini kullanarak zamana bağlı sıcaklık dağılımı için analitik bir çözüm
geliştirmişlerdir. Kaya ve Eraslan [10] bir yüzeyi sıcaklık çevrimi etkisinde iken diğer yüzeyi
yalıtılmış tüplerde termal gerilme dağılımlarını analitik olarak elde etmişlerdir.
Bu çalışmanın amacı iç yüzeyi periyodik olarak zamanla sönümlenerek değişen sıcaklık
etkisindeki tüplerin termoelastik davranışını analitik olarak belirlemektir. Tüp,
genelleştirilmiş düzlem birim şekil değiştirme durumu geçerli olacak şekilde uzun olarak
kabul edilmiştir. Plastik davranışın başlangıcını belirleyen elastik limit değerleri için Tresca
kriteri kullanılmıştır.
SICAKLIK DAĞILIMI
Başlangıç anında sıfır sıcaklığa sahip olan iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan tüpün iç yüzeyi
boyutsuz formu 𝐹 (𝜏) = 𝐴𝜏𝑒 −𝜏/2 cos𝜏 şeklinde zamanla sönümlenen bir fonksiyona bağlı
olarak değişmekteyken dış yüzeyi yalıtılmıştır. Burada τ, 𝛼 𝑇 𝑡/𝑏2 şeklinde normalize edilmiş
zamanı ifade etmektedir. A fonksiyonun genliğini belirleyen bir sabit olup 𝛼 𝑇 malzemenin ısıl
yayılma katsayısıdır. Şekil 1’de bu fonksiyona bağlı olarak farklı A değerleri için iç yüzeyde
sıcaklığın zamanla değişimi görülmektedir.
1.5

1.0
0.5
0.0
-0.5
𝐴=
𝐴=
𝐴=

-1.0
-1.5

0

-2.0
-2.5
0.0

3.0

6.0

9.0
12.0
zaman
Şekil 1. İç yüzey sıcaklığının zamanla değişimi

15.0

Tüpün sıcaklık dağılımı, boyutsuz formda radyal koordinat için aşağıdaki şekilde yazılan ısı
transferi probleminin çözümüyle elde edilir [1]:
𝜕𝑇̅ 1 𝜕𝑇̅ 𝜕 2 𝑇̅
=
+
; 𝑎̅ < 𝑟̅ < 1, 𝜏 > 0,
(1)
𝜕𝜏 𝑟̅ 𝜕𝑟 𝜕𝑟̅ 2
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Başlangıç ve sınır şartları ise
𝑇̅(𝑎̅, 𝜏) = 𝐹(𝜏),

𝜕𝑇̅

|

𝜕𝑟̅ 𝑟̅=1

= 0, 𝜏 > 0,

𝑇̅(𝑟̅ , 0) = 0, 𝑎̅ ≤ 𝑟̅ ≤ 1,

( )

şeklinde yazılır. Burada 𝑇0 referans sıcaklığını göstermek üzere 𝑇̅ = 𝑇/𝑇0 boyutsuz sıcaklığı,
𝑟̅ = 𝑟/𝑏 ise boyutsuz radyal koordinatı ifade etmektedir. Homojen olmayan sınır şartı 𝐹(𝜏)
nedeniyle problem değişkenlerin ayrılması metoduyla çözülemez. Bu nedenle çözüm Duhamel
teoremi kullanılarak aşağıdaki elde edilmiştir [1]:
𝜏
𝜕
𝑇̅(𝑟̅ , 𝜏) = ∫ 𝐹 (𝛽) Φ(𝑟̅ , 𝜏 − 𝛽)𝑑𝛽
( )
𝜕𝜏
0
Burada Φ(𝑟̅ , 𝜏), aşağıdaki yardımcı problemin çözümünü ifade etmekte olup Y(𝑟̅ , 𝜏) zamana
bağlı ve Z(𝑟̅ ) zamandan bağımsız iki fonksiyonun toplamıdır;
𝜕𝛷 1 𝜕𝛷 𝜕 2 𝛷
=
+
; 𝑎̅ < 𝑟̅ < 1,
𝜏 > 0,
(4)
𝜕𝜏
𝑟̅ 𝜕𝑟̅ 𝜕𝑟̅ 2
𝜕Φ
|
Φ(𝑎̅, 𝜏) = 1,
= 0, 𝜏 > 0,
𝜕𝑟̅ 𝑟̅ =1
Φ(𝑟̅ , 0) = 0, 𝑎̅ ≤ 𝑟̅ ≤ 1

( )

Φ(𝑟̅ , 𝜏) = Y(𝑟̅ , 𝜏) + Z(𝑟̅ ) ifadesinin (4) nolu denklemde yerine yazılmasıyla
𝜕𝑌 1 𝜕𝑌 𝜕 2 𝑌 1 𝑑𝑍 𝑑 2 𝑍
=
+
+
+
;
𝜕𝜏 𝑟̅ 𝜕𝑟̅ 𝜕𝑟̅ 2 𝑟̅ 𝑑𝑟̅ 𝑑𝑟̅ 2

𝑎̅ < 𝑟̅ < 1,

𝜏 > 0,

(6)

şeklinde elde edilen denklem süperpozisyon metoduyla zamana bağlı ve zamandan bağımsız
iki kısma ayrılarak çözüldüğünde 𝑌(𝑟̅ , 𝜏) ve 𝑍(𝑟̅ ) aşağıdaki gibi elde edilir:
𝑍(𝑟̅ ) = 1,
(7)
ve
∞
2

𝑌 (𝑟̅ , 𝜏) = ∑ 𝐶𝑛 𝑒 −𝜆𝑛 𝜏 [𝐽0 (𝜆𝑛 𝑟̅ )𝑌1 (𝜆𝑛 𝑎) − 𝐽1 (𝜆𝑛 𝑎)𝑌0 (𝜆𝑛 𝑟̅ )]

(8)

𝑛=1

Buna göre yardımcı problemin çözümü şu şekilde yazılır:
∞
2

Φ(𝑟̅ , 𝜏) = 1 + ∑ 𝐶𝑛 𝑒 −𝜆𝑛 𝜏 [𝐽0 (𝜆𝑛 𝑟̅ )𝑌0 (𝜆𝑛 𝑎) − 𝐽0 (𝜆𝑛 𝑎)𝑌0 (𝜆𝑛 𝑟̅ )]

(9)

𝑛=1

Burada 𝐽0 ve 𝐽1 sırasıyla birinci tür sıfırıncı ve birinci dereceden Bessel fonksiyonları, 𝑌0 ve 𝑌1 ise
sırasıyla ikinci tür sıfırıncı ve birinci dereceden Bessel fonksiyonları olup, 𝜆𝑛 (𝑛 = 1, , … ) ise
𝐽0 (𝜆𝑛 𝑎)𝑌1 (𝜆𝑛 ) − 𝐽1 (𝜆𝑛 )𝑌0 (𝜆𝑛 𝑎) = 0 denkleminin kökleridir. 𝐶𝑛 sabit olup sınır şartı ile ilişkili
𝑌 (𝑟̅ , 0) = −1 bağıntısı yardımıyla hesaplanır.
Böylece (3) numaralı denklem ile tüp içerisindeki sıcaklık dağılımı
∞

𝜏

2
𝑇̅(𝑟̅ , 𝜏) = − ∑ 𝐶𝑛 𝜆2𝑛 [𝐽0 (𝜆𝑛 𝑟̅ )𝑌0 (𝜆𝑛 𝑎) − 𝐽0 (𝜆𝑛 𝑎)𝑌0 (𝜆𝑛 𝑟̅ )] ∫ 𝑒 −𝜆𝑛 (𝜏−𝛽)

0

𝑛=1

𝑑𝐹(𝛽)
𝑑𝛽 (10)
𝑑𝛽

şeklinde elde edilir. Kısmi integrasyon işlemi ve 𝐹 (0) = 0 başlangıç şartının uygulanması ile
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𝜏 −𝜆2 (𝜏−𝛽) 𝑑𝐹(𝛽)
𝑛
𝑇̅(𝑟̅ , 𝜏) = 𝐹 (𝜏) + ∑∞
𝑑𝛽 (11)
𝑛=1 𝐶𝑛 [𝐽0 (𝜆𝑛 𝑟̅ )𝑌0 (𝜆𝑛 𝑎) − 𝐽0 (𝜆𝑛 𝑎)𝑌0 (𝜆𝑛 𝑟̅ )] ∫0 𝑒
𝑑𝛽

şeklinde yazılır.
Şekil 2’de başlangıç anından itibaren belli bir süre boyunca, 0 < 𝜏 ≤ 9, silindir içerisinde
sıcaklık dağılımının zamanla değişimi gösterilmiştir. Beklendiği gibi iç yüzey sıcaklığındaki
değişime bağlı olarak sıcaklık dağılımının salınımı bu grafikde gözlenmektedir.
1.5
09

0

1.0

1

boyutsuz sıcaklık

0.5
𝜏 = 01
0.0

17

-0.5

1

-1.0
𝐴=
-1.5

9
-2.0
0.5

0.6
0.7
0.8
0.9
boyutsuz radyal koordinat

1.0

Şekil 2. Sıcaklık dağılımının zamanla değişimi, A=3.5
ELASTİK ÇÖZÜM
Tüp içerisindeki sıcaklık dağılımı zamanla değişmektedir, dolayısıyla tüm gerilme bileşenleri
ve radyal yer değiştirme de zamana bağlı olarak değişmektedir. Bu bölümdeki denklemlerde
𝜎̅ = 𝜎/𝜎𝑌 boyutsuz gerilmeyi, 𝜎𝑌 tek eksenli çekme durumunda malzemenin akma
gerilmesini, 𝜖̅ = 𝜖𝐸/𝜎𝑌 boyutsuz birim şekil değiştirmeyi, 𝐸 malzemenin elastisite modulünü,
𝛼̅ = 𝛼𝐸𝑇0 /𝜎𝑌 boyutsuz ısıl genleşme katsayısını, 𝜈 ise Poisson oranını ifade etmektedir.
Silindirik koordinatlardaki denge denklemi [11,12],
𝑑𝜎̅𝑟 𝜎̅𝑟 − 𝜎̅𝜃
+
= 0,
(1 )
𝑑𝑟̅
𝑟̅
genelleştirilmiş Hooke bağıntıları [11,12]
𝜖̅𝑟 = 𝜎̅𝑟 − 𝜈(𝜎̅𝜃 + 𝜎̅𝑧 ) + 𝛼̅𝑇̅,
(1 )
𝜖̅𝜃 = 𝜎̅𝑟 − 𝜈 (𝜎̅𝑟 + 𝜎̅𝑧 ) + 𝛼̅𝑇̅,

(14)

𝜖̅𝑧 = 𝜎̅𝑟 − 𝜈(𝜎̅𝑟 + 𝜎̅𝜃 ) + 𝛼̅𝑇̅,

(1 )

ve
𝜖̅𝜃 = 𝑢̅/𝑟̅ , 𝜖̅𝑟 = 𝑑𝑢̅/𝑑𝑟̅ uygunluk denklemlerinin birlikte kullanılmasıyla elastik
problemin bünye denklemi radyal yer değiştirme cinsinden şu şekilde elde edilir:
𝑑 2 𝑢̅
𝑑𝑢̅
1 + 𝜈 2 𝜕𝑇̅
𝑟̅ 2 2 + 𝑟̅
− 𝑢̅ =
𝛼̅𝑟̅
(16)
𝑑𝑟̅
𝜕𝑟̅
1−𝜈
𝜕𝑟̅
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Bu diferansiyel denklemin genel çözümü ise
𝑢̅(𝑟̅ ) = 𝐶1 𝑟̅ +

𝐶2
1 + 𝜈 𝛼̅ 𝑟̅
) ∫ 𝜂𝑇̅(𝜂, 𝜏)𝑑𝜂
+(
𝑟̅
1 − 𝜈 𝑟̅ 𝑎̅

(17)

şeklindedir. Genelleştirilmiş düzlem birim şekil değiştirme durumu için 𝜖̅𝑧 = 𝜖0 ’dır. Tüpün iç
ve dış yüzeylerinde radyal gerilme bileşeni sıfırdır; 𝜎̅𝑟 (𝑎̅) = 𝜎̅𝑟 (1) = 0, ayrıca tüpün yeteri
kadar uzun olduğu kabulüyle eksenel doğrultuda net kuvvet sıfırdır; ∫ 𝜎̅𝑧 𝑑𝐴 = 𝜋 ∫ 𝜎̅𝑧 𝑟̅ 𝑑𝑟̅ =
0. Bu şartların uygulanmasıyla problemin sabitleri aşağıdaki gibi belirlenir:
1
𝛼̅ (1 − 𝜈 )
∫ 𝑟̅ 𝑇̅(𝑟̅ , 𝜏)𝑑𝑟̅ ,
𝐶1 = 2
(18)
(𝑎̅ − 1)(𝜈 − 1) 𝑎̅
1
𝑎̅2 𝛼̅ (1 + 𝜈 )
∫
𝐶2 = 2
𝑟̅ 𝑇̅(𝑟̅ , 𝜏)𝑑𝑟̅ ,
(𝑎̅ − 1)(𝜈 − 1) 𝑎̅

𝜖0 = −

1
𝛼̅
∫
𝑟̅ 𝑇̅(𝑟̅ , 𝜏)𝑑𝑟̅
(𝑎̅2 − 1) 𝑎̅

(19)

( 0)

Bu sabitlerin gerilme - yer değiştirme ifadelerinde yerine yazılmasıyla elastik çözüm
tamamlanmış olur ve gerilme bileşenleri ile yer değiştirme ifadeleri şu şekilde yazılır:
(𝑟̅ 2 − 𝑎̅2 ) 1
𝛼̅
1 𝑟̅
̅ (𝑟̅ , 𝜏)𝑑𝑟̅ − ∫ 𝜂𝑇̅(𝜂, 𝜏)𝑑𝜂],
[ 2
∫
𝜎̅𝑟 =
𝑟̅
𝑇
( 1)
1 − 𝜈 𝑟̅ (1 − 𝑎̅2 ) 𝑎̅
𝑟̅ 2 𝑎̅
𝜎̅𝜃 =

(𝑟̅ 2 + 𝑎̅2 ) 1
𝛼̅
1 𝑟̅
̅ (𝑟̅ , 𝜏)𝑑𝑟̅ + ∫ 𝜂𝑇̅(𝜂, 𝜏)𝑑𝜂 − 𝑇̅(𝑟̅ , 𝜏)],
[ 2
∫
𝑟̅
𝑇
1 − 𝜈 𝑟̅ (1 − 𝑎̅2 ) 𝑎̅
𝑟̅ 2 𝑎̅
1
𝛼̅
[
∫ 𝑟̅ 𝑇̅(𝑟̅ , 𝜏)𝑑𝑟̅ − 𝑇̅(𝑟̅ , 𝜏)],
𝜎̅𝑧 =
1 − 𝜈 (1 − 𝑎̅2 ) 𝑎̅

𝑢̅ =

𝛼̅ 𝑟̅ 2 (1 − 𝜈 ) + 𝑎̅2 (1 + 𝜈 ) 1
1 + 𝜈 𝑟̅
̅ (𝑟̅ , 𝜏)𝑑𝑟̅ +
[
∫
∫ 𝜂𝑇̅(𝜂, 𝜏)𝑑𝜂]
𝑟̅
𝑇
1−𝜈
𝑟̅ (1 − 𝑎̅2 )
𝑟̅
𝑎̅
𝑎̅

(

)

(

)

( 4)

SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde sunulan sonuçlarda Poisson oranı 𝜈 = 0 ve silindir iç yarıçapı 𝑎̅ = 0 olacak
şekilde seçilmiştir. Tresca akma kriterine göre eşdeğer gerilme, en büyük ve en küçük asal
gerilmeler arasındaki fark 𝜎̅𝑒ş = 𝜎̅𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝜎̅𝑚𝑖𝑛 şeklinde tanımlanmıştır.
Şekil 3’de örnek olarak 𝜏 = 0
ve 𝜏 = 1 anlarında gerilme dağılımları verilmiştir. Şekil
3’de 𝜏 = 0
anındaki sabitler 𝐶1 = 0 04986, 𝐶2 = 0 16 04 ve 𝜖0 = 0 6980 olarak
hesaplanmıştır. Bu değerler 𝜏 = 1 iken 𝐶1 = 0 04669, 𝐶2 = 0 1 176 ve 𝜖0 = 0 6 76
şeklindedir. Gerilme dağılımları incelendiğinde maksimum ve minimum gerilme arasındaki
farkın daima tüpün iç yüzeyinde oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla malzeme türüne de bağlı
olarak yeterli sıcaklık uygulandığında tüpte akmanın başlayacağı konum iç yüzeydir. Şekil 3
incelendiğinde akma başlangıcında iç yüzeyde 𝜎̅𝑟 > 𝜎̅𝜃 (= 𝜎̅𝑧 ) veya 𝜎̅𝜃 (= 𝜎̅𝑧 ) > 𝜎̅𝑟 şeklinde
iki farklı gerilme durumu olabileceği görülmektedir. Şekil 4’de A = 3 ve 𝛼̅ = 7 alınarak
tüpün iç yüzeyinde eşdeğer gerilmenin zamanla değişimi gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde
tepe noktaları olan 𝜏 = 0 6 ve 𝜏 = 1 8 9 zamanlarında iki farklı gerilme durumuna göre
akma başlangıcına ulaşılabilir. Bu davranışları belirleyen A ve 𝛼̅ değerleri Şekil 5’de
verilmiştir. Şekilde 1.Eğri’nin altındaki bölgeden seçilen A ve 𝛼̅ değerlerine sahip tüpler her
zaman elastik davranış göstermektedirler. 1.Eğriden seçilen değerlerde akma 𝜏 = 1 8 9
732
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anında ve 𝜎̅𝜃 (= 𝜎̅𝑧 ) > 𝜎̅𝑟 gerilme durumunda, 2. Eğriden seçilen değerlerde ise 𝜏 = 0 6
anında ve 𝜎̅𝑟 > 𝜎̅𝜃 (= 𝜎̅𝑧 ) gerilme durumunda başlamaktadır. Her iki eğrinin üstünde kalan
bölgelerden seçilen değerlerde ise akma yukarıda bahsedilen gerilme durumlarında ve
belirtilen zamanlardan daha erken bir zaman değerinde başlayacaktır. Şekil 6’da her iki Eğri
üzerinden seçilen parametreler için elastik limit durumlarındaki gerilme ve yer değiştirme
dağılımlarına örnek verilmiştir.

1.0
𝐴= 0
𝛼̅ = 1 7
𝜏=0

0.8
0.6

boyutsuz gerilmeler ve yer değiştirme

boyutsuz gerilmeler ve yer değiştirme
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Şekil 3. 𝜏 = 0
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anlarında gerilme ve radyal yer değiştirme dağılımları
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𝑟̅ = 0
𝐴= 0
𝛼̅ = 7

0.8

0.6

eşdeğer gerilme

0.4

0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6

-0.8
-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0 4.0 5.0 6.0
zaman
Şekil 4. İç yüzeyde eşdeğer gerilmenin zamanla değişimi
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4.5

A parametresi
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Şekil 5. Elastik limit ve akma başlangıç davranışlarını belirleyen 𝐴 ve 𝛼̅ değerleri
b)
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Şekil 6. Gerilme ve yer değiştirme dağılımları, a) 1. Eğri üzerinde, b) 2. Eğri üzerinde
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SONUÇLAR
İç yüzeyinden zamanla sönümlenen periyodik sıcaklık etkisindeki tüplerin termoelastik limit
davranışları incelenmiştir. İç yüzey sıcaklığını tanımlayan fonksiyon 𝐹 (𝜏) = 𝐴𝜏𝑒 −𝜏/2 cos𝜏
şeklinde seçilmiştir. İç yüzeyden periyodik olarak ısıtılırken dış yüzeyi yalıtılmış tüpün
sıcaklık dağılımı, ısı transferi probleminin Duhamel teoremi ile çözülmesiyle elde edilmiştir.
Tüpün yeteri kadar uzun olduğu kabulüyle problem genelleştirilmiş düzlem gerilme
durumunda ele alınmış, akma durumunun belirlenmesinde Tresca akma kriteri kullanılmıştır.
Maksimum ve minimum asal gerilmeler arasındaki farkın daima iç yüzeyde meydana geldiği
görülmüştür. Dolayısıyla akma her zaman iç yüzeyden başlamaktadır. Ayrıca akma
başlangıcında 𝜎̅𝑟 > 𝜎̅𝜃 (= 𝜎̅𝑧 ) ve 𝜎̅𝜃 (= 𝜎̅𝑧 ) > 𝜎̅𝑟 olmak üzere iki farklı gerilme durumunun
olabileceği belirlenmiştir. Bu gerilme durumlarını oluşturacak A ve 𝛼̅ değerleri belirlenmiştir.
Bu gerilme durumlarının belirlenmesi tüplerin plastik davranışlarının belirlenmesi
bakımından önemlidir.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]

KAYNAKLAR
W.D. Hahn, M.N. Özısık, Heat Conduction, John Wiley & Sons, 2012.
D.W.A. Rees, The Mechanics of Solids and Structures, McGraw-Hill, London, New
York, 1990.
R.B. Hetnarski, M.R. Eslami, Thermal Stresses - Advanced Theory and Applications,
Springer, Netherlands, 2009.
A. Kandil, A.A. El-Kady and A. El-Kafrawy, Transient thermal stress analysis of thickwalled cylinders, International Journal of Mechanical Sciences, 37 (1995) 721-732.
A. Kandil, Analysis of thick-walled cylindrical pressure vessels under the effect of
cyclic internal pressure and cyclic temperature, International Journal of Mechanical
Sciences, 38 (1996) 1319-1332.
A.E. Segall, Thermoelastic analysis of thick-walled vessels subjected to transient
thermal loading, Journal of Pressure Vessel Technology, 123 (2001) 146-149.
H. Mahmoudi and G. Atefi, Analytical solution for thermal stresses in a hollow cylinder
under periodic thermal loading, Journal of Mechanical Engineering Sciences, 226
(2012) 1705-1724.
X. Lu, P. Tervola, M .Viljanen, Transient analytical solution to heat conduction in
composite circular cylinder. International Journal of Heat and Mass Transfer, 49 (2006)
341-348.
V. Radu, N. Taylor, E. Paffumi, Development of new analytical solutions for elastic
thermal stress components in a hollow cylinder under sinusoidal transient thermal
loading, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 85 (2008) 885-893.
Y. Kaya and A. N. Eraslan, Thermoelastic response of a long tube subjected to periodic
heating, Math. Sci. Appl. E-Notes, 2 (2014) 14-27.
S. Timoshenko, J.N. Goodier, Theory of Elasticity, New York, McGraw-Hill, 1970.
A.C. Ugural, S.K. Fenster, Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity,
Prentice-Hall, 2012.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

735

20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
05 - 09 Eylül 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa

SICAK RİJİT BİR KILIFA YERLEŞTİRİLMİŞ İKİ KATMANLI KOMPOZİT
SİLİNDİRİN ZAMANA BAĞLI ELASTİK DAVRANIŞI
Ahmet N. Eraslan1 ve Tolga Akış2
1
Mühendislik Bilimleri Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
2
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara
ABSTRACT
An analytical model is developed to estimate the transient elastic response of a two-layer solid
cylinder with fixed ends placed in a hot rigid casing. The cylinder contains two layers that are
in perfect contact and it gains energy from its surface by thermal contact with the rigid casing.
As the heating takes place slowly the problem is amenable the use of uncoupled theory of
elasticity. Under these conditions and presuppositions the distributions of temperature and
stresses are estimated as a function of time and put into view in graphical forms. It is found
that the axially and radially constrained boundaries create very large stresses in the assembly
but the corresponding stress state is far away from yielding.
ÖZET
Sıcak rijit bir kılıf içine yerleştirilmiş ve uçları sabitlenmiş iki katmanlı dolu bir silindirin
zamana bağlı termoelastik davranışının incelenmesi için analitik bir model geliştirilmiştir.
Silindir aralarında mükemmel bir temas sağlanan iki katmandan oluşmakta ve termal temasla
dış yüzeyinden enerji kazanmaktadır. Sıcaklık artışı uzun bir süreçte yavaşça
gerçekleştiğinden kuplajsız elastisite teorisinin kullanılması mümkün olmuştur. Bu koşullar
ve varsayımlar doğrultusunda zamana bağlı sıcaklık ve gerilme dağılımları elde edilmiş ve
grafikleri çizilmiştir. Kompozit silindirin eksenel ve radyal yönde kısıtlanması büyük
gerilmeler oluşturmasına rağmen gerilme durumunun silindirde akmaya yol açmadığı
bulunmuştur.
GİRİŞ
Silindir, tüp, şaft, disk, küresel kabuk ve plaka gibi temel elemanların imalat sektöründe
kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle makine, havacılık ve otomotiv sanayinde kullanılan bu
elemanların mekanik analizi ve tasarımı, amaca yönelik üretim açısından önem arz eden
konular arasında yer almaktadır. Kompozit malzemelerden yapılan türlerinin de bulunduğu
söz konusu elemanların farklı yükleme ve sınır koşulu durumlarındaki gerilme ve yer
değiştirme dağılımlarının belirlenmesi birçok farklı mühendislik uygulaması için önemlidir.
Tüm bunların yanı sıra, bu elemanların özellikle sıcaklık etkisi altındaki davranışlarının
belirlenmesi uygulamalı mekanikteki temel problemler arasında yer almaktadır.
Sıcaklık etkisi altındaki silindirlerin zamana bağlı elastik davranışı problemi daha önce birçok
çalışmada incelenmiştir [1-4]. Bu çalışmaların yanı sıra kompozit sistemlerin zamana bağlı
sıcaklık değişimleri de farklı metotlar kullanılarak ele alınmıştır. Bunlar arasında en yaygın
olarak kullanılan analitik metotlar Green Fonksiyonları, Ortagonal Açılımlar ve Laplace
Dönüşümüdür. Bu tekniklerin uygulanması ve başka diğer yöntemlerin kullanımı Monte [5],
Sun ve Wichman [6] ve Lu ve diğerleri [7] nin çalışmalarında yer almaktadır. Bu çalışmaların
yanında iki farklı malzemeden oluşan sonsuz uzunluktaki içi boş dairesel silindirlerin zaman
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bağlı elastik davranışları birçok farklı araştırmacı tarafından incelenmiştir [8-12]. Tüm
bunların yanı sıra, ele alınan konu ile yakındandan ilgili bir çalışmada Pardo ve diğerleri [13]
iki katmanlı kompozit dolu silindirlerin zamana bağlı termoelastik davranışını Özışık [14] ve
Boley ve Weiner [2] in çalışmalarında yer alan sırasıyla zamana bağlı ısı transferi ve
termoelastik yaklaşımları kullanarak incelemiştir. Bu çalışmada söz konusu problem için daha
önce incelenmemiş çok farklı bir sınır koşulu için, gerçek mühendislik malzemelerinin
fiziksel özelliklerinin kullanıldığı modern bir çözüm yöntemiyle analitik çözüm elde
edilmiştir. Bu bağlamda sıcak rijit bir kılıf içine yerleştirilmiş ve uçları sabitlenmiş iki
katmanlı dolu bir silindir ele alınmıştır. Silindirin iki katmanının arasında mükemmel bir
temas sağlandığı ve silindir ile rijit kılıf arasındaki birleşme yüzeyi sürtünmesiz olduğu kabul
edilmiştir. Rijit kılıftan dolayı radyal yönde hareketi kısıtlanan kompozit sistemin ilk
sıcaklığının T0 olduğu ve TC sıcaklığındaki rijit kılıftan kazandığı enerji ile zamanla
sıcaklığının arttığı (ısındığı) varsayılmıştır. Söz konusu sıcaklık artışı uzun bir süreçte yavaşça
gerçekleştiğinden kuplajsız elastisite teorisinin kullanılması mümkün olmuştur.
Arayüz yarıçapı a , dış yarıçapı b olan iki katmanlı silindirde zamana bağlı sıcaklık
dağılımını elde etmek için değişkenlerin ayrılması metodu kullanılmıştır. Her iki katman için
de aynı özdeğerlerin kullanılmasını sağlayan birleşik bir formülasyon sonunda elde edilen
özdeğer denklemi sayısal olarak çözülmüş ve sonrasında katmanların sıcaklık dağılımı
ifadeleri bulunmuştur. Daha sonra termoelastik çözüme geçilmiştir. Bulunan sıcaklık
dağılımları kullanılarak her iki tabaka için ayrı ayrı olmak üzere ısıl gerilme ve radyal
yöndeki yer değiştirme ifadeleri elde edilmiş ve grafikleri çizilmiştir.
SICAKLIK DAĞILIMI
Ele alınan problem için kullanılan koordinat sistemi ve iki katmanlı uzun silindirin boyutları
Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi kompozit sistem iç silindir ( 0  r  a ) ve
dış silindir ( a  r  b ) olmak üzere iki katmandan oluşmaktadır.

Şekil 1. Silindirik koordinat sistemi ve uzun silindirin boyutları.
Başlangıçta ( t  0 zamanında) her iki silindir de T0  0 sıcaklığına sahiptir. Daha sonra
kompozit silindir sıcaklığı TC  T0 olan rijit bir kılıfa yerleştirilmiştir. t  0 dan itibaren
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silindir dış yüzeyinden enerji kazanmaya başlamaktadır. İç ve dış katmandaki sıcaklık
dağılımlarını veren ısı transferi denklemleri aşağıdaki gibidir [14]:

T1  T 1  T1
 2T1 


r


t
r  r
r 2 

0  r  a aralığında ve t  0 değerleri için

(1)

T2  T 2  T2
 2T2 


r


t
r  r
r 2 

a  r  b aralığında ve t  0 değerleri için

(2)

Yukarıdaki denklemlerde T1 (r , t ) ve T2 ( r , t ) sırasıyla iç ve dış katmanlardaki sıcaklık
dağılımları,  T 1 ve  T 2 yine iç ve dış katmanların ısıl yayılma katsayılarıdır. Problemin sınır
ve arayüz koşulları ise

k1

T1 (0, t )  sonlu

(3)

T2 (b, t )  TC

(4)

T1 (a, t )  T2 (a, t )

(5)

T1 (a, t )
T (a, t )
 k2 2
r
r

(6)

şeklinde ifade edilir. Son olarak, problem başlangıç koşulları
T1 (r ,0)  T0 , 0  r  a

(7)

T2 (r ,0)  T0 , a  r  b

(8)

şeklindedir. Bu aşamada aşağıda yer alan yeni bağımlı değişkenler tanımlanmıştır:

1 (r , t )  T1 (r , t )  TC

(9)

 2 (r , t )  T2 (r , t )  TC

(10)

Yukarıdaki iki denklemde yer alan ifadeler (1) ve (2) nolu denklemlerde yerlerine
konulduğunda

1  T 1  1
 21 


r


t
r  r
r 2 

0  r  a aralığında, t  0

(11)

 2  T 2   2
 2 2 


r


t
r  r
r 2 

a  r  b aralığında, t  0

(12)

ifadeleri bulunur. Sınır, arayüz ve başlangıç koşulları da yeni bağımlı değişkenler cinsinden
benzer yöntemle elde edilir. Çözüm değişkenlerin ayrılması metodu kullanılarak bulunur.
Bunun için

1 (r , t )  1 (t ) R1 (r )

(13)

 2 (r , t )   2 (t ) R2 (r )

(14)

tanımları yapılmıştır. Yukarıdaki ifadeler (11) ve (12) nolu denklemlerde yerlerine
konduğunda
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d 2 R1n 
1 d1n T 1  dR1n


r
 2n

2 
1n dt
R1n r  dr
dr 

(15)

d 2 R2 n 
1 d 2 n T 2  dR2 n


r
 2n

2 
 2 n dt
R2 n r  dr
dr 

(16)

ifadeleri elde edilir. Bu denklemlerde yer alan  n ( n  1, 2 ,...) sistemin özdeğerleridir.
Yukarıdaki denklemler
d1n
 2n1n  0 ve
dt

d 2 R1n  2n
1  dR1n

r
R1n  0


r  dr
dr 2   T 1

(17)

d 2 n
 2n 2 n  0 ve
dt

d 2 R2 n  2n
1  dR2 n

r

R2 n  0
r  dr
dr 2   T 2

(18)

şeklinde ayrılırlar. Ayrılmış denklemlerin çözümü aşağıdaki gibi bulunur:

1n  C1n e   t ,

 2 n  C2 n e   t

 r
R1n  A1n J 0  n
 
 T1



  A2 nY0  n r

 

 T1






(20)

 r
R2 n  B1n J 0  n
 
 T2



  B2 nY0  n r

 

 T2






(21)

2
n

2
n

(19)

Yukarıdaki denklemlerde J 0 (r ) ve Y0 (r ) ifadeleri sırasıyla birinci türden-sıfırıncı dereceden
ve ikinci türden-sıfırıncı dereceden Bessel fonksiyonlarıdır. Burada A2 n  0 olur ve
A1n  1 olarak alındığında, sınır ve arayüz koşullarının uygulanmasıyla elde edilen üç homojen
denklemin katsayılarının determinantının alınıp sıfıra eşitlenmesi ile aşağıdaki özdeğer
denklemi bulunur:

Y0 n  KJ 0 (n ) J1 ( n )  J 0 ( n ) J1 (n )

 J 0 n  KJ1 ( n )Y0 (n )  J 0 ( n )Y1 (n )  0

(22)

Yukarıdaki denklemin sayısal çözümü ile elde edilen kökler sistemin özdeğerlerini verir.
Genel çözüm


1 (r , t )   Cne  t R1n (r )
2
n

(23)

n 1


2 (r , t )   Cne  t R2 n (r )
2
n

(24)

n 1

olarak ifade edilir. Son olarak başlangıç koşulları ve ortagonalite özelliği kullanılarak bulunan
1 ( r , t ) ve  2 ( r , t ) ifadeleri aşağıdaki denklemlere konularak her iki katman için sıcaklık
dağılımları elde edilir:
T1 (r , t )  1 (r , t )  TC

(25)

T2 (r , t )   2 (r , t )  TC

(26)
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ELASTİK ÇÖZÜM
Daha önce belirtildiği gibi, silindirdeki sıcaklık artışının uzun bir süreçte yavaşça
gerçekleşmesi kuplajsız elastisite teorisinin kullanılmasına imkan sağlamıştır. Genelleştirilmiş
Hooke denklemleri, birim şekil değiştirme-yer değiştirme ifadeleri ve radyal yöndeki denge
denklemi her iki katman için de elde edilen elastik çözümün temel denklemlerini
oluşturmaktadır. Elastik çözüm elde edilirken boyutsuz veya normalize edilmiş değişkenler
kullanılmıştır. Bunlar arasında r  r / b boyutsuz radyal koordinat,    T 1t / b boyutsuz
zaman, T j  T j / T0 boyutsuz sıcaklık,  j   j E1 /  01 normalize edilmiş birim şekil
değiştirme bileşeni,  j   j /  01 boyutsuz gerilme bileşeni, u  E1u /( 01b) boyutsuz yer
değiştirme,  j  E1 j T0 /  01 boyutsuz ısıl genleşme katsayısı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca
E  E1 / E 2 elastisite modülü oranı,  j Poisson oranı ve  01 de eksenel akma limitidir.

Şekil değiştirme durumunda eksenel yöndeki şekil değiştirme bileşeni sıfırdır (  z  0 ). Bu
durumda eksenel gerilme  z    r      E T  T0  şeklinde bulunur. İç katman için
genelleştirilmiş Hooke kanunu ve birim şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntıları
kullanılarak yukarıda verilen eksenel gerilme ifadesinin yerine yazılması ile yer değiştirme
cinsinden radyal ve teğetsel gerilme ifadeleri aşağıdaki gibi elde edilir:

r 

1
du   T  1
 1u
 1  1    1 1

1  1  1  2 1   r
dr  1  2 1

(27)

 

1
du  1 T1  1
 (1  1 )u
 1


1  1  1  2 1   r
dr  1  2 1

(28)

Yukarıdaki gerilme ifadeleri radyal yöndeki denge denkleminde yerlerine yazıldığında iç
katman için aşağıdaki diferansiyel denklem elde edilir:

r2

1  1
d 2u
du
2 dT1

r

u


r
1
dr
1  1
dr
dr 2

(29)

Bu denklemin genel çözümü

u (r , )  C1r 

C2 1 (1  1 ) F (r , )

r
1  1
r

(30)

şeklindedir. Burada C1 ve C2 integral sabitleridir. Ayrıca
r



0

n 1

F (r , )   T1 ( , )d  r  T 1 

 r
2 
e n  J1  n
n
   T 1

Cn






(31)

olarak tanımlanır. Silindirin merkezinde gerilmelerin tanımlı olabilmesi ve radyal yöndeki yer
değiştirmenin sıfır olabilmesi için C2  0 olmalıdır. Böylece iç katman için gerilme ve yer
değiştirme ifadeleri aşağıdaki şekilde yazılabilir:

u (r , )  C1r 

 r (r , ) 
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1 (1  1 ) F (r , )
1  1
r

C1
  F (r , ) F ' (r , )  1 T1 (r , )  1
 1


(1  1 )(1  2 1 ) r  r (1  1 ) 1  2 1 
1  2 1
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  (r , ) 

C1
1  F (r , )  1 F ' (r , )  1 T1 (r , )  1




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

(34)

2C1 1
1 1F ' (r , )
 T (r , )  1

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

(35)

 z ( r , ) 

Yukarıdaki denklemlerde geçen F ' (r , )  r T1 (r , ) olarak ifade edilebilir. Benzer bir
yöntemle dış silindir katmanı için gerilme ifadeleri aşağıdaki gibi elde edilebilir:

 r ( r , ) 
  (r , ) 

C3
C

 2 4
 2
E (1  2 )(1  2 2 ) E r (1  2 ) E r

 G(r , ) G' (r , )   2 T2 (r , )  1



r
(
1


)
1

2

E (1  2 2 )
2
2 


C3
C4


 2
2
E (1  2 )(1  2 2 ) E r (1  2 ) E r

 z ( r , ) 

(36)

 G ( r , )
 2G' (r , )   2 T2 (r , )  1



r
(
1


)
(
1


)(
1

2

)
E (1  2 2 )
2
2
2 


2C3 2
 2 2G' (r , )
 T (r , )  1

 2 2
E (1  2 )(1  2 2 ) E r (1  2 )(1  2 2 )
E (1  2 2 )

(37)
(38)

Burada C 3 ve C4 integral sabitleri olup
   r 
  a  
 B1n r J1  n   a J1  n  


   
r

 T 2  
Cn 2n     T 2 
G (r , )   T2 ( , )d   T 2  e 

  r 

n1 n


a


a
n
  a Y1  n  
 B2 n r Y1 
  

  T 2 

 T 2  

(39)

tanımı yapılmıştır. Ayrıca G ' (r , )  r T2 (r , ) olarak ifade edilebilir. Probleme ait integral
sabitleri ( C1 , C 3 ve C4 ) aşağıdaki arayüz ve sınır koşulları ile bulunabilir:
u I (a ,  )  u II (a , ),  rI (a ,  )   rII (a , ), u II (1, )  0

(40)

Burada I ve II üst indisleri iç ve dış silindir katmanlarını göstermektedir.
SAYISAL SONUÇLAR
Yapılan hesaplamalarda alüminyum (AL) ve pirinç (PR) malzemelerinin fiziksel özellikleri
kullanılmıştır. Bu özellikler Çizelge 1’de verilmektedir. Örnek olarak içi alüminyum, dışı
pirinç olan bir kompozit silindir ele alınmıştır. Silindirin ilk sıcaklığının T0  50 0C , rijit
kılıfın sabit sıcaklığının ise TC  100 0C olduğu varsayılmış, arayüz yarıçapı da a  0.4
olarak alınmıştır. Bu değerler kullanılarak 1  0.805 ve  2  0.7315 olarak hesaplanmıştır.
Kompozit silindirin zaman bağlı sıcaklık dağılım Şekil 2’de yer almaktadır. Grafikte
görüldüğü gibi sistemin sıcaklığı dış yüzeyinden yavaş bir şekilde artmakta ve   6.1
boyutsuz zamanında sabit sıcaklığa erişmektedir. Bu sıcaklık dağılımına ait radyal, teğetsel ve
eksenel yöndeki gerilmeler Şekil 3,4 ve 5’te verilmiştir. Grafiklerde görüldüğü gibi
a  0.4 ’de radyal gerilme arayüz koşulundan dolayı süreklidir ancak teğetsel ve eksenel
gerilmeler bu koordinatta sürekli değildir. Bununla birlikte kompozit silindir radyal ve
eksenel yönde genişleyemediğinden dolayı gerilme bileşenlerinin değerleri akma gerilmesine
göre oldukça büyük, işaretleri de negatiftir. Gerilme bileşenlerinin değerleri büyük olmasına
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rağmen, Şekil 6’daki von Mises gerilme dağılımlarında da görüldüğü gibi, silindirde herhangi
bir plastikleşme olmamıştır. Bu grafikteki von Mises değerleri iç katman için

 vM 



1
 r    2   r   z 2      z 2
2



(41)

dış katman için ise



  1
 r    2   r   z 2      z 2
 vM   01 
  02  2



(42)

bağıntılarıyla hesaplanmıştır. Bilindiği gibi kompozit silindirde plastikleşmenin başlaması için
 vM  1 olması gerekmektedir.
Çizelge 1. Kullanılan malzemelerin fiziksel özellikleri
Fiziksel Özellik

Sembol

Alüminyum (AL) Pirinç (PR)

Birim

T

m2 / s

9.5  10-5

3.4  10-5

Isıl İletim Katsayısı

k

W /( m.0 K )

230

110

Elastisite Modülü

E

GPa

70

105

Poisson Oranı



-

0.35

0.35

Isıl Genleşme Katsayısı



1/ 0C

23.0  10-6

20.9  10-6

Eksenel Akma Gerilmesi

0

MPa

100

410

Isıl Yayılma Katsayısı

2.2

=6.1

2.0

=1.0

1.8

=0.5
=0.1

sıcaklık

1.6

1.4

PR

AL

1.2

=0.03
1.0

a  0 .4

0.8

0.6

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

radyal koordinat

Şekil 2. Radyal ve eksenel yönde sabitlenmiş aluminyum (AL) - pirinç (PR) katmanlı
silindirde farklı zamanlardaki boyutsuz sıcaklık dağılımı ( a  0.4 ).
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0.5

PR

AL
0.0

=0.03

-0.5

=0.1
radyal gerilme

-1.0
-1.5
-2.0

=0.5
-2.5
-3.0

=6.1

-3.5

a  0 .4
-4.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

radyal koordinat

Şekil 3. Radyal ve eksenel yönde sabitlenmiş alüminyum (AL) - pirinç (PR) katmanlı
silindirde farklı zamanlardaki boyutsuz radyal gerilme dağılımı ( a  0.4 ).
0.5

PR

AL
0.0

=0.03

-0.5

=0.03

=0.1
-1.0
teğetsel gerilme

=0.1
-1.5
-2.0

=0.5
-2.5

=0.5
-3.0

=6.1
=6.1

-3.5
-4.0

a  0 .4

-4.5

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

radyal koordinat

Şekil 4. Radyal ve eksenel yönde sabitlenmiş alüminyum (AL) - pirinç (PR) katmanlı
silindirde farklı zamanlardaki boyutsuz teğetsel gerilme dağılımı ( a  0.4 ).
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0.5

PR

AL
0.0

=0.03

=0.03

-0.5

=0.1

eksenel gerilme

-1.0

=0.1

-1.5

=0.5

-2.0
-2.5

=0.5
=6.1

-3.0

=6.1

-3.5
-4.0

a  0 .4

-4.5

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

radyal koordinat

Şekil 5. Radyal ve eksenel yönde sabitlenmiş alüminyum (AL) - pirinç (PR) katmanlı
silindirde farklı zamanlardaki boyutsuz eksenel gerilme dağılımı ( a  0.4 ).
0.40

PR

AL
0.35
0.30

=0.1

von Mises gerilmesi

0.25

=0.5
0.20

=6.1

=0.1

0.15

=0.5

=0.02
0.10
0.05

=0.02

=6.1

0.00
-0.05

a  0 .4

-0.10

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

radyal koordinat

Şekil 6. Radyal ve eksenel yönde sabitlenmiş alüminyum (AL) - pirinç (PR) katmanlı
silindirde farklı zamanlardaki boyutsuz von Mises gerilme dağılımı ( a  0.4 ).
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SONUÇ
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde eksenel ve radyal yönde kısıtlanmış iki tabakalı silindirde
her yönde yüksek gerilme değerleri elde edilmesine rağmen zamana bağlı von Mises gerilme
değişkeninin akma limit gerilmesinden oldukça düşük değerlere sahip olduğu gözlenmiştir.
Bu ilginç sonucun en önemli sebebi gerilme dağılımlarının hepsinin negatif değerlere sahip
olması ve birbirlerine yakın büyüklüklerde olmasıdır.
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DÜZLEM KAFES TAŞIYICI SİSTEMLERİN SICAKLIK ETKİSİ ALTINDA
OPTİMUM TASARIMI
Hakan ERDEM1, Ersin AYDIN2 ve Mehmet Zahid DEMİRLEK3
1,2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde
3
Meram Belediyesi, Konya
ABSTRACT
The importance of optimizing the plane truss systems is especially important in large-scale
projects. In this study, optimum design of plane truss systems under temperature effects was
investigated. The sections of the rod elements are chosen as the design variables and the sum
of the bar cross sections is selected as an indicator of the total cost. The objective function has
been minimized under the upper and lower bounds, displacement constraints, stiffness
constraints, and stress constraints in the cross-sectional areas selected as design variables.
Under the defined objective function and constraints, the "Differential Evolution" numerical
optimization method is used to find optimum designs. An example of the application of the
intended optimization method on a planar truss structure is shown. Numerical analyses
showed that; in the truss structure exposed to temperature, there is a significant effect on the
optimum design of the temperature and it is necessary to take this effect into consideration
during the design stage when the effect of temperature is important.
ÖZET
Düzlem kafes sistemlerin optimizasyonunun önemi özellikle büyük çaplı projelerde ön plana
çıkmaktadır. Bu çalışmada, düzlem kafes sistemlerin sıcaklık etkileri altında optimum
tasarımı araştırılmıştır. Çubuk elemanların kesitleri tasarım değişkeni olarak seçilmiş ve
toplam maliyetin bir göstergesi olarak çubuk kesit alanlarının toplamı seçilmiştir. Tasarım
değişkeni olarak seçilen kesit alanlarında yapılan alt ve üst sınırlar, deplasman kısıtlamaları,
rijitlik kısıtlamaları gerilme kısıtlamaları altında amaç fonksiyonu minimize edilmiştir.
Tanımlanan amaç fonksiyonu ve kısıtlamalar altında “Differential Evolution’’ nümerik
optimizasyon metodu optimum tasarımları bulmak için kullanılmıştır. Örnek bir düzlem kafes
taşıyıcı sistem üzerinde amaçlanan optimizasyon yönteminin uygulamasının bir örneği
gösterilmiştir. Yapılan sayısal analizler göstermiştir ki; sıcaklığa maruz kalan kafes
sistemlerde sıcaklığın optimum tasarımlar üzerinde önemli bir etkisi vardır ve sıcaklık
etkisinin önemli olduğu yapılarda bu etkinin de tasarım aşamasında dikkate alınması
gerekmektedir.
GİRİŞ
Kafes sistemler, köprülerden binalara, sanayi yapılarından spor tesislerine kadar sayılabilecek
pek çok mühendislik uygulamasına sahip taşıyıcı sistemlerdir. Büyük çaplı kafes sistem
içeren yapıların gerek maliyet, gerekse yapısal davranış açısından optimum tasarımları önem
kazanmıştır. Kafes sistemlerin optimizasyonu mühendislik literatüründe oldukça önemli bir
yer tutmaktadır. Bu çalışmalarla sadece inşaat mühendisliği alanında değil, pek çok
mühendislik alanında da karşılaşılır. Literatürdeki çalışmaların çoğunluğu optimizasyon
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yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulamaları üzerinedir ve genellikle dış yükler altında yapısal
davranışlar incelenmiştir. Sıcaklığın etkileri ihmal edilmiştir. Özellikle sıcaklığa maruz kafes
sistemlerde kesit optimizasyonunda sıcaklığın etkisi irdelenmelidir.
Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve buna bağlı olarak pek çok mühendislik ve bilim
alanlarında kullanılabilecek sayısal yöntemlerinde beraberinde gelişmesine sebep olmuştur.
Sonlu elemanlar yönteminin kullanılmaya başlanması ile yapı mühendisleri pek çok karmaşık
ve yüksek hesaplamalı problemleri modelleyip çözme imkânına sahip olmuşlardır. Taşıyıcı
sistemlerin çeşitli olması, gerek farklı sistemler arasında, gerekse aynı sistem için, farklı
tasarımlar arasından en uygununu seçme zorunluluğunu getirmiştir. Böylece optimizasyon
teknikleri, yapı problemlerine uygulanmaya başlamış, mühendisin deneyim ve önsezisine
dayanan geleneksel yapı tasarım yöntemi ise yerini, belirli kısıtlamaları sağlayacak şekilde
yapı maliyetini minimize eden tasarım değişkenlerinin matematiksel hesabına bırakmıştır [1].
Yapı tasarım alanında yapılan bilimsel çalışmalar, yapısal optimizasyon olarak adlandırılan
yeni bir araştırma sahasının gelişimine yol açmıştır. Yapı ağırlığının yapı maliyetini ve
davranışını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Bir tasarımın
başlangıcında, mühendis genellikle önceki deneyimlere ve örneklere dayanarak ve deneme
yanılma yolu ile mevcut yönetmelik ve kurallara uyarak bazı tasarımlar geliştirmektedir. Bu
yaklaşım, mühendislik tasarım problemleri için zahmetli gözükmekle birlikte, her zaman
doğru bir sonuca ulaşmayı da garanti etmemektedir. Yapısal optimizasyon; tasarımda
zahmetli olmakla birlikte, ekonomik yönden fayda sağlayıcı bir işlem olarak
tanımlanmıştır[2]. Yapı optimizasyonunda amaç fonksiyonu olarak, genellikle yapı
maliyetinin minimum olması şartı aranırken, bazı problemlerde yer değiştirmelerin, ivmelerin
ve kuvvetlerin minimum olması [3], yapının etkin doğal frekansının [4] veya kritik yükün
maksimum olması [5] gibi amaç fonksiyonlarına da rastlanır. Pourazady ve Fu [6] ise
mühendislik tasarımındaki güvenlik koşulu ve ağırlığının azaltılması şeklinde iki önemli
hususa dikkat çekmiştir. Bu durum, gerilmelerin kısıtlanması ve yapı hacminin minimize
edilmesini beraberinde getirmiştir.
Analitik optimizasyon çalışmalarında, amaç fonksiyonunun ve kısıtlayıcıların türevi gibi çok
sayıda matematiksel işleme ihtiyaç duyulacağı, zaman zaman bazı fonksiyonların
türevlenmesinde zorlukların yaşanabileceği ve bu nedenle analitik yöntemlerin matematiksel
olarak karmaşık, hesaplama yönünden de masraflı olduğu bilinmektedir. Yapı
optimizasyonunda yaygın uygulamalardan bir tanesi, verilen bir listeden en uygun
tasarımların seçilmesi şeklindedir. Bu durumda, tasarım değişkenleri ayrık olup sürekli
değildir ve genellikle üreticilerin ticari olarak ulaşılabilecek şekilde standart ölçülerde
üretimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumu aşmak için tasarım değişkenleri sürekli
değişken olarak tanımlanarak optimizasyon problemleri kurulmaktadır [7].
Yapı optimizasyonu ile ilgili bilinen ilk bilimsel çalışmalar Maxwell tarafından yapılmıştır
[8]. Daha sonraki çalışmalar gerilme ve göçme kriterlerinin kullanması ile Cilley tarafından
devam ettirilmiştir [9]. Shmidt [10] sonlu eleman analizi ile matematik programlama
yöntemlerini bir arada uygulamayı önermiş ve bu yaklaşımla yapısal tasarım probleminin
tasarım değişkenlerine bağlı bir amaç fonksiyonunun olduğu, gerilme, yer değiştirme, frekans
gibi kısıtlayıcı koşulları da kapsayacak şekilde tasarım problemi ele alınmaya başlanmıştır.
Daha sonraları matematik programlama yöntemlerine ek olarak, optimizasyon problemleri
için geliştirilen optimumluk kriteri yöntemleri de yapı optimizasyonu problemlerinde sıklıkla
olarak kullanılmaya başlamıştır [11].
Bendsøe ve Kikuchi [12] “Homojenleştirme Yöntemi” adını verdikleri bir topoloji
optimizasyonu üzerine çalışmışlardır. Xie ve Steven [2] topoloji optimizasyonu ve eşzamanlı
olarak, şekil ve boyut optimizasyonu için basit yaklaşımlar sunmuşlardır. Chu vd. [13]
yapının ağırlığını minimize ederken, rijitlik ihtiyacını da dikkate alan bir yaklaşım
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göstermişlerdir. Rijitlik kısıtlamalarının kullanılması, yapı ağırlığında dikkate değer avantajlar
getirdiği de ortaya çıkarılmıştır. Benzer yoldan ulaşılan sonuçlarda ağ boyutu ve seçilen
eleman tipinin etkileri araştırılmıştır [14]. Çerçevelerin optimum tasarımı konusunda yapılan
araştırmalarda, Manickajah vd. [15], kısıtlayıcı olarak gerilme, yer değiştirme, rijitlik ve
burkulma yükü kullanmıştır. Kafesler ile ilgili çalışmalar temelde üç başlık altında
toplanmıştır. Kafes ağırlığının minimize edilmesi, şekil değiştirme enerjisinin düşürülmesi ve
üniform dayanıma sahip hiperstatik yapıların optimizasyonudur. Ancak bu tekniklerin çoğu,
analitik tabanlı klasik optimizasyon yöntemleridir. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle
birlikte son yıllarda birçok yapısal optimizasyon yöntemi ortaya çıkmıştır [15].
Daha yüksek verim alabilmek için yapısal elemanların kesit boyutlarının düzenlenmesiyle
gerçekleştirilen boyut optimizasyonu, yapısal optimizasyonun ilk halidir. Boyut
optimizasyonu, kirişlerde en uygun kesit alanını elde edebilmek için genellikle kafes
türündeki yapılara uygulanmaktadır. Boyutlandırmadaki tasarım değişkenleri, plak kalınlığı
veya kiriş kesit alanı olabilmektedir. Boyutta değişiklik yapılırken yapının sonlu eleman
modelinde değişikliğe gerek yoktur ve bu nedenle boyut optimizasyonu nispeten daha kolay
ve açık bir yönteme sahiptir. Boyut optimizasyonu kavramı, özetle en uygun tasarıma
ulaşmak için yapı boyutlarının değiştirilmesini ifade etmektedir. En iyi ve mümkün olan
boyut birleşiminin bulunması hedeflenmektedir [16].
Yapısal optimizasyon literatürü kafes sistemler ile ilgili pek çok optimizasyon yöntemi ve
uygulamasını göstermektedir. İki ve üç boyutlu kafes sistemlerin, topoloji, şekil ve boyut
optimizasyonu üzerinde yoğunlaşan bu çalışmalarda, statik veya dinamik yükler, mesnet
koşulları, genellikle rijitlik, gerilme, burkulma ve yerdeğiştirme kısıtları altında incelenmiştir.
Özellikle sanayi yapılarında ve iklim koşullarının ani değiştiği bölgelerdeki kafes sistemlerin
optimum tasarımda, gerilme hesaplarında sıcaklık etkilerinin probleme dahil edilmesi
konusunda ciddi bir boşluk bulunmaktadır. Bu çalışmada, basit bir düzlem kafes sistem örneği
üzerinde sıcaklık etkisinin optimum kesit tasarımına etkisi incelenmiştir.
OPTİMİZASYON PROBLEMİNİN TANIMLANMASI
Yapıların optimum tasarımında problemin doğasına veya mühendisin önceliklerine göre bir
veya birkaç tane amaç fonksiyonu belirlenir. Ağırlığın, yerdeğiştirmenin, ivmenin veya
tanımlanan diğer amaçların minimizasyonu veya bazı davranış ve amaçların maksimizasyonu
yapılabilir. Kritik yükün maksimizasyonu, tasarım ve imalat aşamasında üretimde kârın
maksimizasyonu da yapılabilmektedir. Bu çalışmada, kafes sistemlerde çubukların kesit
alanlarının toplamı veya diğer bir ifadeyle çubuk eleman sayısı n olan bir düzlem kafes için
amaç fonksiyonu;
f=Min (∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 )

i=1,…..,n

(1)

şeklinde tanımlanmıştır. Burada Ai i. çubuk eleman kesit alanını ifade eder. Tasarım
değişkeni Ai’ ler için alt sınır kısıtlamaları;
Ai≤ 0

(2)

şeklinde verilebilir. Gerilme sınırı aşağıdaki gibi verilebilir;
σi - σa≤ 0

(3)

burada σi, i. elemanındaki normal gerilmeyi, σa ise sınır gerilmeyi ifade eder. Ayrıca kafes
sistem düğümlerindeki i. yerdeğiştirme için bir yerdeğiştirme kısıtlaması;
𝑄𝑖 ≤ 𝑄̅
(4)
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şeklinde verilebilir. Burada 𝑄̅ yerdeğiştirmenin sınır değerini gösterir. Aşağıda verilen denge
denklemi;
K.Q=F

(5)

bir kısıtlama olarak optimizasyon problemine dahil edilebilir. Q deplasman vektörünü ifade
ederken, K global rijitlik matrisini, F ise dış yük vektörünü gösterir. Mevcut kısıtlamalar
altında tanımlanan bu optimizasyon problemi nümerik bir optimizasyon yöntemi kullanılarak
çözülebilir. Sıcaklık değişimi ile ilgili parametre gerilme denklemi içinde mevcut olup,
sıcaklığın değişimi gerilmeyi dolayısıyla optimum tasarımları etkiler. Bu çalışmada, sayısal
bir optimizasyon yöntemi olan Diferansiyel Evrim (Differential Evolution, DE) tercih
edilmiştir. Diferansiyel Evrim ilk olarak 1995 yılında K. Price [17] tarafından ortaya
konmuştur. Diferansiyel evrim algoritması çaprazlama, mutasyon ve seçim gibi genetik
algoritmalarda bulunan benzer operatörleri kullanan ve son zamanlarda popüler olan
popülasyon tabanlı bir algoritmadır. DE’nin önemli parametreleri; popülasyon büyüklüğü,
çaprazlama sabiti ve ölçekleme faktörü olarak sayılabilir [18].
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Şekil 1. Dört çubuklu düzlem kafes sistem
Şekil 1.’de gösterilen dört çubuklu bir kafesin tüm elemanları için elastisite modülü
E=29.5x106psi olarak verilmektedir. Bu sistemde kesit alanları tasarım değişkeni olarak
seçilmiştir. Amaçlanan yöntem ile optimum kesit alanları, toplam alan minimize edilerek
bulunacaktır. Isı genleşme katsayısı, α = 6.67 10-6 1/F olarak alınmıştır. Sisteme üniform etki
ettirilen sıcaklık değişimi ∆T = 250ºF olarak verilmiştir. Kafes sisteme F1 = 20000 lb, F2 = 25000 lb yükleri etki ettirilmiştir. Yerdeğiştirme üst sınırı her bir yerdeğiştirme için ds = 0.1
in olarak seçilmiştir. Minimize edilecek olan amaç fonksiyonu; f = A1+A2+A3+A4 olarak tanımlanmıştır. Boyut kısıtlamaları; g1 =A1≥0, g2=A2≥0, g3=A3≥0, g4=A4 ≥0 olarak alınmıştır.
Çubuklardaki normal gerilme ve düğüm yerdeğiştirmelerindeki kısıtlamalar; g5=σ1-σa≤0, g6=σ1-σa≤0, g7=σ2-σa≤0, g8=-σ2-σa≤0, g9=σ3-σa≤0, g10=-σ3-σa≤0, g11=σ4-σa≤0, g12=-σ4-σa≤0, g13=ds≤Q3 ≤ds, g14=-ds≤Q5≤ds, g15=-ds≤Q6≤ds şeklinde verilmiştir.
Sisteme sadece F1=20000 lb ve F2=-25000 lb yük uygulandığında, yukarıda bahsedilen
yöntem kullanılarak optimum olarak bulunan çubuk kesit alanlarının, malzeme dayanımları
arttıkça, azaldığı gözlenmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3’te her bir çubuk için kesit alanının ve buna
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bağlı olarak toplam maliyetin (amaç fonksiyonun) DE ile hesaplanması esnasındaki değişimi
gösterilmiştir. İterasyon sonunda tasarım değişkenleri optimum değerlere ulaşırken amaç
fonksiyonu da minimum olmuştur.

Şekil 2. Dış yük altındaki (F1=20000 lb F2=-25000 lb) tasarım değişkenlerinin optimizasyon
esnasındaki değişimi

Şekil 3. Dış yük altındaki (F1=20000 lb F2=-25000 lb) kafes sistemde amaç fonksiyonunun
optimizasyon esnasındaki değişimi
Sisteme F1= 20000 lb, F2= -25000 lb yük ve 250 ºF sıcaklık değişimi beraber etki
ettirildiğinde, her bir çubuk için optimum kesit alanları tekrar hesaplanmıştır. Şekil 4’de ve
Şekil 5’de bu durum için, optimizasyon esnasında kesit alanların ve toplam kesit alanının
iterasyon esnasında değişimi gösterilmiştir. Çizelge 1’de ise farklı akma dayanımlarında,
optimum kesit alanları ve bunların toplamları, 250 F sıcaklığın olduğu ve olmadığı durumlar
için verilmiştir. Dayanım arttıkça maliyetin düştüğü bu grafik ve çizelgeden görülebilir.
Ayrıca bu çizelge incelendiğinde, sıcaklığın artırılması ile bazı optimum kesit alanlarında
artma bazılarında azalma oluştuğu gözlenmiştir. Bu durumun, kesitte dış kuvvetten oluşan
gerilme ile sıcaklıktan dolayı gelen gerilmelerin işaretlerinin farkından kaynaklandığı
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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düşünülmektedir. Bu değişimler, ele alınan örneğin yükleme durumunun, sıcaklık değişiminin
işaretinin değişmesi ile değişebilecektir. Dolayısı ile sıcaklıktaki değişim tasarım
değişkenlerinin optimum değerlerinde değişime sebep olmaktadır.

Şekil 4. Hem yük hem de sıcaklık değişimi altındaki (F1=20000 lb F2=-25000 lb, ∆T=250 °F)
tasarım değişkenlerinin optimizasyon esnasındaki değişimi

Şekil 5.Hem yük hem de sıcaklık altındaki (F1=20000 lb F2=-25000 lb, ∆T=250 °F) kafes
sistemde amaç fonksiyonunun optimizasyon esnasındaki değişimi
Çizelge 1. Dış yük ve sıcaklık durumuna göre optimum tasarımlar
Kesit Alanı
Sıcaklık
Akma Dayanımı σa (psi)
(in.²)
Değişim
10000
15000
20000
Durumu
A1
Yok
2.00018
1.33338
1.00001
250 F
1.16901
1.07793
1.00000
A2
Yok
2.50007
1.66668
1.25003
250 F
0.00005
0.00540
0.02921
A3
Yok
0.00000
0.00001
0.00001
250 F
1.52215
1.38500
1.24449
A4
Yok
0.00010
0.00001
0.00001
250 F
0.28677
0.27127
0.28393
ΣAi
Yok
4.50035
3.00008
2.25006
250 F
2.97798
2.73960
2.55763
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SONUÇLAR
Yapısal optimizasyondan beklentiler, artılarıyla ve eksileriyle incelendiğinde ürünlerin imalatı
ve geliştirilmesi, özellikle endüstriyel alanda sınırları belirlenen maliyeti, kalite ve güvenliği
artırmak için hangi kriterlerin ön plana çıkartılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu
çalışmada sıcaklık etkisi altındaki düzlem kafeslerin optimum tasarımı için bir yöntem
gösterilmiştir. Lineer olmayan denklemler ihtiva eden optimizasyon problemi “Differential
Evolution” optimizasyon algoritması ile çözülmüştür. Üç farklı akma dayanımına sahip
malzemeler dikkate alınarak hesaplar yapılmıştır. Örnek olarak seçilen kafes sistem, önce
sadece dış yük etkisinde incelenmiş ve optimum olarak tasarlanmış, daha sonra yükle beraber
bütün çubuklarda sıcaklık eşit bir şekilde artırılmıştır. Hem sıcaklık hem de yük birlikte
uygulandıklarında bazı çubuk kesitleri azalırken bazıları artmıştır. Bu durumun dış yük ve
sıcaklık artışından kaynaklanan gerilmelerdeki değişimden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Amaçlanan çalışma göstermiştir ki, düzlem kafes sistemlerde çubukların sıcaklık etkisine
maruz kalması optimum tasarımlarını dış yüklere de bağlı olarak değiştirmektedir.
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ABSTRACT
This study is aimed to develop a numerical model to predict the ballistic impact
performance of the laminated composite materials. The numerical model is created in
ABAQUS taken into consideration both individual damageable plies and damage at the
interface between the plies. The in built Hashin damage model in ABAQUS is used to model
damage behavior of the plies and the cohesive elements are used at between the composite plies
to describe the interlaminar damage mode, predominantly delamination. Different damage and
energy absorbing mechanisms, such as cone formation on back face of the target, tensile failure
of primary yarns, delamination, matrix cracking and shear plugging, are identified. In order to
validate the developed numerical model, force versus displacement curves and observed energy
are compared with experimental results in order to validate the developed computational model.
ÖZET
Bu çalışmada tabakalı kompozit malzemelerin balistik darbe performansının tahminin için
sayısal model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sayısal model tabakalar ve ara yüzeylerde
oluşabilecek hasar dikkate alarak ABQUS sonlu elemanlar yazılımı içinde oluşturuldu.
Tabakalardaki hasar davranışı, ABAQUS hazır bulunan Hashin hasar modeli ile modellendi ve
tabakalar arasındaki hasarın, esas olarak tabakalarının ayrışması arayüzey modellenmesi için
arayüzey yapışkan eleman kullanıldı. Plaka arkasında huni oluşumu, liflerin çekme
kopması,tabaka ayrışması matris çatlakları ve kayma kırılmaları gibi farklı hasar ve enerji
sönümleme mekanizmaları belirlendi. Geliştiren sayısalı modeli doğrulmak için kuvvet
deplasman eğrileri ve hesaplan enerji deneysel sonuçlar ile karşılaştırıldı.
GİRİŞ
Otomotiv, uçak sanayi, uzay gemileri, gaz türbinleri ve özellikle de savunma sanayi gibi
ileri teknoloji gerektiren mühendislik uygulamalarında üst düzey özelliklere sahip tabakalı
kompozit malzemelerin kullanılmaktadır. Özellikle balistik darbe etkisinden dolayı dinamik
yüklere maruz kalan, uzay ve savunma sanayi makine ve yapı elemanlarının delinme ve
penetrasyona karşı sağlam bir dirence sahip olabilmesi için, tasarımlarının sürekli yenilebilir
olması oldukça önemlidir[1-3].
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Tabakalı kompozit malzemeler darbe yükü etkisi ile plaka ve arayüzeylerde oluşan farklı
hasar mekanizmaları sonucunda yük taşıma kapasitelerini kayıp ederler. Bu kapasite kaybına
neden olan temel hasar mekanizmaları lif çekme kopmaları, matris malzeme çatlakları, lif
matris malzeme ayrışmaları ve arayüzey ayrışması şeklindedir (Şekil 1).

Şekil-1 Tabakalı kompozit malzemelerde hasar türleri[2]
Kompozitlerin göçme sırasındaki malzeme özellikleri zayıflaması ve enerji sönümleme
kapasitelerinin belirlenmesi birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu özelliklerin belirlenmesi ve
çok iyi anlaşılır olması kompozit malzemelerin darbe yükleri etkisi altında analizlerinin daha
güvenli bir şeklide yapılmasına imkan sağlar. Tek yönlü kompozitler üzerinde birçok araştırma
yapılmasına rağmen bu kompozitlerin darbe yükleri altında oluşan göçme mekanizmaları ve
hasar başlangıç kriterleri belirlenmesi halen tam anlamı ile anlaşılamamıştır[4-7].
Bu yapıların balistik performanslarını üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar deneysel [8,10],
analtik[11-12] ve sayısal olmak[13-17] üzere başlıca üç başlık altında toplanabilir. Deneysel
çalışmalara dayalı yaklaşımlar yapının fiziksel davranışını tanımlamada ve analitik yöntemler
ile sayısal modellerin doğrulanmasında çok önemlidir. Ancak sadece deneysel sonuçlara bağlı
olarak geliştirilen deneye dayalı modeller için çok sayıda maliyetli deneylerin yapılması
gerekliliği ve bu modellerin sadece test şartları için geçerli olması deneysel çalışmaları tek
başına yeterli kılmamaktadır. Analitik yöntemler, sürekli ortamlar mekaniğinin enerji ve
momentumun korunumu gibi kanun ve denklemlerini kullanarak geliştirilen yönetici
diferansiyel denklemlerin sınır şartları birlikte çözümü içerir. Analitik yöntemler basit fiziksel
problemlerin analizleri için uygun yöntemlerdir. Ancak, analitik yöntemlerde geliştirilen
yönetici diferansiyel denklemlerin çözülebilmesi için kabuller ve basitleştirmeler yapılması
gerekmektedir. Sayısal yöntemlerde, çarpan ve hedef cismin mekanik özellikleri (cismin
kütlesi, elastisite modülü, çekme, basınç ve kayma dayanımları, kırılma toklukları ve bünye
denklemleri) ve fiziksel karakteristikleri (kütlesi, geometrik şekli, çarpma açısı ve hızı, cismin
kalınlığı, tabakalama düzeni ) gibi bir çok faktör hesaba katılabildiği için yapıların balistik
darbe performanslarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak sayısal
yöntemler başta kullanılan ticari yazılım programları olmak üzere çözüm algoritmaları,
malzeme modelleri, etkileşim ve temas algoritmaları, sınır ve yükleme koşulları gibi birçok
faktöre bağlı olarak her çözülen mühendislik problemine göre farklılık göstermektedir.
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Tabakalı kompozitlerin balistik performanslarını çarpan ve hedef cismin mekanik ve fizik
özelliklerini, etkileşim, sınır koşullarını ve yükleme koşullarını dikkate alarak doğru ve
güvenilir bir şekilde belirleyecek sayısal modelin oluşturulmasıdır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Tabakalı kompozitlerde gözlenen bu deformasyon mekanizmaları sürekli ortamalar hasar
mekaniği bünyesinde geliştirilmiş tabaka ve arayüzey hasar bünye denklemleri tanımlanır.
Kompositeki her bir tabakanın hasar davranışını tanımlamak için ABAQUS içerinse hazır
bulunan Hashin Hasar modelinin bünye denklemleri gerilme -birim şekil değiştirme ilişkisini
orthotropik hasarlı elastik denklemi aşağıdaki gibi verilmiştir [18,19].
𝜎11
𝜀11
𝐶11 𝐶12 𝐶13 0 0 0
𝜎22
𝜀22
𝐶12𝐶22 𝐶23 0 0 0
𝜎33
𝜀33
𝐶13𝐶23 𝐶33 0 0 0
𝜎12 = 0 0 0 2𝐺12 0 0
𝜀12
𝜎13
𝜀13
0 0 0 0 2𝐺13 0
{𝜎23 } [ 0 0 0 0 0 2𝐺23 ] {𝜀23 }

(1)

Burada 𝐶𝑖𝑗 hasarsız elastik sabitler ve hasar değişkinleri cinsinden hasarlı elastik sabitleri ifade
eder.
̅
𝐶11 = (1 − 𝑑𝑓 )𝐶11
̅
= (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑑𝑚 )𝐶22
̅
= (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑑𝑚 )𝐶33
̅
= (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑑𝑚 )𝐶12
̅
= (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑑𝑚 )𝐶13
̅
= (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑑𝑚 )𝐶23

𝐺12
𝐺13
𝐺23

𝐶22
𝐶33
𝐶12
𝐶13
𝐶23
̅
= (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑆𝑚𝑡 𝑑𝑚𝑡 )(1 − 𝑆𝑚𝑐 𝑑𝑚𝑐 )𝐺12
̅
= (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑆𝑚𝑡 𝑑𝑚𝑡 )(1 − 𝑆𝑚𝑐 𝑑𝑚𝑐 )𝐺13
= (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑆𝑚𝑡 𝑑𝑚𝑡 )(1 − 𝑆𝑚𝑐 𝑑𝑚𝑐 )𝐺̅23

(2)

̅ hasarsız elastik sabitler ise deneysel olarak belirlenen malzemenin Elastisite
Eşitlik (2) deki 𝐶𝑖𝑗
sabitleri ve Poisson oranları cinsinde ifade edilir. Lif ve matris malzemede oluşan hasar aşağıda
verilen eşitlikteki gibi tanımlanmıştır.
𝑑𝑓 = 1 − (1 − 𝑑𝑓𝑡 )(1 − 𝑑𝑓𝑐 )
𝑑𝑚 = 1 − (1 − 𝑑𝑚𝑡 )(1 − 𝑑𝑚𝑐 )

(3)

Burada lifteki çekme ve basınç hasarları sırası ile 𝑑𝑓𝑡 ve 𝑑𝑓𝑐 değişkenleri ile tanımlanırken
matristeki çekme ve basınç hasarları sırası ile 𝑑𝑚𝑡 ve 𝑑𝑚𝑐 değişkenleri ile tanımlanmıştır.
Eşitlik (2 deki 𝑆𝑚𝑡 ve 𝑆𝑚𝑐 hasar değişkenleri ise matris malzemesindeki çekme ve basınç
çökmelerinden kaynaklı kayma rijtiliğindeki azalmaları tanımlamak için kullanılmıştır.
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Tabakalar arasındaki ayrışmanın modellenmesi için kullanılan arayüzey yapışkan elemanın
hasar bünye denklemleri ara yüzey çekmeler ile göreceli deplasmanlar arsında ilişki olarak
aşağıdaki gibi verilmiştir[3,7,20]
𝜏𝑠
(1 − 𝑑 )𝐾
{𝜏 𝑠 } = [
0
𝜏𝑠
0

0
(1 − 𝑑 )𝐾
0

𝛿𝑠
0
] { 𝛿𝑡 }
0
(1 − 𝑑 )𝐾 𝛿𝑛

(5)

Burada 𝐾, hasarsız arayüzey eleman rijitlik matris ve 𝑑 , ise arayüzey hasar değişkeni ifade
etmektedir. Ara yüzey hasarı quadratik arayüzey çekme etkileşim kriterine göre başlangıç
gösterir.
2

𝜏𝑛 2
𝜏𝑡
𝜏𝑠 2
( 𝑜) + ( 𝑜) + ( 𝑜) = 1
𝜏𝑛
𝜏𝑡
𝜏𝑠

(4)

Burada 𝜏𝑛𝑜 , 𝜏𝑡𝑜 ve 𝜏𝑠𝑜 sırası ile arayüzeyin normal ve kayma dayanımlarını ifade eder. Balistik
darbe problemlerinde yükleme hızı malzemenin dayanım ve elastik sabit değerlerini
etkilediğinden hesaba katılması gerekmektedir [3,21-24].

𝑋1𝑡
𝑋2𝑡
|𝜀̇|
𝑋3𝑡
𝑆𝑟𝑡 =
(1 + 𝐶1 ln )
𝑋4𝑡
𝜀𝑜
𝑋5𝑡
{𝑋6𝑡 }

𝐸11
𝐸22
|𝜀̇|
𝐸33
𝐶𝑟𝑡 =
(1 + 𝐶2 ln )
𝐸44
𝜀𝑜
𝐸55
{𝐸66 }

Burada 𝐶1 ve 𝐶2 yükleme hızı sabitleri 𝜖̇𝑜 referans birim şekil değiştirme oranı
şekil değiştirme oranıdır.

(5)

𝜀̇ ise birim

SAYISAL MODEL
Tabakalı kompozit plakalar 8 katmandan oluşacak şekilde ve farklı mermi türleri ile
Abaqus/CAE içinde modellendi. Tabakalı kompozit plaka, boyutları 100 x100mm ve kalınlığı
0.2 mm olan kompozit levhalardan 8 katman birleştirilerek oluşturuldu.(Şekil 2)

Şekil-2 Tabakalı Kompozit Yapı ve merminin sonlu elamanlar modeli
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

757

Deliktaş1, Poyraz2 ve Durmuş3

Kompozit plakalar için 3D boyutlu deforme olan katı elemanlar kullanılırken mermi rijit cisim
olarak modellendi. Her bir plaka için kalınlılığı doğrultusunda bir eleman gelecek şekilde
Abaqus/Explicit kütüphanesinde mevcut olan 8 düğümlü lineer katı eleman, C3D8R kullanıldı.
Plaka ile mermi arasına 0.5 mm lik mesafe bırakıldı. Mermi hızı tanımlanan referans
noktasından negatif, z doğrultunda tanımlandı. Toplam analiz 0.001 s sürdürüldü. Plaka ile
mermi arasındaki etkileşim Ababqus/explicit ‘in genel kontak tanımı kullanılarak etkileşim
özelliği olarak sürtünme katsayısı 0.5 olan teğetsel davranış seçildi. Plakalar arasında etkileşim
için farklı yöntemler kullanıldı. İlk olarak plakalar arasındaki etkileşimi için sürtünme katsayısı
0.5 olan teğetsel davranış özelliğ kullanıldı. Daha sonra tabaklar arası ayrışmayı modellemek
için ara yüzey yapışkan (cohesive) etkileşim özelliği kullanıldı. Analizde (0/90)4s ve (0/90/45/45)s olarak iki farklı dizilim kullanıldı.
Hashin 3D hasar malzeme modeli kullanıcı ara yüze programı VUMAT olarak
Ababqus/Explicit’e uyarlandı.Kullanıcı ara yüz programı, bünye denklemerini açık FOTRAN
kodu olarak yazılmasından dolayı, ABAQUS içerinde Hashin hasar modelinin katı modelle
kullanma imkanı verdiği gibi modelin geliştirilmesine de imkan sağlamaktadır
SAYISAL SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRMELER
Sayısal analizlerde Balistik hız limiti, artık hız, plaka deformasyon karakteristiği ve
tabak ayrışma mekanizmaları gibi malzemenin balistik direncinini tanımlayan en önemli
parametrelerin belirlenmesi esas alınmıştır. Balistik hız limiti V50 ile tanımlanır ve V50 hız
limiti deneysel olarak şu şekilde bulunur. Bir hedef plakanın farkı bölgelerine, merminin atış
hızının alt ve üst limit aralığı 40m/s geçmeyecek şekilde toplam altı mermi atılır. Bunlardan
üçü plakayı delip geçen hızlar ve üçü de plaka içinde kalacak hızlardan oluşur. Bu altı mermi
hızlarının toplamının ortalaması alınarak bulunur(Şekil 3).

Kısmı
delinme
yapan
hızları

305 m/s
atış

310 m/s
320 m/s
332 m/s

Tam delinme
yapan
atış
hızlar

335 m/s
343 m/s

Ortalama hız
Balistik Limit

324.16 m/s

Şekil-3 V50 balistik hız limitinin deneysel olarak belirlenmesi[]
Ancak sayısal analizlerde V50 balistik limiti belirlemek zor olacağından balistik hız
limit olarak V100 tanımı ile artık hız tanımları kullanılmıştır. V 100 hız limiti ise merminin
malzemede tamamen delinme meydana getirmeden çarpışma sonucunda mermi hızının sıfıra
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düştüğü kritik hız veya kinetik enerji seviyesi olarak tanımlanır. Artık hız ise enerjinin
korunumdan aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.
1
1
2)
(𝑚 + 𝑀)𝑉𝑟2 = 𝑀(𝑉𝑖2 − 𝑉𝑏𝑙
2
2
Eşitlik (6) üzerinde yapılacak düzenleme ile aşağıdaki ifade edilir.
2
𝑉𝑟2 = 𝛼√𝑉𝑖2 − 𝑉𝑏𝑙

(6)

(7)

Burada M ve m sırası ile merminin ve hedef parçadan kopan parçalarının kütlelerini ifade eder.
Vr artık hızı, Vi merminin atış hızını ve Vbl balistik hızı tanımlamaktadır. 𝛼 ise kopan parçaların
yüzey alanıdır. Simulasyonlarda (0/90)4s dizilimli levha için balistik hız Vbl =28500mm/s ve
(0/90/45/-45)s dizilimli levha için ise Vbl =30400mm/s olarak bulunmuştur (Şekil 4).

Şekil-4 a-) (0/90)4s dizilimli levhanın balistik hız limiti b-) (0/90/45/-45)s dizilimli levhanın
balistik hız limit
Şekilde 5 de küre merminin sırası ile (0/90)4s dizilimli levha ile (0/90/45/-45)s dizilimli levhalar
üzerinde ilk atış hızına ve balistik hız limite bağlı olarak artık hız grafiğinin değişimi grafiksel
olarak gösterilmiştir.
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Küre

100000
80000
60000
40000
20000
0
-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Şekil-5 (0/90)4s ile (0/90/45/-45)s dizilimli levhaların artık değişim grafikleri
Yukarıdaki şekilde görüleceği gibi (0/90/45/-45)s dizilimi için elde edilen artık hızların
deneysel çalışmalara paralel olarak, ile (0/90)4s dizilim için buluna artık hızlardan daha düşük
olduğudur. Buda (0/90)4s dizilimin balistik darbe karşında daha hızlı delinme olduğu anlamına
gelmektedir. Yapılan analizlerde plakaların deformasyon karakteristiği de farklı mermi tipleri
kullanılarak incelenmişidir.

Şekil-6 Küre ve merminin plaka üzerindeki deformasyon etkisi
Yapılan simülasyonlarda her iki mermi türünün yüksek hız balistik çarpma etkisi ile özellikle,
plakanın çarpmanın yapıldığı bölgede ciddi oranlarda büyük eleman deformasyonlarına sebep
olduğu görülmektedir. Deformasyon değerleri çok yüksek çıkan elemanların rijitlik değerleri
sıfır kabul edilerek sistemden ayıklanmıştır. Ancak kürenin mermiye göre çarpma bölgesinde
daha homejen bir gerilme dağılımın sebep olurken merminin huni şeklindeki deformasyon
oluşturduğu görülmektedir (Şekil 6).
SONUÇLAR
Sonlu elemanlar çatısın altında ABAQUS CEA/Explicit kullanılarak tabakalı
kompozitler için sayısal model oluşturuldu. Kompozit malzemelerin balistik performansını
karakterize eden balistik hız limiti, artık hız ve plaka deformasyon mekanizmaları tahmin
edildi. Mermi geometrisinin ve plaka dizilim şeklinin plakanın balistik parametreleri üzerinde
760

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Deliktaş1, Poyraz2 ve Durmuş3

önemli etkilerinin olduğu görülmüştür. Küre geometrisine sahip mermilerin balistik hız limitleri
ve plaka üzerinde oluşturulduğu hasarlı alan kursun geometrisine sahip mermiye göre daha
düşük hesaplanmıştır. [0/90]4s dizilimine sahip kompozit malzemeler için bulunan balistik hız
limiti ise [0/90/45/-45]s dizilimine sahip kompozit yapıda elde edilenden daha düşüktür.
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ABSTRACT
In this study, solutions to several groundwater flow problems were obtained using the concept
of discharge potential. In this method, the discharge vector is defined as the negative gradient
of the discharge potential. When written in terms of discharge potential, the governing equation
of flow gives the same linear equation for both confined and unconfined aquifers. As a result,
the potential flow theory is applicable and the method of superposition can be used. Through
superposition of several independent solutions, the solution of a more complex problem can be
reached. Using discharge potential, a flownet can be formed by drawing equipotential and
stream lines in horizontally two-dimensional groundwater flow problems. Example solutions
are presented in the study.
ÖZET
Bu çalışmada akım potansiyeli kavramı kullanılarak bazı yeraltı suyu problemlerine çözümler
üretilmiştir. Bu yöntemde akım vektörü, akım potansiyelinin negatif gradyantı şeklinde
tanımlanmıştır. Akımı yöneten denklem, akım potansiyeli cinsinden yazıldığında hem basınçlı
hem de basınçsız akiferler için aynı lineer denklemi vermektedir. Böylece potansiyel akım
teorisi geçerli olur ve süperpozisyon prensibi kullanılabilir. Bu şekilde birbirinden bağımsız
çözümler süperpoze edilerek daha karmaşık bir problemin çözümüne ulaşılabilir. Akım
potansiyeli kullanılarak yatay düzlemde iki boyutlu yeraltı suyu problemlerinde eşpotansiyel
ve akım çizgilerini çizip akım ağı oluşturmak mümkündür. Çalışmada örnek çözümlere yer
verilmiştir.
GİRİŞ
Yeraltı suyu akım problemlerinin çözümüne yönelik birçok sayısal ve analitik yöntem
bulunmaktadır. En fazla kullanılan sayısal metodlar sonlu farklar ve sonlu elemanlar
metodlarıdır. Sayısal modelleme için en yaygın kullanılan yazılımlara örnek olarak
MODFLOW [1], MIKE-SHE [2] veya FEFLOW [3] gösterilebilir. Bilgisayar teknolojisinin
ilerlemesi ile yüksek çözünürlüklü gridlerde çözüm yapmak mümkündür. Ancak bazı
durumlarda sayısal modeller halen yetersiz kalmaktadır. Örnek olarak sonsuz akifer
modellemesinden bahsedilebilir. Sayısal modelleme programı ile problem çözülmeden önce
oluşturulan gridin sonucu etkilemeyecek kadar büyük olmadığı ancak problem çözüldükten
sonra anlaşılmakta ve bazı durumlarda tüm modellemenin baştan yapılması gerekmektedir. Bu
problem, genelde, aşırı büyük gridler oluşturulmasıyla aşılmaya çalışılmaktadır. Bu da,
fazladan hesaplama zamanı anlamına gelmektedir.
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Bu çalışmada, akım potansiyeli tanımı kullanılarak bazı yeraltı suyu problemlerine analitik
çözümler sunulmuştur. Akım potansiyeli kavramı ilk olarak Strack [4,5] tarafından
kullanılmıştır. Haitjema [6] bu kavramı, geliştirdiği analitik element metodun temeli olarak
kullanmıştır. Akım potansiyeli kullanımının avantajı, Laplace denklemini sağlaması ve
potansiyel teorinin uygulanabilir olmasıdır. Böylece süperpozisyon tekniği kullanılarak
karmaşık problemlerin çözümüne ulaşılabilmektedir.
METODOLOJİ
Yeraltı suyu akımını tanımlayan iki ana denklemden birincisi Darcy kanunundan [7] türetilmiş
özgül debi ve ikincisi ise süreklilik denklemidir. Bu denklemler birleştirilerek homojen ve
izotropik ortamlar için aşağıdaki denklem elde edilebilir:
𝜕2 ℎ
𝜕𝑥 2

𝜕2ℎ

+ 𝜕𝑦2 = 0

(1)

Akım potansiyeli cinsinden yazıldığından denklem (1) aşağıdaki hale dönüşür:
𝜕2 Φ
𝜕𝑥 2

𝜕2 Φ

+ 𝜕𝑦2 = 0

(2)

Burada, akım potansiyeli (x, y), basınçlı akifer için aşağıdaki gibi tanımlanır:
1

Φ = 𝐾𝑏ℎ − 𝐾𝑏2

(3)

2

Basınçsız akifer durumda ise
1

Φ = 2 𝐾ℎ2

(4)

ifadesi kullanılır. Akım vektörü, akım potansiyeli ile aşağıdaki şekilde ilişkilidir.
𝜕Φ

𝜕Φ

𝑄𝑥 = − 𝜕𝑥 ve 𝑄𝑦 = − 𝜕𝑦

(5)

Potansiyel akım teorisine göre, vektör alanı, skaler potansiyel bir fonksiyonun gradyantı olarak
tanımlanır. Bu durumda akım vektör alanını oluşturan Qx ve Qy, akım potansiyeli (x, y)’nin
negatif gradyantına eşittir ve dolayısıyla potansiyel akım teorisi geçerlidir. Süperpozisyon
prensibinin uygulanması ile çeşitli yeraltı suyu problemlerinin çözümlerini gerçekleştirmek
mümkün olmaktadır.
1-Boyutlu Yeraltı Suyu Akımı:
Her iki tarafında Dirichlet sınır koşulu bulunan basınçlı veya basınçsız bir akiferde yeraltı suyu
akım denklemi, akım potansiyeli (x) cinsinden çözüldüğünde aşağıdaki denklem elde edilir:
Φ=

Φ2 −Φ1
𝐿

𝑥 + Φ1

(6)

Bu denklemde 1 ve 2 sınır koşulları olup basınçlı akifer için denklem (3) ve basınçsız akifer
için denklem (4) kullanılarak hesaplanır. Sonuca hidrolik yük h(x) cinsinden ulaşmak için
denklem (6)’nın sol tarafına benzer şekilde denklem (3) veya (4) konularak hesap yapılır.
Birleşik Basınçlı ve Basınçsız Akım:
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Başlangıçta basınçlı ve her iki tarafında Dirichlet sınır koşulu bulunan bir akiferden, aşırı
miktarda su çekildiğinde akiferin bir tarafındaki basınç akifer kalınlığının altına düşer ve o
bölgede basınçsız akım oluşur. Bu durumda akiferde oluşan akıma birleşik basınçlı ve basınçsız
akım denir. Yine bu problemde de denklem (6) çözümü verecektir. Hidrolik yük dağılımı
hesaplanırken basınçlı akım kısmı için denklem (3) ve basınçsız akım kısmı için denklem (4)
𝟏
kullanılır. Tam arayüzde ise h(x)=b olduğundan 𝚽𝒊 = 𝟐 𝑲𝒃𝟐 değeri elde edilecektir.
2-Boyutlu Yeraltı Suyu Akımı:
2-boyutlu bir akım probleminde (x, y) değeri akım alanı içinde herhangi bir noktada
hesaplanabilir. Belli aralıklarla akım potansiyeli hesaplanarak eşpotansiyel konturlar çizmek
mümkündür. (x, y) Laplace denklemini sağladığı için potansiyel teori geçerlidir. Bu durumda
yine Laplace denklemini sağlayan bir akım fonksiyonu (x, y) da mevcuttur. Potansiyel
fonksiyon ve akım fonksiyonu aşağıdaki Cauchy-Riemann denklemleri ile birbirine bağlıdır.
𝜕Ψ
𝜕𝑥

𝜕Φ

= − 𝜕𝑦

𝜕Ψ
𝜕𝑦

=

𝜕Φ
𝜕𝑥

(7)
(8)

Benzer şekilde akım alanında farklı noktalarda akım fonksiyonunun değerini hesaplayarak
akım çizgilerini çizmek mümkündür. Akım çizgileri, akım vektörlerine teğet olup eşpotansiyel
konturları dik olarak keser. İki akım çizgisinin değerleri arasındaki fark bu iki çizgi arasından
geçen akımın debisine eşittir.
Pompaj Kuyusu Civarındaki Yeraltı Suyu Akımı:
Bu problem polar kordinat sistemi kullanılarak ve kuyuyu merkez kabul ederek r- düzleminde
çözülür. Sonsuz büyüklükteki bir akiferde tek bir pompaj kuyusu bulunduğunda ve pompaj
debisi Q ile ifade edildiğinde:
−𝑄

𝑄𝑟 = 2𝜋𝑟

(9)

Bu denklemde r kuyudan dışarıya doğru ölçülen radyal mesafeyi ve Qr bu mesafede kuyuya
doğru olan ve birim genişlikten geçen akımı ifade eder. Burada eksi işareti akımın kuyuya doğru
olduğunu gösterir. Bu durumda akım potansiyeli aşağıdaki gibi ifade edilir.
𝑄𝑟 = −

𝑑Φ
𝑑𝑟

(10)

Akım alanı içersindeki bir gözlem kuyusundaki değer sınır koşulu olarak kullanılıp denklem
çözüldüğünde aşağıdaki sonuç bulunur.
𝑄

𝑟

Φ = 2𝜋 ln 𝑟 + Φ0
0

(11)

Akım ağı oluşturabilmek için akım çizgilerinin de çizilmesi gerekir. Akım çizgileri eşit açı
aralıklarıyla kuyuya doğru çizilir. Bunun için aşağıdaki denklem kullanılır.
Ψ=

𝑄
2𝜋

𝛼
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Eğer akım alanında birden fazla pompaj kuyusu varsa, akım potansiyeli süperpozisyon tekniği
ile bulunur. Örneğin iki pompaj kuyusu olduğu durumda potansiyel fonksiyon ve akım
fonksiyonu aşağıdaki denklemler ile bulunur.
𝑄

Φ = 2𝜋1 ln

𝑟1
(1)

𝑟0

𝑄

+ 2𝜋2 ln

𝑄

𝑟2
(2)

𝑟0

+ Φ0

𝑄

Ψ = 2𝜋1 𝛼1 + 2𝜋2 𝛼2
(1)

(13)
(14)

(2)

Denklem (13)’de 𝑟0 ve 𝑟0 gözlem kuyusunun 1. ve 2. kuyudan uzaklığını, denklem (14)’de
1 ve 2 kuyuları merkez alarak +x ekseninden ölçülen açıyı ifade eder. Gözlem kuyuları
dışında akiferde bir üniform akım da mevcut olabilir. +x yönünde Q0 büyüklüğündeki bir
üniform akım aşağıdaki gibi ifade edilir.
𝑄0 = −

𝜕Φ
𝜕𝑥

(15)

Denklem (15)’in integrali alındığında potansiyel fonksiyon,
Φ = −𝑄0 𝑥 + 𝑐

(16)

Ψ = −𝑄0 𝑦

(17)

ve akım fonksiyonu,

denklemi ile hesaplanır. Üniform akıma ek olarak bir pompaj kuyusu da bulunduğu zaman
süperpozisyon prensibi ile aşağıdaki denklemler bulunur.
𝑄

Φ = −𝑄0 𝑥 + 2𝜋 ln 𝑟 + 𝑐
𝑄

Ψ = −𝑄0 𝑦 + 2𝜋 𝛼

(18)
(19)

UYGULAMA
Birleşik Basınçlı ve Basınçsız Akım:
L=500 m uzunluğundaki bir basınçlı akifer, b=20 m kalınlığındadır ve K=0.002 m/s’lik hidrolik
iletkenlik değerine sahiptir. Aşırı su çekimi sonucunda sınır koşulları h(0)=35 m and h(500)=5
m haline gelmektedir ve bu da akiferin bir kısmında basınçsız akım görülmesine neden
olmaktadır. Problem, akım potansiyeli tanımı kullanılarak denklem (6) yardımıyla çözülmüştür.
Arayüz potansiyeli i=0.4 olarak hesaplanmış ve hidrolik yükler denklem (3) ve (4)’den
çekilerek bulunmuştur. Hidrolik yük dağılımı Şekil 1’de verilmektedir. Arayüz x=308 m’de
olup bu noktanın sağ tarafında basınçsız akım görülmektedir.
Çoklu Pompaj Kuyuları Etrafındaki Akım:
Yatayda sonsuz büyüklüğe sahip basınçsız bir akiferde iki adet pompaj kuyusu açılmıştır. Bu
kuyuların yarattığı alçalma neticesinde oluşan eşpotansiyel ve akım çizgilerinin çizilmesi
hedeflenmektedir. Pompaj debileri sırasıyla Q1=22 m3/s ve Q2=30 m3/s’dir. Kuyularlardan ilki
(x, y)=(150, 300) noktasında ve ikincisi (x, y)=(350, 100) noktasındadır. (x, y)=(400, 300)
noktasında bulunan bir gözlem kuyusunda h0=80 m’lik bir yeraltı suyu seviyesi ölçülmüştür.
Çözüm aşamasında potansiyel fonksiyon (x, y) ve akım fonksiyonu (x, y), 500 m x 500 m
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büyüklüğünde bir alanda yatayda ve düşeyde 5 m aralıklarla hesaplanmıştır. Buna göre
oluşturulan akım ağı Şekil 2’de gösterilmektedir.
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Şekil 1. Birleşik basınçlı-basınçsız akım problemine örnek çözüm
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Şekil 2. Basınçsız akiferde 2 pompaj kuyusu için eşpotansiyel ve akım çizgileri
Üniform Akım Alanında Pompaj Kuyuları:
Bu örnekte, yukardaki probleme ek olarak +x yönünde Q0=0.04 m2/s büyüklüğünde bir üniform
akım süperpoze edilmiştir. Çözüm için denklem (18) ve (19) iki kuyulu duruma göre düzenlenip
kullanılmıştır. Akım ağı Şekil 3’de sunulmuştur. Buradan görülebildiği gibi +x yönündeki
üniform akımdan dolayı kuyuların sağ tarafındaki etki alanları oldukça küçülmüştür.
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Şekil 3. Üniform akım bulunan akiferde 2 pompaj kuyusunun oluşturduğu akım ağı
SONUÇLAR
Akım potansiyeli kavramı kullanılarak bazı yeraltı suyu akım problemlerinin çözümleri
sunulmuştur. Akım potansiyeli kullanmanın avantajı, basınçlı veya basınçsız tüm akiferlerde
yöneten denklemin lineer hale gelmesine olanak sağlamasıdır. Bu da süperpozisyon prensibini
uygulanabilir kılmaktadır. 2 boyutlu akımlarda, eşpotansiyel ve akım çizgilerinden oluşan bir
akım ağı üretmek mümkündür. Kuyu problemlerinde, pompaj yapılan kuyunun etki alanı ve de
akım yönleri kolayca belirlenebilir. Bu metodun sayısal yöntemlere göre avantajı, yatayda
sonsuz büyüklüğe sahip akiferlerin herhangi bir sınır koşulu varsayımı yapmadan
modellenebilmesidir. Çünkü çözüm, hesaplama alanının büyüklüğünden bağımsızdır. Bu gibi
sonsuz akifer durumlarında çözüme ulaşabilmek için yalnızca bir adet noktasal gözlem değeri
yeterlidir. Bunlara ek olarak, çözümün analitik denklemlerden oluşması sebebiyle hesaplama
yapılan noktaların sıklığı da çözümü etkilememektedir.
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ABSTRACT
The prediction of the flow-induced noise has been the target of those who have been
researching in the field of acoustics for many years. Recently, flow noise around submerged
bodies used in marine industries has become commercially and ecologically an important
issue. In this paper, the flow-induced noise around the circular cylinder is investigated by
using numerical and analytical methods. The acoustic analysis is performed to examine the
hydro-acoustic performance of the circular cylinder at various Reynolds numbers. Flow
characteristics around the circular cylinder are calculated by employing Computational Fluid
Dynamics using finite volume method. The flow-induced noise has been calculated by solving
Ffowcs Williams and Hawkings equations. A k- Ԑ sound model based on Proudman analogy
is also employed to approximate the total sound power and flow noise generated by turbulent
flow past over the circular cylinder, analytically. The results obtained using the FW-H and the
k-Ԑ sound methods are presented and compared with experimental and numerical data in the
literature. In addition, the effects of receiver distance and flow velocity on flow-induced
noise are examined.
ÖZET
Akış kaynaklı gürültünün hesaplanması ve tahmini, uzun yıllardır akustik alanında araştırma
yapanların hedefi olmuştur. Son yıllarda, su altı cisimleri etrafındaki akış gürültüsünün
belirlenmesi, denizcilik endüstrisinde ticari ve ekolojik olarak önemli bir konu haline
gelmiştir. Bu çalışmada dairesel kesitli bir silindir etrafındaki akış gürültüsü, sayısal ve
analitik metotlar kullanılarak incelenmiştir. Akustik analizler, farklı Reynolds sayılarında
dairesel silindirin hidroakustik performansını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Silindir etrafındaki akış karakteristikleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) yardımıyla
belirlenmiştir. Uzak alan akış gürültüsünün sayısal olarak hesaplanmasında ise Ffowcs
Williams & Hawkings (FWH) metodu kullanılmıştır. Bunun yanında, Proudman akustik
analojisine dayanan k-ε gürültü metodu kullanılarak, toplam akustik güç ve akış gürültüsü
seviyeleri analitik olarak hesaplanmıştır. Farklı metotlar kullanılarak elde edilen sonuçlar,
literatürde yer alan analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, alıcı nokta uzaklığının ve
akışkan hızının akış gürültüsü üzerindeki etkileri incelenmiştir.
GİRİŞ
Akış kaynaklı gürültünün hesaplanması ve tahmini uzun yıllardır akustik alanında çalışma
yapanların hedefi olmuştur. Son yıllarda, denizcilik endüstrilerinde kullanılan su altı cisimleri
etrafındaki akış gürültüsü, ticari ve ekolojik olarak önemli bir konu haline gelmiştir. Buna
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rağmen, su altı cisimleri etrafındaki akış gürültüsü, tahmin edilmesindeki güçlükler nedeniyle
tam olarak anlaşılamamıştır.
Gürültüye neden olan kaynaklar monopol, dipol ve kuadrupol kaynaklar olarak
tanımlanmaktadır. Monopol kaynaklar, bir akışkana kütle ya da ısının kararsız girişi ile
üretilirler. Cisim akış içerisinde ilerledikçe, akışkanın yer değiştirmesi sonucu
oluşmaktadırlar. Monopol terimleri tahmin edebilmek için cismin geometrik özelliklerini ve
hareketini bilmek gereklidir. Dipol terimler ise düzensiz akışların, cisimler ya da yüzeyler ile
etkileşime girmesi sonucu oluşurlar. Cisim yüzeyi üzerinde oluşan değişken duvar basıncı ve
yüzey kayma kuvveti, dipol kaynakları meydana getirirler. Sınır tabaka içerisindeki hız
dalgalanmaları ise kuadrupol gürültü kaynaklarını oluştururlar. Akışkan içerisindeki dairesel
kesitli bir silindir etrafında meydana gelen akış gürültüsünde, dipol ve kuadrupol kaynaklar
etkilidir. Bu çalışmada gerçekleştirilen hesaplamalarda bu iki gürültü kaynağının etkileri göz
önüne alınmıştır.
Akış gürültüsü ile ilgili çalışmalar 1878 yılında Strouhal tarafından bir silindir etrafındaki
rüzgar nedeniyle oluşan gürültü seviyelerinin incelenmesi ile başlamıştır [1]. Akustik
modellemeler ile ilgili ilk kapsamlı çalışma ise Lighthill tarafından yayınlanmıştır [2].
Proudman, Lighthill’in çalışmalarına dayanarak, düşük Mach sayıları için türbülans ses
şiddetinin tahminine yönelik yaklaşık analitik ifadeler türetmiştir. Bu sayede, akış gürültüsü
kaynakları, türbülans kinetik enerjisi ve yayılım oranı gibi akışkan karakteristikleri cinsinden
ifade edilebilmektedir [3]. P. Croaker, çalışmasında Proudman metodunu kullanarak
türbülanslı jet gürültüsü ve düz bir levha üzerindeki akış gürültüsünü incelemiştir [4].
Proudman analojisi, akış kaynaklı gürültü hesabını sürekli durum (CFD) verilerinden
hesaplayabildiği için daha kısa sürede sonuç vermektedir ve Lighthill analojisine kıyasla
hesaplama etkinliği daha iyidir [3].
Lighthill analojisi temel alınarak geliştirilen Ffowcs Williams-Hawkings(FW-H) gürültü
modeli, uzak alan gürültüsünün tahmini alanında çok önemli bir çalışmadır. Bu yöntem, akış
denklemlerini çözümleyerek, ses kaynağı yüzeyinde meydana gelen lineer olmayan basınç
dalgalanmalarını hesaplar [5]. C. Morfey, yaptığı çalışmasında, türbülanslı akış içerisindeki
değişimlerden kaynaklanan uzak alan gürültüsü üzerine yoğunlaşmış, sıcaklık dağılımının
uzak alan gürültüsüne olan etkilerini incelemiştir [6]. J. D. Revell, silindirler için uzak alan
gürültüsü ile direnç katsayısı arasındaki bağıntıyı incelemek için deneysel çalışmalar
yapmıştır [7]. B. Cantwell ve D. Coles yaptığı deneylerde, farklı Reynolds sayılarında bir
silindirin iz bölgesi içerisindeki akışın karakteristiklerini incelemişlerdir [8]. C. Nornberg ve
Watanabe ise silindir için değişken kaldırma katsayısı ile Reynolds sayısı arasındaki bağıntıyı
deneysel olarak ele almışlardır [9,10]. Y.-T. Lu ve diğ., FW-H metodunu kullanarak
geliştirdikleri akustik analiz modeli ile denizaltı etrafındaki akış karakteristiklerini ve akış
kaynaklı gürültüyü hesaplamışlardır [11]. Choi, W. ve diğ., yayınladıkları çalışmalarında, su
altındaki bir silindir için kuadrapol kaynak terimlerini hesaba katmadan gürültü analizleri
gerçekleştirmiş, hesaplamalarında FW-H metodunu ve LES türbülans modelini
kullanmışlardır [12]. Chen L. ve I. MacGillivray, bir hidrofoil ve takıntısız denizaltı formu
üzerindeki akış gürültüsü kaynaklarını, hesaplamalı akışkanlar dinamiği paketi ve sınır
elemanları metodu yardımıyla hesaplamışlardır [13]. Yo-Seb Choi ve diğ., su altındaki
dairesel bir silindir formu etrafındaki kuadrupol kaynakların etkisini incelemişler, kuadrupol
kaynaklarının hesaplama maliyetlerini azaltan hibrit bir yöntem kullanmışlardır [14]. H. Yao
ve diğ., tüm takıntıları ile birlikte bir denizaltı formu etrafındaki akış gürültüsünü sınır
elemanları metodu ve FW-H metodu yardımıyla farklı şekillerde hesaplamışlardır [15].
Bu çalışmada, dairesel kesitli bir silindir etrafındaki akış gürültüsü numerik ve analitik
metotlar kullanılarak hesaplanmıştır. Akış alanı, iki boyutlu olarak gerçekleştirilmiş olan
analizlerde sonlu hacimler metodu kullanılarak çözülmüştür. Türbülans, k- Ԑ ve k-ω türbülans
modelleri kullanılarak modellenmiştir. Dairesel kesitli silindir etrafındaki akış gürültüsü, FWXX. Ulusal Mekanik Kongresi
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H denklemleri kullanılarak sayısal olarak hesaplanmıştır. Ayrıca akış gürültüsü Proudman
metoduna dayalı k- Ԑ akustik modeli ile analitik olarak da hesaplanmaktadır. k- Ԑ akustik
modeli için sürekli durumda elde edilen akışkan özellikleri, FW-H metodu için ise zamana
bağlı olarak hesaplanmış akışkan parametreleri kullanılmaktadır. Her iki metottan elde edilen
sonuçlar, literatürdeki sayısal analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar arasında iyi bir
uyumun olduğu görülmüştür. Ayrıca, akış gürültüsü değerleri, değişik akışkan hızlarında,
farklı noktalarda konumlandırılmış alıcılar için hesaplanmıştır. Bu sayede, akışkan hızının ve
alıcı nokta uzaklığının akış gürültüsü üzerindeki etkileri incelenmiştir.
METODOLOJİ
Dairesel silindir etrafında gerçekleştirilen akış gürültüsü hesaplamaları, iki bölüme
ayrılmıştır. İlk kısımda akış karakteristikleri belirlenmekte, diğer bölümde ise akış
karakteristikleri kullanılarak akış gürültüsü hesaplanmaktadır. Akış gürültüsünün hesabında
iki farklı metottan yararlanılmıştır. İlk metotta, FW-H denklemleri yardımıyla silindirden
belirli uzaklıklarda tanımlanmış alıcı noktalarda oluşan uzak alan gürültüsü nümerik olarak
hesaplanmaktadır. Diğer yaklaşımda ise akış gürültüsü değerleri k-Ԑ gürültü metodu
kullanılarak, analitik olarak hesaplanmaktadır. Proudman(1952) analojisine dayanan k-Ԑ
gürültü metodu ile hem dipol hem de kuadrupol gürültü kaynakları hesaplanabilmektedir.
Hesaplama Alanı
Dairesel kesitli silindir etrafındaki akış karakteristikleri, iki boyutlu çözüm ağı kullanılarak
hesaplanmıştır. Analizlerde türbülansın modellenmesi için iki tabakalı “Relizable k-Epsilon”
ve “SST k-Omega” türbülans modelleri kullanılmıştır. Süreklilik ve momentum denklemleri
arasında hız-basınç bağıntısını kurabilmek için SIMPLE algoritması kullanılmıştır. Taşınım
terimlerinin ayıklaştırılmasında ikinci dereceden doğruluğa sahip bir metot kullanılmıştır.
Çalışmanın sonuçlarını karşılaştırabilmek için silindirin çapı literatürdeki [7] verilerden
yararlanarak 20 mm olarak belirlenmiştir. Akışkan hızı 2 m/sn ile 8 m/sn arasında
değişmektedir. Oluşturulan hesaplama alanı, Şekil 1’de detaylı bir şekilde görülmektedir.
Dairesel silindir, giriş ve çıkış bölgesinden sırasıyla 3.4D ve 15.4D uzaklığa yerleştirilmiştir.
Hesaplama alanı alt ve üst sınırları silindirden 5D uzaklıkta olacak şekilde belirlenmiştir [16].

Şekil 1. Hesaplama Alanı Genel Görünümü

Oluşturulan hesaplama ağı 166629 hücreye sahiptir. Şekil 2’de açıkça görüldüğü gibi, yüksek
hız değişimlerinin gözlemlendiği silindir etrafındaki bölgede ve silindir iz bölgesinde ağ
iyileştirmeleri gerçekleştirilmiştir. Silindir formundan radyal yönde 1.2 sabit genişleme oranı
kullanılmıştır. Yakın bölge akışını doğru bir şekilde hesaplayabilmek için, dairesel kesitli
silindir yakınında duvar fonksiyonu Δy+ ≈ 1 olarak şekilde bir konumsal ağ çözünürlüğü
kullanılmıştır. Radyal yöndeki en küçük hücre boyutu r min/D = 7.45x 10-4’olarak
belirlenmiştir.
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Şekil 2. Hesaplama Ağı

Akış Gürültüsü Hesaplama Metodları
The Ffowcs Williams & Hawkings Metodu
Lighthill analojisini temel alan Ffowcs William ve Hawkings metodu, bir noktadaki uzak alan
gürültüsünün tahmin edilmesini mümkün kılmaktadır [5]. Bu yöntemde kaynağı yüzeyindeki
lineer olmayan basınç dalgalanmaları, akış denklemlerinin çözülmesiyle elde edilir. Elde
edilen çözüm integre edilerek uzak alandaki basınç değişimleri hesaplanır. Hareket eden
cisimlerin gürültüleri de bu yöntem sayesinde tahmin edilebilmektedir. FW-H Denklemi,
süreklilik denklemi ve Navier-Stokes denklemlerinden türetilmiş, homojen olmayan bir dalga
denklemi olarak tanımlanır. Akış alanı içerisinde gürültüye neden olan kaynaklar RANS
temelli CFD çözücü yardımıyla belirlenmektedir. FW-H yaklaşımı bu kaynakları kullanarak,
cisimden belirli uzaklıklarda tanımlanmış noktalar için gürültü yayılımını ve ses basınç
düzeylerini hesaplamaktadır. Bu metod, Farassat 1A formüllerine dayalı olarak
çözülmektedir. Denklem 1’de genel ifadesi verilmiş olan bu metod, FW-H integral
formüllerini kullanarak uzak alan akustik basınç dalgalanmalarını hesaplamaktadır [17].
(1)

Toplam gürültü ifadesi,
monopol kaynaklar,
dipol kaynaklar ve
kuadrupol kaynakların toplamıdır. Monopol gürültü kaynakları, yer değiştiren bir cisim
nedeniyle meydana gelen akış kütlesi tarafından üretilir (Denklem 2). Dipol gürültü
kaynakları ise yüzey üzerindeki değişken duvar basıncı ve yüzey kayma kuvveti tarafından
oluşturulurlar (Denklem 3). Kuadrupol kaynaklar, akış içerisindeki doğrusalsızlıkların
hacimsel bir ifadesidir (Denklem 4). Lighthill’e göre bu doğrusalsızlıklar iki türlüdür. İlki
yerel ses hızının sabit olmaması ve parçacık hızına bağlı olarak değişmesi, ikincisi ise cisme
yakın sonlu parçacık hızının, ses yayılım hızını etkilemesidir [2].
(2)

(3)

(4)

Yukarıdaki denklemlerde, p0 uzak alan referans basıncını,
akışkan ve yüzey hız bileşenlerini temsil eder.
=
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sırasıyla
yönündeki
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tansörü,

ve

sırasıyla yüzeye normal doğrultudaki akış ve yüzey hız bileşenleridir.

viskoz gerilme faktörü ve
Kronecker ifadesini belirtir. uzak alan içerisindeki ses hızı ve
Mi = a0vi yüzey Mach sayısı vektörüdür. f <0 S yüzeyi içerisindeki bir bölgeyi, f=0 S yüzeyini
ve f>0 S yüzeyi dışında sınırlanmayan bir bölgeyi ifade eder.
ise Lighthill gerilme
tansörünü temsil etmektedir.
k- ε Akustik Hesaplama Metodu
k- ε gürültü modelinde akış gürültüsü kaynakları, hacimsel ve yüzeysel bileşenlerden oluşan
kaynakların toplamı olarak ifade edilmektedir.
(5)

Toplam akustik gücün yüzeysel ve hacimsel bileşenleri sırasıyla denklem (6) ve denklem
(7)’deki gibi tanımlanmaktadır.
(6)
(7)

Bu denklemlerde ses hızını ve akışkan yoğunluğunu temsil etmektedir.
ve
sırasıyla türbülans kinetik enerjisi ve türbülans yayılım oranına karşılık gelmektedir.
,
konumunda sürtünme hızının dalgalı bileşeninin kinetik enerjisidir [18].
ve
noktasal kaynaklar olarak davrandıkları düşünüldüğünde, bir alansal nokta
olan x’deki akustik ses şiddeti olan , denklem (8)’daki gibi belirlenmektedir.
(8)

ve
sırasıyla alansal nokta x’deki yüzeysel kaynaklar ve hacimsel kaynaklar
nedeniyle meydana gelen akustik şiddeti temsil etmektedir (Denklem 9 ve 10 ).
(9)
(10)

Hacimsel ve yüzeysel bileşenlerin toplamı, toplam akustik güç ve toplam akustik şiddeti
vermektedir (Denklem 11 ve 12). A, B, , , , ,
,
ve
korelasyon katsayıları
literatürdeki model kalibrasyonundan elde edilmiştir [17].
(11)
(12)

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Analiz sonuçları, akış alanı hesaplamaları ve akustik hesaplamalar olmak üzere iki ana başlık
altında değerlendirilmiştir. Akış alanı hesaplamalarından elde edilen sonuçlar, akustik
hesaplamalar için başlangıç verisi olarak kullanılmıştır.
Akış Alanı
Akış gürültüsü hesaplamalarının doğruluğu, akış alanı hesaplamalarının doğruluğuna bağlıdır.
Kesin bir akış gürültüsü tahmini için, öncelikle akış parametrelerinin doğru bir şekilde
ölçülmesi gereklidir. Bu sebeple, akış analizi sonuçları akış karakteristiklerini ifade eden
boyutsuz katsayılar açısından literatürdeki deney verileri ile karşılaştırılmıştır. Akış alanı
hesaplamalarının kesinliğini değerlendirmek için, Strouhal sayısı ve ortalama sürüklenme
katsayısı, karşılaştırma parametreleri olarak kullanılmıştır.
Çizelge 1, iki boyutlu olarak gerçekleştirilen akış analizi sonuçları ile deneysel verileri
içermektedir. Kullanılan türbülans modelleri göz önüne alındığında, elde edilen ortalama
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sürüklenme katsayısı değerleri deneysel verilerle uyumlu olmakla birlikte, kkullanılarak deneysel verilere daha çok yaklaşılmıştır.

SST modeli

Çizelge 1. Strouhal Sayısı ve Ortalama Sürüklenme Katsayısı
Strouhal Sayısı

Ortalama Sürüklenme Katsayısı

Deney (Park18,2012)

0.195

9

Deney (Nornberg ,2003)

Deney (Cantwell&Coles8,1983)

1.0-1.4
19

0.180-0.191

Sayısal Analiz, LES modeli 3D (Orselli ve diğ.,2009)

1.08

Sayısal Analiz, k- modeli 2D (Orselli19 ve diğ.,2009)

0.282

Sayısal Analiz, k- modeli 2D (Orselli19 ve diğ.,2009)

0.479

Sayısal Analiz, k- modeli 2D(Orselli19 ve diğ.,2009)

0.247

Sayısal Analiz, k- modeli 2D (Orselli19 ve diğ.,2009)

0.944

Bu çalışma, k- modeli 2D

0.286

Bu çalışma, k- modeli 2D

0.679

Bu çalışma, k- modeli 2D

0.254

Bu çalışma, k- modeli 2D

1.229

Elde edilen Strouhal sayısı değerleri deneysel sonuçlardan az miktarda yüksek olmakla
birlikte, Orselli’nin gerçekleştirdiği analizler ile uyumludur. Casalino’ya göre oluşan bu fark,
ortalama Reynolds gerilmelerinin iki boyutlu simülasyonlarda, üç boyutlu simülasyonlara
göre daha yüksek olması ve bunun sonucunda daha yüksek kopma frekansı tahminine sebep
olmasının bir sonucudur [20].
Akış Gürültüsü
Akış gürültüsü hesaplamaları için kullanılan ilk yaklaşım FW-H denklemlerine ve onun
integral çözümüne dayanmaktadır. FW-H denklemleri, süreklilik ve momentum denklemleri
kullanılarak elde edilir ve temelde homojen olmayan bir dalga denklemidir. İkinci yaklaşım
ise Proudman modelini temel alan k- ϵ akustik modelidir ve dairesel kesitli silindir tarafından
üretilen gürültüyü hesaplayabilecek şekilde genişletilmiştir.
k- ve SST k- türbülans modelleri yardımıyla elde edilen akış karakteristikleri, akustik
hesaplamalar için kullanılmıştır. Akustik hesaplama sonuçlarını doğrulama çalışmaları için,
W.S Choi ve diğ.’nin gerçekleştirmiş olduğu akış gürültüsü analizleri seçilmiştir [12]. Buna
uygun olarak, silindir çapı 20 mm ve alıcı noktalar silindirin alt bölgesinde, silindirden
sırasıyla 100 mm, 200 mm ve 400 mm uzaklığa yerleştirilmiştir.
Akustik sonuçlar, desibel ölçeğinde ses basınç düzeyi cinsinden sunulmaktadır. Ses basınç
düzeyleri aşağıdaki şekilde ifade edilirler;
(13)

Denklem 13 içerisindeki, efektif ses basıncını,
ise su için 1
olmak üzere referans
basıncı temsil etmektedir. Akustik spektrum, monopol, dipol ve kuadrupol kaynakları göz
önünde bulunduracak şekilde sunulmuştur.
Şekil 3 ve Şekil 4, analitik ve numerik hesaplama sonuçları ile W.S.Choi ve diğ.’nin analiz
sonuçlarını içermektedir. Analizler 9x104 Reynolds sayısında gerçekleştirilmiştir. Ses basıncı
seviyeleri, boyutsuz Strouhal sayısına bağlı olarak sunulmuştur. k- türbülans modeli ve kSST türbülans modeli kullanılarak gerçekleştirilen sayısal hesaplamalardaki genel frekans
karakteristikleri, alıcı noktalar boyunca sabit pik frekansları ile birlikte benzer sonuçlar
vermiştir. Geniş bantlı gürültü harmoniği diğer analiz sonuçları ile uyumludur. Buna rağmen,
k- SST türbülans modelinden elde edilen ses basıncı seviyeleri, k- türbülans modeline
kıyasla biraz daha yüksektir. k- akustik modeli kullanılarak gerçekleştirilen analitik
hesaplamalarda, metodun özellikle geniş bantlı gürültü ve harmoniği ile ilgili daha uyumlu
sonuçlar verdiği görülmektedir. Buna rağmen, kalibrasyon katsayıları optimize edilerek daha
yakın sonuçlar elde edilebilir.
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Şekil 3. Ses Basınç Seviyelerinin Karşılaştırılması (k- türbülans modeli)

Şekil 4. Ses Basınç Seviyelerinin Karşılaştırılması (SST k- türbülans modeli)

Şekil 5’te, 9x104 Reynolds sayısında gerçekleşen bir akışta, alıcı nokta konumunun akustik
karakteristikler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Değişik alıcı noktalar 8 ile 128 silindir çapı
aralığında konumlandırılmıştır. Alıcı noktaların uzaklığı değiştikçe akustik karakteristiklerin
aynı kaldığı görülmektedir. Buna rağmen, ses basıncı düzeyleri alıcı nokta silindirden
uzaklaştıkça azalmakta, ses basıncı seviyelerindeki bu düşüş eğilimi ise alıcı noktalar
silindirden uzaklaştıkça azalmaktadır(İlk 8D’lik bölge içerisindeki düşüş 1,5 dB/ D iken,
96Dve sonrasında 0.093dB/D olmaktadır).
Şekil 6’da, belirli uzaklıktaki bir alıcı noktada, akışkan hızı değişiminin, akustik
karakteristikler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Akışkan hızı 2 m/sn ile 8 m/sn aralığında
değişmektedir. Akışkan hızının değişimi akustik karakteristiklerin tümüyle değişmesine
neden olmaktadır. Akışkan hızı arttıkça hem girdap kopma frekansında hem de ses basınç
seviyesinde artış olduğu gözlenmiştir.
Girdap kopma frekansı 2 m/s akışkan hızında 0,19 Strouhal sayısına karşılık gelirken, 4
m/s’de büyük bir artış göstererek bu değer 0,66’ya yükselmiştir. Sonrasında ise doğrusal
olarak artmaya devam etmiştir. Benzer şekilde maksimum ses basınç seviyesi 2 m/s akışkan
hızında 101 dB civarında iken, akışkan hızı 4 m/s’ye çıktığında önemli bir artış göstererek
114 dB civarına yükselmiş, sonrasında akışkan hızı ile birlikte artmaya devam etmiştir.
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Şekil 5. Alıcı Nokta Uzaklığının Ses Basınç Düzeyine Etkisi (SST k- türbülans modeli)

Şekil 6. Akışkan Hızının Ses Basınç Düzeyine Etkisi (SST k- türbülans modeli)

DEĞERLENDİRMELER
Bir dairesel kesitli silindir etrafındaki akış gürültüsü farklı akustik metotlar kullanılarak
incelenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda, FW-H denklemleri kullanılarak
gerçekleştirilen analizlerin literatürdeki sonuçlarla iyi bir uyum içerisinde olduğu
görülmüştür. k- akustik modeli ise özellikle geniş bant gürültüsü için yakın sonuçlar
vermektedir. Bunun yanında alıcı nokta uzaklığı ve akışkan hızının akış gürültüsüne etkisi
incelenmiştir. Alıcı nokta uzaklığının ses basıncı düzeylerini, akışkan hızının ise hem girdap
kopma frekansını hem de ses basıncı düzeylerini etkilediği belirlenmiştir. Gelecek
çalışmalarda, akış alanı hesaplamaları üç boyutlu gerçekleştirilerek ve farklı türbülans
modelleri kullanılarak, daha yüksek doğrulukta akış gürültüsü analizleri gerçekleştirilebilir.
Bunun yanında, akış gürültüsüne etki eden farklı parametreler incelenebilir.
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VVER-1200 NÜKLEER REAKTÖRLERİNİN SOĞUK VE SICAK AYAK
BÖLGESİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (CFD) ANALİZİ
Begüm Kütük1, İbrahim Halil Güzelbey2
1,2
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
ABSTRACT
Russian design VVER-1200 includes 4 hot and 4 cold legs. There is single phase coolant.
Water is used as coolant. Model of legs region of vessel of VVER-1200 was created by
SolidWorks with realistic dimensions. ANSYS Meshing Platform was used for meshing.
Thermal-hydraulic parameters were assumed to be the same for all loops. FLUENT is
commonly utilized in nuclear problems and was used for simulations. This study shows threedimensional analysis of legs region for normal operating conditions (NOC). “Standard k-Ɛ”
model is selected. Heat transfer by radiation and natural convection through vessel wall was
assumed to occur. An accident scenario is being considered as future plan. Results are
concluded to be in good agreement with several studies in open literature. Coolant
temperatures are observed to increase linearly. The greatest coolant velocity, temperatures of
vessel wall and hot leg, vessel wall and hot leg temperature contours, pressure drop etc. were
investigated.
ÖZET
Rus tasarımı VVER-1200 nükleer reaktörlerinde 4 sıcak ve 4 soğuk ayak bulunmaktadır.
Analizde tek faz söz konusudur. Çevrimde hafif su kullanılmaktadır. VVER-1200 basınç kabı
sıcak ve soğuk ayak bölgesinin geometrisi SolidWorks kullanılarak gerçekle birebir
çizilmiştir. Ağ için Ansys Meshing Platform kullanılmıştır. Termal-hidrolik değerlerin her 4
döngü için de aynı olduğu kabul edilmiştir. Nükleer reaktör güvenliği problemlerinde sıklıkla
kullanılan CFD yazılımlarından olan FLUENT akış simülasyonları için kullanılmıştır.
Çalışma, sıcak ve soğuk ayak bölgelerinin 3 boyutlu analizinin normal çalışma koşulunda
(NOC) sonuçlarını göstermektedir. Analizde “standart k-Ɛ” türbülans modeli kullanılmıştır.
Reaktör kabı duvarından ışınım ve doğal taşınımla ısı transferi olduğu farzedilmiştir. Bu
çalışmanın akabinde kaza senaryosu planlanmaktadır. Sonuçların açık literatürde kabul
görmüş çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. Soğutucu sıcaklıklarının eksenel yönde
doğrusal yükseldiği gözlemlenmiştir. En yüksek soğutucu suyu hızı, reaktör kabı duvarı
sıcaklık konturları, en yüksek reaktör kabı duvarı sıcaklığı, basınç düşüşü, sıcak ayak sıcaklık
konturları, en yüksek sıcak ayak sıcaklığı vb. değerler incelenmiştir.
GİRİŞ
Ülkemize kurulması planlanan Rus tasarımı VVER-1200 tipi nükleer reaktör, VVER tipi
reaktörlerin yeni bir modelidir. VVER-1200 nükleer reaktör tasarımlarında 4 soğutma suyu
döngüsü, her döngü üzerinde bir yatay konuşlandırılmış buhar üreteci, reaktörden buhar
üretecine 4 sıcak ayak, buhar üretecinden reaktöre 4 soğuk ayak ve 4 reaktör soğutucu pompa
(RCP) bulunmaktadır. VVER-1200 tipi nükleer reaktörlerin birinci soğutucu döngüsünde,
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fisyon tepkime sonucu ortaya çıkan ısı ile soğutucu ısıtılmaktadır. 300 °C civarında
sıcaklıklara çıkan suyun buharlaşmaması için birinci döngü yüksek basınç altında
tutulmaktadır. Bu sebeple VVER tipi reaktörler basınçlı su reaktörlerine (PWR) örnektir ve
yine bu sebeple reaktör basınç kabını terk eden soğutucu için ayrıca bir buhar üretecine
ihtiyaç duyulmaktadır. Başka bir deyişle, analizde tek faz olarak sıvı faz söz konusudur.
Çevrimde hafif su kullanılmaktadır ve birinci döngüdeki hafif su yakıtla birebir temas halinde
olduğu için radyoaktif etkiye sahiptir. Nükleer reaktörlerde kor çıkış sıcaklığının mümkün
olduğu kadar yüksek olması istenir. Fakat, kor çıkış sıcaklığının fazla yüksek olmasını kor
destek yapısının limitleri ve geçiş kanalının malzemesi engellemektedir.
Farah [1] duvar ısı aktarımı katsayılarını ve süperkritik su soğutuculu dikey çıplak tüplerdeki
duvar sıcaklık dağılımlarını hesaplamak için hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı olan
Fluent kullanmıştır. Isı aktarımı analizi farklı uzunluklardaki 2-boyutlu simetrik eksenli model
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Duvar sıcaklıkları incelenmiştir. Mümkün olan yerlerde yazar
daha küçük ağ elemanları kullanmıştır. Hem k-omega hem de k-epsilon modelleri
kullanılmıştır.
Çeşitli nükleer reaktör tiplerinin basınç kaplarını analiz etme amacını güden çok sayıda teorik
ve deneysel çalışma yapılmıştır [2-7]. Bunun yanında, açık literatürde eski VVER tiplerinin
reaktör kaplarıyla ilgili bazı araştırma çalışmaları yer almaktadır [8-10]. Literatürde, soğutucu
sıcaklığını, suyun tipik ısı aktarımı katsayısını ve reaktör kabı duvarına uygulanan basıncı
hesaplayarak VVER-1200 reaktör kabı ve kor kovanının 3-boyutlu modelini inceleyen başka
bir çalışma mevcut değildir.
TÜRBÜLANSLI AKIŞTA ISI AKTARIMI KORELASYONLARI
Nükleer reaktörlerde yakıt demetleri arasından akan soğutucunun hızı boşluk oluşumunu
önlemek amacıyla 10 m/s’ye sınırlandırılmıştır. 10 m/s ve 1 m/s hızdaki ve VVER-1200
reaktör kabındaki yaklaşık olarak ortalama sıcaklık değeri olarak 315°C’deki soğutucu ısı
aktarım katsayıları aşağıda hesaplanmıştır. VVER-1200 yakıt çubukları altıgen geometrisi
Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. VVER-1200 yakıt çubukları altıgen geometrisi ve P(piç) ve D(çap) değerleri
10 m/s Hızdaki Hafif Su İçin Hesaplamalar
Nükleer uygulamalarda bu tip korelasyonları tanımlamak için en yaygın yol tam gelişmiş bir
akış için bir Nusselt sayısı ( Nu ) tanımlamaktır. Tam gelişmiş akış için Nu sayısı ise, bir
dairesel tüp için Nu sayısı ile bir doğrulama faktörünün çarpımı ile hesaplanır:
Nu   ( Nu )c.t .
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Burada ( Nu )c.t . genellikle aksi belirtilmedikçe Dittus-Boelter korelasyonu kullanılarak
bulunabilir.
Dittus-Boelter denklemi [11]
   w olduğu durumlarda, Dittus-Boelter denklemleri en iyi bilinen denklemlerdir. Akışkan
ısınıyosa ve 0.7  Pr  100 , Re  10000 ve L / D  60 ise;
Nu  0.023Re 0.8 Pr 0.4

Tüm akışkan özellikleri ortalama sıcaklıkta kabul edilmiştir. Presser ve Weisman
korelasyonları ayrı ayrı kullanılarak, hafif suyun hem 10 m/s hem de 1 m/s hız değerlerindeki
ısı aktarım katsayıları iki farklı korelasyonla hesaplanmıştır ve değerler karşılaştırılmıştır.
 VDe   c p  
( Nu )c.t . Presser  0.023 

 
    k 
Hidrolik çap konsepti ise:
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 hPresser 

kNu 0.5(1290)

 60.8kW / m 2 C
DH 10.6 103

hWeisman 

0.5(1749)
 82.5kW / m 2 C
3
10.6 10

1 m/s Hızdaki Hafif Su İçin Hesaplamalar
Reynolds sayısı hala turbulent bölgededir.
hPresser  (0.1)0.8 (60.8)  9.6
hWeisman  (0.1)0.8 (82.5)  13.1

Bulunan 4 farklı ısı aktarım katsayısı değerleri analiz esnasında reaktör yüksekliği boyunca
lineer olarak arttığı varsayılarak sınır koşulları olarak uygulanmıştır.
GEOMETRİK VE ANALİTİK MODEL
VVER-1200 tipi nükleer reaktörlerde kor girişinde soğutucu sıcaklığı 298.2 °C ve kor çıkış
sıcaklığı 328.9 °C’dir. Nükleer reaktörlerde kor çıkış sıcaklığının mümkün olduğu kadar
yüksek olması istenir. Fakat, kor çıkış sıcaklığının fazla yüksek olmasını kor destek yapısının
limitleri ve geçiş kanalının malzemesi engellemektedir. Kor çıkışında 16.2 MPa basınç
bulunmaktadır. Daha önce bu konuda yazarlar tarafından yapılan çalışmada VVER-1200 tipi
nükleer reaktör için kor boyunca basınç düşüşü 51566 Pa olarak bulunmuştur. Soğutucu hızı
kor giriş ve çıkışlarında 1.93 m/s, su iniş borusunda yaklaşık 0.45 m/s ve merkezde yaklaşık
0.15 m/s olarak kabul edilmiştir. Tüm bu sıcaklık, basınç ve hız değerleri hesaplamalarda sınır
koşulları olarak uygulanmıştır.
Analizde kullanılan VVER-1200 tipi nükleer reaktör basınç kabı sıcak ve soğuk ayak girişçıkış bölgesinin ve kor kovanının kapsamlı geometrisi SolidWorks programı kullanılarak
oluşturulmuştur ve gerçekle birebir olarak Şekil 2’de görüldüğü gibi çizilmiştir. Basınç
kabının sıcak ve soğuk ayak bölgelerinin modeli ve modeldeki kritik bölgelere Şekil 3’de
görüldüğü gibi en uygun ağın (mesh) oluşturulması için özel dikkat harcanmıştır. Sonrasında
tüm yüzeyler; giriş ve çıkış yüzeyleri, su iniş borusu vs. fiziki olarak kullanılan yazılımda
tanımlanmıştır. Ağ oluşturmak ve sınır şartlarını tanımlamak için Ansys Meshing Platform
kullanılmıştır.

Şekil 2. Reaktör kabı sıcak ve soğuk ayak giriş-çıkış bölgesi ve kor kovanı
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Şekil 3. Ansys Meshing Platform kullanılarak oluşturulan ağ (mesh) yapısı
Termal-hidrolik değerlerin her 4 birinci döngü için de aynı olduğu kabul edilmiştir. FLUENT,
nükleer reaktör güvenliği problemlerinde sıklıkla kullanılan hesaplamalı akışkanlar dinamiği
yazılımlarındandır. Literatür çalışmasında da görülmüştür ki; VVER tipi reaktörler
konusundaki birçok sayısal çalışma, CFX gibi programlar kullanılarak 2 boyutlu veya 3
boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Detaylı parametrik ısıl akış simülasyonlarını yapmak için
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yazılımı ANSYS CFD FLUENT paket kodu kullanılmıştır.
Sunulan çalışmanın temel amacı nükleer reaktördeki 3 boyutlu olayların gerçekçi
modellenmesidir. Sunulan çalışma nükleer reaktörlerin basınç kaplarının sıcak ve soğuk ayak
bölgelerinin 3 boyutlu tam analizinin normal çalışma durumunda (NOC) uygulama
sonuçlarını göstermektedir. Reaktör kabının malzemesi ise karbon çeliğidir. Hesaplamalarda
türbülanslı akış şartı ve yoğunluğu sabit sıkıştırılamaz akışkan kabul edilmiştir. Reaktör
korunda eksenel yön boyunca güç dağılımının eşit olduğu varsayılmıştır. Analizde nükleer
reaktörlerin simülasyonlarında en çok kullanılan türbülans modeli olan k-Ɛ modelinin bir
çeşidi olan ve türbülans modeller arasında bilinen en yaygın model olan “standart k-Ɛ”
türbülans modeli ile çözüm yapılmıştır. Analiz edilen geometri 3 boyutlu olduğundan ve daha
güvenilir sonuçlar alınabilmesi amacıyla FLUENT çözücüde “3ddp (3-dimension doubledprecision)” ve eşitlikler için yöntem olarak “Second Order discretization” seçilmiştir. Sayısal
analizde akışkan olarak kullanılan hafif suyun girişi Kütle Akış Girişi (Mass Flow Inlet) ve
sıcaklık olarak girilmiştir. Çıkışta ise normal çıkış (Pressure Outlet) uygulanmıştır. Literatür
çalışmasından bilindiği üzere VVER-1000 reaktör kabı metali 15Kh2NMFAA’dır.
Hesaplamalarda karbon çeliğin izotropik özelliklere sahip olduğu varsayılmıştır. Analizde
reaktör kabı duvarından ışınım ve doğal taşınımla ısı transferi olduğu farzedilmiş ve sınır
şartları olarak salıcılık (emissivity) 0.8, dış ışınım sıcaklığı 65 °C, taşınım katsayısı 6.4
W/m²K ve serbest akıntı sıcaklığı 65 °C olarak girilmiştir. Dairesel reaktör korunda üretilen
güç dağılımının ve hafif suyun termal özelliklerinin radyal yön boyunca tekdüze olduğu kabul
edilmiştir. Yapılan bu çalışmanın akabinde ve detayında kaza senaryosu analizi
planlanmaktadır. Sıvı hafif suyun 16.2 MPa basınç altındaki özellikleri için CATT
(Computer-Aided Thermodynamics Tables) veri tabanına başvurulmuştur. Hafif suyun
yoğunluğunun
sıcaklıkla
değişim
eşitliği
olarak
rho
=
1000(1
(T+288.9414)/(508929.2*(T+68.12963))*(T-3.9863)^2) kullanılmıştır. Bu eşitlikte T
değişkeni Kelvin birimi cinsinden sıcaklık, rho ise kg/m³ cinsinden yoğunluktur. Bu eşitlik
UDF kodu aracılığıyla girilmiştir. Karbon çeliğin yoğunluğu 7850 kg/m³ ve özgül ısısı 490
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J/kgK olarak girilmiştir. Tüm değişkenlerin maksimum kalıntı değerleri 1e-6’dan az olana
kadar iterasyonlar gerçekleşmiştir. Analiz sonucunda 457 iterasyonda tüm değişkenlerin
maksimum kalıntı değerleri 1e-6’dan küçük bir değere ulaşmıştır. Modelin en kritik
noktasında oluşan maksimum sıcaklık değeri yaklaşık 100 iterasyondan sonra nihai değerine
ulaşmış ve sapma göstermeyip bu değerde kalmıştır. Problem yakınsamasına rağmen tüm
değişkenler için istenen maksimum kalıntı değerleri 1e-20 olarak ayarlanarak 1000 iterasyona
kadar çözüm yapılmıştır. Tüm değişkenler için kalıntı değerleri sürekli olarak küçüldüğünden,
fakat en yüksek sıcaklık değeri artık sabit kaldığından çözümün iterasyon sayısından bağımsız
olduğu sonucuna varılmıştır. Soğutucunun soğuk ayaktaki kütlesel debisinin sıcak ayaktaki
kütlesel debisi ile yaklaşık aynı olduğu görülmüştür. Analiz sonucunda elde edilen sonuçların
deneysel hesaplamalarla karşılaştırılması, sonuçların güvenilirliğinin ve doğruluğunun
sağlanması açısından gerekmektedir. Ancak herhangi bir deneysel hesaplama mevcut
olmadığı için, sonuçlar açık literatürde kabul görmüş çeşitli çalışmalarla kıyaslanmış ve
uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma 298.2 °C soğutucu suyu giriş sıcaklığı ve 1.93
m/s soğutucu suyu akış hızı ile normal çalışma durumunun analizi ile başlatılmıştır. Ardından
hesaplamalara ışınım değerleri de eklenerek yine normal çalışma koşullarında devam
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, grafikler ve şekiller kullanılarak incelenmiştir. Eksenel yön
boyunca değişen soğutucu suyu sıcaklık değerleri grafiklere dökülmüş ve incelenmiştir.
Soğutucu suyu sıcaklıklarının eksenel yön boyunca doğrusal olarak yükseldiği
gözlemlenmiştir. 4 soğuk ayağın giriş yol çizgilerinin 2 boyutlu görüntüsü Şekil 4’de, 3
boyutlu görüntüsü Şekil 5’de, reaktör kabı soğuk ayakları giriş hizasında yatay kesitte hız
konturları boş olarak Şekil 6’da, dolu olarak Şekil 7’de ve yine reaktör kabı soğuk ayakları
giriş hizasında yatay kesitte türbülanslı akış kinetik enerji konturları Şekil 8’de incelenmiş ve
grafiklere dökülmüştür.

Şekil 4. Soğuk ayak girişleri yol çizgileri 2 boyutlu görüntüsü

Şekil 5. Soğuk ayak girişleri yol çizgileri 3 boyutlu görüntüsü
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Şekil 6. Kor kovanı dom bölgesinin en yüksek yatay kesit alanının hız konturları

Şekil 7. Kovan domunun en yüksek yatay kesit alanının hız konturları

Şekil 8. Kovan domunun en yüksek yatay kesit alanının türbülans kinetik enerji konturları
SONUÇLAR
Çalışmada analiz 298.2 °C soğutucu giriş sıcaklığı ve 1.93 m/s soğutucu hızı ile başlatılmıştır.
Ardından hesaplamalara ışınım değerleri de eklenerek devam edilmiştir. Değişkenlerin
maksimum kalıntı değerleri 1e-6’dan az olana kadar iterasyonlar gerçekleştirilmiştir. Modelin
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en kritik noktasında oluşan maksimum sıcaklık değeri belli bir iterasyon sayısından sonra
nihai değerine ulaşmış, bu değerde kalmış ve problem yakınsamıştır. Tüm değişkenler için
kalıntı değerleri sürekli olarak küçüldüğünden, fakat en yüksek sıcaklık değeri artık sabit
kaldığından analiz bitirilmiştir. Soğutucunun soğuk ayaktaki kütlesel debisinin sıcak
ayaktakiyle yaklaşık aynı olduğu görülmüştür. Analizde elde edilen sonuçların deneysel
hesaplamalarla karşılaştırılması, sonuçların güvenilirliğinin sağlanması açısından
gerekmektedir. Ancak herhangi bir deneysel hesaplama olmadığı için, sonuçlar açık
literatürde kabul görmüş çalışmalarla kıyaslanmış ve uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Elde edilen sonuçlar, grafikler kullanılarak incelenmiştir. Eksenel yön boyunca değişen
soğutucu hız ve türbülanslı akış kinetik enerji değerleri grafiklere dökülmüş ve incelenmiştir.
Soğutucu sıcaklıklarının eksenel yön boyunca doğrusal olarak yükseldiği gözlemlenmiştir.
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ISI ÜRETEN ÇOK KATMANLI KOMPOZİT TÜPLERİN TERMOELASTİK
ANALİZİNE YÖNELİK HESAPLAMALI BİR YÖNTEM
Hakan Argeso1 ve Murat Yıldırım2
1,2
Atılım Üniversitesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, ANKARA
ABSTRACT
A computational method is developed for the thermoelastic analysis of internally heat
generating multi-layer composite tubes having temperature dependent physical properties.
The composite assembly is considered to be infinitely long and have axially constrained ends.
In the formulations, small deformation theory is used. The layers that form the composite
assembly are isotropic and have uniform heat generation. The thermal and mechanical
problems are uncoupled and axisymmetric. The thermal problem is steady state and the
mechanical problem is a plane strain problem. The computational model is based shooting
algorithm. As an example problem a heat generating three layer composite tube is solved.
ÖZET
Sıcaklığa bağımlı malzeme özelliklerine sahip içten ısı üreten çok katmanlı kompozit tüplerin
termoelastik analizi için sayısal hesaplamalı bir yöntem geliştirilmiştir. Kompozit sistemin
sonsuz uzunlukta ve uçlarının sabit olduğu kabul edilmiştir. Formülasyonlarda, küçük şekil
değiştirme teorisi kullanılmıştır. Kompozit yapıyı oluşturan katmanlar izotrop ve sabit ısı
üretimine sahiptir. Termal ve mekanik problemler girişimsiz ve eksenel simekriktir. Termal
problem kararlı ve mekanik problem düzlem genleme problemidir. Hesaplamalı yöntem atış
algoritmasına dayanmaktadır. Örnek olarak, ısı üreten üç katmanlı komposit bir tüp
çözülmüştür.
GİRİŞ
İçten ısı üreten eksenel simetrik yapıların (silindir, tüp, disk, küresel kabuklar, vb.)
termomekanik analizi çok sayıda mühendislik uygulaması nedeniyle önem teşkil etmektedir
[1,2]. Bu konudaki en temel problemlerden biri olan sonsuz uzunlukta içten ısı üreten silindir
ve tüplerin farklı gerilme hallerindeki analizleri için literatürde birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir [3-18].
Bilindiği gibi mühendislik malzemelerinin fiziksel özellikleri sıcaklığa bağlı olarak ciddi
değişim gösterirler. Kritik yapıların thermomekanik analizlerinde bu unsurun dikkate alınması
daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte ele alınan problem için oluşturulan
matematiksel ve sayısal modellerde malzemenin sıcaklığa bağlı olarak ele alınması ilave çaba
gerektirmektedir [19]. Tek bir malzemeden oluşan ve malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı
olarak değişim gösterdiği sonsuz uzunlukta içten ısı üreten silindir ve tüplerin termomekanik
davranışı literatürde yaygın olarak incelenmiştir [8,10,11,14,17,18].
Bu çalışmada sonsuz uzunlukta içten ısı üreten ve malzeme özellikleri sıcaklığa göre değişen
çok katmanlı kompozit tüplerin termoelastik analizine yönelik sayısal hesaplamalı bir yöntem
geliştirilmiştir [20]. Sayısal yöntem doğrusal olmayan atış yöntemine (shooting method)
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dayanmaktadır [21]. Formülasyonlarda küçük şekil değiştirme teorisi kullanılmıştır.
Kompozit tüpün uçlarının sabit olduğu ve sistemi oluşturan katmanların izotrop malzemeden
yapıldığı varsayılmıştır. Katmanların birbiriyle mükemmel olarak birleştirildiği kabul edilmiş
ve her bir katmanın içinde sabit ısı üretimi olabileceği gözönüne alınmıştır. Termal problem
kararlı ve mekanik problem düzlem genleme problemidir. Termal ve mekanik problemler
girişimsiz ve eksenel simetriktir. Tüpün iç ve dış yüzeylerine etki eden gerilme olmadığı, iç
yüzeyin ısıdan yalıtılmış ve dış yüzeyinde sabit bir referans sıcaklığına sahip olduğu kabul
edilmiştir.
Çalışmada kullanılan sayısal yöntem daha önce tek malzemeden oluşmuş silindir ve tüplerin
termoelastik ve termoelastoplastik şekil değiştirme ve gerilme analizleri için kullanılmış ve
başarılı sonuçlar elde edilmiştir [13-17]. Bu çalışmadaki amaç atış yönteminin çok katmanlı
kompozit silindir/tüp sistemleri için başarıyla kullanılabileceğini ve çok hassas sonuçlar elde
edilebileceğini göstermektir.
PROBLEMİN TANIMI
Sonsuz uzunluktaki çok katmanlı tüpün kesit geometrisi Şekil 1 de gösterilmiştir. n -katmanlı
bir sistemde, i’ inci and (i+1)’inci katmanının birleştiği arayüzün radyal koordinatı ri
(i  1,......n  1) ile tanımlanmıştır. Tüpün iç ve dış yüzey yarıçapları sırasıyla r0  a ve rn  b
dir. Dış yüzeydeki referans sıcaklığı T0  0 olarak alınmıştır. i’ inci katmandaki sabit ısı
üretimi Qi ile tanımlanmıştır. Formülasyonlarda silindirik koordinat takımı kullanılmıştır.

Şekil 1. Kompozit tüp
İzotrop i’inci katmanın fiziksel özellikleri sıcaklığın fonksiyonu olarak
Ei  Ei (T ) ;  i   i (T ) ; ki  ki (T ) ; i  i (T ) ;  Ui   Ui (T )

şeklinde gösterilir. Burada E elastisite modülünü,  Poisson oranını, k ısıl iletkenlik
katsayısını,  ısıl genleşme katsayısını ve  U akma dayanımını ifade eder.
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TERMAL PROBLEM
Termal problem kararlı ve eksenel simetriktir. Kompozit sistemin i’inci katmanındaki sıcaklık
dağılımı T i  T i ( r )

d  dT i  ki dT i
 Qi  0
 ki

dr  dr  r dr

(i  1  n )

(1)

ısı iletimi denklemiyle ifade edilir [1,2]. (1) ikinci dereceden adi diferansiyel bir denklemdir
(ADD). Qi i’inci katman için birim hacim ve birim zamanda üretilen ısı enerjisini temsil
etmektedir. T i  T i ( r ) olduğu için, ısıl iletkenlik katsayısı ki  ki (T ) radyal koordinat r nin
fonksiyonu olarak k  k (T (r ))  k (r ) şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda (1) alternatif
olarak

d 2T i  ki dki  dT i
ki
 
 Qi  0

dr 2  r dr  dr

(i  1 n )

(2)

şeklinde yazılabilir. Referans sıcaklığı T0  0 olarak dikkate alındığında, kompozit tüpün sınır
koşullarını

 dT

1

/ dr 

r a

 0 ve T n (b)  0

(3)

ile belirtebiliriz. i’inci ve (i+1)’inci katmanlar arasındaki arayüz koşulları
T i (ri )  T i 1 (ri )

ve

ki ( ri )  dT i / dr 

r  ri

 ki 1 ( ri )  dT i 1 / dr 

r  ri

(i  1 n  1)

(4)

ile verilir. Termal problemi tarifleyen sınır değer problemi (SDP) n adet ikinci dereceden
ADD (2) ile (3) ve (4) te belirtilen sınır ve arayüz koşullarından oluşmaktadır.
MEKANİK PROBLEM
Mekanik problem düzlem gerinme problemi ve eksenel simetriktir. Bu varsayımlar altında,
sıfır olmayan gerinme bileşenleri  r ve   olup (radyal ve çevresel gerinmeler) , sistemin
uçları sabit olduğundan eksenel gerinme  z  0 dır. i’inci katmandaki gerinme-yerdeğiştirme
ilişkileri:  ri  du i / dr ; i  u i / r , uygunluk bağıntısı: d  ri  / dr   ri  0 , radyal yöndeki
denge denklemi: d  ri / dr  ( ri   i ) / r  0 ve genelleştirilmiş Hooke kanunu

 ri   ri   i  i   zi   / Ei  G i
      i      / Ei  G
i

i

i
r

i
z

Ti

i

;

G  G (T )    i dT i
i

i

i

(5)

T0

 zi   zi   i  ri   i   / Ei  G i  0
şeklindedir. u i ,  ri ,  i ve  zi sırasıyla i’inci katmandaki radyal yer değiştirmeyi, radyal
gerilmeyi, çevresel gerilmeyi ve eksenel gerilmeyi temsil eder. Bu noktada Y i (r )  r ri
şeklinde bir gerilme fonksiyonu tanımlanırsa, denge denklemi kullanılarak çevresel gerilme
için  i  dY i / dr bulunur. (5) te verilen ilişkiler gerilme fonksiyonu cinsinden yazılıp
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uygunluk bağıntısına yerleştirildiğinde kompozit sistemin i’inci katmanı için elastik denklem
aşağıdaki şekilde elde edilir;
2 i d i  dY i  1
i
dEi 1  2 i d i  Y i
d 2Y i  1 1 dEi










dr 2  r Ei dr 1   i2 dr  dr  r Ei 1   i  dr 1   i2 dr  r
E  1 d i i
dT i 
 i 
G  i

1   i 1   i dr
dr 

(6)

(i  1 n )

Yukarıdaki denklem ikinci dereceden ADD dir. Mekanik problemin sınır koşulları  r1 (a)  0
ve  rn (b)  0 şeklindedir. i’inci ve (i+1)’inci katmanlar arasındaki arayüz koşullarıda
u i (ri )  u i 1 (ri ) ve  ri (ri )   ri 1 (ri ) ilişkileriyle yazılır. (6) gerilme fonksiyonu cinsinden
olduğu için sınır ve arayüz koşullarının gerilme fonksiyonu cinsinden yazılması
gerekmektedir. Bu durumda, sınır koşullarının
Y 1 (a)  0 and Y n (b)  0

(7)

ile ifade edilebileceği gösterilebilir. Arayüz koşulları ise
Y i (ri )  Y i 1 (ri )

H1i ( ri )Y i ( ri )  H 2i ( ri )  dY i / dr 

(i  1 n  1)

r  ri

(8)

 H 3i ( ri )



(i  1 n  1)

H1i 1 ( ri )Y i ( ri ) H 2i 1 ( ri )  dY i 1 / dr 

r  ri

(9)

 H 3i 1 ( ri )

ilişkileriyle ifade edilebilir. Burada
H1i ( r )   i ( r )[1   i ( r )] / Ei ( r ) ,
H 2i ( r )  r[1  ( i ( r )) 2 ] / Ei ( r ) ,

(10)

H 3i ( r )  r[1   i ( r )]G i ( r ) / Ei ( r )

şeklinde tanımlanmıştır. Mekanik problemi tarifleyen SDP n adet ikinci dereceden ADD (6)
ile (8) ve (9) belirtilen sınır ve arayüz koşullarından oluşmaktadır.
TERMAL VE MEKANİK PROBLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ
Termal ve mekanik problemlerin girişimsiz olması nedeniyle atış yöntemi ilk olarak termal
problemin çözümünü elde etmek için uygulanmıştır. Kompozit tüpü oluşturan katmanların
içindeki termal değişkenler ( T i ve dT i / dr ) bulunduktan sonra elde edilen sonuçlar mekanik
problemin yine atış yöntemi ile çözümünde kullanılmıştır. Termal ve mekanik problemlerin
atış yöntemi için formülasyonları form olarak aynıdır.
Termal Problemin Atış Yöntemi ile Çözümü
Atış yöntemini uygulayabilmek için termal problemi tarifleyen SDP n adet başlangıç değer
problemine dönüştürülür. Bunun için herbir katmanda iki yeni değişken tanımlanır. i’inci
katman gözönüne alınırsa bu değişkenler X 1i  T i ve X 2i  dT i / dr şeklinde tanımlanır ve (2)
deki ADD için
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dX 1i
 X 2i
dr

dX 2i
 F (r , X 1i , X 2i )
dr

;

(11)

elde edilir. Yukarıdaki iki denklem bir başlangıç değer denklem sistemidir ve çözümü için iki
tane başlangıç koşulu (BK) gereklidir:
o

X 1i  T i ( ri 1 )

o

birinci BK

;

X 2i 

dT i
dr

ikinci BK

(12)

r  ri 1

Eğer yukarıdaki BK’ler her bir katman için bulunabilir ise, çok katmanlı tüp problemi için n
adet başlangıç değer denklem sistemi elde edilir ve bu sistemler sayısal olarak çözülebilir. (i1)’inci katmanın çözümünün i’inci katmana ait BK’leri temin etmesinden dolayı, denklem
sistemlerinin birinci katmandan son katmana doğru çözülmesi gerekmektedir. Bununla
o

birlikte ilk katmana ait ikinci BK nin değeri (3) de belirtilen sınır koşulundan X 21  0
(kompozit tüpün iç yüzeyindeki sınır koşulu) olarak bulunabilirken, ilk katmana ait birinci BK
o

o

nin ( X 11 ) değeri bilinmemektedir. X 11 in doğru değerini bulmak için yinelemeli atış
o

algoritması kullanılmıştır. Algoritma Newton yinelemeleri kullanarak X 11 in doğru değerini
tüpün dış yüzeyindeki sınır koşulu olan T n (b)  0 (veya X 1n (b)  0 ) sağlanana kadar arar.
o

Algoritmayı başlatmak için tahmini olarak verilen bir X 11 değeri gereklidir. Denklem
sistemlerinin çözümünde Hindmarsh [22,23] tarafından geliştirilen LSODE yazılımı
kullanılmıştır.
Tüpün dış yüzeydeki sınır koşuluna yeterli yakınsama sağlandıktan sonra tüpün her katmanı
için elde edilen termal değişkenlerin radyal koordinata göre değişimleri mekanik problemde
kullanmak üzere saklanır.
Mekanik Problemin Atış Yöntemi ile Çözümü
Termal problemde olduğu gibi, mekanik problemi tarifleyen SDP, n adet başlangıç değer
problemine dönüştürülür. i’inci katman gözönüne alınırsa (6) daki ADD yi dönüştürmek için
X 1i  Y i ve X 2i  dY i / dr değişkenleri kullanılır ve sonuçta (11) ile verilen formda bir
başlangıç değer sistemi mekanik problem içinde elde edilir. Elde edilen başlangıç değer
sisteminin çözümü için gerekli olan BK’ler
o

X 1i  Y i ( ri 1 )

o

birinci BK

;

X 2i 

dY i
dr

ikinci BK

(13)

r  ri 1

şeklindedir. Her katmana ait BK ler belirlenirse n adet başlangıç değer denklem sistemi, ilk
katmandan başlayarak son katmana doğru sayısal olarak çözülebilir. Mekanik problemde ilk
o

katmana ait birinci BK nın değeri (7) belirtilen sınır koşulundan X 11  0 (kompozit tüpün iç
o

yüzeyindeki sınır koşulu) olarak bulunabilirken, ilk katmana ait ikinci BK nın ( X 21 ) değeri
o

bilinmemektedir. Termal problemin çözümünde anlatıldığı şekilde, X 21 doğru değerini
o

bulmak için Newton yinelemeleri kullanılır. Algoritma, X 21 doğru değerini tüpün dış
yüzeyindeki sınır koşulu olan Y n (b)  0 (veya X 1n (b)  0 ) sağlanana kadar arar.
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SAYISAL SONUÇLAR
Geliştirilen sayısal hesaplama yöntemi ile üç katmandan oluşan bir kompozit tüpün analizi
gerçekleştirilmiştir (bakınız Şekil 2). Birinci ve üçüncü katmanın UNS G41300 çelik
alaşımından, ikinci katmanın ise UNS A93550 alimünyum alaşımından yapıldığı kabul
edilmiştir. UNS kısaltması Unified Numbering System for Metals and Alloys için
kullanılmaktadır. Her iki alaşımın malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değişimleri
Material Property Database [24] den alınmış ve sıcaklığın santigrat cinsinden ifade edildiği
polinomlarla Çizelge 1 ve 2 de gösterilmiştir.
Çizelge 1. UNS G41300 çelik alaşımına ait malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimleri
Malzeme
özelliği
Sıcak aralığı
Polinom
 [1/oC]

273.15 C  T  703.85 C

  1.05992  105  2.27235  10 8 T  2.37009  10 11 T 2

173.15 C  T  99.85 C

k  35.3123  8.00414  10 3 T  1.65650  10 4 T 2  2.63703  10 7 T 3

99.85 C  T  1199.85 C

k  36.8669  2.23035  10 2 T  8.61578  10 6 T 2

E [GPa]

0.15 C  T  776.85 C

E  212.814  2.23540  10 2 T  1.06320  10 4 T 2



0.15 C  T  779.85 C

  0.287806  5.20225  105 T  2.835417  108 T 2  1.24658  1011 T 3

 U [MPa]

0.15 C  T  537.85 C

 U  518.986  2.68989  10 1 T  1.35337  10 3 T 2  2.61972 10 6 T 3

k [W/(m oC)]

Çizelge 2. UNS A93550 alimünyum alaşımına ait malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı
değişimleri
Malzeme
özelliği
Sıcak aralığı
Polinom
 [1/oC]

0.15 C  T  300 C

  2.08779  10 5  1.87327  10 8 T

k [W/(m oC)]

0.15 C  T  537.85 C

k  137.434  1.14279  10 1 T  1.66384  10 4 T 2

273.15 C  T  499.85 C

E  70.8397  3.50123  102 T  6.15350  107 T 2

E [GPa]



 U [MPa]

3.78860  108 T 3  3.54574  1010 T 4
273.15 C  T  499.85 C

  0.330856  2.09066  105 T  6.34001 10 8 T 2  4.03393 10 11 T 3
8.54289  1013 T 4  3.17050 10 16 T 5

28.15 C  T  24.85 C

 U  160.0

24.85 C  T  149.85 C

 U  160.300  2.87336  10 3 T  4.49529  10 4 T 2  6.13296 10 6 T 3

149.85 C  T  259.85 C

 U  358.476  11.9025T  9.38863  102 T 2  2.88282  104 T 3
3.11259  107 T 4

259.85 C  T  369.85 C
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Termal problemin çözümü boyutlu değişkenler kullanılarak gerçekleştirilirken mekanik
problem çözümü için boyutsuz ve normalize edilmiş değişkenler kullanılmıştır. Bu
değişkenler şu şekilde tanımlanmıştır. Radyal koordinat: r  r / b , Elastisite modülü:
E  E (T ) / ER , normal gerilme bileşeni  j   j /  UR ( j  r, , z ) , normal gerinme bileşeni

 j   j ER /  UR ( j  r, , z ) , radyal yer değiştirme u  uER / b UR , ısıl genleşme katsayısı:
   (T ) ER /  UR , ısı yükü Q  QER Rb 2 /  UR k R . Burada ER ,  UR ,  R ve k R sırasıyla
elastisite modülünün, akma gerilmesinin, ısıl genleşme katsayısının ve ısıl iletkenlik
katsayısının referans değerlerini temsil eder. Çözümde referans sıcaklık T0  0 olarak alınmış
ve referans değerleri olarak UNS G41300 alaşımının T  0 a karşılık gelen değerleri
kullanılmıştır.
Çalışmada termoelastik analiz gözönüne alındığından, elde edilen çözümler malzemelerin
elastik bölgede olduğu durumda geçerlidir. Bilindiği gibi plastik şekil değiştirmeler, akma
gerilmesinin (  Y ) akma dayanımına (  U ) eşit olduğu zaman başlar (  Y   U ). Gözönüne
aldığımız malzemelerin von Mises akma kriterine göre plastik şekil değiştirmelere başladığı
kabul edilmiştir. Düzlem gerinme problemi için von Mises akma kriteri

1
( r    ) 2  ( r   z ) 2  (    z ) 2 
2

Y 

(14)

ile ifade edilir. Yukarıda tanımlanan boyutsuz değişkenler kullanılarak plastik şekil
değiştirmelerin başlaması için

1

1

U

1
( r    )2  ( r   z ) 2  (    z ) 2 
2

(15)

denkliğinin sağlanması gerektiği gösterilebilir (  U   U /  UR ) . Hesaplamalarda kompozit
tüpün herbir katmanı için

i 

1



i
U

1
( ri   i )2  ( ri   zi )2  ( i   zi ) 2 
2

(16)

şeklinde boyutsuz bir gerilme değişkeni tanımlanmış ve bu değişkenin katman içindeki radyal
koordinata göre değişimi bulunmuştur.  i  1 eşitsizliğinin sağlanması elde edilen
çözümlerin elastik bölge içinde kaldığını garanti eder.  i  1 olduğunda plastik şekil
değiştirme başlar.
Tüpün iç yarıçapı r0  0.4 , birinci ve ikinci arayüz yarıçapları sırasıyla r1  0.6 ve r2  0.8 ve
dış yarıçapı r3  1.0 olarak alınmıştır. Sabit ısı üretiminin sadece birinci katmanda olduğu
kabul edilmiştir ( Q1  0 , Q 2  0 ve Q 3  0 ). Tüpte plastik şekil değiştirmeyi başlatacak ilk
katmanın ısı yükü Qel1   16.6089 olarak hesaplanmıştır. Qel1 
nin alt indisi “DM”,
DM
DM
yapılan analizde malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini ifade etmektedir
(Değişken olarak alınan Malzeme özellikleri). Qel1 
değerinde bulunan sıcaklık, gerilme
DM

ve radyal yer değiştirme – gerinme dağılımları sırasıyla Şekil 3, 4 ve 5 te sunulmuştur. Aynı
problem (i) geliştirilen hesaplamalı yöntemin doğrulanması ve (ii) karşılaştırma amacıyla,
malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değişmediği durum içinde analiz edilmiştir. Bu
duruma ait sonuçlar şekilllerde “SM” kısaltması ile belirtilmiştir (Sabit olarak alınan
Malzeme özellikleri). Problem SM için analiz edilirken malzeme özelliklerinin T  0 daki
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değerleri kullanılmıştır. Bu noktada termal ve mekanik problemlerin SM durumuna ait
analitik çözümleri olduğunu belirtelim [20]. Analitik çözümlerden elde edilen sonuçlar
geliştirilen hesaplamalı yöntemin doğrulanması amacıyla kullanılmıştır.
Termal problem için yapılan SM ve DM analiz sonuçları birbirlerine oldukça yakın çıkmıştır
(bakınız Şekil 3). Bununla birlikle mekanik problemin analiz sonuçlarının gösterildiği Şekil 4
ve 5 ten, tüpün bazı bölgelerinde SM ve DM için elde edilen gerilme, radyal yer değiştirme ve
gerinme dağılımlarının birbirlerinden farklar gösterdiği izlenebilir. Şekil 4 incelendiğinde
plastik şekil değiştirmenin birinci arayüzde ve alimünyum alaşımında başladığı görülebilir.
SONUÇLAR
Sonsuz uzunlukta, uçları sabit ve içten ısı üreten çok katmanlı kompozit tüplerin termoelastik
analizi için atış algoritması baz alınarak sayısal hesaplamalı bir yöntem geliştirilmiştir.
Kompozit sistemi oluşturan katmanların izotrop olduğu ve malzeme özelliklerinin sıcaklığa
bağlı olarak değiştiği gözönüne alınmıştır. Geliştirilen hesaplamalı yöntem çelik ve
alimünyum alaşımlarından oluşmuş üç katmanlı kompozit bir tüpün analizinde kullanılmıştır.
Karşılaştırma amacıyla, aynı problem malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı olmadığı durum
içinde analiz edilmiştir.

200.0

SM
DM

175.0

T1
150.0

Sıcaklık [Celcius]

125.0

T2
100.0
75.0

T3

50.0
25.0

r1
Çelik

r2
Çelik

Alimünyum

0.0
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Boyutsuz radyal koordinat

Şekil 2. Üç katmanlı kompozit tüp
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sıcaklık değişimi
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1Y

Y2

1.4



0.8

3
Y

Boyutsuz radyal yer değiştirme ve normalize edilmiş
gerinme bileşenleri

1.0

Boyutsuz gerilme bileşenleri

0.6

0.4



3

 r1

0.2

 r2

 r3

0.0
-0.2



1

 2



-0.4
-0.6



3
z

 z2

1
z

SM
DM

-0.8

r1

-1.0

r2
Alimünyum

Çelik
0.5

0.6

0.7

0.8

2

1.0

1.0

3

0.8
0.6

 1

u3

0.4

u2
0.2

 r3

u1

0.0
-0.2

r1
Çelik

0.9

SM
DM

 r2

1.2

Çelik

-1.2
0.4

 r1

r2
Alimünyum

Çelik

-0.4
0.4

Boyutsuz radyal koordinat

0.5
0.6
0.7
0.8
Boyutsuz radyal koordinat

0.9

1.0

Şekil 4. Üç katmanlı kompozit tüpteki Şekil 5. Üç katmanlı kompozit tüpteki radial
gerilme bileşenlerinin değişimi
yer değiştirme ve gerinme bileşenlerinin
değişimi
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AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLİ VE VİSKOZ SÖNÜMLEYİCİLİ YAPILARDA
KARMA BİR PASİF KONTROL UYGULAMASI
Hüseyin ÇETİN1, Ersin AYDIN1 ve Baki Öztürk2
1
Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde
2
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
ABSTRACT
In recent years, the passive systems developed for the structural design have been seen to
have extinguished earthquake and wind energies by themselves. It is known that particularly
tuned mass dampers (TMD) are more effective against wind effects, and perform well in
viscous dampers (VD) in earthquakes. This study focuses on the optimal use of these two
different passive damping systems together. A hybrid system with both a set mass damper and
a set viscous damper is aimed. An optimal damper distribution was investigated in a shear
frame with two set mass dampers, one at the top, the other at the intermediate storey, and
viscous dampers at the floors. The damping and stiffness coefficients of the mass dampers set
in the optimization problem are optimized under the 3% TMD mass ratio. In the optimization
of TMD parameters, the empirical equations given in literature are used. The targeted rate of
relative displacement between floors is the allowable level. In the optimization algorithm
used, while the relative displacements between the floors are kept at a certain level, a target
damping ratio is also reached. As a result, this mixed passive control system has been
effective in reducing viscous damper quantity as well as effectively reducing displacements
and inter-storey drifts.
ÖZET
Son yıllarda depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda geliştirilen pasif sistemlerin tek
başlarına yapılarda, deprem ve rüzgâr enerjilerini sönümledikleri görülmüştür. Özellikle ayarlı
kütle sönümleyicilerin (TMD) rüzgâr etkilerine karşı daha etkili oldukları, viskoz
sönümleyicilerinde (VD) depremlerde iyi performans sergiledikleri bilinmektedir. Bu çalışma,
bu iki farklı pasif sönümleyici sisteminin bir arada en uygun kullanımına odaklanmıştır. Hem
ayarlı kütle sönümleyicilerin hem de viskoz sönümleyicilerin olduğu karma bir sistem
amaçlanmıştır. Biri tepe de, diğeri bir ara katta olmak üzere iki tane ayarlı kütle
sönümleyiciye ve katlarda viskoz sönümleyicilere sahip bir kayma çerçevesinde, optimum
sönümleyici dağılımı araştırılmıştır. Optimizasyon probleminde ayarlı kütle sönümleyicilerin
sönüm ve rijitlik katsayısı %3 TMD kütle oranı altında optimize edilmiştir. TMD
parametrelerinin optimizasyonunda literatürde verilen ampirik denklemler kullanılmıştır.
Çalışmada hedeflenen, katlar arası rölatif deplasman oranının izin verilebilir seviyede
olmasıdır. Kullanılan optimizasyon algoritmasında katlar arası göreceli deplasmanlar belli
seviyede tutulurken, bir hedef sönüm oranına da ulaşılmaktadır. Sonuç olarak bu karma pasif
kontrol sistemi hem eklenen sönümleyici miktarını, hem de kat deplasman ve katlar arası
rölatif deplasmanı azaltmaktadır.
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GİRİŞ
Deprem ve rüzgâr gibi dinamik etkilerin sebep olduğu titreşimlere karşı yapıların kontrolü
için farklı yollar izlenebilir. Literatürde son dönemlerde optimal sönümleyici konsepti yaygın
olarak çalışılmaktadır [1-7]. Takewaki [8] sismik dayanımın pasif kontrol elamanları ile
sağlanabileceğini ortaya koymuştur. Genel olarak çalışmalarında grandyan tabanlı
optimizasyon yöntemlerini kullanmıştır, fakat optimizasyon probleminde birden çok amaç
fonksiyonu ve birden çok kısıt varsa nümerik çözümde zorluklar görülebilmektedir. Bu
sebeple gradyan tabanlı optimizasyon yöntemlerinden ziyade direk arama optimizasyon
tekniklerinin kullanımı daha uygun olacaktır [9]. Ayrıca direk arama metotları türev gibi
matematiksel gereksinmelere de ihtiyaç duymazlar. Bir takım araştırmacılar [10,11] ise
optimal sönümleyici problemlerini çözmek için meta sezgisel algoritmalara dayalı çalışmalar
ortaya koymuşlardır.
Ayarlı Kütle sönümleyicileri (TMDs) kütle, yay ve bir sönümleyiciden oluşan sistemlerdir.
Kullanım amaçları yapıdaki zararlı titreşim etkilerini azaltmaktır. TMD’ler ana kütle ile ters
fazda hareket ederek atalet kuvvetleri sayesinde enerjiyi sönümlemektedir. Pasif ayarlı kütle
sönümleyicileri genellikle yapının spesifik bir moduna ve özellikle de 1. moduna ayarlanırlar
[12-15]. TMD’ler yapının en üst katına yelleştirildiklerinde genellikle daha etkindirler [1618]. Ayarlı kütle sönümleyicileri sistemin histerik sönümlenen enerjisinin miktarını
azaltmaktadır. Sistemindeki sönümlenen bu enerjinin miktarı yapının hasar görmesi ile direk
ilişkilidir. Bu sebeple, dinamik etkiler altındaki lineer olmayan yapıların korunmasında
TMD’ler etkili olacaktır [19-22]. Ayrıca doğru bir şekilde tasarlanırlarsa hem yapısal hem de
yapısal olmayan deprem hasarlarını azaltabilirler [23,24], böylece hem rüzgâr hem de deprem
etkilerini düşürmede etkin bir şekilde kullanılabilirler.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
[M ] , [C ] , [K ] sırası ile kütle, yapısal sönüm ve rijitlik matrisi, [C] d ve [ K ] d ise sırasıyla

TMD'lerin sönüm ve rijitlik matrisi, {1} normalize edilmiş 1.mod vektörü, 1 ifadesi yapı
modelinin sönümsüz doğal dairesel frekansı, [Cad ] amaç fonksiyonu minimize edilerek
tasarlanan ilave edilen sönüm matrisi,  1 sönümleyiciler eklendikten sonraki sönüm oranı,  s
1. mod frekansı için yapısal sönüm oranı,  ad 1. mod için eklenen sönüm oranı olmak yapıya
ilave edilecek sönüm oranı şu şekilde hesaplanabilir:

 ad   1   s

(1)

ci (i  1,..., n) ifadesi i. eklenen sönümün sönüm katsayısı ile ilişkili katsayı, [Ci ] (i  1,..., n)
i. eklenen sönüm matrisinin lokasyon matrisi olmak üzere, lokasyon matrisi aynı zamanda
[Cad ] 'in i. eklenen sönüm katsayısına göre kısmi türevine eşittir, şöyle ki:

[Ci ] 
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Ayrıca :

2 ad 1 

{1 }T ([C1 ]{1 }
{1}T ([Cn ]{1}
{1}T ([Cad ]){1}
{1}T ([C2 ]{1}
c
c
c
=
+
+...+
(3)
1
2
n
{1}T [ M ]{1}
{1}T [ M ]{1}
{1}T [ M ]{1}
{1 }T [ M ]{1 }

Şeklinde yazılabilir. ci ’ nin katsayılarının çarpıldığı ifade  i şu şekilde yazılabilir:

i =

{1}T ([Ci ]{1}
{1}T [ M ]{1}

(4)

1. mod için eklenmek istenen sönüm oranı  ad için:

 ad 

1
1 n
( 1c1   2 c2  ...   n cn ) =
 i ci
21 i
21

(5)

Optimal sönümleyici tasarımı için birtakım yönetmelikler ve yöntemler mevcuttur. Örneğin
toplam sönüm için bir NEHRP [25] kullanılabilir. Sönüm oranının tanımlanması için diğer bir
yol ise lineer elastik bölgede değerin hesaplanmasıdır [26]. Arzu edilen sönüm oranın
toplamı, eklenen toplam sönüm miktarıyla orantılı sönüm katsayısına dönüştürülebilir.
Eğer yapıya yerleştirilen MTMD ( Çoklu Ayarlı Kütle sönümleyicisi) 1. modun kontrolüne
göre tasarlanacaksa, M 1 1. moda ait modal kütle , K 1 1. moda ait modal rijitlik olmak üzere:
M 1 = 1n *m* 1n

(6)

K 1 = 1 M 1

(7)

T

2

Burada m yapının kütle matrisi, 1 ise yapını 1. moduna ait öz vektörünü ifade etmektedir. 1.
~

Mod vektörüne göre tanımlanmış modal kütle M şu şekilde hesaplanır.
~

M = (1 / 1n ) M 1
2

modal kütle oranı ifadesi ise şu şekildedir:
md
= ~
M
Burada m d ifadesi TMD'nin kütlesini ifade eder.

(8)

(9)

Nam Hoang ve diğerleri [27] TMD'nin deprem altındaki tasarımı ve davranışı için bazı pratik
formüller ortaya koymuşlardır. Bu denklemde  g karakteristik yer frekansı,  g ise
karakteristik yer sönüm orandır.
Yer frekansı:

  g / s

(10)

Ayar frekansı:
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  d / s
Yer frekansı  'nin belirli aralıkları için, TMD 'nin 
değerleri şu şekilde hesaplanır [27] :

(11)
ayar frekansı ve sönüm oranı  d

opt

opt

  1 İçin:

 opt 

 d opt 

(1  0.6  )(1   2 )

 0.7 s

(12)

 (1  2.5  2 2
 0.7 s
2(1  2.7  )

(13)

1 

1<  <3 için:

 opt 

1   / 6
0.7 s

1 
1  / 2

(14)

 d opt 

 (1   / 4)
 0.25 s
4(1   )(1   / 2)

(15)

 opt 

1  / 2
0.7 s

1 
1  / 2

(16)

 d opt 

 2 (1   / 4)
 0.25 s
4(1   )(1   / 2)

(17)

  3 için:

Burada  ifadesi yapının sönüm oranını ifade etmektedir.  d TMD frekansı olmak üzere
optimum TMD'nin sönüm ve rijitlik parametreleri şu şekildedir:

k dopt   2 M 1 = k d  md  2 d   k opt 2

(18)

cdopt  2 dopt d md

(19)

Burada cdopt TMD'nin sönüm katsayısının optimum değeridir. k dopt ifadesin de TMD'nin
optimum yay rijitliğidir.
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SAYISAL ÖRNEK
Bu çalışmada altı katlı kesme çerçevesinde sönüm optimizasyonu ve yerleşimi yapıldıktan
sonra yapı modelinin birinci ve altıncı katına TMD yerleştirilmiştir. TMD’lerin en üst kata
yerleştirilip de 1. mod doğal frekansına ayarlandıklarında daha etkili oldukları bilinmektedir
[14,15]. Yapıların bodrumları en alt katta olduğu için uygulama kolaylığı açısından, 2. modun
kontrolü yapabilmek amacıyla diğer TMD birinci kata yerleştirilmiştir. TMD parametrelerinin
optimizasyonu için Nam Hoang ve diğerleri [27] ortaya koymuş oldukları bazı pratik
formasyonlar kullanılmıştır. Her bir katın kütlesi eşit ve 12.0x104 kg ve her bir katın rijitliği
2.5x107 N/m'dir Her bir katın kütlesinin eşit olması durumu M-3 durumu olarak
tanımlanmıştır. 1. mod için yapısal sönüm 0.02 varsayılacak ve sönüm matrisinin kütle matrisi
ile orantılı olacaktır. El-Centro(NS) (1940) deprem kaydı tasarım depremi olarak seçilerek
eklenen hedef sönüm oranı ilk iterayonda 0.01 olarak alınmış her iterasyonda %1 değerinde
adım adım artırılmıştır. Optimal tasarım katlar arası rölatif deplasman % IDR 'ye göre test
edilmiştir. Sönüm optimizasyonu için mathematica 8.0'deki (Wolfram Research 2012)
Simulated Anneling metodu optimizasyon modülü kullanılmıştır % IDR 'lerin bütün pik
değerleri belli bir itersayondan sonra izin verilen değerin altına düşürülmüştür Optimal
tasarım için ci =6.0x106 Ns/m değerine ulaşmaktadır. Sönümleyicilerin belirtilen katlara
optimal yerleştirilmesi her kata yerleştirilmesine göre işçilik maliyetini önemli ölçüde
azaltacaktır (Aydın,2013).
Altıncı kattaki TMD, 1. mod doğal frekansını kontrol etmek için tasarlanmış olup 1. mod
doğal frekansı 1  3.48 rad/sn, kütle oranı %3 için md  21600 kg’dır. 1. Moda ait modal
kütle M 1 =395750 kg, modal kütle oranı   0.055 , ayar frekansı  opt  0.92, frekans oranı
  3.448 , TMD sönüm oranı  d  0.115 , TMD sönüm miktarı c d  148926 Ns/m, TMD
rijitlik miktarı k d  22150 KN/m olarak hesap edilmiştir.
Birinci kattaki TMD, 2. mod doğal frekansını kontrol etmek için tasarlanmış olup 2. mod
doğal frekansı  2  10.24 rad/sn, kütle oranı %3 için md  21600 kg’dır. 2. Moda ait modal
kütle M 2 =395750 kg, modal kütle oranı   0.055 , ayar frekansı  opt  0.918, frekans oranı
  1.17, TMD sönüm oranı  d  0.115 , TMD sönüm miktarı c d  466392 Ns/m, TMD
rijitlik miktarı k d  1.9 x 106 KN/m olarak hesap edilmiştir.
Şekil 1’de görüldüğü gibi sadece viskoz sönümleyici VD eklenmiş yapıda katlar arası rölatif
deplasman oranını (% IDR ) %1 in altına indirebilmek yapının 1. Katına ve 2.katına
sönümleyici eklenmiştir. TMD-VD durumunda % IDR ’yi % 1’in altına düşürmek amacıyla
1. kata belli miktarda sönümleyici eklemek yeterli olmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere
yapıya TMD eklenmesi ihtiyaç duyulan sönümleyici miktarını azaltmaktadır.
Şekil 2’de görüldüğü gibi M-3 durumu için, katlar arası rölatif deplasmanların oranlarının ( %
IDR ) iterasyon sayısına göre VD veya TMD-VD eklenmiş durumları için değişimi
görülmektedir. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere % IDR ’ler %1'’in altına, VD 'li sistemde
%11 sönüm oranı artışı ile 11 iterasyonda, TMD-VD 'li sistemde ise %7 sönüm oranı artışı
ile 7 iterasyonda düşürülebilmiştir. Burada yine TMD’nin sisteme eklenmesinin ihtiyaç
duyulan sönüm oranını azalttığı sonucuna varılabilir.
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(a)
(b)
Şekil 1. (a) TMD’nin olmadığı yapıda viskoz sönümleyicinin miktarı ve katlardaki dağılımı
(b) TMD’nin olduğuı yapıda viskoz sönümleyicinin miktarı ve katlardaki dağılımı

Şekil 2 (a) TMD’nin olmadığı ve yapıda viskoz sönümleyicinin (VD) olduğu durum için %
IDR’nin %1 in altına düşürülmesi ve iterasyon sayısı (b) TMD ve viskoz sönümleyicinin
(VD) olduğu durum için % IDR’nin %1 in altına düşürülmesi ve iterasyon sayısı
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(a) 1. Kat yer değiştirmesi

(b) 3. Kat yer değiştirmesi

(c) 6. Kat yer değiştirmesi
Şekil 3. Yapı modelinde 1. kat, 3. kat ve 6. kat deplasmanlarının sade yapı, sönümleyicili
(VD) yapı, yalnızca TMD’li yapı ve hem TMD’’li hem de VD’li yapı için zamana göre
değişimi
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Şekil 4. Yapı modelinde mutlak pik kat deplasmanlarının, sade yapı, sönümleyicili (VD) yapı,
yalnızca TMD’li yapı ve hem TMD’li hem de VD’li yapı için katlara göre değişimi
Şekil 3’de görüldüğü gibi, yapı modelinde 1. kat, 3. kat ve 6. kat deplasmanlarının sade yapı,
sönümleyicili (VD) yapı, yalnızca TMD’li yapı ve hem TMD’li hem de VD’li yapı için
zamana göre değişimi görülmektedir. Yapıya VD eklenmesi kat deplasmanlarını önemli
ölçüde azaltmıştır. Yapıya TMD-VD eklenmesi ise kat deplasmanlarını VD eklenmiş duruma
göre daha da iyi azaltmıştır. Yapıya sadece TMD eklenmesi ise deplasmanları belli ölçüde
azaltabilmiştir. Şekil 4’de görüldüğü üzere, yapı modelinde pik mutlak deplasmanların katlara
göre değişimi sade yapı, sönümleyicili (VD) yapı, yalnızca TMD’li yapı ve hem TMD’’li hem
de VD’li yapı için görülmektedir. Yapıya VD eklenmesi pik mutlak kat deplasmanlarını belli
ölçüde azaltmıştır. Yapıya TMD-VD eklenmesi ise kat pik mutlak kat deplasmanlarını ciddi
bir şekilde azaltmıştır Yapıya sadece TMD eklenmesi ise pik mutlak deplasmanlarını belli
ölçüde azaltabilmiştir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada altı katlı kesme çerçevesinde sönüm optimizasyonu ve yerleşimi yapıldıktan
sonra yapı modelinin birinci ve altıncı katına TMD yerleştirilmiştir. Önce sönümleyicisiz
yapı, daha sonra, ayrı ayrı %3 kütle oranına sahip olan TMD 1. kata ve 6. kata
yerleştirilmiştir. 6. Kata yerleştirilen TMD 1. moda göre, 1. Kata yerleştirilen TMD ise 2.
moda göre optimize edilmiştir. Sade yapı, TMD'li yapı, TMD ve VD’li yapı El Centro (NS)
depremi etkisi altında analiz edilerek, sonuçlar sönümleyici dağılımı, % IDR’nin sönüm
oranına göre değişimi, kat deplasmanlarının zamana göre değişimi, pik mutlak
deplasmanlarının katlara göre değişimi incelenmiştir. Bu çalışma neticesinde bulunan
sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
1) Sadece vislkoz sönümleyici VD eklenmiş yapıda katlar arası rölatif deplasman oranını
(% IDR ) %1 in altına indirebilmek yapını 1. katına ve 2. katına sönümleyici
eklenmiştir. TMD-VD durumunda % IDR ’yi % 1’in altına düşürmek için 1. kata
belli miktarda sönümleyici eklemek yeterli olmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere
yapıya TMD eklenmesi ihtiyaç duyulan sönümleyici miktarını azaltmaktadır.
2) Katlar arası rölatif deplasmanların oranlarının ( % IDR ) iterasyon sayısına göre VD
veya TMD-VD eklenmiş durumları için % IDR ’ler %1'’in altına VD 'li sistemde
%11 sönüm oranı artışı ile 11 iterasyonda, TMD-VD 'li sistemde ise %7 sönüm oranı
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artışı ile bir 7 iterasyonda düşürülmüştür. Buradan TMD’nin sisteme eklenmesinin
ihtiyaç duyulan sönüm oranını azalttığı sonucuna varılabilir.
3) Yapı modelinde 1. kat, 3. kat ve 6. kat deplasmanlarının sade yapı, sönümleyicili (VD)
yapı, yalnızca TMD’li yapı ve hem TMD’li hem de VD’li yapı için zamana göre
incelenmiştir Yapıya VD eklenmesi kat deplasmanlarını önemli ölçüde azaltmıştır.
Yapıya TMD-VD eklenmesi ise kat deplasmanlarını VD eklenmiş duruma göre daha
da iyi azaltmıştır. Yapıya sadece TMD eklenmesi ise deplasmanları belli ölçüde
azaltabilmiştir. Sonuç olarak TMD-VD kullanımı zamana göre değişen kat
deplasmanlarını etkili bir şekilde azaltmıştır.
4) Yapı modelinde pik mutlak deplasmanların katlara göre değişimi sade yapı,
sönümleyicili (VD) yapı, yalnızca TMD’li yapı ve hem TMD’li hem de VD’li yapı
için incelenmiştir. Yapıya VD eklenmesi pik mutlak kat deplasmanlarını belli ölçüde
azaltmıştır. Yapıya TMD-VD eklenmesi ise pik mutlak kat deplasmanlarını ciddi bir
şekilde azaltmıştır Yapıya sadece TMD eklenmesi ise pik mutlak deplasmanlarını belli
ölçüde azaltabilmiştir. Sonuç olarak TMD-VD kullanımı pik mutlak deplasmanlarını
her katta önemli ölçüde azaltmıştır.
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YÜKSEK MERTEBE KAYMA DEFORMASYON TEORİSİNE BAĞLI
KOMPOZİT PLAKLARIN KARIŞIK SONLU ELEMAN YÖNTEMİ İLE
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ABSTRACT
In the present study, the static analyses of laminated cross-ply composite plates have been
investigated basis on high order shear deformation plate theory with mixed finite element
method. The effects of shear deformation acting along the plate thickness are defined as f ( z )
functions in the kinematic expressions used due to the high order shear deformation plate
theory. Differential field equations of composite plates are obtained from energy methods
using virtual work principle. These equations were transformed into the operator form and
then transformed into functions with geometric and dynamic boundary conditions with the
help of the Gâteaux differential method, after determining that they provide the potential
condition. Boundary conditions were determined by performing variational operations. By
using the mixed finite element method, plate elements named HOPLT44 was developed. The
numerical results in analyzes are compared with the results of the different studies in the
literature and the values are very similar to each other. Numerical high-order moments
including higher order terms as well as moments related to the elements were also obtained in
the analyzes.
ÖZET
Bu çalışmada, çapraz tabakalı kompozit plakların statik analizleri yüksek mertebe kayma
deformasyon plak teorisine bağlı olarak karışık sonlu eleman yöntemi yardımı ile
incelenmiştir. Plak kalınlığı boyunca etkili olan kayma deformasyon etkileri, yüksek mertebe
kayma deformasyon plak teorisine bağlı olarak kullanılan kinematik ifadelerde f ( z )
fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Böylece herhangi bir kayma düzeltme faktörüne gerek
duyulmamıştır. Kompozit plakların diferansiyel alan denklemleri virtüel yer değiştirme
prensibi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bu denklemler operatör forma dönüştürülerek
potansiyellik şartını sağladığı tespit edildikten sonra Gâteaux diferansiyel metodu yardımıyla
geometrik ve dinamik sınır koşullarını içeren fonksiyonellere dönüştürülmüştür. Karışık sonlu
eleman yöntemi kullanılarak HOPLT44 isimli plak eleman geliştirilmiştir. Ayrıca analizlerde
elemanlara ait momentlerin yanı sıra yüksek mertebe terimleri de içeren nümerik değerli
yüksek mertebe momentler de elde edilmiştir.
GİRİŞ
Kompozit plaklar mühendislik uygulamalarında oldukça önemli bir yere sahiptirler.
Günümüzde kompozit plaklar uçak ve uzay araçları, döşemeler, köprüler, gemiler, otomotiv
şasisi, bazı makine parçaları gibi başta inşaat ve makine olmak üzere çeşitli mühendislik
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alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit plaklar, bir boyutu (kalınlığı) diğer iki
boyutu (en/boy, çap) yanında oldukça küçük olan tabakalı düzlemsel elemanlardır.
Kompozit plakları, kalınlık ve diğer boyutlar arasında ilişkilendirerek sınıflandırmak
mümkündür. Çünkü bir plağın eğilme özellikleri büyük ölçüde, kalınlığı ile diğer boyutları
arasındaki kıyaslamalara bağlıdır. Kalınlık ile genişlik oranının değişimi, yaklaşık olarak
h 2a  1 20 olan plaklar “kalın plaklar”; kalınlık ile genişlik oranının değişimi yaklaşık
olarak 1 20  h 2a  1 100 olan plaklar ise “ince plaklar” olarak isimlendirilmiştir [1].
Plak kalınlığının farklılığı beraberinde kayma deformasyon etkilerinin farklı tanımlanması
durumunu ortaya çıkarmıştır. Kayma deformasyon etkilerinin farklı yorumlanması ile
kompozit plakların analizlerinde kullanılan plak teorileri gelişmeye başlamıştır. Kirchhoff
plak teorisi (KHOPLT), birinci mertebe kayma deformasyon plak teorisi (FOPLT) ve yüksek
mertebe kayma deformasyon plak teorisi (HOPLT) tabakalı kompozit plakların kinematik
bağıntılarını tanımlamada ve analizlerinde kullanılan plak teorileridir [2].
19 y.y. sonlarına doğru Kirchhoff tarafından ince plaklar için bir model geliştirilmiştir.
Günümüzde bu model “klasik plak teorisi” ya da “Kirchhoff plak teorisi” (KHOPLT) olarak
adlandırılmaktadır. Kirchhoff plak teorisine göre şekil değiştirmeden önce düzlem ve orta
yüzeye dik olan kesitler şekil değiştirmeden sonra da orta yüzeye düzlem ve dik kalırlar. Bu
varsayım neticesinde düzleme dik kayma şekil değiştirmelerinin etkisi göz ardı edilmiş
olmaktadır [3]. Ancak plak kalınlığı arttıkça söz konusu şekil değiştirmelerin etkisi
büyümekte ve Kirchhoff plak teorisi doğru olmayan sonuçlara götürebilmektedir. Kirchhoff
plak teorisi ile elde edilen sonuçların deneysel sonuçlardan farklı olmalarından dolayı kayma
deformasyon etkilerinin de dikkate alındığı birinci mertebe kayma deformasyon plak teorileri
(FOPLT) geliştirilmiştir [4]. Reissner [5] Kirchhoff plak teorisinden yola çıkarak kendi
yaklaşımını geliştirmiştir. Reissner çalışmasında kalınlığın artmasıyla belirgin hale gelen
kayma deformasyon etkilerini dikkate almış, plak düzlemine dik doğrultuda olan normal
gerilmeyi ihmal etmemiştir. Mindlin [6] Reissner’in teorisine benzer bir teori geliştirmiş,
fakat plak düzlemine dik doğrultuda ki normal gerilmeyi ihmal etmiştir. Birinci mertebe
kayma deformasyon plak teorisi (FOPLT) olarak da adlandırılan bu yaklaşımlar kayma
deformasyon etkilerini dikkate alan en yaygın teorilerdir. FOPLT’de düşey kayma şekil
değiştirmelerinin plak kalınlığı boyunca sabit olduğu kabul edilmektedir. Fakat bu kabul
plağın alt ve üst yüzeylerinde kayma gerilmelerinin sıfır olma şartını sağlamadığı için bir
düzeltme faktörü kullanılmaktadır. Bu durum bir bakıma teorinin doğruluğunu düzeltme
faktörünün doğru seçilmesine bağlamaktadır. Son otuz yıl içerisinde KHOPLT ve FOPLT de
ki eksikleri gidermek için düşey yer değiştirme bileşenlerinin düşey koordinatın fonksiyonu
olan ve düşey kayma deformasyonlarının FOPLT de ki gibi lineer değil yüksek mertebeden
değiştiği yüksek mertebe kayma deformasyon teorileri (HOPLT) geliştirilmiştir. Geliştirilen
bu teorilerde elemanın kalınlığı boyunca kayma deformasyonlarının değişimi yüksek mertebe
ifade edildiği için plağın alt ve üst yüzeylerinde kayma gerilmelerinin sıfır olması şartını
sağlarlar ve herhangi bir kayma düzeltme faktörü gerektirmezler. HOPLT’de kayma
deformasyonlarının plak kalınlığının koordinatına bağlı yüksek mertebe değişimini ifade
etmek için “ f ( z ) ” fonksiyonları kullanılmaktadır. Bu fonksiyonlar kübik, parabolik,
hiperbolik, trigonometrik ve eksponansiyel gibi dağılımları ifade etmektedir.
Birçok mühendislik probleminin çözümünde kapalı matematiksel çözüm elde etmek her
zaman mümkün değildir. Bu nedenle karmaşık problemlerin çözümü için problemi temsil
eden modeller kullanılır ve bu modeller yaklaşık ve yeterli sonuçlar veren sayısal çözüm
yöntemleriyle çözülürler. Yaklaşık çözüm yöntemleri arasında sonlu eleman yöntemi
diğerlerinin aksine karmaşık problemleri çözmek için sistemi parçalara ayırarak sistematik bir
yol izler. Mesnet şartlarını, dış etkilerin sürekli ve ani değişimlerini, düzgün olmayan
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geometrileri kolaylıkla dikkate alma olanağı verir. Sonlu eleman modelini elde etmek için
çeşitli varyasyon ilkelerine bağlı olarak potansiyel enerji, varyasyonel formülasyon, HuWashizu, Hellinger-Reissner ve Gâteaux diferansiyel metodu gibi yöntemler kullanılmaktadır
[7]. Basit problemlere ait fonksiyonelleri üretmek için Hu-Washizu, Hellinger-Reissner ve
Gâteaux diferansiyel metodu yöntemleri ile benzer fonksiyoneller elde edilse de karmaşık
problemlerin çözümünde Gâteaux diferansiyel metodu bazı avantajlara sahiptir [8]. Gâteaux
diferansiyel metodu sayesinde alan denklemlerinin uyumluluğu kontrol edilmiş olmakta, alan
denklemleri ve sınır koşulları sağlam olarak fonksiyonele yansıtılmaktadır. Son yıllarda
Gâteaux diferansiyel metodu doğrusal, doğrusal olmayan, elastik, viskoelastik bünye yapılı
birçok problemde kullanılmıştır.
Bu çalışmada, çapraz tabakalı kompozit plakların statik analizleri yüksek mertebe kayma
deformasyon plak teorisine bağlı olarak karışık sonlu eleman yöntemi yardımıyla
gerçekleştirilmiştir. Elemana ait kinematik denklemlerde, kayma deformasyonlarının kübik
dağıldığını tanımlayan bir fonksiyon kullanılmıştır. Denge denklemlerini elde etmek için
virtüel yer değiştirme prensibinden faydalanılmıştır. Elde edilen alan denklemlerinde yapılan
kabullere bağlı olarak normal eğilme ve burulma momentlerinin yanında yüksek mertebe
terimleri içeren yüksek mertebe eğilme ve burulma momentleri de bilinmeyen değişken olarak
elde edilmiştir. Alan denklemlerinin kendi içinde uyumlu olduğu gösterildikten sonra dinamik
ve geometrik sınır koşullarını içeren HOPLT’ye bağlı kompozit plağa ait fonksiyonel
türetilmiştir. Bu fonksiyoneli elde etmek için Gâteaux diferansiyel metodu kullanılmıştır.
Sonlu eleman yöntemi ile çözülebilmesi için her bir düğüm noktasında yer değiştirme, dönme
deformasyonları, eğilme momentleri, kesme kuvvetleri ve yüksek mertebeden momentlerin
çeşitli sayıda bilinmeyen olarak tanımlandığı HOPLT44 isimli kompozit plak eleman elde
edilmiştir. Daha önce yapılan çalışma ve edinilen tecrübelerden [9, 10], bütün bilinmeyenleri
ve sınır koşullarını da içeren fonksiyoneller karışık sonlu eleman yönteminde kullanılırsa,
işlem kolaylıklarının yanı sıra doğru sonuçlara hızla ulaşılmakta olduğu gözlendiği için
karışık sonlu eleman yöntemi ile kompozit plaklara ait sonlu eleman matrisleri elde edilmiştir.
Çalışmada FORTRAN 90 dilinde kodlanmış bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.
Geliştirilen bu program sayesinde elde edilmiş olan sonlu eleman matrisleri sistem
matrislerine dönüştürülerek çeşitli problemler için çapraz tabakalı kompozit plak elemanların
statik analizleri gerçekleştirilmiştir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
HOPLT’ye bağlı olarak plak eleman kesitinde bir noktanın yer değiştirme vektörü
bileşenlerini Denklem (1)’de ki gibi yazabiliriz.
u ( x, y, z )   z w, x  f ( z )  1; v( x, y, z )   z w, y  f ( z )  2 ; w( x, y, z )  w
(1)
Burada  1 ve  2 plağın enkesitlerinin kaymaları, f ( z ) fonksiyonu ise plak yüzey koşullarını
sağlamak üzere Denklem (2)’de gösterildiği gibidir.

f ( z )  z (1 

4z2
)
3h 2

(2)

Bu dağılım plak yüzeyinde sıfır kayma gerilmesi koşulunu sağlamaktadır. Denklem (1)’de ki
yer değiştirme ifadelerine göre şekil değiştirme ifadeleri Denklem (3)’de ki şekilde
hesaplanır.
HOPLT’ye bağlı kompozit plak elemanla ilgili detaylı bilgiler ve alan denklemlerine dair
işlemler referans [x] de yer almaktadır. HOPLT’ye bağlı kompozit plak alan denklemleri
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 K , xx  M , yy  2T, xy  q  0
 K , x  T, y  S  0
 M , y  T, x  Q  0
4
4
K  D11 w, xx  D11  1, x  D12 w, yy  D12  2, y  0
5
5
4
4
M  D12 w, xx  D12  1, x  D22 w, yy  D22  2, y  0
5
5
4
T  D66   1, y   2, x   2 D66 w, xy  0
5
4
68
4
68
 K  D11 w, xx 
D11  1, x  D12 w, yy 
D12  2, y  0
5
105
5
105
4
68
4
68
 M  D12 w, xx 
D12  1, x  D22 w, yy 
D22  2, y  0
5
105
5
105
T 

68
8
D66   1, y   2, x   D66 w, xy  0
105
5

(3)

 S  A55  1  0
Q  A44  2  0

olarak elde edilmiştir. Burada ( K , M , T ) plak elemana etkiyen momentler, ( K , M , T ) plak
elemana etkiyen yüksek mertebe terimler içeren momentler ve ( S , Q ) kesme kuvveti
büyüklükleridir ve Denklem (4-6)’de ifade edildiği gibidir.

K

M

 K

S

M

h2
T      x zdz
  h 2

h 2



 y zdz

h 2
h 2



 y f ( z )dz

(4)



h 2

h 2





 xy f ( z )dz 

h 2

(5)





h 2





 xy zdz 

h 2

h2
T      x f ( z )dz
  h 2

h2
Q      xz f ( z ), z dz
  h 2



h 2

 yz f ( z ), z dz 

(6)



h 2

Denklem (3)’de ki Aij ifadesi uzama rijitliği, Dij ifadesi eğilme rijitliği olarak tanımlanır ve
aşağıda verildiği gibidir.
h

Di j 

h

2



h

2

(k )

2

Qi j z dz

App 

2

Q

h

(k )

ij

f ( z ) 2,z dz

i, j  1, 2, 6;

p, p  4,5

(7)

2

Plaklar için sınır koşullarını da içerecek şekilde alan denklemleri operatör formda Q=Ly-f
Q (y   y )
şeklinde yazılabilir. Q operatörünün Gâteaux türevi d Q (y, y ) 
şeklinde

 0
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tanımlanmaktadır. Eğer Q operatörü sürekliyse ve Gâteaux türevi varsa ve ayrıca
d Q (y, y ), y *  d Q (y, y * ), y

eşitliği sağlıyorsa Q operatörü potansiyeldir. Bu durumda

plak alan denklemlerine karşı gelen I fonksiyoneli Denklem (8)’de ki gibi hesaplanabilir [11].
1

Iy    Q  sy, y  y  ds

(8)

0

Bu çalışmada yüksek mertebe kayma deformasyon teorisine dayalı HOPLT44 plak elemanın
alan denklemlerine karşı gelen fonksiyonel Denklem (9a)’da verildiği şekilde elde edilmiştir.
Sınır koşulları için referans [12] ye bakılabilir.
I y HOPLT 44   K , x , w, x    M , y , w, y    w, x , T, y    w, y , T, x    K ,  1, x 
 ( 1, y   2, x ), T    S ,  1   Q,  2    M ,  2, y  


2

K, K 

   K , M     K , M     K , K     M , M 





2

 M , M     M , K  



105
85
T , T  
T , T 
D66
2 D66

(9a)



 K , K     K , M    M , M 
2
2

525
1
1
T , T  
S, S  
Q, Q    q, w  sınır koşulları
8 D66
2 A55
2 A44

Fonksiyonelde ki katsayılar Denklem (9b)’de verilmiştir.



85 D22
( D22 D11  D122 )



85D11
525D22

2
( D22 D11  D12 )
4( D22 D11  D122 )



105 D22
( D22 D11  D122 )



525D11
4( D22 D11  D122 )



85 D12
( D22 D11  D122 )



105D11
( D22 D11  D122 )




105D12
( D22 D11  D122 )

(9b)

525D12
4( D22 D11  D122 )

Dikdörtgen geometrili dört düğüm noktalı plak elemanlarda  i şekil fonksiyonları Denklem
(10)’da ki gibi hesaplanabilir.
1
 i  ,   1  i 1  i 
i  1, i  1  i  1,..., 4 
(10)
4
Bir düğüm noktasındaki bilinmeyenler

[w],[ ],[
1

2

],[ K ],[ M ],[T ],[ K ],[ M ],[T ],[ S ],[Q]

olmak üzere toplam 44 bilinmeyen vardır. Eleman matrisleri ile ilgili detaylı bilgi için
referans [x] bakılabilir. HOPLT ye dayalı her bir düğüm noktasında toplam 11 serbestlik
derecesi olmak üzere toplam 44 serbestlik derecesi olan HOPLT44 isimli kompozit plak
elemanın eleman matrisi
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  w    
   1   2 

0
0
 0


0
0


0























K 
 

M 
 

0

0

 K 

 M 

T 

 k4 

 k5 

 k6    k6 
   

0

0

0

 k2 

0

0

0

0

 k3 
 

0

  k1 

  k1 

0

  k1 

  k1 

0

0

  k1 

  k1 

  k1    k1 
  k1 


T

85  
k
D66  1 

T




0
0
0


T

 k3 


k
0
 1
 

T

 k2 


0
 k1  

0
0
0


0
0
0


105  

k
0
0

D66  1 

0
0
0



0
0
0

525  


k1 
0
0


4 D66


1  

k1 
0


A55

1  

k 
A44  1  
T 
 

0
T

  k1 

 S 

Q 

olarak elde edilmiştir.
SAYISAL SONUÇLAR
Düzgün yayılı yüke maruz karşılıklı bütün kenarları SSSS basit mesnetli olan tabaka
dizilimine sahip çapraz tabakalı kompozit kare bir plağın eğilme analizi gerçekleştirilmiştir.
Malzeme özellikleri Çizelge 1.’de verilmiştir.
Çizelge 1. Malzeme özellikleri

E1 E2

 12

G12

G13

G23

25

0.25

0.5 E2

0.5 E2

0.2 E2

Elde edilen sonuçlar Denklem (11) kullanılarak boyutsuz hale dönüştürülmüştür.

 E h3 
2
 .100
  2b 4 q 
0 


w*  w 

 *xx , *yy , *xy   xx ,  yy , xy  h 2  2b 

2

(11)

 xz* , *yz   xz , yz  h  2b 
Boyutsuz çökme değerleri, 2a / h oranına bağlı olarak, plak teorileri için Çizelge 2.’de
referans sonuçları ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Çapraz tabakalı kompozit plak
elemanın çeşitli tabaka koordinatlarındaki boyutsuz normal ve kayma gerilmeleri sonuçları
Çizelge 3.’de gösterilmiştir.
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Çizelge 2. SSSS 0 / 90 / 0

 çapraz tabakalı kompozit plak eleman maksimum boyutsuz çökme  w*  değeri
2a h

Teori

10
1.0970
1.0900
1.0910
1.1237
1.1055
1.1533

HOPLT44
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]



Çizelge 3. SSSS 0 / 90

/0

20
0.7787
0.7760
0.7763
--0.7694
---

100
0.6709
0.6705
0.6708
0.6709
--0.6712

 lamine kompozit plak eleman tabaka yüksekliği boyunca belli kotlarda ki
boyutsuz gerilme değerleri

2a
h

Teori

 xx* (a, b, h 2 )

HOPLT44
0.80702
[18]a
0.8072
[18]b
0.8075
HOPLT44
0.8186
[16]
0.8125
[18]a
0.7983
HOPLT44
0.8434
[16]
0.7660
[18]
0.7719
a
Birinci mertebe kayma deformasyon teorisi
b
Klasik plak teorisi

 *yy (a, b, h 4 )

 xy* (2a, 2b, h 2)

 xz* (a,0, h 2 )

 *yz (0, b, h 4)

0.1917
0.1925
0.1912
0.2299
0.2300
0.2227
0.3393
0.2900
0.3072

0.0423
0.0426
0.0425
0.0428
0.0458
0.0453
0.0436
0.0484
0.0514

0
0.7744
0.7191
0
1.070
0.7697
0
0.660
0.7548

0.2466
0.2842
0.3791
0.2536
0.3570
0.2902
0.2772
0.285
0.3107

SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında yapılanlar özetlenecek olursa:
•

HOPLT’ye dayalı elde edilen hesaplamalarda plak kalınlığı boyunca etkili olan
kayma deformasyonlarının dağılımı her hangi bir kayma düzeltme faktörü
kullanılmadan, plak alt ve üst yüzeyinde gerilmelerin sıfır olmasını sağlayacak
şekilde elde edildi.

•

Gâteaux diferansiyel metodu sayesinde, alan denklemlerinin uyumluluğu
kontrol edildi, geometrik ve dinamik sınır koşulları terimleri kolaylıkla elde
edildi.

•

Karışık sonlu elemanlar metodu sayesinde serbestlikler tek seferde elde edildi.
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BETONARME KİRİŞİN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ SONLU
ELEMANLAR PROGRAMI İLE İNCELENMESİ
Hale Ergün1, Pınar Özdemir Çağlayan1 ve Kıvanç Kocacık1
1
İTÜ İnşaat Müh. Böl. Uygulamalı Mekanik Birimi, İstanbul
ABSTRACT
In order to understand the behavior of the structural elements, necessity of experiment is
unquestionable, but it is useful to decrease the number of experiments to the number of
calibration experiments and then continue to analyze the problem with finite element models.
The finite element solid65, offered for concrete in Ansys, that has nonlinear behavior and
cracking and crushing capabilities used extensively in literature is used in this study. The four
point bending experiment of the reinforced concrete beam, published by Buckhouse (1997)
and modelled by Wolanski (2004) using user interface of Ansys and another prestressed
concrete beam are analyzed by preparing command files for Ansys 18.0. Modelling by using
command files has advantages with respect to occupying small space in computer and
allowing all commands those may not be accessed by user interface. During solution of the
nonlinear problem through the Newton-Raphson numerical solution method, the convergence
problem encountered after the first crack of the concrete and its solution are discussed.
Experiment, theoretical and the finite element program results are presented through
comparison.
ÖZET
Yapısal elemanların davranışının incelenmesi için deneylerin gerekliliği tartışılmazdır, fakat,
deney sayısının, sadece kalibrasyon için gerekli olan kadar azaltılıp, araştırmanın devamında
sonlu elemanlar programlarının kullanılması faydalıdır. Bu çalışmada, literatürde geniş ölçüde
kullanılan Ansys sonlu elemanlar programının, beton malzemesi için geliştirilmiş olan çekme
ve basınç altında kırıldıktan sonra doğrusal olmayan yük taşıma özelliğine sahip solid65
elemanı kullanılmıştır. Wolanski (2004) nin Ansys arayüzünü kullanarak modellediği,
Buckhouse’un 1997 yılında yayınlamış olduğu betonarme kirişe ait ve bir halat ile öngerme
verilmiş olan betonarme kirişe ait dört nokta eğilme testleri, Ansys 18.0 programı için komut
dosyaları hazırlanarak çözülmüştür. Komut dosyası hazırlayarak model oluşturmanın, az yer
kaplaması ve arayüzde bulunmayan her komutun kullanılabilmesi açısından avantajları
bulunmaktadır. Newton-Raphson yöntemi ile doğrusal olmayan problemin çözümü sırasında,
betonda ilk çatlağın meydana geldiği noktadan sonra karşılaşılan yakınsama problemi ve
çözümü tartışılmıştır. Deney, teorik ve sonlu eleman programı sonuçları karşılaştırılarak
sunulmuştur.
GİRİŞ
Yapısal elemanların davranışlarının incelenmesi için, laboratuvarda deneylerinin yapılması
şüphesiz en gerçekçi sonuçları sağlayacaktır. Fakat bu deneylerin yapılması uzun zaman
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almakta, laboratuarda yer kaplamakta ve pahalıya mal olmaktadır. Deney sayısını azaltmak
için, sonlu elemanlar programı ile kalibre edebilmek için gereken deneyleri yapmak ve daha
sonra, davranışa etkisi incelenmek istenen parametreler belirlenerek, sonlu elemanlar modeli
üzerinde istenilen sayıda deneyleri yapmak çok kolay olacaktır.
Literatürde betonarme için çok sayıda uygulaması olduğu için ANSYS sonlu elemanlar
programı tercih edilmiştir [1-8]. Programın kalibrasyonu için, Buckhouse’un [1]
çalışmasındaki boyuna ve etriye takviyeli betonarme kirişe ait dört nokta eğilme testi seçilmiş,
deney kayıtları ile sonlu eleman sonuçları karşılaştırılmıştır. Daha sonra aynı geometriye
sahip, fakat boyuna donatı yerine bir halat ile öngerme verilmiş betonarme kirişin dört nokta
eğilme yüklemesi modellenmiştir.
ANSYS 18.0’ın eğitim sürümü, düğüm noktası (nod) sayısı en fazla 32000 olan modeli
çözmeye izin vermektedir. Bu çalışmada, iki eksene göre simetri kullanılarak kurulan
modeller, 5160 adet nod ve 4107 elemandan oluştuğu için eğitim sürümü bu modelleri
çözmek için yeterli olmuştur.
ANSYS programı ile modelleme üç şekilde yapılabilmektedir. Birincisi, kullanıcının görsel
olarak modeli takip edebildiği bir ara yüzey programı (GUI: graphical user interface) ile
uygulanmaktadır. İkinci yöntem ise komut satırına tek tek komutların verilmesi ile, üçüncü
yöntem ise, bir text dosyasına komutların sırasıyla yazıldıktan sonra bu dosyanın ANSYS
programına okutulmasıdır. Üçüncü durumda modelin saklanması için sadece text dosyasının
kapladığı yer kilo bayt kadar yer tutmakta, yapılan bir yanlış komutun düzeltilmesi çok kolay
olmakta ve ayrıca ara yüzey programının desteklemediği bazı komutları kullanma avantajı
elde edilmektedir. Bu çalışmada, yapılan modellere ait text dosyaları hazırlanmıştır.
Fanning [2] çalışmasında, iki adet deney ve bunların sonlu eleman modellerini sunmuştur.
İlki, boyuna ve etriye donatılı betonarme bir kirişin dört nokta eğilme testi, ikincisi ise, T
kesitli, donatılı ve üç adet kablo ile öngerme verilmiş kirişe aittir. Her iki simülasyonda,
deneylerde kaydedilen lineer olmayan davranış ve kırılma modları başarı ile yakalanmıştır.
Wolanski [3], donatılı ve öngermeli betonarme kirişin davranışını incelediği tezinde,
Buckhouse’un [1] deneyinin sonlu elemanlar modelini sunmuştur. Kachlakev ve ark. [4],
raporlarında, lifle kuvvetlendirilmiş polimer takviyeli betonarme kirişleri modellemişlerdir.
ANSYS programının, lineer olmayan problemleri çözmek için kullandığı Newton-Raphson
yönteminde varsayılan (default) yakınsaklık kriterleri, betonun ilk kırıldığı yük değerinde
yeterli olmamakta ve program çözümü durdurmaktadır. Bu çalışmalarda, bu problemin
aşılması için çözüm aşamasında yakınsaklık kriterlerinde yapılması gereken değişiklikleri
detayları ile paylaşmışlardır. Dawari ve Vesmawala [5], betonarme kirişe ait modeli Ansys 12
ile simule etmişlerdir. Gao ve ark. [6], karbon lifli polimer, çelik gibi malzemeler ile takviye
edilmiş betonarme kirişlerin deneylerini yayınlamışlardır. Deney sonuçları ve Ansys model
sonuçlarının karşılaştırıldığı çalışmalarında uyumlu sonuçlar olduğu görülmektedir.
Günümüzde kullanılan sonlu eleman programları her yeni versiyonu ile birlikte, sunduğu
elemanların teknolojilerinde, isimlerinde değişiklikler yapmakta veya bazen bazı elemanları
tamamen kullanımdan kaldırabilmektedirler. Yukarıda seçilen Buckhouse [1] un sunduğu
deneyin, ANSYS (SAS 2003) sonlu elemanlar programı ile modelini Wolanski [3] tezinde
sunmuştur. Bu çalışma ile gerekli değişiklikler belirlenerek güncel modeller oluşturulmuş ve
kazanılan bilgi ve deneyim ile birlikte, ileride çalışmayı planladığımız ard germeli kirişlerin
davranışı için bir dayanak teşkil edilmiştir.
PROBLEMİN TANIMI
Şekil 1’de görülen Buckhouse’un çalışmasında [1] yer alan dört nokta eğilme deneyi bu
çalışmada modelin kalibrasyonu için kullanılmak üzere seçilmiştir.
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Şekil 1. Betonarme kiriş deney düzeneği [1].
Deney numunesi betonarme kiriş, 186 in (4.72 m) boyunda ve genişliği 10 in (25.4 cm),
yüksekliği 18 in (45.7 cm) olan kesite sahiptir. Her iki ucundan 3 in (7.6 cm) mesafelerde
mesnetlere oturtularak basit mesnetli kiriş olarak davranması sağlanmıştır. Mesnetler arası
mesafenin üçte biri olan noktalardan kırılana kadar iki noktada yükleme yapılmıştır. Yani
yükler ve ayrıca mesnetler arasındaki mesafe 60 in (1.52 m) tir.

Şekil 2. Kiriş geometrisi ve kesiti (boyutlar in (cm) cinsinden verilmiştir).
Deney kirişinde paspayı her yerde 2 in (5.1 cm) tir. Şekil 2’de boyuna ve enine donatı
gösterilmiştir. Kirişin altında herbirinin kesit alanı 0.31 in2 (2 cm2) olan boyuna donatılar üç
adettir (316). Herbirinin kesit alanı 0.11 in2 (0.7 cm2) olan toplam 25 adet etriye
bulunmaktadır. Deney numunesinde kullanılan betonun 28 günlük basınç dayanımı 4770 psi
(32.9 MPa) ve çeliğin akma gerilmesi 60 ksi (413.7 MPa) dir [3].
Göçene kadar yüklenen numunede, kirişin merkez orta noktasının çökmesine göre yük
değişim grafiği Şekil 3’te verilmiştir [1]. Şekilde görüldüğü gibi, en büyük yük değeri 16 310
lbs (72.55 kN) ve ortalama orta eksen çökmesi 3.65 in (9.3 cm) olarak kaydedilmiştir.
Deneyde ilk çatlağın 4 500 lbs (20.02 kN) yük değerinde olduğu ve kirişin betonun ezilmesi
sonucunda göçtüğünü rapor etmiştir [1]. Şekil 3’te, ilk çatlağın oluştuğu noktaya kadar
doğrusal, bundan sonra çeliğin aktığı değere kadar ikinci başka bir eğimle devam ettiği ve
daha sonra göçene kadar doğrusal olmayan davranış gösterdiği görülmektedir.
Yukarıda detayları verilen test, hazırlanan sonlu elemanlar modelinin kalibrasyonu için
kullanılmıştır. Daha sonra, bu modelde boyuna donatılar kaldırılarak, yerine bir adet 0.46 in2
(2.97 cm2, 10) kesit alanı olan, 0.002 şekil değiştirme verilmiş halat yerleştirilmiştir. Bu
öngermeli kirişte, ağırlık yükü göz önüne alındıktan sonra dört nokta eğilme testi
uygulanmıştır.
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Şekil 3. Betonarme kirişin yük-çökme grafiği [1].
SONLU ELEMAN MODELİ
Şekil 4’te modelde kullanılan hacimler görülmektedir. Problem, kirişin tam orta noktasına
göre, dik her iki düzlem boyunca simetrik olduğu için modelde kirişin dörtte biri göz önüne
alınmıştır. Şekil 4’te görüldüğü gibi, genel koordinat sistemi kirişin sol orta noktasında olacak
şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre, z=0’da xy-düzlemi boyuna ve x=93 in (2.4 m)’de yzdüzlemi enine simetri düzlemi olarak kullanılmıştır.

çeyrek beton kiriş

yükleme plakası
(

mesnet plakası

Şekil 4. Modelde oluşturulan hacimler, boyutları ve ağ (mesh).
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Beton için Solid65, mesnet ve yükleme plakası için Solid185, donatılar için Link180 isimli
ANSYS sonlu elemanları seçilmiştir. Şekil 5’te görülen donatı elemanları, daha önce
yerleştirilmiş olan beton elemanlarının var olan düğüm noktaları aralarında tanımlanarak
modele eklenmişlerdir. Buna göre, modellerde donatı ve/veya halatın, beton ile tam bağlı
olduğu kabul edilmiştir.

tam kesit alanlı
boyuna donatı
yarım kesit alanlı
boyuna donatı

yarım kesit alanlı
etriye

Şekil 5. Ansys sonlu elemanlar modeli Link 180 elemanları.
Mesnet ve yükleme plakası (Solid185) için kullanılan lineer elastik malzemede Elastisite
modülü E=30106 psi (207 GPa) dür. Beton (Solid65) için kullanılan Elastisite modülü
E=3949076 psi (27228 MPa) olup doğrusal olmayan davranışını modellerken programda
kullanılan gerilme-şekil değiştirme değerleri Şekil 6’daki grafikte verildiği gibidir. Bütün
malzemeler için Poisson oranı 0.3 olarak kullanılmıştır.
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Şekil 6. Beton için kullanılan gerilme-şekil değiştirme grafiği.
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Betonun çekmeden dolayı kırılma ve basınçtan dolayı göçme özellikleri programda
TBDATA,,0.3,1,520,-1 komutu ile uygulanmıştır. Bu komutta kullanılan malzeme özellikleri
Çizelge 2’de verilmiştir.
Çekme ve basınç altında kırık oluştuğunda kayma aktarım katsayıları 0 (yükün hiç
aktarılmadığı durum) ile 1 (yükün tamamen aktarılması durumu) arasında verilebilmektedir.
Fakat, Kachlakev ve ark. [4] ve Wolanski [3] ün de çalışmalarında belirttiği gibi, C1 katsayısı
0.2 nin altında kullanıldığı zaman çözüm aşamasında yakınsaklık problemleri yaşanmaktadır.
Aynı problem, basınç dayanımı göz önüne alındığında da yaşanmaktadır, bundan dolayı
yukarıdaki çalışmacıların da önerisi doğrultusunda C4 katsayısı 1 yazılarak, malzemenin
basınç altında göçme özelliği kaldırılmıştır.
Çizelge 2. Betonun (Solid65) için kullanılan malzeme sabitleri.
C1: Çekme altındaki bir kırıkta kaymayı aktaran katsayı ( t)

0.3

C2: Basınç altındaki bir kırıkta kaymayı aktaran katsayı ( c)
C3: Eksenel çekme dayanımı (ft)
C4: Eksenel basınç altında göçme dayanımı (fc)

520 psi (3.6 MPa)
1

Literatürde betonarme sonlu elemanlar ile modellenirken, ayrık (discrete), gömülü
(embedded) ve homojen (smeared) olmak üzere üç farklı teknik kullanılmaktadır [2,3].
Fanning [2]’in çalışmasında önerdiği şekilde bu çalışmada ayrık model kullanılmıştır.
Kalibrasyon modelinde kullanılan donatılar (Link 180) için kullanılan çeliğe uygun bilineer
malzeme sabitleri Elastisite modülü E=29106 psi (200 GPa), akma gerilmesi Y=6104 psi
(413.7 MPa), tanjant elastisite modülü 2900 psi (20 MPa) dır. Öngermeli kiriş modelinde
kullanılan etriyeler ve halat için gerilme-şekil değiştirme grafikleri Şekil 7’deki gibidir.
Öngermeli kiriş modelinde, ilk olarak halata 0.002 kadar şekil değiştirme, ikinci olarak kendi
ağırlığı 0.0868 lb/in3 (24 kN/m3) ve son olarak dört nokta eğilme olmak üzere üç aşamada
yükleme yapılmıştır.

Şekil 7. Donatılar ve halat için kullanılan gerilme-şekil değiştirme değerleri.
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SONUÇLAR
Teorik hesap ile kirişte ilk çatlağın 5117 lb (23.2 kN) yük değerinde meydana geleceği
hesaplanabilir. Buckhouse [1] deneyde ilk çatlağı 4 500 lb (20 kN) yük değerinde gördüğünü
rapor etmiştir. Wolanski [3] tezindeki Ansys modelinde ilk çatlağın 5216 lb (23.2 kN) yük
değerinde meydana geldiğini söylemiştir. Bu çalışmada ilk çatlağın görüldüğü yük
değerlerindeki kiriş resimleri Şekil 8’de görülmektedir. Kalibrasyon modelinde, ilk çatlaklar
5217.18 lb (23.2 kN) değerinde görülmüştür. Öngermeli kirişte, ilk çatlak (bursting) öngerme
yüklemesinde mesnetler üzerinde oluşmuş, daha sonra 8080 lb (36 kN) yük değerinde eğilme
çatlakları gözlenmiştir.

Şekil 8. İlk eğilme çatlaklarının görüldüğü yük değerlerinde hasarlı kiriş resimleri (a)
Kalibrasyon testi, P=5217.2 lb (23.2 kN), (b) Öngermeli kiriş testi, P=8080 lb (36 kN).
0
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Şekil 9. Yük-yer değiştirme grafikleri.
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Şekil 9’da, kalibrasyon testinin ve öngermeli kirişin orta kesitinin çökmesine göre uygulanan
yükün değişimini gösteren sayısal model sonuçları görülmektedir. Öngermeli kirişte göçme,
kalibrasyon modeline göre yaklaşık iki misli yük ve yer değeiştirme değerinde meydana
gelmektedir.
İlk eğilme çatlağının görüldüğü ve kirişlerin göçtüğü yük ve çökme değerleri Çizelge 3’te
tablo ile sunulmuştur. Deney verileri ile kalibrasyon modeli arasında yeterli uyum olduğu
görülmektedir.

İlk eğilme
çatlağı
Göçme

Çizelge 3. Deney ve sonlu eleman model sonuçları.
Buckhouse [1]
Kalibrasyon
Öngermeli
deney
modeli
kiriş modeli
Yük, lbs (kN)
4500 (20.0)
5210 (23.2)
7538 (33.5)
Çökme, in (cm)
0.08 (0.2)
0.05 (0.13)
0.06 (0.15)
Yük, lbs (kN)
16310 (72.6)
16382 (72.9) 30520 (135.6)
Çökme, in (cm)
3.65 (9.3)
3.56 (9.04)
7.4 (18.8)

Şekil 10’da, kalibrasyon testinin ve öngermeli kirişin göçme anındaki hasar durumları
görülmektedir.

Şekil 10. Göçme anında hasarlı kiriş resimleri (a) Kalibrasyon testi, P=16382 lb (72.9 kN), (b)
Öngermeli kiriş testi, P=30520 lb (135.6 kN).
Günümüzde kullanılan sonlu eleman programları her yeni versiyonu ile birlikte, sunduğu
elemanların teknolojilerinde ve bazen bazı elemanlar tamamen kullanımdan
kaldırabilmektedirler. Bu çalışmanın, güncel modelleme ve gereken değişikliklerin tespiti
açısından betonarme elemanlar ile yapılacak olan güncel çalışmalarda faydalı olması
amaçlanmıştır. Bu çalışma ile altyapısı kurulmuş olan modelleme genişletilerek, kiriş boyunca
boşluk içerisinde ard germeli kirişin davranışının modellenmesi kolayca çalışılabilir.
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ABSTRACT
This study investigates the size effect in concrete by indirect tension tests such as the
“splitting test” and “4-point loading test”. Size effect is observed in the strength of concrete
specimens with different sizes. Cylinder and prism shaped specimens were tested for
investigating size effect. Dimensions of the cylinders were 150x300, 75x150, 37.5x75mm, the
prisms were 100x100x500, 50x50x250, 25x25x125mm. The cylinders were tested in a
loading press (UTC-4730 3000) with 3000kN capacity, the prisms were tested in a MTS
loading frame (C45.305) using 50kN load cell. All tests were performed under load control,
which the test setup was programmed to reach the max. load in 3 minutes. Type II size effect
formula for notched specimens proposed by Bazant were used for analysis of the experimental
results.
ÖZET
Bu çalışmada, dolaylı çekme deneylerinden “yarma deneyleri” ile “4 nokta yükleme
deneylerinde” boyut etkisi araştırılmıştır. Boyut etkisi değişken boyutlu beton numunelerin
göçme gerilmelerinde görülmektedir. Yapılan deneysel çalışmalar için kullanılan numuneler
silindirler ile prizmalardır. Silindirler 150x300, 75x150, 37.5x75mm, prizmalar ise
100x100x500, 50x50x250, 25x25x125mm boyutundadır. Silindirler 3000kN’luk beton basınç
presinde (UTC-4730 3000kN), prizmalar 300kN’luk MTS (C45.305) yükleme çerçevesinde
50kN’luk yük hücresi kullanılarak denenmiştir. Bütün deneyler, yük kontrollü olarak en
büyük yüke 3 dakikada ulaşılacak biçimde yapılmıştır. Deney sonuçları için Bazant’ın çentikli
numuneler için önerdiği Tip II boyut etkisi bağıntısı kullanılarak deney sonuçları analiz
edilmiştir.
GİRİŞ
Beton yarı gevrek bir malzeme olup, göçmesinin plastik teoriler ile açıklanması doğru
değildir. Beton elemanlarda yük altında önce yayılı çatlaklar oluşur, sonra yayılı çatlaklar
eleman 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. Boyut etkisi aynı bir beton karışımdan
hazırlanmış geometrik olarak benzer beton yapıların göçme yükleri karşılaştırıldığında, yapı
boyutu D arttıkça, göçme gerilmesi N nin azalması olarak tanımlanmaktadır.
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Yapılan araştırmalar, beton yapıların göçme yüklerinde boyut etkisi olduğunu göstermiştir.
Beton yapıların göçme yüklerinde boyut etkisi üzerine yapılmış çalışmaları (i) betonarmenin
çekme, kesme göçmesi, burulma [1,2], çekip çıkarma [3], aderans eki [4], çelik lifli beton [5],
(ii) merkezi basınç yükü altındaki elemanların göçmesi; kompakt elemanlar [6], donatısız [7]
ve donatılı [8] kolonlar, çentikli kolonlar [9], yüksek dayanımlı silindirler [10], (iii) eğilmede
aşırı donatılı kirişlerde donatının akmadan basınç betonun ezilmesi ile göçmesi [11] olarak
özetlenebilir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar yalnız göçme yüklerinde değil, yükyerdeğiştirme ile yük-mesnet dönmelerinde de boyut etkisinin olduğunu göstermiştir [12].
Dolaylı çekme deneylerinde silindirlerde yarma deneyleri (Brazilian’s Test), prizmalarda 4
nokta yüklemesi (3 açıklıklı yükleme, Modulus of Rupture, Eğilmede çekme) yapılmıştır.
Deney numunelerinde boyut etkisini araştırmak için İstanbul Bilgi Üniversitesinde geometrik
olarak benzer üç farklı boyutta numuneler hazırlanmıştır. Boyut değişim aralığı 1:4’dür.
DENEY ELEMANLARI
Bütün silindirlerde yüksekliğin, çapa oranı 2 olup silindir yüksekliği L, silindir çapı D ile
orantılı olup silindirler 150x300, 75x150, 37.5x75mm boyutundadır (Şek.1a). Kare kesitli
prizma (kiriş) boyutları ise 100x100x500, 50x50x250, 25x25x125mm’dir (Şek.1b).
Numunelerde üç boyutta benzerlik olup, silindirlerin adlandırılmasında “C” yalnız beton
silindirleri, “CP” ise polipropilen katkılı silindirleri göstermektedir. Prizmalarda ise “B”
yalnız beton prizmaları, “BP” ise polipropilen katkılı prizmaları göstermektedir. Ardından
numune sayıları gelmekte olup her bir boyuttan üçer adet dökülmüştür.

a)

b)

Şekil 1. Eleman boyutları (mm) a)silindir, b)kirişler.
Yarma deneyleri yapılan silindirler ile eğilmede çekme deneyleri için yapılan prizmalar 27
Mart 2017’de iki karışım olarak demir, ahşap kalıplara dökülmüştür. Betonun dökümü
sırasında sarsma tablası kullanılmış, numunelerde yaş farkı oluşmaması için aynı bir günde 4
Mayıs 2017’de silindirler 37 günlük iken, prizmalar 10 Mayıs 2017’de 44 günlük iken
denenmiştir. Yükleme çerçevesinin katılığının sonuçlara etkisini önlemek amacı ile bütün
silindirler 300t’luk aynı bir beton basınç presinde (UTC-4730 3000kN) (Şek.2a), prizmalar
300kN’luk MTS (C45.305) yükleme çerçevesinde 50kN’luk yük hücresi kullanılarak
denenmiştir. Bütün deneyler, yük kontrollü olarak en büyük yüke 3 dakikada ulaşılacak
biçimde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaaat Mühendisliği Bölüm Labaratuarında
gerçekleştirilmiştir.
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a)

b)

Şekil 2. Deney sırasında a)silindir (C9), b)kiriş (BP7)
Beton
karışım
oranı
polipropilen
katkılı
numunelerde
çimento/su/kaba
agrega/kum/polipropilen=1/0.45/3.03/1.89/0.028 (ağırlık olarak), polipropilen katkısızlarda da
ise aynı karışım oranı kullanılmıştır. Polipropilen lif olarak çekme dayanımı 550-750MPa
olan, 50-54mm uzunluğundaki Polifer 850 kullanılmıştır. Karışımda kullanılan en büyük ince
agrega boyutu 5mm, en büyük kaba agrega boyutu 12.5mm’dir. Polipropilen katkılı
numunelerde 0.196kg polipropilen kullanılmıştır. Beton karışım bileşenleri Çiz.1’de
verilmiştir.
Çizelge 1. Beton karışımın bileşenleri
(kg)
Bileşen
6.77
Çimento
3.05
Su
20.51
Kaba Agrega
12.8
Kum
Polipropilen
BOYUT ETKİSİ BAĞINTISI
Deney sonuçları için Bazant’ın çentikli numuneler için önerdiği Tip II boyut etkisi bağıntısı
kullanılarak sonuçlar analiz edilmiştir. Yapı dayanımında boyut etkisi, yapının N bilinen
dayanımı olmak üzere, en büyük (göçme) yükünden elde edilerek Bağ.(1) ile tanımlanır.
(1)
Burada, D kiriş ya da yapının karakteristik boyutu olup silindir için çap ya da yükseklik, kiriş
için herhangi bir boyut, b silindir için π, kiriş için genişlik, cN uygunluk için seçilen boyutsuz
katsayıdır. Çentikli elemanlar için Tip II ise Bağ.(2) verilmiştir.
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N 

0
(2)

1  D / D0

Burada , D0 deney sonuçlarından bulunacak ampirik sabitlerdir. N=nominal gerilme olup
Bağ.(1) ile göçme yüklerinden bulunacaktır. malzemeye, yükleme bağlı sabit, D0=yapı
geçiş boyutudur.
DENEY SONUÇLARI
Silindirler ile kirişlerin göçme yükleri ayrı ayrı incelenecektir.
Silindirlerde Yarma Deneyleri:
Yükleme presinden elde edilen silindirlerin boyutları, yarma yükleme sonrası elde edilen
göçme yükleri, göçme gerilmesi ile göçme biçimleri Çiz.2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Silindir yarma deneyleri
Silindir
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9

d
(mm)
37,5
37,5
37,5
75
75
75
150
150
150
37,5
37,5
37,5
75
75
75
150
150
150

L
(mm)
75
75
75
150
150
150
300
300
300
75
75
75
150
150
150
300
300
300

Pu
(kN)
12,18
10,50
10,92
34,66
34,45
42,44
144,70
162,06
108,70
10,50
12,18
11,13
40,55
46,85
44,75
157,72
159,02
141,02


(MPa)
2,76
2,38
2,47
1,96
1,95
2,40
2,05
2,29
1,54
2,38
2,76
2,52
2,29
2,65
2,53
2,23
2,25
1,99

Çatlak
dağılımı
Ezilme
Ezilme
Ezilme
Yarılma
Yarılma
Yarılma
Yarılma
Yarılma
Yarılma
Ezilme
Ezilme
Ezilme
Ezlm-Yarlma
Ezilme
Ezilme
Yarılma
Yarılma
Yarılma

Çiz.2’de d:silindir çapını, L:silindir yüksekliğini, Pu:göçme yükünü, göçme gerilmesini
göstermektedir. Son kolonda göçme biçimini göstermektedir.
Göçme sonrası polipropilen katkısız silindirler Şek.3a’da, polipropilen katkılı ise Şek.3b’de
topluca gösterilmiştir.
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a)

b)

Şekil 3. Göçme sonrası a) beton, b) polipropilen katkılı silindirler
Şek.3a’dan da görüleceği gibi beton silindirler genelde ilk çatlak ile birlikte gevrek göçer
iken, polipropilen katkılılar daha çok çatlaklı (Şek.3b) yani ezilme, plastik biçimde
göçmüşlerdir. Silindirlerin boyut etkisi eğrileri Şek.4’de verilmiştir.

a)

b)

Şekil 4. Silindirlerde boyut etkisi eğrileri, a) beton, b) polipropilen katkılı
Boyut etkileri eğrileri karşılaştırıldığında polipropilen katkısızların (Şek.4a), polipropilen
katkılılara göre daha gevrek göçtüğü görülmektedir.
Kirişler:
MTS kapalı yükleme çerçevesinde 4 nokta yüklemesinde kirişlerin boyutları, deney sonrası
elde edilen göçme yükleri, göçme gerilmeleri Çiz.3’de verilmiştir.
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Çizelge 3. Kirişlerde dört nokta yüklemesi
Kiriş
DB1
DB2
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9

b
(mm)
100
100
25
25
25
50
50
50
100
100
100
25
25
25
50
50
50
100
100
100

L
(mm)
500
500
125
125
125
250
250
250
500
500
500
125
125
125
250
250
250
500
500
500

Pu
(kN)
6,51
6,49
0,40
0,41
0,33
1,45
1,93
1,79
5,55
7,56
4,25
0,37
0,47
0,30
1,53
Yükleme hatası
1,95
6,94
6,42
6,91


Çatlak Yeri
Yük altında
Açıklık ortasına yakın
Yük altında
Yük altında
Açıklık ortası
Sabit M kenara yakın
Açıklık ortası
Sabit M kenara yakın
Açıklık ortası
Sabit M kenara yakın
Yük altında
Yük altında
Sabit M dışı
Sabit M dışı
Sabit M dışı
Açıklık ortası
Yük altında
Yük altında
Açıklığa yakın
Açıklık ortası

(MPa)
2,93
2,92
2,86
2,94
2,34
2,61
3,47
3,22
2,50
3,40
1,91
2,70
3,42
2,14
2,76
3,50
3,12
2,89
3,11

Çiz.3’de b:kare kesitli kiriş boyutunu, L:kiriş uzunluğunu, Pu:göçme yükünü, göçme
gerilmesini göstermektedir. Son kolonda kirişlerde göçmenin başladığı ilk çatlak yerini
göstermektedir. Polipropilen katkısız kirişlerde göçme genelde sabit moment bölgesi içinde
olur iken, polipropilen katkılıların azda olsa bazılarında (BP2, BP3, BP4) sabit moment
bölgesi dışında olmuştur. Bunun en büyük nedeni büyük olasılıkla polipropilen dağılımının
kirişlerde düzgün dağılı olmayıp topaklanmanın, yoğunlaşmanın olması sonucu olduğu
düşünülmektedir. Şek.5’te göçme sonrası kirişler topluca gösterilmiştir.

a)

b)

Şekil 5. Göçme sonrası a) beton, b) polipropilen katkılı kirişler
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Polipropilen katkısız kirişler Şek.5a’da, polipropilen katkılı ise Şek.5b’de topluca
gösterilmiştir. Polipropilen katkısız kirişlerde boyut etkisi elde edilememiştir. Polipropilen
katkılılarda ise boyut etkisi Şek.6’da verilmiştir.

Şekil 6. Polipropilen katkılı kirişlerde boyut etkisi
SONUÇLAR
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
1-Boyut değişim aralığı 1:4 olan silindirler ile polipropilen katkısız kirişler dışında göçme
yüklerinde boyut etkisi görülmüştür.
2-Numune boyutu arttıkça, boyut etkisi, gevreklik artmıştır.
3-Genelde polipropilen katkısız silindirler yarılma (gevrek), katkılı silindirlerin ezilme
(plastik) biçiminde göçtüğü görülmüştür.
4-Polipropilen katkısız kirişlerde boyut etkisi görülmemiş olup propilen katkılılarda
görülmüştür. Bunun nedeni büyük olasılıkıla polipropilen dağılımının kirişlerde düzgün dağılı
olmayışındandır.
5- Boyut etkisi yönetmeliklerde göz önüne alınmalıdır.
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YARI-HERMETİK SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNDE GÖVDE VE KRANK
MİLİNİN YAPISAL KONTROLÜ
Hüseyin Lekesiz1
1
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa
ABSTRACT
Semi-hermetic compressors are required to be light-weight and durable at the same time
because easy installation is the key for these compressors. Still, the pressure may reach 23 bar
inside the pistons. In addition, dynamic effects may superimpose on operational loadings due
to high speed of operation. In this study, structural analysis for compressor body and crankshaft is conducted to evaluate the severity of static and dynamic effects. Solid models are
created and analyzed using Finite Element Method. It is shown that compressor body can bear
46 bar pressure with 1.3 safety factor. Crack shaft needs to bear torsional loading coming
from electric motor and bending loading coming from pistons via connecting rods. It is shown
that crack shaft is safe even under dynamic conditions and the maximum stress occurs in the
radius of shaft connecting to the bearing on oil spreader side. Modal analysis of the crankshaft
reveals that any resonance is not anticipated for the operational speeds.
ÖZET
Kolayca taşınabilir ve monte edilebilir olması için yarı-hermetik soğutma kompresörleri
oldukça hafif tasarlanmalıdır. Fakat, pistonlar içindeki basınç 23 bara kadar ulaşmaktadır.
Ayrıca yüksek devirden ötürü, dinamik yüklemeler statik yüklere göre daha çok önem
kazanabilir ve hafif tasarımdan ötürü titreşimler problem yaratabilir. Bu çalışmada, Bursa’da
üretilen bir orta kapasite kompresör ele alınmıştır. Firmadan kompresörün katı modelleri
temin edilerek, sonlu elemanlar analizi yürütülmüştür. Kompresör gövdesi dinamik yüklere
maruz değildir. Basınçlı kap gibi düşünülerek boş halde 46 bar basınca dayanmalıdır ve bu
gövdenin sızdırmazlığı için önemlidir. Çalışmada gösterilmiştir ki 1.3 güvenlik faktörü ile
gövde bu basınca dayanmaktadır. Krank mili dinamik yüklerde dikkate alınarak analiz
edildiğinde, güvenli bulunmuştur ve en yüksek gerilme yağlama tarafındaki fatura diplerinde
meydana gelmektedir. Modal analize bakıldığında, çalışma devrinde herhangi bir rezonans
öngörülmemektedir.
GİRİŞ
Soğutma kompresörleri soğutucu akışkanın yoğuşma basıncına çıkartılmasını ve akışkanın
çevrim içinde dolaşmasını sağlayan makinelerdir. Pistonlu, vidalı, santrifüj gibi türleri vardır.
Yarı-hermetik pistonlu kompresörlerde motor ve kompresör aynı gövde içinde yer alır ve
arıza durumunda elemanlara müdahale edilebilecek şekilde kolayca sökülürler. Temel
çalışma prensibi olarak pistonlu tip kompresörlerde, elektrik motorundan alınan dönel
hareket, bir şaft ve biyel kolları vasıtasıyla pistonlarda doğrusal harekete çevirerek soğutucu
akışkan pistonlar içinde sıkıştırılır. [1]. Taşınabilir olması için küçük ve kompakt yapılı olarak
üretilmesi istenen kompresörlerde hafif tasarım önem kazanmaktadır. Buna paralel olarak,
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gövde, krank mili, biyel kolu gibi ana elemanlarda hafiflik önemlidir. Ancak aynı zamanda
dayanıklı olmaları da arzu edilir. Bu noktada, malzeme seçimi önem kazanmaktadır ancak
karmaşık geometrilerin üretim yöntemleri belirli olduğundan her malzeme kullanılamamakta
ve hafifliği tasarım ile elde etmek önem kazanmaktadır. Benzer şekilde, tasarımın yapısal
kontrolü bu yapılar için kritik hale gelmektedir.
Kompresör gövdesi, krank mili yataklarının oturacağı yuvalar, elektrik motoru boşluğu ve
piston silindirlerini içeren kısımdır ve temelde dinamik olarak zorlanmaya maruz değildir.
Sızdırmazlık çok önemlidir. O sebeple, basınçlı kap standartlarına göre test edilebilir. Bu
standartlara göre içinde herhangi bir parça monte edilmemiş ancak kapakları kapatılmış halde
46 bar basınca patlamadan ve hava sızdırmadan dayanmalıdır.
Krank milleri yoğun yükleme altında dinamik olarak çalışan parçalardır. Pistonlardan gelen
dikine yükler ve elektrik motorundan aktarılan tork sebebiyle hem eğilme hem de burulma
yüklemesine maruzdur. Yatakların sağlığı açısından, fazla çökme istenmez bu sebeple gerilme
kontrolü kadar, yer değiştirme kontrolü de oldukça kritik bir öneme sahiptir.
Literatürde kompresör gövdesinin yapısal analizine ilişkin yazarın bulabildiği bir çalışma
bulunmayıp, özel olarak pistonlu tip kompresör krank millerinin analizi ile ilgili yapılan
çalışma sayısı kısıtlıdır ([2]-[5]). Ancak diğer tip motorlarda kullanılan benzer yapıdaki krank
şaftları oldukça detaylı incelenmiştir ([6]-[10]). Sonlu elemanlar yaklaşımı, krank millerinin
yapısal dinamik analizlerinde en çok kullanılan yöntem olup hem statik hem dinamik
yaklaşımdan yararlanılmıştır. Yazarın bir başka çalışmasında, dinamik atalet yüklerinin
toplam yükün %1.7 sini oluşturduğu için sanki-statik yaklaşımın krank millerinin analizinde
oldukça gerçekçi yaklaşım sunduğu gösterilmiştir.
Bu çalışmada, yarı-hermetik bir soğutma kompresörü gövdesi için basınç altında sonlu
elemanlar yaklaşımı ile doğrusal statik analiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, krank mili için
sanki statik yaklaşımla yapısal analizler sonlu elemanlar yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir.
Tüm bunlar için Bursa’da üretilen orta kapasiteli yerli bir kompresör örneklenmiş ve gerilme,
yer değiştirme ve doğal frekans modları analiz edilmiştir. Genel bir fikir verebilmesi adına
kompresörün montaj resminden bir görüntü aşağıda Şekil 1 de sunulmuştur.

Şekil 1 Yarı-hermetik soğutma kompresörü (http://www.gokcelersogutma.com.tr/)
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GEREÇLER VE YÖNTEM
Gövdenin Yapısal Analizi
Gövde karmaşık geometrili tasarımından ötürü döküm yöntemiyle GGG25 malzemeden
üretilmiştir. Sağında ve solunda iki kapak olmak üzere, temel olarak üç parçadan
oluşmaktadır. Kapaklar sızdırmazlık contaları kullanılarak cıvatalar yardımıyla gövdeye
takılmaktadır. Standartlar gereği, kullanılan kompresör gövdelerinin, içi boş durumda iken,
kapakları kapalı vaziyette, en az 46 bar basınca dayanması gerekmektedir. Bu nedenle
öncelikle bu duruma ait simulasyon üzerinde çalışıldı. Simülasyonlar, katı modelin kolayca
meshlenebilmesinden ötürü Solidworks Professional programında gerçekleştirilmiştir.
Katı model üzerinde analizde zorluklar yaratacağından ötürü bazı karmaşık kısımlar
basitleştirilmiştir. Gövdeyle kapaklar arasındaki tüm cıvatalar katı model montajından
silinmiştir. Bu bağlantılar daha sonra analizdeki cıvata bağlantı tipi seçilerek tanımlanmıştır.
Analize etkisi olmayan çok ince detay kıvrımlar, mesh yapısında zorluk çıkaracağından,
kaldırılmıştır. Gövdenin simetrik yapısından dolayı, gövdenin yarısı silinmiş ve analizdeki
simetri sınır koşulundan yararlanılmıştır. Böylece daha az eleman sayısı sayesinde daha hızlı
netice alınabilmiştir ve daha ince eleman seçerek daha yüksek doğrulukta neticeler elde
edilebilmiştir.
Malzeme karakteristiklerini tespit edebilmek için gövde malzemesinden standart çekme
numuneleri üretilip, Bursa Teknik Üniversitesi Makine Laboratuvarında çekme deneyi
gerçekleştirilmiştir. Malzeme davranışı yaklaşık lineer olup gevrek malzemeler gibi akma
göstermeden kopmaktadır. Bu deneyler neticesinde çekme dayanımı yaklaşık 320 MPa olarak
bulunmuştur. Akma olmadığından çekme dayanımı temel kontrol parametresi olarak
belirlenmiştir. Sınır koşullarına gelince, gelişmiş mesnet tanımlarından simetri sınır koşulu
seçilmiştir. Ayrıca gövde kendi ağırlığı etkisi altında olacağından gövdenin ayakları dikey
doğrultuda hareket edemeyecek şekilde mesnetlenmiştir. Ayaklardan birinin bir ucu tamamen
ankastre mesnetlenmiştir. Aksi takdirde, rijit öteleme sorunundan dolayı, çözüm
yakınsamamaktadır. Gövdenin içinde kalan tüm yüzeylere yaklaşık 46 Bar (667 Psi) basınç
uygulanmıştır.
Mesh yapısı olarak tetragonal doğrusal mesh yapısı kullanılmış ve geometrinin keskin
geçişlerinin olduğu yerlerde yoğun mesh atacak şekilde eğrilik tabanlı mesh algoritması
seçilmiştir. Toplamda yaklaşık 1.206.300 eleman ve 1.785.000 düğüm noktalı bir mesh
tanımlanmıştır.
Krank Milinin Sanki-Statik Yaklaşımla Yapısal Analizi
Ele aldığımız kompresör orta kapasiteli olup dört pistonludur ve pistonlar V şeklinde
yerleştirilmiştir. Krank mili hem pistonlardan biyel kolları vasıtasıyla gelen dikine yüklerden
dolayı eğilme yüklemesine maruzdur. Ayrıca eletrik motorundan nakledilen tork sebebiyle
burulma yüklemesine maruzdur. Normalde milin bir ucu dışarıda olup önünde bir engel
olmadığından dolayı burulma yükü sadece ilk çalışma anında etki etmektedir. Ancak en kritik
durumu incelemek adına burada burulma yükü de tatbik edilmektedir.
Analizlerde doğrusal elastik malzeme davranışı kabul edilmiştir ve GGG70 malzemesi için
Young modülü, E=176 GPa ve Poisson Oranı ν=0.275 olarak belirlenmiştir. Çeki
mukavemeti 700 MPa’dır. Sınır koşulları olarak, motora yakın olan yatakta, kendi ekseni
etrafında dönme serbest, radyal ve eksenel doğrultularda hareketler kısıtlı olarak
tanımlanmıştır. Diğer yatakta ise kendi ekseni etrafında dönme, radyal ve eksenel ötelemeler,
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yani tüm hareketler kısıtlanmıştır. Bu sayede elektrik motorundan uygulanan torkun burulma
etkisi de hesaba katılmıştır.
Ele alınan kompresör için, kranka gelen maksimum yük Şekil 3’te gösterilen açısal durumda
meydana gelmektedir. Bu açılar sırasıyla 360⁰, 93˚, 180˚ ve 246˚’dir. Bu konumda
pistonlardan 360 derecede olan maksimum basınç noktasındadır. Bu pistonun karşısındaki
diğer pistonda basınç durumundadır ancak değeri maksimum değildir. Buna karşın kalan iki
piston emme konumundadır.

Şekil 3 Pistonlardan biri maksimum basınçta iken diğer pistonların konum açıları
Bu açılara göre krank miline biyelden gelen dikine yüklerin krank dönme açısına göre nasıl
değiştiği bir diğer çalışmada detaylı bir şekilde ele alınmıştır ancak bu çalışmada sonucu Şekil
4’te verilmiştir.

Şekil 4 Krank açısına göre kranka etki eden dik kuvvet
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Şekil 4’te görüldüğü gibi, maksimum kuvvet krankın 360 derece dönüşünde ortaya
çıkmaktadır ve 5373 N değerine ulaşmaktadır. Bu değer, aynı zamanda pistonun tam dik
olarak kranka basınç uyguladığı noktadır. Buna karşı gelen diğer pistonda da baskı kuvveti
3063 N’dur. Emme yapan silindirlerden gelen kuvvetler ise 1719 N ve 2243 N’dur.
Krank milinde biyel kollarından gelen basınç haricinde bir de elektrik motorunda üretilen tork
vardır. Ele alınan kompresör için bu tork 66 Nm’dir.
Mesh yapısını oluşturmak için maksimum 3 mm, minimum 0.1 mm eleman boyutu
seçilmiştir. Eğri tabanlı mesh seçeneği seçilerek milin kesit değişimlerinde daha ince bir
eleman yapısı oluşturulmuştur. Bu sayede gerilmelerin daha keskin değiştiği yerlerde daha
doğru bir çözüm elde edilmiştir. Krank mili için kullanılan sonlu eleman modeli, sınır
koşulları ve yüklemelerle birlikte Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5 Krank milinin sonlu elemanlar modeli
SONUÇLAR
Gövde Yapısal Analizi Sonuçları
Yukarıda izah edildiği şekilde gerçekleştirilen yapısal analiz neticesinde kompresör
gövdesinde ortaya çıkan Von-Misses gerilme dağılımı MPa olarak Şekil 6 (a)’da
verilmiştir.
Şekil 6 (a)’da gerilme grafiğinde görüldüğü gibi maksimum gerilme ön kapakta merkeze
yakın bölgede krank saftının oturduğu çıkıntıya yakın meydana gelmektedir. Ancak
oluşan maksimum gerilme (198.5 MPa) , malzemenin çekme dayanımı olan 320 MPa’ın
altındadır.
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(a)

(b)
Şekil 6 (a) Kompresör gövdesi von-misses gerilme dağılımı (b) Kompresör gövdesi yer
değiştirme dağılımı
Bu sebeple bu kompresör gövdesinin patlatma testinden başarıyla geçeceği
öngörülmektedir. Nitekim, üretici firma bünyesinde yapılan gerçek testlerde gövde hiç bir
sıkıntı çıkarmadan 46 bar basınca dayanabilmiştir.
Yer değiştirme dağılımı Şekil 6(b)’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, en büyük
deformasyonlar kapaklardaki göbek kısımlarında meydana gelmektedir ancak en büyük
yerdeğiştirme (yaklaşık 0.14 mm) bile malzemeyi hasara uğratacak bir değer olarak
değerlendirilmemektedir. Bu sonuçlara göre, gövdenin tasarımı ile ilgili olarak kapakların
kritik olduğu ve bu sebeple mümkün olduğunca dayanıklı yapılması gerektiğini, bu
anlamda diğer basınçlı kaplara büyük bir benzerlik gösterdiğini çıkarmak mümkündür.
Krank Mili Yapısal Analiz Sonuçları
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İzah edildiği gibi sanki-statik yaklaşımla gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizi
neticesinde krank milinde ortaya çıkan gerilme ve yer değiştirmeler Şekil 7 (a) ve (b)’de
gösterildiği gibidir.

(a)

(b)
Şekil 7 (a) Krank Mili Von-Misses gerilme dağılımı (b) Krank mili yerdeğiştime dağılımı
Şekil 7 (a)’da görüldüğü gibi en yüksek Von-Misses gerilme değeri 183 MPa olup, en yüksek
basınca maruz biyel kolunun krank miline bağlandığı kısmın yataklama kısmına geçiş
bölgesindeki radyüs’te meydana gelmektedir. En fazla yer değiştirme ise krank milinin emme
yapan pistonların biyel kollarının bağlı olduğu kısımda oluşmaktadır ve 0.057 mm civarında
yer değiştirmektedir. Görüldüğü gibi, gerilme değerleri ve yer değiştirme değerleri, krank
milini hasara uğratacak ya da çalışmasını engelleyecek boyutlara ulaşmamaktadır. Ancak,
yorulma problemine karşı dikkatli olunmalıdır. Çünkü yüksek devirlerde çalışan bir makine
olarak, milin kesit değişimi olan yerlerde, hem maksimum gerilmeler oluşmakta hem de bu
değerler tam değişken olarak etki etmektedir. Ayrıca titreşim problemlerinin önlenmesi için
kütle dengesinin dönem merkezinde kalması önemlidir. Bu bağlamda yapılan tasarım
dengelidir. Ancak milin imalatında karşılaşılabilecek düzensizlikler dengenin tam
sağlanmasını engelleyebilir.
838

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Lekesiz1

Modal analiz neticesinde ortaya çıkan ilk 5 mod freakansları sırasıyla 1680.7 Hz, 3585.5 Hz,
4996.2 Hz, 5304.6 Hz ve 7749.9 Hz olarak tespit edilmiştir. Krank milinin sürekli rejimde
çalıştığı devir 1450 dev/dak (24.16 Hz) olduğundan herhangi bir rezonans ve titreşim sorunu
da öngörülmemiştir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma, Gökçeler İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri A.Ş: tarafından yürütülen ve
7140320 No’lu Tübitak Teydeb desteğiyle gerçekleştirilen “Dört Pistonlu Yarı-Hermetik
Soğutma Kompresörü ve Test Düzeneğinin Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında
gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple yazar, hem firma yetkilileri ve çalışanlarına, hem proje
koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Yusuf Ali Kara’ya, hem de Tübitak’a müteşekkirdir.
KAYNAKLAR
[1] Handbook, A. S. H. R. A. E. HVAC systems and equipment. American Society of
Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta, GA, 1996.
[2] Yu, B., Yu, X., ve Feng, Q., Simple modeling and modal analysis of reciprocating
compressor crankshaft system. International Compressor Engineering Conference,
Purdue University, Indiana, USA (2010), Paper 1982.
[3] Becerra, J. A., Jimenez, F. J., Torres, M., Sanchez, D. T., ve Carvajal, E., Failure
analysis of reciprocating compressor crankshafts. Engineering Failure Analysis, 18(2),
(2011). 735-746.
[4] Kurka, P. R. G., Izuka, J. H., & Paulino, K. L. G., Dynamic loads of reciprocating
compressors with flexible bearings. Mechanism and Machine Theory, 52, (2012)130143.
[5] Yu, B. Y., Feng, Q. K., ve Yu, X. L., Dynamic simulation and stress analysis for
reciprocating compressor crankshaft. Proceedings of the Institution of Mechanical
Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 227(4), (2013)845851.
[6] Ranjbarkohan, M., Rasekh, M., Hoseini, A. H., Kheiralipour, K., & Asadi, M. R.,
Kinematics and kinetic analysis of the slider-crank mechanism in otto linear four
cylinder Z24 engine. Journal of mechanical engineering research, 3(3), (2011) 85-95.
[7] Espadafor, F. J., Villanueva, J. B., ve García, M. T., Analysis of a diesel generator
crankshaft failure. Engineering Failure Analysis, 16(7), (2009) 2333-2341.
[8] Meng, J., Liu, Y., & Liu, R., Finite element analysis of 4-cylinder diesel crankshaft.
International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, 3(5), (2011) 22.
[9] Montazersadgh, F. H. ve Fatemi, A., Dynamic load and stress analysis of a crankshaft
(No. 2007-01-0258). SAE Technical Paper (2007)
[10]
Chikalthankar, S. B., Nandedkar, V. M., ve Kaundal, S. K.. Finite element
analysis approach for stress analysis of crankshaft under dynamic loading.
International Journal Of Scientific & Engineering Research, 4(2) (2013).
[11]
Kolhe, M. S. K., Chaudhari, M. A., & Ghare, M. P., Diesel Engine Crankshaft
High Cycle Fatigue Life Estimation and Improvement Through FEA. In International
Journal of Engineering Research and Technology (Vol. 5, No. 01, January-2016).
(2016) IJERT.
[12]
Bayrakceken, I. Ucun, S. Tasgetiren, Fracture analysis of a camshaft made from
nodular cast iron. Engineering Failure Analysis, 13(8), (2006) 1240-1245
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

839

20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
05 - 09 Eylül 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa

KÖPRÜ ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN DEPREM ETKİSİNDEN DOLAYI KÖPRÜ
ELEMANLARINDA OLUŞAN KUVVETLERE ETKİSİ
Memduh Karalar1, Murat Emre Kartal2
1,2
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, Zonguldak
ABSTRACT
In this study, the effect of soil bridge interaction on the magnitude of the internal forces in the
integral bridge components due to near fault effects is studied. For this reason, 3-D Finite
Element Model (FEM) of The Guthrie Country Bridge in USA is developed using the
program ANSYS to numerically predict their fatigue performance in near fault regions. Using
the results of the 3-D FEM, performance and displacement of steel piles in near fault regions
are investigated. At the end of this study, the analyses results revealed that soil bridge
interaction has significant effect on the magnitude of internal forces due to near fault regions
in the components of integral bridges.
ÖZET
Bu çalışmada, yakın mesafeli deprem haraketlerinin köprü ayaklarında bulunan kazıklardaki
yorulma davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Amerika Birleşik
Devletlerindeki Guthrie Country Köprüsü üç boyutlu olarak modelenmiş ve sonlu elemanlar
yöntemi uygulanarak ANSYS programında analizleri yapılmıştır. Üç boyutlu analiz
sonuçlarından, yakın mesafeli deprem haraketlerinin, zemin boyunca kazık davranışı göz
önüne alınarak, kazıkta meydana gelen yerdeğiştirmeler araştırılmıştır. Çalışma sonucunda,
köprü-zemin etkileşiminin, integral köprü elemanlarında yakın mesafeli deprem
haraketlerinden büyük oranda etkilediği saptanmıştır.
GİRİŞ
Integral köprüler geleneksel genleşme derzleri olmayan, üst yapı ile uç mesnetlerin monolitik
olarak inşaa edildiği köprülerdir. İntegral köprü uzunluğu arttıkça, çelik H profilli kazıklarda
meydana gelen kuvvet ve yerdeğiştirmelerde büyük olabilir. Bu durum, malzeme
yorulmasından dolayı köprünün servis hayatının azalmasına neden olabilir [1,2 ve 3]. Bu
çalışmada, çelik H profil kazıkların modelleme aracılığı ile yakın mesafeli deprem
haraketlerinin neden olduğu yerdeğiştirmelerin, çelik H profilli kazıklar üzerindeki etkileri
incelenecektir. Bu amaçla Şekil 1'de görüldüğü gibi, Amerika Birleşik Devletlerindeki The
Guthrie Country Köprüsü üç boyutlu olarak modelenmiş ve sonlu elemanlar yöntemi
uygulanarak ANSYS programında analizleri yapılmıştır. The Guthrie Country Köprüsü’nün
açıklığı 318 ft uzunluğundadır, Şekil 1’de gösterildiği gibi sağ yön önünde 30 derece eğim
açısı ile ön germeli kiriş köprüdür. Köprü beş adet ön germeli kirişten oluşmaktadır.
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Köprüdeki kirişler Şekil 1’de de görüldüğü üzere 32.28 m olup yüksekliği 1,37 m’dir. Bu
köprü tekli bir on sıra ile HP10x42’lik U şeklinde bir dayanağa sahiptir. Şekil 1’de dayanak,
kiriş ve kazıkların görünümleri verilmektedir. Betonarme arka duvar altında çelik kazıklar
vardır ve her bir kanat duvarı altında bir 10x42 ebatlarında H profil kazık vardır.
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Şekil 1. The Guthrie Country Köprüsü
Köprülerin tasarımında, mühendisler genellikle üç boyutlu karmaşık ve zaman alıcı yapısal
modeller yerine, iki boyutlu, basitleştirilmiş yapısal modeller kullanmayı tercih ederler.
Mühendisler köprülerin analizi için bu iki boyutlu yapısal modelleri kullanırlarken, deprem
yüklerinden köprü elemanlarına gelen etkileri belirlemek için, tasarım standartlarında mevcut
olan yük dağılım katsayılarını kullanırlar. Köprü uç ayağı ile tabliyesinin monolitik olarak
inşa edildiği, integral köprülerin tasarımında da mühendisler genellikle iki boyutlu yapısal
modeller kullanırlar. Bu iki boyutlu modellerde çoğu zaman uç ayağın arkasındaki dolgu
zemininin etkisi modellenmeyip tamamıyla ihmal edilir. Kazık temeller ise zemin yüzeyinden
belirli bir derinlikte ankastre eşdeğer kazık boyu alınarak modellenir ve temel zemininin etkisi
göz önünde bulundurulmaz. Ancak, integral köprülerin deprem yükleri altında, yukarıda
bahsedilen yapısal model kullanılarak yapılan analizlerinden elde edilen sonuçların doğruluk
derecesi bilinmemektedir. Bu sebepten dolayı, bu çalışmada, integral köprülerin deprem
yükleri altında yapılan analizlerinde kullanılan üç boyutlu modellerde, dolgu ve temel zemin
etkilerinin dikkate alınmasının integral köprü elemanlarındaki çelik kazıklarında etkileri
araştırılmıştır.
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SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLEME
Bu çalışmada üç boyutlu dogrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemi kullanarak integral
köprünün yapısal modeli ANSYS programı ile modellenmiştir. İntegra köprünün birleşenleri,
kazıklar, kazık uç başlıkları, öngermeli kirişler ANSYS moelinde modellenmiştir. Ayrıca,
linear olmayan malzeme davranışı da bu modellemede yer almaktadır. Modelin gerçekçi
çözüm yapabilmesi için çeşitli girdilerin modelde tanıtılması gerekmektedir. Detaylı bilgi
aşağıda verilmiştir.
Eleman Tipi, Kontak Çeşidi ve Parçalara Ayırma
Sonlu elemanlar yönteminde yapı basit ve küçük parçalara bölünmektedir. Bu çalışmada,
köprü birleşenleri 10 düğümlü, yüksek dereceli dört yüzlü elemanlar kullanılarak
modellenmiştir. Her düğüm üç serbestlik derecesine sahiptir: düğüm x, y ve z yönlerinde
çevirilir. Eleman ikinci dereceden yer değiştirme davranışına sahiptir ve düzensiz kafeslerin
modellenmesi için çok uygundur. Temas elemanı 174 ve hedef elemanı 170, bu çalışmada
kullanılmıştır. Bu çalışmada kazık bölüm ile bağlantı plakaları arasındaki temas, yüzey-yüzey
temas türü olarak seçilmiştir. Bu temas türü, bir yapının bir yüzeyi başka bir yapının yüzeyi
ile temasa girdiğinde kurulmaktadır. Şekil 2 de kazık, kazık uç başlığı ve kirişlerin birbirleri
ile olan temasları gösterilmiştir. Bu temas türü, geniş temas alanlarına sahip rastgele yapılar
için yaygın olarak kullanılmaktadır [4,5]. ANSYS'de kullanılan mesh yoğunluğunu teyit
etmek için, HP kazık kesitinde ve bağlantı plakalarında farklı mesh boyutları kullanılmıştır.
Mesh büyüklüğü ve tipi, doğru gerilme değerlerini elde etmek için önemlidir. Bu yüzden,
farklı mesh seçenekleri modelde test edilmiş ve sonlu elemanlar yönteminde
karşılaştırılmıştır. Bu mesh özelliklerine dayanarak, Tetrahedronların meshing seçeneği
seçilmiştir. Çünkü elde edilen mesh, model boyunca daha iyi bir boyut dağılımına sahiptir ve
düğümlerin sayısı düzgün olarak dağılmıştır. Meshleme şekil 3 de gösterilmektedir.

Kazık Uç
Başlığı

KİRİŞ
Kazık

Şekil 2. The Guthrie Country Köprüsü ANSYS Modeli Kontak Yüzeyleri
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Şekil 3. The Guthrie Country Köprüsü ANSYS Modeli
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ
Üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile zemin kazık etkileşimi, hem kazık boyuncaki zemin
özelliklerini hemde kazık uç başlığının etkileşimini içermektedir. Bu etkileşim, zemini temsil
etmek için yayların kullanıldığı mekanik bir model olarak bilinmektedir. Şekil 4 kazık zemin
etkileşimi detaylı olarak yaylar ile tanımlanması gösterilmiştir.
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4

Şekil 4. The Guthrie Country Köprüsü Kazık Zemin Modeli
Zemin özellikleri köprünün kuzey ve güney uçları için ayrı ayrı şekil 5 de gösterildiği gibi
tüm kazık boyunca modellenmiştir.

Şekil 5. The Guthrie Country Köprüsü Zemin Özellikleri
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DEPREM ÖZELLİKLERİ
5
Bu çalışmada, the Guthrie Country Köprüsü’nün deprem yükleri altındaki davranışı
incelenmiştir. Bu amaçla, yakın uzaklıklı deprem datası alınarak, ANSYS modelinde integral
köprüye etki ettirilmiştir. Yakın uzaklıklı depremin özellikleri Tablo-1 de verilmiştir.

Tablo 1. Yakın uzaklıklı deprem
Kayıt

Mw

Chi-Chi 1999, TCU068, NS

7.6

d
(km)
1.1

PGA

PGV

Ap/Vp

TPV

TP

0.46

263

1.72

9.0

10.9

SONUÇLAR
The Guthrie Country Köprüsü’nün deprem yükleri altındaki davranışı incelenmiştir. Bu
yükler altında köprüde ve kazıklarda oluşan yerdeğiştirmeler ve gerilmeler elde edilmiştir.
Şekil 6’de elde edilen yatay ve düşey yöndeki deplasmanlar gösterilmiştir. Şekilden de
görüleceği üzeri, en çok gerilmelerin oluştuğu kısım kiriş-kazık uç başlığının birleşim
yerlerinde meydana gelmektedir. Ayrıca, kazık ile kazık uç başlığının birleştiği yerlerde de
gerilmelerin yüksek yoğunluklu olduğu görülmüştür. Çalışmanın bu aşamasından elde
edilecek sonuçlarla, tasarım mühendislerine, integral köprülerin deprem yük analizlerinde
kullanacakları yapısal modellerle ilgili olarak yol göstermek hedeflenmiştir.
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Şekil 6. The Guthrie Country Köprüsü ANSYS Modeli yatay ve düşey yer değiştirmeler
6
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HİPERELASTİK BİR TABAKA İLE KAPLI VİSKOELASTİK BİR YARI
SONSUZ UZAYDA RAYLEIGH DALGALARI
Semra Ahmetolan1, Ali Demirci2 ve Ayşe Peker Dobie3
1,2,3
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
In this work, the propagation of Rayleigh waves on an isotropic Kelvin-Voigt viscoelastic half
space covered by a hyperelastic layer of uniform thickness is considered. It is assumed that
both the layer and the half space are composed of different materials with graded
inhomogeneous properties in exponential form. Boundary value problem which describes the
propagation of linear Rayleigh waves in the layered half space with the corresponding
inhomogeneity property is defined. Then, a damped in time solution form of this boundary
value problem is taken into account by consideration of the effect of the viscoelastic
dissipation energy in the nature of the wave propagation phenomena in viscoelatic
waveguides. With the usage of this solution form in the boundary value problem, the explicit
form of the secular equation of the linear Rayleigh waves (dispersion relation) is obtained in
terms of the wave speed and inhomogeneous profile.
ÖZET
Bu çalışmada düzgün kalınlıklı hiperelastik bir malzemeden oluşan bir tabaka ile kaplı
Kelvin-Voigt tipi viskoelastik bir malzemeden oluşan bir yarı sonsuz uzayda Rayleigh tipi
dalgaların yayılması problemi ele alınmıştır. Hem tabaka hem de yarı sonsuz uzayın üstel
formda derecelenmiş homojen olmayan özelliğe sahip farklı malzemelerden oluştuğu kabul
edilmiştir. Bu homojen olmama özelliğiyle tanımlı tabakalı yarım uzayda yayılan lineer
Rayleigh dalgalarını tanımlayan sınır-değer problem tanımlanmıştır. Daha sonra viskoelastik
sönüm enerjinin bu tür viskoelastik dalga kılavuzunda yayılan dalgaların doğasına etkisi göz
önünde bulundurularak, tanımlanan sınır-değer probleminin zamanla sönen bir çözüm formu
ele alınmıştır. Bu çözüm formunun sınır-değer probleminde kullanılmasıyla, lineer Rayleigh
dalgalarının seküler denkleminin (dispersiyon bağıntısı) açık formu dalga hızı ve homojen
olmayan profile göre elde edilmiştir.
GİRİŞ
Rayleigh dalgaları yeryüzü yüzeyinde sismik bir dalganın yayılımını modelleyen, deprem
tarafından üretilen en yıkıcı tipte sismik dalga olduğu için jeofizikte önemli bir role sahiptir.
Ayrıca bu dalgaların, elektronik dünyasındaki ilerlemelerle birlikte endüstri dünyasında diğer
uygulama alanlarına da sahip oldukları bilinmektedir. Bunlardan bazıları: yüksek frekanslı
akustik dalga filtrelerinin imalatı; cep telefonları, dedektörler, sensörler, minyatür motorlar
gibi günlük elektronik cihazlarda kullanılan transformatörler; otomotiv veya havacılık
endüstrisinde kullanılan tahribatsız muayene teknolojilerinde; fizik, tıp, mühendislik
alanlarında katıların elastik özelliklerinin akustik dalgalar kullanılarak belirlenmesi; tıp, petrol
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aramalarında kullanılan ultrasonik görüntüleme teknikleri, şeklinde sıralanabilirler.
Teknolojideki ve endüstrideki yaygın uygulama alanlarına sahip oldukları için, izotropik
homojen lineer viskoelastik malzemelerden oluşan ortamlarda düzlem dalgalarının yayılması
problemleri yoğun olarak literatürde ilgi görmüştür [1-6]. Bu tür problemlerin incelenmesinde
bir alt problem sınıfı olarak, gerilme etkileri ve malzeme hafızası arasındaki bağıntıların hem
dalgaların biçimini hem de yayılma hızını nasıl etkilediği problemleri ele alınabilir. Yarısonsuz uzayı dolduran viskoelastik izotropik katı içindeki Rayleigh yüzey dalgalarının
yayılımı üzerine hafıza etkileri birçok makalede araştırılmıştır (bkz. Currie ve diğ. [7], Currie
ve O'Leary [8] ve O'Leary [9]). Romeo [10] genel viskoelastik problemin harmonik
çözümlerini düşünmüş ve ilgili seküler denklemin incelenmesi için Nkemzi [11] tarafından
ortaya konan bir sonucu kullanmıştır. Bu çalışmaların hepsi, homojen dalga çözümünün
yavaşlık vektörü / frekans çifti ile temsil edilmesine dayanır, yani 𝒖𝒓 parçacık yerdeğiştirme
vektörü bileşenlerini göstermek üzere
𝒖𝒓(𝒙, 𝒕) = 𝑨𝒓 𝒆𝒊𝝎(𝒔𝒑𝒙𝒑−𝒕)

(1)

şeklindedir. Burada 𝒔𝒑 , kompleks yavaşlık vektörünün bileşenleri, 𝝎 reel açısal frekans, ve 𝑨𝒓
sabit kompleks genlik vektörünün bileşenlerini göstermektedir. Bu çözüm formu sadece
elastik malzemeden oluşan dalga kılavuzunda yayılan harmonik çözüm formundan farklıdır.
[7] çalışmasında gösterildiği üzere bu çözüm formunda birden fazla yüzey dalga çözümü söz
konusu olabilir ve ayrıca dalgaların hızı bünye dalga hızından büyük olabilir [13]. Fakat
sonsuz zamandaki bazı özel kriterler altında, belli bir dalga sayısı için tek bir viskoelastik
yüzey dalgası çözümü vardır [12]. Ayrıca, [7]’de verilmiş reel değerli açısal frekansa sahip
zamanla sönümlü eliptik olarak polarize edilmiş sinüs şeklindeki dalga çözümü (1), üstel
derecelendirilmiş ortamlarda yayılan Rayleigh tipi yüzey dalga çözümünü zaman sonsuza
gittiğinde sağlayamamaktadır. Buna ek olarak, dalga yayılımı olayının fiziğine ters bir
şekilde, (1) çözümü maddesel değişkenlere göre, sonsuz enerji ortaya çıkarabilmektedir [13].
Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı üstel derecelendirilmiş ortamlarda (1) çözüm formu
kullanılamamaktadır. [13] çalışmasında, Kelvin-Voigt tipi viskoelastik malzemeden oluşan
üstel derecelendirilmiş yarı sonsuz uzayda yayılan Rayleigh dalgalarının yayılması problemi
için farklı olarak, zamanla sönen
𝒖𝒓(𝒙, 𝒕) = 𝑨𝒓 𝒆𝒊𝜿(𝒏𝒔 𝒙𝒔−𝒗𝒕)
(2)
düzlem dalga çözümü ele alınmıştır. Burada 𝑨𝒓 kompleks sabit genlik vektörünü, 𝜿 reel
değerli dalga sayısını ve 𝒏𝒔 yayılma yönünü tanımlayan reel birim vektörün bileşenlerini
temsil etmektedir. 𝒗 kompleks bir parametre olmak üzere , 𝑹𝒆(𝒗) > 𝟎 dalga hızını ve 𝑰𝒎(𝒗) ≤
𝟎 kabulu altında, 𝐞𝐱𝐩[𝜿𝑰𝒎(𝒗)𝒕] terimi zamanla sönümü ifade etmektedir. (2) çözüm formu;
dalga hızının kompleks olmasına izin vermekte olup, ayrıca zaman sonsuza gittiğinde
çözümün sıfıra gitmesine ve fiziksel gerçeklere uygun olacak şekilde enerjinin zamana ve
konuma göre sınırlı kalmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca [13] çalışmasında, (2) çözüm
formu kullanılarak ilgili viskoelastik yarı uzayda yayılan Rayleigh dalgalarının sağladığı
seküler denklemin (dispersiyon bağıntısı) açık hali hiperelastik ve viskoelastik malzeme
sabitlerine bağlı şekilde elde edilmiştir.
Bu çalışmada, [13] çalışmasından farklı olarak hiperelastik bir malzemeden oluşan düzgün ve
sonlu kalınlıklı bir tabaka ile kaplı Kelvin-Voigt tipi bir viskoelastik malzemeden oluşan yarı
sonsuz uzayda yayılan Rayleigh dalgalarının yayılımı problemi incelenmiştir. [13]
çalışmasına benzer şekilde, (2) formundaki çözüm formunu, ilgili yayılma problemini
gerilmeler cinsinden betimleyen denklemlerde kullanılarak, Rayleigh dalgalarının sağlaması
gereken dispersiyon bağıntısı türetilmiştir. Daha sonra bazı seçilen özel malzeme modelleri
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için bu dispersiyon bağıntısı sayısal olarak incelenerek, Rayleigh dalgalarının varlığı ve
tekliği konusunda bazı sonuçlara ulaşılmıştır.
TEMEL DENKLEMLER ve FORMÜLASYON
Bu bölüm boyunca düzenli bir B bölgesinin homojen ve izotropik bir Kelvin-Voigt
viskoelastik malzeme ile doldurulduğunu varsayalım. Doğal durumun gerilmesiz olduğu göz
önüne alındığında, kütle kuvvetinin olmadığı durumda lineer teori için alan denklemler
sistemi [14] aşağıda verilmiştir:
Hareket denklemleri,
¨

𝑻𝒓𝒍,𝒓 = 𝝆𝒖𝒍 , (𝒙, 𝒕) ∈ 𝑩 × (𝟎, ∞)

(3)
şeklinde olmak üzere , 𝝆 , t=0 anındaki yoğunluğu, 𝑻𝒓𝒍 birinci tür Piola-Kirchhoff gerilme
tensörünün bileşenlerini ve 𝒖𝒍 ise yerdeğiştirme vektör alanının bileşenlerini göstermektedir.
Bir alan büyüklüğünün üstünde yeralan iki nokta ise zamana göre türevi temsil etmektedir.
Temel (bünye) denklemleri,
˙

˙

𝑻𝒓𝒍 = 𝝀𝟎 𝒆𝒎𝒎 𝜹𝒓𝒍 + 𝟐𝝁𝟎 𝒆𝒓𝒍 + 𝝀∗ 𝒆𝒎𝒎 𝜹𝒓𝒍 + 𝟐𝝁∗ 𝒆𝒓𝒍

(4)
şeklinde olmak üzere , 𝜹𝒓𝒍 Kronecker deltayı, 𝝀𝟎 ve 𝝁𝟎 Lamé sabitlerini, 𝝀∗ ve 𝝁∗ viskosite
𝟏
sabitlerini göstermektedir ve 𝒆𝒓𝒍 = 𝟐 (𝒖𝒓,𝒍 + 𝒖𝒍,𝒓) şeklindedir.
Diğer taraftan disipasyon eşitsizliği
˙

˙

˙

˙

𝝀∗ 𝒆𝒎𝒎 𝒆𝒏𝒏 + 𝟐𝝁∗ 𝒆𝒓𝒍 𝒆𝒓𝒍 ≥ 𝟎
𝟐
𝝁
𝟑 ∗

(5)
𝟐
𝝀𝟎 + 𝝁𝟎
𝟑

formundadır ve 𝝁∗ ≥ 𝟎 , 𝝀∗ +
≥ 𝟎 ayrıca 𝝁𝟎 ≥ 𝟎 ,
≥𝟎
olduğunu kabul
edilmektedir [14]. Bu bağıntılar hareket denklemlerinde yerine yazılırsa aşağıdaki diferansiyel
denklem sistemi elde edilir:
˙

˙

¨

𝝁𝟎 ∆𝒖𝒍 + (𝝀𝟎 + 𝝁𝟎 )𝒖𝒎,𝒎𝒍 + 𝝁∗ ∆𝒖𝒍 + (𝝀∗ + 𝝁∗ )𝒖𝒎,𝒎𝒍 = 𝝆𝒖𝒍

(6)
Not: viskosite sabitleri özdeş olarak sıfır olduğunda yukarıdaki denklemler homojen,
izotropik elastik bir malzeme ile dolu ortama ait denklemlere indirgenmektedir. Elastisite
teorisinden bilindiği üzere, disipasyon enerjisinin varlığı nedeniyle (6) denklemi, zaman
sınırsız olarak büyürken üstel olarak sıfıra yaklaşan çözümlere sahiptir.
BİR HOMOJEN İSOTROP KELVİN-VOIGT VİSKOELASTİK UZAYDA ZAMANDA
SÖNEN DÜZLEM DALGALAR
Bu bölümde zamanla sönen
𝒖𝒓(𝑿, 𝒕) = 𝑨𝒓 𝒆𝒊𝜿(𝒏𝒔𝑿𝒔−𝒗𝒕) + +𝒌. 𝒆.
(7)
formunda düzlem dalga formunu göz önüne alıyoruz. Burada k.e. kendinden önce gelen
ifadenin kompeks eşleniğini göstermektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, 𝐈𝐦(𝒗) ≤ 𝟎
olduğu kabul edilmektedir. Burada dikkat edilirse eğer 𝐈𝐦(𝒗) = 𝟎 ise bu durumda zamanda
harmonik olarak değişen sönümlenmeyen (undamped) dalga elde edilmiş olur. 𝐈𝐦(𝒗) < 𝟎
durumunda zamanda sönümlenen dalgalar elde edilir. (7) çözüm formu (6) ile verilen hareket
denkleminde yerine yazılırsa 𝝀 = 𝝀𝟎 − 𝒊𝜿𝒗𝝀∗ ve 𝝁 = 𝝁𝟎 − 𝒊𝜿𝒗𝝁∗ olarak tanımlanmak üzere
[(𝝁 − 𝝆𝒗𝟐 )𝜹𝒓𝒍 + (𝝀 + 𝝁)𝒏𝒓𝒏𝒍 ]𝑨𝒓 = 𝟎
(8)
denklemi elde edilir. (8) denkleminin sıfırdan farklı çözümü için
𝐝𝐞𝐭[(𝝁 − 𝝆𝒗𝟐 )𝜹𝒓𝒍 + (𝝀 + 𝝁)𝒏𝒓𝒏𝒍 ] = 𝟎
(9)
karakteristik denklemin gerçeklenmesi gerekir. (9) denkleminden
𝟐

(𝝁 − 𝝆𝒗𝟐 ) (𝝀 + 𝟐𝝁 − 𝝆𝒗𝟐 ) = 𝟎
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

(10)
849

Ahmetolan1, Demirci2 ve Dobie3

denklemi elde edilir. (10) denkleminin 𝒗 için çözümleri
𝟏
𝟐

𝟏
𝟐

∗𝟐
∗𝟐
𝟐
𝟐 ∗𝟒
𝒗𝟏 = (√𝟒𝒄𝟐𝟏 − 𝜿𝟐 𝒄∗𝟒
𝟏 − 𝒊𝜿𝒄𝟏 ), 𝒗𝟐 = (√𝟒𝒄𝟐 − 𝜿 𝒄𝟐 − 𝒊𝜿𝒄𝟐 ),

olarak bulunur ve burada, 𝒄𝟏 , 𝒄𝟐 , 𝒄∗𝟏 ve 𝒄∗𝟐 sırasıyla
𝝀𝟎 +𝟐𝝁𝟎
,
𝝆

𝒄𝟏 = √

𝝁
𝝆

𝝀∗ +𝟐𝝁∗
,
𝝆

𝝁
𝝆

𝒄𝟐 = √ 𝟎, 𝒄∗𝟏 = √

𝒄∗𝟐 = √ ∗ ,

(11)

şeklinde tanımlanmışlardır. Yukarıdaki bağıntılardan açıktır ki viskoelastik ortamda zamanda
sönümlenen bir dalga, eğer 𝒄∗𝟏 < √𝟐𝒄𝟏 /𝜿 ve 𝒄∗𝟐 < √𝟐𝒄𝟐 /𝜿 eşitsizlikleri sağlanırsa mümkün
olabilmektedir. 𝒗 = 𝒗𝟏 için, (8) denklemi (−𝜹𝒓𝒍 + 𝒏𝒓𝒏𝒍 )𝑨𝒓 = 𝟎 denklemine indirgenir ve bu
durumda 𝑨𝒍 = (𝑨𝒎 𝒏𝒎 )𝒏𝒍 olur ve bu sonuç (7) çözümünde kullanılırsa,
𝒕

𝒊𝜿(𝒏𝒔 𝑿𝒔 −𝟐√𝟒𝒄𝟐𝟏 −𝜿𝟐 𝒄∗𝟒
𝟏 )

(𝑳)
𝒖𝒓 (𝑿, 𝒕) = 𝑨𝒍 𝒏𝒍 𝒆

𝟏 𝟐 ∗𝟐
𝒄𝟏

𝒏𝒓 𝒆−𝟐𝜿

+ 𝒌. 𝒆.

(12)

formunda bir uzun dalga çözümü elde edilir. 𝒗 = 𝒗𝟐 için, (8) denklemi (𝝀 + 𝝁)(𝑨𝒓 𝒏𝒓)𝒏𝒍 = 𝟎
formuna indirgenir ve 𝑨𝒎 𝒏𝒎 = 𝟎 bulunur. Bu durumda da (7) çözümü
𝒕

𝟏 𝟐 ∗𝟐
𝒊𝜿(𝒏𝒔 𝑿𝒔 −𝟐√𝟒𝒄𝟐𝟐 −𝜿𝟐 𝒄∗𝟒
𝟒 ) − 𝜿 𝒄𝟐
𝟐

(𝑻)
𝒖𝒓 (𝒙, 𝒕) = 𝑨𝒓 𝒆

𝒆

+ 𝒌. 𝒆.

(13)
formunda bir enlemesine dalga çözümü olarak elde edilir. Dikkat edilirse viskosite etkisinin
𝟐𝒄𝟐
𝜿

olmadığı durumda, 𝒄∗𝟏 < √𝟐𝒄𝟏 /𝜿 ve 𝒄∗𝟐 < √

ile verilen kısıtlama özdeş olarak sağlanır ve

dalga hızları 𝒗𝟏 ve 𝒗𝟐 elastik dalga hızları sırasıyla 𝒄𝟏 ve 𝒄𝟐 ile çakışır. Bu durumda da
dalgaların zamanda sönümlenmeyen dalgalar olacağı açıkça görülür [13].
ELASTİK HOMOJEN OLMAYAN BİR TABAKA İLE KAPLI ÜSTEL OLARAK
DERECELENDİRİLMİŞ VİSKOELASTİK BİR YARIM UZAYDA RAYLEİGH
DALGALARI
Başlangıç konumunda, h>0 olmak üzere
𝑫𝟏 = {(𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 )| − 𝒉 < 𝑿𝟐 < 𝟎, −∞ < 𝑿𝟏 < ∞, −∞ < 𝑿𝟑 < ∞}
(14)
bölgesini dolduran ve homojen olmayan elastik bir malzemeden oluşan sonlu ve düzgün
kalınlıklı bir tabaka, başlangıç konumunda
𝑫𝟐 = {(𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝑿𝟑 )|𝑿𝟐 > 𝟎, −∞ < 𝑿𝟏 < ∞, −∞ < 𝑿𝟑 < ∞}
(15)
bölgesini dolduran ve homojen olmayan izotrop Kelvin Voigt viskoelastik malzemeden
oluşan yarım uzayı kaplamaktadır. Bu tabakalı yarım uzayda 𝑿𝟏 ekseni boyunca yayılan 𝒙𝟏 =
(𝒎)
(𝒎)
𝑿𝟏 + 𝒖𝟏 (𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝒕), 𝒙𝟐 = 𝑿𝟐 + 𝒖𝟐 (𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , 𝒕) ve 𝒙𝟑 = 𝑿𝟑 , m=1,2 denklemleri ile tanımlanan
dalga hareketini gözönüne alalım. Burada parantez içindeki üst indis 1 ise ilgili büyüklük
tabakayı, 2 ise yarım uzayı temsil etmektedir. Dalga hareketine etki eden kütle kuvvetinin
bulunmadığını varsayalım. Elastik tabakaya ve yarım uzaya ait temel denklemler, sırasıyla
(𝟏)

(𝟏) (𝟏)

(𝟏) (𝟏)

𝑻𝒓𝒍 = 𝝀𝟎 𝒆𝒎𝒎 𝜹𝒓𝒍 + 𝟐µ𝟎 𝒆𝒓𝒍 ,
(𝟐)

(𝟐) (𝟐)

(𝟐) (𝟐)

(𝟐) ˙ (𝟐)

(𝟐) ˙ (𝟐)

𝑻𝒓𝒍 = 𝝀𝟎 𝒆𝒎𝒎 𝜹𝒓𝒍 + 𝟐µ𝟎 𝒆𝒓𝒍 + 𝝀∗ 𝒆𝒎𝒎 𝜹𝒓𝒍 + 𝟐µ∗ 𝒆𝒓𝒍

(16a,b)
şeklindedir. Dalga hareketi esnasında 𝑿𝟐 = −𝒉 serbest yüzeyi üzerinde gerilmelerin sıfır
olması koşulundan 𝑻(𝒎)
𝟐𝒓 = 𝟎, r=1,2; 𝑿𝟐 = 𝟎 ara yüzeyinde yerdeğiştirmelerin ve gerilmelerin
(𝟐)
(𝟏)
(𝟐)
sürekli olması koşulundan 𝒖(𝟏)
𝒓 = 𝒖𝒓 ve 𝑻𝟐𝒓 = 𝑻𝟐𝒓 , r=1,2 ve derinlik arttıkça, 𝑿𝟐 → ∞ ,
yerdeğiştirme ve gerilmelerin sıfıra gitmesi koşullarından, 𝒕 > 𝟎 için 𝐥𝐢𝐦 𝒖(𝟐)
𝒓 (𝑿, 𝒕) = 𝟎 ve
𝒙𝟐 →∞

(𝟐)

𝐥𝐢𝐦 𝑻𝒎𝒏 (𝑿, 𝒕) = 𝟎 sınır koşulları elde edilir.

𝒙𝟐 →∞

850

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Ahmetolan1, Demirci2 ve Dobie3

Bu çalışmada, pozitif 𝑿𝟏 ekseni boyunca 𝜿 dalga sayısı ile yayılan inhomojen düzlem
dalgaları gözönüne alalım. Tabaka ve yarım uzayı dolduran malzemelerin malzeme
parametreleri üstel olarak derinliğe bağlı olarak değişsin, yani, tabaka (m=1) ve yarım uzaya
(m=2) ait lineer elastik parametreler üstel derecelendirilmiş formda,
(𝒎)

𝝀𝟎

(𝒎)

= 𝒍(𝒎) 𝒆−𝟐𝝉𝑿𝟐 ,

µ𝟎

(𝒎)

= 𝒎(𝒎) 𝒆−𝟐𝝉𝑿𝟐 , 𝝆𝟎

= 𝑹(𝒎) 𝒆−𝟐𝝉𝑿𝟐 ,

(17)

alınırken; yarım uzaya ait lineer viskosite parametreleri de üstel derecelendirilmiş şekilde
(𝟐)

𝝀∗

(𝟐)

= 𝑳(𝟐) 𝒆−𝟐𝝉𝑿𝟐 , µ∗

= 𝑴(𝟐) 𝒆−𝟐𝝉𝑿𝟐

formunda olsunlar. Burada,
ve
reel sabitleri sırasıyla
𝟐
𝟐
(𝒎)
(𝒎)
(𝒎)
(𝟐)
(𝟐)
(𝟐)
𝑹
> 𝟎, 𝒍
+ 𝒎
> 𝟎 , 𝑴 ≥ 𝟎 ve 𝑳 + 𝑴 ≥ 𝟎 koşullarını sağlarlar.
𝟑
𝟑
𝒍(𝒎) ,

𝒎(𝒎) ,

𝑹(𝒎) ,

𝑳(𝟐)

𝑴(𝟐)

𝒎(𝒎)

(18)
> 𝟎,

Böyle bir ortamda yayılan dalgalar için aşağıdaki formda çözümleri arayalım [15]:
(𝒎)

𝒖𝒋

(𝒎) 𝒊(𝜿𝑿𝟏 −𝜿𝒗𝒕) −(𝜿𝒓(𝒎) 𝑿𝟐 +𝝉𝑿𝟐 )
𝒆
𝒆

(𝑿, 𝒕) = 𝑽𝒋

+ 𝒌. 𝒆. 𝒋 = 𝟏, 𝟐.

(19)

Burada 𝑽(𝒎)
’ler kompleks parametreler, 𝜿 dalga sayısı, 𝒗 ise 𝐑𝐞(𝒗) > 𝟎 ve 𝐈𝐦(𝒗) ≤ 𝟎
𝒋
koşullarını sağlayan kompleks bir parametre şeklinde tanımlanmaktadırlar. Ayrıca, dalgaların
yarı sonsuz uzayda derinlik arttıkça sönmeleri koşulunun gerçeklenmesi gerektiğinden 𝒓(𝒎)
kompleks bir parametre olmak üzere, 𝐑𝐞(𝒓(𝟐)) > |𝝉|/𝜿 koşulunu sağlaması gerektiği kabul
edilmektedir. (19)’da verilen çözüm formları (17) ve (18) lineer sabitler ile birlikte (16) da
verilen bünye denklemlerinde kullanılırsa
(𝟏)

𝝉
𝜿
𝝉

(𝟏)

(𝟏)

(𝟏) +𝝉 )𝑿 ]
𝜿 𝟐

+ 𝒌. 𝒆.,

(𝟏)

𝝉
𝒊𝜿[(𝑿𝟏 −𝒗𝒕)+𝒊(𝒓(𝟏) +𝜿)𝑿𝟐 ]

+ 𝒌. 𝒆.,

𝑻𝟏𝟏 = 𝒊𝜿 [(𝒍(𝟏) + 𝟐𝒎(𝟏) )𝑽𝟏 + 𝒊𝒍(𝟏) (𝒓(𝟏) − ) 𝑽𝟐 ] 𝒆𝒊𝜿[(𝑿𝟏 −𝒗𝒕)+𝒊(𝒓
(𝟏)

(𝟏)

𝑻𝟐𝟐 = 𝒊𝜿 [𝒍(𝟏) 𝑽𝟏 + 𝒊(𝒍(𝟏) + 𝟐𝒎(𝟏) ) (𝒓(𝟏) − ) 𝑽𝟐 ] 𝒆
𝜿

𝝉
𝜿

(𝟏)

(𝟏)

(𝟏)

𝝉
𝒊𝜿[(𝑿𝟏 −𝒗𝒕)+𝒊(𝒓(𝟏) +𝜿)𝑿𝟐 ]

𝑻𝟏𝟐 = 𝒊𝜿 [𝒊𝒎(𝟏) (𝒓(𝟏) − ) 𝑽𝟏 + 𝒎(𝟏) 𝑽𝟐 ] 𝒆
(𝟏)

𝝉
𝜿

(𝟏)

(𝟏)

𝝉
𝒊𝜿[(𝑿𝟏 −𝒗𝒕)+𝒊(𝒓(𝟏) +𝜿)𝑿𝟐 ]

𝑻𝟑𝟑 = 𝒊𝜿 [𝒍(𝟏) 𝑽𝟏 + 𝒊𝒍(𝟏) (𝒓(𝟏) − ) 𝑽𝟐 ] 𝒆
(𝟏)

+ 𝒌. 𝒆.,

+ 𝒌. 𝒆.,

(𝟏)

𝑻𝟏𝟑 = 𝑻𝟐𝟑 = 𝟎,

(20)

(𝟐)

𝝉
𝜿
𝝉

(𝟐)

(𝟐)

𝝉
𝒊𝜿[(𝑿𝟏 −𝒗𝒕)+𝒊(𝒓(𝟐) +𝜿)𝑿𝟐 ]

+ 𝒌. 𝒆.,

(𝟐)

(𝟐) +𝝉 )𝑿 ]
𝜿 𝟐

+ 𝒌. 𝒆.,

𝑻𝟏𝟏 = 𝒊𝜿 [(𝝀(𝟐) + 𝟐𝝁(𝟐) )𝑽𝟏 + 𝒊𝝀(𝟐) (𝒓(𝟐) − ) 𝑽𝟐 ] 𝒆
(𝟐)

(𝟐)

𝑻𝟐𝟐 = 𝒊𝜿 [𝝀(𝟐) 𝑽𝟏 + 𝒊(𝝀(𝟐) + 𝟐𝝁(𝟐) ) (𝒓(𝟐) − ) 𝑽𝟐 ] 𝒆𝒊𝜿[(𝑿𝟏−𝒗𝒕)+𝒊(𝒓
𝜿

𝝉
𝜿

(𝟐)

(𝟐)

(𝟐)

(𝟐) +𝝉 )𝑿 ]
𝜿 𝟐

+ 𝒌. 𝒆.,

(𝟐)

(𝟐) +𝝉 )𝑿 ]
𝜿 𝟐

+ 𝒌. 𝒆.,

𝑻𝟏𝟐 = 𝒊𝜿 [𝒊𝝁(𝟐) (𝒓(𝟐) − ) 𝑽𝟏 + 𝝁(𝟐) 𝑽𝟐 ] 𝒆𝒊𝜿[(𝑿𝟏−𝒗𝒕)+𝒊(𝒓
(𝟐)

(𝟐)

𝝉
𝜿

𝑻𝟑𝟑 = 𝒊𝜿 [𝝀(𝟐) 𝑽𝟏 + 𝒊𝝀(𝟐) (𝒓(𝟐) − ) 𝑽𝟐 ] 𝒆𝒊𝜿[(𝑿𝟏 −𝒗𝒕)+𝒊(𝒓
(𝟐)

(𝟐)

𝑻𝟏𝟑 = 𝑻𝟐𝟑 = 𝟎.

şeklinde gerilme bileşenleri elde edilir.
Burada 𝝀(𝟐) = 𝒍(𝟏) − 𝒊𝜿𝒗𝑳(𝟐) , 𝝁(𝟐) = 𝒎(𝟏) − 𝒊𝜿𝒗𝑴(𝟐) şeklinde tanımlanmıştır. (20) bağıntıları
ve (19) çözüm formları tabaka ve yarımuzaya ait temel denklemlerde yerlerine yazılırsa
(𝒎)
(𝑽(𝒎)
𝟏 , 𝑽𝟐 ) için aşağıdaki homojen cebrik denklem sistemi elde edilir:
(𝒎)

𝟐

[−𝒄𝟔𝟔 (𝒓(𝒎) −

𝝉𝟐
𝝉
𝝉
(𝒎) (𝒎)
(𝒎)
(𝒎)
(𝒎)
(𝒎)
) + 𝒄𝟏𝟏 𝑬𝟏 ] 𝑽𝟏 + 𝒊 [𝒄𝟔𝟔 (𝒓(𝒎) + ) + 𝒄𝟏𝟐 (𝒓(𝒎) − )] 𝑽𝟐 = 𝟎,
𝟐
𝜿
𝜿
𝜿
𝝉
𝝉
(𝒎)
(𝒎)
(𝒎)
𝒊 [𝒄𝟔𝟔 (𝒓(𝒎) − ) + 𝒄𝟏𝟐 (𝒓(𝒎) + )] 𝑽𝟏
𝜿
𝜿
(𝒎)

𝟐

+ [−𝒄𝟏𝟏 (𝒓(𝒎) −

𝝉𝟐
𝜿𝟐

(𝒎) (𝒎)

(𝒎)

) + 𝒄𝟔𝟔 𝑬𝟏 ] 𝑽𝟐

=𝟎

(21)

Burada
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(𝟏)

(𝟏)

(𝟏)

(𝟏)

(𝟏)

𝒄𝟏𝟐 = 𝒍(𝟏) , 𝒄𝟔𝟔 = 𝒎(𝟏) , 𝒄𝟏𝟏 = 𝒄𝟏𝟐 + 𝟐𝒄𝟔𝟔 ,
(𝟐)

(𝟐)

(𝟐)

(𝟐)

(𝟐)

𝒄𝟏𝟏 = 𝒄𝟏𝟐 + 𝟐𝒄𝟔𝟔 , 𝒄𝟏𝟐 = (𝒍(𝟐) − 𝒊𝜿𝒗𝑳(𝟐) ), 𝒄𝟔𝟔 = (𝒎(𝟐) − 𝒊𝜿𝒗𝑴(𝟐) ),
(𝒎)

𝑬𝟏

=𝟏−

𝑹(𝒎) 𝒗𝟐
(𝒎)
𝒄𝟏𝟏

(𝒎)

𝑬𝟐

,

(22)

𝑹(𝒎) 𝒗𝟐

=𝟏−

(𝒎)

𝒄𝟔𝟔

şeklinde tanımlanırlar. (21) homojen cebirsel denklem sisteminin sıfırdan farklı çözümlerinin
var olması, yani dalgaların yayılma koşulundan
𝟒

(𝒎)

𝒓(𝒎) − (𝑬𝟏

(𝒎)

+ 𝑬𝟐

+𝟐

𝟐
𝝉𝟐
) 𝒓(𝒎)
𝟐
𝜿

(𝒎) (𝒎)

+ 𝑬𝟏 𝑬𝟐

(𝒎)

(𝒎)

+ (𝑬𝟏

+ 𝑬𝟐

(𝒎)

+𝟒

𝒄𝟏𝟐

(𝒎)
𝒄𝟏𝟏

)

𝝉𝟐
𝜿𝟐

+

𝝉𝟒
𝜿𝟒

= 𝟎 (23)

bağıntısı elde edilir. Dikkat edilirse (23) denkleminin çözümlerinin 𝝉 parametresine bağlı
olduğu gözlemlenebilir ve denklemin kökleri
𝒓(𝒎)

𝟐
𝟏,𝟐

𝟏
𝟐

(𝒎)

= [𝑬𝟏

(𝒎)

+ 𝑬𝟐

+𝟐

𝝉𝟐
𝜿𝟐

(𝒎)

± √(𝑬𝟏

(𝒎)

(𝒎) 𝟐

𝒄𝟏𝟐 𝝉𝟐
(𝒎) 𝜿𝟐 ]
𝒄

− 𝑬𝟐 ) − 𝟏𝟔

(24)

𝟏𝟏

olarak bulunurlar. Burada dikkat edilmesi gereken durum, yarı sonsuz uzayda derinlik arttıkça
|𝝉|
|𝝉|
(𝟐)
dalgaların sönmesi koşulundan, Re( 𝒓(𝟐)
𝟏 ) > 𝜿 ve Re( 𝒓𝟐 ) > 𝜿 olmalıyken, tabaka için ise
böyle bir kısıtlama söz konusu olmamasıdır. Bu nedenle yarı sonsuz uzaya ait çözümlerde
(𝟐)
sadece 𝒓(𝟐)
𝟏 ve 𝒓𝟐 ’ye karşı gelen terimler çözüm formuna dahil edilirken, tabakaya ait
(𝟏)
çözümlerde ±𝒓(𝟏)
𝟏 ve ±𝒓𝟐 ’ e karşı gelen terimler de dahil edilmelidir. Gerekli ara işlemlerden
(𝒎)
sonra (19) da yeralan 𝑽(𝒎)
parametreleri aşağıdaki şekilde bulunurlar:
𝟏 ve 𝑽𝟐
(𝒎)

𝒓 = ±𝒓𝟏

(𝒎)

𝟏 𝒄𝟏𝟏

(𝒎)

𝑽𝟏± = [

için

𝜿

(𝒎)
𝒄𝟔𝟔

𝒊
𝜿

(𝒎)

𝝉𝟐

(𝒎)

(−(±𝒓𝟏 )𝟐 +

𝜿𝟐

𝝉
𝜿

(𝒎)

𝑽𝟐± = − [(±𝒓𝟏 )𝟐 − +
(𝒎)

𝒓 = ±𝒓𝟐

(𝒎)

𝒊
𝜿

(𝒎)

𝝉
𝜿

(𝒎)

𝑽𝟏± = 𝑼𝟏± = − [(±𝒓𝟐 )𝟐 + +

için

(𝒎)

𝟏
𝜿

(𝒎)

(𝒎)

𝑽𝟐± = 𝑼𝟐± = [(−(±𝒓𝟐 )𝟐 +

(𝒎)

) + 𝑬𝟐 ] ,

(𝒎)

𝒄𝟏𝟐

(𝒎)

𝒄𝟔𝟔

(𝒎)

𝒄𝟏𝟐

(𝒎)
𝒄𝟔𝟔

𝝉𝟐
)
𝜿𝟐

𝝉
𝜿

(𝒎)

((±𝒓𝟏 ) + )].

(25a,b)

𝝉
𝜿

(𝒎)

((±𝒓𝟐 ) − )] ,
(𝒎)

+

𝒄𝟏𝟏

(𝒎)

𝒄𝟔𝟔

(𝒎)

𝑬𝟏 ].

(26a,b)

Bu çalışmada tabakalı yarım uzayda Rayleigh dalgası yayılım problemi ile ilgilenildiği için
çözüm formları aşağıdaki şekilde alınır;
(𝟏) 𝝉
−𝜿)𝑿𝟐

(𝟏)
(𝟏) (𝟏) −𝜿(𝒓𝟏
𝒖𝟏 (𝑿, 𝒕) = [𝜹𝟏 𝑽𝟏+ 𝒆
(𝟏)

(𝟏)

(𝟏) 𝝉
−𝜿(−𝒓𝟐 −𝜿)𝑿𝟐

𝜹𝟒 𝑼𝟏− 𝒆

(𝟏) 𝝉
− )𝑿𝟐
𝜿

(𝟏)

(𝟏) 𝝉
𝜿

(𝟏) −𝜿(−𝒓𝟐 − )𝑿𝟐

(𝟏) 𝝉

(𝟏) −𝜿(𝒓𝟐 − )𝑿𝟐
𝜿

(𝟏) 𝝉

(𝟏) (𝟏) −𝜿(−𝒓𝟏 − )𝑿𝟐
𝜿

+ 𝜹𝟑 𝑽𝟏− 𝒆

+

] 𝒆𝒊𝜿(𝑿𝟏−𝒗𝒕) + 𝒌. 𝒆.,

(𝟏)
(𝟏) (𝟏) −𝜿(𝒓𝟏
𝒖𝟐 (𝑿, 𝒕) = [𝜹𝟏 𝑽𝟐+ 𝒆

𝜹𝟒 𝑼𝟐− 𝒆

(𝟏)

+ 𝜹𝟐 𝑼𝟏+ 𝒆

(𝟏)

(𝟏) 𝝉
𝜿

(𝟏) −𝜿(𝒓𝟐 − )𝑿𝟐

+ 𝜹𝟐 𝑼𝟐+ 𝒆

(𝟏) 𝝉
𝜿

(𝟏) (𝟏) −𝜿(−𝒓𝟏 − )𝑿𝟐

+ 𝜹𝟑 𝑽𝟐− 𝒆

+

] 𝒆𝒊𝜿(𝑿𝟏−𝒗𝒕) + 𝒌. 𝒆. ,
(𝟏) 𝝉
−𝜿)𝑿𝟐

(𝟐)
(𝟐) (𝟐) −𝜿(𝒓𝟏
𝒖𝟏 (𝑿, 𝒕)𝟐 [𝜹𝟏 𝑽𝟏+ 𝒆

(𝟐)

(𝟐) 𝝉

(𝟐) −𝜿(𝒓𝟐 − )𝑿𝟐
𝜿

+ 𝜹𝟐 𝑼𝟏+ 𝒆

(𝟐) 𝝉
−𝜿)𝑿𝟐

(𝟐)
(𝟐) (𝟐) −𝜿(𝒓𝟏
𝒖𝟐 (𝑿, 𝒕) = [𝜹𝟏 𝑽𝟐+ 𝒆

(𝟐)

(27a-d)

(𝟐) 𝝉

] 𝒆𝒊𝜿(𝑿𝟏−𝒗𝒕) + 𝒌. 𝒆.,

(𝟐) −𝜿(𝒓𝟐 − )𝑿𝟐
𝜿

+ 𝜹𝟐 𝑼𝟐+ 𝒆

] 𝒆𝒊𝜿(𝑿𝟏 −𝒗𝒕) + 𝒌. 𝒆. .

Burada 𝜹(𝒎)
𝒋 , 𝒋 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒 parametreleri, kompleks parametrelerdir. Bu çözüm formları
gerilme tensör bileşenlerinde kullanılırsa
(𝒎)

(𝒎) (𝒎)

(𝒎) 𝝉
+ )𝑿2
𝜿

𝑻12 = [𝜹1 𝒀12+𝒆−𝜿(𝒓1
(𝒎) (𝒎)

𝜹4 𝒁12−𝒆
852

(𝒎) 𝝉
−𝜿(−𝒓2 + )𝑿2
𝜿

(𝒎) (𝒎)

(𝒎) 𝝉
+ )𝑿2
𝜿

+ 𝜹2 𝒁12+ 𝒆−𝜿(𝒓2

] 𝒆𝒊𝜿(𝑿1−𝒗𝒕) + 𝒌. 𝒆.,
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(𝒎) (𝒎)

(𝒎) 𝝉
+ )𝑿2
𝜿

+ 𝜹3 𝒀12−𝒆−𝜿(−𝒓1

+

(28a,b)
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(𝒎) (𝒎)

(𝒎)

(𝒎) 𝝉
+ )𝑿2
𝜿

𝑻22 = [𝜹1 𝒀22+𝒆−𝜿(𝒓1

(𝒎) 𝝉
+ )𝑿2
𝜿

(𝒎) (𝒎)

(𝒎) 𝝉
+ )𝑿2
𝜿

(𝒎) (𝒎)

+ 𝜹2 𝒁22+ 𝒆−𝜿(𝒓2

+ 𝜹3 𝒀22−𝒆−𝜿(−𝒓1

𝝉

(𝒎)
(𝒎) (𝒎)
𝜹4 𝒁22−𝒆−𝜿(−𝒓2 +𝜿)𝑿2 ]𝒆𝒊𝜿(𝑿1−𝒗𝒕)

+

+ 𝒌. 𝒆..
bulunur. Burada açıktır ki 𝑚 = 2 için, yani yarı sonsuz uzaya ait gerilme tensör bileşenlerinde
(2)
(2)
(𝒎)
(𝒎)
(𝒎)
(𝒎)
𝒀22− = 0 ve 𝒁22− = 0 ’dır. 𝒀12± , 𝒀22± , 𝒁12± , 𝒁22± katsayıları, malzeme parametreleri,
dalga sayısı ve heterojenlik parametresine bağlı katsayılardır.
(27) çözüm formları ve (28) gerilme tensör bileşenleri sınır koşullarında kullanılırsa
(1)

(1)

𝒀12+𝑒 𝒉𝜅𝑟1 

𝑀=

(1)

(1)

𝒁12+𝑒 𝒉𝜅𝑟2

(1)



(1)

(1)

(1)

𝒀12−𝑒 −𝒉𝜅𝑟1 

𝒁12− 𝑒 −𝒉𝜅𝑟2

0 0


(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
0 0
𝒀22+𝑒 𝒉𝜅𝑟1  𝒁22+𝑒 𝒉𝜅𝑟2
𝒀22−𝑒 −𝒉𝜅𝑟1  𝒁22− 𝑒 −𝒉𝜅𝑟2
(𝟏)
(𝟏)
(𝟐)
(𝟐)
(𝟏)
(𝟏)
𝑽𝟏+  𝑼𝟏+
−𝑽𝟏+  −𝑼𝟏+
𝑽𝟏−  𝑼𝟏−
 (𝟏)
 (𝟐)
(𝟏)
(𝟏)
(𝟏)
(𝟐)
𝑽𝟐+  𝑼𝟐+
𝑽𝟐−  𝑼𝟐−
−𝑽𝟐+  −𝑼𝟐+
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
−𝒀12+ −𝒁12+
𝒀12+ 𝒁12+
𝒀12− 𝒁12−
 (1)
 (2)
(𝟐)
(1)
(1)
(1)
−𝒀22+ −𝑼𝟐𝟐+ )
𝒀22− 𝒁22−
( 𝒀22+ 𝒁22+

(29)

ve
𝜹 = (𝛿1(1)

(1)

(1)
(1)
𝛿3 𝛿4

𝛿2

(2) 𝑇

(2)

𝛿1

𝛿2 )

(30)

olmak üzere
𝑴𝜹 = 𝟎
(31)
homojen denklem sistemi elde edilir. Yukarıda da ifade edildiği üzere böyle bir denklem
sisteminin sıfırdan farklı çözümünün olması için katsayılar matrisinin determinantı sıfır
olmalıdır. Bu bağıntı, çalışmada söz konusu olan dalga kılavuzunda yayılan Rayleigh
dalgalarının sekuler denklemini verir:
𝝃1 𝜼2 − 𝝃2 𝜼1 = 0.

(32)

Burada
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

𝝃1 = 𝑺1 𝐂𝐨𝐬𝐡(𝒉𝜅𝑟1 ) + 𝑺2 𝐒𝐢𝐧𝐡(𝒉𝜅𝑟1 ) + 𝑺3 𝐂𝐨𝐬𝐡(𝒉𝜅𝑟2 ) + 𝑺4 𝐒𝐢𝐧𝐡(𝒉𝜅𝑟2 ),
(1)

(1)

𝝃2 = 𝑭1 𝐂𝐨𝐬𝐡(𝒉𝜅𝑟1 ) + 𝑭2 𝐒𝐢𝐧𝐡(𝒉𝜅𝑟1 ) + 𝑭3 𝐂𝐨𝐬𝐡(𝒉𝜅𝑟2 ) + 𝑭4 𝐒𝐢𝐧𝐡(𝒉𝜅𝑟2 ),
(1)

(1)

(1)

(1)

𝜼1 = 𝑲1 𝐂𝐨𝐬𝐡(𝒉𝜅𝑟1 ) + 𝑲2 𝐒𝐢𝐧𝐡(𝒉𝜅𝑟1 ) + 𝑲3 𝐂𝐨𝐬𝐡(𝒉𝜅𝑟2 ) + 𝑲4 𝐒𝐢𝐧𝐡(𝒉𝜅𝑟2 )
(33)
(1)

(1)

(1)

,

(1)

𝜼2 = 𝑱1 𝐂𝐨𝐬𝐡(𝒉𝜅𝑟1 ) + 𝑱2 𝐒𝐢𝐧𝐡(𝒉𝜅𝑟1 ) + 𝑱3 𝐂𝐨𝐬𝐡(𝒉𝜅𝑟2 ) + 𝑱4 𝐒𝐢𝐧𝐡(𝒉𝜅𝑟2 ),
Burada 𝑺𝑖 , 𝑭𝑖 ,
(𝒎)

(𝒎)

(𝒎)

(𝒎)

(𝒎)

(𝒎)

(𝒎)

𝑲𝑖 ve 𝑱𝑖 (i=1,2,3,4) katsayılarının 𝒀12± , 𝒀22± , 𝒁12± , 𝒁22± , 𝑽𝟏± ,
(𝒎)

𝑽𝟐± ,𝑼𝟏± ve 𝑼𝟐± katsayılarına bağlı oldukları açıktır.
Yarı sonsuz uzaya ait viskosite parametreleri sıfır kabul edildiğinde, ayrıca hem tabaka hem
de yarım uzaya ait lineer parametrelerin üstel olarak derecelenmesini gösteren heterojenlik
parametresi 𝜏 sıfır kabul edildiğinde (32) ile verilen denklem homojen elastik bir tabaka ile
kaplı homojen bir elastik yarım uzayda yayılan lineer Rayleigh dalgalarına ait dispersiyon
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bağıntısına indirgenmektedir. Gelecekte yapılacak bir çalışmada, (32) ile verilen denklemin
analizinin, seçilen bazı özel malzeme parametreleri için sayısal olarak gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir.
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YIĞMA DUVARLARIN MAKRO MODELLEMESİ İÇİN YENİ BİR
ELASTİSİTE MODÜLÜ EŞİTLİĞİNİN İNCELENMESİ
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Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ
2
İller Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara
ABSTRACT
In this study, an elasticity modulus equality based on macro modeling technique is proposed
for some strength formulation belong to masonry walls. The elasticity modulus equality is
obtained by using composite material theory. Load-displacement curves belong to
experimental test results of Eindhoven masonry walls are used for investigation of
effectiveness of proposed elasticity modulus equality. In the numerical solutions, DruckerPrager material model is selected for nonlinear behavior of the material. It is seen that least
difference between experimental test and numerical solution results is obtained for Eurocode
6 equality with regard to ultimate load capacity. As a result, it is indicated that proposed
formulation and Eurocode 6 equality can be used together when obtaining ultimate load
capacity of a masonry wall by using static pushover analysis.
ÖZET
Bu çalışmada, yığma duvarlara ait bazı dayanım eşitlikleri için makro modelleme tekniğine
dayalı bir elastisite modülü formülasyonu önerilmiştir. Söz konusu bu elastisite modülü
eşitliği, kompozit malzeme teorisi yardımıyla elde edilmiştir. Önerilen elastisite modülü
eşitliğinin etkinliğinin incelenmesi amacıyla Eindhoven yığma duvarlarının deneysel
sonuçlarına ait yük-yer değiştirme eğrileri kullanılmıştır. Nümerik çözümlerde malzemelerin
lineer olmayan davranışı için Drucker-Prager malzeme modeli seçilmiştir. Nümerik
çözümlerin sonucunda tüm Eindhoven duvarları için maksimum taşıma yükü kapasitesi
açısından deney ve nümerik sonuçlar arasındaki farkın en az olduğu çözümlerin Eurocode 6
eşitliği için elde edildiği görülmüştür. Sonuç olarak, statik itme analiziyle bir yığma duvarın
maksimum taşıma gücü elde edilirken önerilen formülasyon ile birlikte Eurocode 6 eşitliğinin
birlikte kullanılabileceği belirlenmiştir.
GİRİŞ
Yığma yapıların sayısal modellerle incelenmesi gelişen bilgisayar teknolojisiyle
yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte yığma yapıların analizinde sonlu ve ayrık eleman yöntemleri
gibi sayısal yaklaşımlar kullanılmaya başlanmıştır [1,2]. Genellikle sonlu eleman yöntemi,
tuğla/taş ve harç birimlerinin ayrı ayrı modellendiği mikro model [3] ile tuğla/taş ve harcın
eşdeğer bir malzemeye dönüştürülerek modellendiği makro modelleme tekniği de
kullanılmaktadır [4]. Ayrık eleman modellemesinde ise tuğla/taş ile harç arasında yer alan ara
yüzey bölgesi, sonlu elemanlarla diğer kısımlar ise rijit veya şekil değiştirebilen ayrık
elemanlarla modellenmektedir. Yığma duvarların analizinde kullanılan bu modelleme tekniği,
“Basitleştirilmiş mikro” veya “Meso” model olarak da adlandırılmaktadır [5,6].
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Şekil 1 Yığma duvarların a) Mikro, b) Meso ve c) Makro modelleme teknikleri [7].
DRUCKER-PRAGER MODELİ
von Mises kriterinin hidrostatik gerilme etkisini içerecek şekilde genelleştirilmesinden elde
edilmiştir. c kohezyona ve  içsel sürtünme açısına bağlı olarak ifade edilen Drucker-Prager
yaklaşımının akma yüzeyi dik bir koni biçiminde olup Şekil 2’ de görülmektedir [8]. Bu
grafiksel gösterim malzemenin çekme ve basınçtaki davranışlarının farklı olduğunu
göstermektedir. Şekil 2’ de görülen 1, 2 ve 3 büyüklükleri asal gerilmeleri temsil
etmektedir. Drucker-Prager yaklaşımında plastik şekil değiştirme hacimdeki değişimle birlikte
ortaya çıkmaktadır. Bu modelde eşdeğer gerilme,
1

1
2
 e  3   m   S T M  S 
2


(1)

olarak tanımlanmaktadır [8].
 3
Drucker-Prager
Mohr-Coulomb

 1 = 2

=

3

Von Mises
ot
c c

()

 2

 1

Şekil 1. Drucker-Prager, Mohr-Coulomb ve Von Mises akma yüzeyleri.
burada, m ortalama gerilmeyi (Hidrostatik gerilme), {S} deviatorik gerilme vektörünü, M 
diyagonel dışı terimleri sıfır olan sabitler matrisini göstermektedir.  ise bir malzeme sabiti
olup,
2 sin 
(2)

3 3  sin  
bağıntısıyla belirtilebilir. Malzemenin akma gerilmesi y,
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Soyisim1, Soyisim2 ve Soyisim3

y

6 c cos
3 3  sin  

(3)

formunda verilmektedir. Buradan akma yüzeyini belirten akma kriteri,

F  e  y  0

(4)

olarak ifade edilebilir. Akma yüzeyi; Şekil 2’ de görüldüğü gibi altıgen olan Mohr-Coulomb
akma yüzeyinin köşelerine temas ederek çevreleyecek şekilde malzeme parametrelerine sahip
bir koni biçimindedir [8].
MAKRO MODELLEME TEKNİĞİNDE AMPRİK ÜSTEL İFADELERLE
HOMOJENLEŞTİRME
Yığma duvarlar, taş/tuğla ve harç ile kompozit bir malzeme özelliğine sahiptir. Bu nedenle
her iki malzemeye eşdeğer bir malzeme belirlemek için kompozit malzeme birleşim
yöntemleri kullanılmaktadır. Schubert ve Krämer [24], taşların basınç dayanımı f c , st ve
harcın basınç dayanımı, f c , mo yardımıyla iki malzemenin basınç dayanımına eşdeğer bir
dayanım, f c ,mas ,
f c ,mas  a f cb, st f cc,mo

(5)

eşitliği ile elde edilebileceğini belirtmişlerdir. Bu eşitlikte a yapıda kullanılan malzeme
özelliğine göre sınıflandırma katsayısını, b ve c ise sırasıyla taş/tuğla ve harcın katılım
olanlarını ifade etmektedir. Schubert ve Krämer’ in önerdiği (5) eşitliği Eurocode 6’ da,
.25
f c ,k ,mas  0.4 f c0,st.75 f c0,mo

(6)

formunda tanımlanmıştır. Aynı zamanda Mann [9] denklem (5)’ i,
.18
f c ,k ,mas  0.83 f c0,st.66 f c0,mo

(7)

şeklinde önermiştir. Ancak Mann [10]’ nın eşitliği doğal taş ile inşa edilmiş yığma yapılar için
çok uyumlu olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte Rill 805 [10] ise söz konusu eşitliği,
.20
f c ,k ,mas  0.80 f c0,st.70 f c0,mo

(8)

olarak önermiştir.
BİRİM ALAN HOMOJENLEŞTİRME YÖNTEMİ İÇİN ÖNERİLEN ELASTİSİTE
MODÜLÜ FORMÜLASYONU
Bu çalışmada, tuğla/taş ve harcın oluşturduğu kâgir duvar üzerinde bir birim alan seçilerek eş
değer malzeme parametreleri elde edilmiştir. Birim alanın geometrisi, yatay doğrultudaki
harçların ortasından geçecek şekilde bir aralık düşünülmüştür. Düşeyde ise bir tam tuğla/taş’
nın her iki tarafında yer alan harçların ortasından geçecek şekilde bir aralık düşünülerek birim
hücrenin alanı elde edilmektedir (Şekil 3.a). Bu birim alan bir sonlu eleman olarak hesaba
katılmaktadır. Şekil 3.b’ de birim alana karşılık gelen sonlu elemanın her bir integrasyon
noktasındaki malzeme özelliklerinin bir birlerine eşdeğer olduğu görülmektedir. Böylece tek
bir integrasyon noktasında bulunan tuğla/taş ve harca eşdeğer bir malzeme özelliğinin
belirlenmesi halinde söz konusu sonlu elemanın tümünde homojenleştirme işlemi
yapılabilecektir.
Homojenleştirme işlemi için kompozit malzeme teorisi dikkate alınarak Şekil 2.c’ de
görüldüğü gibi alanlar eşdeğer yay elemanlara dönüştürülmüştür. Tuğla/taş ve harç
birimlerine eş değer bir elastisite modülü elde etmek için yatay doğrultuda bir birlerine paralel
ve seri bağlı yayalardan oluşan bir yay sistemi dikkate alınmıştır. Seri bağlı yaylarda iç
kuvvetlerin birbirlerine eşit; paralel bağlı yaylarda ise şekil değiştirmelerin eşit olduğu kabul
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edilerek eş değer elastisite modülü,

Eeff ,Y 

Eh  Et 
2 Eh

VT V3 Et  V4 Eh

 V3  V4
 
 VT





(9)

bağıntısıyla elde edilmiştir [10]. Burada, Eh ve Et sırasıyla harç ve tuğla/taş’ ın elastisite
modüllerini göstermektedir. VT ise bir eleman integrasyon noktasının toplam hacmini
göstermektedir. Aynı zamanda Vh ve Vt hacimleri sırasıyla harç ve tuğla/taş’ın hacimlerini
ifade etmekte olup,
(10)
Vh  2(V1  V2 )  V3 ; Vt  V4
eşitlikleri ile elde edilmektedir. Burada verilen efektif elastisite modülü eşitlikleri bir sonlu
eleman integrasyon noktasının efektif basınç ve çekme dayanım değerleri için aynı şekilde
hesaba katılmıştır.
V1

V3

HARÇ V2

E h ,V1

E h ,V2

E h ,V3

E t ,V4

E h ,V1

E h ,V2

TUĞLA,V4

V1

HARÇ

V2

b) Birim hücre alanı

V1 

c) önerilen yay modeli

bt
bt
t h2
t
t d ; V2  t h t d ; V3  h bt td ; V4  t h td
2
2
4
4

VT  (V1  V2 )  2  V3  V4

a) Birim hücre elemanı

Şekil 3 Kâgir duvar üzerinde seçilen birim hacim elemanı ve önerilen yay modeli.
Bir sonlu eleman integrasyon noktasının efektif birim hacim kütlesi ve poisson oranı; harç ve
tuğla/taş’ ın hacimsel oranları dikkate alınarak,
Vt
V
(11)
 eff  h  h  t
VT
VT

 eff 

V
Vh
h  t t
VT
VT

(12)

şeklinde hesaplanabilmektedir [10]. Bu bağıntılarda,  eff ,  h ve  t sırasıyla efektif
(homojenleştirilmiş) malzemenin, harcın ve tuğlanın birim hacim kütlesini ifade etmektedir.
 eff , h ve  t ise sırasıyla efektif (homojenleştirilmiş) malzemenin, harcın ve tuğlanın
Poisson oranlarını göstermektedir.
NUMERİK KARŞILAŞTIRMA
Bu bölümde, bir önceki bölümde yığma duvarların makro modellemesi tekniği için önerilen
elastisite modülünün etkinliğini incelemek amacıyla, nümerik çözümler ve deney sonuçları
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları için Eindhoven duvarları olarak adlandırılan
test sonuçları kullanılmıştır. Bu duvarın boyutları 990×1000×100 mm olup 210×52×100 mm
ölçülerinde sahip tuğlalar ile harç kalınlığı 10 mm olacak şekilde 16 sıra tuğla-harç
858

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Soyisim1, Soyisim2 ve Soyisim3

kullanılarak inşa edilmiştir. Modelin en üst ve altında 2 sıra çelik kiriş yer almaktadır. Üst
kirişe düşey yükler yayılı şekilde uygulanırken ilave olarak yatay bir tekil yük, duvarın üst
köşesinden uygulanarak duvarın taşıma gücü elde edilmiştir. Deneydeki duvarlar üzerine
düşey yayılı yükü elde etmek için 30, 120 ve 210 kN’ luk tekil kuvvetler üstteki çelik kirişin
orta noktasından uygulanmıştır. Bu kuvvet ön basınç kuvveti olarak dikkate alınmıştır. Söz
konusu duvarlar 30, 120 ve 210 kN ön yükler dikkate alındığında sırasıyla JD4, JD6 ve JD7
duvarları olarak adlandırılmıştır. Velmertfoort ve Raijmakers [11] bu çelik kirişlerden yatay
doğrultuda yer değiştirme kontrollü yük uygulayarak söz konusu bu duvarların kuvvet-yer
değiştirme eğrilerini elde etmişlerdir. Birçok araştırmacı Eindhoven duvarı deney
sonuçlarından elde edilen kuvvet-yer değiştirme eğrileri ve çatlak geometrisini elde etmek
için makro ve mikro modelleme tekniklerini kullanarak incelemeler yapmışlardır [1-3,4,5,
10]. Nümerik modellemede homojenleştirilmiş ortamın elastisite modülü için denklem (9)
kullanılmıştır. Malzemenin birim hacim kütlesi ve poisson oranı için sırasıyla (11) ve (12)
denklemleri kullanılmıştır. Homojenliştirilmiş malzemenin çekme ve basınç dayanımları için
ise Eurocode 6, Mann ve Rill 805’ in önerdiği eşitlikler kullanılmıştır. Malzemenin lineer
olmayan davranışı için Drucker-Prager malzeme modeli kullanılmıştır. Çözümlerde ANSYS
sonlu eleman programı kullanılmış olup Plane42 elemanı ile duvar düzlem gerilme
elemanlarıyla modellenmiştir. Sayısal modelde 66 adet düğüm noktası ve 50 adet düzlem
gerilme elemanı kullanılmıştır. Malzemenin lineer olmayan davranışı için Drucker-Prager
yaklaşımı seçilmiştir. Rijit kiriş elemanlar ise lineer elastik olarak kabul edilmiştir. Duvarın
tabanındaki rijit kirişlerin alt yüzeyi yatay ve düşey doğrultularda tutulu üst kirişin üst yüzeyi
ise sadece düşey doğrultuda tutulu olarak sınır şartları uygulanmıştır. Çözümlerde, duvarın
kendi ağırlığı ve ön düşey yükler başlangıç yükleri olarak dikkate alınmıştır. Deney ve
nümerik sonuçlara ait karşılaştırmalar Şekil 5-6’ da verilmiştir.

Şekil 3. Eindhoven duvarının geometrik özellikleri, yükleme durumu ve sınır şartları.
JD4 duvarı için basınç ve çekme dayanımlarının Mann, Rill 805 ve Eurocode 6’ nın
formülasyonlarına göre elde edilen çözümlerde maksimum taşıma yükünün sırasıyla 130.85,
119.63 ve 55.38 kN olduğu belirlenmiştir. Deneysel sonuçlardan ise bu yükün 50.27 kN
olduğu tespit edilmiştir. Deney sonuçları ile Mann, Rill 805 ve Eurocode 6’ dan elde edilen
maksimum taşıma yükünün sırasıyla % 160.3, 138 ve 10.2 daha büyük belirlenmiştir. Bunun
yanı sıra elastik yer değiştirme sınırlarının ise Mann, Rill 805 ve Eurocode 6 için sırasıyla
1.746, 0.87 ve 0.41 mm olduğu tespit edilmiştir. Deneysel verilere göre JD4 duvarının bu
değerinin 1.43 mm olduğu belirlenmiştir. Bu değer Mann için elde edilen sonuçlara göre % 22
daha büyük olurken Rill 805 ve Eurocode 6’ dan elde edilen değerlere göre % 39 ve % 71
daha küçük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre maksimum taşıma yükü açısından
Eurocode 6’ nın sonuçlarının, elastik yer değiştirme sınırı açısından Mann’ a ait formülasyon
sonuçlarının deneysel sonuçlara daha yakın olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 4. Birim hücre eleman yöntemine göre Eindhoven duvarının sonlu eleman modeli.

a) JD4
b) JD6
Şekil 5 JD4 ve JD6 Eindhoven duvarlarının deneysel ve nümerik yük-yer değiştirme eğrileri.
JD6 duvarı için duvarın basınç ve çekme dayanımlarının Mann, Rill 805 ve Eurocode 6’ nın
formülasyonlarına göre elde edilen çözümlerde maksimum taşıma yükünün sırasıyla 143.95,
133.07 ve 63.23 kN olduğu belirlenmiştir. Deneysel sonuçlardan ise bu yükün 74.87 kN
olduğu tespit edilmiştir. Deney sonuçları Mann ve Rill 805’ den elde edilen maksimum taşıma
yüküne göre sırasıyla % 92.3 ve 77.7 daha büyük olurken Eurocode 6’ dan elde edilen yüke
göre % 15.5 daha küçük oluduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra elastik yer değiştirme
sınırlarının ise Mann, Rill 805 ve Eurocode 6 için sırasıyla 1.918, 0.968 ve 0.468 mm olduğu
tespit edilmiştir. Deneysel verilere göre JD6 duvarının bu değerinin 0.82 mm olduğu
belirlenmiştir. Bu değer Mann ve Rill 805 için elde edilen sonuçlara göre % 134 ve 18 daha
büyük olurken Eurocode 6’ dan elde edilen değere göre % 43 daha küçük olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre maksimum taşıma yükü açısından Eurocode 6’ nın
sonuçlarının, elastik yer değiştirme sınırı açısından Rill 805’ in sonuçlarının deneysel
sonuçlara daha yakın olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 6 JD7 Eindhoven duvarının deneysel ve nümerik yük-yer değiştirme eğrileri.
JD7 duvarı için basınç ve çekme dayanımlarının Mann, Rill 805 ve Eurocode 6’nın
formülasyonlarına göre elde edilen çözümlerde maksimum taşıma yükünün sırasıyla 156.93,
146.50 ve 71.27 kN olduğu belirlenmiştir. Deneysel sonuçlardan ise bu yükün 100.17 kN
olduğu tespit edilmiştir. Deney sonuçları Mann ve Rill 805’ den elde edilen maksimum taşıma
yüküne göre sırasıyla % 56.7 ve 46.3 daha büyük olurken Eurocode 6’ dan elde edilen yüke
göre % 28.8 daha küçük oluduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra elastik yer değiştirme
sınırlarının ise Mann, Rill 805 ve Eurocode 6 için sırasıyla 2.090, 2.806 ve 0.528 mm olduğu
tespit edilmiştir. Deneysel verilere göre JD7 duvarının bu değerinin 1.56 mm olduğu
belirlenmiştir. Bu değer Mann ve Rill 805 için elde edilen sonuçlara göre % 34 ve 80 daha
büyük olurken Eurocode 6’ dan elde edilen değere göre % 66 daha küçük olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre maksimum taşıma yükü açısından Eurocode 6’ nın
sonuçlarının, elastik yer değiştirme sınırı açısından Rill 805’ in sonuçlarının deneysel
sonuçlara daha yakın olduğu belirlenmiştir.
SONUÇLAR
Yığma duvarlar, taş/tuğla ve harç ile kompozit bir malzeme özelliğine sahiptir. Bu nedenle
her iki malzemeye eşdeğer bir malzeme belirlemek için kompozit malzeme birleşim
yöntemleri kullanılmaktadır. Literatürde bu kompozit birleşimlerin dayanımlarına ait Mann
[10], Rill805 [10] ve Eurocode 6 [10]’ un önerdiği bazı eşitlikler yer almaktadır. Bu
çalışmada, söz konusu bu dayanım eşitliklerine karşılık kompozit mazleme teorisine dayalı bir
elastisite modülü formülasyonu önerilmiştir. Bu analitik ifadenin etkinliğinin incelenmesi
amacıyla Eindhoven duvarları olarak adlandırılan (JD4, JD6 ve JD7) yığma duvarlarının
deneysel sonuçların yük-yer değiştirme eğrileri kullanılmıştır. Nümerik çözümlerde
malzemelerin lineer olmayan davranışı için Drucker-Prager malzeme modeli kullanılmıştır.
Tüm Eindhoven duvarları için elde edilen nümerik çözümlerin sonucunda maksimum taşıma
yükü değerleri ile deney sonuçları arasındaki farkın en az olduğu çözümlerin Eurocode 6
eşitliğinde elde edildiği görülmüştür. Aynı zamanda elastik sınır yer değiştirme değerleri
karşılaştırıldığında ise en az farkın JD4, JD6 ve JD7 duvarları için sırasıyla Mann, Rill 805 ve
Rill 805 değerlerine karşılık elde edilmiştir. Sonuç olarak, statik itme analiziyle bir yığma
duvarın maksimum taşıma gücü belirlenirken önerilen formülasyon ile birlikte Eurocode 6
eşitliğinin birlikte kullanılabileceği belirlenmiştir.
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ÖZET
Hem üçüncü dereceden (kübik) hem de beşinci dereceden (kuintik) doğrusal olmayan terim
içeren Schrödinger (CQNLS) denklemi, birçok fiziksel durumu modeller ve özellikle de optikte karşımıza çıkar. Doğrusal olmayan optikte CQNLS denklemi, elektromanyetik dalganın ışık kıran (fotorefraktif) maddelerde yayılımını betimler. Kübik-kuintik doğrusalsızlığın nedeni madde içindeki öz rezonanstır. [1]
Bu çalışmada, (1+1) boyutlu CQNLS denkleminin soliton çözümleri incelenmiştir. Önce,
denklemin analitik çözümleri farklı ortamlar için hesaplanmıştır. Sonrasında, çözümler
sayısal olarak elde edilip analitik çözümlerle karşılaştırılmıştır.
ABSTRACT
In nonlinear optics, the propagation of electromagnetic waves in photorefractive materials
with intrinsic nonlinear resonance can be modelled by the nonlinear Schrödinger (NLS)
equation containing both cubic and quintic terms [1].
This study deals with the soliton solutions of the (1+1)D cubic-quintic nonlinear Schrödinger
(CQNLS) equation. First, analytical solutions are calculated for different media. Then,
solutions are obtained numerically and compared with their analytical counterparts.
ANALYTICAL SOLUTIONS
Consider the following (1+1)D CQNLS equation:
iuz (x, z) + uxx (x, z) + α|u(x, z)|2 u(x, z) + β|u(x, z)|4 u(x, z) = 0 .

(1)

where α and β are real constants, u corresponds to the complex-valued, slowly varying amplitude of the electric field in the x-plane propagating in the z-direction and uxx
corresponds to diffraction. To obtain soliton solutions, the following ansatz is used:
u(x, z) = f (x)eiµz where lim f (x) = 0 and µ > 0 .
x→±∞

(2)
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Substituting
uz = iµf eiµz
uxx = f 00 eiµz
2

iµz

|u| = f e

(3)
−iµz

fe

=f

2

into Eq. (1) yields

−µf + f 00 + αf 3 + βf 5 eiµz = 0 .

(4)

Multiplying Eq. (4) by 2f 0 e−iµz gives
2f 0 f 00 − 2µf f 0 + 2αf 3 f 0 + 2βf 5 f 0 = 0 .

(5)

Integrating Eq. (5) with respect to x yields
(f 0 )2 − µf 2 +

α 4 β 6
f + f = C1 .
2
3

(6)

The localization conditions lim f (x) = 0 and lim f 0 (x) = 0 require the integration
x→±∞

x→±∞

constant C1 to be zero:
(f 0 )2 − µf 2 +

α 4 β 6
f + f =0.
2
3

(7)

Substituting
1
f (x) = p
y(x)

i.e. f = y −0.5

and f 0 = −

y −1.5 0
y
2

(8)

into Eq. (7) yields
y −3 0 2
α
β
(y ) − µy −1 + y −2 + y −3 = 0 .
4
2
3
3
Multiplying Eq. (9) by 4y gives
(y 0 )2 − 4µy 2 + 2αy +

4β
=0.
3

(9)

(10)

Eq. (10) is a separable ODE of first order as follows:
r
dy
4β
= ± 4µy 2 − 2αy −
.
dx
3

(11)

Separating the variables x and y, one obtains
1
√
± 2 µdx = q
α
y 2 − 2µ
y−

β
3µ

dy .

Integrating both sides of Eq. (12), i.e.
Z
Z
1
√
q
± 2 µ dx =
α
y 2 − 2µ
y−
864

β
3µ
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results in

s

√
± 2 µx + ln C = ln

y2 −

α
β
α
y−
+y−
,
2µ
3µ
4µ

(14)

where ln C is an integration constant. Exponentiating both sides of Eq. (14) gives
s
√
β
α
α
y−
+y−
.
(15)
Ce±2 µx = y 2 −
2µ
3µ
4µ
Squaring Eq. (15) yields
√
2 ±4 µx

C e

s

2


β
α
β
α
α
α
2
2
y−
+ y−
+2 y −
y−
y−
=y −
2µ
3µ
4µ
2µ
3µ
4µ
s


α
α
α2
β
α
β
2
2
2y −
.
= 2y − y +
−
+ y −
y−
µ
16µ2 3µ
2µ
3µ
2µ

Multiplying Eq. (15) by

α
2µ

(16)

gives

√
α
α
Ce±2 µx =
2µ
2µ

s
y2 −

α
β
α
α2
y−
+
y− 2 .
2µ
3µ 2µ
8µ

(17)

Adding Eq. (16) and (17) side by side, one obtains
√
2 ±4 µx

C e

√
α
α
α2
β
+
Ce±2 µx = 2y 2 −
y−
−
+ 2y
2µ
2µ
16µ2 3µ

s
y2 −

α
β
y−
.
2µ
3µ

(18)

After regrouping Eq. (18), one gets
√
2 ±4 µx

C e

α
+
Ce±2
2µ

√

2

α
β
α
µx
+
+
= 2y y −
+
2
16µ
3µ
4µ

s

α
β
y2 −
y−
2µ
3µ

!
(19)

and after substituting Eq. (15) in here, one obtains
C 2 e±4

√

µx

+

√
√
α
α2
β
Ce±2 µx +
+
= 2y Ce±2 µx .
2
2µ
16µ
3µ

(20)

Solving for y yields
√
1
y = Ce±2 µx +
2



α2
β
+
2
32µ
6µ



√

C −1 e∓2

µx

+

α
.
4µ

(21)

.

(22)

+

α
4µ

Substituting Eq. (21) back in Eq. (8), one obtains
f=r

1
√
1
±2 µx
Ce
2

+



α2
32µ2

+

β
6µ



√
C −1 e∓2 µx
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1

The localization condition 0 = lim f (x) =

q

x→±∞

1
Ce±2
2

√

µx + α
4µ

requires the integration con-

stant C to be positive:
C>0.

(23)

Under the condition in Eq. (23), the localization condition
1
requires
0 = lim f (x) = r 2

√
x→∓∞

β
α
+ 6µ
32µ2

C −1 e∓2

µx + α
4µ

α2 +

16
βµ > 0 ,
3

(24)

which also implies that α and β cannot be zero at the same time:
(α, β) 6= (0, 0) .

(25)

Considering Eq. (25) and combining the conditions on µ in Eq. (2) and (24) yield
0<µ

, if β > 0
2

0<µ<

3α
16 |β|

(26)

, if β < 0

given that α is non-zero. If α = 0, β and µ must be positive. For convenience, the
coefficients of the exponential terms in Eq. (22) can be set equal to each other:
 2

α
β
1
C=
+
C −1 .
(27)
2
2
32µ
6µ
Solving for C yields
q
α2 +
C=

16
βµ
3

4µ

.

(28)

Note that this choice of C is compatible with Eq. (23) and (24). Substituting Eq. (28)
in Eq. (22) yields
√
2 µ
1
=r
. (29)
f = s √
 √
q


√
√
16
2
α + 3 βµ
e±2 µx +e∓2 µx
α+
α2 + 16
βµ cosh(2 µx)
+ α
3
4µ

2

4µ

Hence, an exact solution of Eq. (1) is
√
2 µ

u(x, z) = r
q
α+
α2 +

16
βµ
3



√
cosh(2 µx)

(cf. [2]).
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Figure 1: Existence of analytical solutions of the (1+1)D CQNLS equation.

Figure 2: Numerical solutions (fnumerical ) of the (1+1)D CQNLS equation in comparison
with the corresponding analytical solutions (fanalytical ) in different media: (a) α = −1, β =
1, (b) α = 0, β = 1, (c) α = 4, β = −1, (d) α = 1, β = 0, (e) α = 1, β = 1.
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As it can be seen from Eq. (29), the existence of a real soliton solution depends on the
values of the coefficient of the cubic nonlinearity α, the coefficient of the quintic nonlinearity β and the propagation constant µ. Is the coefficient of nonlinearity positive, then
there is a so-called self-focusing nonlinearity. Is the coefficient of nonlinearity negative,
then there is a so-called self-defocusing nonlinearity. The coefficients α and β may be
negative, zero or positive, so there are 9 different cases to investigate. The propagation
constant µ will be considered positive as set up in Eq. (2).
1) Self-defocusing cubic, self-defocusing quintic case:
|β| µ > 0 and
In this case, α < 0 and β < 0. The condition in Eq. (24) becomes α2 − 16
3
√
3α2
holds true if µ < 16|β| . However, since β < 0 and cosh(2 µx) > 1,
q

√
α2 + 16
βµ
cosh(2 µx) < |α| for small values of x. For instance for x = 0, α +
3
q
q

√
16
2
βµ < 0. That is, there exists no real
α + 3 βµ cosh(2 µx) = − |α| + α2 + 16
3
soliton solution for positive µ values.
2) Self-defocusing cubic case:
In this case, α < 0 and β = 0. So, Eq. (29) becomes
√
√
2 µ
2 µ
f=p
= q
√
 .
√
− |α| + |α| cosh(2 µx)
|α| cosh(2 µx) − 1

(31)

√
Since α 6= 0 and cosh(2 µx) > 1, f looks like a soliton except at x = 0 where it tends to
infinity. Hence, no real soliton solution exists in this case.
3) Self-defocusing cubic, self-focusing quintic case:
In this case, α < 0 and β > 0. Since β >q
0, the condition
in Eq. (24) holds true.

√
√
16
2
Moreover, since β > 0 and cosh(2 µx) > 1,
α + 3 βµ cosh(2 µx) > |α|. That is,
there exist real soliton solutions for all positive µ values.
4) Self-defocusing quintic case:
In this case, α = 0 and β < 0. Since β < 0, the condition in Eq. (24) never holds true.
That is, there exists no real soliton solution for positive µ values.
5) Linear case:
In this case, α = 0 and β = 0. So, Eq. (7) becomes
(f 0 )2 = µf 2 .

(32)

After taking the square root of both sides, the following linear ODE of first order is
obtained
√
f 0 = ± µf ,
(33)
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whose solutions are
f = C̃e±

√

µx

.

The localization condition 0 = lim f (x) = C̃e±
x→±∞

√

(34)
µx

requires the integration constant

C̃ to be zero. So, the linear case has the trivial zero solution, which is obviously not a
soliton.
6) Self-focusing quintic case:
In this case, α = 0 and β > 0. So, Eq. (29) becomes
s
√
3µ
f= √
.
√
β cosh(2 µx)

(35)

√
Since β > 0 and cosh(2 µx) > 1, there exist real soliton solutions for all positive µ
values.
7) Self-focusing cubic, self-defocusing quintic case:
In this case, α > 0 and β < 0. As in the self-defocusing cubic, self-defocusing quintic
3α2
. Given this and since α > 0 and
case, the condition in Eq. (24) holds true if µ < 16|β|
q

√
√
α2 + 16
cosh(2 µx) > 1, α +
βµ cosh(2 µx) > 0. That is, there exist real soliton
3
solutions for 0 < µ <

3α2
.
16|β|

8) Self-focusing cubic case:
In this case, α > 0 and β = 0. So, Eq. (29) becomes
√
√
2 µ
2 µ
f=p
= q
√
 .
√
|α| + |α| cosh(2 µx)
|α| cosh(2 µx) + 1

(36)

√
Since α 6= 0 and cosh(2 µx) > 1, there exist real soliton solutions for all positive µ
values.
9) Self-focusing cubic, self-focusing quintic case:
In this case, α > 0 and β > 0. Since β > 0, the
(24) holds true.
q condition in Eq. √
√
16
Moreover, since α > 0 and cosh(2 µx) > 1, α +
α2 + 3 βµ cosh(2 µx) > 0. That
is, there exist real soliton solutions for all positive µ values.
The results of these 9 cases are summarized in Figure 1.
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NUMERICAL SOLUTIONS
Solutions are also obtained numerically using Spectral Renormalization Method [3]. Figure 2 represents selected solitons in different media, namely in:
(a) self-defocusing cubic, self-focusing quintic
(b) self-focusing quintic
(c) self-focusing cubic, self-defocusing quintic
(d) self-focusing cubic
(e) self-focusing cubic, self-focusing quintic
media. No soliton could be obtained for the other cases, as expected. The red numbers
by the peak of solitons in Figure 2 mark their maximum amplitudes.
CONCLUSION
In this work, soliton solutions of the (1+1) CQNLS equation are obtained analytically
and numerically for different media. It is seen that the numerical solutions are in perfect
agreement with the analytical ones. This validates the numerical method and is very
important for the cases where an analytical solution does not exist.
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ABSTRACT
Frequency domain hydroelastic analysis of floating structures involves the computation of the
radiation potential component that describes the perturbations in the fluid domain due to the
structural vibrations. If the related external potential problem transformed to a boundary
integral equation over the fluid-structure interface and solved by the boundary element
method that relies on the free-surface Green function, then the numerical solution crashes at
specific frequencies, owing to the appeared singularities of the coefficient matrices. This so
called irregular frequency effect results from the fact that the Green function satisfies the free
surface boundary condition over both the external and assumed internal free surface of the
floating body. One of the main ideas for removal of the effect is regulating the coefficient
matrices by extending the problem domain. The extended boundary integral equation method
proposes to include the internal free surface into the computation domain by also covering it
with a rigid lid. The objective of the study is investigating the performance of the extended
boundary integral equation formulation for the removal of the irregular frequency effect by
applying different levels (in terms of number of elements) and orders of approximation (as
linear and quadratic elements) for the internal free surface discretization.
ÖZET
Yüzen deniz yapılarının frekans bölgesi hidroelastik analizi, yapısal titreşimin akışkan
ortamında neden olduğu hareketlenmeleri ifade eden radyasyon potansiyelinin belirlenmesini
gerektir. İlgili dış potansiyel problemin akışkan-yapı arayüzü üzerinde tanımlı bir sınır
integral denkleme dönüştürülerek serbest yüzey Green fonksiyonuna dayalı sınır eleman
yöntemi ile çözümü halinde, frekans aralığının belirli bölgelerinde, katsayı matrisinde oluşan
tekillikler neticesinde hatalı sonuçlar alınmaktadır. Düzensiz frekans etkileri olarak
tanımlanan bu durum, akışkan serbest yüzey sınır şartının Green fonksiyonu tarafından yüzen
yapının hem dış, hem de gerçekte var olmayan iç serbest yüzeyi üzerinde sağlamasından
kaynaklanır. Söz konusu etkilerin ortadan kaldırılması için uygulanan yaklaşımlardan biri,
problemin tanımlandığı sınır yüzeyi büyütülerek katsayı matrisinin düzenlenmesidir.
Genişletilmiş sınır integral denklem yöntemi, yapı iç serbest yüzeyinin rijit duvar şartı
uygulanarak hesaplama alanına dahil edilmesini önerir. Çalışmanın amacı, genişletilmiş sınır
integral denklem yönteminin düzensiz frekans etkilerini yok etmedeki etkinliğinin, iç serbest
yüzey ayrıklaştırması için farklı seviye (eleman sayısı cinsinden) ve yaklaşım mertebeleri
(lineer ve kuadratik sınır elemanlar olarak) uygulanarak incelenmesidir.
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GİRİŞ
Deniz yapılarının akışkan kaynaklı çevresel etkilere karşı verdikleri global tepkilerle ilgilenen
hidroelastisite, yapının hem rijit cisim hem de şekil değiştirme hareketlerini kapsayan birleşik
bir çözüm ortamı sunar ve atalet, elastik ve hidrodinamik kuvvetler arasındaki karşılıklı
etkileşim temelinde, akışkan kuvvetleriyle zorlanan yapının dinamik performansını frekans
veya zaman bölgelerinde tanımlar [1-2].
Modal analiz ilkeleri temelinde, deniz yapısının çevresel etkilere karşı cevabının yapının asal
modlarındaki hareketlerinin birleşimi olarak tanımlandığı çalışmada, yapısal ve hidrodinamik
problemler lineer davranış ve potansiyel akım kabulleri altında ilişkilendirilmiştir. Bu çözüm
modeli kapsamında, öncelikle yapısal sönüm ve dış kuvvetlerin yokluğunda yüzen yapının
dinamik karakteristikleri belirlenmiş, sonrasında yapısal titreşimin akışkan ortamında neden
olduğu hareketlenmeleri tanımlayan radyasyon problemi, akışkan-yapı ara yüzeyinde ifade
edilen bir sınır integral denkleme dönüştürülmüştür. Yapı ve akışkan problemlerinin
çözümünde sırasıyla sonlu eleman ve sınır eleman yöntemleri uygulanmıştır.
Zamana harmonik olarak bağlı dış potansiyel akış problemlerinin sınır eleman yöntemi ile
çözümü sırasında oluşan düzensiz (irregular) frekans etkileri, integral denklemde uygulanan
Green fonksiyonunun akışkan serbest yüzey sınır şartını yüzen yapının hem dış, hem de
(gerçekte var olmayan) iç serbest yüzeyi üzerinde sağlamasından kaynaklanır ve belirli
frekans bölgelerinde hatalı sonuçlar üretilmesine neden olur [3]. Söz konusu etkilerin ortadan
kaldırılması için yapı iç serbest yüzeyinin rijit duvar şartı uygulanarak hesaplama alanına
dahil edilmesini öneren genişletilmiş sınır integral denklem yaklaşımının [4] uygulandığı bu
çalışmanın başlıca hedefi, sınır eleman çözümünde iç serbest yüzey ayrıklaştırmasında
uygulanan yaklaşım mertebesinin (lineer ve kuadratik elemanlar olarak) ve kullanılan eleman
sayısının düzensiz frekans etkilerinin kaldırılmasındaki etkisinin, levha şekilli bir duba için
hesaplanan genelleştirilmiş akışkan-yapı etkileşim kuvvetleri üzerinden incelenmesidir.
MATEMATİK MODEL
Yüzen bir elastik yapının hareket denklemi ayrıklaştırılmış formda,

Mq(t )  Cq(t ) + Kq(t ) = f (t )

(1)

ile verilebilir. Burada, M, C ve K yapının sırasıyla kütle, sönüm ve katılık matrislerini, q her
bir düğüm noktası için yer değiştirme vektörünü, f dış kuvveti ve t zamanı temsil etmektedir.
i t
Yapının sönümsüz serbest titreşimi, q  ue n çözümünün sönüm etkileri ve dış kuvvetlerin
yokluğunda (1) eşitliğine uygulanmasıyla elde edilen (n M  K )u = 0 özdeğer problemi ile
tanımlanır; problemin çözümü, n doğal frekanslarını ve karşılılık gelen u doğal modlarını
yapının dinamik karakteristikleri olarak verir. Yüzen yapının dış etkiler altındaki genel
dinamik davranışı, her bir doğal modda sergilediği davranışların birleşimi olarak ifade
edilebilir:
2

nm

q(t )   ui pi (t ) Up(t )

(2)

i 1

Burada, U  u1 ..... u nm  modal matrisi doğal modların oluşturduğu nm boyutlu bir vektör
uzayı tanımlarken, modal koordinat vektörü p   p1 ..... pn 

T

hareketin bu uzaydaki

koordinatlarını temsil eder. Modal matris, en genel halde yüzen yapının rijid cisim ve elastik
modlarını kapsar. nm, (2) seri ifadesinde dikkate alınan mod sayısıdır. (2) tanımının (1)
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eşitliğinde kullanımı ve eşitliğin önden UT ile çarpılmasıyla yapının genelleştirilmiş hareket
denklemi elde edilir:
Mp(t )  Cp(t )  Kp(t )  f (t )

(3)

Burada, M  U T MU, C  U TCU, K  U T KU, f  U Tf ile belirlenir ve M , C ve K sırasıyla
genelleştirilmiş kütle, sönüm ve katılık matrisleridir. Genelleştirilmiş dış kuvvet vektörü f ,
akışkan-yapı etkileşim kuvvetlerinin yanında dalga kuvvetleri gibi zorlayıcı dış etkileri de
i t
temsil etmektedir. Yapının frekansındaki f  fe harmonik zorlamalarına karşı cevabı (3)
ifadesinden

  M  iC  K  p  f
2

(4)

ile belirlenir.
Akışkan ortamının ideal ve hareketinin irrotasyonel olduğu kabulü altında akışkan hız vektörü
v, bir  hız potansiyel fonksiyonu cinsinden v(x, t )   (x, t ) ile ifade edilebilir.
x  ( x, y, z )T konumu temsil etmektedir. Süreklilik şartından  Laplace denklemini sağlar:

 2  0. Lineer bir analiz kapsamında  hız potansiyeli, yapı ve akışkan arasındaki dinamik
etkileşimle (yapı hareketlerinin akışkan ortamında neden olduğu değişim ve bu değişimin
yapının davranışına olan karşı etkisi) ilişkili bir R radyasyon potansiyeli ile yapıya gelen
serbest yüzey dalgalarının yapının varlığı nedeniyle uğradığı değişimi ifade eden bir D
difraksiyon potansiyelinin birleşimi olarak alınabilir. Bu çalışmada, sadece radyasyon
potansiyeli ve ilgili akışkan kuvvetleri üzerinde durulmuştur.

R, (2) tanımına benzer şekilde p modal koordinat vektörü ile ilişkilendirilerek verilebilir:
nm

 R (x, t )   i (x) pi (t )

(5)

i 1

i radyasyon potansiyeli bileşenleridir. Yapının harmonik hareketleri için, akışkan-yapı
arakesiti, Sw, üzerinde R için kinematik sınır şartı,
 R n  iun

(6)

ile verilir ve akışkan serbest yüzeyi, Sf, üzerinde
 R z   2 / g  R

(7)

birleşik serbest yüzey sınır şartı geçerlidir. Burada, n, S w üzerinde akışkan ortamı için dış
normal doğrultuyu, un yapının n doğrultusundaki yer değiştirmesini ve g yer çekim ivmesini
göstermektedir. Yapının derin suda yüzdüğü kabul edilerek dip için bir duvar sınır şartı
uygulanmamıştır.

R için Laplace denklemi, (6)-(7) sınır şartları ve yapı kaynaklı etkilerin sonsuzda ortadan
kalkması gerekliliğini ifade eden bir radyasyon şartıyla tanımlanan sınır değer problemi,
serbest yüzey ve radyasyon şartlarını sağlayan bir serbest yüzey Green fonksiyonunun temel
çözüm olarak uygulanmasıyla sadece yapının ıslak yüzeyi üzerinde tanımlı bir sınır integral
denklemle verilebilir:

c(ξ) R (ξ)    R (x)G,n (x, ξ)da 
Sw

  

R ,n

(x)G(x, ξ)da

(8)

Sw
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Burada,  ve x sırasıyla G Green fonksiyonunun kaynak ve uygulama noktalarıdır ve n indisi
ilgili büyüklüğün n doğrultusundaki türevini ifade etmektedir. c() serbest terimi,  noktası
etrafındaki potansiyel alanın problemin tanımlı olduğu bölge içinde kalan oranını belirtir.
İntegral denklemin üzerinde tanımlandığı ıslak yüzeyin yüzey elemanları kullanılarak
ayrıklaştırılması ve , ,n dağılımlarının eleman düğüm noktalarındaki değerler cinsinden
şekil fonksiyonları kullanılarak ifade edilmesiyle, i bileşeni için (8) eşitliği,
np

np

ne

ne

ck  i k    i ej  N j G,n da  i   uin ej  N j Gda , k  1,..., nn
e 1 j 1

Se

e 1 j 1

(9)

Se

haline gelir. Bu ifadede, np, nn ayrıklaştırmada kullanılan eleman ve düğüm noktası sayılarını,
ne e. sınır elemandaki düğüm noktası sayısını, uin i. mod için (6) sınır şartı ile gelen normal
doğrultusundaki yer değiştirmeyi ve N şekil fonksiyonlarını göstermektedir; ej indisi ilgili
büyüklüğü e. elemanın j. düğüm noktası ile ilişkilendirir. (9) eşitliğinin tüm düğüm noktaları
için uygulanması ile ıslak yüzey üzerindeki radyasyon potansiyeli dağılımları için

Φ1..... Φ nm   i D( )

(10)

D( )   H 1G   u n 1 .....  u n n 
m 


(11)

yazılabilir. Burada,

ile belirlenir. (9) eşitliğinde sırasıyla Green fonksiyonu ve normal türevine bağlı yüzey
integralleri üzerinden düğüm noktaları arası etkileşimleri temsil eden G, H katsayı matrisleri,
Green fonksiyonunun formu sebebiyle hareket frekansının bağımlısıdırlar ve ayrıca kompleks
yapıdadırlar.
Bernoulli denkleminde ikinci mertebeden terimler ihmal edilerek, radyasyon potansiyeli ile
ilişkili dinamik akışkan basıncı P  i R ile verilebilir. Burada, akışkan yoğunluğudur.
Akışkan tarafından yüzen yapıya uygulanan basınç kuvveti (11) ifadesinden,
F(t )   2peit

 Dnda

(12)

SW

ile belirlenir. Genelleştirilmiş kuvvet tanımından, radyasyon potansiyeli dağılımı ile ilişkili
genelleştirilmiş akışkan-yapı etkileşim kuvvetinin genliği
F( )   2 A( )  i B( )

(13)

A    U Re  D  nda , B     U Im  D  nda,

(14)

olarak elde edilir. Burada,
SW

SW

sırasıyla genelleştirilmiş ek su kütlesi ve hidrodinamik sönüm katsayılarıdır ve U modal
matristir. Yapının genelleştirilmiş hareket denklemi (3), (14) ifadelerinin uygulanmasıyla,

   M  A( )   i C  B( )   K  p  f
2

w

(15)

şeklini alır. f w , var olan zorlayıcı dış etkileri (dalga kuvvetleri gibi) göstermektedir.
Radyasyon potansiyeli için yukarıda tanımlanan sınır değer problemi, (6) kinematik sınır şartı
ile Neumann tipi bir dış problemdir ve sınır eleman yöntemi ile çözümünün serbest yüzey
Green fonksiyonu ile yürütülmesi halinde (bu çalışmada olduğu gibi), Green fonksiyonunun
874
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tüm serbest yüzey üzerindeyüzen yapının sadece dışında değil, gerçekte var olmadığı halde
içinde deakışkan serbest yüzey sınır şartını matematiksel olarak sağlamasına bağlı olarak,
aynı ıslak yüzey üzerinde tanımlı Dirichlet tipi iç akışkan problemi ile ilişkili olan belirli
frekans değerlerinde doğru olmayan sonuçlar elde edilir [3]. Düzensiz (irregular) frekans
etkileri olarak tanımlanan bu durum, fiziksel değil matematiksel bir sorundur ve hesaplanan
akışkan-yapı etkileşim kuvvetlerinin (ve zorlayıcı dalga kuvvetleri, transfer fonksiyonları gibi
ilgili diğer değerlerin) ıslak yüzey geometrisine bağlı olarak değişen frekans değerleri
civarında bozulmasına neden olur. Düzensiz frekans etkilerinin ortadan kaldırılması için
önerilen yaklaşımlar arasında, sınır integral denklemin ıslak yüzeye ek olarak, yapının içinde
olduğu varsayılan muhayyel bir serbest yüzey üzerinde (kısaca, iç serbest yüzey) seçilen
belirli noktalara da uygulanması [5], klasik sınır integral denklem yerine sınır integral
denklem ve normal türevinin birleşiminin uygulanması [6] ve problem sınır yüzeyinin
üzerinde homojen Neumann sınır şartı uygulanan iç serbest yüzeyle genişletilmesi [4]
sayılabilir. Bu çalışmanın amacı, genişletilmiş sınır integral yöntemi [4] ile düzensiz frekans
etkilerinin giderilmesinde iç serbest yüzey ayrıklaştırılmasının etkisinin, yüzen bir yapının
elastik modlarıyla ilişkili akışkan-yapı etkileşim kuvvetleri (genelleştirilmiş ek su kütlesi ve
hidrodinamik sönüm katsayıları olarak) üzerinden incelenmesidir. Yöntemin ana fikri, integral
denklemin uygulanacağı sınır yüzeyinin ıslak yüzeyle birlikte üzerinde rijid bir kapak olduğu
varsayılan iç serbest yüzeyi de kapsamasıdır. Rijid kapak fiziksel olarak iç serbest yüzeyde
oluşacak çalkantı modlarının bastırılmasına karşılık gelir ve homojen kinematik sınır şartları
ile tanımlanır.
SAYISAL SONUÇLAR
Analiz için, düzensiz frekans etkilerinin göreceli olarak daha belirgin olmasının beklendiği,
100 m  10  2 m boyutlarında ve 1m drafta sahip levha şekilli bir prizmatik duba seçilmiştir
[7]. Duba malzemesinin elastisite modülü 15 GPa, Poisson oranı 0.3 şeklindedir. Dubanın üst
ve alt yüzeyleri sırasıyla 15375 kg/m3 ve 5125 kg/m3 yoğunlukta alınmış, diğer yüzeyler
kütlesiz kabul edilmiştir. Akışkan 1025 kg/m3 yoğunluğundadır. Dubanın doğal frekansları ve
mod şekilleri, Ansys yazılımıyla, duba yüzeyleri için 984 ve 1984 kabuk elemandan (Shell
181) oluşan iki ayrı model uygulanarak belirlenmiştir; karşılık gelen ıslak yüzey modelleri
sırasıyla 624 ve 992 lineer dörtgen elemandan oluşmaktadır. Kinematik sınır şartı için
kullanılacak olan mod şekilleri genelleştirilmiş kütle matrisi birim matris olacak şekilde
normalize edilmiştir ve diyagonal rijitlik matrisi doğal frekansların karelerinden oluşmaktadır.
Islak yüzey üzerine sadece lineer elemanların, iç serbest yüzey üzerine ise lineer ve kuadratik
elemanların dağıtıldığı ayrı sınır eleman modelleri kullanılarak, eleman mertebesinin
genişletilmiş sınır integral yönteminin düzensiz frekans etkilerini ortadan kaldırmadaki
performansına olan etkisi araştırılmıştır. Benzer bir inceleme, iç serbest yüzey modellerindeki
eleman sayılarına (sırasıyla 90, 160, 250 ve 360) bağlı olarak da yapılmıştır.
Şekil 1-8’de, lineer ve kuadratik sınır elemanları, iki farklı ıslak yüzey ve dört farklı iç serbest
yüzey modeli uygulanarak, (14) eşitliğinden elde edilen genelleştirilmiş ek su kütlesi ve
genelleştirilmiş hidrodinamik sönüm matrislerinin köşegen değerleri (sırasıyla Aii ve Bii), ilk
dört elastik mod için  = 0-5 rad/s aralığında sunulmuştur. Islak yüzey ve iç serbest yüzey
üzerindeki eleman sayıları sırasıyla ne ve nef ile verilmiştir. İç serbest yüzeyin yüksek
mertebeden (lineer ve üstü) sınır elemanları ile ayrıklaştırıldığı uygulamalarda, ıslak yüzey ile
serbest yüzeyin kesişim eğrisi boyunca yer alan düğüm noktalarında yüzey normalinin
süreksizliği ve iç serbest yüzey üzerinde geçerli duvar şartı sebebiyle, ıslak yüzey ağı ile iç
serbest yüzey ağı arasında sınırlı bir boşluk bırakılarak ağ sürekliliğinin bozulması gerektiği
gözlenmiştir. Düzensiz frekans etkileri, sunulan eğrilerin genel eğiliminde iniş ve çıkış
bozulmaları olarak dikkati çekmekte ve hareket frekansı yükseldikçe daha sık ortaya
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çıkmaktadır. Etkiler genel olarak, hidrodinamik sönüm katsayılarında ek su kütlesi
katsayılarına göre daha belirgindir.

Şekil 1 Lineer yaklaşım: ne = 624 için ilk dört elastik moda ait diyagonal genelleştirilmiş ek su kütlesi katsayısı
değerleri (kgm2) (a) nef = 90, (b) nef = 160, (c) nef = 250, (d) nef = 360

Şekil 2 Kuadratik yaklaşım: ne = 624 için ilk dört elastik moda ait diyagonal genelleştirilmiş ek su kütlesi
katsayısı değerleri (kgm2) (a) nef = 90, (b) nef = 160, (c) nef = 250, (d) nef = 360
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Şekil 3 Lineer yaklaşım: ne = 624 için ilk dört elastik moda ait diyagonal genelleştirilmiş hidrodinamik sönüm
katsayısı değerleri (kgm2/s) (a) nef = 90, (b) nef = 160, (c) nef = 250, (d) nef = 360

Şekil 4 Kuadratik yaklaşım: ne = 624 için ilk dört elastik moda ait diyagonal genelleştirilmiş hidrodinamik
sönüm katsayısı değerleri (kgm2/s) (a) nef = 90, (b) nef = 160, (c) nef = 250, (d) nef = 360
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Şekil 5 Lineer yaklaşım: ne = 992 için ilk dört elastik moda ait diyagonal genelleştirilmiş ek su kütlesi katsayısı
değerleri (kgm2) (a) nef = 90, (b) nef = 160, (c) nef = 250, (d) nef = 360

Şekil 6 Kuadratik yaklaşım: ne = 992 için ilk dört elastik moda ait diyagonal genelleştirilmiş ek su kütlesi
katsayısı değerleri (kgm2) (a) nef = 90, (b) nef = 160, (c) nef = 250, (d) nef = 360
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Şekil 7 Lineer yaklaşım: ne = 992 için ilk dört elastik moda ait diyagonal genelleştirilmiş hidrodinamik sönüm
katsayısı değerleri (kgm2/s) (a) nef = 90, (b) nef = 160, (c) nef = 250, (d) nef = 360

Şekil 8 Kuadratik yaklaşım: ne = 992 için ilk dört elastik moda ait diyagonal genelleştirilmiş hidrodinamik
sönüm katsayısı değerleri (kgm2/s) (a) nef = 90, (b) nef = 160, (c) nef = 250, (d) nef = 360
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Şekil 1-2’de, ne = 624 için sırasıyla lineer ve kuadratik sınır eleman modelleriyle hesaplanan
Aii değerleri verilmiştir. Her iki grup içinde de, nef değeri yükseldikçe düzensiz frekans
etkileri, (i) azalmakta, (ii) daha sınırlı bir bölgede oluşmakta ve (iii) daha yüksek frekans
değerlerine ötelenmektedir. Kuadratik elemanlar, ek olarak, az sayıda elemanla sonuçları
düzgünleştirebilmekte ve daha hızlı yakınsamaktadır. Şekil 3-4’de verilen Bii değerleri için
etkiler daha kuvvetlidir ve eleman mertebesine ve eleman sayısındaki artışa bağlı değişimler
daha belirgin olarak görülebilmektedir. Kuadratik elemanlı modellerde Aii için nef = 160, 250,
360 sonuçları arasında pratik olarak fark olmaması durumunun bir benzeri, burada da nef =
250, 360 sonuçları için büyük ölçüde geçerlidir. Şekil 5-6 ve Şekil 7-8’de, aynı nef değerleri
ve ne = 992 için verilen sırasıyla Aii ve Bii eğrilerinde, ne değerindeki artışın da sonuçları
düzgünleştirdiği, eşlik eden nef değerindeki artışla birlikte ve özellikle kuadratik modellerle,
düzensiz frekans etkilerinin çok sınırlı bir bölgede kısıtlı kaldığı görülmektedir.
SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, serbest yüzey akışkan-yapı etkileşim problemlerinin frekans bölgesinde Green
fonksiyonu temelli sınır eleman çözümlerinde karşılaşılan, belirli frekans değerleri civarında
sayısal çözümün hatalı sonuçlar üretmesi şeklindeki düzensiz frekans etkileri ve bu etkilerin
ortadan kaldırılması için uygulanan genişletilmiş sınır integral yönteminde, iç serbest yüzey
ayrıklaştırmasının yöntemin performansı üzerindeki etkileri, levha şekilli prizmatik bir duba
için radyasyon problemi çözülerek araştırılmıştır. İlgili akışkan-yapı etkileşim kuvvetlerinin
belirli bir frekans aralığında gözlenen değişimleri, gerek ıslak yüzey, gerekse iç serbest yüzey
sınır eleman modellerindeki iyileştirmelerin düzensiz frekans etkilerinin giderilmesi
bakımından belirleyici olduğuna işaret etmekte, ayrıca, kuadratik serbest yüzey elemanlarının
lineer elemanlara kıyasla daha etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Artan eleman sayılarına
rağmen incelenen frekans bölgesinde bütünüyle ortadan kaldırılamayan ve daha iyi sınır
eleman modellerinin kullanımını gerektiren düzensiz frekans etkileri, hareket frekansının
yükselmesiyle birlikte daha sık olarak gözlenecek ve sınırlandırılmaları için eleman sayısının
daha da artırılması gerekecek olsa da, serbest yüzey problemlerinin çözümünün anlamlı
olduğu frekans aralığı göz önüne alındığında bu durum pratik olarak önemsizdir.
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TWIP ÇELİKLERİNİN DEBRİYAJ KAPAĞI RİJİTLİK
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
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1,2
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ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the usage of TWIP980 steel in clutches which
have been demanded in automotive sector recently as an alternative to industrial steels
and to compare the stiffness difference of clutch covers between industrial mild steel
and TWIP980 under operating conditions. Since the cover stiffness has high effect on
functioning, it needs to be well optimized according to the operating conditions. TWIP
steels are a member of advanced high strength steels (AHHS) which are highly preferred
steels due to high strength and elongation ratios for lightening studies. CO2 emission
reduction, energy saving, cost saving are the main advantages of TWIP steels. In this
article, the stiffness behavior of industrial mild steel and TWIP980 steels in the clutch
cover was investigated by comparative FEA analysis. According to the analysis results,
If the TWIP steel is 50% thinner than the DD14 steel material thickness, cover stiffness
would be 76% lower than the industrial mild steel. This condition shows that for the
clutch components which has precise functionality AHHS steels usage needs to be
deeply investigated.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı kuru kavramalı debriyajlarda sıkça kullanılan endüstriyel çeliklere
alternatif olarak son yıllarda otomotiv sektöründe talep görmeye başlayan TWIP980
çeliğinin debriyajlarda kullanılmasının incelenmesi ve çalışma koşulları altında debriyaj
kapaklarının rijitlik farkının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Kapak rijitliğinin
fonksiyonelliğe olan etkisinin yüksek öneme sahip olmasından dolayı çalışma
koşullarına göre optimize edilmesi gerekir. TWIP çelikleri (Eşleştirme ile indüklenen
plastisite) gelişmiş yüksek mukavemetli çeliklerin (AHHS) bir üyesidir, yüksek
mukavemet ve uzama oranlarından dolayı hafifleştirme çalışmalarında çok tercih edilen
çelikler arasına katılmıştır. CO2 emisyon azaltımı, enerji tasarrufu, maliyet tasarrufu
gibi birçok avantajları mevcuttur. Bu makalede DD14 ve TWIP980 çeliklerinin debriyaj
kapağındaki rijitlik davranışları karşılaştırmalı FEA analizleri ile incelenmiştir. Analiz
sonuçlarına göre endüstriyel çelik malzeme kalınlığına göre %50 daha ince TWIP çeliği
kullanıldığında kapak rijitliğinde endüstriyel çeliğe göre %76 düşüş olmaktadır. Bu
durum debriyaj gibi hassas fonksiyonelliğe sahip olan komponentlerde AHHS çelikleri
için ileri analiz aşamalarının gerekliliğini göstermektedir.
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1.GİRİŞ
Otomotiv endüstrisinde malzeme seçiminde hafiflik, yakıt tasarrufu ve güvenlik
kriterleri yoğun olarak esas alınmaya başlanmıştır. Son yıllarda mukavemet yönünden
güçlü, yakıt tasarrufu sağlayan, karbondioksit salınımının düşmesine yardımcı olan
yüksek mukavemetli çeliklere (Advanced High Strength Steels)
ilgi giderek
artmaktadır. Bu çelikler otomobilde birçok bölgede kullanılma potansiyeline sahip
olmakla birlikte debriyaj saclarında kullanılabilecek önemli alternatifler arasına
girmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar çoğunlukla yeni nesil çeliklerin otomotiv
sektöründeki kullanım alanlarını incelemiştir.
Papaefthymiou [1] yaptığı çalışmada otomotiv sektöründe yeni nesil yüksek
mukavemetli çeliklerin gelişimini incelerken TWIP çeliklerinin malzeme yapısı, mikro
yapı ve termal prosesler altında gösterdiği malzeme karakterlerini gözlemlemiştir.
Debasish [2] çalışmasında AHHS (Advanced high strength steels) çeliklerinin
otomotivde kullanım alanlarını incelerken bu çelikleri özelliklerine göre sınıflandırıp
günümüz endüstriyel çeliklerle karşılaştırmasını yapmıştır. Bleck ve arkadaşları [3]
yaptıkları çalışmada TRIP (Transformation Induced Plasticity) ve DP (Dual Phase)
çeliklerinin mikroyapı ve malzeme özelliklerini deneysel olarak inceleyerek
karşılaştırmalarda bulunmuştur. Billur ve arkadaşları [4] çalışmalarında yeni nesil
yüksek mukavemetli çelikleri (AHHS) üç nesile ayırarak her nesilde yapılan gelişmeleri
ve malzeme karakterlerini incelemişlerdir.
Bu çalışmada debriyaj komponentinde kullanılan baskı kapağının günümüz endüstriyel
çelikler ve TWIP çeliği ile kullanımında sahip olacağı rijitliği simüle etmek amacıyla
karşılaştırmalı FEA analiz sonuçları karşılaştırılarak, yeni nesil çeliklerin kapak
fonksiyon gerekliliklerini karşılama alanında sahip olduğu yetkinlikler
değerlendirilmiştir.

2.MATERYAL VE METOD
Debriyaj güç aktarım sisteminde motor ve dişli kutusu arasında bağlantı sağlayarak
küçük kuvvetler ile büyük atalet kuvvetlerine izin veren önemli bir yapıdır. Bu yapının
en uygun şekilde dizayn edilmesi araç konforunun artması ve araç mekaniğinin uzun
ömürlü olması için gerekliliktir. Güç aktarım sisteminin akış kontrolü debriyaj ile
yapılır, bu kontrol iki sürtünme yüzeyinin kontağı ile gerçekleşir (Şekil 1).
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Şekil 1. Güç aktarım sistemi

Sürtünme işlemi sürtünme katsayısı oldukça yüksek malzemelerden yapılmış balataların
vites kutusu giriş mili üzerinde eksenel hareket edebilen bir diskle itilerek bu disk ile
volan arasında sıkıştırılmasıyla gerçekleşir, bu yüzden yapının diğer adı kavrama olarak
geçmektedir. Motorda üretilen tork sürtünme ile debriyajdan diğer güç aktarma sistem
elemanlarına geçerek aracın hareketi sağlanır (Şekil 2).

Şekil 2. Debriyaj komplesi
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Debriyaj baskı komplesinde kullanılan baskı kapağı yüksek hacim ve ağırlığa sahip
olarak hafifleştirme çalışmalarında tercih edilebilecek büyük bir potansiyele sahiptir.
Debriyaj baskı kapağı tork iletiminde önemli bir fonksiyona sahip olmasından dolayı bu
üründe kullanılacak çelik malzemelerinin gereklilikleri karşılaması beklenmektedir.

Şekil 3. Debriyaj Baskı Kapağı

Şekil 4. Çelik çeşitlerinin uzama-dayanım eğrisi

Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte kullanılan çelik malzemelerinde yeni nesil
çelikler tercih sebebi olmaya başlamıştır. Yüksek uzama ve dayanıma sahip olan bu
çeliklerden bazıları; DP (Dual Phase – Çift Fazlı), CP (Complex Phase – Karmaşık
Fazlı), TRIP (Transformation Induced Plasticity – Şekillendirme ile artan plastisite), MS
(Martensitik) ve PHS (Press Hardened Steel – preste sertleştirilmiş/sıcak şekillendirilmiş
884
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çelikler), östenitik paslanmaz çelikler (Austenitic Stainless Steel) ve TWIP (TwinningInduced Plasticity) sınıfı çeliklerdir (Şekil 4).
TWIP çelikleri yeni nesil çelikler arasında hem yüksek bir kopma mukavemeti (~UTS
1000 MPa) hem de yüksek bir uzama (toplam uzama > %50) değerine sahip olarak
önemli bir yere sahiptir. İkizlenmeyle plastisite kazanan (Twinning Induced Plasticity,
TWIP) çelikler, yüksek mukavemetleri ile hafiflik sağlarken, yüksek sünekliklerinden
dolayı da karmaşık geometrilerde kolayca şekillendirilebilmektedir. TWIP çeliğinin
yüksek mukavemeti ikizlenme mekanizması sayesinde ortaya çıkmaktadır. İçerdikleri
bazı dezavantajlar arasında içerdikleri yüksek alaşım malzemeleri nedeniyle yüksek
maliyetleri, kaynak edilmelerinde yaşanan zorluk, şekillendirmeden sonra yüksek
miktarda geri esneme yapma olasılığı bulunmaktadır. Diğer dezavantajları ise üretim
maliyetinin yüksek olması ve gecikmeli çatlama sorunlarıdır.
Otomotiv sektöründe tampon, yan kapı, gövde destek sacları olarak tercih edilmeye
başlanan TWIP çelikleri, hafiflik ile birlikte karbondioksit salınımın ve yakıtın
düşürülmesi alanlarında büyük avantaj sağlarken, sahip oldukları yüksek süneklik ve
dayanım ile araçta meydana gelecek olası darbelere karşı kullanımda tercih sebebi
olmuştur (Şekil 5).

Şekil 5. TWIP çeliği otomobil tampon destek parçası

3.SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
Bu bölümde TWIP980 çeliği ile endüstriyel DD14 çeliği arasında debriyaj kapağına
yapılan karşılaştırmalı rijitlik analizi incelenmiştir. Debriyajda rijitliğin optimum
seviyede olması gerekmektedir. Düşük rijitlik kapağın fazla esnemesine sebep olurken
ayırma ve kavrama fonksiyonel parametrelerinde istenen verilerin elde edilememesine
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sebep olurken yüksek rijitlik de baskının fonksiyonel gerekliliklerini karşılayamamasına
sebep olmaktadır.
ANSYS sonlu elemanlar analizi programında yapılan karşılaştırmalı incelemede aynı
tasarıma sahip debriyaj kapağının farklı kalınlıkta ve farklı malzemelerde çelik ile rijitlik
analizi sonucu elde edilen verileri değerlendirilmiştir. Daha düşük mukavemete sahip
DD14 çeliği kullanılan 6mm kalınlıkta debriyaj kapağı ile yüksek mukavemete sahip
TWIP980 çeliği kullanılan 3mm kalınlıkta debriyaj kapağı karşılaştırılmıştır. TWIP980
çeliği 980 Mpa çekme gerilmesi değerine sahipken, DD14 çeliği 350 Mpa çekme
gerilmesi değerine sahiptir.
Kapak bağlama civatalarından bağlanarak sabitlenen modelde 36000N kuvvet iletme
kabiliyetine sahip baskı komplesi dört parçaya bölünerek analiz yapılan birim sayısı
küçültülmüştür. Kapak bağlama cıvataları ile aşağı yönlü zorlanan debriyaj kapağı,
diyafram yayı kuvveti ile de yukarı yönlü bir kuvvetin etkisi altında çalışmaktadır.

Şekil 6. Debriyaj kapağı rijitlik analizi
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Şekil 7. TWIP-DD14 çeliği debriyaj kapağı karşılaştırmalı rijitlik eğrisi

Analiz sonuçlarında elde edilen karşılaştırmalı grafik Şekil 7. ‘de gösterilmiştir.
Sonuçlara göre DD14 malzemeli çeliğin kullanıldığı 6 mm kalınlıkta kapakta 1 mm
esneme olması için kapağa 654324 N kuvvet uygulanması gerekirken, TWIP980
çeliğinin kullanıldığı 3 mm kalınlıkta kapakta 1 mm esneme olması için 156325 N
kuvvet uygulanması gerekmektedir. Bu değerler TWIP980 çeliğinin kullanıldığı 36000N
yük ileten baskı komplesinde DD14 çeliğine göre %76 daha düşük rijitlik değerinin
olduğunu göstermektedir. Düşük rijitlik değeri yük altında kapağın istenenden fazla
esnemesine ve fonksiyonelliğin bozulmasına yol açabilmektedir.
Yapılan FEA analizlerinin fiziki testler ile doğrulanması gerekmektedir. Fiziki testler ve
FEA analizlerinin karşılaştırılması sonucu nihai sonuç görülerek gelecek çalışmalara
yön verilebilir. İlerleyen aşamalarda analizi yapılan bu çalışmanın TWIP980 çeliğinin
kullanıldığı fiziki testler ile doğrulanması planlanmaktadır.
4. SONUÇ
AHHS (Advanced High Strength Steels) çelikleri son yıllarda özellikle otomotiv
sektöründe hafiflik, yakıt tasarrufu ve güvenlik avantajları sebepleriyle kendine geniş
kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Bu çelikler arasında TWIP çelikleri yüksek
mukavemet ve yüksek uzama oranları ile önemli bir yere sahiptir. Bu çelikler halen
sahip oldukları yüksek fiyatlar sebebiyle daha düşük mukavemete sahip endüstriyel
çelikler ile rekabet konusunda geride kalmaktadır. Yakın gelecekte bu çeliklerin
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fiyatlarının düşmesi
öngörülmektedir.

ve

çok

daha

geniş

kullanım

alanlarına

sahip olması

Aynı tasarıma sahip debriyaj baskı kapağında TWIP 980 ve DD14 malzemeleri ile
yapılan karşılaştırmalı rijitlik analizinde 3 mm kalınlığa sahip TWIP980 çelik
malzemesinin, 6 mm kalınlığa sahip DD14 çelik malzemesine göre %76 daha düşük
rijitlik davranışı sergilediği gözlemlenmiştir. TWIP çeliği yüksek mukavemeti ve yüksek
uzama oranları sebebiyle hafifleştirme çalışmalarında önemli bir yere sahip olmakla
birlikte debriyaj gibi fonksiyonelliği yüksek ve hassas parametrelere bağlı
komponentlerde detaylı ve ileri analiz çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır.
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GİRİŞ
Doğrusal olmayan dalgalar, fizik ve matematiğin alt disiplinlerinde önemli yer tutan bir
konudur. Doğrusal olmayan dalga denklemlerinin çözümleri kararlı lokalize dalga (soliton)
olabileceği gibi sınırlı zamanda (veya mesafede) patlayan (blow-up) veya çöken (collapse)
sönümlü dalga olabilir.
Fiziksel yapısı (görünümü ve formu) bozulmadan sabit bir hızla yayılıp kendi kendini
besleyen tekil dalgalara soliton denir. Solitonlar, fiizksel etkileşimler (çarpışma) sonucunda
faz kayması dışında herhangi bir değişime uğramadan hareketlerine devam ederler.
Literatürde birçok dalga denkleminin lokalize dalga çözümlerinin (soliton) olduğu
kanıtlanmıştır. Bu dalga denklemlerine örnek olarak Korteweg-de Vries (KdV) denklemi,
doğrusal olmayan Schrödinger (NLS) veya sinüs- Gordon denklemi gösterilebilir [1-3].
MODEL
NLS denklemine ikinci dereceden (kuadratik) katkılar dahil edildiğinde NLSM sistemi elde
edilmektedir. NLSM Sistemi bir potansiyelin varlığında aşağıdaki şekilde tanımlanır [4].
1
2
iuz  u  u u   u  V (x, y)u  0
2

 

 xx  yy  u

(1)

2

xx

burada u ( x, y , z ) birinci harmoniği,  ( x, y ) kuadratik 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. Bu çalışmada
düzenli, periyodik bir potansiyel kullanılmıştır [5].
Son zamanlarda düzenli ve düzensiz potansiyellerin varlığında NLS denkleminin soltion
çözümleriyle ilgili çok sayıda çalışma yayınlanmıştır [1-3]. Fakat NLSM sisteminin bir dış
potansiyelin varlığındaki çözümleri ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. NLS
denklemi ve NLSM sistemlerinin yöneticiliğinde elde edilen çözümlerin dalga dinamiklerinin
karşılaştırıldığı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
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Bu çalışmada, NLS denklemi ve NLSM sisteminde bir potansiyelin varlığında soliton
çözümler incelenip karşılaştırılmıştır. (1) denklemindeki periyodik V (x, y) potansiyel
aşağıdaki matematiksel formda tanımlanmaktadır [5].
V
V  x, y   02
N

N 1

e



i kx x  k y y



2

n 0

burada V0 potansiyel derinliğini (genliğini) belirleyen katsayıdır. Potansiyel frekansı kx = ky =
2π olarak belirlenmiştir. N=2,3,4,6 durumlarında düzenli periyodik potansiyeller, N=5,7
durumlarında yarı kristal potansiyeller elde edilmektedir. Bu çalışmada N=4 durumuna
karşılık gelen periyodik potansiyel incelenecektir. Bu potansiyele ait üstten görünüş ve
diyagonal kesit Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Periyodik potansiyelin (N=4 için) (a) üstten görünüşü; (b) diyagonal kesiti.
SAYISAL YÖNTEM
Potansiyel eklenen NLS ve NLSM denklemlerinin kesin analitik çözümleri özel durumlar
dışında elde edilememektedir. Bu nedenle ele alınan problemin sayısal yöntemlerle çözülmesi
gerekmektedir. Bu denklem sistemlerini çözmek için literatürde Spektral Renormalizasyon
(SR) metodu olarak bilinen Fourier transformu üzerine kurulu yöntem kullanılacaktır [5].
Çözüm elde etmek için NLSM sistemi Fourier uzayında ele alınıp, u  f  x, y  e i 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  



(2)

n 0

Burada xn , yn solitonların potansiyel üzerindeki yerini, M soliton sayısını belirlemek için
kullanılır. A değeri, solitonu potansiyel üzerinde belirlenen yere odaklamak için kullanılır.
Çalışmada, aksi belirtilmedikçe   1,   1 , A  1 ve (potansiyelin olduğu durumlar için)
V0  12.5 olarak kullanılmıştır.
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SR yöntemiyle temel solitonlar sayısal olarak elde edildikten sonra bu solitonların doğrusal
olmayan kararlılıkları incelenmiştir. Soliton gücü, kararlılığın belirlenmesinde önemli bir yol
göstericidir, bu nedenle kararlılık analizinin ilk aşamasında soliton güçleri belirlenmiştir.
Vakhitov-Kolokolov (VK) kararlılık kriterlerine göre NLS denklemi solitonlarının 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 [7].
Güç analizi sonrasında NLSM denklemindeki ikinci derece türevler (uxx ve uyy) sonlu farklar
yöntemiyle doğrudan çözülüp solitonlar dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemiyle
ilerletilerek soliton kararlılığının sayısal analizi yapılmıştır [2,3].
Potansiyelin olduğu durumlarda başlangıç koşulu merkeze en yakın minimuma odaklanarak
elde edilmiştir. Bunun için başlangıç koşulunda (2) x0   , y0  0 olarak seçilmiştir. Önceki
çalışmalar maksimuma odaklanan solitonların güç koşullarını sağlamadığını ve kararsız
olduğunu göstermektedir [1,3].
SOLİTONLARIN VARLIĞI

Bu bölümde, NLS ve NLSM yönetici denklemlerinin bir potansiyelin olduğu ve olmadığı
durumlarda soliton çözümlerinin var olduğu gösterilmiş ve çözüm aralıklarının belirlendiği
bant yapısı (band-gap) ortaya konmuştur.
NLS denklemi (   0 ) ve NLSM sistemleri (   0.5 ve   1 ) için birinci doğrusal olmayan
bant yapısı Şekil 2’de gösterilmiştir. Burada, SR yönteminde potansiyel derinliği V0 sabit bir
değer olarak seçilip yayılma sabiti  arttırılmaktadır. Yakınsaklığın sağlanamayıp soliton
görüntüsün bozulmaya başladığı yer band ve gap arasında sınır olarak belirlenmiştir. Gap
kısmı yakınsak çözüm elde edilen aralığı göstermektedir.

Şekil 2. NLS denklemi ve NLSM sistemi için bant yapıları.
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Şekil 2’den görülebileceği gibi NLS denkemi ve NLSM sistemi için birinci doğrusal olmayan
bant yapısı çok benzer özellikler taşımaktadır.
SR yöntemi kullanılarak,   0 ve   1 için potansiyelin minimumuna odaklanan başlangıç
koşuluyla elde edilen solitonlar sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 3. NLS denkleminde (   0 ) periyodik potansiyelin minimumuna odaklanan temel
solitonun (a) 3 boyutlu görünüşü; (b) Üstten görünüşü.

Şekil 4. NLSM sisteminde (   1 ) periyodik potansiyelin minimumuna odaklanan temel
solitonun (a) 3 boyutlu görünüşü; (b) Üstten görünüşü.
Şekil 3 ve Şekil 4 karşılaştırıldığında benzer yapıya sahip iki temel solitonun elde edildiği
görülmektedir. Burada göze çarpan önemli fark solitonların genlikleriyle ilgilidir, NLSM
sistemi için elde edilen temel solitonun genliği, NLS denklemi için elde edilen solitonun
genliğinden daha büyüktür.
Benzer şekilde   0.5 değeri ve potansiyelin olmadığı ( V0  0 ) durumlar için temel
solitonlar elde edilmiştir.
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Bu bölümde, NLS denklemi ve NLSM sistemi için elde edilen soltionların doğrusal olmayan
kararlılık analizi yapılmıştır. Solitonların ilerlemeye bağlı kararlılıkları incelenmeden önce
soliton gücü analizi yapılmıştır (Bkz. Şekil 5).

Şekil 5’teki güç analizi incelendiğinde, soliton gücünün her durum için özdeğere bağlı olarak
azaldığı (eğim koşulunun sağlandığı) ve NLSM sistemleri için soliton gücünün NLS
denklemine göre daha büyük olduğu görülmektedir.
Doğrusal olmayan kararlılık analizini gerçekleştirmek için temel solitonun şekli, potansiyel
üzerindeki yeri ve en büyük genlik değeri ilerlemeye bağlı olarak gözlenmiştir. Şekil 3 ve
Şekil 4’te elde edilen temel solitonların doğrusal olmayan kararlılıkları sırasıyla Şekil 6 ve
Şekil 7’de gösterilmiştir.
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Şekil 6: NLS denklemi (   0 ) için elde edilen temel solitonun ilerleyişi sırasında (a) Üstten
görünüşü; (b) En büyük genlik değeri.

Şekil 7: NLS sistemi (   1 ) için elde edilen temel solitonun ilerleyişi sırasında (a) Üstten
görünüşü; (b) En büyük genlik değeri.
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Şekil 6 ve Şekil7’de görüldüğü gibi, her iki durum için temel solitonun ilerleyişi sırasında
potansiyel üzerindeki yeri ve fiziksel yapısı değişmemiş, en büyük genlik değeri çok küçük
salınımlar yapmıştır. Bu durum, NLS denklemi ve NLSM sistemi için periyodik potansiyelin
varlığında temel solitonun doğrusal olmayan kararlılığını göstermektedir.
Benzer şekilde NLSM sisteminde   0.5 değeri için de solitonun doğrusal olmayan
kararlılığa sahip olduğu görülmüştür.
NLS denklemi ve NLSM sisteminde kararsız yapıları inceleyip karşılaştırmak için
potansiyelin olmadığı ( V0  0 ) durumlar incelenmiştir. Şekil 8’de   0,   0.5 ve   1 için
potansiyelin olmadığı durumda doğrusal olmayan kararlılık analizi yapılmıştır.

Şekil 8: NLS denklemi (   0 ) ve NLSM sistemleri (   0.5,   1 ) için elde edilen temel
solitonun ilerleyişi sırasında en büyük genlik değeri.
Şekil 8’de görüldüğü gibi potansiyelin yokluğunda ele alınan her durumda solitonlar
kararsızdır. Solitonların ilerleme mesafeleri göz önüne alındığında NLSM sistemleri için
soliton genliğinin daha geç patladığı (blow-up) ve  değeri arttıkça bu mesafenin uzadığı
anlaşılmaktadır.
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SONUÇLAR
Bu çalışmada NLS denklemi ve NLSM sistemleri için bir potansiyelin var olduğu ve olmadığı
durumlar için temel solitonlar elde edilip kararlılık analizleri yapılmıştır. Elde edilen
solitonların özellikleri karşılaştırılarak ikinci derece optik etkilerin soliton kararlılığı
üzerindeki etkileri ortaya konmuştur.
NLS denkemi ve NLSM sistemi için birinci doğrusal olmayan bant yapısı çok benzer
olmasına rağmen soliton güçleri arasında önemli fark olduğu (NLSM solitonlarının daha
büyük güç değerlerine sahip olduğu) görülmüştür.
Potansiyelin var olduğu durumda NLS denklemi ve NLSM sistemi solitonların doğrusal
olmayan kararlılığa sahip oldukları görülmüştür. Potansiyelin olmadığı durumda NLS ve
NLSM modellerinden elde edilen solitonlar benzer özelliklere sahip olsa da aynı değişkenlerle
elde edilen kararsız soltionlar için NLSM sistemi solitonlarının daha uzun ilerleme mesafesine
sahip olduğu görülmüştür.
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ABSTRACT
The eight small scale reinforced concrete beams with different a/d (shear span/effective
depth) ratios are tested under 3 point bending. Four of the eight beams are with lateral
reinforcement where the other four were without. In the experimental part, the force
displacement curves of the beams are obtained. Also the crack formation during the loading
and the failure mechanisms of the beams are observed. The numerical models of the beams
are developed using the finite element method, and the results of the analyses of these models
are compared with the experimental data. The effect of a/d ratio in the behavior and the failure
type of the beams under bending is examined. The failure mechanisms of the beams are
explained using the experimental and numerical results. The effect of using lateral
reinforcement on the behavior and the failure type of the beams is also discussed.
ÖZET
Farklı a/d (kesme açıklığı / etkili derinlik) oranına sahip dört adet enine donatılı ve dört adet
enine donatısız olmak üzere toplamda sekiz adet küçük ölçekli betonarme kirişe 3 nokta
eğilme testi uygulanmıştır. Deneysel kısımda kirişlere ait yük deplasman eğrileri elde edilmiş
ve yükleme boyunca çatlak oluşumu ve kırılma türü gözlemlenmiştir. Aynı kirişlere ait
nümerik modeller sonlu elemanlar metodu ile oluşturulmuş, modellerin analizlerinden elde
edilen sonuçlar deneysel verilerle kıyaslanmıştır. a/d oranının kirişlerin eğilme altındaki
davranışına ve kırılma biçimine olan etkisi irdelenmiş, kirişlerin kırılma mekanizmaları
deneysel ve nümerik sonuçlardan yola çıkılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Enine donatı
kullanılmasının kirişlerin davranışına ve kırılma türüne olan etkisi irdelenmiştir.
GİRİŞ
Mevcut yönetmelikler kirişlerde kesme kuvveti ne kadar küçük olursa olsun minimum enine
donatı kullanmayı şart koymuştur. Eğer kirişteki kesme kuvveti minimum enine donatı ile
karşılanamayacak mertebede ise, kesme donatısı hesabı yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde
yapılmadır. Bu çalışmada kesme kuvvetinden doğan kayma gerilmelerinin ve eğilmeden
doğan normal gerilmelerin ve bunların neticesinde oluşan asal gerilmelerin etkisi altındaki
kirişlerin davranışını daha iyi irdeleyebilmek için enine donatısı bulunmayan kirişler enine
donatılı kirişlerle birlikte test edilmiştir. Bu ayrım bu çalışmadaki birinci sınıflandırmadır.
Tekil yük etkisindeki basit kirişte oluşan asal eksen eğrileri Şekil 1‘de görülmektedir.
Çalışmadaki ikinci sınıflandırma ise kirişlerin a/d (kesme açıklığı / etkili derinlik) oranlarıdır.
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Şekil 1. Tekil yük altındaki basit kirişte asal eksen eğrileri
DENEYSEL YÖNTEM
Kirişlerin eğilme altındaki davranışları iki mesnetin tam ortasından uygulanan tekil yük
altında denenen kirişler üzerinde incelenmiştir (Şekil 2). Kirişler basit mesnetli kirişlerdir.
Şekil 2’den görüldüğü gibi a mesnet ile yük arasındaki mesafeyi göstermektedir. Bu mesafe
kesme açıklığı olarak adlandırılır. d ise kiriş kesitinin etkili derinliğidir.

Şekil 2. Test edilen kirişlerin mesnetlenme ve yükleme durumu
Kesme kuvvetinin etkisindeki bir kirişin kırılma biçimi oldukça karmaşık olup, yüklemeye,
yükün mesnede olan uzaklığına, kiriş derinliğine, beton basınç dayanımına, çekme ve kesme
donatıları miktar ve düzenine bağlı olarak değişmektedir (Doğangün, 2016). Yirminci yüzyıl
ortalarında yapılmış deneysel araştırmalarda, kesme açıklığının faydalı yüksekliğe oranının
(a/d) davranışı etkileyen en önemli değişkenlerden biri olduğu saptanmıştır (Ersoy, 2001). Bu
deneysel çalışmalardan bazıları Leonhardt (1965), Kani(1967) olarak sıralanabilir. Kesme
donatısız kirişler için a/d oranlarına göre bir sınıflandırma aşağıdaki şekilde yapılabilir
(Nawy, 2009):
(i) Derin Kirişler (Deep Beams)

: 1 < a/d < 2.5

(ii) Orta Seviye Narin Kirişler (Intermediate Beams)

: 2.5 < a/d < 5.5

(iii) Narin Kirişler (Slender Beams)

: a/d > 5.5

Bu çalışmada a/d oranı olarak 1.4, 2.8, 5.2 ve 8.3 olmak üzere dört farklı değer seçilmiştir.
Kirişlere ait boyutlar Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Kirişlerin Boyutları ve a/d Oranları
Kiriş Uzunluğu(cm)
Temiz Açıklık(cm)
a(cm)
d(cm)
100
88
44
5.3
65
55
27.5
5.3
40
30
15
5.3
25
15
7.5
5.3
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Tüm kirişler 5 cm genişliğe ve 6 cm yüksekliğe sahiptir. Kirişlerin üretiminde kullanılan
betondaki maksimum agrega dane boyutu ve agregaların granülometri dağılımı ölçeğe
(yaklaşık 1/8) uygun şekilde seçilmiştir. Kirişler denge altı donatı oranına sahip olacak şekilde
donatılandırılmıştır. Boyuna donatı olarak tüm kirişlerde altta 2 adet 4.2 mm çapında 500
MPa akma dayanımına sahip nervürlü donatı kullanılmıştır. Enine donatılı kirişlerde etriye
donatısı olarak çapı 1.5 mm, dayanımı 435 MPa olan tel kullanılmıştır. Kirişlerde kullanılan
betonun karakteristik basınç dayanımı test gününde yaklaşık 26 MPa olarak ölçülmüştür.
SONUÇLAR
Kirişlerin eğilme altındaki davranışları iki mesnetin tam ortasından deplasman kontrollü
hidrolik pres ile uygulanan tekil yük altında incelenmiştir. Yükleme kirişler yük taşıma
kapasitelerini yitirinceye kadar devam etmiştir. Şekil 3’de enine donatısız kirişlerin deney
sonundaki durumları görülmektedir.

Şekil 3. Enine Donatısız Kirişlerin Kırılma Durumları
(a) a/d=8.3 (b) a/d=5.2 (c) a/d=2.8 (d) a/d=1.4
Test edilen enine donatısız kirişlerden a/d oranı 8.3 ve 5.2 olan kirişlerde (Şekil 3 (a) ve (b))
eğilme kırılması gözlemlenmiştir. Kirişte sadece yükün uygulandığı kesitte (maksimum
momentin olduğu kesit) dikey çatlaklar görülmüştür. Çatlak sayısının az olması maksimum
momente sahip tek bir kesit olması ve donatının pekleşmeye sahip olmaması olarak
açıklanabilir. Bu iki kiriş daha önce a/d oranı baz alınarak yapılan sınıflandırmaya göre narin
sayılabilecek kirişlerdir.
a/d oranı 2.8 olan enine donatısız kirişte (Şekil 3 (c)) başlangıçta kiriş orta alt bölgesinde çok
ince dikey eğilme çatlakları gözlemlenmiştir. Kirişin alt tarafında dikey olan çatlak kirişin üst
kısmına doğru eğimi azalarak ilerlemiştir. Çatlağın eğimindeki azalma, kiriş yüksekliği
boyunca asal çekme gerilmelerinin meydana geldiği açının değişimi ile açıklanabilir. Testin
devamında alt donatı ile donatıyı saran beton arasındaki bağın koptuğunu gösteren aderans
çatlakları gözlemlenmiştir. Bu kiriş daha önce a/d oranı baz alınarak yapılan sınıflandırmaya
göre orta seviye narin sayılabilecek kirişlerdendir.
a/d oranı 1.4 olan enine donatısız kirişte (Şekil 3 (d)) başlangıçta kiriş orta alt bölgesinde çok
ince dikey eğilme çatlakları gözlemlenmiştir. Daha sonra alt taraftaki dikey eğilme
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çatlaklarından bağımsız olarak, kiriş uzunluğu doğrultusunda yük ile mesnet arasında, kiriş
yüksekliği doğrultusunda tarafsız eksen seviyesinde eğik çatlak oluşumu gözlemlenmiştir. Bu
çatlak artan deplasmanlarda kirişin alt ve üst yüzüne kadar uzamıştır. İlerleyen
deplasmanlarda, bu çatlağın alt donatı seviyesinden mesnete kadar uzanan ve alt donatı ile
donatıyı saran beton arasındaki bağın koptuğunu gösteren aderans çatlağı gözlemlenmiştir. Bu
kiriş daha önce a/d oranı baz alınarak yapılan sınıflandırmaya göre derin kiriş sayılabilecek
kirişlerdendir.
KAYNAKLAR
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DESIGN OPTIMIZATION OF CLUTCH DIAPHGRAM SPRING WITH
ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHOD IN RESPECT TO STRESS AND
LOAD CHARACTERISTIC
Alper Karaduman1 Ali Rıza Yıldız2
Valeo Otomotiv Sistemleri1, Bursa
Bursa Teknik Üniversitesi2, Bursa
ABSTRACT
Clutch system which consists of Disc Assy, Flywheel and Pressure Plate Cover Assy
is located between engine and gearbox. It provides transmitting engine torque and
engine speed in addition to its function of absorbing oscillations during transmitting
process.
Nowadays, Passenger cars have tendency on high torque applications into small size
of clutches and there is high load requirement with high endurance capacity. So one
of the functions of the Pressure Plate Cover Assembly is to transmit engine torque
and engine speed by ensuring engagement and diaphgram element of Pressure Plate
Cover Assembly generates required axial load so as to transmit torque transmission
and complete engagement mechanism. Diaphgram, which has contact with Cover,
pressure plate and release bearing, acts like a spring because of its structure.
Moreover, Disc, which inserted between pressure plate and flywheel, is compressed
as a result of axial load and engagement mechanism occurs. On the other hand,
Transmission of engine torque and engine speed to gear box is interrupted as a result
of applied axial displacement on release bearing contact. In this paper, Optimum load
and stress results of diaphgram which runs during engagement and disengagement,
has been investigated with differential evolution algorithm.
Keywords: Clutch, Transmission, Diaphgram, Load Curve, Optimization
ÖZET
Disk, Volan ve Baskı Plakasından oluşan debriyaj sistemi motor ile vites kutusu
arasında bulunmaktadır. Debriyaj sistemi motor torkunun, motor hızının iletimini
onun tork iletimi süresince titreşim sönümleme fonksiyonuna ek olarak tork iletimini
sağlar. Son günlerde binek araçlar küçük debriyaj boyutlarında yüksek tork
uygulamalarına eğilim göstermektedir. Bu yüzden debriyaj sisteminin
elemanlarından olan baskı komplesinin fonksiyonlarından birisi kavramayı
sağlayarak motor torkunu ve hızını iletmektedir ve baskı komplesinin elemanı olan
diyafram elemanı tork iletiminin sağlanması ve kavrama mekanizmasının
tamamlanması için gerekli olan eksenel yükü oluşturur. Kapak, baskı plakası ve
rulman ile temasta olan diyafram elemanı, yapısı gereği yay gibi davranış gösterir.
Bununla birlikte baskı plakası ve volan arasında bulunan disk uygulanan eksenel
yükün sonucu olarak sıkışır ve kavrama mekanizması gerçekleşir. Diğer yandan
motor torku ve hızının vites kutusuna iletimi rulman temas noktası üzerinden
uygulanan eksenel deplasman sonucunda kesilir. Bu çalışmada, debriyaj sistemi
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temel elemanlarından olan diyafram yay
diferansiyel gelişim algoritması ile
eniyilenmiştir ve yük, gerilme ve geometrik limitler kısıt iken asgari kütle amaç
fonksiyondur. Bu bildiride, ayırma ve kavrama süresince çalışan diyaframın
optimum yük ve gerilim değerleri diferansiyel gelişim algoritması ile
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Debriyaj, Kavrama, Diyafram, Yük Eğrisi, Gerilme,
Optimizasyon
1. Giriş
Debriyaj sisteminde diyaframdan gelen kavrama yükü volan ile baskı plakası
arasında yer alan diski baskı plakası vasıtasıyla sıkıştırarak kavrama gerçekleşir
dolayısıyla motordan vites kutusuna motor devrinden gelen hız ve tork iletimi
sağlanır.

Şekil 1 Debriyaj sistemi kavrama durumu
Araçta debriyaj pedalına basıldığı durumda iç çap kısmından sıkıştırılan diyafram
yay dış çap kısmından tersine yönde hareket ederek baskı plakası üzerindeki yükü
azaltır ve volan ile baskı plakası arasındaki disk ile teması keser ve ayırma sağlanır.

Şekil 2 Debriyaj sistemi ayırma durumu
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 3 Baskı komplesi elemanları
Kapak temas noktası ve baskı plakası temas noktasından sabitlenen diyafram yay,
baskı plakası temas noktasından kurs verilmesi sonucunda önce pozitif katılıkta
sonra negatif katılıkta davranış gösterir. Diyafram yük karakteristiğini, diyaframın
kalınlığı, diyaframın acısı,kapak temas çapı, baskı plakası temas çapı, diyafram iç
çapı, dış çapı ve diyafram üzerindeki boşaltmaların merkeze göre çapı belirler.
Uygun olmayan diyafram karakteristiği vites geçmeme problemine ve debriyaj
ömrünün az olmasına sebep olur. Hatta uygun tasarlanmayan diyafram karakteristiği
diyaframın kırılmasına ve motorun durmasına sebep olabilir. Kavrama sisteminin
istenen fonksiyonları yerine getirmesinde diyaframın performansı ve dayanımı
oldukça önemlidir. Diyafram her bir vites geçişinde ve çalışma anında yük oluşturur
ve diyafram üzerinde belirli bir seviyede gerilme olur. Milyonlarca kez tekrarlı yüke
maruz kalan bu parçanın, debriyaj içerisinde hareket ederken oluşacak gerilmelere
karşı yeterince dayanıklı olması gerekir ve diyafram tasarımında hafiflik faktörüde
vites geçme sırasında atalet kuvvetlerini azaltmak yönünden önemlidir.
2. Sonlu Elemanlar Modeli ve Malzeme Tanımlamaları
Geometri ansys geometry modeli altında parametrik olarak bütün modelin simetrik
modelini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur . Diyafram yayın mesh işlemi ve
parametrik modeli tanımlandıktan sonra mesh model APDL model içerisine transfer
edilmiştir. Parametrik model kullanılarak 17 farklı parametre dikkate alınarak veri
havuzu oluşturulmuştur. Bu çalışmada hafiflik amaç fonksiyon olarak, istenen yük ve
asgari gerilme kısıt fonksiyon olarak belirlenmiştir. Belirlenen kısıtlar ve amaç
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fonksiyon yönünde diferansiyel gelişim algoritması kullanılarak optimizasyon
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4 Diyafram yayı cad modeli
Diyafram yayı 51CrV4 malzemeden üretilmektedir. 51CrV4 malzemenin young
modülü E=210000 MPa, yoğunluk d=7850 kg/m3 ve Poisson oranı 0.25 alınarak
sonlu elemanlar analizi Ansys (APDL) sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilmiştir.
3. Yükleme ve Sınır Koşulları
Diyafram yayı elemanının ölçümü kapak bağlantı noktasının sabit tutulup ve baskı
plakası bağlantı noktasından kurs verilmesi ile yapılmaktadır.

Şekil 5 Diyafram Yük Ölçümü

Şekil 6 Ansys(Fem) baskı plakası, kapak ve diyafram temas durumu
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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Diyafram yayı sonlu elemanlar modelinde rijit kapak mesnet noktasından z
ekseninde kurs uygulanmaktadır. Z ekseninde kurs verilerek yükleme koşulları ve
çalışma koşulları simule edilmiştir. Diyafram z ekseninde kurs verildiğinde kavrama
oluştuğu ve ayırma oluştuğu durumda yükü ve gerilme değerini yansıtmaktadır.
Rijit kapak mesnet elemanının rotasyonel hareketi engellenmiştir ve sadece z
ekseninde hareket edebilmektedir. Bununla birlikte rijit baskı plakası elemanı
rotasyonel ve eksenel olarak hareketi engellenmiştir.
4. Sonlu Elemanlar Çözümü ve Diyafram Yayın Optimizasyonu
Çizelge 1 Optimizasyon işlemi sonucunda 17 parametrenin değerleri
Parametreler

Başlangıç
Parametreler

En İyilenmiş Parametreler

X1 (mm)
X2 (mm)
X3 (mm)
X4 (mm)
X5 (mm)
X6 (mm)
X7 (mm)
X8 (mm)
X9 (˚)
X10 (mm)
X11 (mm)
X12 (˚)
X13 (mm)
X14 (mm)
X15 (mm)
X16(mm)
X17 (mm)

19,1
4,9
3,8
13,3
23,6
78,4
106,4
2,4
13,93
13,6
11,2
2,33
5,64
0,46
34,4
26,965
11,3

23,95
4,8
6,3
13,2
17,3
73,2
98,6
2,2
11,39
26,1
6,8
3,69
1,55
0,11
36,6
15
12,9

Değişken Aralığı
Asgari Azami
18,55
23,95
4,8
8
2,1
8
2,4
33,9
17,3
26
73,15
81,4
98,6
106,6
1,8
3,3
10,28
14,73
11,4
29,7
5,5
8
0,51
6,86
1,55
4,67
0,11
5,89
33,5
38
6,665 27,165
9
12,9

Çizelge 2 Optimizasyon işlemi sonucu
Optimizasyon
(140Nm motor torku için)
Başlangıç Tasarım
Hedef Tasarım
Eniyilenmiş Tasarım
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Amaç Fonksiyon (gr)
525 gr
<400 gr
393 gr

Kısıt Fonksiyon
Yük (N)
Gerilme (MPA)
5210
1473
3465-3900
<1500
3484
1105
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Şekil 7 Optimizasyon sonrası diyafram yük eğrisi

Şekil 8 Diyafram analiz öncesi ve sonrası durumu
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Şekil 9 FEA Diyafram kurulu durumunda gerilme durumu üstten alttan görünüş

Şekil 10 Diyafram ayırma durumunda gerilme durumu üstten alttan görünüş
5. Değerlendirmeler
Diyafram yayının yük ve gerilme optimizasyonunun gerçekleştirildiği bu çalışmada
rastgele seçilen diyafram tasarım parametrelerinin yük ve gerilme karakteristiğinin
140 Nm motor torkunu iletebilecek şekilde parametrelerin optimizasyonu
yapılmıştır. Analizler sonucunda diyafram parametrelerinin eniyilenmiş değişkenleri
belirlenmiştir. Bu tez çalışması sonucunda bir optimizasyon yönteminin uygulanması
ile ürün yük karakteristiğinin ve gerilme değerinin eniyilenmiş olarak belirlenmesi
teorik olarak sağlanmıştır. İzlenen yöntem ve çalışma sonucunda diyafram üzerine
farklı araç çalışma koşulları için çalışma yapılma potansiyeli oluşturmaktadır.
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EKSENEL SİMETRİK KABUK YAPILARIN ANALİZİ
Ezgi Zeynep ÖZTORUN1, Erdem DAMCI2, Namık Kemal ÖZTORUN3
1,2,3
İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
In the present study; by using symmetry, anti symmetry, axial symmetry properties and
maintaining the feature of being the exact solution of the problem; model minimization and
more accurate and detailed information acquisition techniques in the minimized model are
discussed with examples on the analysis by the Finite Element method. On the other hand, the
computer programs "ESKA-2" and "ESKA-4" (Axisymmetric Shell Analysis) which are
formulated on the classical shell structure theory and developed within the scope of the study
are introduced. By means of these programs, model modifications can be made in an
extremely practical way compared to the Finite Element Method in axially symmetric shell
structures; load and load combinations, boundary conditions and so on. In addition to all these
conveniences, more detailed and more accurate analysis results can be obtained than the
Finite Element Method, which can only analyze with a limited number of unknowns with the
capacity of computers. ESKA-2 has been developed for the analysis of systems (high walled)
where the analysis of the axial symmetric wall with two integral constants is suitable. ESKA4 is formulated with four integral constants and gives accurate results regardless of the wall
height.
ÖZET
Mevcut çalışmada; simetri, anti simetri, eksenel simetri özelliklerinden yararlanılarak ve
problemin kesin çözüm yöntemi olma özelliğini koruyarak; Sonlu Elemanlar yöntemi ile ilgili
analizlerde model küçültülme ve küçültülmüş modelde daha doğru ve detaylı bilgi alma
teknikleri örneklerle tartışılmaktadır. Diğer tarafta, klasik kabuk yapı teorisi üzerine formülize
edilmiş ve çalışma kapsamında geliştirilmiş olan bilgisayar programları “ESKA-2” ve
“ESKA-4” (Eksenel Simetrik Kabukların Analizi) tanıtılmaktadır. Söz konusu programlar
sayesinde eksenel simetrik kabuk yapılarda Sonlu Elemanlar yöntemine kıyasla son derece
pratik bir biçimde model değişiklikleri yapılabilmekte; yük ve yük kombinasyonlarına, sınır
şartlarına ve benzeri özelliklere göre sistem optimize edilebilmektedir. Tüm bu kolaylıkların
yanı sıra, yalnızca bilgisayarların kapasitesiyle sınırlı sayıda bilinmeyenle analiz yapabilen
Sonlu Elemanlar yöntemine kıyasla daha detaylı ve daha doğru analiz sonuçları
alınabilmektedir. ESKA-2 eksenel simetrik duvarın iki integral sabiti ile analizinin uygun
olduğu (yüksek duvarlı) sistemlerin analizi için geliştirilmiştir. ESKA-4 ise dört integral sabiti
ile formülize edilmiş olup duvar yüksekliğine bağlı kalmaksızın doğru sonuç vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Eksenel simetrik kabuk yapı, Küresel kubbe, Eksenel simetrik duvar,
Çembersel kiriş, Dairesel plak, Klasik kabuk yapı teorisi, Sonlu elemanlar yöntemi, Ard
çekme, Yapısal optimizasyon
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GİRİŞ
Kabuk yapılar, kalınlıkları diğer boyutlarına ve asal eğrilik yarıçaplarına oranla küçük olan
geometrilere sahiptir. Bu tür yapıların yaygın olarak kullanılan Sonlu Elemanlar yöntemi ile
analizlerinde çok fazla bilinmeyen serbestlik (degree of freedom) bulunmaktadır. Bu nedenle,
bilinmeyenlerin çözümünde, bilgisayarların ve bilgisayar programlarının sınırlarını zorlayan
miktarlarda denklem sayısı söz konusu olmaktadır. Bu durumda çoğu zaman teknik sorunlar
yaşanmaktadır. Bu sorunların bir kısmı kullanılan bilgisayar programının veya işletim
sisteminin getirdiği sınırlamalar ya da bilgisayar donanımı ile ilgili yetersizlikler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu sınırlamalar genellikle problemin çözümü esnasında vektör ve
matris gibi indisli değişkenler için çok fazla sayıda dinamik depolama alanı (RAM ve benzeri
üniteler) gerektirmekte, bu değişkenlerle ilgili işlemler esnasında söz konusu alanlar yetersiz
kalabilmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin ve yazılımların gelişmesinin yanı sıra; matris
işlemlerinde geliştirilen analiz yöntemleri ile ilgili gelişmeler (örneğin tüm hard disk ve
benzeri manyetik ya da sayısal depolama alanlarının RAM görevini üstlenecek şekilde
tanımlanması veya kare sistem rijitlik matrislerin yalnızca sıfırdan farklı ve simetrik
elemanlarının yanı sıra diyagonal üzerindeki elemanların bir vektöre depolanarak evrik
(invers) ve diğer matris işlemlerinin bu vektör yardımıyla yapılması) büyük ölçüde sorunların
üstesinden gelmiş olsa da, aynı oranda büyüyen ve sınırları zorlayan mühendislik problemleri
nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha karmaşık sistemlerin
analizi ile ilgili beklentiler de artmaktadır. Bu durumda sınırları aşmayan modellerle yetinilen
çözümlere gidilmektedir.
İnşaat mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılan ve işlem hacmi yüksek olan sistem
analiz yöntemlerinden biri Sonlu Elemanlar yöntemidir. Her ne kadar bazı varsayımlar söz
konusu olsa da, genel amaçlı Sonlu Elemanlar yöntemi kesin çözüm yöntemi olarak
kullanılmaktadır. Yöntem bina türü yapıların yanı sıra diğer yapısal sistemlerde de (baraj,
asma köprü, kapalı kondüviler, tüneller, kabuk yapılar gibi yapılar ve hatta uçak, denizaltı,
uzay gemisi ve benzeri mekanik sistemlerin parça ve/veya gövde analizlerinde) yapısal
sistemlerle ilgili problemlerin çözümünde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak kesit
tesirlerinin lokal olmayan ani değişimler gösterebildiği kabuk yapı ve benzeri problemlerin
analizlerinde sonlu elemanlar yöntemi yukarıda bahsedilen sınırlamalarla ilgili sorunlar
yaşamakta, problemin karmaşıklığı nedeniyle geometrideki kaçınılmaz olan değişimler, çok
fazla sayıda alternatif model analizi gerektirmekte ve yöntem pratik olmamaktadır. Sonlu
elemanlar formülasyonu gereği; sonlu eleman türlerinde, eleman geometrisi ile ilgili olarak
kenar oran (aspect ratio) köşe açıları, eleman bağlantıları (member connectivity) ile ilgili
olarak sağlanması gereken kriterler çoğu kez eleman ve düğüm noktası sayısının ve
dolayısıyla bilinmeyen serbestlik sayısının (degree of freedom) artmasına neden olmaktadır.
Bu kriterler zaman zaman sağlanamadığı için de “çalıştırma-zamanı (run-time)”, “sözdizimi
(syntax)”, ve “yuvarlama (round off)” hatalarına neden olabilmektedir. Kontrol edilmediği
takdirde bunlara bağlı olarak sistem rijitlik matrisi ile denklemlerin çözümü esnasında oluşan
hatalar sonucunda matris yani denklemler bozulmakta ve son derece yanlış analiz sonuçları
alınabilmektedir. İnşaat mühendisliği problemlerinde özellikle bina türü yapılarda sistem
geometrisi, kesit ve malzeme özellikleri, sınır şartı ve dış yükler gibi veriler bir analiz için
sabit tutularak, farklı yükleme ve kombinasyonları için analiz yapılmaktadır. Yalnızca kesit
geometrilerinin optimizasyonu için dahi, çok fazla sayıda model değişiklikleri söz konusu
olmaktadır. Diğer taraftan kesin çözüm yöntemlerinin kaçınılmaz olduğu sistemlerde, çoğu
kez farklı sınır şartı ve farklı geometrik detayların analizi önem kazanmaktadır. Yük
uygulama noktalarının ve/veya bölgelerinin değişmesi dahi çok sayıda farklı bilgisayar
modelinin hazırlanmasını gerektirmektedir. Söz konusu problemlerin sıkça karşılaşıldığı
mühendislik yapılardan biri de kabuk yapılardır.
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Eksenel simetrik kabuk yapılar; küresel parabolik veya kısmi küresel kubbe, eksenel simetrik
duvar, duvar altında ve/veya üstünde çember kirişi ya da dairesel plak gibi yapısal bileşenlerin
kombinasyonlarından oluşmaktadır. Özellikle içeride su basıncı gibi yüklere maruz kalabilen
betonarme kabuk yapıların, yapısal emniyetlerinin sağlanmasının yanı sıra su kaçırmaması
için çekme gerilmelerine maruz bırakılmaması tercih edilmektedir. Sistem her türlü yükleme
ve yük kombinasyonları için basınç altında olmalıdır. Sistemi sürekli basınç altında tutmak
için art çekme yöntemi uygulamak, sistemde olası çekme gerilmeleri sıfırlamak, hatta
gerekirse makul basınç gerilmelerine dönüştürmek uygun görülmektedir. Tatbik noktaları,
yük büyüklükleri, genelde şaşırtmalı yük uygulama sistematiği, sürtünme kayıplarına göre
aşamalı yük uygulamaları detaylı analizlerle belirlenmiş yatay ve düşey art çekme yüklerinin
uygulanması tercih edilen bir yöntemdir. Ancak sadece yatay art çekme kablolarının
yerlerinin optimizasyonu dahi çok sayıda (bazen yüzlerce) farklı matematiksel modelin
hazırlanmasını gerektirmektedir. Kesit tesiri dağılımları lokal olmayan ani değişimler
gösterebilmektedir [1]. Yine optimum bir tasarım için yapısal bileşenlerin bağlantılarındaki
eksantrik oturmalardan ya da sınır şartlarındaki rijitlik dağılımından yararlanılarak hesaba
esas kesit tesirleri azaltılabilir veya optimize edilebilir. Bu gereksinim de ilave farklı
matematiksel modellerin hazırlanmasını gerektirir. Tüm bu çalışmalar sonlu elemanlar
yöntemi ile pratik olarak yapılamamaktadır. Çoğu zaman da problem yukarıda bahsedilen
sınırlamalar nedeniyle istenilen detayda analiz edilmemektedir. Problemin bilinmeyen
sayısının azaltılarak küçültülmesi ise, ani ve lokal olmayan gerilme dağılımlarının
görülememe riskini artırmaktadır. Bu ve benzeri birçok nedenle kabuk yapıların analizinde
klasik kabuk teorisi üzerine formülize edilmiş analiz yöntemleri oldukça pratik ve daha doğru
sonuç veren alternatif yöntemler olarak önerilmektedir. Yapının, içerisindeki sıvı ile olan
dinamik etkileşimi için de pratik yöntemler hatırlatılmakta ve sunulmaktadır.
Öztorun ve Utku [2], eksenel simetrik silindirik duvarların analizlerinde süperpozisyon
yöntemini kullanan analitik bir çözüm önermişleridir. Çalışmalarında yapısal elemanları
kubbe, çember kiriş ve silindirik duvar olan su depolarının analizlerini fleksibilite metodunu
kullanarak yapmışlarıdır. Analizleri yapılan su depoları Suudi Arabistan’da inşa edilmiştir [1,
3-5]. Öztorun ve diğ. bir diğer çalışmalarında [6] silindirik duvar analizlerini beş moment
denklemleri kullanarak yapmışlardır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Uzun Duvar Kriterini Sağlayan Kabuk için, Billington yöntemi [7] ile analizde, silindirik bir
duvarın genel deplasman ifadesi (1) denklemi ile tanımlanmaktadır [8].
Dw

d 4 w Ew  t w

w p
2
dy 4
rw

(1)

İfadedeki Dw, duvar eğilme rijitliğini; tw, duvar kalınlığını (et kalınlığı); rw, duvar ortalama
yarıçapını; Ew, duvarın elastisite modülünü, w doğrusal yer değiştirmeyi ve p radyal basıncı
göstermektedir.
Denklemde  4 

E w .t w
2

4.rw .Dw

notasyonunu kullanarak denklem (1) aşağıdaki hali almaktadır.

p
d 4w
 4 4  z
4
Dw
dy

(2)

Elde edilen bu ifade eğilme rijitliği Dw olan, elastik zemine oturan (sürekli) ve pz şiddetindeki
yüke maruz prizmatik bir çubuk için elde edilen denklem (3) ile aynıdır.
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d 4w
EI 4  kw  p z
dy
Bu denklemde EI

(3)

d 4w
kirişe ait eğilme rijitliği, kw ise reaksiyon zemin rijitliğidir. Her iki
dy 4
2

denklem birlikte incelendiğinde k, E w t w / rw karşılık gelmektedir. Bu terim silindir duvarın
eşdeğer zemin modülü olarak adlandırılabilir.
Dw 

4 

Ew  t w

(4)

12(1   w )
2

Ew  t w
4  rw  Dw
2

3

3(1   w )
2



rw  t w
2

(5)

2

Bu denklemin genel çözümü;

w y  e y (C1 . cos y  C 2 . sin y )  e  y (C3 . cos y  C 4 . sin y )  f ( y )

(6)

p r
Formüldeki yüke bağlı özel çözüm f(y), w  z w membran çözümünden ibarettir.
Ew  t w
2

Yukarıdaki formülde; C1, C2, C3, C4 silindir duvarın sınır şartlarına bağlı integral sabitleridir.
Duvarın alt ve üst uçlarında kesme kuvveti Q0 ve eğilme momenti M0 nedeniyle oluşan
doğrusal ve açısal deplasmanlara karşılık gelmektedir. Bu eksenel simetrik yüklerin her biri
kendi başına dengede bulunduğu için Saint-Venant prensibinden bu kuvvetlerin silindir duvar
üzerindeki tesirlerinin kenara yakın bölgeler içinde kalacağı sonucu çıkarılabilir. Silindir
duvar bir uçtaki Q0 ve M0 kuvvetlerinin tesiri diğer uçta ihmal edilebilecek kadar uzun
(yüksek) ise duvarın her iki ucu birbirinden bağımsız analiz edilebilir. Diğer taraftan eβy
değerinin y ile arttığı görülmektedir. Bu nedenle C1 ve C2 sıfır olmasa bile tesir sönümlenerek
sıfıra yaklaşacaktır. Bu durumda söz konusu sabitler sıfır olarak alınabilir ve fonksiyon pratik
sınırlar içerisinde çözülebilir hale getirilebilir. Bu durumda fonksiyon

w y  e  y (C3 . cos y  C 4 . sin y )  f ( y ) şekline gelir.
Denklemde f(y) değeri
bulunabilmektedir.
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hesaba

katılmadığında

yalnızca

uç

kuvvetlerin

etkisi


 d 2 w 
M 0  X 2   Dw . 2 
 My
 dy  y 0


(7)


 d 3 w 
Q0  X 1   Dw . 3 
 Qy
 dy  y 0


(8)

dw
    e  y C3  cos y  sin y   C 4  cos y  sin y 
dy

(9)

dw 2
 2  2  e  y  C3  sin y  C 4  cos y 
2
dy

(10)
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d 3w
 2 3 .e  y C3  cos y  sin y   C 4  cos y  sin y 
3
dy

(11)

ifadeleri elde edilmektedir. Uzun ve kısa duvar analizleri için Öztorun ve Utku tarafından
geliştirilmiş genel yöntemde [5] ise H duvarın yüksekliği olmak üzere

 d 3 w 
X 1w   D w   3 
 dy  y 0


 d 2 w 
X 2 w   Dw   2 
 dy  y 0


 d 3 w 
X 3 w   Dw   3 
 dy  y  H


 d 2 w 
X 4 w   Dw   2 
 dy  y  H


y = 0 ve y = H noktalarında bu denklem bilinmeyen kuvvetler denklemlerinde yerine
yazıldığında ve X 1 , X 2 , X 3 , X 4 bilinmeyenlerinin çözümünü içeren 4x4 boyutlarındaki
birinci katsayı matrisi [KM1] elde edilmiştir. C, silindir duvarın sınır şartlarına bağlı
integral sabitlerini kapsayan vektördür.

X w   KM 1 C

(12)

Aynı yol izlenerek silindirin yer değiştirmeleri (açısal ve doğrusal deplasmanlar) aşağıdaki
şekilde yazılabilir.

( w) y 0  C1  C3
 dw 


 C1    C 2    C 3    C 4  
 dy  y 0

( w) y  H  C1  e H cos H  C 2  e H sin H  C 3  e  H cos H  C 4  e  H sin H
 dw 


 C1  e H cos H  sin H   C 2  e H cos H  sin H 
dy

 yH
 C 3   e  H cos H  sin H   C 4  e  H cos H  sin H 

Yukarıdaki eşitliklerin katsayıları matris formunda yazıldığında 4x4 boyutlarında bir matris
elde edilmektedir. 4x4 boyutlarındaki bu ikinci katsayı matrisi [KM2] olarak
isimlendirilmektedir. Deplasman vektörü D;

D  KM 2 C

(13)

Denklem (13) ile,

DT


 ( w) y 0


 dw 
 
 dy  y 0

( w) y  H

 dw  
  
 dy  y  H 
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şeklinde yazılabilir. Duvara ait 4x4 boyutlarındaki fleksibilite matrisi [ Fw ] ise (12) ve (13)
denklemleri kullanılarak elde edilebilir.

[ Fw ]  [ KM 2]  [ KM 1] 1

(14)

Benzer şekilde, fleksibilite matrisinin evriğinin deplasman vektörü ile çarpımı ile elde edilen
bilinmeyenlerin 1., 2., 3. ve 4. değerleri duvara ait bilinmeyenlerdir.

X   Fw 1 D

(15)

SAYISAL SONUÇLAR
Yapılan çalışma, önceki çalışmanın [9] devamı niteliğindedir. Analizi yapılan sisteme ait
bilgiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duvar yüksekliği: 20 m
Sıvı yüksekliği: 20 m
Sıvı özgül ağırlığı: 1.0 tonf/m3
Duvar kalınlığı: 0.65 m
Duvar kalınlığının ortasına kadar olan yarıçap: 50 m
Malzeme elastisite modülü: 2.5x106 tonf/m2
Poisson oranı: 0.2
Küresel kubbe kalınlığı: 0.25 m
Kubbe yarıçapı: 86.02325 m
Kubbe yatay yarıçapı (duvar kalınlığının ortasına kadar): 50.0 m
Kubbe üzerinde düzgün yayılı yük: 0.625 tonf/m2

şeklindedir. SAP-A,B,C,D gruplarının tanımları önceki çalışmada [9] verilmiş olup, Şekil 1.a
ve 1.b‘de ESKA-2, ESKA-4’ün SAP 2000 analiz programı [10] ile birlikte sonuçları
görülmektedir. Grafikler eksenel simetrik silindir duvarın yarıçap doğrultusundaki şekil
değiştirmelerine ve duvar yüksekliği boyunca moment dağılımına aittir. Klasik kabuk
teorisinin formülasyonuna ve işaret notasyonuna uygun olarak sistemin negatif yatay eksen
yönündeki (-y yönü yani sol taraf) değerleri sunulmuştur.
Klasik kabuk teorisine göre (fleksibilite yöntemi) bilinmeyenler kuvvetlerdir ve denklem
sayısı belirsizlik derecesi (hiperstatiklik derecesi) ile tanımlanmaktadır. Bu değerler mevcut
yapısal bileşenler için ESKA-2 programında en fazla 2, ESKA-4 programında ise en fazla 4
olmaktadır. Deplasman ve yer değiştirmeler geriye dönük çözümle bulunmaktadır. Sonlu
Elemanlar Yöntemi’nde ise bilinmeyen sayısı serbestlik derecesi (degree of freedom) ile
tanımlanmaktadır. Sonlu eleman formülasyonunda (Rijitlik yöntemi) kabuk yapıların
analizinde genellikle “shell” eleman türü kullanılmaktadır. Üç boyutlu bu eleman türünün
formülasyonunda her düğüm noktasında 5 serbestlik söz konusudur. (altıncı serbestlik henüz
araştırma konusudur ve ancak bazı yaklaşımlarla formülasyona kısmen dahil
edilebilmektedir.) Bu durumda her düğüm noktasında 5 adet bilinmeyen devreye girmektedir.
Sınır şartlarındaki düğüm noktalarında bu sayı sınır şartı koşullarına bağlı olarak azalabilir.
Sonlu eleman analizlerinde bilinmeyen sayısının yaklaşık olarak 60000 rakamlarına ulaştığı
söylenebilir. Bilinmeyenlerin çözümünden sonra düğüm noktası deplasmanları yani yer
değiştirmeleri elde edilmekte ve kesit tesiri dağılımları geriye dönük çözümle elde
edilmektedir.
Örnek problemin geometrisi uzun duvar kriterini ( H    ) zorlayacak şekilde seçilmiştir.
Neredeyse kısa duvar sınıfındadır ve ESKA-2 programının hata yapma riskini artıracak
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değerlerdedir. Bu değerlere rağmen ESKA-2 programı neredeyse ESKA-4 programı ile aynı
sonuçları vermektedir. Son derece küçük farklar hesaba esas teşkil etmeyen değerlerdir. Her
iki programın sonuçları da son derece başarılı görülmektedir. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile
kıyaslandığında aynı başarı yalnızca bilgisayarın ve programın sınırlarını zorlayacak detayda
hazırlanmış olan modelde elde edilebilmektedir. Sonlu eleman analiz sonuçlarındaki (SAP-A,
B, C, D) sapmalar Şekil 1.b‘de daha bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Deplasman
hesaplarındaki hatalar geriye dönük çözümle elde edilen kesit tesiri dağılımlarında çok daha
büyük hatalara neden olmaktadır.

a.

Duvarda radyal doğrultuda şekil
değiştirme

b. Duvar yüksekliği boyunca moment
dağılımı

Şekil 1. ESKA-2, ESKA-4 ile sonlu eleman analiz sonuçlarının (SAP 2000) karşılaştırılması
SONUÇLAR
Sonlu Elemanlar Teorisi’ne göre analiz yapan bilgisayar programlarında, yapısal elemanlarda
istenilen herhangi bir noktada doğrudan analiz sonuçlarının görülebilmesi, yapısal sistemin
modeli hazırlanırken söz konusu noktada düğüm noktası tanımlanması ile mümkün
olmaktadır. Analiz sonuçları istenilen noktada düğüm noktası tanımlansa dahi, elde edilen
sonuçlar bu noktayı içine alan sonlu eleman parçasının ağırlık merkezindeki değer olmaktadır.
Bu nedenle sonlu eleman programları ile yapılan analizlerde sonuçların hassas olması veya
istenilen belirli bir noktada sonuç elde edebilmesi, sistemin daha çok sayıda sonlu eleman ile
modellenmesini gerektirmektedir. Tanımlanabilecek sonlu eleman sayısı, bilgisayar
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programlarının ve kullanılacak bilgisayarın teknik kapasitesine bağlıdır. Tanımlanan sonlu
eleman sayısının artması halinde; gerek modelin hazırlanması, gerek analizlerin
gerçekleştirilip yorumlanması aşamalarında işlem hacmini artıran, vakit gerektiren bir iş
haline gelmektedir. Buna karşın, geliştirilen program ile yapısal elemanların tanımlanması ve
tanımlanan herhangi bir noktada istenilen analiz sonuçlarının alınması son derece pratiktir.
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ELEKTRİK MOTOR TAHRİKLİ ABKANT PRES GELİŞTİRİLMESİ
Melike Yaylacı
Baykal Makine A.Ş. , Bursa
ABSTRACT
In the world where energy demand is increasing day by day, it is inevitable for companies and
consumers to turn to energy-saving products while energy saving becomes more meaningful.
This situation led companies to channel their R&D work into this direction. While expanding
its product range, Baykal Machine, which also includes energy saving, has gone to newborn
prestine which is one of the most demanding machines and has added energy saving Electric
Press to R & D work. Energy-saving and quiet operation, this machine is capable of applying
400 kN of power thanks to the double motor. The motors are directly connected to the to the
screwed-on milling machine. The machine was designed with a capacity of 1250 mm x 500 mm
x 4 mm sheet bending capacity. The machine is desinged with Solidworks, was analyzed thanks
to Ansys program. Strain gage tests were made on the prototype.

Özet
Enerji gereksiniminin her geçen gün arttığı dünyada, enerji tasarrufu çok daha anlam
kazanırken firmaların ve tüketicilerin enerji tasarruflu ürünlere yönelmesi kaçınılmaz olmuştur.
Bu durum firmaların Ar-Ge çalışmalarının bu yöne kanalize etmesine sebep olmuştur. Enerji
tasarrufunun yanında çevre koruma da günümüzün önemli konuları arasında yer almaktadır.
Elektrikli abkant pres hidrolik ürünlerin meydana getirdiği çevre kirliliğinden uzaktır. Ürün
yelpazesini genişletirken, enerji tasarrufuna da yer veren Baykal Makine, en fazla talep gören
makinelerinden olan abkant preste yeniliğe gitmiş ve enerji tasarruflu Elektrikli Abkant Pres’i
Ar-Ge çalışmalarına katmıştır. Enerji tasarruflu ve sessiz çalışma özelliğine sahip bu makine
çift motor ve vidalı mil sayesinde 400 kN kuvvet uygulayabilmektedir. Motorlar tork motoru
olup direkt tahrik özelliğine sahip olduğundan, makineye hareket kazandıran vidalı millere
doğrudan bağlantılıdır. Makine 1250 mm x 500 mm x 4 mm ebatlarında sac bükebilecek
kapasitede tasarlanmıştır. Makine firma bünyesinde Solidworks programıyla tasarlanmış olup
analizleri yine firma bünyesinde Ansys Structural ile yapılmıştır. Makine üzerinde statik ve
modal analizler yapılmış olup, analiz doğrulama için prototip üzerinde strain gage ile gerilme
ölçüm testlerine tabi tutulmuştur.
Anahtar kelimeler: tork motoru, elektrikli abkant pres, ansys structural, strain gage, enerji
tasarrufu
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1.Giriş
Hidrolik abkant pres, sac metali bükerek istenen forma getiren tezgahlardır. Abkant büküm
tezgahları ile sac metal, iki kalıp arasında basılarak şekil alır. Altta bulunan büyük kalıp dişi
kalıptır, üstteki ise erkek kalıptır. Abkant presler, sac metale hidrolik silindirler vasıtasıyla
kuvvet uygular. Malzeme türü, malzeme kalınlığı, istenilen büküm açısı, uygulanacak kuvvet
gibi bilgiler CNC kontrol panelinden cihaza girilir. Seri üretim için elverişlidir. Birden fazla
bükümü art arda yapmamıza olanak sağlar. Hidrolik abkant presin çalışması; Pedala
basıldığında, üst çene yukarda iken kendi ağırlığının etkisiyle aşağıya iner. Bu esnada yağ
deposundan dolum valfleri üzerinden silindirin içerisine yağ dolar. Yavaşlama noktasına
gelindiğinde Elektrik motor tahrikli hidrolik pompa debi oransal valfler üzerinden silindirlere
yağ basar ve ortaya çıkan kuvvetle büküm işlemi gerçekleşir. Üst çene kalıpların arasındaki
mesafe 10-15 mm kalıncaya kadar yaklaşma hızıyla (130-180 mm/s), kalıba yaklaştıktan sonra
emniyetli büküm hızıyla (10 mm/s) hareket eder. Büküm işlemi gerçekleştikten sonra alt ölü
noktada dekompresyon işleminden sonra üst çene yukarıya üst ölü noktaya kadar gelip durur.
Bükme işlemi sırasında parçanın alt ölü noktasında bir miktar bekleme süresi geçmesi gerekir.
Bu esnada yüksek basınç altındaki yüksek debideki yağ tanka geri döner. Dönen yağ hidrolik
kayıptır ve enerjinin tamamı ısıya dönüşür. Yüksek basınç üretilmesine olanak sağlayan
hidrolik tahrikli sistemlerde, enerji sarfiyatı, gürültü, çalışma hızı, çevre kirliliği gibi
kriterlerdeki yetersizlikler nedeniyle yeni arayışlara gidilerek elektrik tahrikli sistemler
kullanılmaya başlanmıştır.
Elektrikli abkant preslerde kuvvet hidrolik basınçtan değil, elektrik tahrikli motor ve akuple
vidalı mil sistemiyle elde edilmektedir. Elektrikli sistem, hidrolik sistemle karşılaştırıldığında
pompanın boşta çalışmasından oluşan elektrik kayıpların, basınç altında tanka dönen yağda
oluşan hidrolik kayıpların, hidrolik bakım masraflarının ve çevre kirliliğinin önüne
geçmektedir. Elektrik motor kullanılması oldukça sessiz çalışmayı (70 dB değerinin altı) da
beraberinde getirir.
2. Tasarım
Firma bünyesinde ve Türkiye’de ilk kez yapılacağından eldeki verilerle birlikte ciddi bir tasarım
sürecine gidilmiştir. Öncelikle tasarım girdileri planlanmış olup süreç başlatılmıştır. Makine
olarak, "Elektrik Motor Tahrikli Abkant Pres Geliştirilmesi" adlı TÜBİTAK TEYDEB 1501
projesi ile küçük parçaların yüksek hassasiyette üretilmesini sağlayan, 1250 mm x 500 mm
alanında ve 4 mm kalınlığında saçları bükebilen 40 ton bası kapasiteli elektrik motor tahrikli
abkant pres geliştirilmesi hedeflenmiştir. İki eksenli olarak tasarlanan abkant pres, 400 kN yük
kuvveti uygulama yanında gücün 12.6 kW olması tasarımda istenilen diğer özelliklerdendir.
Presin sahip olduğu çene hareketindeki doğrusal en yüksek hızın 150 mm/s olması ve 0,40°
büküm açısı tekrarlanabilirlik değeri olması makinenin tasarımsal özelliklerindendir. Baykal
makine bünyesinde bulunan diğer abkant preslerden farklı olarak tahrik mekanizmasında vidalı
mil bulunacaktır.
Tahrik mekanizmasında planet vidalı mil seçilmiş olup, tasarımın tümüne ulusal (PT201400910) ve uluslararası (PY2015-00199) patent başvurusu bulunmaktadır.
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Planet vidalı mil geniş bağlantı yüzeyi sayesinde yüksek taşıma kapasitesi sunar. Neredeyse
gürültüsüz çalışma imkanı tanır. Ayrıca etkin contalar sayesinde yağ tüketimini azaltarak çevre
korunmasına katkı sağlar.

Foto-1. Makine render görüntüsü
Makine tasarımı tamamlandıktan sonra statik yüklere ve titreşimlere maruz bırakılarak Ansys
Structural programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçları yeterli görüldükten sonra prototip
üretimine geçilmiştir. Aynı zamanda makine için hazırlanan kataloglarda, satış teknik
özellikleri şöyledir;

Tablo-1. Makine teknik özellikleri
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3. Analiz
3.1. Statik Analiz
Yürütülen simülasyon çalışmalarından elde edilen bulguların güvenilirlik ve hassasiyetlerinin
arttırılmasında pek çok nümerik olgunun denetlenerek ve doğrulanarak uygulanma zorunluluğu
bulunmaktadır. Bunlar arasında sayısal ağ (mesh) yoğunluğunun tespit edilmesi simülasyon
sürecinin önemli karar adımlarından birisidir. Geçmiş dönemlerden elde edilen ve bu dönem
yapılan deneyler ile birlikte elimizde bulunan bilgiler analiz girdileri olmuştur.
Tasarım süreci tamamlandığında analiz kısmına geçilmiştir. Statik yüklere maruz bırakılarak
gerilmeler tespit edilmiştir. Ayrıca modal analiz yapılarak rezonans aralığı ölçülmüştür.

Analiz-1. Toplam deformasyon değerleri( üst ve alt çene)
Hazırlanan CAD model üstünde statik analiz çalışmaları yapılmıştır. İlk yapılan analizde
114528 elman sayısı ve 294169 node sayısı elde edilmiştir. Mesh, hex dominant metot ile
atılmış olup, boyutlandırma (sizing) ile kalitesi arttırılmıştır. Kuvvetler gerekli yerlerden
gösterilerek analiz çalıştırılmıştır.
Analiz sonuçları toplam deformasyon ve gerilme değerlerini göstermektedir. Deformasyon en
yüksek ray bağlantı kısmında meydana gelmiş olup binde 1 civarındadır. Kabul edilebilir
değerler arasındadır. Fakat iyileştirme adına tasarımda değişikliğe gidilmiştir.
3.2. Modal Analiz
Modal analiz; bir yapının doğal frekansı, sönüm değerleri ve yapısal deformasyonuna bağlı bir
değer olan mod biçimini içeren dinamik karakterini belirlemek için uygulanan yöntemdir.
Modal analiz sayesinde incelenen modelin rezonans değerlerinde nasıl davrandığı, sönümleme
miktarının ne kadar olduğunun anlaşılması tasarım açısından çok önemlidir. Analizler Ansys
programıyla gerçekleştirilmiştir. Bu analizin sonuçlarına göre frekans 9,86 Hz çıkmıştır.
4.Test
Analizleri tamamlanıp üretime geçilen makinede ortaya çıkan prototip üzerinde veri toplama
cihazı yardımıyla strain gage ile gerilme miktarı tespit edilmiştir. Proje önerisinde yapılması
planlanan bu testler strain gage (şekil değişikliği) sensörleri aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Temel olarak strain gageler esneyebilen bir tabaka üzerine ince bir telin veya şeridin çok
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kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırılmasından oluşmuştur. Üzerindeki basıncın etkisinden dolayı
tabakanın esnemesi, iletken şeridin de gerilerek uzamasına sebep olmaktadır. Bu uzama
esnasında telin boyu uzayarak kesiti azalacaktır. İletkenlerin kesiti azaldıkça dirençleri
artacağından uygulanan kuvvete bağlı olarak iletkenin direncinde de değişme olacaktır. Bu
direnç değişimine bağlı olarak uygulanan kuvvetin miktarını tespit edilebilir. Analizde
gerilmenin yüksek olduğu bölgelere strain gagelerin yapıştırılması planlandı. Yapıştırma işlemi
büyük bir önem taşır. Yapıştırma malzemeleri, malzemede meydana gelen deformasyonların
gage’e doğru olarak iletilmesi için uygun bağlantının sağlanmasına yararlar. Değişik koşullar
ve dış etkiler, farklı türde yapıştırma malzemesi ve farklı türde uygulama metodu gerektirirler.
Kullanılan yapıştırıcı soğuk işlemli seçilmiştir.

Foto-2. Yapıştırılan strain gage

Foto-3. Test düzeneği
Test düzeneği kurulduktan sonra makine üzerinde 2mm ve 4 mm sac parçalar bükülmüştür.
Ölçüm değerleri nCode yazılım programıyla değerlendirilmiştir.
5. Sonuç
Tasarım parametrelerine uygun katı datasına analizler uygulayıp üretimine karar verilen
prototip üzerinde analizler referans alınarak testler uygulanmış olup, tasarım doğrulanmıştır.
Tasarım parametrelerinde esas olan dayanıklılık ve esneklik testler aracılığıyla kanıtlanmış
olmuştur.
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Foto-4. Makinenin Euroblech fuarından görüntüsü
Analiz verilerine karşılık strain gage ile ölçülen gerilme değerleri hem prototip makine için bir
sağlama olmuş olup, hem de gerilme ölçme bilgileri Baykal Makine için bir know-how
olmuştur. Analiz verileri, test verileriyle karşılaştırıldığında ise gerilme değerleri yaklaşık 1.6
kat fazla çıktığı görülmüştür. Gerçekte makine üzerinde daha az gerilme olduğu görülmüş olup,
bu sınırlar ise çeliğin akma geriliminin çok altındadır. Bu da makinenin yükleme altında
deformasyon cinsinin elastik deformasyon eğrisi altında olduğunu göstermektedir.
Baykal Makinede Ar-Ge çalışmasıyla üretilen Türkiye’de ilk olan elektrikli abkant pres
istenilen tasarım parametrelerine uygun yapılmıştır. Makine 400 kN bası kuvvetine sahip olup
1250 mm x500 mm x 4 mm ebatındaki sac malzemeleri bükebilecek kapasitededir. Ayrıca
makinenin otomasyon yazılımı da firma bünyesinde yazılmış olup, firmaya know-how
kazandırmıştır. Üretimi tamamlanan makine üzerindeki testler de makinenin uygunluğunu
kanıtlamış olup, Baykal Makine ürün yelpazesine bir yenisini daha eklemiştir.
Proje, Tübitak 1501 nolu destek kapsamında açılmıştır. Proje devlete sunulmuş olup Tübitak
tarafından desteklenmesi kabul görmüştür. Proje süresi 18 ay olup başarıyla tamamlanmıştır.

Kaynakça
1. https://www.google.com/patents/US3914975
2. http://www.baykal.com.tr/urunler/abkant-presler/e-bendcell/ustunlukler
3. http://www.guven-kutay.ch/Asansor/Muhammet-Erdol_YL-Tezi.pdf
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KARŞI DÜZLEM DURUMUNDA İKİ YAPININ ETKİLEŞİM PROBLEMİ
Abdul Hayır, Abdullah Aluç, Sinan E. Çankaya
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak, İstanbul
ABSTRACT
In this study, two structures having circular foundations are considered for antiplane motion.
The goal is to figure out the multiple dynamics interaction between structure, foundation and
soil respectively. Analytical solution called wave expansion method is performed for simple
geometry of the structures. The method gives very significant data to understand the physics
of the interaction. Solutions are derived in frequency domain. Numerical results are obtained
for various parameters, and compared with literature results.
ÖZET
Bu çalışmada birbirlerine yakın iki farklı yapının deprem esnasındaki davranışları ve birbirine
olan etkileri araştırılacaktır. Bu yapılar; rijit temele sahip ve zemine gömülü elastik yapılar
olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacı, deprem dalgalarının etkilerini yapıların geometrik,
konum ve mekanik özelliklerini dikkate alarak belirlemektir. Çalışmada analitik çözüm
yöntemi kullanılmaktadır. Bu sebeple, bu iki yapı basit geometrik yapılar olarak
modellenmiştir. Bu şekilde deprem etkilerine bir kısıt koymadan yapılarda meydana
getireceği etkiler kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Depremin yapılarda meydana getirdiği
etkilerden sadece SH dalgasının etkileri göz önüne alınacaktır. Çözümler frekans ortamında
yapılmaktadır. Elde edilen sayısal sonuçlardan bütün yapı zemin etkileşimleri ve bağımlı
olduğu parametreler belirlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karşı düzlem problemi, yapı zemin etkileşim problemi, gelen dalgalar,
yansıyan dalgalar, saçılan dalgalar, dalga frekansı, dalga genlikleri
GİRİŞ
Zeminden deprem dalgalarının geçişi sırasındaki yapı-zemin etkileşimi mühendislerin ilgisini
çekmektedir[1-2]. Luco[3], yapı-zemin etkileşiminin çeşitli özelliklerini göstermek için
elastik, homojen yarı uzayda yarı silindirik rijit temel üzerine yerleştirilmiş sonsuz
uzunluktaki istinat duvarından oluşan modeli incelemiştir. Luco bu çalışmada dikey SH
dalgalarının etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Trifunac[4], Luco’nun bu çalışmasını açı
değişimini kapsayacak şekilde genelleştirerek temel yakınındaki zemin yüzeyi hareketinin
tabiatını araştırmıştır.
Yapı-zemin etkileşiminin deneysel çalışmaları zemin yüzey hareketi ve bina temelinin
eşzamanlı ölçümlerine dayanılarak Housner[2] tarafından yapılmıştır.
Birden fazla binanın mevcut olduğu yapı-zemin-yapı etkileşimi problemi Lee ve Trifunac[5]
tarafından analitik olarak incelenmiştir. Wong ve Trifunac[6] tarafından SH dalgalarına maruz
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kalmış iki ya da daha fazla yapının etkileşim problemi çözülmüştür. Bu çalışmada gelen ve
yansıyan dalgalar için kabul edilen çözümler eksiktir. Buradaki çözümler sadece dalganın
düşey yönde gelmesi durumu için geçerlidir. Buradaki çalışmamızda ise iki yapı için elde
edilen çözümler farklı gelme açısı durumlarını kapsamaktadır.
1. MODEL
İncelenen model, elastik, homojen yarı uzayda, yarım daire kesitli rijit temel üzerine inşa
edilmiş sonsuz uzunlukta iki yapıdan oluşmaktadır. a 1 ve a2, yarım daire kesitli temellerin
yarıçaplarıdır. İstinat duvarlarının genişlikleri 2a 1 ve 2a2, yükseklikleri H1 ve H2’ dir. Bina
eksenleri arasındaki mesafe L ile gösterilmektedir. Rijitlikleri b1 ve b2 ile gösterilen istinat
duvarlarının izotrop ve homojen olduğu kabul edilmekte, SH dalgalarının duvardaki hızları
b1 ve b2 ile temsil edilmektedir. Zeminin elastik, izotrop ve homojen olduğu varsayılmakta,
rijitliği  ile gösterilmekte, SH dalgalarının zemindeki hızı  ile verilmektedir.
x1 '

H1

x2 '

b1 b1

b2 b2
L

a1

, 

x1 , y 1 '

r1



H2
x2, y2'

a2

SCATTERING FROM
FOUNDATION

r2






INCIDENT SH WAVE

y2

y1

REFLECTED SH WAVE

Şekil1. Model
2. PROBLEM FORMÜLASYONU
 geliş açılı, ½ genliğe sahip düzlem SH dalgalarından oluşan bir uyarım kabul edilsin. Bu
durumda serbest yüzey hareketi şöyle ifade edilebilir:
u g+y
=e
z

i ω t - i  ω x / Cx 

ωy
cos 
 C 
 y 

(1)

Burada;

Cx =


sin   

ve

Cy =


cos   

(2)

olmaktadır.
(1) denklemindeki z indisi, hareketin z yönünde olduğunu göstermektedir. g ve y indisleri,
hareketin, gelen (g) ve serbest yüzeyden yansıyan (y) dalgalar sebebiyle olduğunu
924

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Hayır1 Aluç2 ve Çankaya3

belirtmektedir. Bu denklemde, Cx faz hızı ile pozitif x yönünde üretilen dalgaları; cos(ωy/Cy)
ise y yönünde üretilen dalgaları temsil etmektedir.
Temellerden saçılan dalgalar, ayrı iki kaynaktan dalga saçılmasına karşılık gelmekte, bu
saçılmaların sebep oldukları yerdeğiştirmeler dikkate alınmaktadır. Bu yerdeğiştirmeler u zS ile
gösterilmektedir. Toplam yerdeğiştirme, gelen ve yansıyan dalgaların sebep olduğu
yerdeğiştirmeler ile saçılan dalgaların sebep olduğu yerdeğiştirmelerin toplanması ile elde
edilmektedir.

u z = u g+y
+  u Sz
z

(3)

Duvar civarında zeminde meydana gelen hareket u z aşağıdaki yönetici denklemi r≥a ve
|θ|≤/2 için sağlamalıdır:

 2 u z 1 u z 1  2 u z
1  2u z
+
+
=
r 2 r r r 2 θ 2
β 2 t 2

(4)

Ayrıca şu sınır şartlarını da sağlamalıdır:

σθz =

μ u z
=0
r θ

θ=±

u z =  ei  t

π
2

θ  ±

ve
π
2

ve

r>a

(5)

r=a

(6)

Burada Δ, bilinmeyen rijit temel hareketidir.
Kartezyen koordinat takımındaki (1) ifadesi, kullanacağımız kutupsal koordinat takımında
şöyle ifade edilebilir:

u g+y
= ei ω t J 0  k r  + 2
z



-2 i

  -1

n

n=0

Burada; k =



  -1

n

J 2 n  k r  cos  2 n γ  cos  2 n θ 

n=1

(7)


J 2 n+1  k r  sin   2 n+1 γ  sin   2 n+1 θ  





(8)

topraktaki dalga sayısı, Jp (k r), p. dereceden (k r) argümanlı 1. nevi Bessel fonksiyonudur.
(3.1) ifadesi, (3.5) ile verilen sınır şartlarını sağladığından, (3.7) ifadesi de sağlamaktadır.
Saçılan dalgaların sebep olduğu yerdeğiştirmeler u zS kutupsal koordinatlarda,
u Sz 1  r1 ,1  =ei ω t

 a





H2 n  k r1  cos  2 n 1  +b n H 2 n+1
 k r1  sin   2 n+1 1 
2

n

2

n=0

u Sz 2  r2 ,2  =ei ω t

 a


*
n

(9)




H2 n  k r2  cos  2 n 2  +b n* H 2 n+1
 k r2  sin   2 n+1 2 
2

2

n=0
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şeklinde ifade edilebilir. Burada, an, bn, an*, bn* karmaşık katsayılar; Hp(2) (k r), p. dereceden (k
r) argümanlı 2. nevi Hankel fonksiyonudur.
Bilinmeyen an, bn, an*, bn* karmaşık katsayıları, (3.6) sınır şartını sağlayacak şekilde bulunur.
u g+y
+ u Sz 1 + u Sz 2 = Δ ei ω t
z

(11)

2.1. Üst Yapının Hareketi
İstinat duvarının yerdeğiştirme alanı ifadesi (12) diferansiyel denklemini, (13) ve (14) sınır
şartlarını sağlamalıdır.

2u z
1 2u z
=
y2
β b 2 t 2
σ yz = μ b

u z
=0
y

u z =  ei  t

0  y  H

(12)

y = H

(13)

y = 0

(14)

x kartezyen koordinatına bağlılık temelin rijit olduğu varsayımı ile ihmal edilebilmiştir.
(12), (13) ve (14) ifadelerinin çözümü,
u z = Δ ei ω t

cos  k

b

y  +tan  k b H  sin  k b y 

(15)

şeklinde verilebilir. Burada,

kb =

ω
βb

(16)

istinat duvarındaki dalga sayısını göstermektedir. İstinat duvarının birim uzunluğuna etki eden
taban kesme kuvveti
f zb = -2 M b

tan  k b H 
kb H

 ei  t

(17)

olarak ifade edilmektedir (Luco, 1969).
Burada,
M b = ρb 2 a H
istinat duvarının birim uzunluğunun kütlesini göstermektedir.
2.2. Etkileşim
Rijit temel için hareket denklemi yazılarak[3] Δ yerdeğiştirmesi bulunabilir.
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1m

fzb

fzs
0 eit

Şekil 2. Birim temel uzunluğu için kuvvet dengesi



-2 M 0 Δ ei  t = - f zs +f zb

f zs = -a

π
2
π
2



σ rz

r=a



(19)

dθ

(20)

M0 temelin birim uzunluğunun kütlesini, fzs temel çevresindeki zeminin birim uzunluğuna etki
eden taban kesme kuvvetini temsil etmektedir.

σ rz = μ

u z
r

( 21)

3. PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ
3.1 an, bn, an*, bn* Katsayılarının Tespiti
(3) ifadesi, bilinmeyen katsayıların tespiti için koordinat dönüşümleri kullanılarak uz (r1,θ1) ve
uz (r2,θ2) olarak iki eksen takımı için de yazılmaktadır. Daha sonra bu formüllerde bulunan a n,
bn, an*, bn* katsayıları sınır koşulları kullanılarak elde edilmektedir.
Hesaplamalarda, Mathematica adlı bilgisayar programından yararlanılmıştır.
3.2.Toplam Yerdeğiştirme Alanının Elde Edilmesi

u z (r1 ,1 ) = u g+y
z (r1 ,1 ) +

u

S
z

(r1 ,1 )

(22)

r1,θ1 eksen takımında gelen ve yansıyan dalgayı içeren ifade;
iωt
u g+y
[J 0 (k r1 )+2
z (r1 ,1 ) = e



 (-1)

n

J 2 n (k r1 ) cos(2 n ) cos(2 n 1 )

n=1

(23)



-2 i

 (-1)

n

J 2 n+1 (k r1 ) sin((2 n+1)  ) sin((2 n+1) 1 )]

n=0

şeklinde yazılabilir. ( , θ1 ) eksen takımında 1. temelden saçılan dalgayı içeren ifade (9) ile,
(r2,θ2) eksen takımında 2. temelden saçılan dalgayı içeren ifade (10) ile verilmektedir. (10)
ifadesi Graf toplam teoremi kullanılarak ( , θ1 ) koordinatına dönüştürülebilir;
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x1'

x2'

H1

H2

L






x 1 , y 1'

r1

x2, y2'

r2



y2

y1

Şekil 3. Koordinat Dönüşümü
Graf toplam teoremi aşağıdaki şekilde yazılabilir[7]:

cos  n α 

2
Hn   k r2  
=

 sin  n α  




  -1

cos  n β 
εm
n
2
2
J m  k r1  Hm+n
 k L  ±  -1 Hm-n
 k L   sin n β 

2

  


m

m=0

(24)
L bina eksenleri arasındaki uzaklıktır.
1
m = 
2


m=0 

m  0 

(25)

(10) ifadesini dönüşüm formülleri yardımı ile (r 1,θ1) eksen takımında ifade etmek için (26) ile
verilen açı dönüşümleri kullanılmalıdır.

θ 2 = α+

3π
2

β = θ1 +

π
2

(26)

Benzer şekilde;

u z  r2 ,2  = u g+y
 r2 ,2  +
z

 u  r , 
S
z

2

(25)

2

(r2,θ2) eksen takımında gelen ve yansıyan dalgayı içeren ifade;

u g+y
 r2 ,θ 2  = ei ω t J 0  k r2  + 2
z



-2i

  -1
n=0

n



  -1

n

J 2 n  k r2  cos  2 n γ  cos  2 n θ 2 

n=1

J 2 n+1  k r2 


sin   2 n+1 γ  sin   2 n+1 θ 2  


(26)

şeklinde yazılabilir. (r1,θ1) eksen takımında 1. temelden saçılan dalgayı içeren ifade (9) ile,
(r2,θ2) eksen takımında 2. temelden saçılan dalgayı içeren ifade (10) ile verilmektedir. (9)
ifadesine, dönüşüm uygulanarak, bu ifade (r2,θ2) eksen takımına dönüştürülür(Şekil.3).
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Graf toplam teoremi aşağıdaki şekilde yazılabilir:

cos  n  π-β   
2
H n   k r1  

 sin  n  π-β   


=

  -1

m

m=0

εm
n
2
2
J m  k r2   H m+n
k L  ±  -1 H m-n


2

cos  n  π-α   
 k L  

 sin  n  π-α   

(27)

olarak verilmektedir. L bina eksenleri arasındaki uzaklıktır.
(9) ifadesini dönüşüm formülleri yardımı ile (r 2,θ2) eksen takımında ifade etmek için (28) ile
verilen açı dönüşümleri kullanılmaktadır.

π
θ1 = β- ,
2

π-α =

5π
-θ 2
2

(28)

3.3. Denklem Takımının Çözümü
Sınır şartları
u z  r1 ,θ1  = Δ1 eiωt

θ1  ±

π
2

ve

u z  r2 ,θ 2  = Δ 2 eiωt

π
θ2  ±
2

ve

r1 = a1

(29)
r2 = a 2

(29) ile verilen sınır şartları yardımıyla oluşturulan denklem takımının çözümünden a n, bn, an*,
bn* katsayıları tespit edilmektedir.
Rijit Temelde Kuvvet Denge Denklemleri

an, bn, an*, bn* katsayılarının yerlerine konması ile f zs 1 ve f zs 2 ifadeleri



f zs 1 = eiωt μ Γ10 +Γ11 Δ1 +Γ12 Δ 2
f

s
z2

=e

iωt



2
0

2
1

2
2

μ Γ +Γ Δ1 +Γ Δ 2


(30)



şeklinde elde edilmektedir. Burada Γ10 , Γ11 ve
parametreler
1. bina için,



-2 M10 Δ1 ei  t = - f zs 1 +f zb1

Γ12 gelen ve saçılan dalgalar ile ilgili



(31)

olarak yazılabilir. Yapının birim uzunluğuna etki eden taban kesme kuvveti

f zb1 = -ω2 M b1

tan(k b1 H1 )
Δ1 ei ω t
k b1 H1

(32)
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olarak ifade edilebilir. Aynı şekilde 2. bina için,



-2 M 02 Δ 2 ei  t = - f zs 2 +f zb2



(33)

yazılabilir. 2. istinat duvarının birim uzunluğuna etki eden taban kesme kuvveti

f zb2 = -ω2 M b2

tan(k b2 H 2 )
Δ 2 ei ω t
k b2 H 2

(34)

olarak ifade edilebilir.
1. bina için kuvvet denge denklemi,


tan  k b1 H1 
-2 M10 Δ1 ei  t = -  eiωt μ Γ10 +Γ11 Δ1 +Γ12 Δ 2 -ω2 M b1
Δ1 ei ω t 
k b1 H1







(35)

şeklinde yazılabilir.
Burada,

μ=

ω2 2 M s

π  k r1 

2

k b1 H1  ε k r1

(36)

bu oran esnekliği ve istinat duvarının izafi yüksekliğini tanımlar, eşitlikte yerlerine yazılırsa:

ω2 2 M s
-2 M10 Δ1 ei  t = -  eiωt
2

π  k r1 






Γ10 +Γ11 Δ1 +Γ12 Δ 2 -ω 2 M b1

tan  ε k r1 
ε k r1


Δ1 e i ω t 



(37)

elde edilmektedir. (37) ifadesinin her iki tarafı Ms ye bölünür ve gerekli sadeleştirmeler
yapılırsa,

M10
2

Δ
=
1
1
 π  k r 2
Ms
1






Γ10 +Γ11 Δ1 +Γ12 Δ 2 -


M1b tan  ε k r1 

Δ
1

M1s
ε k r1


(38)

ifadesi elde edilmektedir.
Aynı işlemler 2. bina için tekrarlandığında,

M 02
2

Δ
=
2
2
 π  k r 2
Ms
2


 Γ +Γ
2
0

2
1



Δ1 +Γ 22 Δ 2 -


M 2b tan  ε k r2 

Δ
2

M s2
ε k r2


(39)

ifadesi yazılabilmektedir.
Denklem takımı, Δ1 ve Δ2 bilinmeyenlerini içeren (38) ve (39) ifadeleri ile oluşturulur.
Denklem takımının Mathematica programı ile çözülmesi ile Δ 1 ve Δ2 yerdeğiştirmeleri
bulunmuş olur.
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SONUÇLAR
Birbirlerine yakın inşa edilmiş yapılar, deprem esnasında birbirlerini etkilemektedir. Bazı
frekans durumlarında genlikler artmakta, bazı durumlarda ise azalmaktadır. Bu etki yapı temel
boyutu ile aralarındaki mesafe karşılaştırıldığında yeterince büyükse (200 katı kadar) tek bir
yapı gibi davranmaktadır(Şekil4). Bu oranın küçük olması durumunda etkileşimler
artmaktadır. Bu oranın 2.5 olması durumunda genliklerdeki en büyük artış %15 civarındadır.
Rezonans frekanslarında bir değişiklik gözlemlenmemektedir.

=0 ve =2

Şekil4. Yapı temellerinin impedans fonksiyonunun frekansa göre değişimi.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
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SAKKÜLER ANEVRİZMANIN İKİ BOYUTLU SAYISAL MODELLEMESİDUVAR KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ
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1
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2
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ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the blood flow inside the intracranial aneurysm in 2
dimensions. The model considers stream function vorticity formulation with Newtonian
constitutive relation with simplified boundary conditions. The boundary conditions and the
numerical scheme are verified using results from the literature. The development of the
aneurysm is investigated in three stages and for three phases of a pulse. The systole peak
showed the maximum wall shear stress in the vicinity of the aneurysm neck. The observations
of this study are discussed together with the relevant clinical and numerical literature.
ÖZET
Bu çalışmanın konusu sakküler anevrizmada kan akışının 2 boyutlu sayısal modellemesidir.
Bu modelde akım fonksiyonu girdaplılık taşınım denklemleri ve Newtonyen bünye denklemi
ile basitleştirilmiş sınır koşullar kullanılmıştır. Sayısal yöntem ve sınır koşulları literatürle
doğrulanmıştır. Anevrizma gelişimi üç aşamada nabzın üç ayrı fazında incelenmiştir. Sistol
zirvesi sırasında anevrizma boynunda maksimum kayma gerilmesi gözlemlenmiş ve bu
bulgular literatürdeki benzer klinik ve sayısal çalışmalarla kıyaslanmıştır.
GİRİŞ
Anevrizma, patolojik atardamar genişlemesi olarak tanımlanabilir. Kan akışı bu genişleme
içerisinde devam eder ve çoğunlukla öngörülemeyen bir zamanda yırtılan damar ölümle
sonuçlanan iç kanamalara sebep olur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2008 yılında yapılan
bir araştırmaya göre 65-80 yaş arasındaki beyaz erkeklerin ölüm sebeplerinin ondördüncü
sırasında anevrizma yırtılması yer almaktadır [1]. Anevrizma genişlemenin şekline göre
sakküler ve füziform olmak üzere ikiye ayrılır. Sakküler anevrizma, damar duvarının
zayıflaması sonucu küçük bir bölgesinin damar dışına doğru asimetrik olarak kese şeklinde
büyümesi ile oluşur (Şekil 1). Bu çeşit anevrizmalar daha hızlı büyür ve daha sık kanama
yaparlar. Sakküler anevrizmaya daha çok kafa bölgesinde rastlanır. Füziform anevrizma ise
çepeçevre zayıflayan damarın her yöne doğru simetrik büyümesiyle oluşur, daha yavaş büyür
ve daha az kanama yapar. Bu tür anevrizma daha çok aortta ve bacak atardamarlarında
görülür. Bu çalışmanın konusu sakküler anevrizmada kan akışının sayısal modellemesinin
yapılarak incelen damar çeperine, akış sebebiyle uygulanan kayma gerilmelerinin
incelenmesi yoluyla damar yırtılmalarının mekaniğinin irdelenmesidir.
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Şekil 1. Dil üzerinde sakküler anevrizma
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Hastalar veya denekler üzerinde yapılan deneyler gerek zaman alıcı ve pahalı olmaları,
gerekse de etik kaygılardan dolayı oldukça sınırlı gerçekleştirilebilmektedir. Önerilen tedavi
yöntemlerinin etkinliğini irdelemek (damar içi stent takılması vb gibi) ve anevrizma içindeki
akışın mekaniğini anlamak için en iyi yöntem akışın sayısal modellemesidir. Bu sebeple
literatürde yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur [2 - 5]. Bu çalışmaların hemen hepsi
anevrizma ile beraber damarı, ya Şekil2’de gösterildiği gibi basitleştirerek, veya doppler ve
benzeri zararsiz görüntüleme yöntemleriyle elde edilmiş gerçeğe uygun akış alanlarında iki
veya üç boyutta modellemişlerdir. Basitleştirilmiş modellerde damar, rijit sabit kesitli düz
veya bükülmüş boru olarak modellenmiş, akış laminar kabul edilmiştir [4 - 5].

Şekil 2. Basitleştirilmiş damar modeli üzerinde sakküler anevrizma gelişiminin şematik
gösterimi, kesik çizgi: başlangıç aşaması, sürekli çizgi: gelişme aşamasi, çizgi nokta: ileri
aşama anevrizma için kullanilan akış alanları
Bu çalışmada sakküler anevrizma gelişimi üç aşamalı olarak modellenmiştir. Damar içi nabız
akışı yerine, nabız akışının sonucu olan hız profili anevrizma kesesi için sınır koşulu olarak
denklem takımına tanıtılmış, böylece çözüm uzayı 2 boyutlu anevrizma kesesine
indirgenmiştir. Başlangıç, gelişmekte olan ve ileri aşama olmak üzere üç aşama için
kullanılan akış alanları ve ağ örnekleri sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’de gösterilmiştir.
Anevrizma duvarı saat yönünde başlangıç aşaması için 2π/3: π/3, gelişme aşaması için π:0 ve
son olarak ileri aşama için 5π/4:-π/4 radyan olmak üzere tanımlanmıştır. Gijsen ve
diğerlerinin [6] yaptığı sayısal çalışmaya göre geniş damarlarda kanın Newtonyen akışkan
olarak modellenmesiyle elde edilen sayısal sonuçlar deneysel sonuçlarla yüksek oranda uyum
göstermiştir. Bu çalışmada da kan, Newtonyen akışkan olarak modellenmiştir. Kütle ve
momentum korunumu denklemleri hacim kuvvetlerinin yokluğunda tensörel formda
.u  0
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şeklinde yazılabilir. Burada u hız vektörünü, T gerilme tensörünü,  sıvının yoğunluğunu
ifade etmektedir. Gerilme tensörünü Newtonyen bünye denklemi ile ifade edersek:
T   p I  2 D

(3)

şeklinde yazabiliriz. Burada p basınç,  ise akışkan viskositesi, D şekil değiştirme hızı
tansörüdür. Uzunluk ölçeği L, hız ölçeği U0 seçilerek boyutsuzlaştırılmış akım fonksiyonu
( ) girdaplılık (  ) taşınımı denklemleri eğrisel koordinatlarda elde edilmiştir. Kısmi
diferansiyel denklem takımı ikinci mertebeden merkezi sonlu farklar yöntemiyle zamana bağlı
sıradan bir denklem takımına indirgenmiştir. Girdaplılık taşınımı denklemi ve akım
fonksiyonu denklemi ayrı ayrı ele alınarak Runge Kutta ve ivmelendirilmiş Chebychev
parametreli ardıl aşırı rahatlama (SOR) iterasyon yöntemi ile çözülmüştür. Ağ nokta sayısına
bağlı olarak zaman aralığı Runge-Kutta integrasyon şeması için belirlenmiş ve çözümün
durağan rejime erişmesi gerek iterasyonlar arasındaki fark gerek akış içerisindeki hız profili
gözlemlenerek belirlenmiştir.

(a) Başlangıç aşamasında anevrizma

(b) Gelişmekte olan anevrizma

(c) İleri aşama anevrizma

Şekil 3. İki boyutlu sakküler anevrizma geometrisi ve eliptik olarak geliştirilmiş tipik ağ
örnekleri
SAYISAL SONUÇLAR
a-Literatür Karşılaştırması
Zhang ve diğerleri [5] yaptığı çalışmada kafa bölgesinde geniş damar üzerinde gelişmiş
sakküler anevrizmayı sayısal ve deneysel olarak, stentsiz ve stentli durumlarda modellemiştir.
Çalışmada, damar akışı laminar kabul edilerek, (Re=256.6), 3 boyutlu incelenmiştir. Shishir
vd. de [4] aynı geometrideki sakküler anevrizmanın sayısal modellemesini emsal problem
olarak çözmüş ve çalışmalarında tablolamıştır. Bu çalışmada önerilen 2 boyutlu sayısal model
literatürdeki bu iki çalışma ile karşılaştırılmış ve sonuçların yapılan basitleştirici varsayımlara
rağmen oldukça uyumlu oldukları gösterilmiştir, bakınız Çizelge 1ve Şekil 4.
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Çizelge 1. Sayısal yöntemin literatürle karşılaştirması
Parametreler

Zhang vd. sayısal
model sonucu [5]

Zhang vd. deneysel
sonucu [5]

Shishir vd. sayısal
model sonucu [4]

Bu çalışma sayısal
model sonucu

Vmax (m/s)

0.2089

0.2175

0.230

0.360

Vav (m/s)

0.0550

0.0610

0.052

0.0502

τwall,av (Pa.s)

1.2351

1.3764

0.2335

1.2940

a) Shishir vd. sonucu

b) Bu çalışmanın sonucu

Şekil 4. Literatürdeki çözümün akış çizgilerinin çalışma sonuçları ile karşılaştırılması.
b- Sonuçlar ve Değerlendirme
Anevrizma içindeki akış esas olarak anevrizmanın şekline, büyüklüğüne ve ana arterin çapına
bağlıdır [4-5]. Bu çalışmada arter çapı sabit alınmış, anevrizma şeklinin ve büyüklüğünün
akışa ve duvar kayma gerimlesine etkileri incelenmiştir. Akış, damar ile anevrizmanın
birleştiği kenarda (anevrizma boyunu) nabız atışının sonucu olan damardaki ortalama eksenel
kan akışıyla tahrik edilmiştir. Kan akışının ortalama eksenel hızı literatürde yer alan deneysel
çalışmadan alınmış [3] ve 9. mertebe bir polinomla eğri uydurumu sağlanmıştır, polinom
katsayıları Çizelge 2’de sıralanmıştır. Bir nabız döngüsü (T) esnasındaki kan hızı Şekil 4’de
gösterilmiştir. Gevşeme (diyastol) bitişi, kasılma (sistol) zirvesi ve gevşeme başlangıcında
(Şekil 4’de sırasıyla 1, 2 ve 3’üncü noktalar) anevrizma içindeki akış çizgileri Şekil 5’de
gösterilmiştir. Aynı şekilde (Şekil 5) anevrizma duvarı boyunca duvar kayma gerilmeleri
belirtilen nabız evrelerinde gösterilmiştir.
Çizelge 2. Nabız atışı sonucu kan akışı için uydurulmuş eğrinin polinom katsayıları
Polinom katsayısı

935

P1

0.00066569588305481

P2

-0.0197178396582261

P3

0.243012393546922

P4

-1.60627032860107

P5

6.10336710834574

P6

-13.2056863776158

P7

14.9714121873087

P8

-7.2693180121154

P9

1.09771533200526

P10

0.244358120780213

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Mercan1, Atalık2

Şekil 4. Kalbin bir nabız döngüsünde (T) damar boyunca boyutsuz kan hızı, nokta 1: diyastol
(gevşeme) sonu, nokta2: sistol (kasılma) zirvesi, nokta 3: diyastol başlangıcı

(1)

(2)

(3)

Başlangıç aşaması

Gelişme aşaması

İleri aşama

Şekil 5. 1, 2 ve 3 noktaları için başlangıç, gelişme ve ileri aşamadaki anevrizmalarda akış
çizgileri ve duvar kayma gerilmeleri değişimi.
Başlangıç ve gelişme aşamalarındaki anevrizmada sistol zirvesinde (2), duvar kayma
gerilmesinin diyastol sonu (1) ve diyastol başlangıcı (3) evrelerine göre daha yüksek olduğu
gözlemlenmiştir. Başlangıç aşamasında kayma gerilmesi tepe değeri akış yönündeki köşeye
yakın meydana gelmişken gelişme aşamasında kayma gerilmesi tepe değeri duvarın orta
noktasına yaklaşmıştır. İleri aşamada ise sistol zirvesinde kayma gerilmesi işaret değiştirmiş
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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ve akış yönündeki köşede gerilme yığılması gözlemlenmiştir. Bu çalışmadaki gözlemler, 20
ayrı hasta üzerinde yapilan klinik ve sayısal akış modellemesi sonucu kayma gerilmeleri
analizi yapan Shojima vd.’nin [8] çalışmasındaki gözlemleri destekler niteliktedir.
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ABSTRACT
It is known that bridges, viaducts and similar structures may be damaged and even destroyed
under earthquake excitation; however, exact causes have not been determined yet. While the
behavior of bridge-type structures subjected to earthquakes is being investigated; it is
observed that, generally, only horizontal effects are included in the current studies.
Furthermore, only the horizontal impact is taken into account by important prevailing
international specifications/codes. One of the main reasons for inclusion of only horizontal
effects in the calculation is the possibility for the system to become mechanism if the vertical
loads are small compared to the probable tension forces during the earthquake, ultimately,
causing the solution to become practically impossible. Because of this, the problem cannot be
solved and the vertical effects cannot be taken into account. In the present study, besides the
conventional earthquake analyses of structures with lateral forces, the vertical effects are also
taken into account. At this stage of the study, the mechanisms of collapsing can be determined
for the structural elements. It is anticipated that studies on the subject will continue for many
years, and it is highly likely that the consideration of the vertical displacement effect would
become inevitable for all types of structures (building, dam, bridge, viaduct etc.). In this case,
all analysis methods and specifications should be reviewed.
ÖZET
Depremlerde köprü, viyadük ve benzeri yapıların hasar görebildiği ve hatta yıkılabildiği
bilinmekle birlikte; nedenleri henüz kesin olarak belirlenememiştir. Deprem etkisine maruz
köprü türü yapıların davranışları araştırılırken, mevcut araştırmalarda genellikle sadece yatay
etkilerin hesaba katıldığı görülmektedir. Hatta günümüze kadar süregelmiş önemli
uluslararası şartnamelerde de yalnızca yatay etki hesaba katılmaktadır. Yalnızca yatay
etkilerin hesaba katılmasında önemli nedenlerden bir tanesi, düşey yüklerin deprem esnasında
meydana gelebilen olası çekme kuvvetlerine kıyasla küçük olması durumunda sistemin
mekanizma haline gelmesi (oynak olması) ve sonuçta çözümün pratik olarak imkânsız hale
gelmesidir. Bu durumda problem çözülememekte ve düşey etkiler hesaba katılamamaktadır.
Mevcut çalışmada yapısal sistemlerin alışılagelmiş deprem analizlerinin yanı sıra düşey
etkiler de hesaba katılmaktadır. Çalışmanın bu aşamasında yapısal elemanlar arasında göçme
mekanizmaları belirlenebilmektedir. Konu ile ilgili çalışmaların yıllarca devam edeceği ön
görülmekte ve devamında tüm yapısal sistemlerde (bina, baraj, köprü, viyadük vb.) düşey
deplasman etkisinin göz önüne alınmasının kaçınılmaz olduğu sonucunun bulunmasının
kuvvetle muhtemel olduğu düşünülmektedir. Bu durumda tüm analiz yöntemleri ve
şartnameler gözden geçirilmelidir.
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GİRİŞ
Deprem etkisi sırasında düşey davranışın özellikle köprü ve köprüyol (viyadük) türü yapılarda
hesaba katılması hayati önem taşımaktadır. Literatürde “Rocking Effect” (sallanma/çarpma)
olarak bilinen davranış, yapı bütünlüğünü bozarak yapıda büyük hasarlara ve can kaybına
neden olabilmektedir. Buna en büyük örneklerden biri 1989 Loma Prieta depremi sırasında
San Francisco–Oakland Körfez Köprüsü’nün ve Cypress Viyadüğü’nün çökmesidir. Geçmiş
yıllarda bazı araştırmacılar tarafından, düşey uyarımın etkilerinin, depremlerin yüksek
yoğunlukta olduğu alanlarda önem taşıdığı belirtilmiştir [1-3]. Köprü yapılarının sismik
performansı üzerine düşey uyarımın etkileri özellikle köprü yataklarında açığa çıkmaktadır
[4]. Düşey uyarım modeli düşünüldüğünde taşıyıcılardaki düşey reaksiyon kuvvetinin de
değişeceği, dolayısıyla kayma sürtünme yatakları ile sismik olarak izole edilmiş bir köprünün
sismik performansını etkileyen kritik kayma kuvveti ve histerik enerji dağılımının da
etkileneceği ifade edilmiştir [5]. Yazılmış bazı raporlara göre; hasar gören köprüler için, en
yaygın göçme modlarının çarpma etkilerinin yanı sıra taşıyıcıların yukarı kalkarak yırtılması
ve bunun sonucunda köprü gövdelerinin yerinden çıkması olduğu belirtilmektedir. Bunlara
1989 Loma Prieta [6], 1994 Northridge [7], 1995 Kobe [8], 1999 Chi Chi [9] ve 2011 Tohoku
[10-14] örnek verilebilir. Bu depremler nedeniyle köprülerde oluşan yerinden çıkma ve
taşıyıcılarda yukarı kalkma etkisi şartnamelere bakıldığında oldukça belirgindir [15,19].
Konunun önemi ve şartnamelerin yetersiz kalması nedeniyle son zamanlarda yeni çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır [20-22].
Bununla birlikte; genel amaçlı mevcut yazılımların bu konuda yetersiz kalması, analiz
yönteminin alışılagelmiş yöntemlerden farklı olması gibi nedenlerle literatürde uygulanabilir,
pratik bir çözüm yöntemin geliştirilemediği saptanmıştır. İlk araştırmalar ve analizler mevcut
genel amaçlı yazılımların olanakları ile sınırlı olarak bazı varsayımlarla
gerçekleştirilebilmektedir. Bu davranışın gerçekçi olarak matematiksel modelde
tanımlanabilmesi için model hazırlama tekniği son derece önemlidir. Deprem etkisi altında
düşey davranışın görülmesi özellikle sonlu elemanlar yöntemiyle çalışan analiz
programlarında oldukça zordur. Sistemin düşey davranışının görülmesi için kullanılan
modelde düşey sınır koşullarının serbest bırakılması sonucu rijitlik matrisinde diyagonal
üzerindeki terimler negatif çıkmakta, bunun sonucunda rijitlik matrisinin evriği (invers)
alınamamaktadır. "Kötü koşullu (ill conditioned)" olarak geçen bu durumda modelin analizi
yapılamamaktadır. Sınır şartlarında düşey davranışın gözlemlenemediği durumda ise sistem
analizi gerçek davranışı yansıtmamaktadır. Mevcut çalışma kapsamında genel amaçlı bir
bilgisayar programı geliştirilmektedir. Program geliştirilmesinin birçok gerekçesi vardır.
Ancak en önemli neden yapısal sistemlerin dinamik karakteristiklerinin daha kolay kontrol
edilebilmesini sağlamaktır (hazır programlarda, gerek eleman, gerekse sistem bazında rijitlik
ve kütle matrisine doğrudan ulaşmak mümkün değildir).
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Yapıların statik analizlerinin yanı sıra dinamik analizlerini pratik olarak gerçekleştirebilecek
bir bilgisayar programı geliştirilmektedir. Bilgisayar programı modüllerden oluşmaktadır.
Yapısal sistem verileri gerekli minimum bilgileri içermektedir. Programın ilk modülü
“GENERATE” öncül çalışmayı gerçekleştirerek ve minimum veriyi kullanarak detaylı
verileri oluşturmaktadır. Analizler esnasında birden fazla kez kullanılacak olan detaylı verileri
ilgili dosyalara sıralı bir biçimde oluşturarak yazmaktadır. Ayrıca AutoCAD [23] gibi
yazılımlarla da etkileşimli olarak çalışacak şekilde gerekli verileri hazırlayarak görsel
kontrolleri sağlamaktadır. Oluşturulan dosyalar geçici dosyalar olup analizler gerçekleştikten
sonra (isteğe bağlı olarak) silinmektedir. Dosya isimleri problemin adı ile ilişkilendirilmiş
olup uzantıları sabittir. Dosyalar probleme ve kullanılan sonlu elemanlar türlerine göre
açılmaktadır. “DATA” adlı problem için oluşturulan geçici dosyalar
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DATA-1-NODES

Genelleştirilmiş ve sıralanmış düğüm noktaları, koordinatlar. Noktalar
arasında eşleştirilmiş serbestlik bileşenleri (köle bileşenler)

DATA-2-BOUND Sınır koşulları, mesnet, elastik mesnet, zorlanmış yer değiştirme bilgileri
DATA-3-LOADS Düğüm noktası yükleri ve ek kütleler (konsantre)
DATA-4-FRAME Çerçeve elemanlarının bağlantıları, özellik grupları, yayılı kütleler
DATA-5-FRPRO Çerçeve elemanlarının kesit ve malzeme özellik bilgileri
DATA-6-TRUSS Kafes kiriş elemanlarının bağlantıları, özellik grupları, yayılı kütleler
DATA-7-TRPRO Kafes kiriş elemanlarının kesit ve malzeme özellik bilgileri
DATA-8-MODEL Bilgisayar modelini görsel olarak sunan dosyalar

şeklindedir. Geçici dosyaları oluşturan “GENERATE” adlı modül, ana modül olan ve
analizleri gerçekleştirmek - sonuçları sunmak üzere birçok alt modülden oluşan “DYNA” yı
çalıştırmaktadır. Program geliştirildikçe yeni sonlu eleman türleri ve yeni modüller ilave
edilebilmektedir. “DYNA” iki ve üç boyutlu analizleri gerçekleştirebilmek amacıyla genel
amaçlı olarak başlatılmıştır ve mevcut hali ile 60’a yakın alt modülden oluşmaktadır. Söz
konusu modüller farklı parametrelerle yüzlerce kez devreye girebilmekte, iteratif analizlerle
bu sayı katlanmaktadır. Programa özel Geliştirilmiş Cholesky Yöntemi kullanılmakta ve
yapısal sistem rijitlik ve/veya kütle matrisinin evriği (invers) hesaplanırken, matrisin simetrik
yarısındaki terimlerin ve diyagonal terimlerin yalnızca sıfırdan farklı olan değerleri çift
hassaslıklı bir reel sayı vektöründe oluşturulmaktadır. Adres bilgileri ise aynı sayıda elemana
sahip bir tam sayı vektöründe tutulmaktadır. Evrik işlemleri bu iki vektör üzerinde
gerçekleştirilmekte ve çözülebilecek denklem sayısı milyonlarla ifade edilebilmektedir. Her
iki matrise de analiz esnasında müdahale etmek mümkündür. İsteğe bağlı olarak 500
bilinmeyene kadar olan problemlerde gerek sistem rijitlik matrisi, gerekse sistem kütle
matrisi, kare matris biçiminde ve onar kolonluk bloklar halinde yazdırılabilmektedir. Çözüm
esnasında gerekli tüm indisli değişkenler (lokal ve global koordinatlarda eleman kütle ve
rijitlik matrisleri, yük ve deplasman vektörleri) görülebilmekte, müdahale edilebilmekte ve
yazdırılabilmektedir. “DYNA” modülü “DATA” adlı problem için dosyalar aşağıdaki gibidir.
Verilerin kontrol amaçlı geri sunumu (Eco Check) ve düğüm noktası yer
DATA-ANALIZ değiştirmeleri, eleman bazında kesit tesiri dağılımları gibi standart analiz

sonuçları
Sistemi oluşturan tüm yapısal elemanların gerek lokal, gerekse global
DATA-MATRIX koordinat sisteminde kütle ve rijitlik matrisleri, yer değiştirme ve uç kesit

tesiri (yük) vektörleri, ilgili düğüm noktaları ve serbestlik numaraları (dof)
Yapısal sisteme ait gerek lokal, gerekse global koordinat sisteminde kütle ve
DATA-SYSTEM rijitlik matrisleri, bu matrislerin tersi, ilgili serbestlik numaraları, Öz-

vektörler, Öz-değerler, ilgili mod şekilleri, frekans ve periodlar
DATA-DISP

Statik analizlerde deformasyonlar

DATA-SHAPE

Dinamik analiz mod şekilleri
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Şekil 1. Eleman uç vektörleri için pozitif işaret notasyonu (yer değiştirme ve kesit tesirleri)
Programın geliştirilmesi esnasında çok sayıda (yüzlerce) doğrulama örneği kullanılmıştır. Bu
bildiri kapsamında ise bir köprü örneği sunulmuştur. Veriler Karakaya Demiryolu Köprüsü’ne
ait yayınlardan [24] elde edilen bilgiler ışığında yorumlanarak hazırlanmıştır. Gerçek analiz
ve tasarım verileri değildir. Bu nedenle analiz sonuçları köprü ile doğrudan
ilişkilendirilmemelidir. Köprü platformunun köprü ayağına oturduğu bir bölgede hayali bir
zafiyet (elastik bağlantı) oluşturulmuştur. Bu durumda sabit titreşim altında davranış
araştırılmıştır. Analizlerde Şekil 1’deki işaret notasyonu kullanılmıştır.
SAYISAL SONUÇLAR
Mevcut analizde 5 farklı özellikte 74 çerçeve elemanı, 2 farklı özellikte 57 kafes kiriş elemanı
kullanılmıştır. Şekil 2’de görülen matematiksel model 78 düğüm noktasından oluşmaktadır.
İki boyutlu olarak oluşturulan modelde gerekli test ve analizler eşliğinde eşdeğer parametreler
elde edilmiş, üçüncü boyuta ait yük ve kütleler hesaba katılmıştır. Simetrik yüklemeler altında
statik davranış Şekil 3’te verilmiştir. Genel amaçlı analizde 234 bilinmeyen ve 222 mod söz
konusudur. Köprü modeli Şekil 4-8’de görüldüğü gibi yatay ve düşey modlara sahiptir. Modal
frekanslar geometri, kesit ve malzeme özelliklerine göre birbirlerine yaklaşabilmektedir.
Yatay salınımlar köprü ayaklarını, düşey salınımlar ise köprü platformu ile köprü ayakları
arasındaki bağlantıları zorlamaktadır. Söz konusu hayali zafiyetin gerçek olması durumunda
göçme söz konusu olabilirdi. Ancak gerçek köprüde böyle bir zafiyetin olmadığı görülmekte
ve hatta yakın tarihlerde köprüye müdahale edildikten sonra üzerine bir karayolu
platformunun ilave edildiği bilinmektedir [24]. Analizlerde kullanılan eleman özelliklerine
ilişkin örnekler ve analiz sonuçlarıyla ilgili bilgiler kısmen Çizelge 1-8’de sunulmuştur.
Çizelge 1. Kafes kiriş elemanlarında kesit ve malzeme özellikleri
NUMBER OF TRUSS MEMBER PROPERTIES (MATERIAL AND SECTIONAL)= 2
PROPERTY-NO SECTIONAL-AREA ELASTICITY-MOD POISSONS-RATIO WEIGHT-DENSITY
=========== ============== ============== ============== ==============
1
2.54000000E-02 2.00000000E+08 3.00000000E-01 7.85000000E+00
2

6.58000000E-02

2.00000000E+08

3.00000000E-01

7.85000000E+00

WEIGHT/LENGTH
==============
1.99390000E-01

MASS / LENGTH
==============
2.03251775E-02

5.16530000E-01

5.26534126E-02

Çizelge 2. Kafes kiriş elemanlarının matrisleri ile ilgili örnek
TRUSS MEMBER 1 LENGTH= 8.5 Q= 45.0 COS(Q)= .7 SIN(Q)= .7
STIFFNESS MATRIX IN GLOBAL COORDINATES
=================================================================
( 13 )
( 14 )
( 19 )
( 20 )
13-) 2.9934187E+05 2.9934187E+05 -2.9934187E+05 -2.9934187E+05
14-) 2.9934187E+05 2.9934187E+05 -2.9934187E+05 -2.9934187E+05
19-) -2.9934187E+05 -2.9934187E+05 2.9934187E+05 2.9934187E+05
20-) -2.9934187E+05 -2.9934187E+05 2.9934187E+05 2.9934187E+05
MASS MATRIX
=================================================================
( 13 )
( 14 )
( 19 )
( 20 )
13-) 2.1903036E-03 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
14-) 0.0000000E+00 2.1903036E-03 0.0000000E+00 0.0000000E+00
19-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00 2.1903036E-03 0.0000000E+00
20-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00 2.1903036E-03
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A-) TRANSFORMATION MATRIX
( 13 )
( 14 )
( 15 )
13-) 7.0710678E-01 7.0710678E-01 0.0000000E+00
14-) -7.0710678E-01 7.0710678E-01 0.0000000E+00
15-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00 7.0710678E-01
19-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -7.0710678E-01

GLOBAL DISPLACEMENTS
( 19 )
0.0000000E+00
-7.8816713E-04
0.0000000E+00
-1.8159261E-03
7.0710678E-01
-1.1232191E-03
7.0710678E-01
2.9166518E-03

B-) STIFFNESS MATRIX IN LOCAL COORDINATES
( 13 )
( 14 )
( 15 )
13-) 5.9868374E+05 0.0000000E+00 -5.9868374E+05
14-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
15-) -5.9868374E+05 0.0000000E+00 5.9868374E+05
19-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00

LOCAL DISPLACEMENTS
( 19 )
0.0000000E+00
-1.8413720E-03
0.0000000E+00
-7.2673534E-04
0.0000000E+00
1.2681484E-03
0.0000000E+00
2.8566201E-03

Çizelge 3. Çerçeve elemanlarının matrisleri ile ilgili örnek
FRAME MEMBER 3
STIFFNESS MATRIX IN GLOBAL COORDINATES
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 22 )
( 23 )
( 24 )
16-) 1.7000000E+07 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -1.7000000E+07 0.0000000E+00 0.0000000E+00
17-) 0.0000000E+00 1.6777778E+04 5.0333333E+04 0.0000000E+00 -1.6777778E+04 5.0333333E+04
18-) 0.0000000E+00 5.0333333E+04 2.0133333E+05 0.0000000E+00 -5.0333333E+04 1.0066667E+05
22-) -1.7000000E+07 0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.7000000E+07 0.0000000E+00 0.0000000E+00
23-) 0.0000000E+00 -1.6777778E+04 -5.0333333E+04 0.0000000E+00 1.6777778E+04 -5.0333333E+04
24-) 0.0000000E+00 5.0333333E+04 1.0066667E+05 0.0000000E+00 -5.0333333E+04 2.0133333E+05
MASS MATRIX
16-)
17-)
18-)
22-)
23-)
24-)

( 16 )
( 17 )
( 18 )
1.2480703E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
0.0000000E+00 1.3907069E+00 1.1767520E+00
0.0000000E+00 1.1767520E+00 1.2837294E+00
6.2403514E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
0.0000000E+00 4.8139854E-01 6.9535344E-01
0.0000000E+00 -6.9535344E-01 -9.6279708E-01

A-) TRANSFORMATION MATRIX
( 16 )
( 17 )
16-) 1.0000000E+00 0.0000000E+00
17-) 0.0000000E+00 1.0000000E+00
18-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00
22-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00
23-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00
24-) 0.0000000E+00 0.0000000E+00

( 18 )
0.0000000E+00
0.0000000E+00
1.0000000E+00
0.0000000E+00
0.0000000E+00
0.0000000E+00

( 22 )
( 23 )
( 24 )
6.2403514E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
0.0000000E+00 4.8139854E-01 -6.9535344E-01
0.0000000E+00 6.9535344E-01 -9.6279708E-01
1.2480703E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
0.0000000E+00 1.3907069E+00 -1.1767520E+00
0.0000000E+00 -1.1767520E+00 1.2837294E+00
( 22 )
0.0000000E+00
0.0000000E+00
0.0000000E+00
1.0000000E+00
0.0000000E+00
0.0000000E+00

( 23 )
0.0000000E+00
0.0000000E+00
0.0000000E+00
0.0000000E+00
1.0000000E+00
0.0000000E+00

GLOBAL DISPLACEMENTS
( 24 )
0.0000000E+00
-7.6133209E-04
0.0000000E+00
-7.2470030E-03
0.0000000E+00
-8.3648378E-04
0.0000000E+00
-7.3449704E-04
0.0000000E+00
-1.2116118E-02
1.0000000E+00
-6.8094193E-04

B-) STIFFNESS MATRIX IN LOCAL COORDINATES
LOCAL DISPLACEMENTS
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 22 )
( 23 )
( 24 )
16-) 1.2835000E-04 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -1.2835000E-04 0.0000000E+00 0.0000000E+00
-7.6133209E-04
17-) 0.0000000E+00 5.6666667E+06 1.7000000E+07 0.0000000E+00 -5.6666667E+06 1.7000000E+07
-7.2470030E-03
18-) 0.0000000E+00 1.7000000E+07 6.8000000E+07 0.0000000E+00 -1.7000000E+07 3.4000000E+07
-8.3648378E-04
22-) -1.2835000E-04 0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.2835000E-04 0.0000000E+00 0.0000000E+00
-7.3449704E-04
23-) 0.0000000E+00 -5.6666667E+06 -1.7000000E+07 0.0000000E+00 5.6666667E+06 -1.7000000E+07
-1.2116118E-02
24-)

0.0000000E+00

1.7000000E+07

3.4000000E+07

0.0000000E+00 -1.7000000E+07

6.8000000E+07

-6.8094193E-04

Çizelge 4. Sistem rijitlik matrisi (10 kolondan oluşan bloklar halinde yazılmaktadır)
STRUCTURAL STIFFNESS MATRIX
I/J----4
5
6
7
8
9
10
11
4 1.625E+09 0.000E+00 -8.125E+08 -1.625E+09 0.000E+00 -8.127E+08 0.000E+00 0.000E+00
5 0.000E+00 1.208E+08 0.000E+00 0.000E+00 -1.188E+08 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
6 -8.125E+08 0.000E+00 5.510E+08 8.127E+08 0.000E+00 2.709E+08 0.000E+00 0.000E+00
7 -1.625E+09 0.000E+00 8.127E+08 1.725E+09 0.000E+00 8.127E+08 -1.000E+08 0.000E+00
8 0.000E+00 -1.188E+08 0.000E+00 0.000E+00 3.119E+09 3.000E+09 0.000E+00 -3.000E+09
9 -8.127E+08 0.000E+00 2.709E+08 8.127E+08 3.000E+09 4.542E+09 0.000E+00 -3.000E+09
10

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00 -1.000E+08

0.000E+00

0.000E+00

2.020E+08

0.000E+00

12
0.000E+00
0.000E+00
0.000E+00
0.000E+00
3.000E+09
2.000E+09

13
0.000E+00
0.000E+00
0.000E+00
0.000E+00
0.000E+00
0.000E+00

0.000E+00 -1.020E+08

Çizelge 5. Sistem rijitlik matrisinin evriği (10 kolondan oluşan bloklar halinde yazılmaktadır)
INVERSE OF THE STRUCTURAL STIFFNESS MATRIX
I/J----4
5
6
7
8
9
10
11
4 1.196E-04 5.727E-09 -2.918E-06 1.225E-04 5.824E-09 -2.912E-06 1.225E-04 -5.819E-06
5 5.727E-09 4.968E-07 -2.468E-10 5.977E-09 4.968E-07 -2.537E-10 5.977E-09 4.963E-07
6 -2.918E-06 -2.468E-10 1.787E-07 -3.096E-06 -2.509E-10 1.784E-07 -3.096E-06 3.566E-07
7 1.225E-04 5.977E-09 -3.096E-06 1.256E-04 6.078E-09 -3.094E-06 1.256E-04 -6.182E-06
8 5.824E-09 4.968E-07 -2.509E-10 6.078E-09 5.052E-07 -2.580E-10 6.078E-09 5.047E-07
9 -2.912E-06 -2.537E-10 1.784E-07 -3.094E-06 -2.580E-10 1.856E-07 -3.094E-06 3.709E-07
10 1.225E-04 5.977E-09 -3.096E-06 1.256E-04 6.078E-09 -3.094E-06 1.256E-04 -6.182E-06
11 -5.819E-06
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4.963E-07

3.566E-07 -6.182E-06

5.047E-07

3.709E-07 -6.182E-06
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1.248E-06

12
13
-2.912E-06 1.225E-04
-2.546E-10 5.977E-09
1.784E-07 -3.096E-06
-3.094E-06 1.256E-04
-2.589E-10 6.078E-09
1.855E-07 -3.094E-06
-3.094E-06 1.256E-04
3.718E-07 -6.182E-06

Öztorun1, Alhan2, Erdem3 ve Öztorun4

Çizelge 6. Öz vektörler (10 kolondan oluşan bloklar halinde yazılmaktadır)
EIGEN VECTORS
I/J----4
4 4.399E-02
5 1.844E-06
6 -1.046E-03
7 4.504E-02
8 1.875E-06
9 -1.045E-03
10

4.504E-02

5
6
7
8
9.429E-03 8.561E-04 -4.947E-03 3.341E-02
1.327E-04 1.191E-04 -1.776E-04 -1.293E-04
5.540E-03 1.240E-03 -4.182E-03 -6.619E-03
3.880E-03 -3.877E-04 -7.561E-04 4.004E-02
1.349E-04 1.210E-04 -1.805E-04 -1.313E-04
5.554E-03 1.247E-03 -4.196E-03 -6.626E-03
3.845E-03 -3.945E-04 -7.312E-04

9
10
11
12
13
-3.367E-03 1.611E-03 1.554E-04 2.594E-04 9.755E-03
-1.432E-03 2.107E-03 1.543E-03 1.254E-02 -2.361E-02
1.137E-03 -1.122E-03 -6.399E-04 -1.997E-04 -7.139E-04
-4.478E-03 2.693E-03 7.669E-04 3.792E-04 1.059E-02
-1.454E-03 2.139E-03 1.566E-03 1.262E-02 -2.372E-02
1.083E-03 -1.042E-03 -5.817E-04 -3.744E-05 -9.664E-04

4.006E-02 -4.489E-03

2.708E-03

7.776E-04

3.989E-04

1.052E-02

Çizelge 7. Normalleştirilmiş öz vektörler (10 kolondan oluşan bloklar halinde yazılmaktadır)
NORMALIZED EIGEN VECTORS
I/J----4
4 9.765E-01
5 4.092E-05
6 -2.321E-02
7 9.997E-01
8 4.162E-05
9 -2.319E-02
10

9.998E-01

5
6
7
8
4.992E-01 2.492E-02 -1.910E-01 8.206E-01
7.026E-03 3.466E-03 -6.860E-03 -3.174E-03
2.933E-01 3.609E-02 -1.615E-01 -1.626E-01
2.054E-01 -1.128E-02 -2.920E-02 9.833E-01
7.141E-03 3.522E-03 -6.971E-03 -3.224E-03
2.940E-01 3.629E-02 -1.620E-01 -1.627E-01
2.036E-01 -1.148E-02 -2.824E-02

9
10
11
12
13
-2.297E-02 1.111E-02 1.085E-03 2.218E-03 8.314E-02
-9.772E-03 1.453E-02 1.077E-02 1.073E-01 -2.012E-01
7.758E-03 -7.736E-03 -4.467E-03 -1.708E-03 -6.084E-03
-3.055E-02 1.858E-02 5.353E-03 3.243E-03 9.026E-02
-9.921E-03 1.475E-02 1.093E-02 1.079E-01 -2.022E-01
7.385E-03 -7.185E-03 -4.060E-03 -3.201E-04 -8.236E-03

9.837E-01 -3.062E-02

1.868E-02

5.427E-03

3.411E-03

8.968E-02

Çizelge 8. Öz değerler, frekans ve periyotlar (örnek problemde 222 adet)
NUMBER OF MODES =222
======================================================================================================
MODE
NODE
AXIS
ASSOCIATED
EIGENVALUES
ANGULAR FREQ.
PERIODS
FREQUENCY
NO
NO
NO
DOF
W(RADIAN/S)
(SECOND)
(HERTZ)
====
====
====
==========
==============
==============
==============
==============
1
2
1
4
1.63930992E+01
4.04883924E+00
1.55184859E+00
6.44392761E-01
2
2
2
5
6.85451253E+02
2.61811240E+01
2.39989142E-01
4.16685518E+00
3
2
3
6
6.94983582E+02
2.63625413E+01
2.38337625E-01
4.19572864E+00
4
3
1
7
6.98547907E+02
2.64300569E+01
2.37728791E-01
4.20647408E+00
5
3
2
8
1.29297380E+03
3.59579449E+01
1.74737057E-01
5.72288452E+00
6
3
3
9
1.78167782E+03
4.22099256E+01
1.48855640E-01
6.71791811E+00
7
4
1
10
1.82868074E+03
4.27630768E+01
1.46930154E-01
6.80595487E+00
8
4
2
11
1.87481453E+03
4.32991285E+01
1.45111130E-01
6.89127015E+00
9
4
3
12
1.15297038E+04
1.07376458E+02
5.85154846E-02
1.70894936E+01
10

5

1

13

1.22009129E+04

1.10457743E+02

5.68831603E-02

1.75798953E+01

Şekil 2. Matematiksel model
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Şekil 3. Statik deformasyonlar (simetrik yükleme)

Şekil 4. Mod şekli 1 (yatay hareket)

Şekil 5. Mod şekli 2 (yatay ve düşey hareket)
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Şekil 6. Mod şekli 3 (sağ kolon üzerinde düşey hareket)

Şekil 7. Mod şekli 4 (sağ kolon üzerinde düşey hareket)

Şekil 8. Mod şekli 5 (düşey hareket)
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SONUÇLAR
Geliştirilmekte olan bilgisayar programı tüm ara işlemlerin yanı sıra tüm indisli değişkenleri
gösterebilmektedir. Parametrik müdahaleler mümkündür. Geometrik kontrolleri
kolaylaştırmak için AutoCAD programı [23] ile entegre çalışmaktadır. Program
formülasyonunda, sistem rijitlik matrisi ve kütle matrislerinin boyutları aynıdır ve bu boyutlar
kullanılan bilgisayarın kapasitesine göre milyonlar mertebesine ulaşabilmektedir. Sistem kütle
ve rijitlik matrislerinin boyutlarının aynı olması nedeniyle, açısal bileşenler dahil her
serbestliğe karşılık gelen bir kütle bileşeni mevcuttur. Yayılı kütleler hesaba katılabilmekte ve
açısal bileşenler göz önüne alınabilmektedir. Programın geliştirilmesinin her aşamasında
doğrulama test dataları çalıştırılmakta ve diğer genel amaçlı sonlu elemanlar programları ile
kıyaslanmaktadır. Program mevcut hali ile çok sayıda (milyonlarca) bilinmeyen için statik
analizlerin yanı sıra modal analizleri gerçekleştirebilecek durumdadır. Söz konusu program
kullanılarak çalışmalar öncelikle köprü türü (köprü ayağı, tabliye, kiriş, kafes kiriş ve çerçeve
elemanlarından oluşan) yapısal sistemler üzerinde yoğunlaştırılmıştır. İlk bulgularda köprü
ayaklarının yatay deprem etkileri altında zorlandığı, köprü ayaklarının yatay salınımlarına
sebep olan frekanslara yakın frekanslarda, tabliyelerin ve yatay elemanların düşey etkiler
altında zorlanabildiği görülmektedir. Bu durum uygun detaylandırılmamış bir sistem için
göçme nedeni olabilir. Seçilen örneklerin çoğaltılması ile özellikle hasar görmüş yapılarda
göçme modunun kesin olarak belirlenmesi kuvvetle muhtemeldir.
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A SIMPLIFIED PREDICTION APPROACH FOR LOCALIZED UNSTABLE
SPRINGBACK DUE TO OIL CANNING EFFECT
Suat Özgen
TOFAS Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. Bursa, Turkey
ABSTRACT:
Dimensional precision is a major key factor for robust automated production. Springback is
one of the most important effect to reduce part geometry level. Also unpredictable springback
such as oil canning effect which has eliminates compensation possibilities to ensure part
geometry. In this paper the prediction of oil canning effect in forming simulations is
presented. Simple prediction approach with clamping forces have been investigated and
compared with real measurements.
Keywords:
Springback, Buckling, Oil Canning
INTRODUCTION:
To being updated for new generation style and technology is very important for car producers.
Car producers trying to reduce new models development schedules. Reduction of tooling time
may most effectively possible with shortened try-out times. Commissioning dies in a limited
time have become vital issue for the business. In the other hand dimensional tolerances and
Cp/Cpk values becomes more stretch for adaptation of serial robotic production and increased
quality benefits. Because of all that reasons dimensional and visual quality aspects have to be
guaranteed in virtual environment such as FEE analysis. Springback of the sheet material has
to be calculating correctly and make interventions such as compensating springback.
[1] Springback is normally measured in terms of difference between the dimension of fully
loaded and unloaded configuration. Tool shape and dimension, contact friction condition,
material properties, thickness of sheet, sector angle are the major parameters that affect the
springback. The determination of springback by means of trial and error technique not only
increases the cost for the manufacturing and repair of the tool but also waste a lot of time,
causing delay in the development of the product.
[3,4,5]Generally, every simulation of springback phenomenon in sheet metal forming
comprises two major steps: loading (actual forming of a product) and unloading (springback).
Two different methods can be used to simulate the unloading step.
Instantaneous tool release is the method which is commonly used in industrial practice due to
its computational efficiency. When using this method a change of the blank shape during the
unloading is calculated in one increment. All contact forces are suddenly removed,
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transformed into the residual forces which are then reduced to zero. The material response is
calculated under the assumption of fully elastic deformations in the complete model.
[6]On the other hand Surface defects are understood to be the result of elastic recovery of
non-uniform strain distribution in forming.
Neighboring regions strained by different amounts will have unequal elastic recovery and
therefore differing residual stresses. Negative (i.e., compressive) residual stresses may lead to
buckling instability in the lower strained region. Such problems are exacerbated with
materials prone to greater degrees of springback, e.g., high strength steels due to their higher
yield stress, or aluminum due to its lower Young’s modulus
[11] Oil Canning or snap through buckling. It is a moderate deformation or buckling of sheet
material, particularly common with flat sheet metal surfaces. This terminology also refers to
the popping sound made when pressure is applied to the deformed sheet forcing the
deformation in the opposite direction. (U.S. Department of Transportation – FHWA, 2007).
Though not a permanent deformation, oil canning deformation is a very important
phenomenon in certain applications like automotive hoods and doors where the customer may
perceive the temporary deflection as a poor vehicle quality or a weak design. The oil canning
phenomenon is shown in (Fig. 1).

Fig. 1 Oil canning
Buckling resistance of a panel is defined by the limiting load that a panel can carry without
undergoing sudden large deflections. Singly curved structures are simple arches or a curved
beam structures having one direction of curvature. Shallow arches can be defined as an arch
with a small rise to span ratio. Skvortsov and Bozhevolnaya (1997) have used this criterion
for classifying an arch as shallow or non-shallow by considering the 2 2 h S/ ratio, if 2 2 h S/
1 <<< the arch can be said to be shallow. Dimensions h and S are as shown in (Fig. 2).
Bradford et al. (2002) classified arches as shallow if the included angle is less than 90°.
Symmetric buckling (Fig. 3) for an arch is the mode of buckling in which the buckled shape
remains symmetric with the plane of symmetry of the initial configuration of the arch.

Fig. 2 Shallow arch

Fig. 3 Symmetric snap through buckling mode
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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If there is any oil canning effect on sheet panel it must be detected in process
generation phase hence it will cause wrong springback compensation results and undesired
part geometry in car body.
FEA Modelling
[10]The use of initial forming models for subsequent dent predictions is a new concept.
Historically, researchers have omitted this step and made simplifications regarding material
properties in their finite element dent models. Typically, in order to capture panel pre-strain, a
tensile test would be performed on a formed panel; however, this is not possible unless a
panel has already been produced. This method does not allow for optimization of a panel
early-on in the design cycle. Only recently have coupled explicit/implicit finite element codes
become available, such as LS-DYNA and ABAQUS Explicit/Standard. These codes can
simplify the process of transferring data between the various simulations. However, there is
still a requirement for considerable user intervention between each stage. The finite element
models can capture the forming and springback processes quite well and could be used for a
subsequent denting analysis; however, the amount of pre-processing work required to convert
one of these models into a subsequent denting model has been prohibitive.
Autoform is one of the software for body panels such as fenders, doors or inner parts most of
simulation software have generated predefined set up templates automatic meshing and mesh
refining and also it has. But there has not been any predefined template for buckling models in
simulations; it has not completely possible to see any oil canning effect with post processing
of simulation results.
In this research it has decided to use springback tools such as clamps as denting models.
A simple cup geometry have been defined which has expected an oil canning effect due to
recent experiences form industrial applications like jar cups. Stress strain distributions
dimensional changes and reaction forces will be investigated with the geometry defined
(Fig.4.) ,(Fig.5.). Simulations have done in implicit code with Autoform.

Fig. 4 – Cup Geometry

Fig. 5 – Section View Cup Geometry
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Forming stage made with clash forming without any pressured binder. Non homogeneous
stress distribution objected that guarantee the phenomena.
Simulations have been done with DC 04 coated mild steel material, material characterization
has been defined with real material tests. [7]Tension test with 3 directions as 0°,90°,45°,
Correlation has made with Hydraulic Bulge Test. FLC Curve has generated with Arcelor R9
Calculation which is presented in Autoform (Fig.6.). Simulations made with final Validation
Settings with a very fine mesh. Min. time steps limited as 0,1mm.

Fig. 6 – Hardening curve have generated from Bulge Tests
SIMULATION CONCEPT
Oil can effect causes by non-homogeneous strain and stress distribution as well stressed
around a soft region. But this type of inspection not always clarifies the phenomena. Always
need some physical simulations which have an additional tool contact over sprunk part.
Measure force and geometry level [8]. Hence this type of inspections are very late for after the
stamped panels, there will be any compensation or elimination opportunity in process stage.
The simulation of physical tests are investigated in some papers as [9] Simulation Analysis Of
Dynamic Dent Resistance On Auto Body Panel by S.M.Chavan, Dr.R.B.Hiremath The
simulations is carried with non-linear transient dynamic explicit analysis using Ansys LSDyna software.
However it is difficult to define force controlled punch tools in an implicit code, also tool
movement steps need to defined fix values and simultaneously spring back calculation has to
be done for every defined step.
To avoid those difficulties and create a suitable inspection for Autoform, The concept
designed as to investigate phenomena by clamping tools in springback stage (Fig.7).
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Fig.7 Clamping tools distribution on specimen
Tool support has defined out of the ring, 4 clamping have defined as supporting from above
the sheet. Clamping positions have changed manually in Z direction. Springback simulations
have been calculated for every clamping position. In simulation, reaction force is calculated
from the clamp position. Reaction force in the jth position of clamps is defined as,
Sum(Force)j = ∑k (Fc), k (1,2,3,4,…)

where Fc is the single clamp force and k is the position of the clamp. Some amount of
reaction force have been expected, reaction force data saved for each simulation and
monitored.
The matter of fact of phenomena that is expected to nonlinear reaction force distribution, if
there is an oil caning effect.
SIMULATION RESULTS
Before the Force investigation, final major stress distribution before and after springback have
been analyzed. The major differences before springback between explains that springback
amount of these segments will be different (Fig.8).

Fig.8 Major stress distribution in center section
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When geometry considered with this stress section, higher levels of stress on ring form can be
explained as high level of forming on that region, but a significant difference between center
and the ring formed region. The stress accumulation on center which has a soft region around
will be present oil caning effect.
But this output is not completely a meaning full explanation for the phenomena. The major
stress distribution after springback also investigated (Fig. 9).

Fig.9 Major stress distribution in center section after springback
Major stresses have relaxed in center region but it still conserved in the outer ring. Major
strain analysis indicates a clue for oil canning effect. But it is not literally result that judge
there is an oil canning effect or not.
Equivalent plastic strain distribution has major control parameter tool and die business which
use for plastic deformation level on panels. Due to EPS has controlled as figure 10. Results
have parallel tendency with major stress values.

Fig.10 Equivalent plastic strain distribution in center section
Hence it may be a primary investigation that is defines the force analysis region for a
complete part.
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Clamping application have made for 8 different stages. Which is starts form Z(+2,5mm) till
Z(-1mm) for every different distance stage (k) formulation of Fc calculated and presented as a
graphic in (Graph 1).

Graphic.1 Force Application graphic

Fig.11 Schematic Load-Displacement Curve SAE J2575
(Fc) has not increased as a linear function, after Z =1mm the force has been decreased and
increased in further distances. It has been compared with characteristics of SAE J2575
(Schematic Load-Displacement curve) (fig.11) for oil canning effect. Characteristics of two
graphics have suited and it has exactly presented that there may be a real oil canning effect in
real production.
AN UNDERBODY PART EXAMINATION
Experimental results have also been determined in a real underbody part. Material is DC 04
mild steel and 0,7mm thickness. Part has been produced in 4 operations. First Drawing,
Cutting, second forming and final cut in sequence (Fig.12).
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Fig.12 Process Lay-out
As a result of the experiment, strain results have been investigated after final forming
operation. Under the %3 equivalent plastic strain (EPS) limits has defined as soft region
(Fig.13). The springback level have been under the +/- 0,5 mm in those regions hence oil
canning examination has not investigated.

Fig. 13 Equivalent Plastic Strain Distribution, 2 soft regions have indicated as purple color.
On the other hand major EPS differences are another cause of phenomena [6], therefore major
EPS differences have been investigated with a %10 margin. Two different zones have been
uncovered that have EPS differences over %10. (Fig 14)

Fig. 14 EPS distribution on sprung part
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Major equivalent plastic strain differences through two adjacent regions have gave to
understand that may be oil canning in those regions. Concept simulation as defined in chapter
3 will be applied to simulate oil canning.
OIL CANNING SIMULATION ON PART
Concept simulation has been applied for both region, indicated as Region 1 and 2, (Fig12).
EPS(equivalent plastic strain) max.%30 in region 1 and approx. %7 in region 2. Due to more
strain and high tension in region 1 oil canning effect has not existed in simulations. Therefore
results of region 1 have not presented.
Simulations performed as discussed in chapter 3. Sprung part has fitted over the fixed tools
and 4 clamps have applied that prevent form part movement. 0,5 mm local displacement have
determined in region 2 when springback examined in this condition, also non cutted scrap has
aprox. 4 mm movement from the reference positon. Due to high springback of that idle
portion, it have been decided to perform simulations with and without clamping (fig.15)

Fig.15 clamping of sprung Part
Four clamps applied as support where the local displacements max. exist and called as
indenter clamps.
Ten simulations have performed for each indenter clamp positions, all clamps have displaced
in same amount for each simulation. Indenter displacement have performed as 0,25 mm due
to 0,5 mm local sheet displacement. Sum of the reaction forces for each step have presented
as graphic (Graph 2).
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Graphic.2 Indenter Reaction Forces
Results presented without clamping on idle scrap region however they have same force trend
with clamping. As understand in graphic 2, increase of reaction forces have not been linear.
Forces have decreased after 0,75 mm indenter displacement.

Fig.16 Schematic Load-Displacement Curves for Hard and Soft oil canning SAE J2575
Force increase trend have presented close characteristics with soft oil caning as SAEJ2575 in
(fig.16). results may uncover that soft oil caning may occurs in this region.
REAL MEASUREMENTS
In the simulations oil canning effect investigated ad defined concept and results have
demonstrated a soft oil caning may exists as Graphic.2. However it needs to confirm the
results with real stamped part.
A test method have developed that measure the real reaction forces, deep drawn part used as a
gauge. Part from Op 40 (second forming op.) which expected to oil canning effect has stand
over the gauge. Deep drawn part has fixed to eliminate part movement over the reaction force.
A dynamometer has an indenter to calculate to force over the sheet metal. Dynamometer have
XX. Ulusal Mekanik Kongresi
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fixed to a linear moving machine and displacements have measured in 0,01mm precision
(fig.17)

Fig.17 Real Measurement Set-Up
Forces have measured from every 0,25mm movement step, Forces have presented in graphic
(Graph 3).

Graphic.3 Real Reaction Forces
Real forces have not completely fitted through the simulation results. It may explain that
simulation conditions have not completely same with real production. However force has not
increased linear. After 0,45mm indenter displacement that has seen that force has reduced and
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then increased again. The force trend may quiet similar as simulation. Also oil canning effect
recognized by hand inspection on real part.
CONCLUSIONS
In many die process applications especially inner parts oil canning effect has been neglecting.
In most cases that facing with oil caning after the production. The phenomena hinder that
achieve desired robust dimensional quality. It brings noise and aesthetical problems in some
cases.
In the presented paper a virtual inspection methodology have inspected. Fixing clamps have
used as force appliers indenters in reality. The methodology may use during the die process
generation stage that avoid time and money consuming oil canning effect.
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ABSTRACT
In this study, the effect of polypropylene fibre utilization level on the strength properties and
ultrasonic pulse velocity of concrete mixtures were investigated. For this purpose, in addition
to the control mixture containing no fibre, three different concrete mixtures were prepared by
utilization of polypropylene fibre as 0.4%, 0.8% and 1% by volume. A CEMI 42.5 R type
portland cement as binder and crushed limestone aggregate having a maximum particle size of
25 mm were used for production of concrete mixtures. In all concrete mixtures, water/cement
ratio, cement content and slump values were kept constant as 0,45, 350 kg/m3 and 130±10
mm, respectively. A polycarboxylate ether-based high range water reducing admixture was
used for providing desired slump value. 1, 3, 7 and 28-day compressive strength, 7 and 28day splitting tensile strength and 28-day ultrasonic pulse velocity values of concrete mixtures
were measured on 150 mm cube specimens. Besides, center-point loading flexural strength of
100x100x600 mm prism specimens were obtained at 7 and 28-day ages. Test results
demonstrated that concrete mixture containing polypropylene fibre as 0.8% by volume had
the highest strength and ultrasonic pulse velocity. Beyond mentioned utilization ratio of fibre,
strength properties of concrete mixture were negatively affected.
Keywords: Concrete mixture, compressive strength, splitting tensile strength, flexural
strength, polypropylene fibre.
ÖZET
Bu çalışmada, polipropilen lif kullanım oranının beton karışımlarının dayanım özellikleri ve
ultrases geçiş hızına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, lif içermeyen kontrol karışımına ilaveten
hacimce %0,4, %0,8 ve %1 oranlarında polipropilen lif kullanılarak 3 farklı beton karışımı
hazırlanmıştır. Beton karışımlarının üretimi için bağlayıcı olarak CEMI 42,5 R tipi portland
çimentosu ve maksimum tane çapı 25 mm olan kırma kireçtaşı agregası kullanılmıştır. Tüm
beton karışımlarında su/çimento oranı, çimento dozajı ve çökme miktarı sırasıyla, 0,45, 350
kg/m3 ve 130±10 mm olarak sabit tutulmuştur. İstenen çökme miktarını sağlamak amacı ile
polikarboksilat-eter esaslı yüksek oranda su azaltıcı katkı kullanılmıştır. Beton karışımlarının
1, 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımı, 7 ve 28 günlük yarmada çekme dayanımı ve 28 günlük
ultrases geçiş hızı değerleri 150 mm küp numuneler üzerinde belirlenmiştir. Ayrıca, beton
karışımlarının 7 ve 28 günlük orta nokta yüklemeli eğilme dayanımı 100x100x600 mm'lik
prizma numunelerinde elde edilmiştir. Test sonuçları, hacimce %0,8 polipropilen lif içeren
beton karışımının en yüksek mukavemet ve ultrases geçiş hızına sahip olduğunu göstermiştir.
Bahsedilen lif kullanım oranının ötesinde, beton karışımının dayanımı olumsuz etkilenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beton karışımı, basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı, eğilme
dayanımı, polipropilen lif.
960

Mardani-Aghabaglou1, Özen2, Altun3 ve Yılmaz4

GİRİŞ
Günümüzde beton çok yaygın olarak kullanılan kompozit bir yapı malzemesidir. Düşük
maliyet, geniş uygulama alanları ve genel kullanılabilirlik açısından avantajlı olmasına
rağmen malzeme olarak gevrek özellikte, düşük çekme dayanımı ve düşük şekil değiştirme
kapasitesine sahip olduğundan dezavantajlı bir yapıdadır. Bu bağlamda geleneksel betonların
düşük çekme dayanımı, çatlak açılmalarına ve yayılmalarına karşı zayıf direnç göstermesi
temel olumsuz yönlerindendir. Modern yapılarda genellikle üretilen betonların yüksek
dayanıma, tokluğa ve dayanıklılığa sahip olması istenmektedir. Söz konusu karışımlara lif
ilave edilmesi betonların mekanik, süneklik, tokluk ve dayanıklılık gibi özelliklerini
geliştirmektedir [1-5].
Beton karışımlarında kullanılan lifin verimliliği lifin kullanım oranına, özelliklerine,
geometrisine, tipine ve beton karışımlarındaki dağılım yönüne bağlı olarak değişebilir [6,7].
Bu bağlamda lifin söz konusu özelliklerinin doğru seçilmesi betonun sünekliğini, darbe
direncini, kırılma enerjisini, yangına karşı dayanımını ve durabilitesini önemli derecede
olumlu etkileyebilir. Sertleşmiş betonun bu özelliklerini iyileştirmek amacı ile çeşitli çelik,
karbon ve polimer lifleri kullanılmaktır.
Polimer liflerin arasında polipropilen lif düşük maliyet ve düşük özgül ağırlığı, yüksek asit ve
korozyon direnci, üstün tokluk özelliği ve çatlak gelişimini engelleyebilme özelliğine sahip
olduğundan uygulamalarda yaygın olarak tercih edilmektedir [8]. Bu lifler beton
karışımlarında toplam hacim %0,1 ile %2’si arasında kullanılabilmektedir [9].
Polipropilen lifler genellikle betonda plastik rötre kaynaklı yüzeyde oluşan çatlakları azaltmak
amacı ile kullanılır [10]. Lif kullanımının beton karışımlarında oluşan hem makro hem de
mikro boyutundaki çatlakların engellenmesinde etkili olduğu araştırmacılar tarafından
söylenmiştir [11]. Betona lif eklenmesi durumunda lif ve oluşan çatlağın arasında paralel ve
düşey bir yönelim gözlemlenebilir. Düşey durumda genellikle lifler çatlağın iki yüzü arasında
dikiş görevi yapıp betonun büzülme deplasmanlarını kontrol ederek, çekme ve eğilme
dayanımlarını artırarak yük transferini sağlamaktadır [12]. Böylece, beton karışımlarında
oluşan çatlak açılmasını engeller ve deplasmanları sınırlandırır buna bağlı olarak da betonun
enerji yutma kapasitesinin artmasına neden olur. Ayrıca, söz konusu liflerin kullanımı beton
karışımının sünekliğini ve kohezyonunu artırırlar ancak, çökme değerini ve işlenebilirliğini
azaltırlar. Birçok çalışmada çelik lifler polipropilen liflere göre daha üstün özellik gösterirken
korozyona maruz kalma gibi bazı olumsuz şartlarda polipropilen lifler daha ön plana
çıkmaktadır. Konu ile ilgili bazı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Mindess ve Vondran [13] yaptıkları çalışmada, polipropilen lif katkılı beton kirişlerin darbe
yükleri karşısındaki davranışlarını araştırmışlardır. Bu amaçla, hacimce %0,1, %0,3 ve %0,5
oranlarında 19,1 mm uzunluğa sahip polipropilen lifler kullanılmıştır. Bu kapsamda 0,5
su/çimento oranına sahip maksimum agrega tane çapı 20 mm olan beton karışımları
üretilmiştir. Sonuçlara göre, polipropilen lif kullanımı ve kullanım oranının artışıyla beton
karışımlarının darbe dayanımının artırdığını tespit etmişlerdir. %0,5 oranında polipropilen lif
içeren karışım %40 mertebesinde daha yüksek darbe direnci gösteren en üstün darbe
performansına sahip olan beton karışımı olarak tespit edilmiştir
Serrano ve ark [14] çelik ve polipropilen lif içeren karışımların yangın direncini
araştırmışlardır. Test sonuçlarına göre her iki lif türünün kullanımı beton karışımının yüksek
sıcaklığa karşı direncini ve dayanımını artırmıştır.
Afroughsabet ve ark [15] çalışmalarında polipropilen ve çelik lif içeren yüksek dayanımlı
betonların mekanik ve durabilite özelliklerini incelemişlerdir. Bu amaçla, ilk aşamada kancalı
çelik ve polipropilen lifler farklı karışımlarda değişik oranlarda kullanmıştır. Daha sonra hem
çelik hem de polipropilen lifleri aynı karışımda kullanarak hibrit etkisini araştırmışlardır.
Ayrıca karışımlarda yüksek dayanımı ve durabiliteyi sağlamak için çimentoyu silis dumanı ile
961

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

%10 oranında ikame ederek kullanmışlardır. Karışıma liflerin eklenmesi çatlakların gelişimini
engelleyerek mekanik özelliklerinin artmasını sağlamıştır. Durabilite özellikleri bakımından
çelik ve polipropilen lif ilavesi karışımların elektriksel direncini azaltmıştır. Ayrıca
karışımlarda çelik veya polipropilen lif ile silis dumanının kullanılması betonun su
emmesinde önemli derecede düşüşlere sebep olmuştur.
Islam ve Gupta [16] araştırmalarında polipropilen lifli betonların geçirgenlik ve büzülme
davranışlarını incelemişlerdir. Karışımlarda lifin %0,1-%0,3 oranlarında kullanılması betonun
kuruma-büzülme çatlaklarını %50-%99 oranında azaltmıştır. Ancak karışıma polipropilen
lifin ilave edilmesiyle hem su hem de gaz geçirgenliğinde artışlar gözlemlenmiştir.
Yermak ve ark [17] farklı doğal agregalar ile yüksek dayanımlı beton karışımlar
hazırlanışlardır. Bu karışımları yüksek sıcaklığa maruz bırakıp mikro yapı, termal ve mekanik
özellikleri araştırılmıştır. Yüksek sıcaklığa maruz kalmış betonlarda polipropilen lifler
betonun porozitesini ve geçirgenliğini artırmıştır. Çelik lif kullanılan karışımlarda yüksek
sıcaklıklar parça atma gibi riskler oluşabilmektedir. Bu bağlamda çelik lifler polipropilen
liflerle ikame edilerek karışımlarda kullanılmasının daha uygun olacağını belirtmişlerdir.
Nili ve Afroughsabet [18] yaptıkları çalışmada, silis dumanı ve polipropilen liflerin, farklı
su/bağlayıcı oranlarına sahip betonların mekanik özellikleri üzerindeki etkilerini
araştırmışlardır. Maksimum agrega tane çapını 19 mm, su/bağlayıcı oranlarını 0,46 ve 0,36,
12 mm uzunluğundaki polipropilen lif oranlarını %0, %0,2, %0,3 ve %0,5, silis dumanını ise
çimentonun ağırlıkça %8’i olarak belirlemişlerdir. 7, 28 ve 91 günlerin sonunda yapılan
deneyler sonucunda, lifli betonlara silis dumanı katkısının basınç dayanımlarını, yarmada
çekme dayanımlarını, eğilme dayanımlarını ve darbe dayanımlarını artırdığını tespit
etmişlerdir. Polipropilen lif oranı artışı ile doğru orantılı olarak betonların mekanik
özelliklerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca silis dumanı ve polipropilen lif kullanımının
betonların enerji yutma kapasitelerini artırdığını tespit etmişlerdir.
Bu çalışmada polipropilen lif kullanım oranının beton karışımlarının dayanımına etkisi
incelenmiştir. Bu kapsamda hacimsel olarak %0 ile %1 arasında polipropilen lif içeren beton
karışımları hazırlanmıştır. Tüm beton karışımlarında S/Ç oranı, çimento miktarı ve çökme
miktarı sırasıyla, 0,45, 350 kg/m3 ve 130±10 mm olarak sabit tutulmuştur. Ayrıca hedef
çökme değerlerini sağlamak için tek tip polikarboksilat esaslı yüksek oranda su azaltıcı katkı
kullanılmıştır. Üretilen tüm beton karışımların basınç, yarmada-çekme ve eğilme
dayanımlarının yanında ultrases geçiş hızları ve çökme değerleri araştırılmıştır.
DENEYSEL ÇALIŞMA
Malzemeler
Bu çalışmada bağlayıcı olarak TS EN 197-1 standardına uygun, özgül ağırlığı 3,11 olan
CEMI 42,5 portland çimentosu kullanılmıştır. Üretici firma tarafından temin edilen
çimentonun fiziksel ve mekanik özellikleri ile kimyasal bileşimi Çizelge 1’ de verilmiştir.
Çalışmada kullanılan kırma kireç taşı agregaların fiziksel özellikleri Çizelge 2’de
gösterilmiştir. Agregaların özgül ağırlık ve su emme deneyleri TS EN 1097-6 standardına
göre belirlenmiştir. Kullanılan agregaların su emme kapasiteleri %0,27 ile %0,33 arasında
değişmektedir.
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Çizelge 1. Çimentonun kimyasal bileşimi, fiziksel ve mekanik özellikleri
Oksit (%)
(%)
Fiziksel Özellikler
Özgül Ağırlık
SiO2
20,06
3,11
2
Özgül Yüzey (Blain, cm /g)
3362
Al2O3
5,68
Fe2O3
CaO

0,090 mm elekte kalan (%)
lddsd kalan (%)
0,032 mm elekte
Mekanik Özellikler
2-günlük
Basınç Dayanımı (MPa)
7-günlük
28-günlük

2,23
64,09
1,45
0,93
0,29
3,09
0,0064
1,74

MgO
K2O
Na2O
SO3
ClKızdırma Kaybı
Total

0,7

25,4
37,2
44,6

Çizelge 2. Agreganın Fiziksel Özellikleri
Özgül Ağırlık

Su Emme Oranı
(%)

Gevşek Birim
Hacim Ağırlık
(kg/m3)

2,72
2,68
2,68

0,27
0,33
0,32

1694
1486
1391

Agrega
Boyut
(mm)
0–5
5–15
15–25

Tipi
Kireçtaşı

Agregaların elek analizi TS EN 933-1 standardına göre yapılmış ve gradasyon eğrisi Şekil 1’
de gösterilmiştir. Kullanılan agregaların gradasyon eğrisinin TS EN 206-1 standardında
belirtilen standart limitler arasında olduğu Şekil 1’den de anlaşılmaktadır.
Minimum limit
Minimum
limit

İdealgrading
eğri
Ideal

Karışım grading
Mixture

Maksimum limit
limit
Maximum

100

Elekten Geçen (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25

0,5

1

2

4

Elek Açıklığı (mm)

8

16

32

Şekil 1. Agrega granülometrisi ve TS EN 206-1 standart sınırları
Beton karışımlarının bazı mekanik ve durabilite özelliklerini iyileştirmek amacı ile yoğunluğu
0,92 g/cm3, çekme dayanımı 400-600 N/mm2, uzunluğu 30 mm olan 0.5  1.15  30 mm’ lik
prizma şeklinde tırtıklı polipropilen lif kullanılmıştır.
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Karışımın Oranları
Lif içermeyen kontrol karışımına ilaveten, toplam hacmin %0,4, %0,8 ve %1 oranlarında
polipropilen lif ilave edilerek 3 farklı beton karışımı hazırlanmıştır. Tüm beton karışımlarında
su/çimento oranı, çimento dozajı ve çökme değerleri sırasıyla, 0,45, 350 kg/m3 ve 130 ± 10
mm olarak sabit tutulmuştur. İstenen çökme miktarını sağlamak amacı ile tek tip
polikarboksilat esaslı yüksek oranda su azaltıcı katkı kullanılmıştır. Bir m 3 beton karışımı için
gereken teorik ve düzeltilmiş karışım oranları sırasıyla, Çizelge 3-a ve Çizelge 3-b’ de
verilmiştir. Polipropilen lif kullanımı ile beton karışımlarında istenilen çökme değerini
sağlamak için su azaltıcı katkı gereksinimi artmıştır. Kontrol karışımında 4 kg/m 3 su azaltıcı
katkı kullanılırken, %1 lif içeren karışımda 8 kg/m3 su azaltıcı katkı kullanılarak istenilen
çökme değeri sağlanmıştır.
Çizelge 3-a. Teorik beton karışım oranları ve taze beton özellikleri
Karışım

Çimento
(kg)

Su
(kg)

Control
C-0.4%Fb
C-0.8%Fb
C-1%Fb

350
350
350
350

158
158
158
158

Agrega (mm)
0-5
5-15 15-25
(kg)
(kg)
(kg)
1161 382
382
1154 379
379
1143 376
376
1138 374
374

Lif
(kg)
0
3,7
7,4
9,2

Su azaltıcı
katkı*
(kg)
4
4,6
6
8

Çökme
(mm)
135
130
135
125

Birim ağırlık (kg/m3)
Teorik

Ölçülen

2437
2428,3
2416,4
2411,2

2418
2401
2382
2364

Kullanılan lifin yoğunluğu diğer beton bileşenlerine kıyasla daha düşük olduğundan
polipropilen lif kullanımı ile karışımların birim hacim ağırlıkları azalmıştır.
Çizelge 3-b. Beton karışımlarının düzeltilmiş karışım oranları
Agrega (mm)
Su azaltıcı
Çimento
Su
Lif
Karışım
katkı
0-5
5-15 15-25
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
Control
347
157
1152 379
379
0
4,0
C-0.4%Fb
346
156
1141 375
375
3,7
4,5
C-0.8%Fb
345
156
1127 371
371
7,3
5,9
C-1%Fb
343
155
1116 367
367
9,0
7,8
Deney Yöntemi
Çalışma kapsamında lifli ve lifsiz olmak üzere toplam 156 adet beton numunesi üretilmiştir.
Üretilen numuneler deney gününe kadar standart koşulda suda kürlenmiştir.
150 mm boyutlarında küp numuneler üzerinde basınç, yarma-çekme dayanımları, ultra ses
geçiş hızı ve 100x100x600 mm prizmatik kiriş numuneleri üzerinde ise 3 nokta eğilme
dayanımı sırasıyla EN 12390-3, EN 12390-6, ASTM C597 ve EN 12390-5 standartlarına göre
belirlenmiştir.
DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME
Basınç Dayanımı
Beton karışımlarının basınç dayanımları Çizelge 4’ de verilmiştir. Deney sonuçlarına göre
polipropilen lif kullanımı beton karışımlarının 1-günlük basınç dayanımlarını olumsuz
etkilemiştir. Söz konusu olumsuz etki lif kullanım oranı artışı ile daha belirgin hale gelmiştir.
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Çizelge 4. Beton karışımlarının basınç dayanımları (MPa)
Karışım
Control
C-0.4%Fb
C-0.8%Fb
C-1%Fb

1-günlük
12,2
11,3
6,1
-

3-günlük
20,4
20,2
18,6
14,8

7-günlük
34,2
33,4
32,5
30,5

28-günlük
41,6
43,1
44,4
38,9

Lif kullanımı ile karışımların işlenebilirliğinin olumsuz etkilendiği Çizelge 3’ ten
anlaşılmaktadır. Söz konusu karışımlarda, istenilen çökme değerini sağlamak için daha fazla
miktarda su azaltıcı katkı kullanılmıştır. 1-günlük dayanımlardaki belirgin düşüşün, daha fazla
su azaltıcı katkı kullanımıyla karışımların geç priz almasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. C-1%Fb karışımının dökümden 1 gün sonra priz almaması bunun kanıtıdır.
Bu karışım çimento ağırlığının %2,3’ü kadar su azaltıcı katkı ve toplam hacmin %1’i
oranında polipropilen lif içermektedir. 1 günden sonraki dayanımlarda, toplam hacmin %0,4
ve %0,8 oranında lif kullanımı basınç dayanımlarını çok fazla olumsuz etkilememiştir. 28
günlük basınç dayanımı değerleri incelendiğinde, kontrol karışımına kıyasla C-0.4%Fb ve C0.8%Fb serileri sırasıyla, %3,61 ve %6,73 oranlarında daha fazla dayanım göstermiştir.
Ancak, tüm yaşlar için toplam hacmin %1 oranında lif kullanımı basınç dayanımlarını
olumsuz etkilemiştir. C-1%Fb karışımının 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımları kontrol
karışımına kıyasla sırasıyla, %27,45, %10,81 ve %6,49 oranlarında daha düşük çıkmıştır.
Dayanımlar arasındaki farkın zamanla azalmasının daha önce de anlatıldığı gibi numunenin
geç priz almasından ve zamanla bu etkinin ortadan kalkmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bu çalışmada belli bir orana kadar lif kullanımı basınç dayanımını olumlu
etkilemiştir. Bu olumlu etkinin lif kullanımının basınç yükü altındaki numunenin yanal
deformasyonunu engellediğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Belli bir oranın üstünde lif
kullanımı ile basınç dayanımının azalması, lif fazlalığından kaynaklı oluşan topaklaşma ve
boşluk oluşma riskinin artışından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Yarmada Çekme Dayanımı
Beton karışımlarının yarmada çekme dayanımları Çizelge 5’ de verilmiştir. Polipropilen lif
kullanımı, beton karışımlarının yarmada çekme dayanımlarına genel olarak olumlu katkı
sağlamıştır. %1 lif katkılı C-1%Fb beton karışımının 7 günlük yarmada çekme dayanımı
kontrol karışımına göre %8,57 oranında daha düşük çıkarken 28 günlük yarmada çekme
dayanımında ise kayda değer bir azalma görülmemiştir. %0,8 lif içeren karışımlar yarmada
çekme dayanımı açısından en iyi sonucu vermiştir. C-0.8%Fb beton karışımının 7 ve 28
günlük yarmada çekme dayanımları kontrol karışımına kıyasla sırasıyla %47,30 ve %40,89
oranlarında daha yüksek çıkmıştır.
Çizelge 5. Beton karışımların yarma çekme ve eğilme dayanımları
Karışım
Yarma çekme dayanımı (MPa)
Eğilme dayanımı (MPa)
7-günlük
28-günlük
7-günlük
28-günlük
Kontrol
3,15
4,06
3,82
4,95
C-0.4%Fb
3,92
4,12
3,99
5,12
C-0.8%Fb
4,64
5,72
4,96
6,21
C-1%Fb
2,88
4,04
3,80
4,92
Eğilme Dayanımı
Beton karışımlarının eğilme dayanımları Çizelge 5’ de verilmiştir. %0,4 ve %0,8 oranlarında
polipropilen lif kullanılan beton karışımlarının 7 ve 28 günlük eğilme dayanımları kontrol
karışımına oranla daha yüksek çıkmıştır. %1 lif ilave edilerek üretilen C-1%Fb beton
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karışımının 7 ve 28 günlük eğilme dayanımlarında herhangi bir artış oluşmamasına rağmen
dikkate değer bir azalma da görülmemiştir. En yüksek eğilme dayanımı ise yarmada çekme
dayanımında olduğu gibi %0,8 oranında polipropilen lif kullanılarak üretilen C-0.8%Fb beton
karışımında tespit edilmiştir. C-0.8%Fb beton karışımlarının 7 ve 28 günlük eğilme
dayanımları kontrol karışımına kıyasla sırasıyla %29,84 ve %25,45 oranlarında daha yüksek
çıkmıştır. Bilindiği gibi, lif uzunluğuna bağlı olarak beton karışımlarının eğilme ve çekme
dayanımları ve enerji yutma kapasitesi farklı mekanizmalara göre artmaktadır. Mikro boyutta
lif kullanımı, yükleme sonucu betonda oluşan çatlakların gelişimini engelleyerek eğilme ve
çekme dayanımlarını iyileştirir. Ancak, makro boyutta lif kullanımı beton numunesinde çatlak
oluşma esnasında sıyrılarak enerji yutabilme kapasitesini arttırır.
Ultrases Geçiş Hızı (UPV)
28 günlük Ultrases Geçiş Hızı test sonuçları Şekil 2’ de gösterilmiştir. Her bir değer 3 farklı
numunenin ortalaması alınarak belirlenmiştir. Şekilden de görüldüğü üzere %0,8 oranına
kadar polipropilen lif ilavesi beton karışımlarının UPV değerlerini arttırmıştır. C-0.4%Fb ve
C-0.8%Fb beton gruplarının UPV değerleri kontrol karışımına kıyasla sırasıyla %1,60 ve
%5,59 daha yüksek çıkmıştır. %1 oranında polipropilen lif kullanımının ise beton
karışımlarının UPV değerlerini kontrol karışımına kıyasla olumsuz etkilemediği Şekil 2’ den
anlaşılmaktadır. Dayanım sonuçlarında da açıklandığı gibi, aşırı miktarda lif kullanımı
karışımda topaklaşma oluşması riskini arttırmaktadır. Ayrıca Whitehurst [19]’ ün önerdiği
sınıflandırmaya göre bu çalışma kapsamında üretilen tüm beton karışımlarının UPV değerleri
güçlü beton için sınır olarak gösterilen 4,5 km/sn’ den daha yüksek çıkmıştır.

Ultrases Geçiş Hızı (km/sn)

5,4
5,3
5,2

Whitehurst [19]: UPV
> 4,5 Güçlü,
3,5 – 4,5 İyi,
3 – 3,5 Orta,
< 2 Zayıf.

5,29

5,09

5,1
5,01

5
4,98

4,9

4,8
Kontrol

C-0.4%Fb

C-0.8%Fb

C-1%Fb

Şekil 2. Beton karışımlarının ultrases geçiş hızları
SONUÇLAR
Polipropilen lif kullanımı ve kullanım oranının artışıyla, beton karışımlarında sabit yayılma
değerini elde etmek için su azaltıcı katkı gereksinimi artmıştır.
Lif kullanımı beton karışımlarının erken yaş basınç dayanımlarını olumsuz etkilemiştir.
Ancak, hacimce %0,8 oranına kadar lif kullanımı karışımların 28-günlük basınç dayanımlarını
olumlu etkilemiştir. Benzer davranışlar karışımların yarmada çekme, eğilme dayanımları ve
ultrases geçiş hızı değerlerinde de gözlemlenmiştir.
Tüm yaşlar için toplam hacmin %1 oranında lif kullanımı beton karışımlarında söz konusu
özellikleri olumsuz etkilemiştir.
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AKUSTİK KAVİTASYON İÇİN İNDİRGENMİŞ GAZ BASINCI YASASI
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ABSTRACT
This investigation aims to obtain a reduced order gas pressure law of a spherical bubble. For
this reason the thermal behavior of a spherical gas bubble excited by an acoustic pressure
signal is studied by employing an iterative solution of the Prosperetti equation obtained
through the energy balance between the gas bubble and the surrounding liquid. This iterative
solution leads to the desired reduced order gas pressure law exhibiting power law dependence
on the bubble wall temperature and bubble radius, with power indices depending on the
isentropic exponent of the gas and on a parameter which is a function of the Peclet number.
Moreover, it is shown that this reduced order gas pressure law reduces to the classical
isothermal and adiabatic laws in the appropriate limits of the parameter. The bubble wall
temperature entering this reduced order gas pressure law is obtained from the Plesset-Zwick
solution of the temperature distribution of the liquid side in the thin boundary layer
approximation. Results obtained by solving the Rayleigh-Plesset equation using this reduced
order gas pressure law for acoustically driven air/water vapor cavitation bubbles show that the
time variations of the bubble radius and of the bubble wall temperature lie between those
obtained by the isothermal and adiabatic laws depending on the value of the parameter
characterizing the Peclet number.
ÖZET
Bu araştırmanın amacı küresel bir kabarcık için indirgenmiş gaz basıncı yasası elde
etmektedir. Bu maksatla akustik bir basınç sinyali tarafından uyarlanmış bir sıvı içindeki
küresel bir gaz kabarcığının ısıl davranışı, kabarcık ile onu çevreleyen sıvı arasındaki enerji
dengesi gözönüne alınarak elde edilen Prosperetti denkleminin yinelemeli bir yöntemle
çözülmesiyle belirlenmektedir. Kabarcığın büyüme ve büzülmesi esnasında, yinelemeli
çözümden Peclet sayısının bir fonksiyonu olan bir parametreye bağlı olarak elde edilen gaz
basıncı yasasının, kabarcık duvar sıcaklığı ve kabarcık yarıçapının politropik bir fonksiyonu
olduğu gösterilmektedir. Bu politropik yasanın, uygun limitlerde klasik eşsıcaklık ve
adyabatik gaz basıncı yasalarına indirgendiği gösterilmektedir. Elde edilen gaz basıncı
yasasındaki duvar sıcaklığı, sıvı tarafındaki ısı denkleminin ince sınır tabakası yaklaşımı
varsayılarak Plesset-Zwick çözümünden elde edilmektedir. Önerilen indirgenmiş gaz basıncı
yasası Rayleigh-Plesset küresel kabarcık dinamiği yasasıyla birlikte tipik bir akustik basınç
dalgası sinyali için çözüldüğünde, kabarcık yarıçapı ve duvar sıcaklığı için elde edilen
sonuçlar, Peclet sayısına bağlı olarak eşsıcaklık ve adyabatik gaz yasaları arasında değişim
göstermektedir.
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GİRİŞ
Akustik kavitasyon [1-3] ya da bir sıvıda akustik olarak uyarlanmış gaz kabarcıklarının
titreşimi, sonokimya [4], sonoaydınlanma [5-6], ve medikal ultrason [7-8] gibi çeşitli
alanlarda güncelliğini korumaktadır. Birkaç mikron boyutundaki kabarcıklar, özellikle
ultrasonik frekanslarda, mertebece büyük boyut değişimlerine uğrayarak genişler ve
büzülürler. Bu durumda kabarcık içindeki gaz basınç ve sıcaklıkları birkaç mertebeye varan
değişimler gösterebilir. Bu basınç ve sıcaklıkların hesabında kabarcık içindeki basınç
dağılımının düzgün olduğu varsayımına dayanarak çeşitli karmaşık modeller inşa edilmiştir
[9-16]. Bu modellerin sayısal çözüm zorluğu ve hesapları için gerekli bilgisayar zamanı
gözönüne alındığında, gaz basıncı ve sıcaklığı için basitleştirilmiş ifadelere gereksinim
duyulmaktadır. Hidrodinamik kavitasyon durumunda ise bu gereksinim daha büyük önem
kazanmaktadır.
Bu çalışmada gaz ya da gaz/buhar karışımı içeren küresel bir kabarcığın ısı iletimi problemi
düzgün basınç dağılımı yaklaşımında, Prosperetti [12] denkleminin yinelemeli yöntemiyle
çözülmektedir. Özellikle ikinci yinelemeli yaklaşımda kabarcık gaz basıncı, kabarcık duvar
sıcaklığı, kabarcık yarıçapı ve gazın izentropik üssü arasında Peclet sayısına bağlı olarak
indirgenmiş bir politropik gaz yasası elde edilmektedir. Bu politropik yasanın, uygun
limitlerde klasik eşsıcaklık ve adyabatik gaz basıncı yasalarına indirgendiği gösterilmektedir.
Elde edilen gaz basıncı yasasındaki duvar sıcaklığı ise, sıvı tarafındaki ısı denkleminin ince
sınır tabakası yaklaşımı varsayılarak Plesset-Zwick çözümünden [17] elde edilmektedir. Bu
indirgenmiş gaz basıncı yasasını ve küresel kabarcık dinamiği yasasını baz alan bir akustik
kavitasyon modeli inşa edilmekte ve tipik bir ultrason basınç sinyali ile elde edilen sonuçlar
Peclet sayısına bağlı olarak eşsıcaklık ve adyabatik gaz basıncı yasaları arasında davranış
sergilemektedir.
KABARCIK DİNAMİĞİ İÇİN İNDİRGENMİŞ GAZ BASINCI YASASI
Gaz Kabarcıkları için Isıl Sönümleme
Bu bölümde kabarcık içindeki ısıl davranışı üzerinde yoğunlaşacağız. Düzgün basınç
dağılımı yaklaşımında bir gaz kabarcığının içindeki sıcaklık alanını karakterize eden
Prosperetti denklemi [12] normalize edilmiş halde [18]
p
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 T 
 (  1) dp
 y

y  (T )
  (T )
 

2 2
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dt ( Pe ) R y y 
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 y  y 1  y 



(1)

biçimindedir. (1) denkleminde T , bir T0 sıvı sıcaklığına göre normalize edilmiş kabarcık
içindeki sıcaklık alanını, p bir p0 referans basıncına göre normalize edilmiş kabarcık gaz
basıncını, R bir R0 başlangıç kabarcık yarıçapına göre normalize edilmiş kabarcık yarıçapını,

 (T ) kabarcık cidarındaki R değerine göre normalize edilmiş gazın ısıl iletkenliğini,
γ gazın isentropik üssünü, y kabarcık yarıçapının ani değerine göre normalize edilmiş
kabarcık merkezinden ölçülen radyal koordinatı ve t bir  karakteristik zamanına göre
normalize edilmiş zamanı göstermektedir. Pe Peclet sayısıdır ve
Pe 

 p0 R02
(  1)R T0

ifadesiyle tanımlanır. Düzgün basınç dağılımı yaklaşımında gaz basıncı
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(3)

diferansiyel denklemi çözülerek bulunabilir. (1) ve (3) denklemleri sıcaklık için belirlenen
T  t  0, y   1 ; T (t , y  1 )  TR (t )

; (T / y ) y=0  0

(4)

başlangıç ve sınır koşullarıyla birlikte gaz basıncı için belirlenen bir başlangıç koşuluyla
çözülür. Kabarcık cidarının yakınında kabarcık içindeki gazın sıcaklık alanı için ilk yaklaşım
olarak
2
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T (t , y )  TR (t )  

(5)

alınarak ve gazın ısıl iletkenliği için benzer bir yaklaşım kabul ederek, yinelemeli bir çözüm
yöntemi uyarlanabilir. Yukarıdaki açılım (1) denkleminde yerine koyulup y  1 limiti
alınırsa, kabarcık duvarındaki gazın sıcaklık gradyanı için
( Pe) R 2  p dTR (  1) dp  1   2T 
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2  TR dt
 dt  2  y 2  y 1
 y  y 1

c(t )  

(6)

ifadesi elde edilir.
İndirgenmiş Gaz Basıncı Yasası
İlk yinelemeli çözümde (6) denklemindeki kabarcık duvar gaz sıcaklığının ikinci radyal
türevinin etkisi ihmal edilir, yani   2T / y 2    0 varsayımı yapılır. Bu varsayım, gaz
y 1

basıncı denklemi (3)’ün sıcaklık alanı denklemi (1)’den dekuple olmasını sağlar. Cidardaki
sıcaklık gradyanı c(t ) ’nin ilk yinelemeli yaklaşımı (3) denkleminde yerine koyulur ve
diferansiyel denklem integre edilirse, indirgenmiş gaz basıncı yasası için ilk yaklaşım
 T 
p  pi  R 
 R 



3

(7)

elde edilir. Burada pi , kabarcığın başlangıçtaki mekanik dengesinden elde edilen başlangıç
gaz basıncını,  ise

=

2

 3  1

(8)

ifadesi ile verilen bir politropik indekstir. (7) denklemi ile belirlenen gaz basıncı yasasının
γ=1 ve TR  1 iken eşsıcaklık yasasına, kabarcık duvar sıcaklığı TR  ( p / pi )( 1) / 
izentropik bağıntıyı sağladığında adyabatik yasaya indirgendiği gösterilebilir. Bu durumda (7)
denklemi ile verilen indirgenmiş gaz basıncı yasasının ilk yaklaşımının Peclet sayısından
bağımsız olduğu görülür. Ancak (1) denkleminden anlaşılacağı üzere kabarcık içindeki
sıcaklık dağılımı Peclet sayısına göre değişim göstereceğinden bu yinelemeli çözümden elde
edilen indirgenmiş gaz yasası ifadesi doğru değildir. İkinci yinelemeli çözümde
  2T 
 2cf ( Pe)
 2
 y  y 1
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yaklaşımı yapılarak (5) denkleminde yerine koyulursa, kabarcık cidarındaki sıcaklık gradyanı
c (t ) için
 p dTR (  1) dp 
( Pe) R 2
 T 






dt 
 y  y 1 2 1  f ( Pe)  TR dt

c(t )  

(10)

ifadesi elde edilir. Yukarıdaki (10) denklemi (3) diferansiyel denkleminde yerine konulur ve
integre edilirse,

 

 T 1 2(1 f ) 

p  pi  R


R



3

(11)

formunda indirgenmiş gaz basıncı yasası elde edilir. Burada  politropik üssü
=

2 (1  f )

(12)

 3  1  2 f 

ifadesi ile verilmekte ve f Peclet sayısına bağlı bir parametreyi göstermektedir. Gaz
kabarcıkları için cidarda ısı akısının sürekliliği A  (R /  R ) gazın ısıl iletkenliğinin sıvının
ısıl iletkenliğine oranı olmak üzere
     T 
 T 
  R 
 Ac(t )
 y 


 y 1   R   y  y 1

(13)

koşulunu verir. Bu durumda cidar sıcaklığı için Plesset-Zwick [17] çözümü
1/ 2 t

    
TR (t )  1   0 2 
  R0 


0

R( ) A( )c( )
t

[  R 4 ( )d ]1 2

d

(14)



şeklini alır. (10)-(14) denklemleri, kabarcık cidar sıcaklığı TR (t) ve kabarcık içindeki gaz
basıncı p (t ) için küresel kabarcık dinamiği denklemi ile birlikte bir integro-diferansiyel
denklem sistemi oluşturur. Bu sistem küresel kabarcık dinamiği için Rayleigh-Plesset tipi
denklem kullanılarak yinelemeli olarak çözülebilir.
AKUSTİK KAVİTASYON MODELİ
Bu bölümde akustik kavitasyon (gaz/buhar) kabarcıkları için bir önceki bölümde çıkarılan
indirgenmiş gaz basıncı yasası kullanılarak bir model inşa edilecektir. Kabarcık içindeki
gaz/buhar karışımının ideal gazlardan oluştuğu varsayılırsa, normalize edilmiş toplam
kabarcık basıncı pb

 

 T 12(1 f ) 

pb  pv  pg  pv ,sat (TR )  p g 0  R


R



3

(15)

olarak yazılabilir. Burada pv normalize edilmiş kısmi buhar basıncını, pg nomalize edilmiş kısmi
gaz basıncını, pg 0 ise başlangıçtaki değerini göstermekte olup kısmi gaz basıncı için
indirgenmiş gaz basıncı yasası kullanılmıştır. Akustik kavitasyon kabarcıkları için kabarcık
cidarındaki buharlaşma/yoğuşma ısısının sıvının yüksek iletim katsayısı gözönüne alındığında
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ısı iletiminin sıvı tarafına olacağı varsayıldığında, normalize edilmiş kabarcık cidar sıcaklığı
TR için Plesset-Zwick denklemi
t

TR (t )  1  B 

L( )  v ( ) R 2 ( )( dR / d  )
t

[  R ( )d ]

0

4

d

(16)

12



şeklini alır [1] . Burada
 L    v0 
R0
B= 
 T0cp 0    0     1 2
0



(17)

ile verilmekte olup cp 0 ve  0 sırasıyla, sıvının özgül ısısı ve sıvı sıcaklığındaki
yoğunluğunu, L  L / L0 ve  v   v /  v0 , L0 ve  v0 sıvı sıcaklığındaki yoğuşma ısısı ve
doymuş buhar yoğunluğu olmak üzere, sırasıyla normalize edilmiş yoğuşma ısısını ve
kabarcık duvarındaki normalize edilmiş buhar yoğunluğunu, α'ℓ0 ise sıvının ısıl difüzivitesini
göstermektedir. Kısmi gaz basıncı için indirgenmiş gaz basıncı yasası kullanılıp sıvı
sıkıştırılamaz alındığında, tek bir akustik kavitasyon kabarcığının dinamiği için normalize
edilmiş klasik Rayleigh-Plesset denklemi
3

 T 1 2(1 f )  
3
4 R 2 1  R
 
RR  R 2 

 
  2
2
Re R We  R
R

 




 

3
1
 

2(1 f ) 
  TR
 Cp


0
1  
  2
R
 

 
 

 

(18)

kullanılabilir. Burada kavitasyon sayısı  , Reynolds sayısı Re ve Weber sayısı We
=

p0  pv
,
1  2
2  U0

Re 

 U 0 R0
,


and

We 

 U 02 R0
S

(19)

biçiminde tanımlanır. C p (t ) basınç katsayısı, p (t )  p0 tetikleyici akustik basıncı göstermek
üzere,
C p (t ) =

p0  p (t )
1
 2
2  U0

(20)

olarak tanımlanır. Burada p0 ve pv sırasıyla referans sıvı basıncını ve kısmi buhar basıncını,
S  yüzey gerilim katsayısını,   sıvı viskozitesini ve U 0  R0 /  karakteristik hızı
göstermektedir. (16) ve (18) denklemleri indirgenmiş gaz basıncı yasasıyla birlikte akustik
kavitasyon modelini tanımlamaktadır.
SONUÇLAR
Uygulama olarak T0´=20oC sıcaklığındaki suda, su-buhar/hava kabarcıklarının akustik
kavitasyonunu göz önüne alacağız. Bu durumda 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. Bu veriler altında Reynolds sayısı Re=1000 ve Weber sayısı We=137
değerindedir. Tetikleyici akustik basınç katsayısı olarak Şekil 1’de gösterilen

 2 t  
C p (t )= - 0.25 1- cos 
 ;
 500  


0  t  500
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Şekil 1. Basınç katsayısının normalize edilmiş zamana göre değişimi.
ifadesi kullanılmaktadır. Kabarcık dinamiği için Rayleigh-Plesset (18) denkleminin başlangıç
değer problemi, indirgenmiş gaz basıncı yasası ve Simpson 3/8 sayısal integrasyon kuralı ile
hesaplanan (16) denkleminin çözümü ile birlikte Runge-Kutta-Fehlberg yöntemi kullanılarak
çözülmektedir. Şekil 2(a)-(c) sırasıyla bu koşullar altında indirgenmiş basıncı yasası
kullanılarak bulunan kabarcık yarıçapı, kabarcık duvarının büyüme ya da büzülme hızı ve
kabarcık duvar sıcaklığının zamanla değişimini Peclet sayısının değişik değerlerine tekabül
eden f parametresinin değişik değerleri için (f=0,1 ve 10) göstermektedir. Burada f=0.0
durumunda (7) denklemiyle verilen ilk yinelemeli yaklaşımdaki indirgenmiş basınç yasasının
sonuçları gözlemlenmektedir [19]. Özellikle, f arttıkça (Peclet sayısı arttıkça) kabarcık
yarıçapındaki titreşmelerin genliğinin düştüğü, kabarcığın büyüme ve büzülme hızlarının
şiddetinin azaldığı ve kabarcık duvar sıcaklıklarının düştüğü görülmektedir. Şekil 3 (a) ve
(b)’de ise indirgenmiş gaz basıncı yasası kullanılarak elde edilen kabarcık yarıçapının
zamanla değişimi, klasik eşsıcaklık ve adyabatik gaz yasalarıyla bulunanlarla
karşılaştırılmaktadır. Bu durumda sonuçların f=0.5 durumunun eşsıcaklık yasasına ve f=10.0
durumunun adyabatik yasaya yaklaştığı gözlemlenmektedir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 2. Su buharı/hava kabarcığının, (21) denklemi ile verilen akustik basınç sinyali altında
indirgenmiş gaz basıncı yasasıyla f parametresinin farklı değerleri için (a) normalize
yarıçapın, (b) normalize kabarcık duvar hızının ve (c) normalize kabarcık cidar sıcaklığının
zamanla değişimi.
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(a)

(b)

Şekil 3. Su buharı/hava kabarcık yarıçapının (21) denklemi ile verilen akustik basınç sinyali
altında zamanla değişiminin, indirgenmiş gaz basıncı yasasının (a) f  0.5 değerinin eş
sıcaklık yasasıyla, (b) f  10.0 adyabatik yasayla karşılaştırılması.
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TWO-WAY SHEAR BEHAVIOR OF CONCRETE SLABS REINFORCED
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ABSTRACT
Behaviors of the flat plate-column assembly of four reinforced slabs are investigated.
Polypropylene synthetic fibers are added to the dense concrete that includes 63% of fine
aggregate, the dimensions of the tested square slabs were 500 × 500 × 60 mm, reinforced by
constant reinforcement ratio of 0.9%. The main parameter was the polypropylene volume
fraction, where the percentages of fibers are used (0.5, 1.0, and 1.5%), compared to normal
concrete slabs. The test results show that adding fibers to the dense concrete are control the
slab deformation, moreover, adding 1.5% of fibers was increasing the ultimate resisting load
by 39%, and increasing the energy absorption capacity by 149%.
INTRODUCTION
The flat plate-column connection is a structural system, where columns without capitals or
drop panels support the slab. This type of connection is governed by its weak strength of twoway shear (punching shear), which shows high brittleness behavior that leads to sudden
collapse. Many attempts have been conducting in order to increase the strength of slabs and/or
increase the energy absorption capacity. Adding the various types of fibers were the most
important solution had been attracted a wide attention. Improving the energy absorption
capacity of the members using Fiber Reinforced Concrete (FRC) had been gaining a ground
since 1980s [1], moreover, fibers are adding to the dense matrix in order to decrease the
brittleness, and in turns, increasing the sense of the matrix is increasing the bond with fibers
and increasing the post-cracking strength. Fibers used in Reinforced Concrete (RC) that
randomly oriented making the concrete behave as composite materials [2], which improve the
residual strength of the members [3]. The three directional orientations of the fibers provide
significant resistance to the stresses in the three main directions, and transfer the stresses
between the two types of stresses in slab-column connection (normal and shear stress).
Polypropylene (PP) is one of the synthetic fibers that used with normal concrete, in order to
enhance the distribution the stress through the slabs. In addition, it is less sensitive to the
unfavorable chemical reaction compared to the conventional bars [2], the low tensile strength
of the PP (350 MPa) compared to reinforcement bars and other fibers are employing good
interaction between the bond and yielding strength of the fibers. In the cracked section, the
concrete matrix cannot resist the tensile strength and then the fibers hold this stresses up to
fibers tensile and/or bond strength. Increasing the load, the fibers will transfer the stresses due
to the bond stress, if the yield strength is more than the bond strength, additional cracking in
the concrete will take place until reaching the fiber tensile strength and/or pull-out. Therefore,
the bond between the fibers and the matrix plays important roles to enhance the posting
behavior whereas the fiber strength has less effect on this process.
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Based on these premises, and as a part of series of investigations on the effect of various types
of fibers on the behavior of flat plate connection, authors are attempted to use the PP with a
matrix of concrete that includes high percentages of the fine aggregate. The main judgment on
the level of improvement based on the strength of the section and the toughness of the slabs.
According to ACI, terminology [4] toughness is defined as ''The ability of a material to absorb
energy without rupturing"; in the current work, the toughness is calculated as the area under
the load-deflection curve up to 50% of the peak load.
EXPERIMENTAL WORK
Slab's Design and Geometry
The tested slabs are designed to fail in punching shear, where the flexural capacity of the slabs
are more than the punching resistance of the corresponding normal concrete slab obtained
according to MC2010 [5] provisions. The punching shear stresses at d /2 of the concrete
section without shear reinforcement (νRd,c) is a function of concrete strength and the rotation
of the slab (ψ) that is affected by the maximum size of aggregate (dg < 16 mm), where (νRd,c )
calculated as follows;
νRd,c = kψ √fck

(1)

Where fck is the characterized compressive strength, and kψ ≤ 0.6 is a function of ψ and dg
obtained as follows
16 + dg
kψ =
(2)
24 + 1.5dg + 28.8 ψ d
The size effect is implicitly included in the ψ as follows;
1.5 rs fy
ψ=
(3)
d Es
where rs is the distance to the line counterflexure approximated as of 0.22 times the span
length of the designed structure.
Same nominal punching shear resistance is adopted by ACI318 [6] but with different k, where
0.33 is assumed, while the specified compressive strength (f 'c ) is represented.
Based on the approximation of the line of elastic moment contraflexure, a slab model of 1/6 of
the prototype is chosen, the span is assumed to equal to 5450 mm, and therefore, four square
slabs of 500 × 500 × 60 mm are cast and tested to investigate the influence of the PP fibers on
the behavior of an RC slab column connection. The in-plane load is applied through a steel
plate of size (c) 55 mm. all slabs are reinforced with one conventional reinforcement layer of
0.9 % ratio with a yield strength of 400 MPa. The single reinforcement layer is including two
orthogonal sets of deformed bars of ϕ5.3 mm spaced 67 mm center-to-center. Figure 1
depicted the slab geometry and the reinforcement details, the two ends of each bar are bent
90º, one additional bar is added at the free ends of bars as shown in Figure 1. The concrete
cover was 15 mm in all direction, which produce average effective depth (d 1 + d2)/2) of 39.7
mm.
Test Setup and Investigation Parameters
In addition to the conventional reinforcements' bars, three slabs are reinforced by three
volume percentages (0.5, 1.0, and 1.5 %) of PP fibers, coded as P0.5, P1.0, and P1.5. the three
PP- FRC slabs are compared to the control slab of normal RC, coded as P0. Table 1
summarized the specimens' properties.
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Figure1. Slab geometry and reinforcement bars' details.
Table 1. Summary of the specimens' properties
Spce. Fiber age density b†
h†
d†
ρ
fsp
code
%
day Kg/m3 mm mm mm
% MPa
P0
0.0
47
2295
6.14
P0.5
0.5
27
2257
5.39
500
60
39.7
0.9
P1.0
1.0
27
2291
6.62
P1.5
1.5
30
2268
6.69
†

f ck
MPa
30.52
35.84
34.56
39.01

Symbol is illustrated in Figure 1

Current work is part of a series undertaken to investigate the effect of various type of fibers on
the behavior of slab column assembly. Therefore the test setup is followed the authors' recent
work as shown in Figure 2 [7], where the slabs are supported on eight steel half balls,
distributed so that the eight central angles are 45º, moreover, the radii of the mentioned
supporting system (rq) are 200 mm, which is assumed to locate on the line of contraflexure,
moreover, the flexural strength of the current setup is obtained from equation that proposed by
Guandalini et al., [8], substituting the terms proposed by Guandalini et al. [8], equation for the
current work, yields Pflex is equal to 6.36 time the section moment capacity ("m" _"R" ) that
obtained as normal.
The loads are applied at the center of the slabs through jack of the test machine to the column
stub in the same rate for all slabs, which were 0.4 mm/min. In order to obtain the fictitious
energy absorption, two displacements are recorded, one from the machine jack (δ1) and the
other from LVDT (δ2) located at the center of the slabs. By visual inspection, the steel balls
did not penetrate the slabs' surfaces; therefore, the recorded deflections (δ 2) are representing
the net deflections.

978

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Abbas, Arna'ot, Abbass, and Özakça

Figure 2. Test configuration
Mixing and Materials Properties
Same materials and mixing procedure of authors recently work [7] are conducted in the
current work, where the slabs are cast in two batches, one for PP-FRC and the other for
normal RC slab. The proportional materials details are listed in Table 2, in addition, the
physical properties of PP are summarized in Table 3. In addition to the type of fibers, the
main other differences between the previous work and the current work is that the water /
(Cement + Silica fume) was 0.43 and in the current work is 0.58, thus increasing the water
percentages are significantly reduced the compressive strength of the produced concrete,
where f 'c is decreased about 39 %. This is because the high water percentage leads to less
density after absorption and/or evaporation through hydration processes. This reduction in f 'c
is decreases when the high fine aggregate percentage is increased (where the fine aggregate
63 % of the total aggregate percentage), it is worthy to mention here that the f 'c is obtained
from 28-days cured standard cylinder test of 100 × 200 mm, and the fck listed in Table 1 is
calculated as,
fck = f 'c - 1.6
(4)
The mixed materials are poured into the mold, and then the normal concrete slab is internally
vibrated, whereas the standard cylinders are rodded. However, both slabs and standard
cylinders are externally vibrated for PP-FRC in order to minimize the balling of the fibers.
The density of the produced concrete are summarized in Table 1, it is shown that the densities
are not affected by inclusion the fibers.
Table 2. Concrete mixture amount per cubic meter
mix code
P0
P0.5
P1.0
P1.5

Vf†

C

G

S

S.fm

HWR

W

(%)
0.0
0.5
1.0
1.5

kg

kg

kg

kg

kg

Lt

465

680

1170

35

6.6

290

†

Vf is the fiber volume fraction
C; Cement, G; Gravel, S; Sand, S.fm; Silica fume, HWR; High water reducer, W; Water
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After curing in a water tank for 28-days, all slabs and cylinders were kept in laboratory
condition until test day, where the slabs and its corresponding cylinders were tested on the
same days, the ages of the slabs at the date of the test are showing in Table 1.
Table 3. Physical properties of polypropylene (PP)
Density

lf

Df

lf/Df

Tensile
strength

Elastic
modulus

kg/m3

mm

mm

mm/mm

MPa

GPa

910

12

0.03

400

350

1.4

EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION
Punching Shear Strength
The tested slabs are designed to fail due to punching shear, where the flexural capacity of the
slabs Pflex are more than punching shear capacity. The test results are summarized in Table 4,
it is shown that inclusion PP are significantly enhanced the ultimate load resistance, where the
resistance load is increased by 23, 34, and 39% when using 0.5, 1.0, and 1.5% of PP,
respectively. The cracking loads (Pcr) are ranging between 22 to 28% of the ultimate load, this
is same cracking load obtained by most researchers, and it is not surprising because the
bridging effect of the fibers starts after the initiation of the crack. However, according to
authors' these percentages are less for PP when it is used in Engineering Cementitious
Composite materials. This is means that the effects of the fibers are increases with increasing
the fineness of the matrix.
Table 4. Summary of the test results
Pcr
Pu

Pu VR,MC2010 VR,ACI318
Pflex

Pcr

δcr

Pu

δ1u

δ2u

Pflex

kN

mm

kN

mm mm

mm

kN

kN

P0

14.1

1.1

58.9

4.0

3.0

51.2 0.24 1.15

38.2

28.1

P0.5

18.3

0.94

72.7

4.5

3.6

51.6 0.25 1.41

41.3

30.4

P1.0

22.4

1.0

78.9

4.5

3.5

51.5 0.28 1.53

40.6

29.8

P1.5

17.8

1.0

81.7

5.0

4.0

51.8 0.22 1.58

43.1

31.6

Spce.
code

Figure 3. Comparison between tested shear stress and stresses proposed by MC2010 [5] and
ACI318 [6]
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The obtained ultimate shear stress (ν test) at d/2 from the column stub face are compared to the
proposed stresses by MC2010 [5] and ACI318 [6] (Figure 3), the comparison shows that the
ACI318 is conservative by approximately 36% than MC2010, this is not surprising because
the kψ in Equation 1 is equal to 0.45 for the current work, while k is equal to 0.33 in ACI318
[6]. It is worthy to mention here that the calculated stresses are excluded the safety factors for
the materials and the structure because the loadings are continued up to failure.
Load –Deflection Relationship
Figure 4 shows the load-deflection relationship, the loads are applied until the slabs were
failed, while the depicted curves are introduced up to 50 % of the peak loads, in order to
include the effect of the membrane action. the deflections in the figure are measured from the
bottom center of the slab, the depicted curves generally, PP fibers are reduced the deformation
of the slabs compared with normal concrete slab, this is clearly seen from the high rate of load
compared to the deflection (∆P/∆δ), moreover, P0.5 and P1.5 slabs show short plateau beyond
the ultimate resistance, whereas slab P0 a P1 shows sudden failure after the peak load.

Figure 4. Load-Deflection curves for tested slabs
Table 5 summarized the Energy Absorption Capacity (EAC) of the tested slabs, the result
shows that the PP-FRC slabs are increased with increasing the dosages of fiber, where the
EAC increased 140, 79, and 149% for PP volume fraction of 0.5, 1.0, and 1.5%, respectively.
As it is mentioned previously, the deflection is collected from the LVDT attached beneath the
slab, the Fictitious Energy Absorbed Capacity (FEAC) is the differences between the
deflection recorded from LVDT and the jack deflection, this FEAC is also increasing with
increasing the fibers content, i.e. the effect is more pronounced for ductile specimens, which
is agree with Bernard's [9] finding.
Table 5. Energy Absorption Capacity and Failure Mode
Spce.
Code

Cone shape

lcr†

Pu

EAC

FEAC

Failure type

kN

kN.mm

kN.mm

P0

58.9

126

11.4

Uncomp. Rectangular

138

F

P0.5

72.7

303

15.9

Uncomp. Circle

146

F

P1.0

78.9

225

18.5

Uncomp. Rectangular

131

F

P1.5

81.7

314

23.4

Uncomp. Circle

155

F

mm

† The distance from the column face to the punching shear crack in term of effective depth d, for
the rectangular shape the distance are measured from the shorter side
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Cracks Pattern
Exception the weak bond between the reinforcement and the matrix, there are three failure
types are identified in the testing of slab-column joint [10]. When there are no forces induced
from external membrane, as in isolated slabs such as in the current work configuration, these
failures depends on the flexural capacity of the section P flex, where brittle punching shear can
be defined if Pu,test/Pflex < 0.95, while flexural shear failure are defined when the Pu,test/Pflex
relation is fluctuated in between 0.95 and 1.15, for that relation more than 1.15 the failure is
defined as pure flexural, i.e. due to yield line formation. Table 5, shows that all the tested
slabs are failed in the pure flexural, where Pu,test/Pflex were greater than 1.15, this is approved
by the crack patterns introduced in Figure 5. Although the specimens are failed due to flexure
low resistance, two types of cracks can be identified from Figure 5, radial cracks, and
punching shear cracks, the latter shows in different shape where in P0 and P1.0 the punching
shear cone appear in uncompleted rectangular shape with average distance of approximately
1.7d and 1.65d from the column face, respectively. However, uncompleted circular punching
shapes are identified in P0.5 and P1.5, with distance 1.8d and 1.95d from the column face,
respectively. That means that inclusion the fiber not much affected the failure shape and the
distance from the column face, this because the effect of high fine aggregate content is more
effective than the PP-fibers, where the both normal and shear stress are perfectly transferring
from the column to the supports.

Specimen P0.5
Pu = 72.74 kN
f ck= 35.84 MPa

Specimen P1.0
Pu = 78.88 kN
f ck= 34.56 MPa

Specimen P1.5
Pu = 81.65 kN
f ck= 39.01 MPa

Specimen P0
Pu = 58.87 kN
f ck= 30.52 MPa
Figure 5. Crack patterns for the tested specimens
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
This research is a part of a series investigation on the effect of fibers on the behavior of flat
plate-column connection; four slabs include 0, 0.5, 1.0, and 1.5% by volume of PP. the slab
designed to fail in punching, where the flexural capacity of the slabs that calculate basing on
yield line theory is more than the punching behavior calculate from MC2010 [5] and ACI318
[6] provisions, The improvement judgment is based on the load resistance, and the energy
absorption capacity compared to the normal concrete slab. Important conclusion can be driven
from the current work as follow,
a. Inclusion the PP fibers in the concrete matrix increased the load resistance gradually as
the fiber content increases, the enhancement can reach 39% of slab content 1.5% of
fiber volume fraction.
b. Adding PP fibers are increases the energy absorption capacity of the flat plate-column
connection by about 149% compared to the normal concrete slab. The fictitious energy
absorption capacities are decreases with increasing the toughness of the slabs.
c. Increasing the fineness of the matrix increase the interaction between the fibers and the
matrix.
d. There is no significant effect of the fibers on the shape and size of the failure.
e. The nominal punching shear resistance proposed by MC2010 [5] and ACI318 [6] are
underestimated the resistance of the slabs with low slab thickness.
f. Proposed nominal punching shear resistance according to ACI318 [6] is more
conservative approximately 36 % than that proposed by MC2010 [5].
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