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ÖNSÖZ
Değerli Araştırmacılar,
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) tarafından organize edilen 21. Ulusal Mekanik Kongresi 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre etkinliği süresince sunulan bildiriler bu kitap içine
yerleştirilmiştir. Elektronik olarak hazırlanmış bu kitaba bildiriler pdf formatında yerleştirilmiş olup, bir
arama motoru yardımıyla yazar ismi ve bildiri adı üzerinden taranabilmektedir. Bildiriler kitabına hem
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Mekanik Komitesi (TUMTMK) web sayfası www.tumtmk.org
üzerinden hem de İstanbul Teknik Üniversitesi elektronik veri tabanı üzerinden ulaşılabilir. Kongre kitabında 5 adet çağrılı konuşmacının bilimsel yazıları ile sunumları yapılmış 102 adet tam bildiri olmak
üzere toplamda 107 adet bilimsel bildiri mevcuttur.
21. Ulusal Mekanik Kongresi’ne beş adet çağrılı konuşmacı davet edilmiş ve kendileri aşağıdaki program çerçevesinde sunumlarını yapmışlardır.
02 Eylül Pazartesi
11.00 - 11.50 : Prof. Dr. Erdoğan Madenci, “Peridynamics for Failure Prediction in Materials and Numerical Analysis”, Aerospace and Mechanical Engineering Department, University of Arizona, Tucson, AZ, ABD
13.30 - 14.20 : Prof. Dr. Alper İLKİ, “Sünek Tasarlanmamış Mevcut Betonarme Bir Yapının Depremi Benzeştiren Yükler Altında Davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İstanbul,
Türkiye
03 Eylül Salı
09.30 - 10.20 : Prof. Dr. Cemal Başaran, “Birleşik Mekanik Teorisi”, Dept. of Civil, Structural, and Environmental Engineering University at Buffalo, ABD
13.30 - 14.20 : Prof. Dr. Can Fuat DELALE, “Kabarcık Dinamiği ve Kavitasyonlu Akışlarda Yeni Gelişmeler”, MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
03 Eylül Perşembe
09.30 - 10.20 : Dr. Celal Soyarslan, “İç İçe Geçmiş Rastgele Kompozitlerin Matematiksel Modellenmesi”
University of Wuppertal, Chair of Solid Mechanics, Almanya
21. Ulusal Mekanik Kongresi için üç dergi, kendi hakem değerlendirmeleri sonucuna bağlı olarak, makale desteği vermeye uygun bulmuştur. Bu dergiler, sırası ile İnşaat Mühendisleri Odasının yayın organı
olan Teknik Dergi (metin dili İngilizce), Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (metin dili
İngilizce) ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri (metin dili İngilizce ya da Türkçe).
Bilimsel sorumluluğun TUMTMK’nın üstünde olduğu ve Türkiye’nin mühendislik alanında en uzun soluklu
ve en büyük katılımlı bilimsel etkinliği olan Ulusal Mekanik Kongreleri 41 yıldır hiç aralıksız her iki yılda
bir olmak üzere düzenlenmektedir. Komite, fahri olarak hizmet vermekte olup, kongre Türkiye sınırları
içinde farklı üniversitelerin desteği ile gerçekleştirilmektedir. Kongreyi üstlenen üniversite yerel komiteyi
de oluşturmaktadır. Kongre, bilimsel düzeyin yanı sıra akademik kaynaşmayı da sağlamayı hedeflemektedir.
TEŞEKKÜR: 21. Ulusal Mekanik Kongresi’nin gerçekleşmesi için maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurumlara TUMTMK olarak teşekkürü bir borç biliyoruz. 21. Ulusal Mekanik Kongresi çok
sayıda öğretim üyesi, öğretim elemanı ve lisans öğrencisinin emeği ile gerçekleştirilebilmiştir. Tüm bu
değerli katkıları tek tek saymak gerekir ise:

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin maddi katkılarının yanı sıra TÜBİTAK ve sponsor firmalar Ahiler Kalkınma Ajansı, DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş., ERM
Emlak Gayri Menkul İnşaat Ltd. Şti. tarafından desteklemiştir.
Prof.Dr. Mehmet KARACA
Prof.Dr. Muhsin KAR
Prof.Dr. Cahit Tağı ÇELİK
Prof.Dr. Kutsi S. ERDURAN
Doç.Dr. Ersin AYDIN
Prof.Dr. Murat GÖKÇEK
Prof.Dr. Osman SİVRİKAYA
Prof.Dr. Hakan ERDEM
Prof.Dr. Metin Hakan SEVERCAN
Doç.Dr. Kubilay AKÇAÖZOĞLU
Doç.Dr. Yusuf CUNEDİOĞLU
Doç.Dr. Serkan TOROS
Dr.Öğr.Üyesi Hakan PEKEL
Dr.Öğr.Üyesi İlyas KACAR
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Şakir DOKUZ
Fuat ÖZCAN
Prof.Dr. Alper İLKİ
Prof.Dr. Barış SEVİM
Prof.Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU
Prof.Dr. Nihal ERATLI
Dr.Öğr.Üyesi Akif KUTLU
Dr.Öğr.Üyesi Ümit N. ARIBAŞ
Araş. Gör. Merve ERMİŞ
Araş. Gör. Tuğba BAYTAK
Araş. Gör. Erol DEMİRKAN

(İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü)
(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Rektör Yardımcısı)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak. Dekan Vek.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., İnşaat Böl. Baş.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., Makine Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., İnşaat Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., İnşaat Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., İnşaat Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., İnşaat Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., Makine Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., Makine Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., Makine Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., Mekatronik Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., Bilgisayar Böl.)
(Niğde Ömer Halisdemir Ü. Mühendislik Fak., İnşaat Böl.)
(İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fak., İnşaat Böl.)
(Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fak.)
(Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fak.)
(İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fak., İnşaat Böl.)
(İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fak., İnşaat Böl.)
(İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fak., İnşaat Böl.)
(İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fak., İnşaat Böl.)
(İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fak., İnşaat Böl.)
(İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fak., İnşaat Böl.)

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri:
Emine YILMAZ, Ertuğrul Gazi ACAR, Gülhan BELLER, Furkan ALAFTARGİL, Hasan OCAK, Hüseyin ÇETİN,
Samet Müfit BOZKIR, Şeyma TEBERİK, Tuğba TARIM, Yasin KAYA.

Saygılarımla
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
TUMTMK Başkanı
2019

2 EYLÜL PAZARTESİ
08:30 – 10:30 Kayıt ve Açılış Kokteyli
(Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi)
Salon1299
10:30 –11:00

Açılış Konuşmaları

1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet H. OMURTAG
Prof.Dr. Erdoğan MADENCİ “Peridynamics for failure prediction in materials and numerical analysis”
Öğle Yemeği Arası. Yer: Üniversite yemekhanesi

Salon1299
11:00 –11:50
11:50 –13:30

2. Oturum
Salon1299
13:30 –14:20

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ragıp ERDÖL
Prof.Dr. Alper İLKİ “Sünek Tasarlanmamış Mevcut Betonarme Bir Yapının Depremi Benzeştiren Yükler Altında Davranışı”

14:20 –14:30

Ara

3. Oturum
Salon1299
Oturum Başkanı
14:30 –14:55
14:55 –15:20
15:20 –15:45
15:45 –16:10

Salon 1071
Oturum Başkanı
14:30 –14:55
14:55 –15:20
15:20 –15:45

:

Prof. Dr. Beytullah TEMEL

:

Prof. Dr. Ragıp ERDÖL

UN Arıbaş, M Ermiş, A Kutlu, N Eratlı, MH Omurtag, Kompozit Eğrisel Kirişlerin Çarpılma Etkisi Gözetilen Gerilme Dağılımının Karışık Sonlu Elemanlarla
Analizi
H Raooli, B Temel, Değişken Kesitli ve Tabakalanmış Kompozit Malzemeli,
Doğru ve Daire Eksenli Karma Sistemlerin Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi
ile Statik Analizi
F Aylıkcı, N Yahnioğlu, Piezoelektrik sandviç dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulma moduna çeşitli geometrik ve malzeme parametrelerinin
etkisi
UB Yeşil, N Yahnioğlu, Y Uçan, Piezoelektrik Prizmatik Dolgu İçeren Dikdörtgen Kalın Plağın FEM ile Analizi

E Teomete, ÖA Kolatar, S Kahraman, Kömür Katkılı Betonun Piezoresistiv
Etki ile Birim Şekil Değiştirmeye Duyarlılığı
B Kimençe, Sınır Elemanlar Yöntemiyle Yığma Yapılarda Harç Kalınlığı Etkisinin İncelenmesi
H Pekel, H Ocak, MR Oruç, Grafen ve Hegzagonal Bor Nitrür Malzemelerin
Elde Edilmesi ve Endüstriyel Kullanım Alanlarının Araştırılması
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Salon 1992
Oturum Başkanı
14:30 –14:55

:

Prof. Dr. Hakan ERDEM

M Altekin, Approximate Fundamental Frequency of an Annular Plate by Using
Static Deflections
U Ersoy, H Sofuoğlu, Farklı Doğrultularda Darbe Yükleri Etkisindeki İnsan
Kafa-Beyin Yapısının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi
E Eren, D Bakır, M Ülker, Burkulma Etkisi Altındaki Çelik Kolonun, ANSYS
Optimizasyon Metotları ile İncelenmesi
MV Şaştım, M Ülker, İntegral Köprü Tasarımında Uygulanabilecek Optimizasyon Yöntemlerinin Araştırılması

14:55 –15:20
15:20 –15:45
15:45 –16:10

16:10–16:30

Ara

4. Oturum
Salon1299
Oturum Başkanı
16:30 –16:55
16:55 –17:20
17:20 –17:45
17:45 –18:10

Salon 1071
Oturum Başkanı
16:30 –16:55
16:55 –17:20

17:20 –17:45
17:45 –18:10

16:55 –17:20
17:20 –17:45

Prof. Dr. Mehmet Hakkı OMURTAG

:

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU

:

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

Ö Özgüç, Offshore Üretim Birimlerinin Yapısal Tasarımı
Ö Özgüç, Tanker Gemisinde Alt Panelin Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanların Analizleri
Ö Özgüç, Tanker Gemisinin Yapısal Detaylarının Yorulma Analizi
A Ergüt, BY Dağlı, Hidrodinamik Kuvvet Etkisindeki Kazıklı Yapıların Dinamik
Davranışının Akışkan–Zemin Etkileşimi Açısından Değerlendirilmesi

Salon 1992
Oturum Başkanı
16:30 –16:55

:

A Kutlu, MH Omurtag, Elastik Zeminle Etkileşen Nispeten Kalın Plağın Karışık
Sonlu Elemanlarla Burkulma Analizi
A Özmutlu, Elastik Zemine Oturan Periyodik Yığılı Kütleli Kirişlerde Dalga
Yayılımı
V Kahya, SD Güneş, S Karaca, Hasarlı konik kirişlerin serbest titreşim analizi
için bir sonlu eleman modeli
A Avey, Z Zerin, F Turan, Homojen Olmayan Küresel Kabukların Titreşim
Analizi

E Bagirov, SD Akbarov, The Influence of Inhomogeneous Initial Stresses on
the Dispersion of Axisymmetric Longitudinal Wave Propagating in the Hollow
Cylinder
M. Mehdiyev, SD Akbarov, The “Gyroscopic Effect” on Interface Stresses in a
"Hollow Cylinder + Surrounding Medium" System Under Action of the Oscillating-Moving Ring Load in the Interior of the Cylinder
İ Hacınlıyan, Genelleştirilmiş Kübik Elastik Bir Ortamda Uzun ve Kısa Boyuna
Dalgaların Arasındaki Etkileşim Denklemleri

Gala Yemeği : Saat:19:00 Yer: Adanalı İsmail Usta
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3 EYLÜL SALI
08:30–09:30

Kayıt

5. Oturum
Salon1299
09:30–10:20

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Erdoğan MADENCİ
Prof. Dr. Cemal BAŞARAN “Birlesik Mekanik Teorisi”

10:20–10:30

Ara

6. Oturum
Salon1299
Oturum Başkanı
10:30 –10:55
10:55 –11:20
11:20 –11:45
11:45 –12:10

Salon 1071
Oturum Başkanı
10:30 –10:55
10:55 –11:20
11:20 –11:45
11:45 –12:10

Salon 1992
Oturum Başkanı
10:30 –10:55
10:55 –11:20
11:20 –11:45
11:45 –12:10

12:10–13:30

:

Prof. Dr. Surkay AKBAROV

:

Prof. Dr. Volkan KAHYA

M Bağcı, N Antar, İ Bakırtaş, İki Boyutlu Kuadratik Ortamda KİP Kilitlenmesi
M Kurt, N Antar, Zaman Etkili Nonlineer Schrödinger Denkleminin PTSimetrik Bir Potansiyel Altında Analitik Çözümü
H Esen, İ Bakırtaş, Yüksek Mertebeden Dispersiyon İçeren Kübik-Kuintik
Nonlineer Schrödinger Denkleminin PT-Simetrik Potansiyel Altında Çözümü
H Pekel, H Ocak, MR Oruç, Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin
Çözümünde Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yönteminin Kullanılması

A Avey, RP Bayramov, İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan FDM
Silindirik Kabukların Karışık Sınır Koşullarında Stabilitesi
UB Yeşil, MC Atasayanlar, Öngerilmeli Fonksiyonel Derecelendirilmiş Şerit
Plağın Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Statik Analizi
B Temel, AR Noori, Çift Yönlü Fonksiyonel Derecelenmiş Malzemeli Dairesel
Plakların Eğilme Analizi
AR Noori, B Temel, Çift Yönlü Fonksiyonel Derecelenmiş Malzemeli Dairesel
Plakların Çeşitli İmpulsif Yükler Altında Zorlanmış Titreşim Analizi

:

Prof. Dr. Mehmet ÜLKER

E Öztorun, NK Öztorun, C Alhan, Yapıların Deprem Analizi Modellemesinde
Yaygın Olarak Kullanılan Teknikler ve Varsayımlar Üzerine Tartışma
E Öztorun, NK Öztorun, C Alhan, Yatay ve Düşey Deprem Etkisindeki Yapıların Dinamik Analizi için bir Yöntem ve Bilgisayar Programı GP-DYNA’nın
Geliştirilmesi
E Öztorun, NK Öztorun, C Alhan, Yapıların Düşey Deprem Etkisi Altındaki
Davranışları: Bir Köprü Örneği
H Karaca, SM Oral, M Erbil, Konut Tasarımı Bağlamında 2007 ve 2018
Deprem Yönetmeliklerinin Karşılaştırılması, Niğde Örneği

Öğle Yemeği Arası. Yer: Üniversite yemekhanesi

7. Oturum
Salon1299
13:30–14:20
14:20–14:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal BAŞARAN
Prof. Dr. Can Fuat DELALE “Kabarcık Dinamiği ve Kavitasyonlu Akışlarda Yeni Gelişmeler”
Ara
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8. Oturum
Salon1299
Oturum Başkanı
14:30 –14:55
14:55 –15:20
15:20 –15:45
15:45 –16:10

Salon 1071
Oturum Başkanı
14:30 –14:55
14:55 –15:20
15:20 –15:45
15:45 –16:10

14:55 –15:20
15:20 –15:45
15:45 –16:10

Prof. Dr. Yusuf CUNEDİOĞLU

T Hyseynova, SD Akbarov, Time-Harmonic Forced Vibration of a HydroElastic System Consisting of the Anisotropic Plate, Compressible Viscous
Fluid and Rigid Wall
Ş Pasinlioğlu, M Kaya, U Morkoyun, CF Delale, E Ayder, Sanki-Bir-Boyutlu
Kavitasyonlu Daimi Lüle Akışlarının Modellenmesi
B Kütük, İH Güzelbey, VVER-1200 Nükleer Reaktörü Basınç Kabının Soğutucu Kaybı Kazası Esnasında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi
U Pekdüz, Ü Özkol, Kanat Profili İnvisid-Viskoz Çözümü ve Geçiş Tahmini

:

Prof. Dr. Nihal ERATLI

:

Doç. Dr. Egemen TEOMETE

H Adıbelli, İ Çömez, R Erdöl, Elastik Yarım Düzlem Üzerine Rijit Zımba ile
Bastırılan Tabakalı Kompozitin Sürtünmeli Temas Problemi
KB Yılmaz, İ Çömez, MA Güler, B Yıldırım, Dairesel Zımba ile İzotrop Yarım
Düzleme Bastırılan Ortotrop Tabakanın Sürtünmeli Temas Problemi
İ Çömez, Dairesel Zımba ile Bastırılan Elektromanyetik Yarım Düzlemin
Hareketli Temas Problemi
G Adıyaman, A Birinci, Winkler Zeminine Oturan İki Tabakanın Temas Problemi

Salon 1992
Oturum Başkanı
14:30 –14:55

:

N Tayşi, S Al-Rawi, MT Göğüş, Çelik elyafın kendiliğinden yerleşen jeopolimer betonun mekanik özelliklerine etkisi
HK Ali, N Tayşi, M Özakça, Yüksek Sıcaklıklara Maruz Kalan Ortam Isısında
Kürlenmiş Yüksek Performanslı Jeopolimer Betonun Deneysel İncelenmesi
N Tayşi, İ Anis, Çok katlı betonarme binaların sismik performansının farklı
döşeme sistemleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi
MT Göğüş, M Özakça, Mindlin-Reissner Modeline Dayalı Çerçeve Elemanlarının Zamana Bağlı Dinamik Analizi

16:10–16:30

Ara

9. Oturum
Salon1299
Oturum Başkanı
16:30 –16:55
16:55 –17:20
17:20 –17:45
17:45 –18:10

:

Dr. Öğretim Üyesi Akif KUTLU

SÖ Davas, R Temür, C Alhan, Doğrusal Olmayan İzolasyon Sistemlerinin
Uzak-Fay Depremleri Altındaki Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyonu
E Doğan, AÖ Çiftçioğlu, Av Arama Algoritması ile Optimum Boyutlandırılmış
Hücresel Kirişlerin Sonlu Elemanlar Analizi
B Tayfur, H Yılmaz, AT Daloğlu, Hibrit Tabu Arama Yöntemi ile Düzlem Çelik
Çerçeve Optimizasyonu
P Yayla, MF Tekneci, Bir Duvar Tipi Klima İç Ünitesinin Düşme Testinin Simülasyonu ve Hasar Analizi
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Salon 1071
Oturum Başkanı
16:30 –16:55
16:55 –17:20
17:20 –17:45
17:45 –18:10

17:20 –17:45
17:45 –18:10

Prof. Dr. Can Fuat DELALE

:

Dr. Öğretim Üyesi Hakan PEKEL

Y Sevdimaliyev, S Akbarov, N Yahnioğlu, İçi Boş Sandviç Kürenin Doğal
Titreşim Frekanslarına Levhalar Arası Kusurlu Temas Koşullarının Etkisi
A Avey, M Süzer, Karışık Sınır Koşulları Altında Fonksiyonel Derecelendirilmiş
Silindirik Kabukların Titreşim Analizi
B Uzun, MÖ Yaylı, B Deliktaş, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Nanokirişlerin
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Titreşim Analizi
EF Erdurcan, Y Cunedioğlu, Yüzeyleri FD Malzeme ile Kaplı Alüminyum
Kirişin Serbest Titreşim Analizi

Salon 1992
Oturum Başkanı
16:30 –16:55
16:55 –17:20

:

D Öztürk, Magnus Etkisiyle Çalışan Yalpa Önleyici Bir Sistemin İncelenmesi
İ Kahraman, G Bilici, B Uğurlu, Denizaltı Yapılarında Akış ve Titreşim Kaynaklı
Gürültü Yayılımının Sayısal Kestirimi
B Uğurlu, Fourier-Kochin Yaklaşımıyla Yüzen Deniz Yapılarının Frekans
Bölgesi Analizi
ME İnce, Cam İpliğinden Dokunmuş Bez Ayağı Kumaşın Üç Boyutlu Şekil
Alabilirliğinin İncelenmesi

Akşam Yemeği. Saat:19:00 Yer: Üniversite yemekhanesi

4 EYLÜL ÇARŞAMBA
Sosyal Etkinlik (Detayı bu kitapçığın son sayfasındadır)

5 EYLÜL PERŞEMBE
08:30–09:30

Kayıt

10. Oturum
Salon1299
09:30 –10:20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Can Fuat DELALE
Dr. Celal SOYARSLAN “İç İçe Geçmiş Rastgele Kompozitlerin Matematiksel Modellenmesi”

10:20–10:30

Ara

11. Oturum
Salon1299
Oturum Başkanı
10:30 –10:55
10:55 –11:20
11:20 –11:45
11:45 –12:10

:

Prof. Dr. Şenol ATAOĞLU

PÖ Çağlayan, H Ergün, S Shabahang, Fotoelastik Yöntem ile Duvar Paneller
Analizi
T Baytak, G Çevikbilen, O Bulut, Yatay Toprak Basınç Katsayısının Belirlenmesi için Yeni Bir Deney Düzeneği
F Shreef, B Deliktaş, HT Türker, Determination of the Size Effect on Tensile
Strength of Fibrous Concrete by Traingle Plate Test Method
AO Güney, B Kanber, Düz Fiber Takviyeli Eksenel Simetrik Kauçukların
Mekanik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
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Salon 1071
Oturum Başkanı
10:30 –10:55
10:55 –11:20
11:20 –11:45
11:45 –12:10

Salon 1992
Oturum Başkanı
10:30 –10:55
10:55 –11:20
11:20 –11:45
11:45 –12:10

:

Doç. Dr. Serkan TOROS

:

Prof. Dr. Faruk F. ÇALIM

T Karasu, Dahili Türbülanslı Çevrintili Akışların Modellemesi ve Sayısal
Hesaplanması
Aİ Budur, H Gedikli, B Öztürk, Katı Parçacık Erozyon Hasarının Katı Cisimler
Mekaniği ve Akışkanlar Dinamiği ile Modellenmesi
M Tüfekçi, O Kızgın, Aİ Aydeniz, Düz Alın Dişli Çiftlerinin Analitik ve Sonlu
Eleman Yöntemleriyle Gerilme Analizi ve Boyutlandırılması
A Tatar, M Tüfekçi, Analitik ve Sayısal Yöntemlerle bir Düz Alın Dişli Çiftinin
Modal Analizi

M Yılmaz, S Kömürcü, E Demirkan, M Çelik, Yalıtımlı Cam Ünitelerinde
Yayılı Yükleme Altında Plakalar Arasındaki Yük Paylaşımının Sonlu Elemanlar
S Kömürcü, AN Doğruoğlu, Elastik Zemin Üzerine Oturan Timoshenko Kirişlerin Yayılı Yük Etkisi Altında Burkulma Analizi
SB Coşkun, S Memiş, B Öztürk, Eğilme Rijitliği Üslü Değişen Kolonların
Kritik Burkulma Yüklerinin Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi ile Elde Edilmesi
G Altıntaş, A Ergüt, Üçlü Periyodik Minimal Yüzeylerden Teşkil Edilmiş
Kolonların Burkulma Özellikleri ile Analizi Yöntemi

Öğle Yemeği Arası. Yer: Üniversite yemekhanesi

12:10-13:30

12. Oturum
Salon1299
Oturum Başkanı
13:30 –13:55
13:55 –14:20
14:20 –14:45
14:45 –15:10

Salon 1071
Oturum Başkanı
13:30 –13:55
13:55 –14:20
14:20 –14:45
14:45 –15:10

:

Prof. Dr. Abdullah AVEY

:

Doç. Dr. İsa ÇÖMEZ

TA Aslan, AR Noori, B Temel, Çift Yönlü Fonksiyonel Derecelenmiş Malzemeli Timoshenko Kirişlerinin Serbest Titreşim Analizi
S Sınır, BG Sınır, İki Yönde Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden İmal
Edilmiş Euler-Bernoulli Kirişinin Serbest Titreşim Analizi
S Sınır, M Çevik, BG Sınır, Trigonometrik Malzeme Gradyanına Sahip Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden İmal Edilmiş Değişken Kesitli Kirişinin
Zorlamalı Titreşim Analizi
B Çelik, BG Sınır, Dönen Kirişlerin Parametrik Rezonans Analizi

A Yanık, Yarı Aktif Kontrol Uygulanmış Bir Yapıda Yapı Zemin Etkileşimini
Göz Önüne Alan Enerji Bazlı Bir Analiz
H Çetin, E Aydın, Sismik Etki Altındaki Düzensiz Yapılarda Ayarlı Kütle Sönümleyicilerin (TMDs) Optimal Tasarımı
Ş Teberik, O Sivrikaya, E Aydın, Ayarlı Kütle Sönümleyici Tasarımında Kumlu
Zeminin Etkisi
E Damcı, Ç Şekerci, Y Taşkın, K Gürkan, Adım Motorlu Sarsma Tablaları için
Bir Kalibrasyon Tekniği

8

Salon 1992
Oturum Başkanı
13:30 –13:55
13:55 –14:20
14:20 –14:45
14:45 –15:10

:

Dr. Celal SOYARSLAN

M Ghasabeh, S Göktepe, Betonda Kemo-Termo-Mekanik Yükler Altında
Çatlak Oluşumunun Hesaplamalı Modellenmesi
M Ghasabeh, S Göktepe, Sertleşen Betonda Rötre Çatlaklarının Hesaplamalı
Modellenmesi
H Argeso, C Soyarslan, S Bargmann, İki Boyutlu Periyodik Latislerde Düzlem
Dalga Yayılımı Analizi
KS Erduran, U Ünal, Hibrid Sayısal Dalga Modeli Performans Araştırması

15:10–15:30

Ara

13. Oturum
Salon1299
Oturum Başkanı
15:30 –15:55
15:55 –16:20
16:20 –16:45
16:45 –17:10
17:10 –17:35

Salon 1071
Oturum Başkanı
15:30 –15:55
15:55 –16:20
16:20 –16:45
16:45 –17:10
17:10 –17:35

15:55 –16:20
16:20 –16:45
16:45 –17:10
17:10 –17:35

Prof. Dr. Abdullah AVEY

:

Doç.Dr. Serdar GÖKTEPE

:

Dr. Öğretim Üyesi Besim BARANOĞLU

YÇ Cuma, FF Çalım, Doğru Eksenli Çubukların Taşıma ve Rijitlik Matrisi
Yöntemi ile Serbest Titreşim Analizi
YÇ Cuma, FF Çalım, Daire Eksenli Çubukların Serbest Titreşimini Etkileyen
Faktörlerin İncelenmesi
A Ergüt, C Özkelebek, G Altıntaş, Simetri Ekseni Olmayan Değişken Kesitli
Kirişlerde Kesit Değişim Açısının ve Malzeme Özelliklerinin Doğal Frekansa
Etkileri
A Ergüt, S Aksay, G Altıntaş, Görüntü Alma Mesafesi Değişiminin Beton
Numune Doğal Frekans Değerleri Üzerindeki Etkileri
YZ Yüksel, ŞD Akbaş, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Sandviç Bir Plağın
Serbest Titreşimi

R İnce, Sınır Elemanlar Yöntemi ile Çatlaklı Geometrileri Modellemek için
İyitirilmiş Bir Tekil Eleman Yaklaşımı
R İnce, Çatlaklı Kompakt Beton Numunelerin Kırılma Tokluğu Parametresinin
Eşdizim Yöntemiyle Belirlenmesi
FÜ Peker, R İnce, Çelik Kirişli Köprülerde Yüke Bağlı Yorulma Etkisinin İncelenmesi
ÖE Çakır, F Çetişli, Dönme Ataleti Etkisinde Bernoulli-Euler I ve H Profillerinin
Serbest Titreşim Analizi
DB Dilek, H Gedikli, Yeni Tip Hücresel Kompozit Sandviç Panelin Serbest
Titreşim Davranışının MPE ve SEY ile Belirlenmesi

Salon 1992
Oturum Başkanı
15:30 –15:55

:

BG Sınır, Elastisite Teorisini Kullanarak Euler-Bernoulli ve Timoshenko Kiriş
Teorilerinin Matematik Modellerinin Elde Edilmesi
BG Sınır, B Çelik, Yüksek Mertebe Kiriş Teorilerinin Karşılaştırılması
BG Sınır, R Sınır, Kiriş Teorisine Ait Hareket Denklemlerinde İvme Teriminin
Seçiminin Etkisi
BG Sınır, Euler-Bernoulli Kiriş Teorisinde Poisson Oranın Etkisi
M Saydam, H Nohutçu, Taban İzolatörlü Yapı ile Konvansiyonel Yapının Deprem Davranışlarının Karşılaştırılması

Akşam Yemeği. Saat:19:00 Yer: Adanalı İsmail Usta
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6 EYLÜL CUMA
08:30–09:00

Kayıt

14. Oturum
Salon1299
Oturum Başkanı
09:00 –09:25
09:25 –09:50
09:50 –10:15
10:15 –10:40

Salon 1071
Oturum Başkanı
09:00 –09:25
09:25 –09:50
09:50 –10:15
10:15 –10:40

Salon 1992
Oturum Başkanı
09:00 –09:25
09:25 –09:50
09:50 –10:15
10:15 –10:40

10:40–10:50

:

Prof. Dr. Mustafa ÖZAKÇA

:

Doç. Dr. Hakan ARGESO

:

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

B Ayhan, LB Graham, Küçül Şekil Değiştirmeler Altında Mikroyapıların Mikro-Makro Hesaplamalı Ayrıklaştırması
B Ayhan, A İbrahimbegovic, Yer Malzemelerinin Plastik Davranışının İncelenmesi
GÇ Kabakcı, AN Eraslan, Doğrusal Sertleşen Malzeme Davranışı Gösteren
Eğri Kirişin Elastoplastik Gerilme Altında Eğilmesi ve Artık Gerilmeler
MG Ergözen, C Özkan, Modüler Otomatik Silah Kontrol Üniteleri

SF Dal, S Göktepe, Periyodik Yapılı Elektro-Aktif Polimerlerin Kararlılık
Analizi
HE Oktay, E Gürses, S Göktepe, Çok Fazlı Malzemelerin Düzlemsel Arayüzlerle Homojenleştirilmesi: Kinematik Uyumlu Yaklaşım
Ö Paşaoğlu, S Göktepe, Hesaplamalı Kalp Elektrofizyolojisi Problemine
Etkin Yaklaşımlar
SR Dal, H Darendeliler, Baskı Plakası Kuvvetinin Derin Çekme İşlemi
Üzerindeki Etkilerinin Farklı Pekleşme Kuralları ve Akma Kriterleri ile
İncelenmesi

S Sözer, Lineer Olmayan Alan Denklemlerinin Kesin Çözümlerinin Belirlenmesinde Nokta Dönüşümleri
İH Tarhan, H Uysal, PREPREG Kompozit Malzemelerle Güçlendirilmiş
Yığma Tonozların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi
T Önal, Ş Temiz, Sandviç Kompozit Yapılarda Çekirdek ve Yüzey Kalınlığının Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
A Demirci, Özel Bir Başlangıç Koşulu Altında (N+1) Boyutlu Benjamin-Ono
Denkleminde Dispersif Şok Dalgaları

Ara

15. Oturum
Salon1299

10:50–11:30

Temenni ve Dilekler – Kapanış

11:30-12:30

Öğle Yemeği. Yer: Üniversite yemekhanesi

Akşam Yemeği. Saat:18:30 Yer: Üniversite yemekhanesi
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Şehir İçi Transferler
02 Eylül 2019 Pazartesi Günü

Saat
Transfer Açıklaması
Göncü Konağındaki katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
08:15
Aşağı Kayabaşı konukevi önünden katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
08:15
Katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinden Üniversite Yemekhanesine transferi
12:00
Katılımcıların Üniversite Yemekhanesinden Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
13:20
Katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinden Adanalı İsmail Usta’ya transferi
18:30
Katılımcıların Adanalı İsmail Usta’dan Göncü Konağı ve Aşağı Kayabaşı Konukevi önüne transferi
21:00
Not: Tabloda belirtilen saatler otobüs kalkış saatleridir.

03 Eylül 2019 Salı Günü

Saat
Transfer Açıklaması
Göncü Konağındaki katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
08:30
Aşağı Kayabaşı konukevi önünden katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
08:30
Katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinden Üniversite Yemekhanesine transferi
12:20
Katılımcıların Üniversite Yemekhanesinden Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
13:20
Katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinden Üniversite Yemekhanesine transferi
18:30
Katılımcıların Üniversite Yemekhanesinden Göncü Konağı ve Aşağı Kayabaşı Konukevi önüne transferi
20:30
Not: Tabloda belirtilen saatler otobüs kalkış saatleridir.

04 Eylül 2019 Çarşamba Günü
Sosyal Etkinlik Programı
Saat 09:00’da Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi’nden Kalkış
1.
Niğde İl Sınırlarında
a.
Tyana Su Kemerleri (Ücretsiz Giriş)
b.
Gümüşler Manastırı (Paralı Giriş veya Müze Kart)
2.
Nevşehir İl Sınırlarında
a.
Derinkuyu Yeraltı Şehri (Paralı Giriş veya Müze Kart)
Saat 12:30’da Öğle Kumanyası:
Servis Derinkuyu’da bulunan Hakkı Atamulu Kültür Parkı’nda yapılacaktır.
Saat 13:30’da Turistik Noktalara Gidiş
a.
Uçhisar Kalesi (Paralı Giriş- Belediye İşletmesi)
b.
Güvercinlik Vadisi (Ücretsiz Giriş)
c.
Üç Güzeller (Ücretsiz Giriş)
d.
Zelve Vadisi (Ücretsiz Giriş)
Saat 17:00’de Serbest Zaman
e.
Avanos’ta Çeşitli Mekânlar (Özel İşletme)
Saat 18:30’da Avanos’tan Niğde’ye Dönüş

Not: Katılımcılarımızın varsa Müze Kartlarını yanlarında bulunmaları veya temin etmeleri tavsiye edilir. (Başvuru için özel
ve kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ücret: Sivil için 70 TL, Öğrenci için ise 30 TL dir.)
Rehber: Dr. Öğr. Üyesi Hakan PEKEL (

:0505 537 9658), ( :0551 556 7243)

05 Eylül 2019 Perşembe Günü

Saat
Transfer Açıklaması
Göncü konağındaki katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
08:30
Aşağı Kayabaşı konukevi önünden katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
08:30
Katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinden Üniversite Yemekhanesine transferi
12:20
Katılımcıların Üniversite Yemekhane-sinden Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
13:20
Katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinden Adanalı İsmail Usta’ya transferi
18:00
Katılımcıların Üniversite Adanalı İsmail Usta’dan Göncü Konağı ve Aşağı Kayabaşı Konukevi önüne transferi
20:00
Not: Tabloda belirtilen saatler otobüs kalkış saatleridir.

06 Eylül 2019 Cuma Günü

Saat
Transfer Açıklaması
Göncü konağındaki katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
08:30
Aşağı Kayabaşı konukevi önünden katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezine transferi
08:30
Katılımcıların Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinden Üniversite Yemekhanesine transferi
11:30
Katılımcıların Üniversite Yemekhane-sinden Göncü Konağı ve Aşağı Kayabaşı Konukevi önüne transferi
12:30
Katılımcıların Göncü Konağı ve Aşağı Kayabaşı Konukevi önünden Üniversite yemekhanesine transferi
18:00
Katılımcıların Üniversite yemekhane-sinden Göncü Konağı ve Aşağı Kayabaşı Konukevi önüne transferi
19:30
Not: Tabloda belirtilen saatler otobüs kalkış saatleridir.
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Yazarlar

Bildiri Başlığı

Sayfa

Erdogan Madenci

PERIDYNAMICS FOR MATERIAL FAILURE PREDICTION AND
NUMERICAL ANALYSIS

A1-1

Alper İlki, Erkan Töre,
Mustafa Cömert, Cem
Demir, Ali Osman Ateş

SÜNEK TASARLANMAMIŞ MEVCUT BETONARME YAPILARIN
DEPREMİ BENZEŞTİREN YÜKLER ALTINDA DAVRANIŞI

A2-1

Cemal Basaran

UNIFIED MECHANICS THEORY

A3-1

Can Fuat Delale

KABARCIK DİNAMİĞİ VE KAVİTASYONLU AKIŞLARDAKİ SON
GELİŞMELER

A4-1

Celal Soyarslan, Hakan
Argeso, Swantje
Bargmann

İÇ İÇE GEÇMİŞ RASTGELE KOMPOZİTLERİN MATEMATİKSEL
MODELLENMESİ

A5-1

Tahir Karasu

DAHİLİ TÜRBÜLANSLI ÇEVRİNTİLİ AKIŞLARIN MODELLEMESİ VE
SAYISAL HESAPLANMASI

1

Arcan Yanık

YARI AKTİF KONTROL UYGULANMIŞ BİR YAPIDA YAPI ZEMİN
ETKİLEŞİMİNİ GÖZ ÖNÜNE ALAN ENERJİ BAZLI BİR ANALİZ

24

Ezgi Öztorun, Namık
Kemal Öztorun, Cenk
Alhan

YAPILARIN DEPREM ANALİZİ MODELLEMESİNDE YAYGIN OLARAK
KULLANILAN TEKNİKLER VE VARSAYIMLAR ÜZERİNE TARTIŞMA

34

Ezgi Öztorun, Namık
Kemal Öztorun, Cenk
Alhan

YATAY VE DÜŞEY DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN DİNAMİK
ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM VE BİLGISAYAR PROGRAMI GPDYNA’NIN GELİŞTİRİLMESİ

46

Ezgi Öztorun, Namık
Kemal Öztorun, Cenk
Alhan

YAPILARIN DÜŞEY DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI: BİR
KÖPRÜ ÖRNEĞİ

57

Özgür Özgüç

STRUCTURAL DESIGN OF OFFSHORE PRODUCTION UNITS

67

Özgür Özgüç

NON-LINEAR FINITE ELEMENT ANALYSSES OF BOTTOM PANEL IN
TANKER VESSEL

76

Özgür Özgüç

TANKER GEMİSİNİN YAPISAL DETAYLARININ YORULMA ANALİZİ

85

Ali Nuri Doğruoğlu, Sedat
Kömürcü

ELASTİK ZEMİN ÜZERİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞLERİN YAYILI
YÜK ETKİSİ ALTINDA BURKULMA ANALİZİ

94

Erkan Doğan, Aybike
Özyüksel Çiftçioğlu

AV ARAMA ALGORİTMASI İLE OPTİMUM BOYUTLANDIRILMIŞ
HÜCRESEL KİRİŞLERİN SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

102

Bahattin Kimençe

SINIR ELEMANLAR YÖNTEMİYLE YIĞMA YAPILARDA HARÇ
KALINLIĞI ETKİSİNİN İNCELENMESI

110

Tuğba Baytak, Gökhan
Çevikbilen, Osman Bulut

YANAL TOPRAK BASINÇ KATSAYISININ FOTOELASTİSİTE YÖNTEMİ
İLE ARAŞTIRILMASI

118

Muhammet Veysel
Şaştım, Mehmet Ülker

İNTEGRAL
KÖPRÜ
TASARIMINDA
UYGULANABİLECEK
OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

126

Yazarlar

Bildiri Başlığı

Sayfa

Kutsi Savaş Erduran, Uğur
ÜNAL

HİBRİD SAYISAL DALGA MODELİ PERFORMANS ARAŞTIRMASI

134

İrma Hacınlayan

GENELLEŞTİRİLMİŞ KÜBİK ELASTİK BİR ORTAMDA UZUN VE KISA
BOYUNA DALGALARIN ARASINDAKİ ETKİLEŞİM DENKLEMLERİ

144

Umut Pekdüz, Ünver
Özkol

KANAT PROFİLİ İNVİSİD-VİSKOZ ÇÖZÜMÜ VE GEÇİŞ TAHMİNİ

152

Erdem Damcı, Çağla
Şekerci, Yener Taşkın,
Koray Gürkan

ADIM MOTORLU SARSMA TABLALARI İÇİN BİR KALİBRASYON
TEKNİĞİ

159

Hüseyin Çetin, Ersin Aydın

SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ DÜZENSİZ YAPILARDA AYARLI KÜTLE
SÖNÜMLEYİCİLERİN (TMDS) OPTİMAL TASARIMI

168

Hakan Pekel, Hasan Ocak,
Mert Ramazan Oruç

GRAFEN VE HEGZAGONAL BOR NİTRÜR MALZEMELERİN ELDE
EDİLMESİ
VE
ENDÜSTRİYEL
KULLANIM
ALANLARININ
ARAŞTIRILMASI

182

Hakan Pekel, Hasan Ocak,
Mert Ramazan Oruç

YÜKSEK
MERTEBEDEN
DİFERANSİYEL
DENKLEMLERİN
ÇÖZÜMÜNDE TAMAMLAYICI FONKSİYONLAR YÖNTEMİNİN
KULLANILMASI

191

Beytullah Temel, Ahmad
Reshad Noori

ÇİFT YÖNLÜ FONKSİYONEL DERECELENMİŞ MALZEMELİ DAİRESEL
PLAKLARIN ÇEŞİTLİ İMPULSİF YÜKLER ALTINDA ZORLANMIŞ
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Abstract
The peridynamic theory restores the interactive nature of deformation that is lost during local
differentiation employed in the derivation of the classical motion equations in the form of
partial differential equations. Also, it introduces an internal length parameter that defines
association among the points within a finite range. Therefore, it has become attractive
because the PD motion equations are expressed in the form of integral-differential equations
without any spatial derivatives and free of undefined differentiation at the jump discontinues
in the presence of cracks. This study presents the derivation of PD motion equations for
isotropic materials by considering the PD form of the existing classical strain energy density
functions or the deformation gradient tensor by employing the PD differential operator
(PDDO) and PD integrals. It leads to the derivation of the bond-based peridynamic (BB PD),
the ordinary state-based peridynamic (OSB PD) and the non-ordinary state-based peridynamic
(NOSB PD) in a unified manner. Also, it adopts the bond-associated force density vector to
eliminate the concern of non-unique mapping from a deformation state to a force state. It can
be viewed as a combination of the bond-based PD and the original NOSB PD. Solution of the
motion equations in conjunction with failure criteria for bond breakage leads to failure
prediction in materials. This feature allows crack initiation and propagation at multiple sites,
with arbitrary paths inside the material, without resorting to external crack growth criteria.
Also, the PD differential operator enables the evaluation of derivatives of any order in a
multi-dimensional space, and provides a unified approach to transfer information within a set
of discrete data, and among data sets. This study presents applications concerning failure
prediction in structural materials under complex loading conditions, solutions to complex
partial differential equations and data reduction and recovery.
1. Introduction
The peridynamic (PD) theory was introduced by Silling [1], and later generalized by Silling et
al. [2]. The PD equation of motion is an integro-differential equation, and the integrand is
free of spatial derivatives of the displacement field. It permits damage nucleation at multiple
damage sites in unspecified locations and its propagation along unguided paths with complex
A1-1
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interactions. It explicitly considers the nonlocal interactions between the material points
through a set of bonds in an interaction domain (horizon), and describes the initiation and
evolution of damage through bond breakage. These novel features distinguish PD from other
meshfree particle methods.
As shown in Fig. 1, the definition of force density vector classifies the formulation as the
bond-based peridynamic (BB PD), the ordinary state-based peridynamic (OSB PD) and the
non-ordinary state-based peridynamic (NOSB PD). The classification “ordinary” indicates
that the force density vector is aligned with the line of interaction or their relative position
vector. The BB PD is a special case of OSB PD in which the froce density vectors are equal
in opposite directions. The bond-associated (BA) NOSB PD can be viewed as a combination
of the BB PD and the original NOSB PD. It eliminates the non-unique mapping from a
deformation state to a force state.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 1 Force density vectors in PD: (a) NOSB, (b) BA-NOSB, (c) OSB, and d) BB
Conceptually rather simple, the BB PD introduced by Silling [1] is free of the assumption of
small displacement gradients. However, it does not distinguish between dilatation and
distortion. Therefore, it presents only one independent elastic constant; the second elastic
constant has a fixed value depending on the analysis dimension. The corresponding strain
energy density (SED) function is expressed in terms of the stretch between two material
points, and one PD material parameter, referred to as the micro-modulus. This micromodulus can be determined through calibration against the classical SED by considering a
simple loading condition.
The state-based PD introduced by Silling et al. [2] retains the two independent elastic
constants such as the Young’s modulus and Poisson’s ratio. However, the determination of
the force density-stretch relation requires an explicit form of the SED function. Silling et al.
[2] suggested a SED function for three-dimensional analysis based on the deformation state
and force state for a material referred to as a “linear peridynamic solid”. This material model
is also calibrated so that it corresponds to the classical isotropic linear elastic material
response for all deformations with no dilatation. In order to avoid the calibration procedure,
Madenci [3] presented the PD form of the strain invariants through the introduction of PD
integrals. Therefore, the PD form of the existing classical SED functions can readily be
constructed for linearly elastic and hyperelastic isotropic materials. It leads to the force
density vector in the PD motion equation without any calibration.
The NOSB PD models utilizing the existing classical continuum constitutive relations can
also be referred to as “the PD correspondence material models”. Such NOSB PD models
provide a simple way to convert the classical continuum constitutive models into the PD
framework with the PD representation of the deformation gradient tensor and stress tensor
A1-2
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which involves the classical constitutive models. Specifically, the NOSB PD defines a
nonlocal integral representation of deformation gradient tensor which is an approximation of
the local one to obtain the stress tensor. Subsequently, the stress tensor enables the
determination of the force density vector that appears in the PD motion equations. As
presented by Madenci et al. [4], the bond associated (BA) deformation gradient tensor can be
constructed by using the peridynamic differential operator (PDDO) introduced by Madenci et
al. [5-7].
The PDDO provides a way to introduce a length scale in local partial differential
equations. It is a nonlocal differential operator enabling the nonlocal integral expressions of
local derivatives. The PDDO is constructed by multiplying each term in the Taylor Series
Expansion (TSE) of a field variable with the PD functions, integrating it over the interaction
domain and applying the orthogonality condition. The numerical solution of the resulting
equations can be achieved by considering either a uniform or a non-uniform discretization.
The implicit solution to the discrete form of the equations is achieved by employing
BiConjugate Gradient Stabilized (BICGSTAB) method which is an iterative technique for
solving sparse nonsymmetrical linear systems. The explicit analysis is performed by
constructing a global diagonal mass matrix, and using a hybrid implicit/explicit time
integration scheme as explained by Madenci et al. [7]. The remaining sections describe the
concept of peridynamics, the PD differential operator, the derivation of PD force density
vectors, and numerical results concerning data reduction and recovery, solutions to complex
partial differential equations and failure prediction in structural materials under complex
loading conditions. The details of PDDO along with relevant algorithms are available in [7].
2. Concept of peridynamics
According to the PD theory by Silling et al. [1,2], the variation of a scalar field f  f  x  at
point x is influenced by its interaction with the other points, x, in the domain, as shown in
Fig. 2. With respect to a Cartesian coordinate system, the relative position vector between
these points is defined as ξ  x  x . Each point in the domain occupies an infinitesimally
small incremental volume. Also, each point x has its own family members, and it only
interacts with its family of points, H x . Similarly, point x is influenced by the variation of
points in its own family, H x .
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Fig. 2 Interaction of PD points x and x with arbitrary family size and shape.
The locality of interactions depends on the family size; the interactions become more local
with decreasing family size. Thus, the family size is an important parameter. The size and
extent (shape) of each family can be different. In the original form of the PD theory [1,2], the
structure of a family is symmetric (spherical) and uniform. Thus, the characteristic length
parameter (radius of sphere),  , referred to as the “horizon,” is constant. The size of the
family or the internal length parameter,  , serves as the measure of nonlocal behavior.
Furthermore, the degree of interaction between the points is specified by a nondimensional
weight function, w  ξ  . This weight function can be chosen so that it captures the physical
and numerical characteristics of the problem. Also, each point in the domain can occupy a
different infinitesimally small entity, permitting non-uniform discretization. This ability
permits each point to have its own unique family with an arbitrary position. Thus, each
family can have members with varying material properties and nonuniform discretization.
Also, the use PDDO removes the requirement of surface correction procedure near the
boundaries unlike the original form of the PD motion equations that are derived under the
assumption of symmetric family shape.
3. Peridynamic differential operator
The PDDO can be constructed by considering the TSE of multi-variable scalar field
f  x   f  x + ξ  in an M - dimensional space as [5-7] as

N

f x + ξ   

N  n1

 

n1  0 n2  0

N  n1  nM 1



nM  0

 n1  n2  nM f  x 
1
1n1 2n2   MnM n1 n2
 R ( N , x) (1)
n1 ! n2 ! nM !
x1 x2  xMnM

where ξ  x  x with R( N , x) representing the remainder. Assuming the contribution of the
remainder is negligibly small and invoking the property of the orthogonal function,
g Np1 p2  pM (ξ ) , result in the PD nonlocal expression for the partial derivatives of any order as
 p1  p2  pM f ( x)
  f ( x  ξ ) g Np1 p2  pM (ξ ) dV
p1
p2
pM
x1 x2  xM
Hx

(2)

in which pi denotes the order of differentiation with respect to variable xi with i  1,...., M .
The PD functions g Np1 p2  pM (ξ ) possess the orthogonality property of

1
1n1 2n2   MnM g Np1 p2  pM (ξ )dV   n1 p1 n2 p2  nM 1 pM 1 nM pM
n1 !n2 ! nM ! Hx
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in which ni  0, ..., N . They can be constructed as
N

g Np1 p2  pM (ξ )  

N  q1

 

q1  0 q2  0

N  q1  qM 1



qM  0

aqp11qp22qpMM wq1q2 qM  ξ  1q1 2q2   MqM ,

(4)

where wq1q2 qM  ξ  are the weight functions associated with each term 1q1 2q2   MqM in the
polynomial expansion. Depending on the nature of the nonlocality, the weight function
representing the degree of interaction may be the same or different for each term in the TSE.
The unknown coefficients, aqp11qp22qpMM , can be determined from the solution of
N

N  q1

N  q1  qM 1

   

q1  0 q2  0

qM  0

A( n1n2 nM )( q1q2 qM ) aqp11qp22qpMM  bnp11np2 2nMpM

(5)

in which qi  0, ..., N . The coefficient (shape) matrix is constructed as

A( n1n2nM )( q1q2qM ) 

w

Hx

q1q2 qM

ξ 



n1  q1 n2  q2
1
2

  MnM  qM dV

(6a)

and
2  pM
bnp11np2
nM  n1 ! n2 ! nM !  n1 p1  n2 p2  nM pM .

(6b)

This PD differential operator recovers the local differentiation as the size of family, H x
decreases or the number of terms in the functions g Np1 p2  pM (ξ ) increases. Thus, the degree of
nonlocality reduces with decreasing family size and with increasing number of terms in the
TSE. The explanation for the derivation of PD functions along with the source code can be
found in [7].
The PDDO requires spatial integration which is not always amenable to analytical
methods. Therefore, the integration is performed by using a meshless quadrature technique
due to its simplicity. The domain is divided into a finite number of cells, each with a specific
entity. The discretization may have a uniform or non-uniform structure. The family
(interaction domain) of each collocation point is formed, and its degree of interaction (weight
function) with the family members is specified. Associated with a particular point, the
integration is performed by summing the entity of the points within each family. The size of
the family and the weight function can be different for each point. The size of the family may
be established based on the computational efficiency.
In the case of a two-dimensional analysis with only spatial derivatives, the interior points
can naturally be assigned a symmetric family while the points near the boundary have
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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nonsymmetric families. However, in the presence of temporal derivatives, the position of a
point in the family is always nonsymmetric along the time axis as shown in Fig. 3. The family
of a point, in general, is nonsymmetric due to the time dependency and spatial discretization.

Fig. 3 PD description of a family in discretized domain: (a) space-space, (b) space-time

The convergence of the nonlocal PD differentiation to exact local differentiation can be
achieved as the horizon decreases and the number of integration points increases with
decreasing grid space, x as illustrated in Fig. 4. This type convergence is known as  
convergence as suggested by Bobaru et al. [8].

Fig. 4 Description of the   convergence in one-dimensional analysis
In order to minimize the error, the appropriate value for each variable can be determined
based on the   convergence. The convergence study can be performed by considering
different horizon size,  , grid spacing, x , number of family members, m , weight
function, w( ) , and number of terms retained in the TSE.
4. Peridynamics for interpolation and regression
The PDDO can also be used for interpolation to estimate an unknown variable at output points
(locations) by employing the known values at surrounding input points. Regression is an
estimation of a variable at both input and output points by employing the known values at the
surrounding input locations. Smoothing is an estimation of a variable at only known input
points by employing the known input values. Smoothing may be necessary if the input data is
noisy. It is worth noting that interpolation is different than regression and smoothing; the
estimation based on interpolation passes through all the known input values. In other words,
there is an exact recovery of the known values of the input points.
A1-6
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As shown in Fig. 5, there may exist M input points in a Cartesian coordinate system. Each
input point x j occupies a volume of Vj , and a generic (output) point xk occupies a volume of

Vk . The PD interaction domain (family) of the generic point xk is H k . While the shape of
its interaction domain can be arbitrary, xk has a horizon size  k which represents the radius
of a sphere encompassing a specified number of input points as shown in Fig. 5. It defines the
family population, N k of the output point, xk .

Fig. 5 Input points within the family of output point xk
The PD approximation of the function (zeroth order derivative) at point xk can be expressed
in discrete form as
Nk





f (x k )   f (x k  ξ kj ) g N000 ξ kj ; w(| ξ kj|), Vj Vj
j 1

(7)

where ξ kj  x j  xk and N represents the highest order of derivatives retained in the TSE.
Also, N k denotes the number of family members (i.e., number of input points included in the
horizon of xk ) in H k . The specified weight function, w(| ξ kj|) dictates the influence of the
input points on the output points. The PD approximation given by Eq. (7) passes through all
input points within the horizon of point xk for
w(| ξ kj|)   k / | ξ kj| with m  1 .
m

(8)

Thus, it is referred to as the PD interpolation, and it can be applied to estimate the missing
(unavailable) data from the existing (available) data set. It can also be used for compressing a
data set by using only a subset of the same data.
The PD approximation given by Eq. (7) does not necessarily pass through all the input
points for any other form of a weight function such as
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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w(| ξ kj|)  e



4  k /|ξ kj|



2

(9)

This PD approximation provides a regression (curve fit) through the input points. It can be
used to filter the noise and smooth out the irregularities in the data. The major difference
2
4 /|ξ | 
between these weights is that w(| ξ kj|)  e k kj
approaches a unit value whereas
w(| ξ kj|)   k / | ξ kj| approaches infinity as | ξ kj| 0 .
m

As shown in Fig. 6, a set of M input points may be arbitrarily positioned on the
x -y plane. The areas at the input points and their functional values are denoted by A j and
fj  f ( x j , y j ) , respectively, for j  1,.., M . An output point f ( xk , yk ) and its associated
area are denoted by a blue circle. The relative position vector between input and output points
are denoted by ξ kj . It is defined as
 x j  xk 
ξ kj  

 y j  yk 

(10a)

with

ξ kj 

 x

 xk    y j  yk 
2

j

2

(10b)

Fig. 6 Input and output point for two-dimensional interpolation
The two-dimensional form of the PD approximation of the function from Eq. (7) becomes
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f ( xk , yk )   f ( x j , y j ) g N00 ξ kj ; w(|  kj|), A j A j
j 1

(11a)

with

 
w(| ξ kj|)   k 
 | ξ kj| 



m

(11b)

The output points are located at the center of each area defined by Ak  ( xk  xk 1 )( yk  yk 1 ) ,
and their total area is
K

A   Ak

(12)

k 1

In order to conserve the total area, the areas of output points are distributed to the areas of the
PD input points as
M

A   A j

(13)

j 1

in which the area of each input point A j is unknown, and evaluation of Eq. (11) requires its
explicit value.
Therefore, A j is estimated by distributing the fraction of the area of the output point, Ak to
all of the areas of input points as shown in Fig. 7. This fraction kj is defined as

 kj 

Akj

(14)

Ak

in which Akj represents the segment of Ak distributed to A j . Note that the fraction parameter

kj varies between 0  kj  1 and it satisfies the partition of unity. In accordance with this
assumption, the length of Ak can be expressed as
M

Ak   Akj

(15)

j 1
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Fig. 7 Distribution of area segment from an output point to the input points.
Substituting from Eqs. (13) and (15) into Eq. (13) leads to
M



K

  A   A
j

j 1

k 1

kj


0


(16)

After substituting from Eq. (14), this equation yields the expression for A j in the form
K

A j   kj Ak

(17)

k 1

Considering the weighted ratio of the influence of the input point to the output point, the
fraction parameter kj is assumed as
1
| ξ kj| p
 kj  M
1

p
r 1 | ξ kr |

(18)

Invoking this expression into Eq. (17) provides the value of A j as
1

 | ξ |p
A j    M kj
1
k 1 
  | ξ |p
 r 1 kr
K
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 Ak for j  1, M
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in which p  1 . In order eliminate any possible numerical singularity, this expression can be
modified as
1

p

K
A   | ξ kj| 

j
M
1
k 1 

 | ξ | p 
 r 1 kr



 Ak for j  1, M




where   1 is a small number such as   109 .
requirement of conservation of area.

(20)

This approximation satisfies the

5. Peridynamic integrals
By using the PDDO derived by Madenci et al. [5], the gradient of a vector, y (x) can be
expressed in the form

y 

tr(I)
w  x  x   y (x)  y ( x)   x  x  dV
m Hx

(21)

in which the weight function, w(| x  x |) , is specified as

 
w  x  x   
 x  x





2

(22a)

and

m

 w  x  x  x  x

2

dV .

(22b)

Hx

The symbol  represents the dyadic product of two vectors, and I is the identity matrix with
its trace tr(I) .
In light of the PD expression for the gradient of a vector field, the following integrals can be
defined [3]

1 

tr(I)
w  ξ  (y   y )(x  x)dV ,
m Hx
(23a)
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2 

tr(I)
w  ξ  (y  y )(y  y )dV ,
m Hx
(23b)

(y  y )(x  x) dV ,
tr(I )
3 
w ξ 

m Hx
( x  x )  ( x  x )
2

(23c)

 (y  y )(x  x) dV ,
tr(I)
4 
w ξ 
2

m Hx
(x  x)(x  x)
3

(23d)

5 

(y  y )  (x  x)(y  y )  (x  x) (y  y)(x  x) dV , (23e)
tr(I)
w ξ 
2

m Hx
 ( x  x )  ( x  x ) 

6 

(y  y )  (x  x)(y  y )  (x  x) dV .
tr(I )
w ξ 

m Hx
 ( x  x )  ( x  x ) 

(23f)

These integrals enable the expressions for the invariants of the gradient of a vector field, and
its determinant (Jacobian) as explained by Madenci [3].
6. Peridynamic motion equations
According to the PD theory, the displacement field at point x is influenced by its interaction
with the other points, x, in the domain of interaction, as shown in Fig. 8. The positions of a
material point in the undeformed and deformed configurations are denoted as x and y ,
respectively. The relative position vector between points x and x in the undeformed state is
defined as ξ  x - x . The positions of these points in the deformed state are specified by
y  x  u and y  x  u with u and u denoting their displacements.
The appropriate family size (horizon) may depend on the material properties, geometry
and loading. As proposed by Silling [1], the horizon can be determined by matching the PD
dispersion curves with those measured for a specific material. Weckner and Silling [9]
matched dispersion curves from the PD and atomistic simulations. However, such a horizon
was on the order of the atomic spacing. Therefore, the PD horizon can be viewed as an
“effective interaction distance” or an “effective length-scale” of a continuum model.
Based on the principle of virtual work, Silling et al. [2] derived the PD equation of motion
at point x as
A1-12
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  x, t   L(x, t )  b(x, t )
 x u

(24)

 is the acceleration and b is the body force density vector.
where  is the mass density, u
The PD representation of the internal force vector is of the form

L(x, t ) 

  t  t dV

(25)

x

Hx

in which, t  t (x, t ) and t  t (x, t ) are the force density vectors and dVx is the volume of
material point x . They must satisfy the balance of angular momentum expressed as

 (y  y)  t dV

x

0

(26)

Hx

In classical continuum mechanics, the internal force vector, L(x, t ) is defined as

L(x, t )  σ(x, t )

(27)

where σ (x, t ) is the Cauchy’s stress tensor at point x .
As shown in Fig. 1, t and t  are the force density vectors having unequal magnitudes
while being parallel to the relative position vector in the deformed state. As derived by
Silling et al. [2], they automatically satisfy the balance of linear and angular momentum. This
particular form of the force density vectors is referred to as “ordinary state-based”
peridynamics. Their determination requires the explicit form of the SED function
representing the material behavior. The PD form of the existing SED functions can be readily
constructed by employing the PD form of the strain invariants via PD integrals [3] as

tdV 

W y  y
.
 y  y y   y

(28)
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Fig. 8 Interaction of peridynamic points x and x , and the resulting force density vectors in
the deformed state.
Material damage in peridynamics (PD) is introduced through elimination of interactions
(micropotentials) among the material points. It is assumed that when the stretch, s , between
two material points, x and x , exceeds its critical value, sc , the onset of damage occurs [10].
Damage is reflected in the equations of motion by removing the force density vectors between
the material points in an irreversible manner. As a result, the load is redistributed among the
material points in the body, leading to progressive damage growth in an autonomous fashion.
In order to include damage initiation in the material response, the material constants are
modified through the failure (status) parameter  as
1 if s  x  x, t    sc

  x  x , t   

0

for all 0  t   t
otherwise .

(29)

During the solution process, the displacements of each material point, as well as the
stretch, s , between pairs of material points, x and x , are computed and monitored. When
the stretch between these material points exceeds its critical stretch, failure occurs; thus, the
history-dependent scalar-valued function  is zero, rendering the associated part of the force
density vector to be zero. A stress based criteria can be also be used as described by Madenci
et al. [11].
As suggested by Silling and Askari [10], and later extended by Madenci and Oterkus [12], the
critical stretch can be determined by equating the strain energy required to eliminate all

interactions across a new crack surface to the mode-I critical energy release rate GIc . Local
damage at a point is defined as the weighted ratio of the number of eliminated interactions to
the total number of initial interactions of a material point with its family members. The local
damage at a point can be quantified as [10]

  x, t   1 

  (x  x, t )dV 

H

 dV 

.

(30)

H

The local damage ranges from zero to one. When the local damage is one, all the interactions
initially associated with the point have been eliminated, while a local damage of zero means
that all interactions are intact. The measure of local damage is an indicator of possible crack
formation within a body.
6.1 Bond-based peridynamics
Similar to the existing material models, a SED function can be assumed in the form

A1-14

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Madenci





W ( x)  C  tr(F T F )  tr(I )   2  tr(F )  tr(I )  ,

(31a)

with C is the material constant, and F represents the deformation gradient tensor as

F  y 

tr(I)
w  x  x  (y   y )  (x  x)dV .
m Hx

(31b)

As given by Madenci [3], the expressions for tr  F T F  and tr  F  can be rewritten as

tr(F T F)   2

(32a)

and

tr(F)  1

(32b)

These relations permit the SED function to be rewritten in terms of the PD integrals as

W (x)  C   2  21  tr(I )  .

(33)

With the explicit form of the PD integrals, this expression becomes

W ( x)  C

tr(I)
2
2
w  ξ   y  y  2 y  y ξ   ξ  dV



m Hx

(34)

Substituting for the weight function from Eq. (22a) and under the assumption of small
displacements and rotations with   1 , it can be recast as
2

tr(I)  y  y  ξ 
W ( x)  C

 dV
V Hx  x  x 

(35)

The material constant C can be determined by calibrating against the classical SED function
given in Eq. (15) under an isotropic expansion with particular values of the Poisson’s ratio.
For v  1/4 , the classical SED function reduces to a simpler form for three-dimensional
analysis as
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W ( x) 

2E 
1
2
2
 tr(ε )  tr(ε) 
5 
2


(36)

where E is the Young’s modulus. For an isotropic expansion, yi   xi  xi with (i  1, 2,3) ,
the SED function is evaluated as

W (x)  3E 2 ,

(37)

The PD integrals 1 and  2 can be readily evaluated, and the PD strain energy density
becomes

W (x)  3C 2

(38)

Comparison of the PD SED to that of classical mechanics leads to the determination of C in
terms of the Young’s modulus as C  E . In accordance with Eq. (28) along with Eq. (35),
the force density vector can be determined as

t(x)  2C

tr(I)
y  y
w  ξ  y  y  ξ 
.
m
y  y

(39)

For bond-based PD, the force density between the material points are equal in magnitude, and
the PD equilibrium equation, Eq. (24) reduces to [1]

  x, t  
u

 f (u,u ', x, x ', t )dV

x'

 b  x, t  ,

(40)

Hx

in which f (x)  2t (x) . Therefore, the force density vector can be rewritten as

 y   y  x  x   y   y
f ( x)  c 

2

 y  y


x
x



where the micro-modulus c is defined as
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c

9E

 3

,

(42a)

and the parameters  is defined as



(y  y ) (x  x)

.
y  y x  x

(42b)

This form of the force density vector is the same as that of Chen et al. [13].
6.2 Ordinary state-based peridynamics
In classical continuum mechanics for three-dimensional analyses, the SED function for an
isotropic material with a linear response under the assumption of small displacements and
rotations can be expressed as

W ( x) 

1  4v  1
1



tr(ε) 2  2  tr(ε 2 )  tr(ε)2  
2 1  2v
2



(43)

where  and v are the shear modulus and Poisson’s ratio, respectively. For threedimensional analyses, it does not distinguish between the dilatational and distortional parts of
deformation for a value of v  1/ 4 .
The linear strain tensor, ε can be expressed as

ε

1
 H  H T 
2

(44)

in which H   u  m is the displacement gradient tensor for the specified homogeneous
deformation described by y  mx  x with m ~ mij (i, j  1, 2,3) . In terms of the PD integrals
[3], the invariants of the linear strain tensor can be derived as

tr(ε)  1  tr(I) ,

tr(ε 2 ) 

(45a)

1
 5   2  ,
2

(45b)

where
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  tr(I)  21  3

(46a)

and

  1  tr(I) .

(46b)

Evaluation of the parameters  and  results in

 

2
tr(I)
w  x  x  y  y   x  x  dV

m Hx

(47a)

and



tr(I)
w  x  x  y  y   x  x  x  x dV ,
m Hx

(47b)

The PD form of the SED function becomes

1  4v  1 2
  5
W (x )   
2  1  2v


,


(48)

With this explicit form of the SED function, performing the differentiation in Eq. (28) leads to
the force density expressions for three- dimensional analyses as

t

3
 4v  1
 y  y
w ξ   
ξ   5  y  y   ξ   
,
m
1  2 v
 y  y

(49)

in which ξ  x  x . In accordance with the kinematic assumptions of the linear strain tensor,
it can be assumed that   1 . After substituting for the weight function and the volume of the
domain of interaction, the force density-stretch relation for a three-dimensional analysis
becomes
 9
45 1 y   y  ξ  y   y
 4v  1  1


t




3
4 3 ξ
ξ
 1  2v  ξ
 y  y
 4
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in which the volume change (dilatation) becomes



9
4

3



Hx

y  y  ξ
dV .
ξ

(50b)

This force density vector is the same as that of derived by Silling et al. [2] for the weight
function given in Eq. (22a).

6.3 Non-ordinary state-based peridynamics
In the view of the concept of bond associated (BA) PD in [14,15], the deformation gradient
tensor given by Eq. (30) can be rendered bond specific by using the PDDO [4]. The
firstorder derivatives of the components of y with respect to xi with i  1, 2, 3 can be expressed
as

 y 


 x1 
 y 
  1, 2,3


    y  y  g ξ dVx with
 x2  H x  H x
 y 
 
 x3 

(51)

in which the vector gξ is composed of PD functions described by Madenci et al. [4] as

 g1100  ξ; w(| ξ |)  


gξ   g1010  ξ; w(| ξ |)  
 g 001  ξ; w(| ξ |)  
 1


(52)

where the superscripts denote the order of differentiation with respect to the variable xi with
i  1, 2, 3 and the subscript, 1 represents the order of TSE in the construction of the PD
functions. It is worth noting that the PD functions are constructed by considering the
intersection of H x and H x i.e., ( H ξ  H x  H x ) without any requirement on their size and
shape as shown in Fig. 9. The subscript ξ indicates that the PD representation of the
quantities is based on the intersection region of H ξ . Also, points x and x have arbitrary
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positions within their families. However, both points x and x have the same family
members in the region of H ξ which influence their interaction as in the case of BB PD. The
parameter Nξ represents the number of family members and ( Nξ  1) represents the number
of interactions between points x and x in each region, H ξ .

Fig. 9 The intersection of the material points x and x ( H x  H x ).
By employing the dyadic,  symbol, the bond (interaction) specific deformation gradient
tensor can be expressed as

Fξ (x)=   y  y   g ξ dVx .

(53)

Hξ

The vector gξ recovers the expression derived by Silling et al. [2] for uniform and spherical
integration domains of H x and H x with no intersection. Substituting for the relative position
vector in terms of the displacement vectors, the deformation gradient tensor can be rewritten
as

Fξ (x)=   u  u   g ξ dVx 
Hξ

 ξ  g dV
ξ

x

.

Hξ

Its incremental form can be expressed as

Fξ (x) 

  y  y   g dV
ξ

x

.

(55)

Hξ
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It is worth mentioning that the vector gξ needs to be determined for each bond. However, the
PD functions are calculated once for each bond-association.
The incremental strain energy, U ξ* arising from the deformation of a bond between
points x and x is bond-specific. The volumes of material points x and x are V (x) and
V (x) , respectively, and they can be related as V (x)   V (x) with  being a constant.
Unlike the case of uniform discretization, the bond strain energy, U ξ* between these material
points should not be divided evenly. The incremental strain energies, Uξ (x) and U ξ (x)
associated with material points x and x , respectively, can be determined based on their
volume ratios. Therefore, the incremental strain energy, U ξ* associated with the
deformation of these points can be expressed as

U ξ*  U ξ (x)  U ξ (x)

(56)

with

U ξ (x)   (x)U ξ*

(57a)

and

U ξ (x)   (x)U ξ* .

(57b)

As suggested by Hu et al. [16], the volume ratios  (x) and  (x) can be defined as

 dV

x

 ( x) 

H x



dVx 

Hx



dVx

.

(58a)

.

(58b)

H x

and

 dV

x

 (x) 

Hx



H x

dVx 



dVx

Hx
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with  (x)   ( x)  1 . For a uniform discretization with an identical domain of interaction at
each material point, the resulting volume ratios at these two material points are equal to 1/2.
The incremental strain energy U ξ* of the bond between points x and x in the region of
intersection, H ξ can be expressed as
U ξ*   t ξ ( x )  t ξ ( x)  y ( x)  y ( x)  V ( x)V (x ) .

(59)

Using Eqs. (57a) and (59), The incremental PD strain energy, U PD (x) at material point x
arising from each bond specific deformation can be rewritten as

U PD (x) 



H x  H x

 (x)V (x)  t ξ (x)  t ξ (x)  y (x)  y (x)  dVx .

(60)

Therefore, the incremental PD strain energy density (SED) at the material point x can be
obtained as

W PD (x) 

U PD (x)
.
V ( x)

(61a)

or

W PD (x)=



 (x)  t ξ (x)  t ξ (x)   y (x)  y (x)  dVx .
T

(61b)

H x  H x

In classical continuum mechanics (CCM), the incremental SED due to the deformation
described by Fξ (x) can be evaluated as

W CCM (x)  tr (STξ FξT FξT )  tr(PξT Fξ )

(62)

where Pξ  Fξ S ξ is the first Piola-Kirchhoff (Lagrangian) stress tensor. The first PiolaKirchhoff stress tensor can be expressed as

Pξ ( x)  det( Fξ ( x ))σ ξ ( x )Fξ-T ( x )  Fξ ( x )S ξ ( x )  Pξ  x; E ξ ; D 
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where Sξ is the second Piola-Kirchhoff stress tensor, σξ is the Cauchy stress tensor, Eξ is the
Green strain tensor, and D is the fourth order material property tensor.
After substituting for the F (x) from Eq. (55) in Eq. (62), the CCM representation of SED at
a point x can be expressed as


W CCM (x)  tr  PξT  (y  y )  gξ dVx  .
 H H

x
x



(64)

It can be rearranged as



W CCM (x) 

(Pξ g ξ )T (y  y )dVx .

(65)

H x  H x

As proposed in [11-12], Eq. (61) can be related to Eq. (65) as

WξPD (x)  ξ (x)W CCM (x)

(66a)

in which ξ (x) is the volume fraction defined as

ξ (x) 



dVx

H x  H x



dVx

.

(66b)

Hx

Substituting from Eqs. (61b) and (65) into Eq. (66a) results in



H x  H x

 (x) t (x)  t (x)   (x)  P (x)g (x)  (y  y)dV
T

T

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

x

0

(67)

For arbitrary deformation and incremental volume, this expression leads to

t ξ (x)  t ξ (x) 

ξ (x)Pξ (x)g ξ (x)
 ( x)

(68)

Similarly, consideration of strain energy at point x leads to
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WξPD (x)  ξ (x)W CCM (x)

(69)

which results in

t ξ (x)  t ξ (x)  

ξ (x)Pξ (x)g ξ (x)
 (x)

(70)

Adding Eq.(68) to Eq. (70) leads to the following expression

t ξ ( x)  t ξ ( x) 

ξ ( x)

1  ξ ( x)
Pξ (x )g ξ (x) 
Pξ (x)g ξ (x) 

2   ( x)
 (x)


(71)

This representation leads to the final expressions for the force density vectors as

t ξ (x) 

1 ξ (x)
Pξ (x)g ξ (x)
2  (x)

(72a)

1 ξ (x)
Pξ (x)gξ (x)
2  (x)

(72b)

and

t ξ (x) 

Substituting for the force density vector from Eq. (72) into Eq. (25), the final expression for
the internal force vector becomes

LPD ( x, t ) 

 

ξ

(x) Pξ (x)g ξ (x)  ξ (x) Pξ (x)g ξ (x)  dVx .

(73a)

Hx

with  ξ (x) 

1 ξ (x)
1 ξ (x)
and  ξ (x) 
2  ( x)
2  (x)

(73b)

7. Numerical results
The numerical results present demonstrations of BB PD, OSB PD and BA-NOSB PD for
material failure prediction, and applications of PDDO for the solution of partial differential
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equations, image recovery, adaptive image compression and data recovery, image and data
enhancement.
7.1 BB PD for modeling crack growth in a pre-notched glass sheet
A shown in Fig. 10, a rectangular glass plate, 100 mm long and 40 mm high, with a 50-mmlong notch, starting from the left vertical edge of the plate situated along the horizontal
midline, is subjected to a step load of  y  1 MPa along both horizontal boundaries. The
material properties for the glass plate are given as an elastic modulus of E  32 GPa , mass
density of   2450 kg/m3 , and Poisson’s ratio of   0.2 . The experimental study for this
problem was conducted by Ramulu and Kobayashi [17]. The crack branching behavior
observed in the experimental study is shown in Fig. 11. Small branches (which are eventually
prematurely terminated) are observed before the crack splits into two main branches. The split
occurs after a considerable self-similar growth. After the split, the main branches remain
largely free of small stunted branches.
In the BB PD model, a grid spacing of 0.1 mm is used, leading to 40,000 material points;
the time step size was 16.6 picoseconds. A critical stretch value of 0.000509 is used for the
glass. Figures 12a-d show the crack evolution from beginning to 66  s . It is observed that
the crack grows in a self-similar fashion until around 33  s (Fig. 12b), at which time small
branches start growing and subsequently terminate. At around 39  s , the crack splits into
two main branches (Fig. 12c). They grow until they reach the right boundary, as shown in Fig
12d.
The peridynamic simulation captures the experimentally observed behavior
exceptionally well. The details of this model and other crack propagation simulations in
brittle materials can be found in [18].

Fig. 10 Pre-notched glass sheet under tensile loading
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Fig. 11 Experimentally observed crack propagation and branching behavior [18]

0 s

33 s

39 s

66 s

Fig. 12 PD predictions for evolution of a crack over time in a pre-notched glass sheet

7.2 OSB PD for modeling crack propagation in a fuel pellet
The cylindrical geometry of a UO2 fuel pellet is described by its radius r  4.1 mm and height
h  10 mm . A Cartesian coordinate system is located at the center of its bottom surface. The
3D model is generated with an unstructured mesh. The pellet is modeled as a linearly elastic
material. Its Young’s modulus, Poisson’s ratio, and fracture toughness are specified as
E  200 GPa , v  0.345 and GIc  4.0 J/m2 , respectively. The thermal conductivity and
expansion coefficient of a typical UO2 material are assumed to be k  5.0 W/(m K) and

  1.0  105 /  K , respectively. Thermal conductivity is a temperature-dependent property,
but it is assumed to be constant for simplicity. To include the inhomogeneous nature of
material, randomization is applied to the critical stretch based on a Gaussian distribution.
As shown in Fig. 13, the material point at the center of the fuel pellet is fixed in the x- and ydirections to prevent rigid body translation in the x-y plane. Similarly, the material points on
the mid-plane are constrained from displacement in the z-direction to prevent rigid body
translation in the z-direction. The material point at  x, y, z    4.1 mm, 0 mm, 5 mm  is
constrained from displacement in the y-direction to prevent rigid body rotation about the zA1-26
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axis. The pellet is subjected to a single power ramp, in which the rod power increases linearly
from 0 to 25 kW/m in 15,000 s. It is assumed that the rate of heat generation is uniform
throughout the pellet, so the rate of heat generation per unit volume varies linearly from q  0
to 473.39 mW/mm3 over the power ramp. The lateral surface of the fuel pellet is subjected to
heat. The specified value and its time history, presented in Fig. 14, were generated through
finite element analysis. The reference temperature is set to Tref  300  K .
The PD simulations are performed in a fully implicit manner; a Preconditioned JacobianFree Newton-Krylov (PJFNK) solver is employed to construct the solution in a coupled
manner. The variation of the temperature field influences the deformation gradient. The
emergence of cracks reduces thermal conductivity between two material points; thus, the
deformation field also has an influence on the temperature field. It is assumed that the residual
thermal conductivity is 80% of the original value.

Fig. 13 Fuel pellet geometry, boundary conditions, and discretization.

Fig. 14 Applied surface temperature history.
Figure 15 shows the temperature and radial displacement variations across the fuel pellet from
a 3D model. Before damage occurs in the fuel pellet, the temperature and displacement fields
vary smoothly from the center towards the edge of the fuel pellet without any discontinuities.
Figure 16 shows the temperature, displacement field, and damage pattern obtained at the end
of this initial power ramp. As presented in Fig. 16(b), discontinuities in the displacement field
can be observed because of the emergence of cracks. Cracks start from arbitrary locations on
the lateral surface due to the randomization in critical stretch. They propagate along the radial
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and axial directions in the beginning, and then freely branch in the circumferential direction
and intersect with each other (Fig. 16(c)). The details of this model and solution algorithm
can be found in [16].

Fig. 15 Radial displacement and temperature field before damage occurs in the 3D fuel pellet
model (top view).

Fig. 16 Temperature, displacement and damage pattern at the end of power ramp-up in a 3D
fuel pellet model
7.3 BA NOSB PD for modeling plate with a hole under tension
As shown in Fig. 17, the plate has dimensions of L  W  1 m with a hole diameter of
d  0.2 m . It has a Young’s modulus of E  70 GPa and a Poisson’s ratio of v  0.33 . The
thickness of the plate is 0.01m. It is subjected to a tensile displacement of u0  104 m in the
x-direction along its left and right edges. The top and bottom edges are free of applied
tractions. As shown in Fig. 17, the computational domain has a uniform discretization.
Based on the implicit solution, the PD predictions for horizontal and vertical displacement
variations are shown in Figs. 18. Also, the normal and shear stress components shown in Fig.
19 capture the expected stress concentrations and agree with the benchmark solutions.
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Fig. 17 Geometry and boundary conditions and discretization
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Fig. 18 BA-NOSB PD displacements: a) horizontal and b) vertical (unit: m).
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Fig. 19 BA-NOSB PD predictions of stress field: (a) horizontal normal stress, (b) vertical
normal stress, and (c) shear stress (unit: Pa).
Subsequently, crack initiation and propagation in the plate with a hole is simulated. This is
achieved by performing an implicit algorithm until the onset of cracking, and then continued
with an explicit algorithm to predict crack propagation. In the implicit analysis, the
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displacement constraint is applied incrementally. The incremental loading is specified as
u0  5 105 m in the implicit analysis until damage occurs. After detecting the onset of
damage, an explicit algorithm is employed with a constant velocity constraint of
u0  106 m/s . The ultimate tensile strength and fracture toughness of the plate are specified
as  ult  120 MPa and K IC  22 MPa m , respectively, in order to determine the critical
stretch parameter in PD necessary for crack initiation and growth.
The PD predictions for crack initiation and propagation are shown in Fig. 20. Once the
cracks start propagating, they extend towards the free edges of the plate in a self-similar
manner. Consistent with the crack propagation, a sudden drop in reaction force occurs as
shown in Fig. 21. The details of this model can be found in [4].

Fig. 20 The PD predictions for crack initiation and propagation from the hole boundary.
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0.0E+00

0

0.0001

0.0002

Applied displacement, ux (m)

Fig. 21 Reaction force variation with respect to the applied displacement.
7.4 PDDO for solving partial differential equations
As shown in Fig. 22, a cylindrical body representing a single strand ceramic matrix composite
(CMC) with an edge crack is subjected to uniaxial displacement constraints in the vertical
direction. The radius and length of the region are R  40 μm and L  40 μm, respectively.
The thickness of the coating (interphase) is 1 μm. The length of the pre-existing surface crack
is a  5 μm. The body is made of fiber, matrix and coating with properties specified as
E fiber  380. GPa , Ematrix  360. GPa , Ecoating  10. GPa ,  fiber  0.185 ,  matrix  0.185 and

 coating  0.05 . The strength of the fiber and matrix are specified as  ult  2.6 GPa and
 ult  0.8 GPa , respectively.
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Fig. 22 Single strand CMC with a ring-shaped surface crack under prescribed displacement constraints

Due to the presence of axisymmetric geometry and loading conditions, the CMC can be
analyzed by considering the axisymmetric displacement equilibrium equations as
  2u 1 u u 
 2u
2w








0



2
r r r 2 
z 2
r z
 r

   2  

(74a)

and
  2 w 1 w 
  2u 1 u 
2w

   2  2    2 
     
0
z
r r 
 r
 r z r z 

(74b)

in which u and w represent the displacement components in the radial, r and vertical, z
directions, respectively. Lame’s material constants are  and  which are related to the
Young’s modulus and Poisson’s ratio. As shown in Fig. 23, the loading is applied as
w ( r , z  0)   1 and w( r , z  2)  1

(75)

The entire surface of the body is free of tractions. They are enforced as

 rz (r, z  0)   rz (r , z  2)  0

(76a)

 rz (r  1, z )   rz (r  1, z )  0

(76b)

 rr (r  1, z )   rr (r  1, z)  0

(76c)
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The axisymmetric condition along the axis of rotation is specified as

 rz (r  0, z )  0 and u(r  0, z )  0

(77)

The crack described in Fig. 23 is introduced by removing the PD interactions among the
points. The details of crack model and its discretization are shown in Fig. 24.

Fig. 23 Axisymmetric model of a single strand CMC with a surface crack

Fig. 24 Details of the pre-existing crack in the PD model
Replacing the derivatives in Eq. (74) in terms of the PDDO results in the PD form of the
equilibrium equations as
N( k )

w
j 1

( k )( j )
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where g Np p  g Np p (ξ ( j )( k ) ) represents the PD functions, and u( j )  u (r( j ) , z( j ) ) , w( j )  w(r( j ) , z( j ) ) .
1 2

1 2

The area occupied by each material point is A( j ) . Also, N  k  is the number of family
members of point (r( k ) , z( k ) ) , and A j  is the area material point (r( j ) , z( j ) ) . Similarly, the PD
form of stress components can be written as
N( k )



j 1

r( k )

N( k )



j 1

r( k )

01

 rrPD( k )   w( k )( j )  u( j )  u( k )     2   g 10
2   w( j )  w( k )   g 2  A( j ) u ( k )

01

 zzPD( k )   w( k )( j )  u( j )  u( k )   g 10
2   w( j )  w( k )     2   g 2  A( j ) u ( k )

(79a)

(79b)

and
N( k )


 rzPD( k )    w( k )( j )  u( j )  u( k )  g 201   w( j )  w( k )  g 10
2  A( j )

(79c)

j 1

The stress components from the axisymmetric analysis capture the singular behavior near the
crack tip. Crack propagation is a dynamic process; in order to monitor its growth, a smalltime step must be used. Initially an implicit algorithm is used until failure is detected, and
then the solution continues with an explicit algorithm to capture the crack propagation. The
applied displacement is divided into a certain number of steps and is incrementally increased
by u  0.001 μm. The explicit analysis applies a constant velocity u  10 6 μm/s. For a
ratio of 0.017 between the strength of the matrix and coating, Fig. 25 shows the damage
initiation and propagation throughout the analysis. It is evident that there is a primary crack
that propagates to the left from the pre-existing crack. When the primary crack is at a certain
distance from the coating a secondary crack initiates and deflects through the coating region.
Eventually the primary and secondary cracks coalesce and the deflection around the fiber
continues. The details of this model and the effect of strength ratio on the crack propagation
paths are given in [19]
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Fig. 25 Damage propagation through CMC as time progresses (coating region bounded by red box)

7.5 Image recovery
The image shown in Fig. 26 is constructed by 325 × 365 number of pixels specifying its
resolution. Randomly generated blue spots in Fig. 26b indicate the pixels of unknown values.
The areas of known pixels are determined by the PDDO. The family population of each
unknown pixel, N k is defined by the closest 50 known pixels. The image with recovered
pixels is shown in Fig. 26c. The PD interpolation successfully estimates the missing pixel
values. The small spots of missing pixels have continuous color variations. However, the
large spots of missing locations have some color discontinuity. The details of this application
and the source code can be found in [7].

Fig. 26 Images: a) without missing pixels, b) with missing pixels (blue spots), and c) with
recovered pixels
7.6 Adaptive image compression
Unlike the existing methods, the PD interpolation enables an adaptive procedure by using the
functional values and their gradients at each pixel for missing data selection, recovery, and
image reconstruction. The adaptive data image compression is applied to an image. Since the
critical pixels in the image are not known a priori, the initial set of pixels are selected as a
structured grid with a spacing of 10 pixels as shown in Fig. 27a. Although the recovered
image in Fig. 27b looks poor, it is obtained by using only 1% of the total pixels. The overall
error is 3.93%. However, this image provides crucial information about the high gradients of
color changes.
After computing the error at each unpicked point, a new set of pixels are picked and added to
the existing picked pixels. The new set of picked pixels is used in the next iteration. Fig. 28a
shows the picked pixels after the sixth iteration with only 26% of the total pixels. It results in
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in the desired error less than 1% against the original image. The details of this application
and the source code can be found in [7].

Fig. 27 Images with: a) 1% of total pixels, and b) recovered pixels (percentage error of
3.93% )

Fig. 28 Images with: a) 26% of total pixels, and b) recovered pixels (percentage error of 0.93)
7.7 Adaptive data reduction
In order to demonstrate data reduction in multiple dimensions, the data is fabricated by using
the following function:

f ( x, y , z ) 

2 xyz
for  1  x, y, z  1 1  x, y, z  1
x  y2  z2
2

(3)

The data is generated for a grid spacing of 40x40x40. The initial data is 1% of the complete
data and randomly picked, and subsequently the data is increased adaptively in 5%
increments. Figures 29 and 30 show the input data and he recovered data with the global
error measure.
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(a)

(b)

Fig. 29 Randomly picked 1% of the data population and recovered data with percentage error
of 3.75

(a)

(b)

Fig. 30 Adaptively picked 11% of the data population and recovered data with percentage
error of 0.847
7.8 Image/data enhancement
The PDDO can be applied to enhance an unclear image by filtering the noise and smoothing
out the irregularities. This approach is applied to the low resolution face image shown in
Figs. 31a. It is difficult to identify the shape of the human face in Fig. 31a. This is due to the
fact that these images are constructed in tiled form with different tile resolutions. While the
image in Fig. 31b is enhanced by using the PDDO, and the disguised image in Fig. 31a is
more identifiable as a human face. Also, the juggled appearance of the face image in Fig. 32a
becomes smoother in Fig. 32b after applying the PDDO. The details of this application and
the source code can be found in [7].
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(a)

(b)

Fig. 31 Face image with: a) 8x8 tile resolution, and b) its PD enhancement

(a)

(b)

Fig. 32 Face image with: a) 32x32 tile resolution, and b) its PD enhancement
8. Conclusions
This study presents the derivation of the force density vectors in PD motion equations in a
unified manner. Also, it describes the PDDO and its applications for data reduction and
recovery, and solution of Navier’s displacement equilibrium equations in an axisymmetric
domain with a surface crack. It demonstrates failure initiation and growth in materials under
various loading conditions by employing BB, OSB and BA-NOSB PD motion equations.
Data recovery and reduction capability is demonstrated by considering image recovery,
adaptive image compression and image enhancement.
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ABSTRACT
The non-ductile behavior of reinforced concrete buildings can lead to sudden collapses during
severe earthquakes. Low concrete strength, insufficient use of transverse reinforcement,
insufficient anchorage details of longitudinal rebars and high axial load level of columns
generally lead to such non-ductile behavior. Reliability of seismic performance assessment of
this type of buildings depends on the knowledge on the behavior and mechanisms caused by
these non-ductile details and their reflections on the behavior of the structural system. The
algorithms used for structural analysis and the assumed damage limits mainly stem from postearthquake observations and results of laboratory tests. However, among various other
uncertainties, post-earthquake investigations cannot provide enough information on the
earthquake demand parameters of the building. In the case of laboratory tests, the physical,
technical and financial constraints deter the researchers from performing full-scale tests that
can more realistically reflect the system behavior. In this paper, experimental studies on three
full-scale non-ductile buildings tested in Turkey are summarized and important points are
highlighted. While one of these buildings is a part of actual building constructed in Istanbul
during 1990s, the others are constructed to represent the common structural deficiencies of
sub-standard buildings in Turkey. During the tests, a reversed cyclic lateral load pattern was
applied to the buildings and column and beam rotations and damages were recorded. In this
study, depending on these observations, the effects of structural deficiencies on seismic
performance of the test buildings are evaluated.
Keywords: Reinforced concrete building, full-scale tests, seismic performance, structural
deficiencies
ÖZET
Sünek olmayan betonarme binalar şiddetli depremler altında ani göçmeler yaşayabilmektedir.
Sünek olmayan davranışa ise genellikle düşük beton dayanımı, yetersiz enine donatı, yetersiz
bindirmeli ek detayları ve yüksek kolon eksenel yükleri sebep olmaktadır. Mevcut yapıların
deprem güvenliklerinin belirlenmesinin doğruluğu, sünek olmayan davranışa sebep olan bu
etkiler ve mekanizmalar ile bunların binanın genel davranışı üzerindeki etkileri hakkındaki
bilgi düzeyimize bağlıdır. Bu değerlendirme yöntemleri genellikle büyük depremler
sonrasında yapılan gözlemlere ve laboratuvar test sonuçlarına dayanarak geliştirilmektedir.
Ancak, depremler sonrasında yapılan gözlemlerdeki birçok bilinmezlik ve laboratuvar
testlerinde yaşanan fiziksel, teknik ve mali kısıtlar deprem etkilerinin simülasyonunu ve yapı
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elemanları için gerçekçi sınır koşullarının oluşturulmasını engellemektedir. Bu sebeple tam
ölçekli bina deneyleri yapısal yetersizliklerin mevcut betonarme binaların deprem etkileri
altındaki davranışlarına etkisinin incelenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada,
ülkemizde gerçekleştirilen üç tam ölçekli sünek olmayan betonarme bina deneyine ait önemli
noktalar özetlenmeye çalışılmıştır. Tersinir tekrarlı yatay yük altında gerçekleştirilen testlerde
hasarın gelişimi ve buna neden olan mekanizmalar değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Betonarme binalar, tam ölçekli testler, sismik performans, yapısal
yetersizlikler
GİRİŞ
Ülkemizde yaşanan büyük depremler sonrasında yapılan saha gözlemlerinde mevcut bir çok
betonarme binanın tipik imalat ve proje yetersizliklerinden dolayı ani göçme durumuna
ulaştığı gözlemlenmiştir [1–3]. Yapı stokumuz incelendiğinde özellikle 2000 yılı öncesinde
inşa edilmiş yapıların günümüz modern deprem yönetmeliklerinin gereksinimlerini
karşılamamakta olduğu ve gelecek depremlerde de ileri düzeyde hasar görme veya göçme
riski ile karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Bu yapıların deprem performanslarının tespit
edilmesi ve mevcut risklerine uygun yöntemler ile güçlendirilmesi veya yıkılarak güncel
deprem yönetmeliklerine uygun şekilde yeniden yapılması ülkemiz açısından ivedi bir
gereksinimdir. Mevcut betonarme binaların deprem sırasında ani göçmesine neden olan
yetersizliklerin başında düşük beton dayanımı, enine donatılar ile ilgili yetersizlikler (hatalı
kanca detayı, büyük enine donatı aralığı, etkili sargılama yapamayacak etriye konfigürasyonu
gibi), boyuna donatıların bindirmeli eklerindeki hatalar, donatı detaylandırma hataları ve
kolon eksenel yük seviyelerinin yüksekliği gelmektedir. Bu yetersizlikler, yapının yatay yük
kapasitelerini kaybetmeden deformasyon yapabilmelerinin (hasar görebilmelerinin)
dolayısıyla süneklik yeteneklerinin önüne geçmekte ve ani göçmeye sebep olmaktadır.
Mevcut betonarme binalarda yukarıda bahsedilen yetersizliklerin birkaçı genellikle birlikte
bulunmaktadır ve bu binaların mevcut deprem güvenliklerinin değerlendirilmesini karmaşık
ve uzmanlık gerektiren mühendislik problemlerine dönüştürmektedir. Bu amaçla, uzun süredir
dünya genelinde yapı ve deprem mühendisliği alanında deneysel çalışmalar yapılmış ve
binaları oluşturan taşıyıcı sistem elemanlarının doğrusal olmayan davranışlarının
modellenmesi ve çözümlenmesi üzerine teorik yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Hem
ekonomik ve teknolojik kısıtlar nedeniyle hem de eleman seviyesinden sistem seviyesine
ilerleyişin davranışı daha ayrıntılı inceleme imkânı sağlayacağı gerekçesiyle bu deneysel
çalışmaların büyük çoğunluğunu laboratuvarlarda gerçekleştirilen eleman seviyesindeki
testler oluşturmuştur. Dünyadaki birçok gelişmiş ülke ile paralel olarak ülkemizde de çok
sayıda eleman seviyesinde deneysel çalışma gerçekleştirilerek çeşitli yetersizliklere sahip
betonarme elemanların doğrusal olmayan davranışının araştırılması ve deprem performansının
iyileştirilmesi için güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar
gerçekleştirilmiştir [4–9]. Bunlara ek olarak laboratuvarda çerçeve elemanlarının doğrusal
olmayan davranışlarının incelenmesi [10,11], dolgu duvarların deprem performansına
etkilerinin irdelenmesi, dolgu duvarların güçlendirilerek bulunduğu çerçeve ile birlikte çalışan
taşıyıcı sistem elemanına dönüştürmenin incelenmesi gibi araştırmalarda farklı tiplerde iki
boyutlu düzlem çerçeve testleri gerçekleştirilmiştir [12–15]. Elemanlara göre daha karmaşık
doğrusal olmayan davranışa sahip kolon-kiriş birleşim bölgelerinin tersinir tekrarlı yükler
altındaki davranışının incelenmesi iki [16,17] ve üç boyutlu numuneler üzerinde
gerçekleştirilmiştir [18]. Eleman ve çerçeve seviyesindeki bu deneyler ile oluşturulan veri
tabanları teorik yaklaşımların sınanmasında ve doğrusal davranışın ötesinde gerçekleşen
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karmaşık mekanik problemlerinin
çözümlenmesinde kullanılmaktadır.

mekanik/ampirik

bağıntılar

ile

basitleştirilerek

Eleman ve çerçeve testleri dışında dünya genelinde sınırlı sayıda tam ölçekli bina testleri
gerçekleştirilerek yapıların deprem davranışları gerçek duruma çok daha yakın olarak temsil
edilebilmiştir [19–23]. Tam ölçekli testlerde gerçek yapıların sahip olduğu belirsizlikler,
taşıyıcı sistem elemanlarının davranışları arasındaki ilişki, gerçekçi sınır şartları, malzeme ve
işçilikteki belirsizlikler gibi etmenler göz önüne alınabilmektedir. Her ne kadar iş gücü ve
maliyet açısından büyük zorluklara sahip olsa da tam ölçekli bina deneyleri yapısal
modelleme, çözümleme ve değerlendirme yaklaşımları için çok önemli doğrulama ve
kalibrasyon verileri sağlamaktadır.
Bu çalışma kapsamında ülkemizde gerçekleştirilen üç farklı tam ölçekli mevcut bina deneyine
ait detaylar ve sonuçlar sunulmuştur [24–26]. Test edilen üç binanın biri doğrudan 1990’lı
yıllarda inşa edilmiş bir yapının bir parçası olup diğer ikisi ise Türkiye'deki mevcut binalara
ait yukarıda bahsedilen yetersizlikler göz önünde bulundurularak inşa edilmiştir. Tersinir
tekrarlı yatay yükler altında gerçekleştirilen testler ile global yapı ve taşıyıcı elemanların
doğrusal olmayan davranışları kaydedilmiş, hasarın gelişimi gözlemlenmiş ve binaların
deprem performansları irdelenmiştir.
TAM ÖLÇEKLİ BİNA DENEYLERİ
Tam ölçekli bina deneyleri yüksek kapasite ve nitelikli yükleme sistemi, bunların
mesnetleneceği rijit reaksiyon yapısı gereksinimi, fazla sayıda deformasyon ölçüm sensörü ve
buna uygun veri toplama sistemi ihtiyacı, açık alanda yapılması durumunda hava koşullarına
olan hassasiyeti ve yüksek nitelikli iş gücü ile büyük bütçe gereksinimleri nedeniyle oldukça
sınırlı sayıda gerçekleştirilebilmektedir. Ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen iki öncü proje
yapı ve deprem mühendisliği alanında ülkemizin bilimsel çalışmalarda geldiği seviyenin de
bir göstergesi durumundadır.
Bu projelerden birincisi İstanbul’un Kadıköy ilçesinde belirlenen kentsel dönüşüm alanında
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), çok sayıda kamu ve özel kuruluşun katkısı ile
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında deneyleri gerçekleştirilen iki test binasından birincisi
(TB-1) kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen bir binanın parçasıdır. İkinci
test binası (TB-2) ise çalışma sahasında ülkemizdeki mevcut binaların yetersizlikleri göz
önüne alınarak inşa edilmiştir. TB-1 ve TB-2 test binaları ile deney sahasının genel görünümü
Şekil 1’de verilmiştir.
İkinci proje ise Yalova Valiliği tarafından tahsis edilen çalışma sahasında DowAksa İleri
Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. tarafından desteklenerek gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmada süneklik açısından oldukça olukça yetersiz birbirine eş iki bina inşa edilmiştir.
Binalardan biri karbon lifli polimer kompozitler ile güçlendirilmiş olup her iki bina da aynı
anda teste tabi tutulmuştur. Bu bildiri kapsamında güçlendirilmemiş bina testine ait detaylar
verilmiş olup diğer çalışma ile uyumlu olması açısından bu bina TB-3 olarak
isimlendirilmiştir. TB-3’e ait görünüm Şekil 2’de verilmiştir. TB-1 ve TB-2 test binalarından
farklı olarak TB-3 binasının üst katlarında tuğla dolgu duvar örülmüştür. Dolgu duvarların üst
kenarlarında 5 cm boşluk bırakılarak taşıyıcı sisteme etkisi engellenmiştir.
Belirtilen deneysel çalışmalara ait daha ayrıntılı bilgilere Cömert ve diğ. [24], Töre ve diğ.
[25] ile Ilki ve diğ. [26] çalışmalarından erişilebilir.
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Şekil 1. TB-1 ve TB-2 genel görünümleri

Şekil 2. TB-3 genel görünümü
Test Binalarının Özellikleri
Test edilen binalara ait boyutlar, donatı detayları ve malzeme özellikleri Tablo 1’de ayrıntılı
olarak verilmiştir. TB-1 mevcut bir yapının parçası olduğundan malzeme özellikleri binadan
alınan beton ve donatı örnekleri üzerinde yapılan testler ile belirlenmiştir. TB-2 ve TB-3 ise
ülkemizdeki mevcut yapıları temsil edecek şekilde sahada inşa edildiği için imalatlarında
düşük dayanımlı beton ve düz/nervürlü donatılar kullanılmıştır.
TB-1 ve TB-2 test binaları her iki doğrultuda tek açıklıklı, TB-3 test binası ise yükleme
doğrultusunda iki diğer doğrultuda tek açıklıklıdır. Test binalarına ait planlar Şekil 3 ve 4’te
verilmiştir. TB-1 binasının birinci kat kolonlarının 3 tanesi 250x500 mmxmm enkesitli bir
tanesi ise 300x650 mmxmm enkesitlidir. Bu boyutlar en üst katta daralarak 250x400
mmxmm’ye düşmektedir. Bu test binasının kirişleri sürekli kirişlerden kesilerek elde
edildiğinden donatılarında yeterli ankraj boyunun sağlanması için iki kenarında 60 cm
konsollar bırakılmıştır. Düşey yükü arttırmak amacıyla TB-2 binasında yükleme doğrultusuna
dik kenarlarda 1 m ve TB-3 binasının bütün kenarlarında 2 m olmak üzere konsol çıkmalar
tasarlanmıştır. Binanın kendi ağırlığına ilave olarak TB-3 binasında beton blok ağırlıklar
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yerleştirilmiştir. Bu beton bloklar bütün katlarda yükleme sistemine yakın iki kolon dışındaki
diğer kolonlara yakın kirişler üzerine yerleştirilmiştir. Bu ilave yükler sonucu hesap yapılarak
düşey yükler altında hasara izin vermeyecek şekilde TB-3 binasının kiriş enine ve boyuna
donatıları seçilmiştir. Bu durumda kirişlerin eğilme kapasiteleri kolonlardan yaklaşık 2.5 kat
daha fazla olduğundan TB-3 binasında zayıf kolon-güçlü kiriş mekanizmasının meydana
gelmesi öngörülmüştür. Benzer şekilde TB-2 binasının kirişlerinin eğilme kapasiteleri de
kolon eğilme kapasitesinden yaklaşık 1.5 kat yüksek tutularak mevcut binalarda sıkça
gözlemlenen zayıf kolon-güçlü kiriş tipi çerçeve sistem oluşturulmuştur. TB-1’de ise mevcut
eleman boyutları ve donatıları göz önüne alındığında kolonların kirişlerden daha güçlü olduğu
belirlenmiştir. Test binalarının düşey yükleri altında meydana gelen kolon eksenel yükleri
yapılan ön analizlerden TB-1 için 0.06-0.10fcmAg, TB-2 için 0.23fcmAg ve TB-3 için 0.250.45fcmAg aralığında hesaplanmıştır. Burada fcm ortalama beton basınç dayanımı ve Ag beton
kesitin alanı olup, çarpımları donatı katkısı dikkate alınmadan hesaplanan kolon eksenel yük
kapasitesine karşılık gelmektedir.
Tüm test binalarının elemanlarında enine donatılar 90 derece kancalı olup Tablo 1’de
belirtildiği üzere geniş aralıklar ile yerleştirilmiş ve özel sargılama bölgeleri
oluşturulmamıştır. Sadece TB-3 binasının kirişlerinde ilave düşey yüklerden oluşabilecek
lokal kesme kuvvetlerine yeterli dayanımı sağlayacak şekilde 150 mm aralıklar ile etriye
yerleştirilmiştir. TB-1 ve TB-3 binalarında temelden gelen kolon donatıları birinci kata kadar
sürekli devam etmektedir. Bu binalarda katlarda boyuna donatılarda bindirme yapılmıştır. TB2 test binasında temel üzerinde donatı çapının 75 katı kadar bindirme uzunluğu sağlanmış ve
boyuna donatılarının filizlerinin ucuna 180 derecelik kanca uygulaması yapılmıştır. TB-1
binasının mevcut düzensiz tekil temellerinin (her bir kolon alt ucuna rastgele boyutlarda
dökülmüş beton kütlelerden ibarettir) üst yapı davranışına olması muhtemel etkisinin
azaltılması için temelleri radye temele dönüştürülmüştür. TB-2 ve TB-3 test binalarında da
benzer nedenlerle yapının temelleri radye temel olarak inşa edilmiştir.

a)
Şekil 3. TB-1 ve TB-2’nin kalıp planları (uzunluklar cm birimindedir, devamı bir sonraki
sayfadadır)
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b)
Şekil 3. TB-1 ve TB-2 binalarının kalıp planları (uzunluklar cm birimindedir)

Şekil 4. TB-3 binası kalıp planı (uzunluklar cm birimindedir)
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Deney Düzeneği ve Test Yöntemi
Gerçekleştirilen tam ölçekli bina deneylerinde test binaları sabit düşey yükler ve tersinir
tekrarlı yatay yükler altında test edilerek deprem etkisi altında gösterdikleri davranışlar
incelenmiştir. Yatay yükler test binalarına her bir testte üç adet 300 kN ve 800 mm
yerdeğiştirme kapasiteli servo-kontrollü hidrolik piston kullanılarak uygulanmıştır. TB-1 ve
TB-2 testlerinde pistonlar test alanında inşa edilen betonarme reaksiyon duvarına
bağlanmıştır. TB-3 testinde ise pistonların çelik reaksiyon duvarına mesnetlenmesi tercih
edilmiştir. Çevrimsel yüklemelerde çekme yüklemesinin aktarılabilmesi için pistonlar ile
binalar arasında çeşitli çelik bağlantılar tasarlanmış ve uygulanmıştır. Yük veren pistonların
ikisi binalara ikinci kat seviyesinde, biri ise birinci kat seviyesinde bağlanarak deney
süresince olası burulma hareketlerinin önüne geçilmiş ve üst kata etkiyen kuvvet ile alt kata
etkiyen kuvvet arasındaki oranın iki olması amaçlanmıştır. Yükler arasında bu oran korunarak
az-orta katlı binaların birinci serbest titreşim modu ile uyumlu üçgen dağılıma sahip yatay
yükün temsili sağlanmıştır. TB-1 ve TB-2 binasının testinde kullanılan yükleme sistemleri
sırasıyla Şekil 5 a ve b’de verilmiştir.

a)

b)

Şekil 5. Yatay yük reaksiyon sistemi
Testlerde birinci kat döşemesinin yatay öteleme oranı (yerdeğiştirme/kat yüksekliği) kontrol
değeri olarak kullanılmıştır. TB-1 ve TB-2 testlerinde tersinir tekrarlı olarak uygulanan
kontrol öteleme oranı türünden yükleme adımları: ikişer çevrim %0.25 ve %0.5; tek çevrim
%0.75; ikişer çevrim %1, %2, %2.5 ve %3 öteleme oranlarıdır. TB-1 binasının testi
gözlemlenen kolon donatı burkulması ve ileri hasar nedeniyle %1.5 öteleme oranı adımında
sonlandırılmıştır. TB-2 binasında göçmeye karşı alınan önlemler neticesinde %3 yükleme
adımına kadar devam edilmiş ve sonrasında %3.5 ve %4 öteleme oranlarında tek yönlü
çevrim uygulanarak deney sonlandırılmıştır. TB-3 testinde ise uygulanan yükleme adımları;
ikişer çevrim %0.125, %0.25 ve %0.5; tek çevrim %0.75 ve %0.9 öteleme oranlarıdır.
Kolonlarda etriye aralığının daha geniş ve eksenel yük seviyesinin daha yüksek olması
nedeniyle diğer binalara göre süneklik açısından çok daha kritik olan TB-3 test binasında
%0.9 yükleme adımında ileri hasar seviyesi gözlemlendiğinden tersinir tekrarlı yükleme sona
21. Ulusal Mekanik Kongresi

A2-7

Alper İlki1, Erkan Töre2, Mustafa Cömert3, Cem Demir1 ve Ali Osman Ateş1

erdirilmiştir. Bu adımdan sonra TB-3 binasına artımsal itme (Pushover) yatay yüklemesi
toptan göçme durumu gözlemleninceye kadar devam ettirilmiştir.
Testler sırasında meydana gelen deformasyonların ölçümü amacıyla çok sayıda yerdeğiştirme
ölçer ilk iki kattaki belirli elemanların uç bölgelerine ve kat yerdeğiştirmelerinin ölçümü için
kat hizalarına yerleştirilmiştir. Bunlara ek olarak belirli kolon donatılarına yerleştirilen
şekildeğiştirme ölçerlerden donatıdaki şekildeğiştirmeler takip edilmeye çalışılmıştır. TB-1 ve
TB-2 bina testlerinde ölçüm sensörlerinden gelen veriler 80 kanallı veri toplama sistemi ile
TB-3 testinde ise 64 kanallı veri toplama sistemi kullanılarak kaydedilmiştir.
Deney Sonuçları
Test binalarının taban kesme kuvveti-birinci kat ötelenme oranı ilişkileri Şekil 6’da
verilmiştir. Ayrıca, farklı yükleme adımlarında meydana gelen önemli hasar durumları bu
global davranış eğrileri üzerinde işaretlenmiştir. İlave olarak, deney sırasında en çok hasar
alan kolonun son yükleme adımındaki görüntüsü de Şekil 6’da sunulmuştur.
TB-1 taşıyıcı elemanlarında deney süresince yapılan gözlemlerde kesme hasarı
gözlemlenmemiştir. Bu durum elemanların enine donatı aralıklarının büyük olmasına rağmen
mevcut beton kesitin kesme kapasitesinin kolonlara etkiyen kesme kuvvetinden daha büyük
olduğunu göstermektedir. Bu binanın yatay yükler altındaki davranışını kolon ve kiriş uç
bölgelerinde meydana eğilme davranışı belirlemiştir. TB-1 taşıyıcı elemanlarında ilk hasar
yükleme doğrultusuna paralel kirişlerde gözlemlenmiştir. Daha sonra kuvvetli eksenleri
etrafında eğilen S11 ve S14 kolonlarında yoğunlaşmıştır. İlerleyen yükleme adımlarında TB-1
binasındaki kirişlerde beton örtüsü kalınlığının çok düşük olmasından dolayı hasar kolonlara
göre çok daha hızlı gelişmiştir. Kirişlerde oldukça erken kabuk betonu dökülmesi yaşanmış ve
%0.75 öteleme adımında K12 kirişinin alt donatısında burkulma başlamıştır. Yükleme
doğrultusundaki kirişlerin alt donatılarının hemen hepsinde %1.0 öteleme adımında burkulma
gözlemlenmiştir. Bu durumun akabinde birinci kat kuvvetli eksen etrafında eğilen
kolonlarının alt bölgelerinde düşey çatlaklar ve kabuk betonu dökülmesi gibi ileri hasar
durumları gözlenmiştir. Son olarak, %1.5 öteleme adımında S14 kolonunda donatı burkulması
görülmüştür. Birinci katta zayıf ekseni etrafında eğilen kolonlarda ve diğer katlardaki yapısal
elemanlarda eğilme çatlaklarının ötesinde ciddi bir hasar gözlenmemiştir.
TB-2 test binasına tersinir tekrarlı yükleme son hedef yükleme adımı olan %3.0 öteleme
oranına kadar devam etmiş, bu öteleme adımı sonrasında %3.5 ve %4.0 öteleme oranlarında
iki tek yönlü çevrim uygulanmıştır. TB-1 ile karşılaştırıldığında daha büyük öteleme
oranlarına ulaşan bu binanın son yükleme adımında yatay dayanımda yaklaşık %40 düşüş
yaşanmıştır (ikinci mertebe etkilerin de katkısıyla). Kirişlerin kolonlara göre daha büyük
eğilme kapasitesine sahip olduğu TB-2 de hasar kolonların uç bölgelerinde yoğunlaşmıştır.
Kirişlerde sadece az sayıda ince eğilme çatlakları söz konusudur. Kolonlarda etriye aralığı
250 mm olmasına rağmen herhangi bir kesme kaynaklı hasar gözlenmemiş ve bina eğilme
hakim bir davranış sergilemiştir. Testte ilk eğilme çatlakları kolonlarda %0.25 öteleme
adımında tespit edilmiştir. Betonda ilk ezilme belirtileri %1.5 öteleme adımında belirlenmiş
olup, yaklaşık %2.5 öteleme oranında S11 ve S13 kolonlarında kabuk betonda dökülme
yaşanmıştır. TB-2 binasında büyük yerdeğistirme değerlerine ulaşılmış ve dayanımda önemli
oranda düşüş gözlenmesine rağmen, hasarın gelişimi oldukça sınırlı kalmıştır. TB-2 test
binasının son yükleme adımındaki (%4 öteleme oranı) görüntüsü Şekil 7’de
görülebilmektedir.
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Tablo 1. Test binalarının genel özellikleri
Bina Özellikleri

TB-1

TB-2

TB-3

Plan Boyutları
(m x m)

3.5x4.1

3.65x4.2

5x10

Kat Yüksekliği
(m)

2.7

3

2.85

Radye Temel Kalınlığı
(mm)

600

600

800

Döşeme Kalınlığı
(mm)

140

180

250

Ortalama Beton Basınç
Dayanımı (MPa)

17

10

18

Boyuna Donatı Akma
Dayanımı (MPa)

290

350

447 (nervürlü)

Enine Donatı Akma
Dayanımı (MPa)

370

350

444 (nervürlü)

Kolon Enkesiti
(mm x mm)

250x500
300x650

200x300

250x400

Kolon Boyuna
Donatısıa

6ϕ16

4ϕ14

8ϕ14

ϕ8/300

ϕ 10/200

ϕ8/320

150x500

200x500

250x500

Üstte: 2ϕ10+1ϕ12
Altta: 2ϕ12

Üstte: 5ϕ12
Altta: 4ϕ12

Üstte: 7ϕ18
Altta: 4ϕ18

Kiriş Enine Donatısıb

ϕ8/300

Φ10/200

ϕ8/150

Temel Üstü Kolon
Boyuna Donatı
Bindirme Boyuc

Sürekli

75 ϕ

Sürekli

Kat Hizası Kolon
Boyuna Donatı
Bindirme Boyuc

32-60 ϕ

50 ϕ

60 ϕ

Kolon Eksenel Yük
Seviyesid (%)

~%6-10

~%23

~%25-45

Kolon Enine Donatısıb
Kiriş Enkesiti
(mm x mm)
Mesnette Kiriş Boyuna
Donatısıa

: Donatı adet ve çapı olarak verilmiştir
: Etriye çapı/aralığı olarak verilmiştir
c
: Donatı çapının katı olarak verilmiştir
d
: Eksenel kuvvet/beton kesitin eksenel kuvvet kapasitesi x 100 olarak hesaplanmıştır.
a

b
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TB-3 test binasında kiriş eğilme kapasitelerinin kolonlara göre çok daha büyük olmasından
dolayı gözlemlenebilen hasar birinci kat kolonlarının uç bölgelerinde yoğunlaşmıştır. İlk
eğilme çatlakları eksenel yük seviyesi görece düşük olan kolonlarda %0.125 öteleme
adımında gözlemlenmiştir. %0.5 öteleme adımında kuvvetli eksen etrafında eğilen kolonlarda
kesme etkisinin belirtisi olan eğik çatlaklar oluşmuştur. Eksenel yük seviyesi yüksek olan ve
kuvvetli ekseni etrafında eğilme davranışı sergileyen kolonlarda düşey çatlaklar ile birlikte
beton ezilmesi %0.75 öteleme adımında meydana gelmiştir. S106 kolonunda %0.9 öteleme
adımında betonda pas payı atması ve donatı burkulması başlangıcı gözlemiş ve deneyin
tersinir tekrarlı yükleme aşaması sonlandırılmıştır. Bu adımdan sonra yükleme sisteminin test
binası ile çekme etkilerini aktaracak bağlantısı kesilmiş ve tek yönlü itme yüklemesine
geçilmiştir. Bu yükleme aşamasında %0.9 öteleme oranının hemen sonrasında kolon uç
bölgelerinde hasar hızlı bir şekilde ilerlemiş ve bu durum binanın davranış eğrisine yatay
dayanımda düşüş olarak yansımıştır. Hızlı gerçekleşen dayanım kaybı neticesinde TB-3
binasında %1.45 ötelenme oranına gelindiğinde ani bir şekilde meydana gelen toptan göçme
durumu gözlenmiştir. Deney sonrasında göçme anına ait görsel kayıtlar incelendiğinde birden
çok kolon göçme mekanizmasının birbiri ardına gerçekleşerek toptan göçmenin yaşandığı
belirlenmiştir. En ağır hasarın gözlemlendiği kolonlarda yüksek eksenel basınç gerilmesi
altında ani kabuk betonu dökülmesi ile tetiklenen göçme durumunu diğer kolonlarda eğik
çatlak düzleminde meydana gelen kesme tipi güç tükenmesi izlenmektedir. Bu göçme
mekanizmaları anlık olarak gerçekleşmekte ve oldukça gevrek bir toptan göçme durumu
gözlenmektedir. Bu anlık durum binaya ait taban kesme kuvveti-birinci kat ötelenme oranı
eğrisinin aniden sıfır değerine düşmesinden de görülebilmektedir (Şekil 6). TB-3 binasında
göçme gerçekleşmesinden sonraki durum Şekil 8’de görülebilmektedir.
Deney Sonuçlarının Tartışılması
TB-1 ve TB-2 binaları incelendiğinde benzer yapısal kusurları olmasına rağmen (düşük
dayanımlı beton, düz yüzeyli donatı ile yetersiz enine donatı ve detayları gibi), deney
sonuçları bu iki yapının oldukça farklı davranış gösterdiğini açıkça ortaya koymuştur. TB1’de göreli öteleme oranı %1.50’a ulaştığında yapı elemanlarında kabuk betonu atması ve
kolon ve kirişlerde boyuna donatıların burkulması gerçekleşirken, TB-2’de göreli kat öteleme
oranı %4.0’e ulaştığında bile ciddi bir beton kabuk atması ve/veya donatı burkulması
görülmemiştir. Hatta, TB-2’de ölçülen eleman uç dönmeleri TB-1’den daha büyük olarak
kaydedilmesine rağmen görülebilen hasar TB-1’de daha büyüktür. Davranıştaki bu fark
yapıların farklılıkları dikkate alınarak irdelenebilir. İlk olarak test edilen binaların kolon
eksenel yük seviyeleri birbirinden farklıdır. TB-1’de kolon eksenel yük oranları 0.060.10fcmAg iken TB-2’de bu oran 0.23fcmAg mertebesindedir. İkinci olarak yapıların eleman
kapasite hiyerarşisi birbirinden farklıdır. TB-1’de kolonlar kirişlerden daha güçlü iken TB2’de kirişler kolonlardan daha güçlüdür. Üçüncü fark ise kolon boyuna donatılarının
detaylarındaki farktır. TB-1’in ilk (en alt) katının kolonlarının boyuna donatıları bindirmeli ek
olmadan doğrudan üst kata devam etmektedir (süreklidir). TB-2’de ise temelden çıkan
donatılar 75 boyunda bir düz kısmı olan ve ucunda 180 derece kancası olan bindirmeli ek
detayına sahiptir. Dördüncü fark ise binalar arasındaki inşa kalitesi farkıdır. TB-1’nin inşa
kalitesi TB-2’nin inşa kalitesine göre belirgin olarak kötüdür. Beşinci ve sonuncu fark ise
beton dayanımlarındaki farktır. TB-1 için ortalama beton basınç dayanımı 17 MPa olarak elde
edilmiştir. Bu dayanım TB-2’de 10 MPa’dır. Tüm bu farklar göz önüne alındığında ilk iki
farktan dolayı, deney sonuçlarının aksine, TB-1’in TB-2’ye göre daha sünek davranış ortaya
koyması beklenmektedir.
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Şekil 6. Test binalarına ait davranış eğrileri ve son ötelenme adımında kolon hasar durumu
Dolayısıyla bu farklar deneylerde gözlemlenen sonuçları açıklamamaktadır. Üç, dört ve
beşinci farklar ise iki yapı arasındaki davranış farklarını açıklamaya yardım etmektedir.
Beşinci fark; beton basınç dayanımları arasındaki farktır. Buna göre, daha düşük dayanımlı
(TB-2) betonunu yaklaşık normal dayanımlı bir betona göre (TB-2) daha sünek bir gerilme –
şekildeğiştirme eğrisine sahiptir. Bu durum TB-2’nin TB-1’den daha sünek davranmasını
açıklamaya bir miktar yardım etmektedir. Dördüncü fark; iki yapı arasındaki imalat kalitesi
farkıdır. TB-1 binasında kolon ve kirişlerde beton örtü kalınlıkları (paspayları) çok
düzensizdir. Bazı bölgelerde bu kalınlıklar 2-3 mm’ye kadar düşmektedir. Bu durum eleman
boyuna donatılarının burkulmasını ve kabuk betonunun ezilmesini kolaylaştırmaktadır
(hızlandırmaktadır). Üçüncü fark ise kolon boyuna donatı bindirmeli ek detaylarının
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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arasındaki farktır. Ucunda 180 derece kanca olan düz donatılı bindirmeli eklere sahip
bağlantılarda donatının düz kısmının beton ile yapışma dayanımını donatının akma
dayanımına ulaşmasından çok önce kaybetmektedir. Uçtaki 180 derecelik kanca az
deformasyon yapan yarı rijit bir bağlantı şeklinde çalışmaktadır. Bu durumda, bu tür
bağlantıya sahip elemanlarda, yatay yük etkisi altında, donatının düz kısmı yapışma
dayanımını donatının akmasının çok öncesinde kaybettiği ve uçtaki kancanın yarı rijit bir
mesnet oluşturmasından dolayı donatı bindirme boyunca akma dayanımına kadar düzgün
uzama ile deforme olmaktadır. Bindirme boyunun uzun olması durumunda (TB-2 gibi) donatı
üzerinde büyük şekildeğiştirme olmadan sıyrılmadan gelen büyük deformasyon eleman alt
ucunda tek bir çatlakta toplanmaktadır. Bu durum kolonların büyük donatı ve beton
şekildeğiştirmeleri olmadan büyük uç dönmeleri yapmasına dolayısıyla büyük kat
yerdeğiştirmeleri yapmasına sebep olmaktadır.

Şekil 7. %4 ötelenme oranında TB-2 binası

Şekil 8. TB-3 binasında göçme durumu [25]
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TB-1 ve TB-2 binalarına göre daha büyük kolon eksenel yük seviyesinin bulunduğu ve
etriyelerin daha seyrek yerleştirildiği TB-3 binası da beklendiği gibi sünek olmayan bir
davranış sergilemiştir. Bu yapıda TB-1 ile benzer şekilde birinci kat boyunca bindirmesiz
sürekli boyuna donatı (nervürlü S420 sınıfındadır) bulunmaktadır. Diğer binalara göre kesme
etkisi daha etkin olduğu için eğik kesme çatlakları gözlenmiş ve göçme durumuna giderken
düşük eksenel yük seviyeli kolonlarda eğik kesme düzlemi üzerinde kayma meydana
gelmiştir. Yüksek eksenel yük seviyeli kolonlarda gözlemlenen ileri beton hasarı ve burkulma
ile birlikte %1.0 ötelenme oranına erişmeden yatay yük dayanımında düşme gözlenmiştir.
Sünek olmayan ve oldukça sınırlı yerdeğiştirme kapasitesine sahip TB-3 binasının
davranışında eğilme etkilerinin yanında kesme deformasyonlarının diğer binalara göre daha
fazla oluğu görülmüştür.
SONUÇLAR
Türkiye’de gerçekleştirilen üç tam ölçekli bina testine ait bilgiler ve deney sonuçları
sunulmuş olup, test binalarının depremi benzeştiren yükler altındaki davranışına ait önemli
noktalar açıklanmıştır. Düşük malzeme dayanımı, yetersiz sargılama donatısı, yüksek eksenel
yük seviyesi, zayıf kolon-güçlü kiriş çerçeve sistemi gibi birçok önemli yapısal yetersizliği
bünyesinde bulunduran test binaları, mevcut durumdaki birçok betonarme binayı temsil
etmektedir. Test sonuçları bu tür yetersizliklere sahip binaların deprem etkisi altında sünek
olmayan davranış sergileyerek ağır hasar seviyesine veya göçme durumuna ulaşabileceğini
açık bir şekilde göstermektedir. Sünek olmayan test binalarında deney sırasında hasarın
gelişimi birbirinden farklı olarak gerçekleşmiştir. Hasar gelişimlerindeki bu farklar imalat
sırasındaki oluşan küçük farklar (bindirmeli ek detayı gibi), düşey taşıyıcıların enine donatı
yetersizliği ve eksenel yük seviyeleri ile açıklanabilmektedir. Ülkemizdeki ve dünyadaki
mevcut yapı değerlendirme dokümanları hasar gelişimini etkiyen bu parametrelerin bir
kısmını dikkate alırken bir bölümünü de (bindirmeli ek detaylarının etkisi gibi) dikkate
almamaktadır. Bu dökümanların tüm bu etkileri dikkate alacak şekilde geliştirilerek, mevcut
yapıların deprem etkileri altında sağlıklı bir değerlendirmeden geçirilmesi ivedi bir
gereksinim olarak ortada durmaktadır.
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This paper presents a short review of the Unified Mechanics Theory. Classical
mechanics is based on the work of Isaac Newton “The Principia” that was published on 5 July
1687. In which, Newton stated the three universal laws of motion. These three laws describe
the relationship between any object, the forces acting on the object and the resulting motion.
These three laws are the basis for classical mechanics. All subsequent mechanics theories,
such as Hamiltonian mechanics, Lagrangian mechanics, theory of elasticity, and theory of
plasticity are all based on these three universal laws without modifications.
The second law

and the third law

are the basis of continuum

mechanics. Robert Hooke actually came up with the Hooke’s law
in 1678 , which
is before Newton published “The Principia” . Of course, Hooke’s law is nothing but more
generalized case of Newton’s third law.
Newton did not account for energy loss in his equations. As a result, for example
according to Newton’s second law an initial velocity given to a football continues to infinity,
or if an arrow and a feather of the same mass are dropped from a height they will reach the
ground at the same time. According to Newton’s third law (which is also Hooke’s law), , If
we have a single degree of freedom spring we can calculate the deflection in the spring for a
given force. However, the spring degrades continuously after load is applied. If we measure
the deflection of the spring the first day put in service, probably we will get the deflection
value predicted by Newtonian mechanics. However, if we measure the deflection of the spring
near the end of its fatigue life it will be much larger and finally the spring will fatigue and
break into two pieces. However, according to Newtonian mechanics the deflection of the
spring does not change. Of course, we know that these are not physically possible This is
because the Newton’s laws do not account for past, present, or future energy loss in the
system. The change in the response of a system (deflection in the spring example or how a
ball slows down) actually does not happen instantaneously it happens continuously according
to the laws of thermodynamics. First law of thermodynamics defines the conservation of
energy and the second law (also referred as entropy law) defines the relations governing the
degradation of a system.
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In the last 150 years there were many attempts to unify Newtonian mechanics and
thermodynamics. For example, Gurson-Tvergaard-Needleman model, Johson-Cook model,
Paris law, structural fragility curves and many others, are all failure prediction models. All of
them are phenomenological models and require testing to determine evolution of degradation.
They are also all system specific, loading type specific and case specific models. Another
popular curve fitting method is the damage mechanics theory proposed by L. M. Kachanov in
1958 and later improved by J. Lemaitre,and J. L. Chaboche, (1985) and others. Material
needs to be tested to failure to create a damage potential surface for each loading type
(mechanical, thermal, electrical or radiation) the same way a yield surface is created. Then
this potential surface is used to integrate degradation behavior into Newtonian mechanics
equations. This polynomial potential surface has dozens of parameters obtained from testing,
and most of these parameters have no physical meaning.
Laws of Unified Mechanics Theory
Unifed Mechanics Theory, unifies the universal laws of motion of Newton and
Thermodynamics in a succinct form, as follows,
Second law of unified mechancis theory
Third law of unified mechanics theory
Where

is the Thermodynamics State Index (TSI). given by


]

Where
are entropy per unit mass, specific mass, Boltzmann’s constant, and
Avagadro’s number, respectively. TSI is the normalized second law of thermodynamics
derived from Boltzmann’s equation. It start with zero and reaches the value of one when
entropy generation rate becomes zero according to the second law of thermodynamics.
Thermodynamics state index is not a phenomenological curve fitting parameter, it must be
calculated from the fundamental equation of the system. Unified mechanics theory postulates
that all problems in physics can be modeled on a 5 axis coordinate system.
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Figure 1 Unified mechanics theory coordinate system
Newtonian mechanics space-coordinate system does not give any information about
thermodynamic state of a system. Therefore TSI axes is needed. For example a 5 year old
with stage 4 cancer and 100 year old will be at different points on the time axis but they will
be at the same coordinate of 0.999 point on the TSI axis.
As Callen (1985).summarizes succinctly, “the basic problem of thermodynamics is the
determination of the equilibrium state that eventually results after the removal of internal
constraints in a closed composite system. This basic problem can be solved if the entropy of
the system is known as a function of the intrinsic parameters of the system. The relation that
gives the entropy as a function of the system parameters is known as a fundamental relation. It
therefore follows that if the fundamental relation of a particular system is known all
conceivable thermodynamic information about the system can be obtained from it. Essentially
if the fundamental relation of a system is known every thermodynamic attribute is completely
and precisely determined”.

Figure 2 Schematic view of a closed system, Callen (1985)
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Figure 3 Energy landscape
In figure 2 we have an isolated, adiabatic, closed thermodynamics system with 2 chambers. If
we drill holes in the separation wall the pressure, temperature, chemical concentration and all
other variables will travel from higher concentration to lower concentration until
thermodynamic equilibrium is reached. This process will take place following an energy
landscape, figure 2 and over time. This travel over the energy landscape will follow laws of
thermodynamics and finally reach an equilibrium point consistent with the supplied external
energy (load). During this process thermodynamic state index will go from zero to one.
During the travel, to reach the equilibrium, entropy of the system will increase and entropy
generation rate will continuously decrease. We can simulate this process without an actual
experiment. Of course, this requires us to know the fundamental relation of the particular
system. Fortunately, we can derive this fundamental equation from physics fundamentals
without any empirical curve fitting process.
Unified mechanics theory assumes that laws of thermodynamics are universal and all
systems are thermodynamics systems that obey these laws. The entropy production is a nonnegative quantity based on irreversible thermodynamic and thus serves as a basis for the
systematic description of the irreversible processes occurring in a solid system. A
thermodynamic framework can be formulated for Newtonian mechanics of solid materials,
where the equations can account for past, present and future of the system. Entropy
production and its rate are used to determine the thermodynamic state index of the system. As
a result, there is no need for physically meaningless empirical parameters to define a
phenomenological damage potential surface or test data to “predict” failure. It is important to
point out that because unified mechanics theory uses second law of thermodynamics from
Boltzmann’s equation which is also the fundamental equation for statistical mechanics, TSI is
actually statistical in character.
The unified mechanics theory is founded on the basic premise that a system obeys the
laws of thermodynamics. Entropy in a system changes for two reasons. First, because entropy
flows into the system. Second, it changes because there is an entropy source due to
irreversible phenomena inside the volume element. The entropy source is always a nonnegative quantity, since entropy can only be created, never destroyed and when the entropy
generation rate goes to zero system “fails”, reaches 1 state. It is important to point out that
A3-4
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“failure” is an arbitrary definition and it is up to the engineer to define it for the specific
application at hand. In order to relate the entropy source explicitly to the various irreversible
processes that occur in a solid system, one needs the macroscopic conservation laws of mass,
momentum and energy in local, i.e. differential form. These conservation laws contain a
number of quantities such as the diffusion flow, the heat flow, the stress tensor, and the
electromagnetic tensor which are related to the transport of mass, energy and momentum. The
entropy source may then be calculated by using the thermodynamics Gibbs relation. The
entropy source strength can thus serve as a basis for the systematic description of the
irreversible processes occurring in a solid system. Yet the entropy balance equation and laws
of conservation cannot alone be used to solve the initial and boundary value problem, since
this set of equations contain the irreversible flux as unknown parameter. These equations must
be tied to the system specific (in this case solid continuum) Newtonian mechanics
relationships to be meaningful and facilitate the solution of initial and/or boundary value
problems.
If we give the example of the concrete cylinder tested to failure under compression, to
able to simulate this process we need the basic material properties such as, elastic modulus,
poisons ratio, fatigue fracture entropy and others. However, to be able to derive the
fundamental equation of the system we need to identify the entropy generation mechanisms.
We admit that this can be challenging for many mechanics problems. Therefore, it is a new
research field. In the concrete cylinder example, there will be entropy generation due to
mechanical work (stress and strain), temperature generation and other micro mechanisms that
cannot be measured with macro level strain observed, such as deformation of individual
aggregate particles, relative deformation between individual aggregate particles, chemical
reactions and other micro mechanisms.
Computational Aspects
In order to be able to calculate the entropy generation rate at each element in a finite
element analysis, we have to define entropy generation rate as an unknown at each node in
addition to other nodal displacements. This is the reason for needing five degrees of axes in
unified mechanics theory. Because thermodynamic state index is a linearly independent
variable and cannot be represented by time axis. However, in order to reduce the
computational complexity it is acceptable to define thermodynamics state index at Gauss
integration points for most engineering purposes.
Figure 4 shows comparison between life cycle test data and simulations for a flip chip
microelectronics solder joint. In figure 4, vertical axis is the time to failure in hours and
horizontal axis is test temperature.
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Figure 4 Comparison of test data and simulation using unified mechanics theory
Conclusions
In this paper we tried to summarize the main points of the unified mechanics theory
which has been under development since 1997. The readers who are interested in the topic
are referred to following references.
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KABARCIK DİNAMİĞİ VE KAVİTASYONLU AKIŞLARDAKİ SON
GELİŞMELER
Can Fuat Delale
Makine Mühendisliği Bölümü, MEF Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
Acoustic and hydrodynamic cavitation models are reviewed in the light of new developments
in bubble dynamics. In particular, these models, which are based on the novel reduced order
gas pressure law, are applied to typical acoustic pressure signals and to cavitating nozzle
flows. Results obtained lie between those obtained by the isothermal and adiabatic laws depending

on the Peclet number.

Keywords: Bubble dynamics, bubble gas pressure law, acoustic cavitation model,
hydrodynamic cavitation, cavitating nozzle flows.
ÖZET
Kabarcık dinamiğindeki son gelişmeler ışığında akustik ve hidrodinamik kavitasyon modelleri
gözden geçirilmiştir. Özellikle, kabarcık dinamiğindeki yeni indirgenmiş gaz basıncı
değişimi yasası kullanılarak inşa edilen bu modeller, tipik akustik basınç sinyallerine ve
kavitasyonlu lüle akışlarına uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Peclet sayısına bağlı olarak
klasik eşsıcaklık ve adyabatik gaz yasaları arasında değişim göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Kabarcık dinamiği, kabarcık gaz basıncı yasası, akustik kavitasyon
modeli, hidrodinamik kavitasyon, kavitasyonlu lüle akışları.
GİRİŞ
Kavitasyon hemen hemen sabit sıcaklıkta sıvının aynı sıcaklıktaki doymuş buhar basıncının
altına düşmesiyle buhar kabarcıkları oluşması, bu kabarcıkların büyümesi ve daha yüksek bir
basınç bölgesine sürüklendiklerinde büzülüp çökmesi olayıdır. Çökme sonucu oluşan şok
dalgaları civardaki cidarı zamanla tahrip eder. Kavitasyonun zararlı etkilerine karşın, özellikle
tıp alanında, şok dalgalarının litotripsisi (böbrek taşı kırma) gibi yararları da mevcuttur.
Kavitasyon çok çalışılmış bir alan olmasına rağmen hala çözülmesi zor problemler
arzetmektedir. Tek kabarcık basınç değişimlerindaki belirsizlikler ve kabarcık bulutlarının
davranışı örnek gösterilebilir.
Bu sunumda akustik ve hidrodinamik kavitasyondaki son gelişmeler, özellikle Delale ve
Pasinlioğlu [1] tarafından önerilen indirgenmiş kabarcık gaz basıncı değişimi yasasına bağlı
olarak ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu indirgenmiş gaz basıncı değişimi
kullanılarak akustik kavitasyon modeli kurulmuş ve tipik bir basınç sinyali altında
denenmiştir. Ayrıca yeni kabarcık gaz basıncı değişimi yasası kullanılarak kavitasyonlu lüle
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akışları ele alınmıştır. Her iki denemeden elde edilen sonuçlar, Peclet sayısına bağlı olarak
klasik eşsıcaklık ve adyabatik gaz yasaları arasında değişim göstermektedir.
KABARCIK DİNAMİĞİ VE AKUSTİK KAVİTASYON
Akustik kavitasyon [2-4] ya da bir sıvıda basınç dalgalarıyla uyarlanmış gaz kabarcıklarının
titreşimi, sonokimya [5], sonoaydınlanma [6-7], ve medikal ultrason [8-9] gibi çeşitli
alanlarda güncelliğini korumaktadır. Birkaç mikron boyutundaki kabarcıklar, özellikle
ultrasonik frekanslarda, mertebece büyük değişimlere uğrayarak büyür ve büzülürler. Küresel
kabarcıklar için bu büyüme ve büzülmelerin dinamiği Rayleigh-Plesset [10-14] tipi
denklemlerle verilir. Kabarcık içindeki sıvının sıkıştırılamaz olduğu varsayılırsa, küresel
kabarcık dinamiği

  3 R 2  4 R  2  1  1   
RR
2
Re R We  R R 3  2

1  Cp

1  R 3   2  0

(1)

normalize edilmiş Rayleigh-Plesset denklemiyle belirlenir. Burada R bir R0 başlangıç
kabarcık yarıçapına göre normalize edilmiş kabarcık yarıçapını, t değişkeni  karakteristik
zamana göre normalize edilmiş zamanı,    ise normalize edilmiş zamana göre türevi
göstermektedir. Kavitasyon sayısı  , Reynolds sayısı Re ve Weber sayısı We
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biçiminde ve C p (t ) basınç katsayısı, p (t )  p0 tetikleyici akustik basıncı göstermek üzere,
p0  p (t )
(3)
1
 2
2  U 0
olarak tanımlanır. (3) denkleminde p0 ve pv sırasıyla başlangıçtaki sıvı basıncını ve kısmi
buhar basıncını,   sıvı yoğunluğunu, S  yüzey gerilim katsayısını,   sıvı viskozitesini ve
U 0  R0 /  karakteristik hızı göstermektedir. Rayleigh-Plesset denklemindeki  ise
politropik üs olup    (  izentropik üs olmak üzere) adyabatik hal değişimini,   1 ise
izotermal hal değişimini gösterir. Her iki hal değişimi de kabarcık dinamiğinde ısıl sönüm
etkisini gözönünde bulundurmamaktadır. Kabarcık dinamiğinde ısıl sönüm etkisini, kabarcık
içindeki basıncın düzgün dağıldığı varsayımına bağlı kalarak gözönünde bulunduran çeşitli
karmaşık modeller inşa edilmiştir [15-21]. Bu modellerin sayısal çözüm zorluğu ve hesapları
için gerekli bilgisayar zamanı gözönüne alındığında, gaz basıncı ve sıcaklığı için
basitleştirilmiş ifadelere gereksinim duyulmaktadır. Böyle bir gaz basıncı hal değişimi yasası
Delale ve Pasinlioğlu [1] tarafından önerilmiştir. Bu yasada, başlangıçtaki normalize gaz
basıncı pg 0 ve sıvı sıcaklığına göre normalize edilmiş kabarcık cidar sıcaklığı TR olmak
C p (t ) =

üzere, kabarcık içindeki normalize gaz basıncı pg
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1

2(1 f ) 
TR


pg  pg 0


R



3

(4)

ifadesi ile verilmektedir. Politropik üs

=

2 (1  f )

(5)

 3  1  2 f 

ifadesi ile verilmekte olup f Peclet sayısına ve karakteristik zamana bağlı bir parametreyi
göstermektedir. Özellikle, f    (  = ) adyabatik hal değişimine, f  1 / 2 ve T R  1
(  =1 ) ise izotermal hal değişimine tekabül etmektedir. Akustik kavitasyon kabarcıkları için
kabarcık cidarındaki buharlaşma/yoğuşma ısısının sıvının yüksek iletim katsayısı gözönüne
alındığında ısı iletiminin sıvı tarafına olacağı varsayıldığında, normalize edilmiş kabarcık
cidar sıcaklığı TR için Plesset-Zwick (PZ) denklemi [22,23]
t

TR (t )  1  B 
0

L( )  v ( ) R 2 ( )(dR / d )
t

[  R ( )d ]
4

12

d

(6)



şeklini alır. Burada
 L    v0 
R0
B= 



 T0cp 0    0     1 2
0




(7)

ile verilmekte olup cp0 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. Akustik modelde sıvının sıkıştırılabilirliği (akustik ışıma sönümü) gözönüne
alındığında, küresel kabarcık dinamiği için Rayleigh-Plesset (RP) (1) denklemi yerine KellerMiksis (KM) [11] denklemi

4 M   3  M 
8M   2  4(1  MR ) 2 M  R

1  MR  (Re) R  RR  2 1  3 R  3(Re) R  R   (Re)  (We)  R






3
3
1
1


 


2(1 f ) 
2(1 f ) 


T
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 (1  MR )C p
2(1  MR ) 1  R
 (1  MR )
R
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(We)  R 
2
2
R
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kullanılabilir. Burada Mach sayısı M  U 0 / c  şeklinde tanımlanmış olup c  sıvı içinde sesin
yayılma hızını göstermektedir. Yukarıdaki (6)-(8) denklemleri, viskoz ve akustik sönüme ilaveten
Delale-Pasinlioğlu [1] tarafından (4) ve (5) denklemleriyle önerilen kabarcık içindeki gaz basıncı hal
değişimiyle ısıl sönümü de içeren yeni akustik kavitasyon modelini oluşturmaktadır. Verilen bir
akustik basınç sinyalinin C p (t ) basınç katsayısı için akustik modelin çözümü KM denklemi (8)’in
başlangıç değer problemiyle PZ ifadesi (6) birlikte çözülür. Genellikle küresel kabarcığın dengede
olduğu varsayılarak KM denklemi için R (0)  1 ; R (0)  0 başlangıç koşulları alınır. Akustik
modelin çözümü için KM denkleminin başlangıç değer problemi için Runge-Kutta-Fehlberg
uyarlanmış adım büyüklüğü yöntemi ve PZ’deki integralin hesabı için uygun integrasyon yöntemi
kullanılır (bu çalışmada Simpson’un 3/8 integrasyon kuralı kullanılmıştır). Uygulama olarak
T0´=25oC sıcaklığındaki suda, su-buhar/hava kabarcıklarının akustik kavitasyonunu göz önüne
alacağız. Bu durumda doymuş buhar basıncı pv´=0.0316 bar, yüzey gerilim katsayısı S´=0.072
N/m, suyun viskozitesi μℓ´=8.9×10-3 kg/m-s, kavitasyon sayısı σ = 0.656, başlangıç denge
kabarcık yarıçapı R0´=40 μm ve karakteristik zaman Θ´= 2.3 μs olarak alınmaktadır. Bu veriler

altında Reynolds sayısı Re=780, Weber sayısı We=166 ve Peclet sayısı Pe=31.83
değerindedir. Tetikleyici akustik basınç katsayısı için Şekil 1’de gösterilen [19]
  t  130  2 
C p (t ) = - 0.662 exp  - 
  ;
  43.5  

0  t  300

(9)

ifadesi kullanılmaktadır.

Şekil 1. Akustik basınç katsayısının normalize edilmiş zamana göre değişimi.
Şekil 2(a)-(b) bu koşullar altında önerilen akustik modelde bulunan kabarcık yarıçapı ve
kabarcık duvar sıcaklığının zamanla değişimini, Peclet sayısına bağlı f parametresinin değişik
değerleri (f=0.5, 1 ve 10) ve sabit sıvı sıcaklığındaki fiziksel özellikler için göstermektedir.
Özellikle, f arttıkça (Peclet sayısı arttıkça) kabarcık yarıçapındaki titreşim genliğinin düştüğü,
kabarcığın büyüme ve büzülme hızlarının şiddetinin azaldığı ve kabarcık duvar sıcaklıklarının
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düştüğü görülmektedir. Büyük f değerlerinde adyabatik yasaya yaklaşılmaktadır. Ancak bu
durumda bulunan cidar sıcaklıkları beklenenin çok üzerinde gerçekleşmektedir. Şekil 3 (a) ve
(b)’de ise aynı koşullar altında önerilen akustik modelde bulunan kabarcık yarıçapı ve
kabarcık duvar sıcaklığının zamanla değişimini, f parametresinin aynı değişik değerleri
(f=0.5, 1 ve 10) ancak değişken cidar sıcaklığındaki fiziksel özellikler için göstermektedir. Bu
durumda büzülmedeki kabarcık cidar sıcaklığı değerlerinde ciddi düşüş gözlenmekte olup f
parametresinin değerleriyle değişen yeni mekaniksel denge durumları oluşmaktadır.

(a)
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(b)

Şekil 2. Su buharı/hava kabarcığının, (9) denklemi ile verilen akustik basınç katsayısı altında
indirgenmiş gaz basıncı yasasıyla f parametresinin farklı değerleri ( f = 0.5, 1.0, 10.0) ve
sabit sıvı sıcaklığındaki fiziksel özellikler kullanılarak Re=780, We=166 ve Pe=31.83
değerlerinde (a) normalize yarıçapın, (b) normalize kabarcık cidar sıcaklığının zamanla
değişimi.

(a)
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(b)

Şekil 3. Su buharı/hava kabarcığının, (9) denklemi ile verilen akustik basınç katsayısı altında
indirgenmiş gaz basıncı yasasıyla f parametresinin farklı değerleri ( f = 0.5, 1.0, 10.0) ve
değişken kabarcık cidar sıcaklığındaki fiziksel özellikler kullanılarak Re=780, We=166 ve
Pe=31.83 değerlerinde (a) normalize yarıçapın, (b) normalize kabarcık cidar sıcaklığının
zamanla değişimi.
HİDRODİNAMİK KAVİTASYON VE SANKİ-BİR-BOYUTLU KAVİTASYONLU
LÜLE AKIŞLARI

Hidrodinamik kavitasyon akış halindeki bir sıvı basıncının, sıvı sıcaklığındaki doymuş buhar
basıncının altına düşmesiyle buhar kabarcıkları oluşması, bu kabarcıkların büyümesi ve
yüksek basınçtaki bölgelere sürüklendiklerinde büzülerek çökmesi olayıdır. Hidrodinamik
kavitasyon pompalarda, pervanelerde, çarklarda ve Venturi tüplerinde oluşabilir.
Matematiksel hidrodinamik modellerin [24-29] sınanması için geometrik basitlik
arzettiklerinden dolayı sanki-bir-boyutlu lüleler kullanılır. Burada sanki-bir-boyutlu daimi
lüle akışlarını gözönüne alacağız (daimi olmayan sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu lüle akışları
Pasinlioğlu vd.[30] bildirisinde incelenmiştir). Kabarcık çekirdekleşmesi ve kabarcık/kabarcık
etkileşmeleri gözönüne alınmaksızın iki-fazlı homojen sıvı modeli kullanılarak sanki-bir
boyutlu daimi lüle akış denklemleri

 uA  1   0
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du
1 dC p

2 dx
dx

u

(11)

  1 

(12)

ve
R 3 (1   )





1  0

0

  03 .

(13)

olarak yazılabilir. Yukarıdaki karışım yoğunluğu , lüle ekseni boyunca akış hızı , kabarcık
yarıçapı , lüle kesit alanı ve lüle eksen uzunluğu aşağıdaki gibi normalize edilmiştir:

=


u
, u=
U 0


,

R=

R
,
R0

A=

A
A0

ve x 

x
.
R0

(14)

Burada tüm
büyüklükler boyutlu büyükükleri göstermekte olup
lüle girişindeki
lüle girişindeki ortalama hızı,
lüle giriş kesit alanını
ortalama kabarcık yarıçapını,
karakterize etmektedir. Bu durumda (11) denklemindeki basınç katsayısı, p( x) lüle ekseni
boyunca statik basıncı göstermek üzere,

C p ( x) =

p0  p( x)
1
 2
2  U 0

(15)

olarak yazılabilir. Küresel kabarcık dinamiği için Keller-Miksis (8) denklemi kullanılır ve
normalize kabarcık cidar sıcaklığı T R  1 alınırsa, (10)-(13) denklemleri aşağıdaki başlangıç
değer problemine indirgenebilir:
dR

dx

(16)

2 (1   0 )   0 R 3  (1   0 )  dA
6  0 (1   0 ) R 2


dx
A2
A2
dx

(17)

dC p

3 E1 ( R ,  , x ) 2
 A2 E2 (R, , x)
d

 
2
dx
2R
2 R   0 R 3  (1   0 ) 




2 A2 E2 (R, , x)
(W e ) R   0 R 3  (1   0 ) 

2

1 

 1  3 
R 


A2 E2 ( R , , x)
1 
 1
Cp
  3  
2
 R R  2 R   0 R 3  (1   0 ) 




4 A E3 ( R , , x)

A2
E ( R ,  , x )  dC p


 4


2
3
3
A
( R e ) R   0 R  (1   0 ) 
2   0 R  (1   0 )   (1   0 )
 dx
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 3  

A E4 (R, , x)
2 
2
,

 3  1  
2 
3
  0 R  (1   0 )   R
 2 W e  (W e ) R 
ve C p (0)  0 .

 (0)  0

R (0)  1 ;

(18)

(19)

Yukarıdaki denklem sisteminde
M

  0 R 3  (1   0 )   
1 
A
3


,
E1 ( R ,  , x ) 

M
4M 
3
  0 R  (1   0 )   
1 

(R e) R 
A 


(20)

M

  0 R 3  (1   0 )   
1 
A


,
E2 (R, , x) 

4
M
M 
3
  0 R  (1   0 )   
1 

(R e) R 
A 


(21)

E3 ( R , , x) 

1

M
4M 
  0 R 3  (1   0 )   
1 

(R e) R 
A


,

(22)

ve
E4 (R, , x) 

M

M
4M 
  0 R 3  (1   0 )   
1 

A
(R e) R 


(23)

olarak tanımlanır. Yukarıdaki (16)-(19) denklem sisteminin başlangıç değer çözümünden
kabarcık hacimsel oranı  , normalize edilmiş sıvı-kabarcık karışım yoğunluğu  ve akış hızı u



0 R3
R3
=
,
R 3   03  0 R 3  (1   0 )

  1  

 03

R 
3

3
0



1  0
 0 R  (1   0 )
3

(24)

ve

  0 R  (1   0 ) 
u 
A
3

şeklinde hesaplanır. Sayısal sonuçlarda boyutsuz lüle kesit alanı
A( x) 

1
x  


1  0.5C p min 1  cos  2  
L  



.

aşağıdaki gibidir:
(25)

Lüle kesit alanındaki ifadelerde, kavitasyonlu lüle akışları deneylerinde kullanılmak üzere
, L=700 mm alınmıştır. Başlangıç değer problemi için Runge-Kutta-Fehlberg
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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uyarlanmış adım büyüklüğü yöntemi kullanılmıştır. Uygulama olarak 200C sıcaklıktaki ve
, ortalama giriş hızı
,
lüle girişindeki ortalama kabarcık yarıçapı
olan hava kabarcıklı su akışı gözönüne alınmıştır. Hesaplamalar
kavitasyon sayısı
ve ısıl sönümü karakterize eden (5)
lüle girişindeki hacimsel kabarcık oranı
parametreleri değiştirilerek yapılmıştır. Bu koşullarda Reynolds sayısı
denklemindeki
, Weber sayısı
ve Mach sayısı
değerindedir.
ve basınç katsayısı
sonuçları
ve
Boyutsuz kabarcık yarıçapı
ve değişik değerleri için Şekil 4 ve 5’te gösterilmiştir. Bu sonuçlar Wang
ve Brennen [25] ve Delale vd. [26] tarafından sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu daimi lüle
akışlarındaki kararsızlıklara benzer eğilimler göstermektedir. Şekil (4) (a) ve (b) ‘de
değerinde kararlı sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu daimi lüle akışları
gözlemlenmekte ve, sırasıyla, boyutsuz kabarcık yarıçapı ve basınç katsayısının farklı ısıl
sönüm katsayıları (1, 2, 5, 50) için lüle ekseni boyunca dağılımları görülmektedir (burada
şeklinde tanımlanmıştır). Sönüm katsayısı
boyutsuz lüle ekseni koordinatı
artttıkça (hal değişimi denklemi eşsıcaklık hal değişiminden adyabatik hal değişimine doğru
değiştikçe) lüle kesit alanın değiştiği bölgelerde kabarcık yarıçapının azaldığı ve basınç
katsayısının arttığı görülmektedir. Dolayısıyla sönüm katsayısı azaldıkça kavitasyon şiddeti
artmakta ve lüle çıkışındaki basınç kaybı artmaktadır.
değeri biraz daha arttırıldığında sanki-bir-boyutlu daimi lüle
Ancak aynı koşullarda
akışlarındaki kararsızlıklar gelişmekte ve bu durumda fiziksel olmayan sonuçlar elde
değerinde kararsız sanki-bir-boyutlu
edilmektedir. Şekil (9) (a) ve (b) ‘de
kavitasyonlu daimi lüle akışları gözlemlenmektedir. Bu durumda boyutsuz kabarcık yarıçapı
ve basınç katsayısının farklı ısıl sönüm katsayıları (1, 2, 3, 50) için lüle ekseni boyunca
fiziksel olmayan dağılımları görülmektedir (burada boyutsuz lüle ekseni koordinatı
şeklinde tanımlanmıştır). Böylece yukarıdaki koşullarda
değerinin biraz üzerindeki lüle giriş hacimsel kabarcık oranı değerlerinde sanki-bir-boyutlu
daimi kavitasyonlu lüle akışları kararlı olmayıp sanki-bir-boyutlu daimi olmayan kavitasyonlu
lüle akışlarının simülasyonu gerekmektedir [30].

A4-10

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Delale

(a)

(b)

Şekil 4. Başlangıç hacimsel kabarcık oranı
,
,
ve
değerlerinde (16)-(23) denklemleriyle verilen sanki-bir-boyutlu
kavitasyonlu daimi lüle akışlarında (a) boyutsuz kabarcık yarıçapı ve (b) basınç katsayısı
’nin değişik ısıl sönüm katsayılarında lüle ekseni boyunca değişimi.
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(a)

(b)

Şekil 5. Başlangıç hacimsel kabarcık oranı
,
,
ve
değerlerinde (16)-(23) denklemleriyle verilen sanki-bir-boyutlu
kavitasyonlu daimi lüle akışlarında (a) boyutsuz kabarcık yarıçapı ve (b) basınç katsayısı
’nin değişik ısıl sönüm katsayılarında lüle ekseni boyunca değişimi.
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DAHİLİ TÜRBÜLANSLI ÇEVRİNTİLİ AKIŞLARIN MODELLEMESİ VE
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ABSTRACT
This original research work presents the results of an extensive study of numerical prediction
and modelling of steady, incompressible, and axisymmetric internal turbulent flows with
recirculation in circular-sectioned sudden expansion pipes at three different Reynolds
numbers. Employing the finite-volume method with a hybrid scheme, a computer program
based on the SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) algorithm has
been developed. Numerical 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 boundaries, wall-functions are employed. Numerical
predictions for radial profiles of axial velocity, turbulence kinetic energy, turbulence kinetic
energy dissipation rate, effective viscosity, axial variation of centre-line velocity, locus of
flow reversal, wall static-pressure coefficient, wall-shear stress and friction coefficient
distributions along top walls of the axisymmetric sudden expansion pipe flow configurations
are presented and compared with experimental measurements. The results of numerical
prediction show generally good agreement with experimental data.
Keywords: Internal turbulent flows with recirculation, k- turbulence model, Predictions
ÖZET
Bu orijinal araştırmada, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve
eksenel simetrik dahili türbülanslı çevrintili akışların modellemesi ve sayısal hesaplanması
için üç farklı Reynolds sayılarında kapsamlı hesaplamalar yapılmıştır. Hibrit yöntemiyle
sonlu hacim metodunu 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 cidarlar
yakınında cidar fonksiyonları kullanılmıştır. Dairesel kesitli ani genişlemeli borularda çeşitli
eksenel kesitlerde, eksenel hız, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma
miktarı, efektif viskozite radyal profilleri, simetri ekseni boyunca eksenel hızın değişimi, geri
akışın geometrik yeri, üst cidar boyunca cidar statik-basınç katsayısının değişimi, üst cidar
kayma gerilmesinin dağılımı ile üst cidar sürtünme katsayısının değişimi için sayısal
hesaplamalar sunulmuş ve çeşitli deneysel ölçümlerle karşılaştırılarak incelenmiştir. Sayısal
hesaplamaların sonuçları çeşitli deneysel ölçümlerle genel olarak iyi uyum göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Türbülanslı çevrintili akışlar, k- türbülans modeli, Hesaplamalar
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GİRİŞ
Eksenel simetrik ani genişlemeli bir boruda aşağı akıştaki türbülanslı akış alanı ayrımlı,
çevrintili ve yeniden birleşmeli akış olarak tanımlanan çok karmaşık bir olaydır. Şekil 1’de
gösterildiği üzere, böyle bir akış alanı ayırıcı bir kayma tabakası yüzeyi ile biri çevrintili akış
bölgesi, diğeri ise ana akış bölgesi olmak üzere iki akış bölgesine ayrılabilir. Ayırıcı kayma
tabakası yüzeyinin ani genişlemeli boru cidarına çarptığı noktaya yeniden birleşme noktası adı
verilir. Çevrintili akış bölgesindeki yüksek ters basınç gradyantı türbülans seviyesi ile
istikrarsızlığı arttırarak geri akışa neden olmaktadır. Akış yapışma noktası civarında ve
çevrintili akış bölgesinde üretilen anaforlar yüksek yoğunlukta bir türbülans kaynağı olarak
algılanabilir. Müteakip taşınım, yayınım ve türbülanslı anaforların zayıflaması zaman
ortalama akış özellikleri üzerinde baskın bir etkiye sahiptir. Dairesel kesitli ani genişlemeli
borularda eksenel simetrik dahili türbülanslı çevrintili akış, ısı değiştiricileri, karışım
teçhizatları, iklimlendirme kanalları, hidrolik ve fluidik düzenekler ile yanma odaları gibi pek
çok sayıda önemli mühendislik uygulamalarıyla ilgilidir. Literatürde dairesel kesitli ani
genişlemeli borularda eksenel simetrik karmaşık dahili türbülanslı çevrintili akış üzerine pek
çok deneysel ve teorik çalışmalar yapılmıştır. En çok ilgi çekici çalışmalar arasında olanlar
[1-46] çalışmalarıdır. Bu araştırmanın ana amacı, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda,
standart k- türbülans modelini [47] cidar fonksiyonları sınır koşuluyla beraber kullanarak,
sürekli, sıkıştırılamayan, eksenel simetrik karmaşık dahili türbülanslı çevrintili akışların
sayısal hesaplamasını yapmak ve sayısal hesaplamaların sonuçlarını Gould ve diğerleri [1],
Stevenson ve diğerleri [2] ile Moon ve Rudinger’in [5] deneysel ölçümleriyle karşılaştırmak
ve incelemektir.

Şekil 1. Eksenel simetrik silindiriksel koordinat sistemi ve ani genişlemeli boru akış
geometrisi.
MATEMATİKSEL VE FİZİKSEL MODEL
Hareket Denklemleri ve Türbülans Modeli
Şekil 1’e ilişkin olarak, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve
eksenel simetrik karmaşık dahili türbülanslı çevrintili akışın modellemesi ve sayısal
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 koordinat sisteminde genel bir diferansiyel denklem halinde aşağıdaki
gibi ifade edilebilir:
2
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(1)

Burada, ϕ ; 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. Γϕ ve Sϕ sırasıyla genel değişken ϕ için türbülans yayınım katsayısı ve
kaynak terimidir,  ise akışkanın yoğunluğudur. Eğer ϕ bire, Γϕ ve Sϕ sıfıra eşitlenirse (1)
denklemi süreklilik denklemine indirgenir. Bu araştırmada kullanılan türbülans modeli k-
modelidir [47]. Basınç, basınç düzeltme denkleminden çıkarılmıştır [48,49]. Taşınım
denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo 1’de özetlenmiştir.

Sınır Koşulları
Şekil 1’e ilişkin olarak, incelenen dairesel kesitli ani genişlemeli borularda eksenel simetrik
karmaşık dahili türbülanslı çevrintili akış için sınır koşulları aşağıda takdim edilmiştir. Dört
farklı sınır koşulu kullanılmıştır; giriş düzlemi, çıkış düzlemi, simetri ekseni ve katı cidarlar.
Ani genişlemeli boru girişinde deneysel ölçümlerden düzgün bir eksenel hız dağılımı
belirtilmiş, radyal hız ise sıfıra eşit kılınmıştır. k ve  türbülans büyüklüklerine düzgün giriş
değerleri vermek için ampirik bağıntılar kullanılmıştır. Yani, k = (0.002-0.005) u 2o ve  =
C  k 3 / 2 /0.03R, burada uo büyük çaplı borunun girişinde küçük çaplı borudaki simetri ekseni
üzerindeki hızdır, R ise büyük çaplı borunun yarıçapıdır. Çıkış düzleminde tamamıyla
gelişmiş akış koşullarının hüküm sürdüğünün kabul edilebilmesi için, çıkış düzlemi çevrintili
akış bölgesinden çok uzakta alınmıştır. Yani, çıkış düzleminde radyal hız sıfır kabul edilmiş
ve bağımlı değişkenlerin akış yönündeki tüm gradyantlarının sıfır olduğu varsayılmıştır. Ani
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genişlemeli boru ekseninde simetri kabul edilmiştir. Yani, (  / r ) = v = 0,  burada u, k ya da
 olabilir. Üst ve yan (step) katı cidarlarda 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 [47] 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 [48] 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 [50].
Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Pentium 4 CPU 1.60 GHz kişisel bilgisayarında yapılmıştır. Araştırılan
tum eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışları için kullanılan sayısal ağ dağılımları Şekil
2, 13 ve 24’te gösterilmiştir. Kullanılan tüm sayısal ağlar eksenel simetrik ani genişlemeli
borunun cidarları yakınında ve çevrintili akış bölgesinde yoğun ağ çizgileri
konsantrasyonuyla eşit olmayan aralıklarla oluşturulmuştur. Eksenel ve radyal hız bileşenleri
için kaydırılmış kontrol hacimler kullanılmıştır. Diğer tüm ilgili büyüklükler ağ noktalarında
hesaplanmıştır. Yakınsamış bir çözüm elde etmek için kolon-kolon yöntemi iteratif olarak
kullanılmıştır. Sayısal istikrar elde etmek için u, v, k, ε, P ve µe için sırasıyla 0.3, 0.3, 0.8, 0.8,
0.5 ve 0.5 gevşetme faktörleri kullanılmıştır. Buradaki hesaplamalarda benimsenen yakınsama
ölçütü, tüm hesaplama alanında kalıcı kütlenin mutlak değerlerinin toplamı önceden belirtilen
10-5 değerinden daha küçük olması durumunda iterasyonların bitirilmesi ölçütüdür. Dairesel
kesitli eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışları için optimum ağ-bağımsız bir çözüm elde
etmek için farklı ağ büyüklükleriyle ağ testleri yapılmıştır. Bu araştırmada sunulan tüm
hesaplamalar ağ-bağımsızdır. Tablo 2 araştırılan 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.
N
Akış Durumu
Re
Ağ Büyüklüğü İterasyon
Sayısı
()  (r)
Gould ve diğerleri [1]
11
11 019
40  30
606
Stevenson ve diğerleri [2]
35 900
40  30
467
Moon ve Rudinger [5]
280 000
40  30
367
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu orijinal sayısal araştırmada, dairesel kesitli ani genişlemeli borularda karmaşık dahili
türbülanslı çevrintili akış için üç farklı Reynolds sayılarında kapsamlı hesaplamalar yapılmış
ve hesaplamaların sonuçları Gould ve diğerleri [1], Stevenson ve diğerleri [2] ile Moon ve
Rudinger’in [5] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılmış ve incelenmiştir. Çalışma akışkanı
olarak hava kullanılan eksenel simetrik ani genişlemeli boruda, Gould ve diğerlerinin [1]
deneysel ölçümleri hesaplamalarla karşılaştırılmaya temel esas teşkil etmek üzere birinci
olarak seçilmiştir. Eksenel simetrik ani genişlemeli boru D/d=2 gibi bir genişleme oranına
sahiptir. Girişte akışın Reynolds sayısı Re = 111 019’dur (Re = uo d / ν, burada uo girişte
simetri ekseni üzerindeki hızdır ve d ise giriş çapıdır). Bu akış durumu için sayısal hesaplama
alanı ani genişlemeli borunun giriş düzleminden aşağı akışta 40 basamak (step) yüksekliğinde
4
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(h) bir eksenel mesafeye kadar uzatılmıştır. Şekil 2’de Gould ve diğerlerinin [1] akış durumu
için kullanılan sayısal ağ dağılımı gösterilmiştir. Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ve
bunların Gould ve diğerlerinin [1] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, ani genişlemeli
boru boyunca boyutsuz olarak u/uo ve radyal uzunluk r/R cinsinden, x/h=0.2’den 40’a kadar
değişen eksenel kesitlerde Şekil 3’te takdim edilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan
eksenel hız radyal profilleri ile karşılıkları olan deneyseller arasında çok iyi bir uyum
gözlenmektedir. Bu şekil aynı zamanda, hesaplanan eksenel hız radyal profillerinin ani
genişlemeli akış borusu boyunca kesit karşısında nasıl geliştiklerini de göz önüne sermektedir.
Şekil 4’te ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca hesaplanan simetri ekseni
üzerindeki boyutsuz eksenel hızın (uc/uo) değişimi, aşağı akış yönü mesafesinin (x/h) bir
fonksiyonu olarak çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan boyutsuz simetri ekseni
hızı, simetri ekseni boyunca aşağı akışta takriben x/h=34 kesitinde tamamıyla gelişmiş
değerine ulaşıncaya kadar azalmaktadır. Ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin k0.5/uo eksenel dağılımı Şekil 5’te
sunulmuştur. Şekilden görüldüğü üzere, türbülans kinetik enerji x/h=7 kesitinde minimum
değerine ulaşıncaya kadar yavaş olarak azalmakta, ondan sonrada x/h=13 kesitinde
maksimum değerine ulaşıncaya kadar ani genişlemeli boru simetri ekseni boyunca hızlı olarak
artmakta ve daha sonrada x/h=40 kesitine kadar tekrar azalmaktadır. Eksenel simetrik ani
genişlemeli boru akışı için hesaplanan geri akışın geometrik yeri (u=0) Şekil 6’da verilmiştir.
Üst cidardan ölçülen dikey uzunluk y, basamak (step) yüksekliği (h) ile boyutsuz kılınmış ve
basamak yüksekliği ile boyutsuz hale getirilen aşağı akış mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu
olarak çizilmiştir. Bu şekilde gösterilen içi boş dairelerde eksenel hız sıfır (u=0) olup, bu
dairelerin üstünde kalan bölgede hız (u) pozitiftir, altında kalan bölgede ise hız negatiftir.
Şekilden görüldüğü gibi, hesaplanan akış yapışma uzunluğu giriş düzleminden aşağı akış
yönünde takriben xr/h=7.75 kesitinde oluştuğu bulunurken, deneysel akış yapışma
uzunluğunun ise takriben xr/h=8 kesitinde oluştuğu bildirilmiştir. Hesaplanan türbülans
kinetik enerji radyal profilleri ve bunların Gould ve diğerlerinin [1] deneysel ölçümleriyle
karşılaştırılması, boyutsuz olarak k/u 2o ve radyal uzunluk r/R cinsinden, x/h=0.2’den 40’a
kadar değişen eksenel kesitlerde Şekil 7’de sergilenmiştir. Şekilden görüldüğü üzere,
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profilleri ile karşılıkları olan deneyseller
arasında elde edilen uyum oldukça iyi olmasına rağmen, çevrintili akış bölgesinin girişinde
hesaplanan profiller önce deneysellerin birazcık üstünde kalıyorken, daha sonrada x/h=8’den
12’ye kadar olan aşağı akış yönü eksenel kesitlerinde deneysellerin altında kalmaktadır.
Bunun nedeni kayma tabakasında üretilen türbülans kinetik enerjinin hesaplanan akış alanında
radyal olarak simetri eksenine doğru yayılamamasıdır. Şekil 7 tekrar gözden geçirildiğinde
görülüyor ki, akış ani genişlemeli boru boyunca geliştikçe, türbülans kinetik enerji radyal
dağılımı azalmaktadır. Bu olay aynı zamanda hesaplamalar tarafından da gösterilmektedir.

Şekil 2. Gould ve diğerlerinin [1] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu için sayısal ağ
dağılımı.
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Şekil 3. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Gould ve diğerlerinin [1]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 4. Gould ve diğerlerinin [1] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan simetri
ekseni üzerindeki boyutsuz eksenel hızın değişimi.

Şekil 5. Gould ve diğerlerinin [1] ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin dağılımı.
6
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Şekil 6. Gould ve diğerlerinin [1] ani genişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın
geometrik yeri (u=0).

Şekil 7. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profillerinin Gould ve
diğerlerinin [1] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
Şekil 8 ve 9, Gould ve diğerlerinin [1] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca,
sırasıyla, hesaplanan türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal
profillerini, Şekil 3 ve 7’deki gibi aynı aşağı akış yönü eksenel kesitlerinde göstermektedir.
Burada, hesaplanan profiller, sırasıyla, akış alanındaki maksimum türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı εmax ve maksimum efektif viskozite μe max ile boyutsuz kılınmıştır. Bu
şekiller, boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal
profillerinin ani genişlemeli akış borusu boyunca nasıl geliştiklerini göz önüne sermektedir.
Gould ve diğerlerinin [1] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar kayma
gerilmesinin dağılımı boyutsuz olarak τw/τwd ve aşağı akış yönü mesafesinin (x/h) bir
fonksiyonu olarak Şekil 10’da gösterilmiştir. Burada cidar kayma gerilmesi çıkış
düzlemindeki değeri olan τwd ile boyutsuz kılınmıştır. Şekilden görüldüğü gibi, ani
genişlemeli boru giriş düzleminden takriben x/h=8 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif
değerler almaktadır. Bu durum, çevrintili akış bölgesindeki negatif hızlardan (-u)
kaynaklanmaktadır. Üst cidar kayma gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak hızla bir
maksimum negatif değerine ulaştıktan sonra, negatif yönde hızla azalarak takriben x/h=8
kesitinde sıfır değerine erişmekte ve ondan sonra da pozitif değerler alarak artmakta ve
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takriben x/h=20 kesitinde maksimum pozitif değerine ulaştıktan sonrada x/h=39 kesitine
kadar çok yavaş olarak azalmaktadır. Ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca hesaplanan
cidar sürtünme katsayısının (Cf = 2τw / ρ u 2o ) değişimi, x/h cinsinden Şekil 11’de çizilmiştir.
Şekilden görüldüğü üzere, üst cidar sürtünme katsayısı, Şekil 10’daki cidar kayma gerilmesi
ile aynı değişimi göstermektedir. Son olarak, Şekil 12’de ani genişlemeli boru üst cidarı
boyunca hesaplanan cidar statik-basınç katsayısının [Cp = (P-Pref) / 0.5 ρ u 2o ] eksenel değişim
biçimi aşağı akış yönü mesafesinin (x/h) bir fonksiyonu olarak takdim edilmiştir. Görüldüğü
gibi cidar statik-basınç katsayısı, ani genişlemeli boru girişinden hemen sonra negatif değerler
almaktadır. Çevrintili akıştan dolayı, x/h=20 kesitine kadar devamlı yükseliş göstermektedir.
Bu kesitten sonra ise yaklaşık olarak sabit kalmaktadır.

Şekil 8. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.

Şekil 9. Hesaplanan boyutsuz efektif viskozite radyal profilleri.
8
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Şekil 10. Gould ve diğerlerinin [1] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz
üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 11. Gould ve diğerlerinin [1] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar
sürtünme katsayısının (Cf ) değişimi.

Şekil 12. Gould ve diğerlerinin [1] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar
statik-basınç katsayısının (Cp ) değişimi.
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İkinci akış geometrisi D/d=1.874 genişleme oranıyla, çalışma akışkanı olarak hava kullanılan
Stevenson ve diğerlerinin [2] eksenel simetrik ani genişlemeli dahili türbülanslı çevrintili
karmaşık boru akışı deneyine karşılık olmaktadır. Girişte simetri ekseni üzerindeki uo hızına
ve h basamak yüksekliğine (step) bağlı olan Reynolds sayısı Re = 35 900’’dür (Re = uo h / ν)).
Bu akış durumu için sayısal hesaplama alanı ani genişlemeli borunun giriş düzleminden aşağı
akışta x=40h basamak yüksekliğinde (h) bir eksenel mesafeye kadar uzatılmıştır. Şekil 13’te
Stevenson ve diğerlerinin [2] akış durumu için kullanılan sayısal ağ dağılımı gösterilmiştir.
Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ve bunların Stevenson ve diğerlerinin [2] deneysel
ölçümleriyle karşılaştırılması, ani genişlemeli boru boyunca boyutsuz olarak u/uo ve radyal
uzunluk r/R cinsinden, x/h=0.22’den 29.7’ye kadar değişen eksenel kesitlerde Şekil 14’te
sunulmuştur. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan eksenel hız radyal profilleri ile karşılıkları
olan deneyseller arasında oldukça iyi bir uyum vardır. Bu şekil aynı zamanda, hesaplanan
eksenel hız radyal profillerinin ani genişlemeli akış borusu boyunca kesit karşısında nasıl
geliştiklerini de göstermektedir. Şekil 15 ani genişlemeli boru simetri ekseni boyunca,
hesaplanan ve ölçülen simetri ekseni üzerindeki hızın (u
uc) değişiminin bir karşılaştırmasını
göstermektedir. Simetri ekseni üzerindeki hız (u
uc), girişteki simetri ekseni hızıyla uo boyutsuz
kılınmış ve basamak yüksekliği ile boyutsuz kılınan aşağı akış yönü mesafesinin bir
fonksiyonu olarak çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, ani genişlemeli boru akışının giriş
bölgesinde simetri ekseni üzerinde hesaplanan eksenel hızın azalışı birazcık daha çabuk, aşağı
akış bölgesinde ise daha yavaş olmaktadır. Bununla beraber, genel olarak, hesaplanan azalış
ile deneysel azalış arasında kalitatif bir uyum vardır. Bundan başka, hesaplanan boyutsuz
simetri ekseni hızı, simetri ekseni boyunca aşağı akışta takriben x/h=35 kesitinde tamamıyla
gelişmiş değerine ulaşmaktadır. Ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni boyunca
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin k0.5/uo eksenel dağılımı Şekil 16’da
verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, türbülans kinetik enerji x/h=6.74 kesitinde minimum
değerine ulaşıncaya kadar yavaş olarak azalmakta, ondan sonrada x/h=16.2 kesitinde
maksimum değerine ulaşıncaya kadar ani genişlemeli boru simetri ekseni boyunca hızlı olarak
artmakta ve daha sonrada x/h=40 kesitine kadar tekrar azalmaktadır. Eksenel simetrik ani
genişlemeli boru akışı için hesaplanan geri akışın geometrik yeri (u=0) Şekil 17’de
sunulmuştur. Bu şekilde gösterilen içi boş dairelerde eksenel hız sıfır (u=0) olup, bu dairelerin
üstünde kalan bölgede hız (u) pozitiftir, altında kalan bölgede ise hız negatiftir. Şekilden
görüldüğü üzere, kayma tabakasının hesaplanan akış yapışma uzunluğu giriş düzleminden
aşağı akış yönünde yaklaşık olarak xr/h=7.37 kesitinde oluştuğu bulunurken, deneysel akış
yapışma uzunluğunun ise yaklaşık olarak xr/h=8 kesitinde oluştuğu bildirilmiştir.

Şekil 13. Stevenson ve diğerlerinin [2] ani genişlemeli akış borusu için sayısal ağ dağılımı.
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Şekil 14. Hesaplanan boyutsuz eksenel hız radyal profillerinin Stevenson ve diğerlerinin [2]
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 15. Ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan boyutsuz
eksenel hızın Stevenson ve diğerlerinin [2] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 16. Stevenson ve diğerlerinin [2] ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni
üzerinde hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin dağılımı.
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Şekil 17. Stevenson ve diğerlerinin [2] ani genişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın
geometrik yeri (u=0).
Hesaplanan türbülans kinetik enerji radyal profilleri, boyutsuz olarak k/u 2o ve radyal mesafe
r/R cinsinden, Şekil 14’teki gibi aynı aşağı akış yönü kesitleri için, Şekil 18’de sunulmuştur.
Şekilden görüldüğü üzere, ani genişlemeli boru boyunca akış geliştikçe, türbülans kinetik
enerji radyal dağılımı azalmaktadır. Şekil 19 ve 20, sırasıyla, Stevenson ve diğerlerinin [2]
eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı ile efektif viskozite radyal profillerini, Şekil 14 ve 18’deki gibi aynı aşağı
akış yönü kesitlerinde takdim etmektedir. Burada hesaplanan profiller, sırasıyla, akış
alanındaki maksimum türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı εmax ve maksimum efektif
viskozite μe max ile boyutsuz kılınmıştır. Bu şekiller, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı
ile efektif viskozite radyal profillerinin ani genişlemeli akış borusu boyunca nasıl geliştiklerini
göstermektedir. Stevenson ve diğerlerinin [2] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan
üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı, boyutsuz olarak τw/τwd ve aşağı akış yönü mesafesinin
(x/h) bir fonksiyonu olarak, Şekil 21’de göz önüne serilmiştir. Burada cidar kayma gerilmesi
çıkış düzlemindeki değeri olan τwd ile boyutsuz kılınmıştır. Şekilden görüldüğü üzere, ani
genişlemeli boru giriş düzleminden takriben x/h=8 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif
değerler almaktadır. Bu durum, çevrintili akış bölgesindeki negatif hızlardan (-u)
kaynaklanmaktadır. Üst cidar kayma gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak hızla bir
maksimum negatif değerine ulaştıktan sonra, negatif yönde hızla azalarak takriben x/h=8
kesitinde sıfır değerine erişmekte ve ondan sonrada pozitif değerler alarak artmakta ve
takriben x/h=24 kesitinde maksimum pozitif değerine ulaştıktan sonrada x/h=39 kesitine
kadar yavaş olarak azalmaktadır. Ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar
sürtünme katsayısının (Cf = 2 τw / ρ u 2o ) değişimi, x/h cinsinden Şekil 22’de çizilmiştir.
Şekilden görüldüğü gibi, üst cidar sürtünme katsayısı, Şekil 21’deki cidar kayma gerilmesi ile
aynı değişimi göstermektedir. Son olarak, Şekil 23’te ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca
hesaplanan cidar statik-basınç katsayısının [Cp = (P-Pref) / 0.5 ρ u 2o ] eksenel değişim biçimi
aşağı akış yönü uzunluğunun (x/h) bir fonksiyonu olarak sunulmuştur. Görüldüğü gibi cidar
statik-basınç katsayısı, ani genişlemeli boru girişinden hemen sonra negatif değerler
almaktadır. Çevrintili akıştan dolayı, x/h=24 kesitine kadar sürekli olarak artmaktadır. Bu
kesitten sonra ise yaklaşık olarak sabit kalmaktadır.
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Şekil 18. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profilleri.

Şekil 19. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.

Şekil 20. Hesaplanan boyutsuz efektif viskozite radyal profilleri.
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Şekil 21. Stevenson ve diğerlerinin [2] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan
boyutsuz üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 22. Stevenson ve diğerlerinin [2] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst
cidar sürtünme katsayısının (Cf ) değişimi.

Şekil 23. Stevenson ve diğerlerinin [2] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst
cidar statik-basınç katsayısının (Cp ) değişimi.
14
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Çalışma akışkanı olarak hava kullanılan eksenel simetrik ani genişlemeli boruda, dahili
türbülanslı çevrintili akış için Moon ve Rudinger’in [5] deneysel çalışması, buradaki sayısal
çalışma için hesaplamalarla karşılaştırılmaya temel esas teşkil etmek üzere üçüncü olarak
seçilmiştir. Eksenel simetrik ani genişlemeli boru D/d=1.428 gibi bir genişleme oranına
sahiptir. Girişte akışın Reynolds sayısı takriben Re=2.8  105’tir (Re = uo d / ν, burada uo
büyük borunun girişinde küçük borudaki tamamıyla gelişmiş türbülanslı hız profilinin simetri
ekseni üzerindeki hızıdır, d ise girişteki küçük borunun çapıdır). Bu akış durumu için sayısal
hesaplama alanı ani genişlemeden aşağı akışta 120 basamak (step) yüksekliğinde (h) bir
eksenel mesafeye kadar uzatılmıştır. Şekil 24’te Moon ve Rudinger’in [5] akış durumu için
kullanılan sayısal ağ dağılımı gösterilmiştir. Hesaplanan eksenel hız radyal profilleri üst
cidardan ölçülen y/D boyutsuz mesafenin bir fonksiyonu olarak x/D=0.07’den 16’ya kadar
değişen sekiz eksenel kesitte boyutsuz eksenel mesafelerde Şekil 25’te sergilenmiştir. Bu
şekil, hesaplanan eksenel hız radyal profillerinin ani genişlemeli akış borusu boyunca kesit
karşısında nasıl geliştiklerini göstermektedir. Şekilden görüldüğü üzere, x/D’nin 0.75’ten
büyük değerleri için geri akış yoktur. Bundan başka, simetri ekseni üzerindeki hızın
basamaktan artan mesafe ile tedrici olarak azaldığı görülmektedir. Böylece, küçük çaplı
borudan büyük çaplı boruya olan akış, başlangıçta sanki serbest bir jetmiş gibi hareket
etmektedir. Ayrıca, x/D=16 kesitindeki hız profili, hız dağılımının tamamıyla gelişmiş bir
türbülanslı akış biçimine yaklaştığını göstermektedir. Hesaplanan eksenel hız radyal profili ve
onun Moon ve Rudinger’in [5] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması, ani genişlemeli boruda
u (m/s) ve üst cidardan ölçülen boyutsuz radyal uzunluk y/D cinsinden, x/D=0.75 eksenel
kesitinde Şekil 26’da takdim edilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, Moon ve Rudinger’in [5]
deneysel hız profilinin dış bölgede yüksek olarak hesaplandığını, eksenel simetrik ani
genişlemeli borunun göbek bölgesinde ise düşük olarak hesaplandığını göstermektedir.
Ayrıca, Moon ve Rudinger’in [5] deneysel noktalarının her biri için tahmin edilen
belirsizliğin 4 m/s’ye kadar yüksek olabileceği bildirilmiştir. Buna rağmen, hesaplanan hız
profili deneyselle aynı trendi göstermektedir. Şekil 27 simetri ekseni üzerinde hesaplanan
eksenel hız ile deneysel eksenel hızın bir karşılaştırmasını vermektedir. Şekilden görüldüğü
üzere, başlangıç bölgesinde simetri ekseni üzerinde hesaplanan eksenel hızın azalışı daha
çabuk, çevrintili akış bölgesinden aşağı akışta ise biraz daha yavaştır. Buna rağmen, genel
olarak, simetri ekseni üzerinde hesaplanan eksenel hızın azalışı ile deneysel hızın azalışı
arasında kalitatif bir uyum gözlenmektedir. Ani genişlemeli akış borusu simetri ekseni
boyunca hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin k0.5/uo eksenel dağılımı Şekil 28’de
gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, türbülans kinetik enerji x/D=2.5 kesitinde minimum
değerine ulaşıncaya kadar hızlı olarak azalmakta, ondan sonrada x/D=6.5 kesitinde
maksimum değerine ulaşıncaya kadar hızlı olarak artmakta ve daha sonrada x/D=18 kesitine
kadar tekrar azalmaktadır. Eksenel simetrik ani genişlemeli boru akışı için hesaplanan geri
akışın geometrik yeri (u=0) Şekil 29’da sunulmuştur. Bu şekilde gösterilen içi boş dairelerde
eksenel hız sıfır (u=0) olup, bu dairelerin üstünde kalan bölgede hız (u) pozitiftir, altında
kalan bölgede ise hız negatiftir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan akış yapışma uzunluğu
giriş düzleminden aşağı akış yönünde xr/D=0.7 kesitinde oluştuğu bulunurken, deneysel akış
yapışma uzunluğunun ise yaklaşık olarak xr/D=1.32 kesitinde oluştuğu bildirilmiştir.
Hesaplanan türbülans kinetik enerji radyal profilleri, boyutsuz olarak k/u 2o ve radyal mesafe
r/D cinsinden, Şekil 25’teki gibi aynı aşağı akış yönü kesitlerinde, Şekil 30’da verilmiştir.
Şekilden görüldüğü üzere, ani genişlemeli boru boyunca akış geliştikçe, türbülans kinetik
enerji radyal dağılımı azalmaktadır. Şekil 31 ve 32, sırasıyla, Moon ve Rudinger’in [5]
eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı radyal profilleri ile efektif viskozite profillerini, Şekil 25 ve 30’daki gibi
aynı aşağı akış yönü kesitlerinde göstermektedir. Burada hesaplanan profiller, sırasıyla,
girişteki türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı in ve efektif viskozite e in ile boyutsuz
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kılınmıştır. Bu şekiller, ani genişlemeli boru boyunca hesaplanan türbülans kinetik enerji
kaybolma miktarı ile efektif viskozite profillerinin nasıl geliştiklerini göz önüne sermektedir.

Şekil 24. Moon ve Rudinger’in [5] ani genişlemeli akış borusu için sayısal ağ dağılımı.

Şekil 25. Moon ve Rudinger’in [5] eksenel simetrik ani genişlemeli akış borusu boyunca
hesaplanan eksenel hız radyal profilleri.

Şekil 26. x/D = 0.75 kesitinde hesaplanan eksenel hız radyal profilinin Moon ve Rudinger’in
[5] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
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Şekil 27. Ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan eksenel
hızın Moon ve Rudinger’in [5] deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 28. Moon ve Rudinger’in [5] ani genişlemeli akış borusu boyunca simetri ekseni
üzerinde hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerjinin dağılımı.

Şekil 29. Moon ve Rudinger’in [5] ani genişlemeli akış borusu için hesaplanan geri akışın
geometrik yeri (u=0).
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Şekil 30. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji radyal profilleri.

Şekil 31. Hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı radyal profilleri.

Şekil 32. Hesaplanan boyutsuz efektif viskozite radyal profilleri.
18
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Moon ve Rudinger’in [5] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar kayma
gerilmesinin dağılımı boyutsuz olarak τw/τwd ve aşağı akış yönü uzunluğunun (x/D) bir
fonksiyonu olarak Şekil 33’te çizilmiştir. Burada cidar kayma gerilmesi çıkış düzlemindeki
değeri olan τwd ile boyutsuz kılınmıştır. Şekilden görüldüğü gibi, ani genişlemeli boru giriş
düzleminden takriben x/D=0.8 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif değerler almaktadır. Bu
durum, çevrintili akış bölgesindeki negatif hızlardan (-u) kaynaklanmaktadır. Üst cidar kayma
gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak hızla bir maksimum negatif değerine ulaştıktan
sonra, negatif yönde hızla azalarak takriben x/D=0.8 kesitinde sıfır değerine erişmekte ve
ondan sonrada pozitif değerler alarak artmakta ve takriben x/D=6.5 kesitinde maksimum
pozitif değerine ulaştıktan sonra x/D=17.5 kesitine kadar çok yavaş olarak azalmaktadır. Ani
genişlemeli boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar sürtünme katsayısının (Cf = 2τw / ρ u 2o )
değişimi, x/D cinsinden Şekil 34’te verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, üst cidar sürtünme
katsayısı, Şekil 33’teki cidar kayma gerilmesi ile aynı trendi göstermektedir. Son olarak, Şekil
35’te ani genişlemeli boru üst cidarı boyunca hesaplanan cidar statik-basınç katsayısının [Cp =
(P-Pref) / 0.5 ρ u 2o ] eksenel değişim biçimi aşağı akış yönü uzunluğunun (x/D) bir fonksiyonu
olarak takdim edilmiştir. Görüldüğü gibi cidar statik-basınç katsayısı, ani genişlemeli boru
girişinden hemen sonra negatif değerler almaktadır. Çevrintili akıştan dolayı, x/D=5.5 kesitine
kadar hızlı olarak artmaktadır. Bu kesitten sonra ise çok yavaş olarak azalmaktadır.

Şekil 33. Moon ve Rudinger’in [5] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan boyutsuz
üst cidar kayma gerilmesinin dağılımı.

Şekil 34. Moon ve Rudinger’in [5] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar
sürtünme katsayısının (Cf ) değişimi.
21. Ulusal Mekanik Kongresi

19

Karasu1

Şekil 35. Moon ve Rudinger’in [5] ani genişlemeli akış borusu boyunca hesaplanan üst cidar
statik-basınç katsayısının (Cp ) değişimi.
SONUÇLAR
Bu orijinal araştırmanın sayısal hesaplamalarından çıkarılan başlıca ana sonuçlar aşağıdaki
gibi özetlenebilir. Dairesel kesitli ani genişlemeli borularda sürekli, sıkıştırılamayan, eksenel
simetrik, ayrımlı ve yeniden birleşmeli karmaşık dahili türbülanslı çevrintili akışlar, üç farklı
Reynolds sayılarında standart k- türbülans modeli modellemesiyle sayısal olarak
hesaplanmıştır. Sonlu hacim yöntemini kullanarak, Patankar’ın [48] SIMPLE algoritmasına
dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Üç farklı dairesel kesitli ani genişlemeli
borularda dahili türbülanslı çevrintili akışlar için standart k- türbülans modelinin performansı
araştırılmıştır. Dairesel kesitli ani genişlemeli borularda çeşitli eksenel kesitlerde, eksenel hız,
türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite radyal
profilleri, simetri ekseni boyunca eksenel hızın değişimi, geri akışın geometrik yeri, üst cidar
kayma gerilmesi, üst cidar sürtünme katsayısı ile üst cidar statik-basınç katsayısı dağılımları
için sayısal hesaplamalar sunulmuş ve literatürde mevcut olan çeşitli deneysel ölçümlerle
karşılaştırılarak incelenmiştir. Dahili türbülanslı çevrintili akışların modellemesi ve sayısal
hesaplama sonuçları çeşitli deneysel ölçümlerle genel olarak iyi uyum göstermiştir.
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YARI AKTİF KONTROL UYGULANMIŞ BİR YAPIDA YAPI ZEMİN
ETKİLEŞİMİNİ GÖZ ÖNÜNE ALAN BİR ANALİZ
Arcan Yanık
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
In this paper firstly, dynamic equation of motion of the structure under earthquake excitation
is presented. Simple soil-structure interaction is implemented to the structure by simply
defining soft soil and dense soil properties with Winkler soil model. The other case analyzed
is the conventional fixed base structure. The MR damper force is calculated considering the
electrical current need of the device. Classical linear optimal control algorithm is used in the
calculation procedure of the desired control force. An inverse piece wise invertible algorithm
is implemented to calculate the electrical current need of the MR damper for the desired force.
With the calculated current and Bouc Wen model formulation resulting semi active control
force is generated. After that the resulting force is fed into the dynamic equation motion of the
structure. A three story shear frame is selected as numerical example. Erzincan (1992)
earthquake is used in the dynamic analysis. Damping is chosen as viscous damping. A single
MR damper is implemented to the structure between the ground and first story. Simulations
are performed in MATLAB Simulink. Runge Kutta numerical method is used in the
simulations. The results are shown in a comparative way for the uncontrolled structure,
structure with MR damper for fixed base case, soft soil and dense soil cases. It is obtained that
the electrical current need of the MR damper is very small. The soft soil structure resulted in
higher seismic energies than the fixed base structure. It is also obtained that the structure with
MR damper has slightly smaller displacements than the uncontrolled structure. This small
response reduction is obtained with small power requirement of the MR damper.
Keywords: Control Theory, Semi-Active Control, Earthquake, Soil-Structure Interaction, MR
Damper
ÖZET
Bu çalışmada yarı aktif kontrol uygulanmış bir yapıda, yapı-zemin etkileşimi göz önüne
alınarak, yapı tepkilerinin azaltılma oranı ve sismik enerji kapasiteleri incelenmiştir. Yarı aktif
kontrol, örnek yapıya MR damper aracılığıyla verilmiştir. Yapı zemin etkileşimi basit bir
şekilde yumuşak zemine oturtulmuş yapı, sert zemine oturtulmuş yapı ve ankastre mesnetli
yapı davranışı incelenerek irdelenmiştir. Makalede öncelikle deprem etkisi altındaki yapının
dinamik denge denklemleri verilmiştir. Yapı-zemin etkileşimi yapıda basit bir şekilde Winkler
modeli ile tanımlanmıştır. Yapı-zemin etkileşimini belirten matrisler dinamik formülasyonda
sunulmuştur. Bu matrisler yapı dinamiğinde sıklıkça kullanılan, tabanda ankastre
mesnetlendirilmiş yapının, kütle, rijitlik ve sönüm matrislerine etkimektedir. Yarı aktif
kontrolü elde etmek için gerekli denklemler de MR damperin elektrik ihtiyacı göz önüne
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alınarak verilmiştir. Yarı aktif kontrol kuvvetinin elde edilmesinde klasik doğrusal optimal
kontrol algoritmasından yararlanılmıştır. MR damperin elektrik güç ihtiyacı için parçalı
tersinir adı verilen bir yarı aktif kontrol algoritması kullanılmıştır. Deprem etkisi altında
yapıda toplam sismik enerjinin değerleri de bu çalışmada incelenmiştir. Örnek yapı 3 katlı tek
MR damper içeren bir yapı olup Erzincan (1992) deprem ivmesi altında analiz edilmiştir.
Yapıda kat rölatif deplasmanları ve kat mutlak ivmeleri de tüm durumlar için incelenmiş ve
maksimum kat deplasmanları ile mutlak ivmeleri tüm durumlar için karşılaştırmalı olarak
verilmiştir. Analizler sonucunda MR damperin deprem etkisi altındaki yapı davranışına bir
nebze katkı sağladığı görülmüştür. Yapı zemin etkileşiminin toplam sismik enerjiyi arttırdığı
bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Kontrol Teorisi, Yarı Aktif Kontrol, Deprem, Yapı-Zemin Etkileşimi, MR
Damper
GİRİŞ
Yapıların yapısal kontrol elemanları ile deprem etkisi altındaki performansını arttırma
araştırmaları analitik, sayısal, deneysel ve göreceli olarak sayısı az da olsa gerçek yapılardaki
pratik uygulamalar ile, yaklaşık 45 yılı aşkın bir zamandır devam etmektedir [1]. Yapısal
kontrol en genel halde aktif, pasif, yarı aktif ve aktif ve pasif kontrolün beraber kullanıldığı
hibrid kontrol dallarına ayrılmaktadır. Deprem etkisi altında yapıların titreşimlerini azaltmada
en etkili sonuçları aktif kontrol uygulamaları verse dahi aktif kontrol elemanlarının harici bir
güç kaynağına ihtiyaç duyması, deprem esnasında oluşabilecek güç kayıplarının bu
sistemlerin performansına büyük ölçüde etki edebileceği hatta bu cihazların çalışmasını
durdurabileceği eleştirileri nedeniyle, bu sistemlere alternatif sistemlerin kullanımı çeşitli
araştırmacılar tarafından önerilmektedir. Alternatif sistemlerin birincisi harici bir dış güç
kaynağına ihtiyaç duymayan pasif kontrol sistemleridir [2]. Ancak birçok araştırma,
uygulaması daha kolay olmasına rağmen pasif kontrol sistemlerinin deprem performansının
aktif kontrol sistemlerinden oldukça düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca pasif kontrol
elemanlarının en etkilisi ve en yaygını olan taban izolasyonlarının, kuvvetli depremler
etkisinde yapıda toptan döndürme etkisi oluşturabileceği bazı çalışmalarda belirtilmiştir.
Hibrit kontrol elemanları ise aktif ve pasif kontrol elemanlarının beraber kullanıldığı kontrol
çeşididir [3]. Aktif ve pasif kontrol elemanlarında yaşanabilecek bu sorunlar nedeniyle
araştırmacılar yarı aktif kontrol elemanlarına yönelmiştir [4]. Yarı aktif kontrol elemanlarının
en önemli özelliği enerji veya güç ihtiyaçlarının düşük olması ek olarak ufak bataryalarla bile
çalışabilmeleridir. Yarı aktif kontrol elemanları genellikle elektrik alan veya manyetik alan
özelliklerinin değişimi prensiplerine bağlı olarak çalışırlar. En önemli yarı aktif kontrol
elemanı magneto-rheological (MR) damperdir [5]. MR damperler manyetik alanın değişimine
göre hareket eden MR sıvısını içerisinde bulunduran sönümleyicilerdir. MR sıvısı manyetik
alan değişimiyle milisaniyeler içerisinde halini sıvıdan katıya değiştirebilmektedir. Bu
araştırmalara ek olarak yapı-zemin etkileşimi de kontrol çalışmalarında genellikle göz ardı
edilen, ancak daha gerçekçi analitik veya sayısal analizler gerçekleştirmeyi sağlayan bir
konudur [6]. Halen araştırma aşamasındaki önemli bir diğer konu da depreme dayanıklı bina
tasarımıdır. Bu tarz tasarımda en önemli parametre sisteme giren enerji miktarıdır. Sisteme
giren enerji ne kadar az olursa veya yapıya yerleştirilen elemanlar tarafından alınır veya
söndürülür ise yapının depreme dayanıklılığı artar. Bu nedenle depreme dayanıklı yapı
tasarımında bir yöntemde sisteme enerji girişinin az olması sağlanmaya çalışılır ve yapıya
çeşitli kontrol elemanları konularak giren enerji başka enerji formlarına çevrilir. Sisteme giren
sismik enerji, kontrolsuz geleneksel yapılarda kinetik enerji, sönüm enerjisi ve şekil
değiştirme enerjisi olarak dağılım gösterir [7-8]. Yarı aktif kontrollü durumda bu enerjilere ek
olarak yarı aktif kontrol enerjisi de sistemde bulunmaktadır. Ancak yarı aktif kontrol enerjisi
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diğer enerjilere kıyasla oldukça düşüktür. Bu çalışmada incelenen problemin formülasyonu,
sayısal örnek ve sonuçlar aşağıda verilmiştir.

FORMÜLASYON
Yapı zemin etkileşimini göz önüne alan deprem etkisi altındaki, MR damper eklenmiş yapıda
gerekli MR damper kontrol kuvvetini üretmek için öncelikle elde edilmek istenilen veya bir
başka deyişle, hedef kontrol kuvveti klasik doğrusal optimal kontrol algoritması ile
hesaplanmış, ardından elde edilmek istenen kontrol kuvveti değeri kullanılarak parçalı tersinir
yarı aktif kontrol algoritması ile, elektriksel akım ihtiyacı belirlenmiş, belirlenen bu
elektriksel akım ihtiyacı ile, Bouc-Wen adı verilen yarı aktif kuvvet modeli kullanılarak MR
damper kuvveti hesaplanmıştır. Yapı zemin etkileşiminin de göz önünde bulundurulduğu
örnek yapı Şekil 1 de gösterilmiştir. Yapı zemin etkileşimi Winkler modeli ile tanımlanmış
olup zemin elastik davranış göstermektedir. Zeminle ilgili dalga yayılımı , temel empedansı,
zemin yoğunluğu v.b. ileri konseptler bu çalışmada incelenmemiştir.

Şekil 1. Yapı Zemin Etkileşimi göz önünde olan ve MR damper uygulanmış n Katlı Kayma
Binası
Hesaplanan MR damper kuvveti de dinamik denge denklemleri yardımı ile yapıya etki
ettirilmiştir. Hareketin dinamik denge denklemi ve ilgili denklemler aşağıda verilmiştir. Yapı
zemin etkileşimini dikkate alan matrisler de aşağıda belirtilmiş olup bu konuda daha fazla
bilgiye belirtilen çalışmada erişilebilir [9]. Aşağıdaki denklemlerde MSSI, CSSI, ve KSSI yapı
zemin etkileşimini dikkate alan yapı kütle, sönüm ve rijitlik matrisleridir. Msoil zemin
etkileşimli kütle matrisidir [9]. Bu yapıda bir adet MR damperi birinci kat ve zemin arasında
bağlı durumdadır. Örnek yapı üç katlı olup formülasyon n katlı yapı için verilmektedir.
 (t ) , X
 (t) , ve X(t ) (n+2) rölatif ivme, hız ve deplasman matrisleridir. L (n+2 - r) boyutlu
X
MR damper kontrol kuvveti vektörü olup, r MR damper sayısıdır. Bu çalışmada r sayısı 1 dir.
Şekil 1 deki mi, ci, ki ve Ii Fig. 1 kat kütle, sönüm, rijitlik ve atalet momenti değerleridir.
Aşağıda Denklem 1 de belirtilen matrisler tanımlanmış olup bunlarla ilgili detaylı bilgiye [910] dan ulaşılabilir.

 (t )
M SSI X
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Denklem 1 in çözümü aşağıda verilen durum vektörü ifadesi ve sistem matrisleri ile
yapılmıştır.

 (t ) 
Z SSI (t )   X(t ) X


T

 (t ) = A Z (t )+B F(x,i,t )+E 
Z
xg (t ), t  (t0 , t1 )
SSI
SSI

(3)
(4)

Denklem 1 de ifade edilen kontrol kuvvetini elde etmek için klasik doğrusal kontrol
algoritması kullanılmıştır (LQR). LQR kontrol algoritmasına göre minimize edilmek istenen
performans indeksi J(t) ve MR damper kontrol kuvveti ifadesi aşağıda verilmiş olup ilgili
algoritmanın genel formülasyonu ve detaylı bilgileri [11] de bulunabilir.


J (t )   ZTSSI (t ) QC Z SSI (t )  FdT (t ) R C Fd (t )

(5)

0

Fd (t )  RC1BT P(t ) ZSSI (t )

(6)

Yukarıdaki denklemlerde ağırlık matrisleri, Rikkati denkleminin çözümü ve durum vektörü
bulunmaktadır. Bu konuda detaylı bilgilere [11-12] den ulaşılabilir. Ayrıca [4,12]
çalışmalarında durum vektör çözümü, ilgili matrisler ve bu çalışmada MR damperin
elektriksel ihtiyacını göz önüne alan parçalı tersinir yarı aktif kontrol algoritması ile ilgili
detaylı ve önemli bilgiler bulunabilir. Bu çalışmada bu sayede elektriksel ihtiyacı da göz
önünde bulunduran gerçekçi bir sayısal simülasyon modeli yaratılmıştır. MR damperin
elektriksel ihtiyacını hesaplayan genel formül aşağıda verilmiştir detaylara [12] den
ulaşılabilir.
f (i )
FMR 
 arc tan( M ( x  x0 ))  N ( x  x0 )   g (i ), 
x0
 
(7)
f (i )
FMR 
 arc tan( M ( x  x0 ))  N ( x  x0 )   g (i ), 
x0
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Yukarıdaki ifade elektriksel ihtiyacı hesaplamaktadır. İstenilen MR damper kuvveti Bouc
Wen model adı verilen aşağıdaki model ile hesaplanmıştır ve Bouc Wen model genel
formülasyonu detaya girmeden aşağıda verilmiştir. Detaylara [4,12-13] den ulaşılabilir.

F( x, i, t )  c1 y  k1 ( x  x0 )
1
 z  c0 x  k0 ( x  y )
(c0  c1 )
   (u )   a   b u , c1  c1 (u )  c1a  c1bu , c0 (u )  c0 a  c0bu

y 

(8)
(9)
(10)

SAYISAL ÖRNEK
Deprem etkisi altında dinamik analizlerde örnek yapı olarak 3 katlı bir kayma binası
seçilmiştir. Yapıda viskoz sönüm yaklaşımı uygulanmıştır. Sönüm oranı %5 olarak alınmıştır.
Bu yapıda bir adet MR damper bulunmaktadır. Bu MR damper taban ve birinci kat arasına
yerleştirilmiştir. MR damper birinci katın kütlesine bağlı olarak düşünüldüğü için MR
damperin sayısal hesaplarda kütlesi olmadığı kabul edilmiştir. Dolayısıyla MR damper
kontrol kuvveti ve MR damper elektriksel ihtiyacı hesaplarında kullanılan MR damper hızı ve
deplasmanı, yapıdaki birinci katın hızı ve deplasmanı olarak göz önünde bulundurulmuştur.
Tüm sayısal hesaplarda MATLAB Simulink te oluşturulan simülasyonlar kullanılmış olup,
sayısal yöntem olarak 4. Mertebeden Runge Kutta yöntemi kullanılmıştır. Deprem etkisi
altındaki yapı dinamiği analizlerindeki Simulink kullanımında, sayısal yöntemin farkının
sonuçlara pek fazla etki etmediği de görülmüştür. Ancak yaygın olarak kullanılan Runge
Kutta yöntemi, Simulink’in diğer sayısal yöntem seçeneklerinden olan Euler, DormandPrince, Heun ve ekstapolasyon yöntemlerine göre tercih edilmiştir. Dinamik analizlerde
Erzincan (1992) depremi kullanılmıştır. 95 Erzincan kayıt istasyonundan alınmış olup
depremin şiddeti 6.69 dur. Bu depremin maksimum ivmesi (PGA) 0.48 g ve maksimum hızı
(PGV) 75.95 cm/s dir. Simülasyon zamanı 20 saniye ve simülasyon zaman aralığı sabit ve
0.001 saniye olarak seçilmiştir. Arzu edilen yarı aktif kontrol kuvvetinin bulunmasında,
klasik doğrusal optimal kontrol algoritmasının temel Rikkati matrisi MATLAB yardımı ile
hesaplanmıştır. Klasik doğrusal kontrol algoritmasının ağırlık matrisleri olan Q ve R
matrislerine sistemin stabilitesini sağlayan optimal değerler atanmıştır. Sistemde bir adet MR
damper yer aldığı için R tek boyutlu skaler bir sayıdır, Q ise 6 ya 6 boyutlu bir matristir. MR
damper kontrol kuvvetinin hesabı esnasında, hem yarı-aktif tersinir kontrol algoritmasında
hem de Bouc-Wen modelinde, sayısal değerleri kullanıcı tarafından atanacak çeşitli
parametreler bulunmaktadır. Bu parametreler MR damperin hız deplasman veya bir başka
deyişle histeretik davranışı, elektriksel ihtiyacı ve yarı aktif kontrol kuvvetinin bulunması ile
ilgilidir. Bu parametrelere literatürde yer alan ve Çizelge 1 de verilen değerler kullanılmıştır
[14]. Parametreler ile ilgili detaylı bilgiye [4,12,14] çalışmalarından da ulaşılabilir. Örnek
yapı Şekil 2 de verilmiştir. Ölçeklendirilmiş örnek yapının kat kütlesi tabanda 200 kg ,
katlarda 100 kg dır. Sönüm değerleri her katta aynı ve 50 Ns/m. Rijitlik değerleri her katta
aynı ve 6.84 * 103 N/cm dir. Atalet momenti temelde 19,600 kgm2 ve katlarda eşit ve 13,100
kgm2 dir. Çizelge 1 de belirtilen MR damper parametrelerine sahip MR damperin kapasitesi 3
kN olup bu kapasite ile eşleşmesi bakımından da bu çalışmada ölçekli bir yapı modeli
kullanmıştır.
Zemin parametreleri Çizelge 2 de belirtilmiştir. Çizelge 2 zeminin eksenel yönde sönüm ve
rijitliğini belirten cs ve ks ile, dönme rijitliğini ve sönümünü belirten cr ve kr değerlerini
içermektedir. İki çeşit zemin çeşidi, yumuşak ve sert zemin olmak üzere incelenmiş ve
tabanadan ankastre mesnetli yapı hali ile karşılaştırılmıştır. Sayısal sonuçlar aşağıda
verilmiştir.
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Çizelge 1. MR Damper parametreleri [14]
Damper
Değeri
Damper
Değeri
parametresi
parametresi
c0a
21.0 N.s/cm
αa
140 N /cm
c0b
3.50 N.s/cm
αb
695 N/cm.v
k0
46.9 N /cm
γ
363 cm-2
c1a
283.0 N.s/cm
β
363 cm-2
c1b
2.95 N.s/cm.V
A
301
k1
5.00 N /cm
n
2
x0
14.3 cm
η
190 s-1

Şekil 2. Üç Katlı Ölçeklendirilmiş Örnek Yapı
Çizelge 2. Zemin parametreleri
Zemin Çeşidi

ks
(N/m)

kr
(N/m)

cs
(Ns/m)

cr
(Ns/m)

Yumuşak Zemin
Sert Zemin

1.91 * 105
5.75 * 106

7.53*107
1.91*109

2.19*104
1.32 *105

2.26*106
1.15*107

SAYISAL SONUÇLAR
Simulasyonlar gerçekleştirildikten sonra maksimum deplasmanlar tüm durumlar için Çizelge
3 de verilmiştir. Bu bölümdeki çizelge ve parametrelerde kısaltmalar; NC:kontrolsüz
(geleneksel yapı), fx: tabandan ankastre mesnetli yapı, ds:sert zemin, ss:yumuşak zemin,
LQR: klasik doğrusal kontrol algoritması uygulanmış MR damperli yapı dır. Çizelge 3 den
görüldüğü üzere ankastre mesnetli durumda Erzincan depremi etkisinde, MR damperli yapı
kontrolsüz kat deplasmanlarını %25 den %37 ye kadar azaltmıştır. Yumuşak zemin halinde
MR damperli yapıda kontrolsüz yapı deplasmanları azaltım oranı %25 oranındadır. Sert
zemin durumunda ise MR damperli yapıdaki kat deplasmanları kontrolsüz yapıya göre %37
den %46 ya değişen oranlarda azalmıştır.
MR damper kuvveti hız eğrisi (histeretik eğri), ankastre mesnetli hal için Şekil 3 de
verilmiştir. Görüldüğü üzere MR damper lineer olmayan bir davranış sergilemektedir. MR
damperin elektriksel ihtiyacı ise Şekil 4 de ankastre mesnetli hal, Şekil 5 de ise yumuşak
zemin hali için verilmiştir. MR damper elektriksel ihtiyacı voltaj değeri amper (A) zamana
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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bağlı olarak verilmiştir. Şekil 4 ve 5 den görüldüğü üzere MR damperin elektriksel ihtiyacı
yumuşak zeminde ankastre mesnetli hale göre yaklaşık 5 kat artmıştır.
Çizelge 3. Erzincan Depremi Etkisinde Maksimum Kat Deplasmanları
Kontrol & Zemin Durumu↓

Maksimum Kat Deplasmanı(cm)

Kat Numarası→
NC-fx

1
0.80

2
0.97

3
1.40

NC-ds

1.20

1.43

1.70

NC-ss

0.60

0.85

0.97

LQR-fx

0.56

0.72

0.88

LQR-ds

0.65

0.89

1.10

LQR-ss

0.45

0.62

0.72

Şekil 3. MR Damper Hız Deplasman Eğrisi Ankastre Mesnetli Hal

Şekil 4. MR Damper Elektriksel İhtiyacı Ankastre Mesnetli Hal
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Şekil 5. MR Damper Elektriksel İhtiyacı Yumuşak Zemin Hali
Deprem ivmelerinin de katıldığı mutlak ivmeler de tüm durumlar için analiz edilmiş ve Şekil
6 da verilmiştir. Şekil 6 da yatay eksen kat numaralarını ifade etmekte düşey eksen de
maksimum mutlak ivmelere karşı gelmektedir. Mutlak ivmeler tabana bağlı rölatif ivme ve
deprem ivmesinin toplamıdır. Ankastre mesnetli durum ve yumuşak zemin için sonuçlar Şekil
6 da verilmiştir. Şekil 6 dan görüldüğü üzere yumuşak zemin halinde ankastre zemin haline
göre 1.5 kat büyük mutlak ivmeler elde edilmiştir.

Şekil 6. Ankastre Zemin ve Yumuşak Zemin Hallerinde Maksimum Mutlak İvmeler
Bu analizler dışında yapıya giren maksimum sismik enerjiler de incelenmiş ve tüm durumlar
için sayısal değerler Çizelge 4 de verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar gelecek
bölümde verilmiştir.
Çizelge 4. Erzincan Depremi Etkisinde Maksimum Sismik Enerjiler
Kontrol Durumu↓

Erzincan

(Joule)

Loma Prieta (Joule)

Zemin Durumu→

fx

ss

ds

fx

ss

ds

NC

1017

1562

1875

302

554

1782

LQR

837

1790

1900

320

370

2262

SONUÇLAR
Bu çalışmada basit yapı zemin etkileşimi eklenmiş ölçeklendirilmiş bir kayma binası
kullanılmış olup, MR damper parametreleri ile uyum açısından bu yola gidilmiştir. Bu
çalışma neticesinde incelenen 3 katlı kayma binasında tüm zemin durumları için ankastre
mesnetli, yumuşak ve sert zemin hallerinde MR damperin elektriksel güç ihtiyacının nispeten
düşük olduğu görülmüştür. Yapıya giren sismik enerjinin yumuşak zemine oturan yapıda
ankastre mesnetli yapıya göre arttığı saptanmıştır. Maksimum sismik enerjiler ise sert zemin
halinde elde edilmiştir. LQR kontrol algoritması ile kontrol kuvvetinin üretildiği MR damper
eklenmiş yapıda yapı tepkilerinin (yapı rölatif deplasmanları ve mutlak ivmeler) kontrolsüz
yapıya göre bir nebze düşük olduğu bulunmuştur. Kontrolsüz yapı tepkilerindeki bu ufak
azalıma MR damper nispeten az güç harcayarak ulaşmıştır. Yapı zemin etkileşimi katkısı, MR
damperin elektriksel ihtiyacını önemli ölçüde arttırmıştır. Yapı rölatif deplasmanları ve
mutlak ivmeler yapı zemin etkileşimi durumlarında ankastre hale göre daha yüksek değerlere
ulaşmıştır.
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YAPILARIN DEPREM ANALİZİ MODELLEMESİNDE YAYGIN OLARAK
KULLANILAN TEKNİKLER VE VARSAYIMLAR ÜZERİNE TARTIŞMA
Ezgi Öztorun1, Namık Kemal Öztorun2 ve Cenk Alhan3
1-3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul
ABSTRACT
Dynamic analyses of structural systems are conventionally performed by using some special
or general-purpose computer programs in which the formulations are based on equivalent
static load, mode super position, or numerical integration in time domain techniques.
However, there are some disadvantages in all methods which cannot be seen because of the
formulations of the parameters and the interactions which are not yet sufficiently discussed.
Programs that are commonly used in the dynamic analysis of wall-frame structures by
considering the floor displacements in the horizontal plane only, will be named as “pseudo
three dimensional programs” in the current study. Although the analyses of shear frame type
structural systems sometimes yield reasonable results, it is seen that the above-mentioned
methods show different results. In the present study, the discussion is opened that, especially
when the vertical effects of the earthquake are considered, except for some structural systems
in accordance with the assumptions, these methods cannot provide realistic results, the error
rates can exceed the acceptable limits, and the effects that are ignored may be the main cause
of the devastating consequences.
Key words: Dynamic analysis, dynamic parameters, system mass matrix, system stiffness
matrix, effect of assumptions.
ÖZET
Yapısal sistemlerin deprem analizlerinde eşdeğer statik yük, mod süper pozisyonu, zaman
tanım alanında nümerik integrasyon gibi yöntemler ve bu yöntemlerin formülasyonları
üzerine geliştirilmiş genellikle özel, bazen de genel amaçlı bilgisayar programları
kullanılmaktadır. Ancak tüm yöntemlerde gerek parametrelerin formülasyonları gerekse
henüz yeteri kadar tartışılmamış etkileşimleri nedeniyle görülemeyen bazı olumsuzluklar
vardır. Perde-çerçeve türü yapıların dinamik analizlerinde yaygın olarak kullanılan ve yatay
düzlemde yalnızca kat serbestliklerini göz önüne alan programlar mevcut çalışmada “kısmi üç
boyutlu programlar” olarak adlandırılacaktır. Kayma çerçevesi türündeki yapısal sistemlerin
analizlerinde bazen makul sonuçlar alınsa da yukarıda bahsedilen yöntemlerin farklı sonuçlar
verdiği görülmektedir. Mevcut çalışmada, özellikle depremin oluşturacağı düşey etkiler de
göz önüne alındığında, varsayımlara uygun yapılan bazı yapısal sistemler dışında bu
yöntemlerin gerçekçi sonuçlar veremeyeceği, hata oranlarının kabul edilebilir sınırları
aşabileceği, göz ardı edilen etkilerin ortaya çıkan yıkıcı sonuçların ana nedeni olabileceği
konusu tartışmaya açılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Dinamik analiz, dinamik parametreler, sistem kütle matrisi, sistem rijitlik
matrisi, varsayımların etkisi.
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GİRİŞ
Yapısal sistemlerin deprem analizlerinde genellikle eşdeğer statik yük, mod süperpozisyonu,
zaman tanım alanında nümerik integrasyon yöntemi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu
analizleri gerçekleştirebilmek için özellikle bina türü yapılarda genellikle varsayımlı
formülasyonlar kullanılarak geliştirilmiş kısmi üç boyutlu bilgisayar programları tercih
edilmektedir. Bu programların en önemli varsayımı, bilinmeyen serbestliklerin düğüm
noktalarında değil, katlarda tanımlanmış olmasıdır. Genel amaçlı olarak tanımlanan bilgisayar
programlarında ise bilinmeyen serbestlikler her düğüm noktasında, uzay sistemlerde altı,
düzlemsel sistemlerde ise üç adet olarak tanımlanabilmektedir. Bazı genel amaçlı bilgisayar
programlarında düzleme dik açısal serbestlik (drilling degree of freedom) hala tartışma
konusu olup, komşu kenar şekil değiştirmelerinin bir fonksiyonu olarak formülize
edilebilmektedir [1-7]. Daha da öteye, perde-çerçeve sistemlerde en kesiti U, L, T, H, I ve
benzeri bir geometriye sahip perde duvarların formülasyonlarında, statik analizlerde dahi
önemli sorunlar yaşanmaktadır. Söz konusu varsayımlar kayma çerçevesi türündeki, yani rijit
yatay elemanlar ve kayma davranışı gösteren kolonlardan oluşan yapısal sistemlerde
genellikle makul sonuçlar vermektedir. Ancak çoğu zaman yukarıda bahsedilen yöntemlerin
her birinin farklı sonuçlar verdiği de bilinmektedir. Mevcut çalışmada, varsayımlara uygun
bazı yapısal sistemler dışında bu yöntemlerin gerçekçi sonuçlar veremeyeceği, hata
oranlarının kabul edilebilir sınırları aşabileceği görülmüş ve bu yöntemler, özellikle zaman
tanım alanında integrasyon yöntemi, bu yönüyle tartışmaya açılmıştır. Mevcut çalışmada
tartışmaya açılan hususlar kısmi üç boyutlu ve/veya genel amaçlı programlarla ele
alınamamıştır. Örneğin SAP2000 [8] programında, dinamik yük fonksiyonları yalnızca yatay,
düşey ve açısal serbestliklere belli katsayılarla etki ettirilmektedir. Bu durum yatay-düşeyaçısal serbestlikler arasındaki etkileşimin sistem genelinde gerektiği gibi göz önüne
alınamadığı anlamına gelmektedir. Yani kütle matrisi diyagonal bir matris olarak oluşmakta,
diğer kütle matrisi elemanları hesaplara dahil edilmemektedir. Mevcut çalışmada ve müteakip
çalışmalarda bu etkilerin göz ardı edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Konunun önemini ve
etkilerini araştırabilmek ve tartışmaya açabilmek amacıyla, çalışmalar kapsamında [9]
geliştirilmiş olan GP-DYNA (General Purpose DYNamic Analysis) bilgisayar programı
eşliğinde 21. Ulusal Mekanik Kongresi’nde ikinci bir çalışma sunulması planlanmıştır.
“Yatay ve Düşey Deprem Etkisi Altındaki Yapıların Dinamik Analizi İçin Bir Yöntem ve
Bilgisayar Programı GP-DYNA’nın Geliştirilmesi” başlıklı bu ikinci çalışmada GP-DYNA
programının yapısı, formülasyonu, alternatifli çözüm yetenekleri ve özellikle doğrulaması
ağırlıklı olarak tanıtılacaktır. Üçüncü bir çalışma olarak da alışılagelmiş yöntemlere kıyasla;
farklar, bulgular ve bu farkların önemi vurgulanmaktadır. “Yapıların Düşey Deprem Etkisi
Altındaki Davranışları: Bir Köprü Örneği” başlıklı bu üçüncü çalışmada önemli bulgulara
ulaşılmıştır. Açısal serbestliklerle ilgili olarak son zamanlarda bazı çalışmalar yapılmıştır [1018]. Bu araştırmaların bir kısmı, yer hareketi fonksiyonlarından yatay ve düşey bileşenlerinin
biliniyor olması durumunda; üçüncü, yani açısal bileşenin ilk ikisine bağlı olarak hesabı
üzerine çalışmalardır. Bir kısmı ise, zemine dik üç serbestlikli bir konsol kirişte üçüncü
serbestliğe karşılık gelen açısal etkiler ile ilgilidir. En fazla, konsol sistemin tek elemanla
değil; fazla sayıda elemanlarla tanımlanması üzerine yapılan çalışmalardır. Ancak bu
çalışmaların her biri çok değerli adımlar teşkil etmekle birlikte, mevcut çalışmada tartışmaya
açılan probleme bir çözüm getirememektedir.
Yapısal sistemlerin dinamik analizlerinde düşey ve açısal etkilerin önemi [19] ve [20]’de
gündeme getirilmiş, özellikle düşeyde etkili modlar irdelenmiştir. 21. Ulusal Mekanik
Kongresi’nde sunulması planlanan mevcut çalışmalar sonucunda kesit tesirlerinin de son
derece önemli olduğu görülmüştür.
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YAYGIN ANALİZ YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ
Aşağıda yapısal sistemlerin dinamik analizinde kullanılan genel eşitlik görülmektedir [19]:
[M]N,N·[At]N + [C]N,N·[Vt]N + [K]N,N·[Ut]N =·[Pt]N

(1)

Verilen hareket denkleminin parametreleri [M], [C] ve [K] her biri NxN ebatlarında olan,
sırasıyla sistem kütle, sönüm ve rijitlik matrisleridir. N ise toplam serbestlik sayısıdır. Sistem
kütle ve rijitlik matrisleri sistem geometrisi, kesit ve malzeme özellikleri, sınır şartları gibi
bilgilere bağlı olarak elde edilmekte, sönüm matrisi de dolaylı olarak elde edilmektedir. Yük
fonksiyonu ise genellikle yer ivmesi olarak ölçümler sonucunda elde edilmekte olup, zamanın
bir fonksiyonu olarak eşitliğin bilinen kısmını oluşturmaktadır. [A], [V], [U] matrisleri her bir
serbestlik için t anındaki ivme, hız ve yer değiştirme matrisleridir. Hareket denkleminin
çözülebilmesi için [K] ve [M] matrisleri mutlaka pozitif diyagonal ve simetrik kare matris
olmalıdır. Her ikisi de aynı boyutta (N satır, N sütun) olmalıdır. [C] matrisi de doğal olarak
aynı özelliklerde olacaktır. Bu çalışmada, sistem matrislerinin değer alan elemanları yazım
formatına uyabilme açısından şekil olarak gösterilmiştir ve mevcut çalışmanın amacı
doğrultusunda yeterlidir.
Kütlelerin konsantre kütleler olarak düğüm noktalarında tanımlanması durumunda [M] matrisi
diyagonal matris olacaktır. Bu durumda evriğinin hesaplanması kolaydır, hatta matris
operasyonlarına da gerek yoktur; vektör olarak tanımlanabilir. Ancak çalışma kapsamında
görüleceği üzere yalnızca varsayımlara uygun yapısal sistemler için makul sonuçlar verebilir.
Gerçekte kütle matrisi diyagonal bir matris değildir. Bina dışı yapılarda baskın olarak
görülmektedir. İlk açıklamalar basit bir çerçeve örneği üzerinde gösterilmiştir. Şekil 1 ve 2’de
örnek bir sistemin geometrisi, yayılı kütleler ve kütle matrisi görüntüsü sunulmaktadır. Rijitlik
matrisinde de aynı indislere tekabül eden elemanlar değer almaktadır. Her iki matris de pozitif
diyagonal, kare bant matrislerdir. Numaralama sisteminden görüleceği üzere matrislerin bant
genişliği optimize edilmiştir.

Şekil 1. Sistem geometrisi, genel serbestlikler ve kirişlerde yayılı kütleler.
36

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Öztorun1, Öztorun2 ve Alhan3
I/J
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

7

8

9

M7,7
0
M9,7
M10,7
0
0
M13,7
0
M15,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
M8,8
M9,8
0
M11,8
M12,8
0
M14,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M7,9
M8,9
M9,9
0
M11,9
M12,9
M13,9
0
M15,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

M7,10 0
0 M7,13 0 M7,15 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 M8,11 M8,12 0 M8,14 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 M9,11 M9,12 M9,13 0 M9,15 0
0
0
0
0
0
0
0
0
M10,10 0 M10,12 0
0
0 M10,16 0 M9,18 0
0
0
0
0
0
0 M11,11 M11,12 0
0
0
0 M11,17 0
0
0
0
0
0
0
M12,10 M12,11 M12,12 0
0
0 M12,16 0 M12,18 0
0
0
0
0
0
0
0
0 M13,13 0
0
0
0
0 M13,19 0 M13,21 0
0
0
0
0
0
0 M14,14 0
0
0
0
0 M14,20 0
0
0
0
0
0
0
0
0 M15,15 0
0
0 M15,19 0 M15,21 0
0
0
M16,10 0 M16,12 0
0
0 M16,16 0
0
0
0
0 M16,22 0 M16,24
0 M17,11 0
0
0
0
0 M17,17 0
0
0
0
0 M17,23 0
M18,10 0 M18,12 0
0
0
0
0 M18,18 0
0
0 M18,22 0 M18,24
0
0
0 M19,13 0 M19,15 0
0
0 M19,19 0 M19,21 0
0
0
0
0
0
0 M19,14 0
0
0
0
0 M20,20 0
0
0
0
0
0
0 M21,13 0 M21,15 0
0
0 M21,19 0 M21,21 0
0
0
0
0
0
0
0
0 M22,16 0 M22,18 0
0
0 M22,22 0 M22,24
0
0
0
0
0
0
0 M23,17 0
0
0
0
0 M23,23 0
0
0
0
0
0
0 M24,16 0 M24,18 0
0
0 M24,22 0 M24,24

Şekil 2. Sistem kütle matrisi (değer alan elemanlar).
Tartışılmak istenen sorular şunlardır:
1-) Yaygın olarak kullanılan bir yöntem olarak yukarıdaki hareket denklemine veri teşkil eden
yük fonksiyonu değerleri (genelde deprem ivmesi) yalnızca yatay yönde ve yalnızca yatay
kütle bileşenlerine mi etki ettirilecektir?
2-) Sistemdeki yatay serbestlikler 7, 10, 13, 16, 19 ve 22 numaralı serbestliklerdir. Yalnızca
bu serbestliklerin hesaba katılması dahi kayma çerçevesi (shear building) analojisinden daha
gerçekçi olmasına rağmen şu sorunlarla karşılaşılır:
Analizlerin bu şekilde yapılabilmesi için yalnızca diyagonal terimlerde olan ve Mi.i olmak
üzere fonksiyonun etki ettirildiği bir kütle matrisinde diğer tüm terimler sıfır değerini alacağı
için matris pozitif diyagonal değildir. Determinantı sıfırdır, çözüm yoktur. Tek çözüm kütle
matrisinin sıkıştırılması ve gereksiz terimlerin atılmasıdır. Bu durumda hareket
denklemindeki kütle matrisi ile rijitlik matrisinin eşleştirilmesi gerekir ki aynı işlemlerin
rijitlik matrisinde de yapılması zorunluluğu ortaya çıkar. Bu ise sistem özelliklerinin
varsayımlara uygunluğuna bağlı olarak bazen makul sonuçlar verse de esasen başka bir
sistemin analizi olması nedeniyle kabul edilemez hatalara da neden olabilir.
3-) Depremin yatay etkilerinin yanı sıra düşey etkileri de ölçülerek kayıt altına alınmaktadır.
Düşey yük fonksiyonlarının düşey kütle bileşenleri üzerine ilave olarak etki ettirilmesi sonucu
nasıl etkiler?
Matematiksel modelde ve numaralandırma sisteminde görüldüğü gibi düşey bileşenler 8, 11,
14, 17, 20 ve 23 numaralı bileşenlerdir. Diyagonal terimler üzerinde düşey yük
fonksiyonunun etki ettirilmesi durumunda daha az sıkıştırılmış kütle matrisi, buna bağlı
olarak daha gerçekçi bir rijitlik matrisi, dolayısıyla sönüm matrisi elde edilmekte ve deprem
yük fonksiyonları daha gerçekçi olarak dikkate alınmaktadır. Ancak tam sonucu veren bir
yöntem olduğu iddia edilemez. Çünkü henüz açısal bileşenler hesaba katılmamıştır.
Diyagonal terimlerde pozitif olmayan değerler vardır ve çözüm ancak matrislerin
sıkıştırılmasıyla elde edilebilir fakat bu sonuçların doğruluğu da tartışma konusudur. Yalnızca
bir önceki yönteme kıyasla biraz daha gerçekçi olduğu söylenebilir.
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4-) Yatay ve düşey fonksiyonların yanı sıra açısal etkiler kayıt altına alınsa ve kullanılsa
doğru çözüme ulaşılabilir mi?
Henüz literatürde açısal kayıt alındığına dair bir bilgiye rastlanmamış olup, açısal etkilerin
dolaylı olarak elde edilmesiyle ilgili bazı çalışmalar başlatılmıştır [13-17]. Ancak doğrudan
kullanıma açık bir yönteme henüz rastlanmamıştır. Çalışmalar genellikle bir serbest nokta ve
bu noktada üç serbestlik derecesine sahip tek elemanlı bir konsol kirişin, iki doğrusal bileşen
kayıtlarının bilinmesi durumunda açısal etkinin belirlenmesi üzerinedir. Ancak bu çalışmalar
başlangıç aşamasında olup, yalnızca konsol kirişte makul sonuçlar verebilir. Sınır şartlarının
tanımlandığı noktada elde edilen bir etkinin sistem içinde dağılımını tanımlayabilen bir
yöntem bulunmadığı takdirde tasarıma yönelik olarak kullanılması mümkün değildir. Bu
nedenle mevcut bilgiler ışığında açısal yer hareketi etkisi henüz göz önüne alınamamaktadır.
Doğrusal kayıtların açısal formülasyona dâhil edilmesi mümkündür ancak irdelenmeye
ihtiyacı vardır. Şöyle ki;
5-) Yatay yer hareketinin yapıda düşey serbestlikler üzerindeki etkisinin yanı sıra düşey yer
hareketinin yatay serbestlikler üzerindeki etkileşimi belirlenmelidir. Daha da öteye gerek
yatay gerekse düşey hareketlerin tüm serbestlikler üzerindeki etkisi belirlenmelidir. Bir başka
deyişle, var oldukları kesinlikle bilinen ve sistem matrislerinde görülen Mi,j bileşenleri iptal
edilmeden kullanılmalı; yer hareketinin türünü belirleyen yatay ve düşey fonksiyon
kayıtlarının bu kütle bileşenleri ile nasıl etkileştirileceği tartışılmalıdır. Yani t anında Mi,j
kütlesine etki ettirilecek yatay yük oranı ve düşey yük oranı nedir? Benzer şekilde Mj,i
kütlesine etki ettirilecek düşey yük oranı ve yatay yük oranı nedir? Simetri bozulmamalıdır.
Bu sorulara bir cevap bulmadan yapılacak dinamik analizlerin yeterince gerçekçi sonuçlar
verdiği söylenemez. Diğer taraftan, yaygın olarak yapılan uygulamaların getirdiği ilave
olumsuzluklar aşağıda tartışılmaktadır.
Bina Türü Olmayan Yapısal Sistemler
Yalnızca bina türü yapılar için varsayımlı olarak geliştirilmiş kısmi üç boyutlu programların
farklı türdeki yapısal sistemlerde kullanılamaması sonucunda genel amaçlı programlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi ile çalışan genel amaçlı bilgisayar
programlarının kullandığı formülasyonlar kütüphanelerindeki eleman türlerine göre farklı
formüller kullanılarak geliştirilmiştir. Her eleman türü için öncelikle rijitlik terimlerini içeren
rijitlik matrisleri, daha sonra kütle matrisleri ve sönüm formülasyonları vardır. Bu
formülasyonlar kullanmış oldukları şekil değiştirme fonksiyonlarına ve enterpolasyon
fonksiyonlarına bağlı olarak her programda farklılıklar gösterebilir. Benzeri nedenlerle;
birçok genel amaçlı program, dinamik analizleri, statik analizler için hazırlanmış modeli
sınırlandırarak gerçekleştirir. Bilgisayarların ve programların sınırlarını zorlayabilen
matematiksel modellerde bu kaçınılmaz olarak görülmektedir. Yaygın bir yöntem olarak,
bileşenleri hesaplanamadığı için sıkıştırılmış kütle matrisi esas alınıp; dinamik denklemde
sorun çıkarmaması için rijitlik ve sönüm matrisleri kütle matrisine uyarlanır.
Şekil 3’te tek katlı, üç açıklıklı bir düzlemsel çerçeve sistemi ve sisteme ait düğüm noktası
serbestlikleri görülmektedir. Söz konusu sistemin gerçekçi analizlerinin yapılabilmesi için
gerekli minimum serbestlik sayısı 12 dir.
Statik analiz için sistem pozitif diyagonal, simetrik, kare bant matris olan rijitlik matrisi
görüntüsü Şekil 4’te sunulmuştur. Sistem matrislerinin bant genişliği, modelleme ve
numaralandırmaya bağlıdır. Dinamik analiz yapılması durumunda, kütle ve sönüm
matrislerinin de denklemdeki yerini doğru olarak alabilmesi için aynı ebatlarda olması
gerekmektedir.
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Şekil 3. Statik analizde serbestikler ve düğüm noktası yer değiştirme bileşenleri.
K1,1

K1,2
K2,2

K1,3
K2,3
K3,3

K1,4
K2,4
K3,4
K4,4

K2,5
K3,5
K4,6
K5,5

K3,6
K4,6
K5,6
K6,6

SİMETRİK

K4,7
K5,7
K6,7
K7,7

K5,8
K6,8
K7,8
K8,8

K6,9
K7,9
K8,9
K9,9

K7,10
K8,10 K8,11
K9,10 K9,11 K9,12
K10,10 K10,11 K10,12
K11,11 K11,12
K12,12

Şekil 4. Statik analizde sistem rijitlik matrisi görüntüsü.
Konsantre Kat Kütlesi ve Kayma Çerçevesi Varsayımı
Konsantre kat kütlesi ve kayma çerçevesi varsayımı ile analiz yapılması durumunda, söz
konusu statik modele karşılık gelen kütle matrisi ile dinamik denklemin genel çözümü
imkansızdır. Serbestlik bileşenlerinin etkileşiminin hesaba katılmamış olması nedeniyle
sistem kütle matrisi diagonal bir matris olmaktadır. Ancak tüm serbestlikler hesaba
katıldığında pozitif diagonal bir matris olmadığı için determinantı sıfırdır. Şekil 5’te, Şekil
3’te verilen örneğin konsantre kat kütlesi ve kayma çerçevesi varsayımı ile eşdeğer modeli
gösterilmektedir. Şekil 6’da ise 12 ˜ 12 elemanlı ve mevcut varsayımla elde edilebilen sistem
kütle matrisinin görüntüsü (sistem rijitlik matrisine karşılık gelen terimlerle) sunulmaktadır.
Tek kütle bileşeni yatay serbestliklere paylaştırılmaktadır. Düşey ve açısal serbestliklere
karşılık herhangi bir terim bulunmamaktadır. Çüzülemeyen bu denklem genellikle konsantre
kat kütlesi ve kayma çerçevesi varsayımına uymak için tek serbestlikli bir sistemmiş gibi
tanımlanmaktadır. Çözümü gerçekleştirebilmek amacıyla, kütle matrisindeki belirsiz terimlere
tekabül eden satır ve sütunlar yok edilmekte, rijitlik matrisi zorunlu olarak bu varsayıma
uyarlanmaktadır. Sistem yaygın olarak kullanılan konsantre kat kütlesi, kayma çerçevesi ve
benzeri varsayımlarla analiz edildiğinde, tek katlı olması nedeniyle yalnızca bir kütle ve bir
rijitlik bileşenine sahip olmaktadır. Bu durumda dinamik analiz modeli ve kütle matrisi
görüntüsü Şekil 5 ve 6’da görüldüğü gibi olmaktadır.
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M

M

≡

Şekil 5. Konsantre kat kütlesi ve kayma çerçevesi eşdeğer modeli.
M/4

0

0

M/4

0

SİMETRİK

0

M/4

0

0

M/4

0

0
Şekil 6. Konsantre kat kütlesi ve kayma çerçevesi varsayımında sistem kütle matrisi
görüntüsü.
Çözümü gerçekleştirebilmek için rijitlik matrisinin kütle matrisine göre uyarlanması
durumunda, yatay elemanların en azından eğilme rijitlikleri zorunlu olarak göz ardı edilmiş
olur. Eğilme ve eksenel rijitlikleri sonsuz olan elemanlar olarak işleme dahil edilirler. Düşey
elemanlar için ise, özellikle eğilme rijitlikleri yatay elemanlara kıyasla daha büyük olan
yapısal sistemlerde eğilme etkisi belirleyici olmakta ve gerçek durum yansıtılamamaktadır.
Diğer bir yaklaşım, yatay eleman (kiriş) kesit tesirleri ve dağılımları kolon uç kuvvetlerinden
elde edilmiş sonuçlar kullanılarak geriye dönük çözümle elde edilmesidir. Bu durumda
etkileşim göz önüne alınmadan elde edilmiş olan kolon uç kuvvetlerinden elde edilen dağılım
da yanlış olacaktır. Tüm bu etkilere ilave olarak deprem etkisinin düşey ve açısal
bileşenlerinin hesaba katılmamış olması, analizi ve tasarımı gerçekle ilgisi olmayan sonuçlara
yönlendirebilmektedir. Düşey elemanlardaki eksenel etkiler de gerçekçi olmayıp, düşey
deprem etkisinin bu modelde hesaba katılması mümkün değildir.
Bu varsayımlar altında dinamik çözüm mümkün ve hatta son derece pratiktir, ama gerçekçi
sonuçlar vermez. Söz konusu varsayımlarla, sistem rijitlik ve kütle matrislerinin bileşenleri
K1,1 ve M1,1 olarak hesaba katılmaktadır. Sistem matrisleri pozitif diyagonal olma şartını
sağlamaktadır. Daha da öteye kütle matrisinin diyagonal matris olması nedeniyle Eigen gibi
bir yöntemle dinamik denklemi çözmek kolaydır, sadece diyagonal üzerindeki terimlerden
oluşan matrisin evriği, bu sıfırdan farklı terimlerin bire bölünmesiyle elde edilebilmektedir
[21-22]. Bazı durumlarda, daha iyi bir varsayım olarak, tüm sistem kütleleri düğüm
noktalarında, ancak yalnızca doğrusal bileşenleri ile ve konsantre kütleler olarak
tanımlanmaktadır. Bir sonraki kısımda bu durum ele alınmıştır.
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Konsantre Düğüm Noktası Kütleleri ve Kayma Çerçevesi Varsayımı
Bu varsayımda sistem kütlelerinin düğüm noktalarında tanımlanmış olması nedeniyle Şekil
7’de görüldüğü gibi yatay elemanlardaki eksenel davranışın yanı sıra düşey elemanlardaki
rijitlikler oranındaki paylaşım kısmen de olsa göz önüne alınabilmektedir. Bir önceki
varsayıma kıyasla daha iyi olmasına rağmen farklı sorunlar vardır. Örneğin yatay elemanların
eğilme rijitlikleri formülasyonda hala sonsuz olarak hesaba katılmaktadır. Bu nedenle yatay
elemanlardaki eğilme ve kayma davranışın yanı sıra düşey elemanlardaki eksenel davranış da
doğru değildir. Diğer taraftan kütlelerin açısal bileşenlerinin formülasyonda olmaması
nedeniyle, rijitlik ve kütle bileşenleri hala uyumsuzdur ve genel çözüm mümkün değildir. 12
˜ 12 ebatlarındaki sistem rijitlik matrisi ile 8 ˜ 8 ebatlarındaki sistem kütle matrisinin
dinamik denklemde kullanılması mümkün değildir.

Şekil 7. Konsantre düğüm noktası kütleleri ve doğrusal bileşenler.
Çözüm olarak yine rijitlik matrisinin uyarlanması düşünülebilir. Yalnızca 8 serbestliğin, yani
yalnızca doğrusal serbestliklerin hesaba katılması durumunda; kiriş eğilme rijitlikleri sonsuz
olarak hesaba katılacağı için bu varsayım da gerçek davranışı yansıtmayacaktır. Ayrıca kirişte
eğilme olmaması nedeniyle 2, 5, 8, 11 numaralı düşey serbestliklerin yük ve kütle değerleri de
formülasyonda doğru dağılımı gösterecek şekilde hesaba dahil olmayacaktır. Kütle matrisinin
rijitlik matrisine uyarlanması durumunda ise çözüm imkânsızdır. Bu durumda kütle matrisi
Şekil 8’de görüldüğü üzere pozitif diyagonal şartını sağlamamaktadır. Determinantı sıfırdır
(Ill Condition) ve dinamik denklemin çözümü yapılamaz.
M1,1

M2,2

0

M4,4

M5,5

SİMETRİK

0

M7,7

M8,8

0

M10,10

M11,11

0

Şekil 8. Konsantre düğüm noktası kütleleri (yalnızca doğrusal bileşenler) varsayımında sistem
kütle matrisi görüntüsü.
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Konsantre Düğüm Noktası Kütleleri (Tüm Bileşenler)
Bu varsayımda, gerek sistem rijitlik matrisi, gerekse sistem kütle matrisi ve sönüm matrisi
uyumludur. Gerekli minimum serbestlikler Şekil 9’da görüldüğü üzere hesaba katılmıştır.
Matrisler simetrik ve pozitif diagonal matrislerdir (Şekil 10).

Şekil 9. Konsantre düğüm noktası kütleleri (tüm bileşenler).
M1,1

M2,2

M3,3

M4,4

M5,5

M6,6

SİMETRİK

M7,7

M8,8

M9,9

M10,10

M11,11

M12,12

Şekil 10. Konsantre düğüm noktası kütleleri (tüm bileşenler) ve sistem kütle matrisi
görüntüsü.
Rijitlik matrisi modellemeye bağlı olarak değişen bir bant genişliğine sahiptir. Sistem kütle
matrisi ise diagonal matristir. Dinamik denklemin makul sonuçlar verebilecek çözümü
mümkündür. Ancak iki ayrı problem gündeme gelmektedir. Bunlardan ilki, “Yaygın Analiz
Yöntemlerinin Etkisi” başlığı altındaki 4. soruda belirtildiği üzere, açısal bileşenlere karşılık
gelen deprem etkisidir. Diğeri ise; dinamik analizde, yapısal elemanlardaki gerek kesit
tesirleri dağılımlarının, gerekse şekil değiştirme formülasyonlarında eğilme etkileri ile eksenel
etkilerin ilişkilendirilememesidir. Bir başka anlatım tarzıyla; sistem rijitlik matrisinde
yalnızca diagonal terimlerin, yani Mi,i terimlerinin olması, herhangi bir Mi,j teriminin
bulunmamasıdır.
Yayılı Yükler ve İlgili Yayılı Kütleler (Tüm Bileşenler)
Mevcut çalışmada bu yöntem kullanılmakta ve önerilmektedir. Statik analiz sistem rijitlik
matrisi ile dinamik analizde kullanılacak sistem kütle matrisi tamamen uyum içerisindedir.
Bir başka deyişle, gerek statik, gerekse dinamik analizlerde aynı rijitlik matrisi
kullanılmaktadır. Konsatre yüklere karşılık konsantre kütleler, yayılı yüklere karşılık yayılı
kütleler bulunmaktadır. Dinamik analizlerde, özellikle kolonlara ait zati yüklere yayılı kütleler
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hem doğrusal hem de açısal bileşenlerle devreye girmektedir. Bu durumda sistem kütle
matrisi de rijitlik matrisinde olduğu gibi pozitif diyagonal, simetrik bant matristir ve boyutları
rijitlik matrisiyle aynıdır (Şekil 11).
M1,1

M1,2
M2,2

M1,3
M2,3
M3,3

M1,4
M2,4
M3,4
M4,4

M2,5
M3,5
M4,6
M5,5

M3,6
M4,6
M5,6
M6,6

SİMETRİK

M4,7
M5,7
M6,7
M7,7

M5,8
M6,8
M7,8
M8,8

M6,9
M7,9 M7,10
M8,9 M8,10 M8,11
M9,9 M9,10 M9,11 M9,12
M10,10 M10,11 M10,12
M11,11 M11,12
M12,12

Şekil 11. Yayılı yükler, ilgili yayılı kütleler (tüm bileşenler): önerilen ve çalışmada kullanılan
yönteme göre sistem kütle matrisi görüntüsü.
GELİŞTİRİLEN GP-DYNA PROGRAMI
Mevcut çalışmada analiz yöntemlerindeki varsayımların, bilgisayar programlarındaki
modelleme ve formülasyonların etkisi tartışmaya açılmaktadır. Söz konusu tartışmayı
başlatabilmek için yüksek sayıda (modele göre bazen birkaç milyon) bilinmeyen çözme
kapasitesine sahip, algoritması gereği çok hızlı ve çift hassaslıklı sayılarla çalışan GP-DYNA
(General Purpose Daynamic Analysis) adlı bir program geliştirilmiştir [9, 19, 20]. Söz konusu
programın eleman kütüphanesi, denklem çözme opsiyonları, statik analiz modülleri gibi bazı
modüller daha önce farklı amaçlar için geliştirilmiş olan TUNAL, NK, FEM gibi
programların modüllerini (bazı uyarlamalarla) paylaşmaktadır. Bu programların
formülasyonları ve doğrulanması, yerli ve yabancı yayınlarda tanıtılmıştır [1-7]. GP-DYNA
programında dinamik analizler için ilave modüller geliştirilmiştir [9]. Mevcut versiyon, ilk
etapta köprülerin dinamik analizlerini gerçekleştirmek amacıyla, yatay etkilerin yanı sıra
düşey ve açısal etkilerin de göz önüne alınabildiği, kütlelerin gereğinde yayılı kütleler olarak
hesaba katılabildiği, statik ve dinamik analiz modellerinin tamamen uyumlu ve rijitlik
matrisine uygun kütle matrisinin (ve sönüm matrisinin) oluşturulabildiği bir versiyon olarak
güncellenmiştir. Her serbestliğe karşılık bir kütle bileşeni oluşturulabilmekte, en önemlisi Mi,j
terimleri sistem genelinde etkileştirilebilmektedir. Kütle matrisi diyagonal bir matris olmak
zorunda değildir.
SONUÇLAR
Dinamik analizler tasarıma yönelik olarak geliştirilmiş kısmi üç boyutlu olan paket bilgisayar
programlarının çoğunda gerçek davranışı yansıtmayan varsayımlarla gerçekleştirilmektedir.
Genel amaçlı bilgisayar programlarında da söz konusu varsayımların bir kısmı yaygın olarak
yapılmakta, çoğu zaman bilgisayarların ve/veya programların kapasitelerinin aşılması, ya da
programların formülasyonlarının yetersizliği gibi nedenlerle mevcut çalışmada önerilen ve
kullanılan yöntem uygulanamamaktadır. Çoğu kez dinamik analizler için muadil bir sistem
rijitlik, kütle ve sönüm matrisi oluşturulmakta, dinamik etkiler bu varsayımlı ve genellikle
gerçek davranışı yansıtmayan formülasyonlarla gerçekleştirmekte ve statik analiz sonuçları ile
süperpoze edilmektedir. Uygun çözüm, statik ve dinamik analizlerde kullanılan
parametrelerin uyumlu olmasıdır. Bu önerinin uygulanabilir olduğu mevcut çalışmada
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gösterilmektedir. Aksi takdirde varsayımlı analizlerle elde edilen sonuçların hatalı olması
riskinin yanı sıra emniyetsiz tarafta olma riski de bulunmaktadır.
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YATAY VE DÜŞEY DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN DİNAMİK
ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM VE BİLGİSAYAR PROGRAMI GP-DYNA’NIN
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ABSTRACT
In the first study presented in the 21st National Mechanics Congress and entitled as
“Discussion on Conventional Techniques and Assumptions in Earthquake Analysis Modeling
of Structures” which pioneered the present study, it is mentioned that, the existing methods
may not provide realistic results except for some structural systems that are appropriate for
the assumptions; especially when the vertical effects are taken into consideration. Besides, it
is discussed that, the error rates may not be within the acceptable limits, and these effects may
be the main cause of the devastating consequences. It is also emphasized that, the cases
opened up to the discussion cannot be considered in detail by using either pseudo threedimensional or general-purpose programs. In the present study, a method in which the
elements Mi,j in the system mass matrices can be interacted and the computer program GPDYNA (General Purpose DYNamic Analysis) developed based on this method with
additional options added for the current study are introduced. It has been updated as a version
in which vertical and angular effects can be taken into consideration in addition to horizontal
effects, masses can be taken into account as distributed masses if required, the static and
dynamic analysis models are fully compatible, and the mass matrix and damping matrix
corresponding to the stiffness matrix can be created.
Key words: Dynamic analysis, dynamic parameters, system mass matrix, system stiffness
matrix, effect of assumptions, GP-DYNA.
ÖZET
21. Ulusal Mekanik Kongresi’nde sunulan ve bu çalışmaya öncülük teşkil eden “Yapıların
Deprem Analizi Modellemesinde Yaygın Olarak Kullanılan Teknikler ve Varsayımlar
Üzerine Tartışma” başlıklı ilk çalışmada, özellikle depremin oluşturacağı düşey etkiler de göz
önüne alındığında, varsayımlara uygun bazı yapısal sistemler dışında mevcut yöntemlerin
gerçekçi sonuçlar veremeyeceği, hata oranlarının kabul edilebilir sınırlarda olmayabileceği,
göz ardı edilen bu etkilerin, yıkıcı sonuçların ana nedeni olabileceği konusu tartışmaya
açılmıştır. Tartışmaya açılan hususların gerek kısmi üç boyutlu gerekse genel amaçlı
programlarla gerektiği gibi ele alınamadığı vurgulanmıştır. Mevcut çalışmada, sistem kütle
matrislerindeki Mi,j elemanlarının etkileşime alınabildiği bir yöntem ve bu yöntem üzerine
geliştirilmiş GP-DYNA (General Purpose DYNamic Analysis) adlı bilgisayar programı,
mevcut çalışma için eklenmiş ilave seçenekleri ile tanıtılmaktadır. Yatay etkilerin yanı sıra
düşey ve açısal etkilerin de göz önüne alınabildiği, kütlelerin gerektiğinde yayılı kütleler
olarak hesaba katılabildiği, statik ve dinamik analiz modellerinin tamamen uyumlu ve rijitlik
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matrisine uygun kütle matrisinin ve sönüm matrisinin oluşturulabildiği bir versiyon olarak
güncellenmiştir.
Anahtar kelimeler: Dinamik analiz, dinamik parametreler, sistem kütle matrisi, sistem rijitlik
matrisi, varsayımların etkisi, GP-DYNA.
GİRİŞ
Mevcut çalışma kapsamında, analiz yöntemlerindeki varsayımların, bilgisayar
programlarındaki formülasyonların etkisini araştırabilmek amacıyla GP-DYNA (General
Purpose Dynamic Analysis) adlı bir program geliştirilmiştir (Şekil 1). Bu bildiride, ağırlıklı
olarak GP-DYNA programının yapısı, formülasyonu alternatifli çözüm yetenekleri ve
özellikle doğrulaması tanıtılmaktadır. Yüksek sayıda (modele göre bazen birkaç milyon)
bilinmeyen çözme kapasitesine sahip, algoritması gereği çok hızlı ve çift hassaslıklı sayılarla
çalışan programın eleman kütüphanesi, denklem çözme opsiyonları, statik analiz modülleri
gibi bazı modüller daha önce farklı amaçlar için geliştirilmiş olan TUNAL, NK, FEM gibi
programların modüllerini (bazı uyarlamalarla) paylaşmaktadır. Bu programların
formülasyonları ve doğrulanması önceki yayınlarda tanıtılmıştır [1-5]. GP-DYNA
programında dinamik analizler için ilave modüller geliştirilmiştir. Mevcut versiyon, ilk etapta
köprülerin dinamik analizlerini gerçekleştirmek amacıyla, yatay etkilerin yanı sıra düşey ve
açısal etkilerin de göz önüne alınabildiği, kütlelerin gerektiğinde yayılı kütleler olarak hesaba
katılabildiği, statik ve dinamik analiz modellerinin tamamen uyumlu ve rijitlik matrisine
uygun kütle matrisinin ve sönüm matrisinin oluşturulabildiği bir versiyon olarak
güncellenmiştir. Her serbestliğe karşılık bir kütle bileşeni oluşturulabilmekte ve en önemlisi
Mi,j terimleri sistem genelinde etkileştirilebilmektedir. Kütle matrisi diyagonal bir matris
olmak zorunda değildir. Çalışmanın köprüler üzerine yoğunlaştırılmış olmasının nedeni,
birçok köprü, viyadük ve benzeri yapıların gerek ülkemizde gerekse yurt dışında deprem
hasarı alarak servis dışı kalması, maddi kayıplara ve can kayıplarına neden olması, bu
nedenlerin net olarak açıklanamaması, bina türü yapılarda yaygın olarak kullanılan
varsayımların bu tür yapılarda kullanılamaması ve daha uygun analiz yöntemlerine ihtiyaç
duyulması gibi nedenlerdir.
GP-DYNA programında [6] iki ayrı denklem çözüm opsiyonu ve zaman tanım alanında
nümerik integrasyonları gerçekleştirebilmek amacıyla iki ayrı yöntem kullanılmıştır. İlave
olarak izolatör ve benzeri elemanların gerek eksenel, gerek kayma gerekse eğilme
etkilerindeki değişimlerin sisteme etkilerini araştırabilmek amacıyla otomatik olarak seri
çözümleri gerçekleştirebilen opsiyonlarla donatılmıştır. Yayılı kütlelerin etkisiyle elde
edilebilen ve diyagonal dışı elemanları da içeren kütle matrisinin her terimine yük fonksiyonu
ve katsayısı tanımlama opsiyonları kodlanmıştır. Tüm sistem parametreleri, sistem ve eleman
bazında tüm matrisler gerek lokal gerekse global koordinatlarda dönüşüm matrisleri ile
birlikte görülebilmekte ve gerektiğinde müdahale edilebilmektedir. Yani, yalnızca giriş
verilerini alıp karşılığında çözüm sonuçlarını veren kapalı bir program değildir. Analiz
esnasında tüm ara işlemler görülebilmekte ve gerektiğinde müdahale edilebilmektedir.
Program FORTRAN Power Station Derleyicisi [7] kullanılarak geliştirilmiş, öz değer, öz
vektör, matris operasyonları ve benzeri modüllerin hazırlanmasında hiçbir hazır kütüphane
fonksiyonu kullanılmamış, tamamen kontrol altında bağımsız modüller geliştirilmiştir. İki ayrı
denklem çözüm opsiyonunun kullanılmasının amacı hem milyonlara varan bilinmeyen çözme
kapasitesini, hem de bu matrislerin görülebilirliğini sağlamaktır.
Birinci opsiyon “Geliştirilmiş Cholesky” olarak adlandırılmış olan ve sistem matrislerinin
yalnızca sıfır olmayan değerlerinin simetri de göz önüne alınarak bir vektöre depolandığı ve
işlemlerin bu vektör üzerinde gerçekleştirildiği bir yöntemdir. Yöntem daha önce farklı
amaçlar için geliştirilmiş olan TUNAL, NK, FEM gibi programlarının tanıtımında
anlatılmıştır [1-5]. İkinci denklem çözüm yöntemi ise yalnızca ara işlemleri gösterebilmek
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amacıyla kodlanmış olan klasik kare matris operasyonlarını içermektedir. 500 bilinmeyene
kadar olan sistemlerde tercihe bağlı olarak kullanılmakta ve tüm sistem matrislerini
verebilmektedir. Şekil 1’de başlangıç görüntüsü ve Şekil 2’de çubuk elemanı uç kuvvetleri ve
yer değiştirmeler için kullanılan pozitif işaret notasyonu verilen GP-DYNA programının
statik ve dinamik (modal) analizleri gerçekleştiren ilk versiyonu daha önce [8, 9] sunulmuştur.
Dinamik integrasyon yöntemi olarak iki ayrı yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntem Newmark
yöntemi olarak bilinen iki parametreli yöntemdir [10]. İkinci yöntem ise Wilson yöntemi
olarak bilinen üç parametreli yöntemdir [10, 11]. Birincisinden tamamen bağımsız ve
programa özel opsiyonlarla desteklendiği için akış şeması yeniden düzenlenmiştir.

Şekil 1. GP-DYNA başlangıç görüntüsü.

Şekil 2. Çubuk elemanı uç kuvvetleri ve yer değiştirmeler için pozitif işaret notasyonu.
Geliştirilen GP-DYNA bilgisayar programının makro akış şeması Şekil 3-a ve Şekil 3-b’de
görülmektedir. Mevcut çalışmada ikinci yöntem olarak bahsedilen üç katsayılı adım adım
integrasyon yönteminin akış şeması ise Şekil 4-a, b, c’ de sunulmuştur ve Wilson Yöntemi
olarak kullanılmaktadır. İki katsayılı birinci yönteme ait bilgiler (Newmark Yöntemi) [10]’da
mevcut olup, akış şeması gösterilmemiştir.
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Şekil 3-a. GP-DYNA Bilgisayar programının makro akış şeması.

Şekil 3-b. GP-DYNA Bilgisayar programının makro akış şeması.
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Şekil 4-a. GP-DYNA ikinci integrasyon modülünün akış şeması.

Şekil 4-b. GP-DYNA ikinci integrasyon modülünün akış şeması.
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Şekil 4-c. GP-DYNA ikinci integrasyon modülünün akış şeması.
GP-DYNA DOĞRULAMA ÖRNEKLERİ
GP-DYNA programının statik, dinamik, statik ve dinamik analiz modüllerinin yanı sıra,
izolatör etkisi, izolatör rijitliklerindeki (kayma, eğilme, eksenel ve bunların kombinasyonu)
değişime bağlı olarak yapısal davranışın araştırılması (otomatik iterasyon), zemin-yapı
etkileşimine ve değişimine bağlı olarak yapısal davranışın araştırılması (otomatik iterasyon)
gibi bazı özel prosedürleri vardır. Geliştirilmesi devam edileceği düşünülen program için çok
sayıda doğrulama datası hazırlanmış olup, zamanla yeni modeller ilave edilmektedir. GPDYNA programının analiz sonuçları hem farklı formülasyonlara sahip kendi
kütüphanesindeki farklı prosedürlerle hem de analitik çözümü olan örneklerle [10] veya
nümerik çözümü olan örneklerle [10, 12], ya da farklı bilgisayar programları ile (SAP2000,
CAL91, MATLAB SeismoSignal vb.) [11, 13-15] karşılaştırılmaktadır. Aşağıda,
gerçekleştirilen doğrulama modelinden örnekler sunulmuştur. Karmaşık örnekler çoğunlukla
genel amaçlı sonlu elemanlar programlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Düzlemsel Kompozit Sistem - Statik Opsiyonlar
Şekil 5’te görülen düzlemsel kafes kiriş ve çerçeveden oluşan kompozit sistem, GP-DYNA ve
SAP2000 programları ile analiz edilip sonuçlar karşılaştırılmıştır. Örneğe ait bilgiler şöyledir:
KSY= 500,000 kN/m, KSØZ= 80,000 kN/m, ΔDX= 0.01 m, ØDZ= -6E-04 rad., çerçeve
elemanlarında E=2E7 kN/m2, 1 - 3 numaralı elemanlar 0.8 m x 0.4 m dikdörtgen kesit, 4 - 13
numaralı elemanlar 0.6 m x 0.4 m dikdörtgen kesit, kafes kiriş elemanlarında E=2E8 kN/m2,
T1 – T4 numaralı elemanlar dıştan dışa 100 mm çap, et kalınlığı 15 mm boru profil.
Birçok opsiyonu kontrol edebilmek amacıyla, sistemde zorlanmış yer değiştirmeler, mesnet
hareketleri, açısal ve doğrusal yaylar ve benzeri ekstrem tanımlamalar yapılmıştır. Her iki
programın sonuçlarının aynı olduğu söylenebilir. SAP2000 sonuçlarında nümerik işlem ve
yuvarlama hatalarından kaynaklanan küçük farklar vardır. Örneğin, SAP2000 programında 13
numaralı konsol elemanının (konsol eleman matrislerdeki bozulma oranını pratik bir biçimde
görmeyi sağlamaktadır) düğüm noktası momenti net olarak P·L = 50·L3 değerini tam olarak
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vermemekle birlikte, sonuçların tamamı kabul edilebilir düzeydedir. GP-DYNA programında
ise denge kontrolleri 16 haneye kadar sağlanmaktadır.

Şekil 5. Statik analiz örneği.

Düzlemsel Çerçeve Sistemi - Dinamik Opsiyonlar (İntegrasyon)

Şekil 6’da GP-DYNA test örneklerinden biri görülmektedir. Örnek [12]’den alınmış olup,
hem kayma çerçevesi varsayımı ile hem de genel serbestliklerle analiz edilmiştir. Örnekte
kullanılan kesit ve malzeme özellikleri şöyledir: tüm kiriş ve kolon enkesit boyutları
düzlemde 50 cm, düzleme dik 30 cm, elastik modülü E= 31,800,000 kN/m2, toplam kat
kütleleri sırasıyla 1. kat 40 t, 2. kat 25 t, en üst kat 20 t. (katlara ait düğüm noktalarına
paylaştırılmıştır). Sistem GP-DYNA, SAP2000 ve CAL91 programları ile analiz edilmiştir.

Şekil 6-a. Sistem geometrisi ve sınır
şartlarından bağımsız genel serbestlikler.

Şekil 6-b. Konsantre kütle, kolonlar ve
kirişler serbest (genel çözüm).

Ancak, CAL91 alışılagelmiş grafik programlarına veri aktaramamakta, sayısal değerleri
grafiklere ve uygun verilere dönüştürmek için ek bir ara program yazılması gerekmektedir.
Dolayısıyla analiz sonuçları ancak nümerik olarak karşılaştırılabilmektedir ve CAL91
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programı kullanılarak elde edilen sonuçlar [6] çok sayıda sayfadan oluşmaktadır. Yer ivmesi
datası da CAL91 programının veri giriş kapasitesinin kısıtlı oluşu nedeniyle, sınırlı tek bir
fonksiyon olarak verilebilmektedir. Bu sebeplerle GP-DYNA ve CAL91 karşılaştırması; daha
küçük bir örnek [16] üzerinden, zamana bağlı yer değiştirme sonuçları (Şekil 7) kullanılarak
yapılmıştır.
M = 0.2·K·sec2/in
Kiriş kesit özellikleri:
I = 100000 in4,
E = 30·103 ksi
Kolon kesit özellikleri:
I = 100 in4,
E = 30·103 ksi

Şekil 7-a. Örnek sistem ve yükleme fonksiyonu.

Şekil 7-b. CAL91 plot graph seçeneği
zaman (s)-yer değiştirme (in) grafiği.
MINIMUM=
MAXIMUM=

-.108989E+01
.242622E+01

Şekil 7-c. GP-DYNA hızlı ekran grafik seçeneği
zaman (s)-yer değiştirme (in) grafiği.
MINIMUM=-1.0898E+00 ADIM NO= 21
MAXIMUM= 2.4261E+00 ADIM NO= 12

BULGULAR
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Şekil 8’de, Şekil 6’da verilmiş örnek sistemin, PEER [17] veri tabanından elde edilen, toplam
kayıt süresi: 36.855 saniye ve kayıt süresi aralığı 0.005 saniye olan 1979 Imperial Valley
depremine ait El Centro Array #7 yatay (RSN182_IMPVALL.H_H-E07230) ve düşey
(RSN182_IMPVALL.H_H-E07-UP) kayıtları kullanılarak elde edilmiş olan analiz sonuçları
GP-DYNA’nın iki farklı integrasyon modülü için karşılaştırmalı olarak görülmektedir.

Şekil 8. GP-DYNA programının iki ayrı integrasyon modülü sonuçlarının karşılaştırılması.
Kayma çerçevesi varsayımında CAL91, SAP2000 ve GP-DYNA programının gerek
Newmark gerekse Wilson olarak adlandırılan yöntemleri tamamen aynı sonuçları
vermektedir. Sonuçlar [9]’da gösterilen sonuçlarla uyumludur. Genel serbestliklerle ve hem
yatay hem de düşey fonksiyonlar hesaba katıldığında ise GP-DYNA (her iki yöntem) ve
CAL91 aynı sonuçları vermektedir. Her iki program da kullanıcı kontrolünde olduğu için
parametreler birebir tanımlanabilmektedir, ancak CAL91 programında gerek indisli
değişkenlerin boyutları gerekse veri giriş datasında müsaade edilebilir kayıt uzunluğu ve
benzeri nedenlerle tanımlı sınırlar söz konusudur. CAL91 programının bu sınırları zorlanarak
tüm kapasitesi kullanılmıştır.
Şekil 9’da görüleceği üzere, SAP2000 programı ile makul sonuçlar alınmakla birlikte bu
sonuçların tamamen aynı olduğu söylenemez. GP-DYNA ve SAP2000 programlarında,
özellikle düşey etkiler diyagonalde de olsa hesaba katıldığında 12% oranına varan farklar
görülmüştür. Diğer taraftan SAP2000 programının farklı versiyonlarında da (aynı data
kullanılmasına rağmen) 8% oranlarına varan farklılıklar görülmektedir. Bu farkın başlıca
nedenlerinin;

SAP2000 programında diyagonal dışı terimlerin hesaba katılmaması,

Diyagonalde açısal bileşenlere yük tanımlanmadığı takdirde sistemin sıkıştırılarak
analize sokulması,

Öz-değer analizlerinde yakınsama oranı, sönüm matrisinin hesabındaki formülasyon,
yuvarlama hataları gibi nedenler olduğu düşünülmektedir.
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GP‐DYNA

SAP2000

İVME

SÜRE

İVME

SÜRE

MIN

‐0,98187E+01

6,220

‐1,068E+01

6,225

MAX

0,90085E+01

6,475

1,056E+01

6,485

Şekil 9. GP-DYNA ve SAP2000 programlarının analiz sonuçlarının genel serbestlikler ve
hem yatay hem de düşey deprem fonksiyonlarının hesaba katılması durumu için
karşılaştırılması.
SONUÇLAR
Yaygın olarak yapılan varsayımlarla veya bazı deprem yönetmeliklerinde kabul edilebilen
yöntem ve kabullere göre yapılan analizlerde zaman zaman görülemeyen tesirlerin tasarımı
büyük ölçüde etkileyebilecek değerlere ulaştığı görülebilmektedir. Kayma çerçevesi
varsayımı ile yapılan analizlerde görülemeyen yatay elemanlardaki eksenel kuvvet
dağılımları, tüm sisteme etkisi ve benzeri çok sayıda etki buna örnektir. Bu çalışma
kapsamında, söz konusu varsayımlara ihtiyaç duyulmadan modelleme yapılabilecek şekilde
geliştirilmiş olan GP-DYNA bilgisayar programı [6] tanıtılmış ve bu program kullanılarak
çok fazla sayıda analiz gerçekleştirilmiş, program doğrulanmış ve tamamlanmış opsiyonlarla
analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları yaygın olarak kullanılan varsayımlarla bulunan
sonuçların farklı olabileceğini göstermektedir. Diğer taraftan pratikte analizi mümkün
görülmeyen tüm serbestlik bileşenlerinin pratik olarak hesaba katılabileceği gösterilmiştir.
Geliştirilmiş olan bilgisayar programının bilinmeyen çözme kapasitesi oldukça yüksektir ve
çözümü çift hassaslıklı sayılarla gerçekleştirmektedir. Bu tür programların geliştirilmesinin
son derece gerekli ve yararlı olduğu vurgulanmakta ve yapılabilirliği gösterilmektedir. Zira
önerilen yöntem ve analizler çok az sayıda programın dışında yapılamamaktadır.
Diğer taraftan GP-DYNA programı son derece hızlı çalışmaktadır. Bahsedilen analizlerin
grafikler dahil hazırlanması Intel® Core(TM) i3-5005 CPU @2.00GHz 2.00 işlemci, 4.00 GB
Installed RAM ve 64-bit işletim sistemine sahip bir dizüstü bilgisayarda 1 saniye kadar zaman
alırken; aynı bilgisayarda örneğin yaygın olarak kullanılan SAP2000 programı ile analiz 12
dakika sürmektedir.
Bu çalışmanın devamı olan üçüncü çalışmada; alışılagelmiş yöntemlere kıyasla farklar ve bu
farkların önemi vurgulanmıştır. GP-DYNA programı kullanılarak önemli bulgulara ulaşılmış
olup, elde edilmiş bulgular “Yapıların Düşey Deprem Etkisi Altındaki Davranışları: Bir
Köprü Örneği” başlıklı bu üçüncü çalışmada yer almaktadır. Nümerik sonuçlar da üçüncü
çalışmada sunulmaktadır.
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ABSTRACT
In the present study, dynamic analyses of the structural systems are performed by using GPDYNA computer program. The developed computer program is capable of using nondiagonal terms in a controlled manner in structural system matrices. The algorithm and
formulation of this program is presented in a companion study, presented in 21st National
Mechanics Congress and entitled as “A Method for Dynamic Analysis of Structures Under
Vertical/Horizontal Earthquake Effects and Development of Software GP-DYNA”. Analyses
were performed by using a bridge example. In case of using vertical earthquake records, it is
observed that, the present analysis methods may not provide sufficient safety. The
recommendations are presented in the conclusion section of the present study.
Keywords: Dynamic analysis, dynamic parameters, system mass matrix, system stiffness
matrix, effect of vertical earthquakes, bridges.
ÖZET
Bu çalışmada, GP-DYNA bilgisayar programı kullanılarak yapısal sistemlerin dinamik
analizleri yapılmıştır. Geliştirilen bilgisayar programı, diyagonal olmayan terimleri yapısal
sistem matrislerinde kontrollü bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir. Bu programın
algoritması ve formülasyonu, 21. Ulusal Mekanik Kongresi’nde “Yatay ve Düşey Deprem
Etkisindeki Yapıların Dinamik Analizi İçin Bir Yöntem ve Bilgisayar Programı GPDYNA’nın Geliştirilmesi” başlıklı çalışmada sunulmuştur. Analizler bir köprü örneği
kullanılarak yapılmıştır. Düşey deprem kayıtlarının kullanılması durumunda, mevcut analiz
yöntemlerinin yeterli güvenceyi sağlamayabileceği görülmüştür. Öneriler, çalışmanın sonuç
bölümünde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Dinamik analiz, dinamik parametreler, sistem kütle matrisi, sistem rijitlik
matrisi, düşey deprem etkisi, köprüler.
GİRİŞ
Mevcut çalışma kapsamında bir köprü örneğinde depremin düşey etkileri üzerine araştırmalar
yapılmış ve bulgular paylaşılmıştır. Yapısal sistem dinamik parametrelerine ait frekans,
periyot, mod şekilleri gibi bilgiler daha önce sunulmuştur [1, 2]. Çalışmanın köprüler üzerine
yoğunlaştırılmış olmasının nedeni; birçok köprü, viyadük ve benzeri yapının gerek
Türkiye’de gerekse yurt dışında deprem hasarı alarak servis dışı kalması, maddi kayıplara ve
can kayıplarına neden olması, ancak bunun nedenlerinin net olarak açıklanamaması, bina türü
yapılarda yaygın olarak kullanılan varsayımların bu tür yapılarda kullanılamaması ve daha
uygun analiz yöntemlerine ihtiyaç duyulması gibi nedenlerdir. Araştırmada, 21. Ulusal
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Mekanik Kongresi’nde sunulan “Yatay ve Düşey Deprem Etkisindeki Yapıların Dinamik
Analizi İçin Bir Yöntem ve Bilgisayar Programı GP-DYNA’nın Geliştirilmesi” başlıklı
çalışmada tanıtılan program kullanılmıştır. GP-DYNA bilgisayar programının [3] bilinmeyen
çözme algoritması ve statik opsiyonları daha önce tanıtılmış olup, farklı amaçlar için
geliştirilmiş olan TUNAL, NK, FEM gibi programlarla ortak veya benzer modüller
kullanmaktadır [4-10]. Çalışmalar Karakaya Köprüsü’ne eşdeğer bir model kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Karakaya Köprüsü 2.030 m uzunluğunda ve yaklaşık olarak 60 m
yüksekliğindedir. 30 adet betonarme ayağın üzerinde, her biri 366 ton ağırlığında ve 65 m
boyundaki 29 adet çelik kirişten oluşmaktadır [11]. Araştırma, söz konusu köprünün olanaklar
dâhilinde elde edilebilen geometrik bilgileri kullanılarak ve üç açıklık hesaba katılarak
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu köprünün örnek olarak alınmasındaki ana etkenler, kısmen de
olsa bazı bilgilerin bulunması, servis ömrü esnasında güçlendirilmeye ihtiyaç duyulmuş
olması gibi nedenlerdir. Profil bilgileri elde edilemediğinden; taşıyıcı sistemi oluşturan çelik
profillerin kesit ve malzeme özellikleri, görüntüler üzerinden yaklaşık ölçekli elde edilen
bilgilere dayanmaktadır. Statik analizlerin doğrulaması için SAP2000 [12] ve GP-DYNA
programları birlikte kullanılmıştır. Her iki bilgisayar programının statik analiz sonuçları
uyumludur. Dinamik analizler ise yalnızca GP-DYNA programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de sistemin statik analizlerde kullanılan SAP2000 modelindeki
kompozit kiriş görüntüsü sunulmaktadır.

Şekil 1. SAP2000 statik analiz modeli.
GP-DYNA programı için mikro (Şekil 2) ve makro modeller hazırlanmıştır (Şekil 3). Mikro
modelde tüm elemanlar tanımlanmıştır. Makro model ise köprü kirişlerinin her biri 6
serbestlik bileşenine sahip 4 çerçeve elemanı ile tanımlandığı eşdeğer modeldir. Eşdeğer
makro modelde, eleman kesit özellikleri statik analiz sonuçları vasıtasıyla kalibre edilerek
belirlenmiştir. Bu nedenle GP-DYNA bilgisayar programı için hazırlanmış olan her iki model
de uyumlu sonuçlar vermektedir. Aynı sisteme ait makro ve mikro modeller üzerinde dinamik
tepkiler ve kesit tesiri dağılımları araştırılmıştır. Gerek makro gerekse mikro modellerde
neredeyse aynı sonuçlar elde edilmiştir. Makro model kullanılmasının sebeplerinden biri,
daha az elemanla daha çok serbestlik kullanılarak, daha detaylı analizlerin yapılabilmesidir.
Bir diğer sebep ise; GP-DYNA ile karşılaştırılmak üzere kullanılan hazır paket programların
kapasitesinin mikro model analizinde zorlanmasıdır. Sistemin frekans, periyot, dinamik
modlar ve düşey etkiler gibi dinamik bazı deprem parametreleri (Şekil 4-8) “Köprülerin
Deprem Etkileri Altındaki Davranışları” başlığı altında, 20. Ulusal Mekanik Kongresi’nde
sunulmuş ve tartışmaya açılmış, göçme yükünün düşey etkiler altında oluşması olasılığının
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yüksek olduğu vurgulanmıştır [1]. Söz konusu bulgular GP-DYNA bilgisayar programının
2017’deki opsiyonları ile yalnızca modal analizlerle sınırlı olup, mevcut çalışmada GPDYNA programı ilave edilen modüllerle (sönüm matrisi modülü, zaman tanım alanında
integrasyon amaçlı iki ayrı modül, düğüm noktası dinamik yüklerini hesaplayan modül, grafik
opsiyonları ve benzeri alt programlar) güçlendirilmiştir. Dinamik analizler sonucunda yükler
elde edilerek statik yüklerle karşılaştırılabilmektedir. En önemlisi, dinamik analizlerde
diyagonal dışı terimler ve bu terimlere karşılık gelen yükler hesaba katılabilmektedir. Ancak
bu yüklerin ne oranlarda hesaba katılacağı hususu henüz netliğe kavuşmamıştır. Bunun yanı
sıra, açısal serbestliklerle ilgili olarak son zamanlarda bazı çalışmalar yapılmış olmasına
rağmen [13-22], 21. Ulusal Mekanik Kongresi’nde sunulan “Yapıların Deprem Analizi
Modellemesinde Yaygın Olarak Kullanılan Teknikler ve Varsayımlar Üzerine Tartışma”
başlıklı çalışmada irdelenen problemlere çözüm getirememektedir. Oysa ki perde duvar gibi
yapısal sistemlerin analizlerinde açısal etkilerin büyük önem taşıdığı bilinmektedir [5]. Bu
çalışma kapsamındaki yapısal sistem iki etapta ele alınmıştır.
İlk etapta yalnızca yatay deprem yükleri altında incelenmiş ve yatay yükler altında ortaya
çıkan düşey etkiler araştırılmıştır (Şekil 9, 10), açısal bileşenlere gelen etkiler sıfıra yakın
değerlerle tanımlanmıştır. Takip eden çalışmalarda açısal etkilerin öneminin incelenmesi
hedeflenmektedir.
İkinci etapta hem yatay hem de düşey deprem yükleri yatay ve düşey deprem kayıtları olan 11
uzak-fay, 11 yakın-fay deprem datası belirlenerek birlikte etki ettirilmiştir. Açısal bileşenler
bu aşamada da devre dışı bırakılmıştır. Böylece, yatay ve düşey yükler altında ortaya çıkan
etkiler incelenmiştir.

Şekil 2. GP-DYNA bilgisayar modeli.

Şekil 3. GP-DYNA makro bilgisayar modeli ve numaralandırma sistemi.
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Şekil 4. GP-DYNA modeli statik yer değiştirmeler (simetrik yükleme).

Şekil 5. GP-DYNA modeli 2. Mod şekli 2 (yatay ve düşey hareketler).

Şekil 6. GP-DYNA modeli 3. Mod şekli (sağ kolona oturan kirişte düşey hareket).

Şekil 7. GP-DYNA modeli 4. Mod şekli (sağdaki kirişte düşey hareket).
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Şekil 8. GP-DYNA modeli 5. Mod şekli (kirişlerde düşey hareket).

Şekil 9. GP-DYNA modeli araştırılan kesit tesirleri.

Şekil 10. GP-DYNA makro modelde dinamik yüklerin hesaplandığı serbestlikler ve serbestlik
numaraları.
BULGULAR
GP-DYNA programı kullanılarak gerçekleştirilen dinamik analizlere ait analiz sonuçları ve
bulgular aşağıda sunulmaktadır. Analiz sonuçları yaygın olarak kullanılan varsayımlarla
bulunan sonuçların farklı ve hatta emniyetsiz yönde olabileceğini göstermektedir. Diğer
taraftan pratikte analizi mümkün görülmeyen tüm serbestlik bileşenlerinin kolaylıkla hesaba
katılabileceği gösterilmiştir. Geliştirilmiş olan bilgisayar programının bilinmeyen çözme
kapasitesi oldukça yüksektir ve çözümü çift hassaslıklı sayılarla gerçekleştirmektedir.
Önceki kısımda tarif edilen 1. etapta, 11.03.2002 tarihinde oluşan Alaska Earthquake, Denali
National Park yatay deprem kaydı kullanılmıştır. MW=7.9 büyüklüğünde ve merkezi 5 km
derinlikte olan deprem, A.B.D. için son 150 yılın en büyük depremi olarak kaydedilmiştir.
Kayıt istasyonu ve özellikleri PEER veri bankasından [23] alınmıştır: Aircraft Station,
RSN2095 kaydı ölçüm zaman adımı ∆t=0.005 saniye, ölçüm sayısı 34400 ve toplam kayıt
süresi 171.995 saniye. Kullanılan dosya yalnızca yatay doğrultudaki fonksiyonu içermektedir.
GP-DYNA programında bu yatay yükleme altında elde edilen toplam düşey (dinamik
yük)/(statik yük) %34-35 civarında görülmektedir. Nümerik integrasyon ve sönüm oranı
katsayısı gibi parametreler değiştirilerek sonuçlar alındığında oran %10-%42 arasında değer
almaktadır. Bu değerler yalnızca yatay deprem bileşeni etkisi altında oluşan düşey yük (joint
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load) oranıdır. Sonuçlar %42 gibi ekstrem değerlere çıkabilmektedir. Düşey deprem etkisinin
de hesaba katılması ve yayılı kütleler kullanılarak etki ettirilmesi durumunda sonuçlar kabul
edilebilir sınırları aşabilmektedir ve tartışılmasında yarar vardır.
2. etap incelemede hem yatay hem de düşey deprem yükleri, yatay ve düşey deprem kayıtları
olan 11 uzak-fay, 11 yakın-fay deprem datası belirlenerek birlikte etki ettirilmiştir. Açısal
bileşenler bu aşamada da devre dışı bırakılmıştır. Kütleler yayılı kütle olarak tanımlanmıştır.
Üç açıklık için toplam statik düşey yük en fazla 15000 kN olmaktadır. Bu yük zati ve
hareketli yüklerin yük katsayılarla çarpılmamış değeridir. Dinamik analizlerden elde edilen
sonuçlar bu değere bölünerek karşılaştırılmaktadır. Çizelge 1’de 11 uzak, 11 yakın depreme
ait yatay ve düşey kayıtların birlikte kullanılması durumunda (toplam dinamik düşey
yük)/(toplam statik düşey yük) oranları görülmektedir. DENALI depremine ait oran da
artmıştır. Sonuçlar düşündürücüdür; köprü kiriş (deck) kesme kuvvetleri araştırıldığında,
Çizelge 1’de görüldüğü gibi köprü ayaklarına yakın kısımlarda dinamik sonuçların statik
sonuçlara kıyasla büyük değerler alabildiği görülmüştür. Açısal etkilerin de hesaba katılması
durumunda bu değerlerin daha da artabileceği düşünülmektedir. Alışılagelmiş bir öneri olan
düşey yüklerin %30 artırılarak tasarım yapılması yönteminin gerçekçi olmayabileceği
durumlar olduğu görülmektedir.
Çizelge 1. Uzak-fay ve yakın-fay depremlerine ait sonuçlar, oran: (toplam dinamik düşey
yük)/(toplam statik düşey yük).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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DATA ADI
F-COALINGA
F-CORINTH
F-FRIULI
F-ITALY
F-KERN
F-MAMMOTH
F-MORGAN
F-NCALIF
F-PARKF
F-SFERN
F-VICT
DATA ADI
N-CCHURCH
N-CHICHI
N-DENALI
N-DUZCE
N-IMPVALL
N-KOBE
N-LANDERS
N-LOMAP
N-NORTHR
N-SFERN
N-TABAS

UZAK-FAY DEPREMLERİ
Coalinga-01, 1983
Corinth, Greece, 1981
Friuli, Italy-01, 1976
Irpinia, Italy-01, 1980
Kern County, 1952
Mammoth Lakes-01, 1980
Morgan Hill, 1984
Northern Calif-03, 1954
Parkfield, 1966
San Fernando, 1971
Victoria, Mexico, 1980
YAKIN-FAY DEPREMLERİ
Christchurch – Yeni Zelanda, 2011
Chi Chi – Taiwan, 1999
Denali Alaska, 2002
Düzce – Türkiye, 1999
Imperial Valley – El Centro, 1979
Kobe – Japonya, 1995
Landers – California, 1992
Loma Prieta – California, 1989
Northridge – California, 1994
San Fernando – California, 1971
Tabas – İran, 1978
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%Oran
49
40
93
69
25
57
4
13
32
105
68
%Oran
118
92
63
112
219
106
530
205
182
538
262
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Çizelge 1’de en yüksek (toplam dinamik düşey yük)/(toplam statik düşey yük) oranına sahip
deprem olan 02.09.1971 tarihli San Fernando Depremi, Pacoima Dam, RSN77 kaydı detayları
şöyledir: ölçüm zaman adımı ∆t=0.01 saniye, ölçüm sayısı 4172. Şekil 11’ de San Fernando
yatay ve düşey deprem kayıtları altında 16 numaralı düğüm noktasına ait 47 numaralı düşey
serbestlikte oluşan deplasman, hız ve ivme grafikleri görülmektedir.

(a)

(b)

(c)
Şekil 11. San Fernando yatay ve düşey deprem kayıtları altında 47 numaralı serbestlikte
oluşan (a) deplasman, (b) hız ve (c) ivme grafikleri.
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GP-DYNA, belirtilen düğüm noktasında istenen grafikleri analiz yöntemi, kullanılan deprem
kaydı ve ekstremum değerleri gibi detaylı bilgileri içerecek şekilde hazırlamaktadır. Birbirinin
fonksiyonu olan yer değiştirme, hız ve ivme sonuçları birbiriyle uyumludur. 3. saniyeden
itibaren git gide artmaya başlayan yer değiştirme, hız ve ivme değerlerinin; deprem ivme
datasına uygun olarak 9-10 saniye arasında pik yaptığı görülmektedir. Maksimum değerler
yer değiştirme için 0.065 m, hız için 1.29 m/s ve ivme için 31.06 m/s2 şeklinde elde edilmiştir.
Minimum değerler ise yer değiştirme için -0.05 m, hız için -1.09 m/s, ivme için -39.24 m/s2
olmaktadır. Bu veriler sonucunda, köprülerin hasar görmesinde ve hatta yıkılmasında analiz
yönteminin büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.
SONUÇLAR
GP-DYNA programı [3], ilave edilen modüllerle (sönüm matrisi modülü, zaman tanım
alanında integrasyon amaçlı iki ayrı modül, düğüm noktası dinamik yüklerini hesaplayan
modül, grafik opsiyonları ve benzeri alt programlar) güçlendirilmiştir. Dinamik analizler
sonucunda yükler elde edilerek statik yüklerle karşılaştırılabilmektedir. En önemlisi, dinamik
analizlerde diyagonal dışı terimler ve bu terimlere karşılık gelen yükler hesaba
katılabilmektedir. Bu yüklerin ne oranlarda hesaba katılacağı hususu henüz netliğe
kavuşmamıştır. Yalnızca yatay deprem kayıtları kullanılarak yapılan analizlerle emniyetli
sonuçlar elde edilememektedir, düşey deprem etkileri de mutlaka hesaba katılmalıdır. Sistem
matrislerinde (özellikle kütle matrisinde) diyagonal dışındaki terimler formülasyonda göz
önüne alınmalıdır. Bu terimlere karşılık gelen yük fonksiyonları ve yükler hesaba katılmalıdır.
Kütleler düğüm noktası konsantre kütleleri olarak basitleştirilmemeli, yayılı kütleler olarak
hesaba katılmalıdır. Statik ve dinamik analizlerde modeller ve bilinmeyen serbestlikler (dof)
eşit olmalıdır. Köprü kiriş kesme kuvvetleri incelendiğinde, deprem yüklerinin statik yüklere
kıyasla oldukça yüksek değerler alabildiği görülmüştür. Alışılagelmiş bir öneri olan düşey
yüklerin %30 artırılarak tasarım yapılması yönteminin gerçekçi olmayabileceği durumlar
olduğu görülmüştür. Açısal bileşenlere karşılık kütleler yük fonksiyonları ve yükler henüz
yeteri kadar araştırılmamıştır ve bu nedenle göz önüne alınmamaktadır. Açısal etkilerin de
hesaba katılması durumunda bu değerlerin daha da artabileceği düşünülmektedir. Takip eden
çalışmalarda açısal etkilerin öneminin incelenmesi hedefler arasındadır.
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STRUCTURAL DESIGN OF OFFSHORE PRODUCTION UNITS
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ABSTRACT
Once the exploratory drilling phase is over and geologists determine that a petroleum
reservoir is worth the massive expense, and then oil companies prepare to establish an
offshore production platform. Offshore production platforms are designed in a variety of
water depths, and environments to extract oil and gas from beneath the seabed and may be
equipped with drilling equipment, processing facilities, storage facilities and living quarter
modules. These offshore facilities must be operated in safely manner for design lifetimes of
twenty years or more and are subjected to very harsh environmental loads. Some significant
design considerations are peak loads imposed by hurricane wind and waves, dynamics fatigue
loads generated by waves over the platform lifetime and the motion of the platform. Fatigue
analyses should be carried out during the design stage to make sure that the hull structure is
with an adequate fatigue life. The units are sometimes subjected to strong currents that create
loads on the mooring system and can induce vortex shedding. This paper reviews the
fundamentals and applications focusing on the floating types of offshore structures. The
feasibility of an offshore unit is highly depending on the environmental sea conditions in the
area of the intended operation. A production unit may be intended for specific operation zone.
This study deals with the structural application categories based on structural significance,
consequences of failure, fatigue aspect, the complexity of the joints and inspection principles
to be applied in design, and construction offshore production rigs. Limitations on the design
criteria modes of the production unit are also taken into account.
Keywords: Structural design, environmental loads, fatigue limit state, offshore production
ÖZET
Keşif sondaj aşaması sona erdiğinde ve jeologlar bir petrol rezervuarının büyük masrafa
değeceğini belirledikten sonra, petrol şirketleri bir denizaşırı üretim platformu oluşturmaya
hazırlanıyorlar. Açık deniz üretim platformları, çeşitli su derinliklerinde ve deniz tabanının
altından petrol ve gaz çıkaran ortamlarda tasarlanmıştır ve sondaj ekipmanları, işleme
tesisleri, depolama tesisleri ve yaşam alanı modülleriyle donatılabilir. Bu açık deniz tesisleri,
yirmi yıl veya daha uzun tasarım ömürleri için güvenli bir şekilde çalıştırılmalıdır ve çok sert
çevresel yüklere maruz kalır. Bazı önemli tasarım hususları, kasırga rüzgarı ve dalgalarının
dayattığı pik yükler, platform ömrü boyunca dalgalar tarafından oluşturulan yorgunluk yükleri
ve platformun hareketidir. Gövde yapısının yeterli bir yorulma ömrüne sahip olduğundan
emin olmak için tasarım aşamasında yorulma analizleri yapılmalıdır. Üniteler bazen
demirleme sistemi üzerinde yük oluşturan ve girdap dökülmesine neden olabilecek güçlü
67

Özgüç
akıma maruz kalır. Bu makale, yüzen deniz yapıları türlerine odaklanan temelleri ve
uygulamaları gözden geçirmektedir. Bir açık deniz yapı biriminin fizibilitesi, amaçlanan
operasyon alanındaki çevresel deniz koşullarına bağlıdır. Belirli bir operasyon bölgesi için bir
açık deniş yapı üretim birimi tasarlanabilir. Bu çalışma, yapısal önemi, başarısızlığın
sonuçları, halsizlik yönü, bağlantıların karmaşıklığı ve tasarımda uygulanacak muayene
prensipleri ve açık deniz üretim platformlarının yapımına dayanan yapısal uygulama
kategorileri ile ilgilidir. Üretim biriminin tasarım kriterleri modlarındaki sınırlamalar da
ayrıca dikkate alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: Yapısal tasarım, çevresel yükler, yorulma sınır durumu, açık deniz üretimi
INTRODUCTION
An oil platform is a large structure used to drill and produce oil and natural gas from the
oceans. Depending on the circumstances, the platform may be floating or attached to the
ocean floor. A typical platform may have around thirty well heads located on the platform and
directional drilling allows reservoirs to be accessed at both different depths and at remote
positions up to 8 kilometres from the platform [2]. Floating production platforms can take the
form of either floating semisubmersible platforms or drill-ships. The basic idea behind their
design is that, once the well has been drilled, much of the production equipment can be
mounted on the seafloor and the petroleum pumped to the surface facilities through flexible
risers. Meanwhile, the platform or ship stays in position with anchors or a dynamic
positioning system.
As a floating type, a semisubmersible unit is a nautical vessel that is mobilized and can be
floated to a mobile location to carry out offshore production and drilling activities. During
these operations the unit is supported by large pontoons submerged in the water. The deck
box is connected and supported by large diameter buoyant columns at the corners and small
intermediate columns that are connected to the pontoons. [3].
Semi-submersible rigs are widely operated in offshore oil and gas industry, mostly for
drilling, exploration, installation and accommodation purposes. Those units are also known as
anchored or moored semisubmersible and can drill in water depths up to 1500 meters and
dynamic positioning semisubmersibles can drill beyond water depths of 6000 meters. A
semisubmersible is a MODU designed with a platform-type deck that contains drilling
equipment and other machinery supported by pontoon-type columns that are submerged into
the water. Another type of drilling rig that can drill in ultra-deep waters, drill-ships are
capable of holding more equipment; but semisubmersibles are chosen for their stability [12].
Offshore Drilling Units are units that are designed to be used in the exploration and drilling
operations of oil and gas. These are large vessels that carry out the operation of exploring and
exploiting of natural resources found deep below the sea-bed. They include semisubmersibles, drilling vessels, jack-ups, and ultra deep-water units, etc. Most of the offshore
exploration wells, deep-water wells and development wells are drilled using these units [9].
Each platform type is chosen mainly due to water depth considerations, and due to the deck
equipment necessary to perform its service. The jack-up (self-elevating) platforms may be
used in relatively shallow water depths up to 150 m. The fixed jacket platforms vary in size
and height, and can be used in water depths up to about 300 meters, although most commonly
in water depths less than 150 meters [5]. Since the selection of drilling rig and petroleum
platform type depend on the seawater depth in which the oil/gas fields are situated, the
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following solutions are provided for oil/gas fields considering the environment conditions and
seawater depths:
a) For water depths up to 150 m, tender rig or Jack-up rig for drilling and template (Jacket) for
oil/gas extraction.
b) For water depths between 150 m and 200m, platform rig for drilling and jacket platform for
oil/gas extraction.
c) For water depths between 1000 m and 1500m, semi-submersible rig and drill-ship with
anchoring for oil/gas extraction.
d) For water depths more than 3000 m, drillship and semi-submersible with dynamic
positioning for oil/gas extraction.

Figure 1. Offshore drilling platforms [3]
This paper reviews the feasibility of an offshore unit which is highly depending on the
environmental sea conditions in the area of the intended operation. A production unit may be
intended for specific operation zone. This study deals with the structural application
categories based on structural significance, consequences of failure, the complexity of the
joints and inspection principles to be applied in design, construction offshore production rigs.
Limiting design criteria modes of the production mode are also taken into account.
STRUCTURAL CLASSIFICATION
The structural application categories are determined based on the structural significance,
consequences of failure and the complexity of the joints. The steel grades selected for
structural components shall be related to weldability and requirements for toughness
properties and shall comply with the requirements in recognized international codes [12].
Fatigue damage is known as one of the unavoidable problems for offshore steel structures.
Depend on the design type; a semi-submersible hull structure consists of connections that are
prone to fatigue damage [10].
Structural members of column-stabilized semi-submersible are grouped as special, primary
and secondary category. Special areas are normally considered to be areas utilized more than
85% of the allowable yield capacity [1]. Special elements are given in Figure 2.
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Figure 2. Special areas categorized on semi-submersible structures [7]
Column Stabilized Units Exposed to Waves
Evaluation of sufficient air gap shall include consideration of all affected structural items
including lifeboat platforms, riser balconies, overhanging deck modules etc. Air gap =
distance between top of wave and deck members as illustrated in Figure 3.
Positive air gap is when there is a gap between deck structure and top of wave, while negative
air gap is when the wave hits the deck [5].

Figure 3. Evaluation of sufficient air gap [7]
In the strength case, positive air gap should in general be ensured for waves with a 10-2 annual
probability of exceedance. However, local wave impact may be accepted if it is documented
that such loads are adequately accounted for in the design and that safety to personnel is not
significantly impaired [6].
DESIGN WAVE LOADS
Typical environmental wave loads are to be considered in the structural design of columnstabilized semi-submersible structures as follows; Split Force between Pontoons, Torsion
Moment about Transverse horizontal axis, Longitudinal Shear Force between Pontoons,
Longitudinal Acceleration of deck Mass, Transverse acceleration of Deck mass and Vertical
acceleration of Deck mass [4].
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Structural strength shall be evaluated considering all relevant, realistic load conditions and
combinations. Scantlings shall be determined on the basis of criteria that combine, in a
rational manner, the effects of relevant global and local responses for each individual
structural element. A sufficient number of load conditions need to be evaluated to ensure that
the characteristics largest or smallest response, for appropriate return period, shall be
established [7].
Split Forces between Pontoons
This condition will typically give maximum axial force in the transverse horizontal braces of
a twin pontoon unit. For a ring pontoon unit, this response will give maximum axial force and
bending moment in the pontoon, with max responses at the pontoon mid sections and the
pontoon ends.
The critical value for this response will occur at Wave heading 90 degree (Beam Sea). In
addition, wave length of proximate twice the outer breath of the pontoons as shown in Figure
4.

Figure 4. Split forces between pontoons [7]
Torsion Moment about Transverse Horizontal Axis
The critical value for this response will occur at Wave heading between 45 and 60 degree.
Wavelength of the approximately the distance of the diagonal between the pontoon ends. This
response will normally give the maximum axial force in the diagonal horizontal and diagonal
vertical braces of twin pontoon unit.
The torsion moment will give maximum responses at pontoon / column intersections and the
column to deck connections as shown in Figure 5.
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Figure 5. Torsion moment about transverse horizontal axis [7]
Longitudinal Shear Force between the Pontoons
The critical value for this response will occur at Wave heading between 45 and 60 degree.
Wavelength is about 1.5 times the distance of the diagonal between pontoon ends.
This load case contains the same force components as for the torsion moment case, but the
longitudinal forces on pontoons and columns are maximised. In this case, the response will
introduce opposite longitudinal and vertical displacement for each pontoon, and thus
introduce bending moment (S-moment) on the transverse braces. This load case is normally
the governing load case for all horizontal bracing structures as shown in Figure 6.

Figure 6. Longitudinal shear force between the pontoons [7]
Longitudinal Acceleration of Deck Mass
The critical value for this response will occur at head seas. Typical max values are 0.2 – 0.25g
in survival and 0.1 – 0.15g in operation and transit condition.
This response will introduce longitudinal racking due to acceleration of the mass in the deck.
The longitudinal acceleration of deck mass will introduce shear force and corresponding
bending moments for the columns connecting the upper and lower hulls (deck and pontoon)
as shown in Figure 7.

Figure 7. Longitudinal acceleration of deck mass [7]
Transverse Acceleration of Deck Mass
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The critical value for this response will occur at beam seas. Typical max values are 0.15 –
0.2g in survival and 0.1 – 0.15g in operation and 0.2 – 0.25g in transit condition. This
response will introduce transverse racking due to transverse acceleration of the mass in the
deck. The shear force will be experienced as axial force in the braces and shear force with
corresponding bending moments in the columns as shown in Figure 8.

Figure 8. Transverse acceleration of deck mass [7]
Vertical Acceleration of Deck Mass
This response is in most cases not critical for any global structural element in submerged
conditions. Typical max values are 0.2 – 0.25g in transit condition as shown in Figure 9.

Figure 9. Vertical acceleration of deck mass [7]
ACCIDENTAL AND REDUNDANCY ANALYSIS (ALS)
Offshore units are known as complex facilities that can lead to serious impacts and losses,
such as human lives, environmental disasters and the complete loss of the structure. In
addition, the cost associated to their construction and maintenance is very high, hence it is
important to keep them fully operational throughout their whole service life [11]. The
structural integrity shall be intact and should be analysed for the following damage
conditions;
- Fracture of braces and major pillars important for the structural integrity, including
their joints
-

Fracture of primary girder in the upper hull.

The loads and consequential damage due to accidental events or accidental flooding such as
collision, drop objects from crane handling, fire, explosion, unintended flooding, and
abnormal wave events shall not cause loss of floatability, capsizing, pollution or loss of
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human life. As far as practicable, structural design accounting for large plate field rupture
resulting from explosion loads should be avoided due to uncertainties of the loads and the
consequences of the rupture itself [5]. The worst accident in the Norwegian offshore industry
was the fatigue failure in one of the important members –loss of Alexander Kielland, 123 (of
212 on-board) persons killed dated 27 march 1980 as shown in Figure 10.

Figure 10. Accident of Alexander Kielland semi-submersible rig in Norwegian waters [8]
CONCLUSION
A semi-submersible is with minimum 20 years design life. The structure is exposed to
environmental loads, payload, and changes of water ballast due to different operating
conditions. The cyclic loads bring possible fatigue problems and some of the critical
locations, which are considered sensitive to fatigue which are the connections between
column – pontoon and column – brace. Semi-submersibles and other mobile offshore facilities
are moored in systematic ways, but there are many different designs for various situations.
Mooring is similar to multiple anchors, and a number of spread mooring patterns are used to
keep the floating rig in place, including symmetric six-line, symmetric eight-line, symmetric
twelve-line and 45i-90i nine-line, among others.
Additionally, dynamic positioning can be used as well as mooring lines to keep the rig in
place. Dynamic positioning uses different motors or propulsion units on the vessel to
counteract against the motions of the water. Many times, the dynamic positioning system is
guided by telemetry signals from beacons on the ocean floor, satellite information and the
angular movements of a cable.
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NON-LINEAR FINITE ELEMENT ANALYSSES OF BOTTOM PANEL IN
TANKER VESSEL
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Shipbuilding and Ocean Engineering, Istanbul Technical University, Maslak, Istanbul

ABSTRACT
The structural design of any vessel is strongly regulated both by class rules and regulations
from both national and international authorities. It can be expected that a vessel may undergo
buckling / plastic collapse while the working load is above the design load. In this study, the
finite element code ADVANCE/ABAQUS has been employed in a non-linear buckling
analysis of a stiffened bottom panel in tanker vessel. The aim of the analyses has been to
obtain ultimate strength values for the panel in its corroded “as measured” condition, and to
evaluate how a further thickness reduction of the bottom plate will reduce the buckling
capacity of the panel. Models have been analysed with 36mm plate thickness (“as measured”),
30 mm plate thickness and 25 mm plate thickness. A bi-linear elasto-plastic material model
with kinematic hardening is applied in the analyses. The hardening is conservatively taken as
marginal, and included to ease convergence of problem.
Keywords: Buckling, non-linear finite element analysis, tanker vessel, stiffened plates
ÖZET
Herhangi bir geminin yapısal tasarımı hem ulusal hem de uluslararası otoritelerin sınıf
kuralları ve düzenlemeleri ile güçlü bir şekilde düzenlenir. Çalışma yükü tasarım yükünün
üzerinde iken, bir teknenin bükülme / plastik çökme geçirmesi beklenebilir. Bu çalışmada,
ADVANCE / ABAQUS sonlu eleman kodu tanker gemisinin güçlendirilmiş bir alt panelin
doğrusal olmayan bir burkulma analizinde kullanılmıştır. Analizlerin amacı, panel için
aşınmış “ölçülen” durumda nihai dayanım değerleri elde etmek ve taban levhasındaki bir
kalınlığın azaltılmasının panelin burkulma kapasitesini nasıl azaltacağını değerlendirmektir.
Modeller 36mm levha kalınlığı (“ölçüldüğü”), 30 mm levha kalınlığı ve 25 mm levha
kalınlığı ile analiz edildi. Analizlerde kinematik sertleştirmeli bi-lineer elasto-plastik malzeme
modeli uygulanmaktadır. Sertleşme koruyucu olarak marjinal olarak alınır ve sorunun
yakınlaşmasını kolaylaştırmak için dahil edilir.
Anahtar kelimeler: Burkulma, doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizi, tanker gemisi,
güçlendirilmiş plakalar
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INTRODUCTION
A stiffened panel in ships is generally subjected to combined in plane and lateral pressure
loads. The loads are mainly induced by overall hull girder bending and/or torsion, ballast /
seawater and cargo. Combined loads on a panel can be biaxial compression / tension, biaxial
in-plane bending, edge shear and lateral pressure [8].
Ozguc et al. [5] developed the new simple design equations for predicting the ultimate
compressive strength of stiffened plates with initial imperfections in the form of weldinginduced residual stresses and geometric deflections were developed in the study. To perform
ANSYS elastic-plastic buckling analyses, a non-linear finite element method was employed,
where a wide range of typical ship panel geometries such as 60 different models was
accounted for. Reduction factors of the ultimate strength were produced from the results of 60
ANSYS inelastic finite element analyses. The accuracy of the proposed equations was
validated by the experimental results.
Tekgoz et al. [6] analyzed the effect of different finite element models on the ultimate
strength assessment of stiffened plates, where the effect of element size, and type, boundary
conditions, shape of initial imperfection, thickness and net sectional configurations were
accounted for. Four different finite element models and different structural configurations
were compared to the solution described by the Common Structural Rules (CSR). Zhang and
Jiang [9] developed a simple method for the ultimate strength analysis of square plates under
combined longitudinal and transverse compressive stresses. The method was fully validated
with a systematic non-linear FE analysis results.
Do et al. [4] applied Finite Element Method (FEM) and developed to solve the complicated
problem accurately. Particularly, with the help of aid tool and software, as well as Nonlinear
Finite Element Method (NFEM), the ultimate strength of large model was improved
significantly and accurately. They investigated the ultimate stiffened panel strength in the
cargo hold areas for a very larger ore carrier built in China. The influence of the stiffener’s
geometry and boundary conditions on the ultimate strength of stiffened panels under
combined thrust acting load including 3 bays, 1/2 + 1 + 1/2 bays, 1 + 1 bays and 1 bay, were
analyzed by Xu and Guedes Soares [7].
The aim of the analyses has been to obtain ultimate strength values for the panel in its
corroded “as measured” condition, and to evaluate how a further thickness reduction of the
bottom plate will reduce the buckling capacity of the panel. Models have been analysed with
36mm plate thickness (“as measured”), 30 mm plate thickness and 25 mm plate thickness.
For each plate thickness, analyses have been carried out for three load combinations:


pure in-plane axial load.



in-plane axial load combined with a lateral pressure of 0.3 MPa on the plate side of the
panel.



in-plane axial load combined with a lateral pressure of 0.3 MPa on the stiffener side of the
panel.

Geometric imperfections have been included with magnitudes defined by the imperfection
tolerances specified in the DNV Instruction to Surveyors [3] (DNV IS). Residual stresses are
disregarded.
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The longitudinals are 1200 millimetres high, and have a 100 millimetre symmetrically
arranged flange on top. With these proportions, they are prone to torsional buckling, in
particular as the bottom plate thickness is reduced due to corrosion.
At present the plate thickness has been measured to be reduced to 36 millimetres in some
areas, and the DNVGL Class buckling acceptance criteria indicates insufficient torsional
buckling capacity and thus the need to reinforce the longitudinals [1].
A more accurate non-linear finite element analysis of the bottom panels was judged
necessary. The aim of such an analysis is:
1. To obtain a reliable and conservative strength estimate for the bottom panel in the “as
measured” condition.
2. To estimate an acceptable minimum thickness for the bottom plate.
The general-purpose non-linear finite element program ADVANCE/ABAQUS has been
employed in the investigation of the panel. The analyses include both material inelastic effects
and non-linear geometric effects, and are carried out for three panel dimensions differing only
in the bottom plate thickness. Longitudinal web thickness and flange thickness are based on
the minimum thickness requirements specified by DNVGL Class [2]. The panel dimensions
are given in Table 1 below:
Table 1. The panel main dimensions
Stiffener length:

5400 mm

Stiffener spacing:

525 mm

Number of stiffeners:

16

Plate thickness:

36, 30, 25 mm

Stiffener web height

1153 mm

Web thickness:

45.5 mm

Profile type:

T

The panel is assumed to be loaded in pure axial compression, and alternatively in a
combination of axial compression and lateral pressure (pressure acting on both sides of the
plate). Maximum acting axial compressive stress in the bottom has been estimated to 175
MPa, based on the Class systematics for ships in operation.
FINITE ELEMENT MODEL

Geometry
The high number of stiffeners justifies the use of a single stiffener (column) model to analyse
this case. If this at all has any impact on the strength, this will be to the conservative side.
To reduce the uncertainties introduced through boundary conditions the finite element model
extends over three frame spaces (1/2+1+1+1/2). The model is illustrated in Figure 1. It has six
elements between stiffeners, sixty elements between transverse frames, ten elements across
the web height, and two elements across the width of the flange.
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Material Properties
A bi-linear elasto-plastic material model with kinematic hardening is applied in the analyses.
The hardening is conservatively taken as marginal, and included to ease convergence of
problem. The material parameters are shown in Table 2.
Table 2. Material properties used
Young’s modulus, E [N/mm2]

206 000

Poisson ratio, 

0.3

Yield stress [N/mm2]

315

Strain hardening parameter, ET [N/mm2]

1000

Boundary Conditions
Boundary conditions are imposed on the edges and lines indicated in Figure 1. Symmetry
conditions are given on edges B1 and B2. This might represent a constraint on the
deformation of the plate and on the web and flange of the stiffener, but experience from other
similar analyses indicates that this has small impact on the results. Edge B2 is fixed in the 1direction.
On edges B3 and B4 the rotation about the 2-axis is fixed (symmetry). Edge B4 is fixed in the
2-direction, while edge B3 is free to translate in this direction but the edge constrained to
remaining straight. Lines labelled Fr1, Fr2 and Fr3 correspond to the positions of transverse
frame. At these locations, the panel is fixed in the lateral direction. Furthermore, the stiffener
is constrained to remain vertical in order to simulate presence of frames at these positions.

Figure 1. The finite element model with labelled boundaries
Initial imperfections
Imperfections in a buckling strength context usually refer to geometric imperfections (plate
out-of-flatness, stiffener out-of-straightness, misalignments) and residual stresses. Both are a
result of welding or plastic forming during manufacture. The presence of residual stresses has
been disregarded in this study.
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The geometric imperfection tolerance level used in the analyses are consistent with the
specifications in the DNVGL Instruction to Surveyors [1] (DNVGL IS), and gives the
following values of plate out-of-flatness and stiffener out-of-straightness as seen in Figure 2
for a definition of parameters):

P0 =

6 mm

S0 =

13 mm

T0 =

13 mm

A

L

A
s

Section A-A
T0
P0

S

Figure 2. The imperfection parameters used in this study
The shape of the imperfections is generally composed of a local component (plate out-offlatness and stiffener flange out-of-straightness) and a global component (stiffener out-ofstraightness). The local component is itself composed from a subset of the elastic buckling
modes for the panel for the specific load combination at hand. This procedure requires that the
deformation pattern in the buckling modes exclude lateral deflection of the stiffeners, a
requirement that is met in this case. The local geometrical imperfection pattern is prescribed
as matching the ten lowest local eigenmodes with 90 % of the tolerance amplitude in the
lowest eigenmode. This does not necessarily fit the imperfection shapes found in practice, but
ensures conservative estimates of the ultimate buckling strength.
Global stiffener imperfections are specified in a half sine wave pattern along the stiffener
length, and with a constant value across the column cross-section. A magnified illustration of
the resulting total imperfection shape is shown in Figure 3.
LOAD APPLICATION
All analyses are performed in load control, i.e. the non-linear solution is found by
incrementing the magnitude of a specified load combination. Automatic load incrementation
through the Riks solution procedure is used to be able to trace the equilibrium curves past
limit points. In cases where the panel is loaded in a combination of axial stress and lateral
pressure, the load is applied in two load steps. First, the lateral pressure is incremented to the
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specified magnitude in the first load step. In the second load step, the axial load is
incremented with the lateral pressure kept fixed.

Figure 3. Illustration of the imperfection shape used in the analyses
FINITE ELEMENT RESULTS
The results from the finite element analyses are summarised in Table 1 below in the form of
the calculated nominal axial capacity (total force divided by the cross-section area) for the
panel. The force used as basis for the capacity is calculated at the load increment representing
the maximum point (limit point) on the load-displacement equilibrium curve.
Even for the smallest plate thickness of 25 mm the panel will be able to carry the working
stress of 175 MPa with a strength margin of 26 %. As expected for these laterally strong
stiffeners, the lateral pressure has a very small impact on the ultimate axial strength. In fact,
with pressure on the plate side of the panel the ultimate strength is slightly increased, most
likely because the compressive stress in the flange is decreased.
Table 1. Buckling capacities calculated by ADVANCE/ABAQUS
Analysis Id.

Calculated capacity [MPa]

Strength margin

tp=36mm, p=0 MPa

242

1.38

tp=36mm, p=0.3 MPa

245

1.40

tp=36mm, p=-0.3 MPa

239

1.37

tp=30mm, p=0 MPa

234

1.34

tp=30mm, p=0.3 MPa

235

1.34

tp=30mm, p=-0.3 MPa

230

1.31

tp=25mm, p=0 MPa

224

1.28

tp=25mm, p=0.3 MPa

225

1.29

tp=25mm, p=-0.3 MPa

221

1.26

The plate thickness also has a small impact on the nominal strength. A 30 % reduction of the
plate thickness only reduces the strength by 7.5 %. Partly this is because a 71 % fraction of
the cross-section area is located in the stiffener. Thus, a 30 % reduction of the bottom plate
area only represents a 9 % reduction of the total cross-section area. Another important part of
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the explanation is that the proportions of the stiffeners make them strong in lateral buckling,
even after the cross-section has failed locally. That this is the case becomes obvious by
considering the failure modes of the panel illustrated in Figures 4 and 5. These figures show
the deformed model with 30 mm plate thickness and no lateral pressure at the maximum load
and at a post collapsed stage, respectively. The collapse modes for the remaining models are
similar. Clearly, the initial failure mode closely resembles the imperfection shape illustrated
in Figure 2, and is dominated by torsional buckling of the stiffener in a two-half wave pattern
along the stiffener span. Ultimately a mechanism develops in the flange at one of the most
highly stressed areas and the collapse progresses at that location. Lateral stiffener buckling
and plate buckling is only present to a small extent.
The pre and post buckling behaviour of the panel can best be illustrated by plotting the axial
load versus the axial shortening. In Figure 7, such equilibrium curves are plotted in a diagram
spanned by a scaled nominal strain on the first axis (/F) and a scaled nominal stress (/F)
on the second axis for all the analysed geometries. The curves are relevant for the part of the
model identified as “Span1” in Figure 6, which is the span where the collapse takes place.
Even with torsional buckling failure identified in these analyses, the post collapse response is
smooth with a small rate of strength reduction. Furthermore, it is clear from the diagram that
the differences in plate thickness have no qualitative impact on the load-displacement
response of the panels.

Figure 5. Axial stress and deformation plot
Figure 4. Axial stress and deformation plot taken at the last converged load for the model
taken at the maximum load for the model with 30 mm plate thickness and no lateral
with 30 mm plate thickness and no lateral pressure. The model is compressed far into the
post collapse region
pressure
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Figure 6. Identification of the four mechanical systems selected for response visualisation
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Figure 7. Axial load vs. axial displacement response for the “Span 1” system
CONCLUSION
According to the finite element analyses, the panel with “as measured” dimensions is
estimated to fail in stiffener torsional buckling at a nominal stress of 242 MPa. Compared to
the estimated maximum working stress in the bottom of 175 MPa, this gives a buckling
strength margin of 1.38. The lateral pressure has very little impact on the buckling capacity
and the collapse mode, as could also be expected because of the laterally strong stiffeners.
Reductions of the bottom plate thickness from 36 mm to 25 mm results in a strength reduction
from 242 MPa to 224 MPa. Provided the reduction in the bottom plate thickness has little
impact on the section modulus of the hull girder, the strength margin will be 1.28.
In conclusion, from the finite element analyses, the panel with “as measured” dimensions is
estimated to fail in stiffener torsional buckling at a nominal stress of 242 MPa. Compared to
the estimated maximum working stress in the bottom of 175 MPa, this gives a buckling
strength margin of 1.38. The lateral pressure has very little impact on the buckling capacity
and the collapse mode, as could also be expected because of the laterally strong stiffeners.
Reductions of the bottom plate thickness from 36 mm to 25 mm results in a strength reduction
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from 242 MPa to 224 MPa. Provided the reduction in the bottom plate thickness has little
impact on the section modulus of the hull girder, the strength margin will be 1.28.
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FATIGUE ANALYIS OF STRUCTURAL DETAILS OF AN OCEANGOING
TANKER SHIP
Özgür Özgüç
Shipbuilding and Ocean Engineering, Istanbul Technical University, Maslak, Istanbul

ABSTRACT
Fatigue and fracture are significant failure modes of ships as recent service experience has
shown. Associated failures have to be avoided or at least controlled to exclude costly repairs
and catastrophic events. In addition, fatigue is an important design criterion for ships to
ensure a sufficiently high safety level. Ship structures are prone to fatigue because of high
cyclic loading caused primarily by waves, but also because of changing cargo distribution and
excited vibrations. In this study, the objective of the calculations is to document the
calculated fatigue life of longitudinal members amidships of the oceangoing oil tanker. The
fatigue analysis presented has been carried out using the Det Norske Veritas (DNVGL)
program Nauticus Hull Fatigue, which is based on DNVGL Classification Note 30.7: “Fatigue
Assessment of Ship Structures”.
Keywords: Fatigue damage, tanker ship, mid-ship section, dynamic load
ÖZET
Yorulma ve kırılma, en son hizmet deneyiminin gösterdiği gibi, gemilerin önemli başarısızlık
modlarıdır. Maliyetli onarımları ve yıkıcı olayları dışlamak için, ilişkili arızalardan
kaçınılması veya en azından kontrol edilmesi gerekir. Ek olarak, yorulma, gemilerin yeterince
yüksek bir güvenlik seviyesine sahip olmasını sağlamak için önemli bir tasarım kriteridir.
Gemi yapıları, esas olarak dalgaların neden olduğu sadece yüksek döngüsel yükleme
nedeniyle değil, aynı zamanda değişen kargo dağılımı ve titreşimler nedeniyle yorulmaya
eğilimlidir. Bu çalışmada, hesaplamaların amacı, okyanustaki petrol tankeri gemileri
arasındaki boyuna üyelerin hesaplanan yorulma ömrünü bulabilmektir. Çalışılan yorulma
analizi, DNVGL Sınıflandırma Notu 30.7: “Gemi Yapılarının Yorulma Değerlendirmesi”
esasına dayanan Det Norske Veritas (DNVGL) programı Nauticus Hull yorulma metodu
kullanılarak yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yorulma hasarı, tanker gemisi, gemi orta kesiti, dinamik yük
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INTRODUCTION
Fatigue cracking damage has been a primary source of costly repair work of aging ships.
Cracking damage has been found in welded joints and local areas of stress concentrations,
e.g., at the weld intersections of longitudinals, frames and girders. Initial defects may also be
formed in the structure by fabrication procedure and may conceivably remain undetected over
time. The structural models for predicting fatigue-cracking damage are developed as a
function of ship age.
During the last 10-15 years the industry has put significant focus on fatigue analysis
methodologies for ship-shaped structures. The reason for this is a large cost consequence
associated with fatigue cracks in these structures. During these years’ experience has been
gained from classification of ship-shaped structures, experience from a number of detailed
fatigue analyses of ships and recommendations have been developed through joint industry
projects.
Vessel longitudinals are important structural elements in the side shell structure of ships. The
wave loads introduce significant dynamic stresses in the side shell below the mean water
level. This has led to a number of fatigue cracks in the welded connections between side
longitudinal stiffeners and transverse frames and bulkheads of ships.
Classification Societies developed different tools to ensure a high-quality standard of ageing
vessels. The computer programs and procedures available today are sufficient to avoid most
fatigue problems related to ship shaped structures. An example of a more rigorous procedure
by means of DNVGL Nauticus Hull and Sesam program packages [3] was presented, where a
simplified method was used in accordance with Class Rules for ships.
Further, ageing is a contributing factor in the loss of tanker vessels. Statistically, tankers
having 20 years or older exhibit a greater chance of total loss than their younger counterpart.
This forced IMO to think about the safety of tankers and a new chapter has been implemented
in Safety of Life at Sea (SOLAS) [5].
Several approaches were addressed to estimation of fatigue life of hull structural elements are
presented. In practice, some approaches based on nominal stresses, “hot spot” stresses or
notch stresses which constitute the basis for fatigue life determination by using σ-N design
curves are applied. The existing proposals have been critically analysed and their drawbacks
(often hidden) presented [6].
Ships are subjected to many modes of cyclic forces that combine with other dynamic forces
acting on vessel’s structure. Areas that are exposed to cyclic stresses may fail due to fatigue
damage. Fatigue cracking usually appears on places with high stress concentration such as
welds, notches and sharp geometric transitions. A fatigue crack starts at a localized spot and
will with cyclic stress gradually increase over the cross section of the component [8].
Fatigue is an important criterion during design. Fatigue damages reduce the load-carrying
capacity of the structure, and may cause leakages, resulting in pollutions, cargo mixing or gas
accumulating in enclosed spaces, in severe cases; such structural damage may conceivably
lead to catastrophic failure or total loss of ships [9].
Ship longitudinals are important structural elements in the side shell structure of ships. The
wave loads introduce significant dynamic stresses in the side shell below the mean water
level. This has led to a number of fatigue cracks in the welded connections between side
longitudinal stiffeners and transverse frames and bulkheads of ships [10].
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Fischer et al. [4] focused on the fatigue assessment of three ship structural details. While local
approaches, which were proposed in relevant literature and which nowadays are also widely
applied in design practice, can successfully assess the fatigue strength of several welded
joints, web-stiffened complex geometries show peculiar features, needing to bias the results of
local approaches. Some test cases were re-evaluated using approaches referring to the
effective notch stress and to the strain energy density. Results were compared with the test
results in order to provide explanations to the above-mentioned biased assessments.
Lotsberg [7] provided an overview of the development of fatigue design standards for marine
structures over the last 40 years, where new types of structures and structural components
have been developed such as tension leg platforms and floating production platforms and
support structures for wind turbines. These structures are subjected to significant dynamic
loading such that fatigue design becomes the main issue and relevant fatigue design standards
are needed.
In this study, the objective of the calculations is to document the calculated fatigue life of
longitudinal members amidships of the oceangoing oil tanker. The fatigue analysis presented
has been carried out using the Det Norske Veritas (DNVGL) Nauticus Hull Fatigue, which is
based on DNVGL Classification Note 30.7: “Fatigue Assessment of Ship Structures” [2].
FATIGUE ANALYSIS
The fatigue life is calculated based on the mean-minus-two-standard deviation SN-curves.
This implies that the details are associated with a 97.6% probability of survival based on test
data (cracks are expected on 2-3% of similar details within the calculated fatigue life).
The program DNVGL Nauticus Fatigue [3]. has been used. It needs cross section properties
as input. These are calculated by use of the Nauticus Section Scantlings program [3]. A brief
description of the features of these two programs is given as below.
Nauticus Section Scantlings
The Nauticus Section Scantling program is used to verify the strength capacity of the
longitudinal material against the current DNVGL Ship Rules for main class 1A1 [1]. The
rule check includes:








Hull girder strength
Local strength of longitudinal plates and stiffeners
Buckling strength of longitudinal plates and stiffeners
Simplified fatigue control of side longitudinals through main frames
Combined stresses due to vertical and horizontal bending and torsional moments (relevant
for ships with large deck openings)
Shear flow calculations for the transverse cross section due to unit forces and torsional
moment
Comparison of the required dimensions of plate and stiffeners with “as built” dimensions
given by the structural drawings
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Nauticus Fatigue
The Nauticus Fatigue is used to calculate fatigue life expectancies of longitudinals (also
referred to as stiffeners) connected to web frames and transverse bulkheads. A brief
explanation of the calculation procedure is given below. These loads such as global vertical
bending moment, global horizontal bending moment, internal pressure based on accelerations
in vertical, transverse and longitudinal direction and external pressure from waves are
schematically presented in Figure 1.

Figure 1. Typical loads used in fatigue for loaded and ballast condition
The calculations are performed by use of parametric formulas based on the DNVGL Ship
Rules. The loads such as local bending stress of stiffeners due to local lateral pressure, axial
stress from bottom/side bending of longitudinal girders/stringers due to lateral pressure
distribution, relative deflection (deflection between transverse bulkhead and adjacent frame)
due to lateral pressure distribution, axial stress due to global bending moments may give the
following stress contributions. These stress contributions are schematically presented in
Figure 2.
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Figure 2. Stress contributions in double side/bottom from different loads
Effective flanges are accounted for. The stress components are combined using correlation
coefficients in order to take phase relations between the different loads into account. The
coefficients are dependent on which loads that are combined and the location of the stiffener.
Stress concentration factors (SCF) are calculated by parametric formulas or taken from tables
in DNVGL CN 30.7 [2], which include typical transition details. The total SCF, K, is
typically determined in the following way:
K  K g  Kw  Kn  Ke

(1)

Where
Kg
Kw
Kn
Ke

= Geometric SCF due to geometry of the detail.
= SCF due to the presence of a weld  1.5 as default
= SCF due to skew bending of an L-profile (parametric formula)
= SCF due to an eccentricity, e.g. an overlap

The Kg depends on type of loading, hence, Kg from axial tension/compression may be
different compared to Kg from lateral pressure or relative deflection. Kn is only included for
lateral pressure (but could be relevant for axial tension in case of sniped stiffener flange). The
Nauticus Fatigue [3] calculates the fatigue life expectancies of hot spots (high stress
concentration areas) on top of the stiffener flange. Typical locations are bracket toes and
scallops as shown in Figure 3.
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Figure 3. Top view of a longitudinal stiffener in the side shell presenting typical hot spots
evaluated by DNVGL Nauticus Fatigue. The plate refers to the side shell plating.
The scallop is also referred to as the heel, while the other marked hot spots are
referred to as the bracket toes.
Other hot spots are only included in the sense that the K-factors of the other hot spots are
assumed to be the same or less than the hot spots for the two points considered. This means
that (in the program) the fatigue life expectancies of other points are assumed to be larger. For
some details, this is not the case. To investigate such details, more advanced tools such as
finite element models of local details as shown in Figure 4 and direct transfer of loads are
necessary. This is a far more time-consuming process.

Figure 4. Example of a part of a local finite element model representing a tripping bracket
with soft nose termination and closed slot
However, the method described here is considered to be a qualified indication of the fatigue
life expectancies unless very accurate studies are requested. Detailed description of the
formulas and the calculation procedure is presented in DNVGL CN 30.7 [2].
Basic Assumptions and Simplifications
The following assumptions and simplifications have been made:
 Wave environment for typical World-Wide trade has been applied.
 Zero mean stress is assumed, meaning that the mean stress reduction factor, fm, is set to
0.85. The mean stress reduction factor of 0.85 is an average value and is assumed to
represent the actual condition best (it is used both for ballast and fully loaded condition).
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When the cargo tank is full (fully loaded condition), the tank is assumed to carry sweet
crude oil 50% of the time (SN-curve in air) and sour crude oil 50% of the time (SN-curve
for corrosive environment)
When the cargo tank is empty crude oil cleaning is assumed. This gives corrosive
environment 50% of the time (sour oil) and in air 50% of the time (sweet oil).
The ship is assumed to be in fully loaded condition 45% of the time, in ballast condition
40% of the time and in harbour condition (no fatigue damage contribution) 15% of the
time.
Efficient coating for a period of 10 years has been assumed in the ballast and cargo tanks.
The contribution from double bottom stress due to bending of the double bottom is
negligible.
An additional Ke = 1.15 factor (derived from finite element analyses) due to overlap of
supporting members welded to stiffener web is included.
The fatigue evaluation is based on the “net scantlings” dimensions.
Only wave induced loads are included as contributing factors to fatigue. The non-linear
splash zone (wet/dry zone) is accounted for.
It should be noted that for longitudinals connected to the web frames without supporting
bracket, the hot spot stresses are affected by the shear stress at the connection of the
stiffener and web frame. This is accounted for by increasing the SCF from 1,8 to 2,0. The
exact SCF requires a more comprehensive analysis by means of FE-models for the
different details.
Density of oil and water is set to 1.025 tons/m3.

The fatigue life in this study is defined as the crack initiation time (crack starting to grow
perpendicular to the main stress direction). This is less than the time it takes for a crack in the
weld toe (the SN-curves used are valid for the weld toes) to grow through the thickness of the
material. The cracks may grow further before it is detected by visual inspection, typically
100-200 mm.
RESULTS AND CONCLUSION
In the results, the following fatigue life expectancies have been calculated:
 Above 25 years for most of the side, inner side, CL bulkhead and deck longitudinals.
 Approximately 20 years for bottom and inner bottom longitudinals.
 Approximately 10 years for the longitudinals of the upper part of the CL bulkhead.
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Approximately 15 years for the longitudinal of the upper part of the inner side.

<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
>30

Figure 5. Fatigue life expectancies for longitudinals at a typical frame in the amidships area
Further, the crack referred to by the calculated fatigue life expectancy is in order of 1 mm,
hence it is not likely that such crack will be detected by visual inspection before it grows to
about 100 mm. Based on these assumptions in the theoretical approach, cracks are not
expected to be found on details with calculated fatigue life expectancies above 10-15 years by
visual inspection. The actual trade pattern of the vessel has a large effect on the fatigue life. It
should be noted that the assumptions made in the analyses might differ from those governing
the fatigue life of this specific vessel.
These fatigue calculations are theoretical calculations that should be used as guidance for
close-up inspections. Since cracks can conceivably lead to catastrophic failure of the
structure, it is required to properly consider implementation of close-up survey strategy to
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verify that they are maintained in an acceptable condition in accordance with international
conventions, the Rules of Classification societies, etc.

[1]
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[3]
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ELASTİK ZEMİN ÜZERİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞLERİN
YAYILI YÜK ETKİSİ ALTINDA BURKULMA ANALİZİ
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İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
Structural members can be designed using more slender sections thanks to the developing
structure and material technology. This makes it important to consider the concept of stability
in the design of structures. In the present paper, stability behavior of distributed loaded
Timoshenko beams resting on elastic foundation are investigated. A mixed functional is
obtained to determine the critical buckling load of the beams based on finite element method.
The validity of the functional is evaluated solving various numerical examples. Fixed-free,
pinned-pinned, fixed-pinned, fixed-fixed support conditions are considered to investigate the
stability of beams for different boundary conditions. The loading is applied as a single axial
load, single uniform distributed load and combination of axial point load and uniform
distributed load. It can be stated that, the distributed loading effects the stability
characteristics of the beams on elastic foundation dramatically. It is seen that, buckling
analysis of beams subjected to distributed loading on the elastic foundation can be efficiently
analyzed with the obtained functional.
Keywords: Buckling analysis, Distributed loading effect, Elastic foundation, Mixed finite
element, Timoshenko beam
ÖZET
Gelişen yapı ve malzeme teknolojisi sayesinde yapısal elemanlar daha narin kesitler
kullanılarak tasarlanabilmektedirler. Bununla beraber, yapıların tasarımında stabilite kavramı
önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, elastik temel üzerindeki yayılı yükleme altındaki
Timoshenko kirişlerin burkulma davranışları araştırılmaktadır. Kirişlerin kritik burkulma
yüklerini belirlemek amacıyla karışık sonlu elamlar yöntemine dayanan bir fonksiyonel elde
edilmektedir. Elde edilen fonksiyonelin geçerliliği çeşitli sayısal örnekler çözülerek
değerlendirilmektedir. Ankastre-serbest, sabit-sabit, ankastre-sabit, ankastre-ankastre
mesnetlenme durumları göz önüne alınarak farklı sınır koşulları altında kirişlerin stabiliteleri
araştırılmaktadır. Yükleme işlemi, tekil yük, sadece yayılı yük ve tekil yük ile yayılı yükün bir
arada olduğu şekillerde ayrı ayrı uygulanmaktadır. Yayılı yüklemenin kayda değer bir şekilde
kirişlerin stabilite karakterlerini etkilediği söylenilebilir. Görülmüştür ki, elastik temel üzerine
oturan yayılı yükleme etkisi altındaki kirişlerin burkulma analizleri elde edilen fonksiyonel
kullanılarak etkili bir şekilde yapılabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Burkulma analizi, Elastik temel, Karışık sonlu eleman, Timoshenko kiriş,
Yayılı yük etkisi
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GİRİŞ
Elastik temel üzerine oturan kirişlerin burkulması özellikle inşaat, makine ve uçak-uzay
mühendisliği başta olmak üzere birçok alanda karşılaşılan bir problemdir. Günümüzde
nükleer santraller, gaz iletim hatları, demiryolları gibi hemen hemen her yapının tasarımında
burkulma oldukça önem arz eden bir konu olarak yer almaktadır. Her ne kadar birçok yapı dış
yükler altında yeterli sahip olsa da stabilite bozukluğundan kaynaklanan problemler genellikle
yapılar için tehlike oluşturur. Bu nedenle burkulma analizi, pek çok mühendislik yapısının
stabil ve dayanıklı olarak tasarlaması için yapılmalıdır.
Narin yapılar yüksek basınç yüklerine maruz kaldığında, yükleme yapının denge formunun
bozulmasına neden olur ve yapı burkulur. Eksenel olarak yüklenmiş bir yapı elemanının
denge formunun bozulmadan taşıyabileceği maksimum eksenel yük kritik burkulma yükü
olarak adlandırılır. Kritik burkulma yükü yalnızca atalet momenti, yapının boyu ve yapıda
kullanılan malzemenin elastisite modülüne bağlı olarak değişir. Burkulma teorisi Leonhard
Euler'in [1] çalışmaları ile başlar. Burkulma çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilen ve detaylıca
incelenmesi gereken bir konudur [2, 3]. Kirişlerin burkulma analizi ile ilgili birçok çalışma
yapılmıştır [4-7].
Elastik temeller, birçok mühendislik alanı için yaygın olarak karşılaşılan yapılardır ve elastik
temele dayanan çeşitli geometrilerdeki kiriş problemleri araştırmacılar için ilginç konulardır
[8-11]. Elastik bir temel üzerine oturan kirişler literatürde birçok araştırmacı tarafından
incelenmiştir.
Bu çalışmada, yayılı yük etkisi altındaki kirişlerin stabilite davranışlarının incelenmesi
amacıyla karışık sonlu elemanlar yöntemi ile bir fonksiyonel elde edilerek elastik temel
üzerine oturan kirişlerin kritik burkulma yükünün hesaplanması ve kiriş ile temel arasındaki
etkileşimin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, kirişler için kritik burkulma
yükünün yanı sıra kiriş üzerinde burkulma modları incelenmektedir. Fonksiyonelin ve
uygulanan yöntemin etkililiği çeşitli sınır koşulları altında test edilerek elastik temel üzerine
oturan yayılı yük etkisi altındaki kiriş probleminin çözümü analizlerle ortaya konmaktadır.
FORMÜLASYON
Bu bölümde, elastik temellere oturan Timoshenko kirişlerinin burkulma analizi için kullanılan
fonksiyonelin elde edilişi anlatılmaktadır. Ele alınan burkulma probleminde kirişlerin
homojen ve izotrop malzemeden yapıldığı kabul edilmektedir. Kirişler, eksenel basınç
yüklerine maruz kalan elastik temel üzerine oturan elemanlar olarak kabul edilir. Çubuklara
etki eden yüklemeler Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Yükleme altındaki çubuklar
Karışık sonlu eleman formülasyonu, elastik temellere oturan kirişlerin analizinde
kullanılmaktadır. Bir kiriş elemanı ve üzerine etkiyen kuvvetlerin şematik gösterimi Şekil 2'de
gösterilmektedir.
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Şekil 2. Kiriş üzerine etkiyen kuvvetler
Yer değiştirme alanı Denklem 1'de gösterilmektedir. U, V ve W sırasıyla x, y ve z
koordinatları boyunca yer değiştirmelerdir.
U ( x, z )  u ( x)  z ( x)

(1)

V ( x, z )  0,
W ( x, z )  w( x)

Yer değiştirme alanıyla ilişkili şekil değiştirmeler Denklem 2’de gösterilmektedir.
U ( x, z ) 1 U ( x, z ) W ( x, z )

  x   x(0)  z x(1)
x
z
x
2
U ( x, z ) W ( x, z )

  xz   xz(0)
 xz 
z
x

x 

(2)

Bu ifadeler açılırsa;
2



(0)
x



(0)
xz

du 1  dw 
d
(1)

 
 , x 
dx 2  dx 
dx
dw
 
dx

(3)

Homojen izotrop malzemeyle ilişkili gerilme şekil değiştirme bağıntıları Denklem 4’te
gösterilmektedir.

 x  E x

(4)

 xz  G xz

Winkler tipi zemin üzerine oturan doğru eksenli çubuğun denge denklemleri Virtüel İş
denklemi kullanılarak elde edilmiştir.

  
L A

 x   xz( k ) xz dAdx     k w( x)  kv w( x) wdx   p( x) udx   q( x) wdx

(k )
x

L

L

(5)

L

 operatörün değişimini göstermektedir. p ve q sırasıyla çubuk ekseni ve çubuk eksenine
dik doğrultularda yayılı yükleri göstermektedir. A kesit alanını, L çubuğun boyunu
göstermektedir. k w  kv w terimi Pasternak zemin etkisini göstermektedir. Eğer kv  0 olursa
Winkler zemin etkisini ifade eder. Denklem 5’teki terimler aşağıdaki şekilde yazılır.
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d u
d w
d 
 w
z
dx
dx
dx
d w
 xz   
dx

 x 

(2)

Kesit tesirleri (N, T, M) aşağıda verilen denklemde tarif edilmektedir.
( N , M )    x (1, z )dA,
A

T    xz dA

(7)

A

Denge denklemleri Denklem 5’ten faydalanarak aşağıdaki şekilde elde edilmiştir.
dN
 p ( x)  0
dx
dT

 q ( x)  k w( x)  kv w( x)  0
(8)
dx
dM

T  0
dx
Kullanılan bünye bağıntıları Denklem (9-11) ile gösterilmektedir. EA, El ve GA, sırasıyla
kirişlerin uzama, eğilme ve kayma rijitliklerini göstermektedir.


N du 1 2

 w'
EA dx 2

(9)

M d

EI dz

(10)

T
dw
 
k ' GA
dx

(11)

Denge denklemleri, yönetici denklem ve sınır şartları alan denklemlerini oluşturur. Alan
denklemleri operatör biçiminde Denklem 12 ile gösterilebilir;

K (u)  P(u) - f = 0

(12)

Buradaki operatör P(u), alan denklemlerine karşılık gelir;

0

0


0

d

 dx

0


0


0
N

d2
d2
 k  kv 2
2
dx
dx

0
0

d
dx
d
 w
dx

0





d
dx

0

1

0

1

d
dx
d
dx

0

1
EA

0

1

0

1
k ' GA

d
dx

0

0

w

0


0 

0   u   p ( x) 

  
d   w   q( x) 
dx       0   0
N   0 

0   
T   0 

  
0  M   0 

1 

EI 

(13)

Eğer P(u) potansiyel ise, gradyanı P(u) operatörü olan bir fonksiyonel I(u) vardır. Bir P(u)
operatörün potansiyel olup olmadığını incelemek için Denklem 14’deki koşul sağlanmalıdır.
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dP(u; η),ζ  dP(u;ζ), η

(14)

Bilineer fonksiyonun simetriklik durumunu gösteren bu ifade, P(u)'nin potansiyel olması için
gerekli ve yeterli koşuldur. Yukarıdaki ifadeler P(u) operatörün η ve ζ doğrultularında
Gâteaux diferansiyelleridir ve Denklem 15’deki ifadeyle tanımlanmaktadırlar [12].

dP(u;η)  lim
 0

1



 P(u   η)  P(u)

(15)

u  uˆ
 w   wˆ
  ˆ

(16)

Sınır koşulları:

N  Nˆ
T  Tˆ , T  T  Nw ' kv w '

M  Mˆ
Sınır koşulu terimleri:
[(u  uˆ ), N ]  [( w  wˆ ), T ]  [(  ˆ), M ]

(17)

[( N  Nˆ ), u ]  [(T  Tˆ ), w]  [( M  Mˆ ),  ]

Bazı matematiksel işlemlerden sonra, fonksiyonel Denklem 18’de görüldüğü üzere elde edilir.
1
1
1
Nw ', w '  kw, w  kv w ', w '
2
2
2
1 N
1 M
1
T
,N 
,M 
, T  p ( x), u  q ( x), w
 M , '  T , 
2 EA
2 EI
2 k ' GA

I(u)  N , u '  T , w ' 

  (u  uˆ ), N    w  wˆ  , (T  Nw ' kv w ')  
  (  ˆ), M 

ˆ
ˆ
  N , u   T , w


ˆ


  M , 


(18)

Burada […]ε ve […]σ sırasıyla geometrik ve dinamik sınır koşullarını ifade etmektedir.
Burkulma analizinde artımsal formülasyon kullanılmaktadır. Denklem 18’deki fonksiyonelde
görülen bütün büyüklükler aşağıda verilen yapıda göz önüne alınacaklardır, yani;












u  0  u, w  0  w,   0   , N   N 0  N , T  0  T , M  0  M

(19)

olacaktır. Burada çizgili büyüklükler komşu konumdaki büyüklükleri tarif etmektedir.
Bilindiği üzere burkulma analizinde eğer denge durumu farksız denge durumunda ise sistemin
potansiyel enerjisi sabit yükler etkisi altında varyasyonu sıfır olan en az bir ikinci varyasyonu
vardır. Yani,
98

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Doğruoğlu1, Kömürcü2

 ( 2  )  0

(20)

Burada potansiyel enerjinin ikinci varyasyonu fonksiyonelin ikinci varyasyonuna karşılık
gelir ve aşağıdaki yapıda ifade edilir:

Aşikar çözüm dışında;
olmalıdır. Bu ifade bize kritik burkulma yükünü verecektir. Burkulma yükünü verecek olan
fonksiyonelin ikinci varyasyonu aşağıda verilmiştir.

Burkulmada sadece Winkler zemin modeli çalışılmıştır.
SAYISAL ÖRNEKLER
Elastik temel üzerine oturan kirişlerin analizi için elde edilen fonksiyonelin yayılı yükler
altındaki performansını göstermek üzere sayısal örnekler sunulmaktadır. Etki eden yayılı yük
değeri değişimi Denklem 21'de belirtilmiştir. Denklemlerde, N0=sabit ve N0=Q1 yükleme
değerleri olarak göz önüne alınmıştır.

Q1 

q
( z  L) 2
2L

(21)

Ankastre-serbest, sabit-kayıcı, ankastre-kayıcı ve ankastre-kayıcı ankastre mesnet tipleri kritik
burkulma yükü elde etmek için incelenmiştir. Timoshenko kirişlerin kritik burkulma yükünü
veren analitik ifade Denklem 22 'de verilmiştir [13]. Pcr, elastik temellere dayanan kirişler için
kritik burkulma yüküdür. EI, GA ve L, sırasıyla kirişlerin eğilme rijitliğini, kayma rijitliğini ve
kirişlerin burkulma boyunu göstermektedir.
Pcr 

 2 EI 
2

L


k ' GAL2


2
2
 k ' GAL   EI 

(22)

Kirişler için boyutsuz kritik burkulma yükü büyüklükleri Denklem 23’te gösterilmiştir.

Pcr L2
qcr L3
P
, q
EI
EI

(23)

Boyutsuz büyüklükler tablolarda verilmiştir. Diğer taraftan Winkler zemin modelinde
boyutsuz zemin parametresi Kw ile Winkler zemin parametresi k ilişkisi aşağıda
tanımlanmaktadır.

k

K w EI
L4

21. Ulusal Mekanik Kongresi

(24)

99

Doğruoğlu1, Kömürcü2

Çizelge 1'deki sonuçlar sadece tekil P yükü için gösterilmektedir. Parantezler içindeki
değerler kesin sonuçları göstermektedir. Poisson oranı v=0.3 ve düzeltme çarpanı k’=5/6 olup
kesit boyutları oranı L=5h’dır. AN-KA mesnet için L efektif =0,699L olarak alınmıştır.
Çizelge 1. P yüklemesinde q değerleri
Kw

AN-SE

SA-KA

AN-KA

AN-AN

0

2,40567
(2,40567)

8,9508
(8,9508)

19,6860
(19,7297)

27,9875
(27,9875)

15,4216

30,0225

35,5040

52,5431

200

(15,4216) (30,0226) (35,5042) (52,5455)
Zemin etkisinin olduğu problemde L=15h’dır. Sonuçlar referans [14] ile karşılaştırılmıştır.
Çizelge 2'deki sonuçlar sabit yayılı yük için gösterilmektedir.
Çizelge 2. Sabit yayılı yüklemede q değerleri
Kw

AN-SE

SA-KA

AN-KA AN-AN

0

7,80383 18,3127 50,7735 70,9581

200

73,4158 47,1230 88,0025 95,5322

Çizelge 3'teki sonuçlar Q1 yükü için gösterilmektedir.
Çizelge 3. Q1 yüklemesinde q değerleri
Kw

AN-SE

SA-KA

0

31,9810

45,7535

200

AN-KA

AN-AN

151,6932 203,3636

246,3185 111,2979 249,9621 267,6400

Sonuçlar kesin çözümlerle karşılaştırıldığında ve bu analitik çalışmada elde edilen sonuçların
kesin çözümlerle uyumlu olduğu görülmekte olup ve zemin etkisinin olduğu problemlere
başarılı olarak uygulanabilmektedir.
SONUÇLAR

Bu çalışmada, elastik temel üzerine oturan farklı yayılı yükleme türleri altındaki kirişlerin
burkulma analizi sunulmuştur. Bu çalışmada kullanılan yöntem sayesinde kirişlerin kritik
burkulma yükleri ve mod şekilleri başarılı bir şekilde belirlenebilmektedir. Elde edilen
değerlerin literatürdeki çalışmalarla uyumlu olup bu çalışmada elde edilen fonksiyonelin
elastik temellere dayanan kirişlerin burkulma analizleri için çok etkili olduğu görülmüştür.
Elastik temel üzerine oturan kirişlerin yayılı yükler altındaki burkulma davranışları yapısal
olarak incelenebilmektedir. Sonuçlar kesin çözümlerle karşılaştırıldığında bu analitik
çalışmada elde edilen sonuçların kesin çözümlerle uyumlu olduğu görülmüştür. Yayılı
yükleme etkisinin kirişlerin stabilite karakteristiklerini önemli ölçüde etkilediği söylenebilir.
Bu çalışmada ortaya konulan yöntem sayesinde farklı yükleme tiplerinin elastik temeller
üzerine oturan kirişler üzerindeki etkileri analiz edilebilmektedir.
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AV ARAMA ALGORİTMASI İLE OPTİMUM BOYUTLANDIRILMIŞ
HÜCRESEL KİRİŞLERİN SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
Erkan DOĞAN1, Aybike ÖZYÜKSEL ÇİFTÇİOĞLU2
1,2
İnşaat Mühendisliği-Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
ABSTRACT
This study presents a hunting search algorithm for the optimum solution of cellular beam
design problem. The optimization process is concerned with achieving the best outcome of a
given function while satisfying certain restrictions. The design limitations are applied from
The Steel Construction Institute (SCI) while the minimum weight is treated as the design
purpose. Hunting search algorithm inspired by group hunting of animals such as lions,
dolphins is used for acquiring the solution of the design problem. The algorithm selects the
optimum number of holes, the optimum hole diameter and the optimum UB section in the
cellular beam to be used in the manufacture of a cellular beam subjected to a general loading.
Cellular beams are used to achieve service integration and long spans. The basic purpose of
producing these beams is to raise the section modulus and moment of inertia, which outcomes
in greater stiffness and strength. In this study two varied cellular beam problems subjected to
different loadings are selected as numerical design examples. These problems are solved for
the optimum solution by using hunting search algorithm and non-linear finite element (FE)
model of each beam is carried out in order to determine beams’ ultimate load carrying
capacity for comparison. FE models of cellular beams are used to verify the response of the
optimally designed beams to the applied loads and to investigate the non-linear behavior of
them. The results of the nonlinear analysis bring out that optimally designed cellular beams
satisfy the design and serviceability restrictions.
Keywords: Cellular beam, Hunting search algorithm, Non-linear finite element model,
Optimization problems
ÖZET
Bu çalışma hücresel kirişlerin optimum tasarım çözümü için Av Arama algoritmasını sunar.
Optimizasyon, belirli kısıtlamalar altında verilen bir amaç fonksiyonunu en iyi yapmaya
çalışır. Tasarım kısıtlamaları olarak The Steel Construction Enstitüsü (SCI)’nde belirtilen
kısıtlamalar seçilmiş, amaç fonksiyonu olarak ağırlığın en küçük yapılması hedeflenmiştir. Av
Arama algoritması, aslan, yunus gibi hayvan grup olarak avlanmasından esinlenilerek tasarım
problemlerinin çözümünde kullanılır. Algoritma, genel bir yükleme altındaki hücresel kiriş
imalatında kullanılacak olan optimum delik sayısını, optimum delik çapını ve optimum
eleman kesitini seçer. Hücresel kirişler uzun açıklıkları geçmek için kullanılır. Bu kirişlerin
üretilmesinin temel amacı, kirişlerin kesit modülünün ve atalet momentinin yükseltilmesi ile
daha büyük rijitlik ve mukavemet elde etmektir. Bu çalışmada, farklı yüklemelere maruz
kalan iki farklı kesitli hücresel kirişin optimum boyutlandırılması yapılmıştır. Bu hücresel
kirişlerin en uygun kesitlerinin bulunması için Av Arama optimizasyon algoritması
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kullanılmış ve yük taşıma kapasitelerinin kıyaslanabilmesi için kirişlerin lineer olmayan sonlu
eleman modeli oluşturulmuştur. Optimum boyutlu olarak tasarlanan hücresel kirişlerin sonlu
eleman modellerinden, kirişlerin uygulanan yüklere tepkisini ve doğrusal olmayan
davranışlarını araştırmada faydalanılmıştır. Doğrusal olmayan analizin sonuçları, optimum
şekilde tasarlanmış hücresel kirişlerin tasarım ve uygulama sınırlamalarını sağladığını ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hücresel Kiriş, Av Arama Algoritması, Doğrusal Olmayan Sonlu
Elemanlar Modeli, Optimizasyon Problemleri
GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte yapı mühendisleri her zaman daha ekonomik yapı üretebilmeyi
hedeflemiştir. Çelik ve kompozit binaların tasarımında maliyeti azaltabilmek için yeni
yöntemler bulmaya çalışmış, hücresel (boşluklu) kirişler bu amaçla yapılarda kullanılmıştır.
Kirişlerdeki boşluklar, kiriş ağırlığını azaltırken kirişin kesit yüksekliğini arttırmaktadır. Artan
kesit yüksekliği ile eğilme dayanımı da artmaktadır.
HÜCRESEL KİRİŞLER
Hücresel kirişler I kesitli profillerin gövdeleri boyunca kesilmesi ve elde edilen iki parçanın
kaydırılıp uçlarından birleştirilmesi ile oluşturulur. Gövde boşluklarından tesisat
elemanlarının geçirilebilmesinden dolayı kat yüksekliklerinin arttırılmasına gerek
duyulmaması, bu sayede malzemeden tasarruf edilirken temele etkiyen toplam yapı ağırlığının
azaltılmasının da sağlanması, minimum malzeme ile minimum maliyetin sağlanması, açıkta
bırakıldıklarında mimari açıdan görünümlerinin güzel olması sebebi ile tercih edilmeleri
hücresel kirişlerin avantajlarındandır [1,2].
AV ARAMA ALGORİTMASI
Av arama optimizasyon yöntemi, hayvan gruplarının (aslanlar, yunuslar, kurtlar vb.)
avlanmalarından esinlenerek geliştirilen bir optimizasyon yöntemidir. Bu hayvanların her
birinin farklı bir avlanma yöntemi olsa da genel olarak, grupça bir av seçerler. Ve avı bir
çember içine alıp, yakalayana kadar bu çemberi daraltırlar. Buna ek olarak grubun her üyesi
pozisyonunu, avın pozisyonuna ve kendi pozisyonuna bağlı olarak düzenler. Eğer av
çemberden kaçarsa, onu tekrar çembere almak için grup yeniden organize olur [3]. Av arama
algoritmasının adımları aşağıda verilmiştir:
1. adımda yöntem parametreleri belirlenir. Bunlar: MML: lidere doğru en fazla hareket, HGS:
avcı sayısı, HCGR: avcı gurubu önem oranı (0 ile 1 arasında değişir). Bu parametreler avcı
pozisyonunu belirleyebilmek için kullanılmaktadır.
2. adımda avcı sayısına (HGS) bağlı olarak gruptaki avcıların ilk konumları belirlenir.
3. adımda avcıların pozisyonları lidere doğru hareket etmeleri ile güncellenir. (Yeni çözüm
vektörleri

})

Yeni çözüm vektörü:
Rand, 0 ile 1 arasında rastgele bir sayıdır. Her avcı için, avcının lidere doğru hareketi başarılı
olursa yeni pozisyonunda kalır, eski pozisyonunun yenisine göre daha iyi sonuç vermesi
durumunda ise önceki pozisyonuna geri döner.
4. adımda avcılar tekrar organize olur ve daha etkin avlanabilmek için birbirlerine göre
pozisyonlarını düzenlerler.
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5. adımda avcılar yerel optimuma sıkışmamak ve global optimum noktasını bulabilmek için
pozisyonlarını güncellerler.
xl =liderin pozisyonudur. Bu algoritma devam ederken çözüm optimum noktaya yakınsar.
3., 4. ve 5. adımlar en fazla iterasyon sayısı kadar tekrar edilir ve program durdurulur [3].
HÜCRESEL KİRİŞLERİN OPTİMUM TASARIMI
Minimum hücresel kiriş ağırlığını bulmanın amaçlandığı, hücresel kirişlerin optimum tasarım
problemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

:çeliğin yoğunluğunu ifade etmektedir. A, L, D0 ve Nb ise
W: hücresel kiriş ağırlığını,
sırasıyla çelik profilin toplam kesit alanını, hücresel kiriş uzunluğunu, gövde açıklık çapını ve
kirişteki toplam boşluk sayısını ifade etmektedir [1,4,5].
Tasarımlar, BS5950 Bölüm 1 ve 3’te [6] öngörülen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmiş
olup tasarım kriterleri (sınırlayıcılar) aynı yönetmelik baz alınarak uygulanmıştır.
Geometrik Sınırlayıcılar

Şekil 1. Hücresel kirişin geometrik parametreleri [1]
Şekil 1’de gösterilen boşluk çapına (D0), boşluk merkezleri arasındaki mesafeye (S) ve
hesaplanan son profil yüksekliğine (Hs) bağlı olarak aşağıdaki denklemlerde belirtilen g1, g2,
g3 ve g4 sınırlayıcılarının sağlanması gerekmektedir.

g1  1.08 D0  S  0

g2  S  1.60 D0  0
g 3  1.25 D0  HS  0
g 4  H s  1.75 D0  0

Davranışsal Sınırlayıcılar
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Kirişte güvenli eğilme kapasitesinin sağlanması için, aşağıda belirtilen g5 sınırlayıcısında
gösterildiği gibi yük kombinasyonları altında uygulanan moment değerinin (Mu), plastik
moment kapasitesini (Mp) aşmaması gerekmektedir.

g5  M u  M p  0
Aşağıda belirtilen g6 sınırlayıcısı, mesnetlerde hesaplanan kesme kuvvetinin (Vsmax), izin
verilebilir kesme kuvvetinden (Pv) küçük olması gerektiğini ifade etmektedir.

g 6  Vs max  PV  0
g7 sınırlayıcısı, gövde boşluklarında hesaplanan kesme kuvvetinin (Vomax), izin verilebilir
dikey kesme kuvvetinden (Pvy) küçük olması gerektiğini ifade etmektedir.
g 7  Vo max  Pvy  0

g8 sınırlayıcısı, hesaplanan yatay kesme kuvvetinin (Vhmax), izin verilebilir yatay kesme
kuvvetinden (Pvh) küçük olması gerektiğini ifade etmektedir.

g8  Vh max  Pvh  0
g9 sınırlayıcısı, herhangi bir kesitte oluşan en büyük moment değerinin (Mw), izin verilebilir
gövde momentinden (Mmax) küçük olması gerektiğini ifade etmektedir.

g 9  M w  M max  0
g10 sınırlayıcısı, ti bölgesindeki dikey kesme kuvvetinin (VT), izin verilebilir dikey kesme
kuvvetinden (Pvy) küçük olması gerektiğini ifade etmektedir.
g10  VT  0.5 Pvy  0

g11 sınırlayıcısı, kesit gövdesine uygulanan dış kuvvet (Po) ve dış moment (M) değerleri ile
plastik moment kapasitesi (Mp) ve kuvvet kapasitesi (Pu) arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
g11 

Po
M

1  0
Pu M p

g12 sınırlayıcısı, kirişte oluşacak en büyük deplasman değerinin (ymax), kiriş boyunun (L)
1/360’ından küçük olması gerektiğini ifade etmektedir.
g12  y max 

L
0
360

TASARIM ÖRNEKLERİ
Hücresel kirişlerin av arama optimizasyon metodu ile optimizasyonunun tasarım sürecinde
Çelik Yapı Enstitüsü’nün (SCI) 100 numaralı “Kompozit ve Kompozit Olmayan Hücresel
Kirişlerin Tasarımı” [7] başlıklı yayınındaki hükümler baz alınmıştır. Tasarım yöntemleri
BS5950 [6] ile uyumludur. Kiriş eleman profilleri 254×102×28 UB kesiti ile başlayıp
914×419×388 UB kesiti ile sonlanan 64 UB kesit arasından seçilmiştir. Boşluk çapı 180
mm.’den 600 mm.’ye kadar 1’er mm. artacak şekilde 421 adet değer arasından, boşluk sayısı
ise 2’den 40’a kadar 1’er artacak şekilde 39 değer arasından seçilmiştir.
UB 305x102x28 Kesitli Hücresel Kiriş
Bu problem Erdal [1] tarafından çözülmüş 3 m. uzunluğunda ve orta noktasında 260 kN’luk
bir tekil yük olan hücresel kiriş problemidir (Şekil 2). Kiriş orta noktasının en büyük
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deplasmanı 9 mm. ile sınırlandırılmış olup elastisite modülü 205 kN/mm2, çeliğin tasarım
dayanımı 305 kN/mm2 alınmıştır.
Erdal [2], bu basit mesnetli hücresel kiriş optimizasyon probleminde kiriş profil kesiti, boşluk
sayısı ve boşluk çapı olmak üzere 3 adet tasarım değişkeni belirlemiştir. Kiriş eleman
profillerini NPI 80 ile başlayıp NPI 600 kesiti ile sonlanan 24 NPI kesit arasından, boşluk
çapını 70 mm.’den 500 mm.’ye kadar 1’er mm. artacak şekilde 431 değer arasından, boşluk
sayısını ise 2’den 40’a kadar 1’er artacak şekilde 39 değer arasından belirlemiştir.
Erdal [2], optimum boyutlu minimum ağırlıklı hücresel kirişi bulabilmek için armoni arama
optimizasyon yöntemini kullanmış ve bu kapsamda 10000 iterasyon yapmıştır. 650 iterasyon
sonunda optimum uygulanabilir sonucu bulmuş ve belirlediği maximum iterasyon sayısı
10000’e ulaşınca da optimum sonucun değişmediğini bildirmiştir. Belirlediği ayrık
değişkenler arasından optimum sonuçları, profil kesiti: NPI 240 profili, boşluk sayısı: 8 ve
boşluk çapı: 251 mm. olarak bulmuş ve en az hücresel kiriş ağırlığını 99.46 kg. olarak
bildirmiştir.

Şekil 2. 3 m. uzunluğunda 260 kN tekil yük taşıyan basit mesnetli kiriş
Tez çalışması kapsamında ise bu hücresel kiriş problemi av arama optimizasyon yöntemine
adapte edilmiş ve 2000 iterasyon yapılmıştır. Av arama optimizasyon yöntemi ile optimum
profil kesiti 305x102x28 UB profili, boşluk sayısı: 7 ve boşluk çapı: 393 mm. olarak seçilmiş,
ve bu değişkenlere bağlı olarak minimum hücresel kiriş ağırlığı 71.05 kg. (0.697 kN) olarak
bulunmuştur.
Çizelge 1’de av arama optimizasyon yöntemi sonuçları, armoni arama optimizasyon yöntemi
sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Çizelge 1. Hücresel kiriş optimum tasarım sonuçlarının karşılaştırılması
Av Arama Yönt.

Armoni Arama Yönt.

Optimum Kesit

UB-305x102x28

NPI-240

Boşluk Çapı

393 mm

251 mm

Boşluk Sayısı

7

8

Max. Zorlanma Oranı

1

0.98

Minimum Ağırlık

71.05 kg.

99.46 kg.
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Çizelge 1’e göre av arama optimizasyon yönteminin optimum ağırlığı bulmada armoni arama
optimizasyon yöntemine göre daha başarılı olduğu görülmektedir.
Optimizasyonu yapılan ve en uygun profil kesitleri belirlenen hücresel boşluklu çelik kirişin
Abaqus CAE [8] bilgisayar programı ile analizi yapılmıştır. Kirişin Abaqus programı ile sonlu
elemanlar analizi sonrası en alt orta noktası deplasmanı, 8.76 mm olarak ölçülmüştür. Kiriş
orta noktası deplasmanının sınırlar içinde kaldığı görülmektedir. (8.76 mm. < 9 mm.) Kirişin
Abaqus programında modellenmesi, analiz sonrası kirişte oluşan Von-Mises gerilmeleri Şekil
3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. UB 305x102x28 kesitli hücresel kirişin Abaqus Cae bilgisayar programı ile
modellenmesi ve oluşan gerilmeler
UB 305x102x25 Kesitli Hücresel Kiriş
Bu problem Erdal [1] tarafından çözülmüş 3 m. uzunluğunda ve orta noktasında 200 kN’luk
bir tekil yük olan hücresel kiriş problemidir (Şekil 4). Kiriş orta noktasının en büyük
deplasmanı 9 mm. ile sınırlandırılmış olup elastisite modülü 205 kN/mm2, çeliğin tasarım
dayanımı 305 kN/mm2 alınmıştır.

Şekil 4. 3 m. uzunluğunda 200 kN tekil yük taşıyan basit mesnetli kiriş
Erdal [1], bu basit mesnetli hücresel kiriş optimizasyon probleminde kiriş profil kesiti, boşluk
sayısı ve boşluk çapı olmak üzere 3 adet tasarım değişkeni belirlemiştir. Kiriş eleman
profillerini NPI 80 ile başlayıp NPI 600 kesiti ile sonlanan 24 NPI kesit arasından, boşluk
çapını 70 mm.’den 500 mm.’ye kadar 1’er mm. artacak şekilde 431 değer arasından, boşluk
sayısını ise 2’den 40’a kadar 1’er artacak şekilde 39 değer arasından belirlemiştir.
Optimum boyutlu minimum ağırlıklı hücresel kirişi bulabilmek için armoni arama
optimizasyon yöntemini kullanmış ve bu kapsamda 10000 iterasyon yapmıştır. 900 iterasyon
sonunda optimum uygulanabilir sonucu bulmuş ve belirlediği en fazla iterasyon sayısı
10000’e ulaşınca da optimum sonucun değişmediğini bildirmiştir.
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Belirlediği ayrık değişkenler arasından optimum sonuçları, profil kesiti: NPI 260 profili,
boşluk sayısı: 7 ve boşluk çapı: 286 mm. olarak ve en az hücresel kiriş ağırlığını 113.95 kg.
olarak bildirmiştir.
Tez çalışması kapsamında bu hücresel kiriş problemi av arama optimizasyon yöntemine
adapte edilmiş ve 2000 iterasyon yapılmıştır. Av arama optimizasyon yöntemi ile optimum
profil kesiti 305x102x25 UB profili, boşluk sayısı: 7 ve boşluk çapı: 392 mm. olarak seçilmiş,
ve bu değişkenlere bağlı olarak minimum hücresel kiriş ağırlığı 61.51 kg. (0.603 kN.) olarak
bulunmuştur.
Çizelge 2’de av arama optimizasyon yöntemi sonuçları, armoni arama optimizasyon yöntemi
sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Çizelge 2. Hücresel kiriş optimum tasarım sonuçlarının karşılaştırılması
Av Arama Yönt.

Armoni Arama Yönt.

Optimum Kesit

UB-305x102x25

NPI-260

Boşluk Çapı

392 mm.

286 mm.

Boşluk Sayısı

7

7

Max. Zorlanma Oranı

1

0.95

Minimum Ağırlık

61.51 kg.

113.95 kg.

Çizelge 2’ye göre av arama optimizasyon yönteminin optimum ağırlığı bulmada armoni
arama optimizasyon yöntemine göre daha başarılı olduğu görülmektedir.
Optimizasyonu yapılan ve en uygun profil kesitleri belirlenen hücresel boşluklu çelik kirişin
Abaqus CAE [8] bilgisayar programı ile analizi yapılmıştır. Kirişin Abaqus programı ile sonlu
elemanlara analizi sonrası en alt orta noktası deplasmanı, 7.8 mm olarak ölçülmüştür. Kiriş
orta noktası deplasmanının sınırlar içinde kaldığı görülmektedir. (7.8 mm. < 9 mm.) Kirişin
Abaqus programında modellenmesi ile analiz sonrası kirişte oluşan Von-Mises gerilmeleri
Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5. UB 305x102x25 kesitli hücresel kirişin Abaqus Cae bilgisayar programı ile
modellenmesi ve oluşan gerilmeler
SONUÇLAR
Mevcut çalışmada gövde yüksekliği artırılmış kiriş yapılarının bir türü olan dairesel boşluklu
ya da hücresel kiriş ismiyle bilinen yapı elemanlarının optimizasyonu ve sonlu elemanlar
analizi ile ilgilenilmiştir. Hücresel kirişlerin optimum boyutlandırılması, ayrık ve doğrusal
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olmayan bir programlama problemidir. Bu çalışmada Av Arama Yöntemi ile, 2 adet dolu
gövdeli kirişin boşluklu gövdeye sahip olacak şekilde ağırlık optimizasyonu yapılmıştır.
Tasarım kriterleri BS5950 hükümlerince gerçekleştirilmiştir. Av Arama optimizasyon
yönteminin Armoni Arama optimizasyon yöntemine göre daha hafif kiriş ağırlığı elde
etmesiyle performansının daha iyi olduğu görülmüştür. Ayrıca optimum boyutlandırılmış
kirişlerin Abaqus sonlu elemanlar yöntemi ile lineer olmayan analizi yapılmış, analiz sonrası
kirişte oluşan Von-Mises gerilmeleri gösterilmiştir. Gerilmelerin kiriş orta noktalarında
yoğunlaştığı görülmüş, kiriş orta nokta deplasmanları ölçüldüğünde, gözlenen deplasmanın
FORTRAN programla dili ile hazırlanan optimum tasarlanmış kirişin olması gereken
deplasman sınırları içerisinde kaldığı belirlenmiştir.
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SINIR ELEMANLAR YÖNTEMİYLE YIĞMA YAPILARDA HARÇ
KALINLIĞI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Bahattin Kimençe1
1
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
As is known, the masonry structures, together with the main structure materials such as stone
or brick, consist of mortar material which serves as the adhesive between these materials. In
general, the mechanical properties of brick, stone and mortar materials are different. The
structure walls are formed by heterogeneous joining of two materials with different
mechanical properties. However, these heterogeneous structural elements are generally
considered homogeneous for ease of calculation. In this study, the effects of different joint
thicknesses on the masonry structure were investigated. Variations on the structural behavior
of different typical masonry walls have been investigated by using the boundary elements
method. By examining these differences, the effect of isotropic or anisotropic modeling on the
result, the effect of mortar thickness on the result was compared and the results were
interpreted.
Keywords: Micro model, anisotropic material, masonry structure, mortar thickness change,
boundary elements methots
ÖZET
Bilindiği gibi yığma yapılar taş veya tuğla gibi esas taşıyıcı malzemelerle birlikte, bu
malzemeler arasında yapıştırıcı görevi gören harç malzemesinden oluşmaktadır. Genel olarak
tuğla, taş ve harç malzemelerinin mekanik özellikleri birbirinden farklıdır. Mekanik
özellikleri farklı iki malzemenin heterojen olarak birleştirilmesi ile taşıyıcı duvarlar
oluşmaktadır. Fakat oluşturulan bu heterojen yapı elemanları genel olarak hesap kolaylığı için
homojen kabul edilmektedir. Bu çalışmada, yığma yapılardaki faklı derz kalınlıklarının tuğla
boyutuna oranının, sınır elemanlar yöntemiyle yığma yapının davranışına etkileri
incelenmiştir. Farklı tipik yığma duvarlarda farklı malzeme bilgileri kullanılarak yapı
davranışındaki değişimler sınır elemanlar yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Bu farklılıklar
incelenerek, izotrop veya anizotrop modellemenin sonuca etkisi, harç kalınlığının sonuca
etkisi mukayese edilerek, sonuçlar yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Mikro model, anizotropik malzeme, yığma yapılar, sınır eleman
yöntemi, harç kalınlığı değişimi
GİRİŞ
Yığma yapılar incelenirken diğer yapılarla aralarındaki bazı farklar vardır. Yığma yapılarda
oluşan düşey yükler, genellikle taşıyıcı duvarın düşey taşıma kapasitesinden daha azdır.
Dolayısıyla yığma yapılarda oluşan hasarlar genelde yatay yüklerden oluşmaktadır. Yığma
yapılarda yatay yükler altında taşıyıcı duvarlarda oluşabilecek çatlaklar hakkında fikir
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yürütülebilmesine rağmen, çatlağın derzde mi yoksa tuğla veya taşta mı oluşacağı kesin
olarak bilinemez. Bu belirsizliğin birçok değişik nedeni olabilir. Çatlağın oluşumunu
kullanılan derz malzemesi, derz kalınlığı, derz işçiliğinin kalitesi, kullanılan tuğla/taş
malzemesinin, ebatları, tuğla/taşın mekanik özellikleri gibi birçok değişken etkileyebilir.
Yığma yapıların modellenmesindeki asıl amaç, mümkün olduğunca gerçek yapıya yakın
davranan bir modelin oluşturulmasıdır. Yığma yapı tuğla ve harçtan oluşan kompozit bir
malzemedir. Bileşenlerini tek tek göz önünde bulundurarak mikro-modelleme daha gerçekçi
olur, ancak büyük bir yapı için pratik değildir. Bu problemin üstesinden gelmek için, makromodel, bileşenlerinin malzeme özellikleri, mikro-modelde kompozit malzeme davranışı
kullanılarak anizotropik bir süreklilik elde edilmektedir [1], [2], [3].
Şekil 1'de gösterilen duvar yapımında yatay ve dikey harç derzlerinin varlığı, duvarın anizotropik
olmasına neden olmaktadır. Hem harç kalınlığı hem de farklı tuğla duvar yapılarının
anizotropisini göz önünde bulundurma gereğini arttırmaktadır.

Şekil 1. Tipik yığma duvar modeli
Laurenço (2004) tarafından yapılan çalışmada, tuğlalar arasında oluşan düğüm noktalarında
kullanılabilecek yay sabitleri
(1)
denklemlerinden elde edilerek çözümler yapılmıştır. Ayrıca makro modele geçiş yapabilmek
için yapılan bazı çalışmalarda ve deneylerde kullanılan elastisite modülü ise
(2)
denklemi ile verilmiştir.
Bu denklemlerde Ek, kompozit malzeme için eşdeğer elastisite modülü, th, harç kalınlığı, tt,
tuğla kalınlığı, Eh, harç elastisite modülü, Et, tuğla elastisite modülüdür. ρk ise tuğla ile harç
arasındaki aderans için 0 -1 arasında değişen bir katsayıdır. Bu nedenle Şekil 2 de gösterildiği
gibi harç kalınlığı değişimi incelenmiştir. Tuğla ve harçta lineer alastik kabüller yapılarak
harç kalınlığı/tuğla kalınlığı oranlarına bağlı olarak elatisite sabitleri elde edilmiştir.
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(c )
Şekil 2. (a) yatay ve dikey harç kalınlığı sabit, (b) yatay harç kalınlığı artırılmış (c) mikro model

Bu tür bir duvar yapısının örneği, harç/ tuğla kalınlık oranının 1’e yakın olduğu İstanbul'da bir
minarenin restorasyonu sırasında çekilen fotoğraf Şekil 3'de gösterilmiştir [4].

Şekil 3. Bir minarenin restorasyonu aşamasında çekilen fotoğrafı
KOMPOZİT MALZEMEDE MİKRO MODEL
Elastik malzemede gerilme şekil değiştirme bağıntılarında; genel olarak 36 adet bağımsız
malzeme sabiti vardır. Bu malzeme sabitleri anizotrop malzemede 21 adete, monoclin
malzemede 13 adete (z ekseni simetrik), ortotrop malzemede 9 adete, enine izotrop
malzemedeta 5 adete ve izotrop malzemde 2 adete düşmektedir.
Gerilme – şekil değiştirme bağıntıları düzlem gerilme durumu için, enine izotrop malzemede
4 adet bağımsız sabit vardır (E1, E2, v12, G12) . Enine izotrop malzemede gerilme şekil
değiştirme bağıntıları
,

,

(3)

şeklindedir. Bu malzeme sabitlerinin hesabı aşağıda kısaca özetlenmiştir.
E1 Elastisite Modülünün Hesabı
1 yönündeki σ1 yüklemesinde (şekil 4a) şekil değiştirmelerin (uzama oranları
)
koşulundan (geometrik uygunluk koşulu) elde edilmektedir. Denge
eşitlikleri
denklemlerinde toplam kuvvet F1, Ft tuğlanın taşıdığı kuvvet, Fh harcın taşıdığı kuvvet, A1
toplam kesit alanı, At tuğlanın kesit alanı, Ah harcın kesit alanı, Vt tuğla alanın toplam alana
oranı, Vh harç alanının toplam alana oranı (Vt=At/A1, Vh=Ah/A1 ) , σ1, 1 eksenindeki gerilme,
σt tuğladaki gerilme σh harçtaki gerilmedir. ΔL:uzama miktarı, ΔW genişleme miktarı, W
toplam genişlik, L toplam uzunluktur.
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(a)

(b)

(c)

Şekil 4. Normal gerilme ve kayma gerilmesindeki elemanlar
, gerilme şekildeğiştirme bağıntıları

ve gerilme

kullanılarak

,

(4)

şeklinde 1 yönündeki elastisite modülü hesaplanabilir.
E2 Elastisite Modülünün Hesabı
E2 malzeme sabitinin hesabı için, 2 yönünde σ2 (şekil 4b) yüklemesinde gerilmelerin eşitlik
(süreklilik koşulundan) koşulundan
olarak dikkate alınırsa

ve yer değiştirmelerin toplamı
(5)

şeklinde her malzemenin genişleme miktarlarına bağlı olarak toplam genişleme miktarı elde
edilir. Gerilme -şekil değiştirme eşitliği kullanılarak 2 yönündeki E2 elastisite modülü elde
edilir.
ν12 Poisson Oranının Hesabı
1 yönündeki σ1 yüklemesindeki (şekil 4a) deformasyonların oranı koşulundan
düşeydeki yer değiştirmelerin toplamı
Poisson oranı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

, ve

şeklinde gözönüne alınarak bağıntısıyla

,

(6)

G12 Kayma Modülünün Hesabı
Kompozit malzemede kayma gerilmesinden dolayı (şekil 4c) deformasyonların toplamı
koşulundan, toplam genişleme miktarı
,
göz önüne alınarak G12
kayma modulü aşağıdaki şekilde hesaplanır.
(7)

MİKRO MODELDEN MAKRO MODELE GEÇİŞ
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Mikro modelden makro-modele geçişte, yukarıde alde edilem malzeme sabitleri kullanılarak,
gerçek yapıda anizotropik model ile hesaplar yapılabilir.
Bu çalışmada mikro modellerden elde edilen (4), (5), (6), (7) eşitlikleri kullanılarak, harç
elastisite modülü 2000MPa, tuğla elastisite modülü 20,000MPa, harç poisson oranı 0.25 ve
tuğla poisson oranı 0.15 alınarak hesaplar yapılmıştır. 6 farklı harç/tuğla kalınlık oranlarına
göre anizotropik malzeme sabitleri elde edilmiştir. Makro modellerin malzeme verilerini
içeren malzeme sabitleri, E1, E2 , ν12 ve G12 değerleri Çizelge 1 de verilmiştir [5].
Çizelge 1. Harç kalınlığının toplam kalınlığına oranına göre malzeme katsayıları
Sabit
Vt
Vh
E1
E2
V12
G12

1
1.0
0.0
20000
20000
0.15
8696

2
0.8
0.2
16400
7143
0.17
2924

3
0.6
0.4
12800
4348
0.19
1757

4
0.4
0.6
9200
3125
0.21
1256

5
0.2
0.8
5600
2439
0.23
978

6
0.0
1.0
2000
2000
0.25
800

Şekil 5. Tuğla kalınlığı/harç kalınlığı değişimine göre elastisite modüllerinin değeri
İzotrop- anizotrop karşılaştırılmaları için tipik duvarlar göz önünde bulundurulmuştur. Bunun
için 4.0m genişliğinde ve 3.0m yüksekliğinde, 0.25m kalınlığında tipik duvarlar
düşünülmüştür. İzotropik ve anizotropik çözümler sınır elemanlar yöntemiyle yapılmıştır.
1.0MPa normal gerilme, 1.0MPa kayma gerilmesi duvarın üst yüzeyine yükleme olarak
uygulanmış ve izotropik anizotropik çözümlerin sonuçları duvarın köşegeninde
karşılaştırılmıştır.
İzotropik duvarlar, E2 değeri göz önüne alınarak modellenmiş olup, anizotropik duvar
modellerini karşılaştırmak için kullanılmıştır (Şekil 6). Duvar boşluğu / toplam alan oranına
göre iki farklı tip duvar göz önüne alınmıştır. Bu tipik duvarlar; (a) duvar boşluğu oranı = 0,
(b) duvar boşluğu oranı = 0.185 dır.
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Duvar toplam alanı/boşluk alanı oranına göre duvar köşegeninde oluşan σmax, σmin ve tomax
değerleri hesaplanmıştır. Tuğla kalınlığı/harç kalınlığı oranı olarak, Vm / Vu = 0.6 / 0.4
değerlerine göre hesaplar yapılmıştır.

(a)

(b)
Şekil 6. Tipik duvar modelleri

SINIR ELEMANLAR YÖNTEMİ
Bu yöntemde, izotrop ve anizotrop ortamada yer değiştirme alan fonksiyonu elde edildikten
sonra, yer değiştirme süreksizliği tesir foksiyonları elde edilmiştir [6]. Bunun için her hangi
bir elemanda karşılıklı iki yüzey gözönüne alınarak, bu yüzeylerde yer değiştirme
süreksizlikleri hesaplanmıştır (Şekil 7). Bunlar her iki yüzeydeki yer değiştirme farkları
olarak
(8)

D i  u i ( x ,0  )  u i ( x ,0  )

şeklinde yazılabilir.
Yer değiştirme süreksizlikleri tesir fonksiyonları sonsuz veya yarı –sonsuz düzlemde eşit ve zıt yönlü
kuvvetlerin süperpozisyonuyla bulunabilir. Bu nedenle Fj tekil kuvvet, Uij temel çözümler olmak
üzere yer değiştirme fonksiyonu

u i ( x)  F j ( )U ij ( x,  )

(9)
y

Dx

Dy

x

Şekil 7 Yer değiştirme süreksizliği
şeklinde yazılabilir ve bu bağıntı kullanılarak sonsuz bölgede kalınlığı  olan bir elemanda
karşılıklı iki yönde tekil kuvvetler uygulandığında yerdeğiştirme alan fonksiyonu
U ij
(10)
ui ( x, y )  
F
y j
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şeklinde temel çözümlerin kuvvet yönündeki türevleri cinsinden elde edilir. Burada Fj dipol
gerilmesi olarak isimlendirilebilir.
Anizotrop ortamda elemanlar her zaman elastik katsayılara paralel olmadığından, elemanın
elastik sabitler doğrultusundaki eksenlere göre düzenlenmiş olup, türevler ve integraller bu
doğrultuda alınmıştır.
Buna göre, global eksenlerden farklı doğrultuda ( x, y ), eleman
alınarak, temel çözümlerin söz konusu doğrultudaki koordinatlar cinsinden yazılıp ve bu
koordinatlar doğrultusundaki türevleri alınarak yer değiştirme süreksizliklerinden oluşan tekil
çözümler elde edilmiştir. Her hangi bir elemanda bu çözümlerden elde sonuçlar tüm sınır
boyunca elemanlar dikkate alınarak tüm sisteme ait sınırlarda gerilmeler ve yer değiştirmeler
hesaplanmıştır.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada mikro model duvarlar anizotropik sürekli duvar modellerine homojenize
edilmiş ve malzeme özellikleri Çizelge 1 ve Şekil 5'de verilmiştir. Anizotropik duvar
modellerinin Elastik modülünün yatay yönde E1 her zaman daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Bu nedenle, anizotropik modelin yatay yönde rijitliğ, izotropik karşılığı ile karşılaştırıldığında
her zaman daha yüksek olduğu, bu artışın harç kalınlığı arttıkça arttığı sonucuna varılabilir.
Yığma yapı hasarlarının çoğunun yanal yükleme nedeniyle meydana geldiğini hatırlatarak,
yatay yöndeki rijitliğin araştırılması önemlidir. Yukarıdaki örneklerden, anizotropik duvar
modelleri a, b verilerinin karşılaştırılmasında, harç kalınlığının etkisinin arttığı görülmektedir.
Duvar yapıları, (a), (b) 'nin anizotropik ve izotropik duvar verileri kullanılarak köşegendeki
gerilmeler değerlendirilmiştir. İzotrop çözüm yöntemiyle yapıldığı taktirde kritik köşe
noktalarında kayma gerilmelerinin, anizotrop yaklaşımına göre daha az olduğu
anlaşılmaktadır.
Duvardaki boşluk oranı arttıkça (b tipi kapı boşluğu olan duvarda) anizotropik / izotropik
oranın azaldığı, ancak anizotropi kabülüne göre yapılan çözümlerin etkisi, harç oranı arttıkça
arttığı sonucuna varılmıştır.

(a)
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(b)

(c)

Şekil 8. Duvar köşegeninde makzimum kayma gerilme diyagramları
(a) a tipi duvarda düşey yük etkisi altıdaki kayma gerilmeleri, (b) a tipi duvarda yatay yük
etkisi altında kayma gerilmeleri, (c) b tipi duvarda yatay yük etkisi altında kayma gerilmeleri
(A indisi anizotrop duruma ait, İ izotrop duruma ait)
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YANAL TOPRAK BASINÇ KATSAYISININ FOTOELASTİSİTE YÖNTEMİ
İLE ARAŞTIRILMASI
Tuğba Baytak, Gökhan Çevikbilen ve Osman Bulut
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İstanbul
ABSTRACT
Earth pressure coefficients used for analyzing the interaction of the soil and structures are
very important parameters which may totally affect the economy and reliability. Lateral earth
pressure coefficient (K0) at rest is defined as the ratio of the horizontal effective stress to
vertical effective stress. The relevant formulations given in the literature are mainly based on
the shear strength parameters of the soil. In this study, in order to determine the lateral earth
pressure, a novel set-up in order to obtain the stress distribution in the soil media is presented,
which is based on the deformation of an optically sensitive Araldite sample by the method of
photoelasticity. The tests were performed on two sand samples having different origin but
similar granulometry under various vertical loadings. The deformation and isochromatic
fringe distribution of the rectangular shaped optically sensitive sample, which was placed in
the 2D soil media, were photographed using a polariscope. This primary stage of the study
presented here is limited by K0 values determined by the deformation measurements of the
optical sample. The proposed K0 values were compared with those conventionally calculated
according to shear strength parameters obtained from the direct shear tests of the soil samples.
Keywords: Lateral earth pressure, soil mechanics, photoelasticity, experimental mechanics
ÖZET
Zemin yapı etkileşiminin analizi için kullanılan toprak basınç katsayıları, ekonomiyi ve
güvenilirliği tamamen etkileyebilecek çok önemli parametrelerdir. Sükûnetteki yanal toprak
basınç katsayısı (K0), yatay efektif gerilmenin düşey efektif gerilmeye oranı olarak tanımlanan
katsayıdır. Literatürde verilen ilgili bağıntılar, temel olarak toprağın kayma mukavemeti
parametrelerine dayanmaktadır. Bununla birlikte, yanal toprak basıncını fotoelastisiteye
dayanan bir yöntemle belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, optik hassas Araldite numunenin
deformasyonuna dayanarak toprak ortamındaki gerilme dağılımını hesaplayan yeni bir deney
düzeneği sunmaktadır. Testler, çeşitli düşey yüklemeler altında farklı orijinli fakat benzer
granülometrili iki kum numunesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneyde düzlem olarak
modellenmiş toprak ortamına yerleştirilen dikdörtgen şekilli optik hassas numunenin
deformasyonu ve izokromatik şeritlerin dağılımı polariskopta fotoğraflanmıştır. Bu ön
çalışma optik numunenin deformasyon gözlemlerine dayanarak belirlenen K0 değerleri ile
sınırlı tutulmuştur. Önerilen K0 değerleri geleneksel olarak zemin numuneleri için kesme
kutusu deneylerinden elde edilen kayma mukavemeti parametrelerine göre hesaplanan
değerlerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yatay toprak basıncı, zemin mekaniği, fotoelastisite, deneysel mekanik
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GİRİŞ
İstinat duvarı, derin kazılar, tünel ve boru hatları gibi zemin ile etkileşimi olan mühendislik
yapılarının tasarım ve analizinde kullanılan toprak basıncı katsayıları, yapıların mekanik
davranışı üzerinde çok etkili karakteristik büyüklüklerdir. Bu katsayılarının mümkün
olduğunca doğru belirlenmesi daha etkin ve ekonomik tasarımlar geliştirilmesini ve gerçeğe
daha yakın analiz sonuçlarının elde edilmesini sağlayacaktır. İlgili teknik literatürde, zeminin
cinsine ve yapı zemin etkileşimi sırasında izin verilen deformasyon durumuna göre
değişkenlik gösteren bağıntılarda toprak basıncı katsayılarının geniş bir aralıkta verildiği
görülmektedir [1, 2]. Yakın tarihli çalışmalardan birisinde aktif yatay toprak basıncı katsayısı
(Ka) kohezyonlu zeminler için sayısal yöntemle çalışılmıştır [3]. Mei vd. [4] deformasyona
bağlı yanal toprak basıncının tahmin edilmesi için geliştirilen matematik modelleri ele
almışlardır. Bulut [5] çalışmasında, boru-zemin etkileşimi probleminde fotoelastisite
yöntemini kullanarak ilgili katsayıları araştırmıştır. Bir başka çalışmada, özellikle doygun
olmayan zeminler için, yeni bir yaklaşım geliştiren araştırmacılar, yatay toprak basıncı
katsayısını deneysel olarak incelemiştir [6]. Zemin ile etkileşimi olan yapıların tasarımında
deformasyona izin verilmediği durumlarda sükûnetteki yatay toprak basıncı katsayısı (K0)
önemli bir parametre olarak ortaya çıkmaktadır [7]. Bu katsayının belirlenebilmesi için yaygın
bir şekilde kullanılan ve regresyon analizleri ile kabul edilebilirlik düzeyi gösterilmiş bağıntı,
“Jaky’nin eşitliği” olarak bilinmektedir [1]. Bağıntı, zeminin kayma mukavemeti açısına (  )
bağlı olarak verilmiştir. Konuyla ilgili önceki çalışmalarda, Lee vd. [8] farklı türdeki granüler
zeminler için deneysel olarak belirledikleri K0 değeri ile bağıntıyı değerlendirmişlerdir. Yakın
tarihli bir başka çalışmada siltli kumda K0 katsayısı üzerinde ince danelerin etkisi
araştırılmıştır [9]. Güncel bir diğer makalede K0 katsayısı, granüler zeminler için sismik SV ve
SH dalga bileşenleri kullanılarak elde edilmiştir [10]. Diğer bir çalışmada 2-boyutlu granüler
zemin yapısı deneysel olarak modellenerek yapay bir zemin ortamı içerisinde yatay gerilme
(h) ölçümleri için fotoelastisite ve görüntü işlem yöntemleri kullanılmıştır [11].
Bu çalışmada, zemine ait önemli katsayılardan biri olan sükûnetteki yatay toprak basıncı
katsayısı (K0) fotoelastisite yöntemine dayanan yeni bir deney düzeneği kullanılarak
belirlenmiştir. Farklı bölgelerden alınan kaba daneli zeminler kullanılarak benzer dane çapı
dağılımında hazırlanan iki kum zemin numunesi ile çalışılmıştır. Deneyde çelik kalıp
içerisinde düşey düzlemde iki boyutlu olarak modellenen zemin ortamı kademeli yükleme
koşullarına maruz bırakılmıştır. Zemin içerisine yerleştirilen dikdörtgen şekilli optik hassas
ölçüm numunesindeki fotoelastik şeritlerin dağılımı polariskopta gözlemlenmiştir. Görüntü
işlem yöntemleri kullanılarak malzeme özellikleri bilinen optik numunede ölçülen düşey ve
yatay deformasyonlardan sükûnetteki toprak basıncı katsayısı değerleri hesaplanmıştır.
Çalışmada gerçekleştirilen kesme kutusu deney yöntemi ile belirlenen kayma mukavemeti
parametreleri ile Jacky bağıntısına göre hesaplanan K0 değerlerine de yer verilmiştir. Sonuç
olarak iki yöntemle belirlenen K0 değerlerindeki farklılıklar ortaya konulmuştur.
MALZEME VE YÖNTEM
Zemin Malzemesi
Bu çalışma kapsamında iki ayrı bölgeden, kaba daneli kohezyonsuz deniz taban zemininden
alınan numuneler ile çalışılmıştır. Geliştirilen deney düzeneğinde düşey plakalar arasındaki
4.0 mm açıklık içerisine yerleştirilecek olan zemin dane boyutu olarak 2 mm ile 0.425 mm
elek aralığı kullanılmıştır. Böylece bir seri elekten elenerek hazırlanan numunelerle
Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi’ne göre SP grubuna giren dane şekilleri (küresellik
ve yuvarlaklık) ve orijinleri farklı zeminlerden aynı dane çapı dağılımına sahip numuneler
elde edilmiştir (Şekil 1). Çalışmada, zemin numuneleri 1 numaralı (Birinci) kum ve 2
numaralı (İkinci) kum olarak adlandırılmıştır.
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Şekil 1: Deneylerde kullanılan kum numunelere ait dane çapı dağılımları
Şekil 2’de verilen mikroskopta çekilmiş zemin numune fotoğraflarında dane şekilleri
görülmektedir. Ayrıca, kum numunelerin sıkı ve gevşek haldeki boşluk oranları ve kuru birim
hacim ağırlıkları (k) rölatif sıkılık deneyi ile belirlenmiştir. Buna göre en büyük ve en küçük
k değerleri sırasıyla birinci zemin numunesi için 14.5 kN/m3 ve 16.0 kN/m3; ikinci zemin
numunesi için 14.0 kN/m3 ile 15.8 kN/m3 olarak hesaplanmıştır.

a) Birinci kum numunesi

b) İkinci kum numunesi

Şekil 2. Birinci kum ve İkinci kum numunelerin dane yapısı
Fotoelastik Malzeme
Deneyde fotoelastisite yönteminin uygulanabilmesi için optik anizotrop malzeme olan
Araldite’den üretilmiş, oldukça küçük ve sürekli ortamdaki bir noktayı temsil ettiği düşünülen
dikdörtgen levha kullanılmıştır. Kullanılan bu levhanın mekanik özellikleri, DMA (Dinamik
Mekanik Analizör) ile belirlenmiştir. Bunun için oda sıcaklığında çekme ve basınç
testlerinden malzemenin elastisite modülü Epl=2.4 MN/m2 ve kayma testinden malzemenin
kayma modülü Gpl=0.816 MN/m2 olarak bulunmuştur. Buradan Poisson oranı pl =0.47 olarak
belirlenmiştir.
Fotoelastisite Deney Düzeneği ve Kurulumu
Zeminde yarı sonsuz sürekli ortamı modellemek amacıyla düzlem şekil değiştirme yaklaşımı
ile tasarlanmış deney düzeneği şematik olarak Şekil 3’te verilmiştir. Düzenek, zemin
numunesinin içerisine konulduğu çelik rijit kalıp ve zemin üst yüzeyine yerleştirilen rijit
metal başlık üzerine düşey yük uygulanmasını sağlayan yükleme kolu ve yük askısından
oluşmaktadır. Rijit kalıp içerisine sabitlenmiş olan iki adet cam plaka arasına ihmal edilebilir
bir sürtünme ile zemin numunesi istenilen sıkılıkta yerleştirilmektedir. Kalıp üzerinde
bırakılan dairesel boşluk sayesinde numune üzerinde gözlem yapılabilmektedir. Zemin
numunesine uygulanacak düşey yük, askı aparatı sayesinde iki noktadan metal başlığa
iletilmektedir.
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Şekil 3. Tasarlanmış deney düzeneği ve bölümleri
Deney kurulumu aşamasında öncelikle zemin ortamının deneysel olarak modellendiği çelik
kalıp, Şekil 3’te gösterilen alttaki rijit levha seviyesine kadar zemin numunesiyle doldurularak
ve üstten tokmaklanarak iyice sıkıştırılmakta ve üzerine rijit bir levha yerleştirilmektedir.
Böylece, kalıp içerisinde gözlem noktasının alt kısmında zemin içerisine yerleştirilen rijit bir
plaka ile uniform yük dağılımının sağlandığı düşünülmektedir. Ardından ölçüm numunesinin
alt seviyesine kadar doldurulan zemin numunesi yine üstten tokmaklanarak iyice
sıkıştırılmaktadır. Dikdörtgen şekilli optik duyarlılığı olan ölçüm numunesinin hiçbir sıkışma
ve zorlanmaya maruz bırakılmadan gözlem penceresinin ortasına yerleştirilmesinden sonra
kalıp üst seviyesine kadar doldurulan zemin numunesine hiçbir ek sıkıştırma işlemi
uygulanmamıştır. Dolumu tamamlanan çelik model kalıbı ve kalıp boyutları Şekil 4’te
gösterilmiştir.

Şekil 4. Deney için kullanılan çelik kalıp ve boyutları
Hazırlanan model kalıbı polariskoba yerleştirilmiştir. Şekil 5’te yükleme ünitesi konulmadan
önceki düzeneğin fotoelestisite ölçümleri alınabilmesine imkân veren dizilimi görülmektedir.
Deneyde farklı yükleme koşullarını modellemek amacıyla zemin üst seviyesine yerleştirilen
başlığa yükleme kolu vasıtasıyla kademeli üniform yük uygulanmıştır. Bunun için öncelikle
zemin üst seviyesine yerleştirilen metal başlığa ağırlığı belirlenmiş çekiç belirli yükseklikten
birçok kez düşürülerek gerçekleştirilen sıkıştırma işlemi ile zemin-başlık teması tam olarak
sağlanmıştır. Zemin üzerine yerleştirilen başlık levhasına yükleme askısının bağlı olduğu
yükleme kolunun oturtulması ile kurulum tamamlanmıştır. Deney sırasında yük askısına
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konulan ağırlıklarla zemin üst yüzeyine aktarılan düzgün yayılı yük kademeli olarak
artırılmıştır. Her yükleme kademesinde zemin ortamındaki gerilme durumunu belirlemek
amacıyla optik hassas ölçüm numunesi üzerinde oluşan birim uzama ve izokramat şeritlerin
polariskopta yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekilmiştir. Şekil 6.a ve Şekil 6.b’de sırasıyla 1
ve 2 numaralı kum numuneleriyle kurulan modellerde oluşan izokromatlar ve birim uzamaları
ölçmek amacıyla çizilen karelaj görülmektedir.

Şekil 5. Fotoelastik deney düzeneği

a) Birinci kum numunesi

b) İkinci kum numunesi

Şekil 6. Yük altındaki optik numunelerin polariskopta çekilmiş fotoğraflarına örnekler
Hesap Yöntemi
Bu çalışma kapsamında model deneyde çeşitli statik yüklere maruz bırakılan zemin ortamında
sükûnetteki yatay toprak basıncı katsayısının değeri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
zemin ortamına yerleştirilen ve malzeme özellikleri bilinen optik numunede oluşan şekil
değiştirme miktarları ölçülerek matematiksel olarak çıkarılan bağıntılardan birim uzama
değerlerinin oranı kullanılarak K0 katsayısı hesaplanmıştır.
Öncelikle literatürde bulunan gerilme-şekil değiştirme bağıntıları düzenlenerek ilgili sınır
koşulları için iki boyutlu problemde şekil değiştirmelerin oranı
2
 x (1  v pl ) x  v pl (1  v pl ) y

 y (1  v pl 2 ) y  v pl (1  v pl ) x

(1)

olarak tanımlanmıştır. Bağıntıdaki ve sırasıyla birim uzama, Poisson oranı ve
gerilmeyi ifade etmektedir. pl indisi deneyde kullanılan optik numunenin malzeme
özelliklerini göstermek için kullanılmıştır. Buna göre, sükûnetteki yatay toprak basıncı
katsayısı için (1) nolu bağıntı düzenlenerek

K0 

 x 0.691  0.779( x /  y )

 y 0.691( x /  y )  0.779

ifadesi elde edilmiştir.
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Bu amaçla, deneyde her yükleme kademesi sonrasında çekilen fotoğraflar kullanılarak
düzlemde  x ve  y şekil değiştirme oranları ölçülmüştür. Ölçümlerde optik numune üzerinde
oluşturulan karelajdan faydalanılmıştır. Çizilen bu karelaj üzerinde x ve y doğrultularında
toplam yatay ve düşey mesafeler bilgisayar yazılımı kullanılarak ölçülmüş ve bu toplam boy
ölçümleri çizelgede yükleme numarası sütununda “tam” olarak isimlendirilmiştir (Çizelge 1).
Ölçüm sayısını da artırmak için numunede ağ üzerindeki yatay ve düşey doğrultuda her bir
ara mesafe de ölçülmüş ve bu ölçümler “parçalı” olarak isimlendirilmiştir.
DENEY SONUÇLARI

Birinci numunede ilk yükleme 1.1_01 olarak adlandırılıp her yükleme aşamasında sırasıyla
1.1_02, 1.1_03, 1.1_04 ve 1.1_05 şeklinde kaydedilmiştir ve her aşamada numuneye yükleme
sonucu verilen gerilme değerleri hesaplanmıştır. Son aşamaya gelindiğinde kum seviyesi
verilen yük ve sıkışma nedeniyle azaldığından bu adımda tekrar kum eklenerek yükleme
adımlarına devam edilmiştir. Bu aşamadan sonra ikinci aşama yüklemeler ve fotoğraflamalar
yapılmıştır. İkinci aşamada yapılan yüklemeler de ilk yüklemeden başlamak üzere sırasıyla
1.2_01, 1.2_02, 1.2_03, 1.2_04, 1.2_05, 1.2_06 olarak adlandırılmıştır (Çizelge 1). Elde
edilen şekil değiştirme oranları (2) bağıntısında yerleştirilerek her bir numuneye ait yanal
toprak basınç katsayısı K0 değerleri elde edilmiştir. İkinci kum örneği için aynı prosedür
uygulanmıştır.
Çizelge 1. Birinci kum numunesi 1. ve 2. aşama deneylerinden elde edilen K0 değerleri
Deney
no

1.aşama

2.aşama

Yükleme
numarası

Karşılaştırılan
yüklemeler

Gerilmeler
(kN/m2)

x / y

K0

1(tam)

1.1_01-1.1_05

2.3-19.7

-0.162

0.846

1(parçalı)

1.1_01-1.1_05

2.3-19.7

-0.417

0.745

2(tam)

1.1_01-1.1_04

2.3-17.7

0.145

0.851

2(parçalı)

1.1_01-1.1_04

2.3-17.7

-0.313

0.795

3(tam)

1.1_01-1.1_03

2.3-13.6

-0.136

0.854

3(parçalı)

1.1_01-1.1_03

2.3-13.6

-0.766

0.376

4(tam)

1.1_01-1.1_02

2.3-7.5

-0,227

0,826

4(parçalı)

1.1_01-1.1_02

2.3-7.5

-1.297

2.722

1(tam)

1.2_01-1.2_06

2.33-24.8

0.5

0.960

1(parçalı)

1.2_01-1.2_06

2.33-24.8

0.49

0.959

2(tam)

1.2_01-1.2_05

2.33-22.8

0.71

0.980

2(parçalı)

1.2_01-1.2_05

2.33-22.8

0.43

0.953

3(tam)

1.2_01-1.2_04

2.33-17.7

0.40

0.949

3(parçalı)

1.2_01-1.2_04

2.33-17.7

-0.20

0.835

4(tam)

1.2_01-1.2_03

2.33-12.5

0.50

0.960

4(parçalı)

1.2_01-1.2_03

2.33-12.5

-0.97

0.558

5(tam)

1.2_01-1.2_02

2.33-7.5

0.20

0.923

5(parçalı)

1.2_01-1.2_02

2.33-7.5

3.45

1.068
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Kesme Kutusu Deneyleri

Rölatif sıkılık deneyi ile belirlenen en düşük kuru birim hacim ağırlığında yatayda 60 mm x
60 mm kare kesit alanlı 30 mm yükseklikte hazırlanan numuneler üzerinde kesme kutusu
deneyleri yapılmıştır. Deneye yatay ötelenme 9 mm’ye ulaşana kadar devam edilmiş, deney
boyunca düşey gerilme, düşey deformasyon, yanal ötelenme ve kesme kuvveti ölçümleri
elektronik olarak kaydedilmiştir. Her numune için 25 kPa, 50 kPa, 75 kPa, 100 kPa, 200 kPa,
300 kPa ve 400 kPa düşey gerilme değerleri altında kayma gerilmesinin yatay yer değiştirme
ile değişimi incelenmiştir. 1 ve 2 numaralı numuneler için deneylerden elde edilen eğriler
sırasıyla Şekil 7’de toplu olarak gösterilmiştir.
350

25 kN/m²
100 kN/m²
300 kN/m²

300

400

50 kN/m²
200 kN/m²
400 kN/m²

25 kN/m²
100 kN/m²
300 kN/m²

350

50 kN/m²
200 kN/m²
400 kN/m²

Kayma Gerilmesi,  (kN/m²)

Kayma Gerilmesi,  (kN/m²)

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50
0

50

0

2

4
6
8
Yatay yerdeğiştirme, l (mm)

0

0

2

4
6
8
Yatay yerdeğiştirme, l (mm)

Şekil 7: 1 ve 2 numaralı zemin numuneleri için kesme kutusu deney sonuçları
Mohr Coulomb kırılma hipotezine göre belirlenen kırılma zarfı denkleminden kohezyon
değeri sıfır olan 1 ve 2 nolu kum deney numuneleri için kayma mukavemeti açısı  değerleri
sırasıyla 34 ve 38 olduğu belirlenmiştir. Sükûnetteki toprak basıncı katsayısı K0 değerinin
büyüklüğü granüler malzemede parçacıklar arasındaki temas noktalarında sürtünme direnci
miktarına bağlıdır [12]. Granüler bir zemin ilk kez yüklendiğinde, temaslardaki sürtünme
kuvvetleri, 3 değeri 1 'den daha az olduğu yönde etkir, yani K0 <1 olur. Jaky [13], granüler
zeminler için yaptığı deneylerine dayanarak, sükûnetteki yanal toprak basıncı katsayısı
değerinin içsel sürtünme açısı  değerine bağlı
K0 = 1 - sin 

(3)

bağıntısı ile temsil edilebileceğini belirtmiştir. Bağıntı hesap kolaylığı açısından günümüzde
de birçok mühendis tarafından kabul görmektedir. Bu çalışma kapsamında 1 ve 2 nolu
numuneler için kesme kutusu deneylerinden belirlenen içsel sürtünme açısı değerleri
kullanıldığında K0 katsayısı 3 nolu bağıntıdan 0.56 ve 0.62 olarak hesaplanmaktadır.
SONUÇLAR

Bu çalışmada sükûnetteki yatay toprak basıncı katsayısı, kullanılan yöntemlerden farklı olarak
geliştirilen fotoelastik deney düzeneği ile belirlenmiştir. Aynı granülometriye sahip iki farklı
bölgeden alınmış numuneler üzerinde yapılan deneylerden elde edilen sonuçlara göre birinci
ve ikinci zemin numunesinde K0 değerleri ortalaması sırasıyla 0.915 ve 0.909 olarak elde
edilmiştir. Burada K0 için elde edilen 2.72 ve 6.70 değerlerinin ihmal edilmesine karar
verilmiştir. Çünkü bu karşılaştırma aşamalarında numuneye gelen gerilme değerleri çok
küçük ve birbirine yakındır. Bu nedenle yükleme sonrası şekil değiştirmelerin ölçülmesi daha
güç olup, hata oranı daha yüksek olmuştur. Bu yöntemi kullanan Bulut [5] çalışmasında, aynı
granülometriye sahip başka bir kum numunesi için K0 değerini 0.90 olarak hesaplamıştır.
Ancak, gerçekleştirilen kesme kutusu deney yöntemi ile belirlenen kayma mukavemeti
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parametreleri ile Jacky bağıntısına göre hesaplanan K0 değerleri birinci ve ikinci numune için
sırasıyla 0.56 ve 0.62 olarak belirlenmiştir. İki numune için de sonuçlar arasındaki farkın
büyük olması sebebiyle ileriki çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda optik
numunede gözlenen izokromatların gerilme cinsinden yorumlanması ile belirlenecek K0
değerlerinin yeniden hesaplanmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın
devamında belirtilen yöntem ve deney düzeneği kullanılarak farklı zemin sınıfları için de K0
değer aralıklarının elde edilmesi hedeflenmektedir.
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İNTEGRAL KÖPRÜ TASARIMINDA UYGULANABİLECEK
OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
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ABSTRACT
Integral Bridges are known to be a new type of bridge in our country and in the world. Many
parameters should be considered during the design of bridges. This leads us to optimize
design. In this study, possible optimization methods which can be used during the design of
Integral Bridges are examined. Furthermore, when the Integral Bridge issue is examined,
there is no standard in terms of American Association of State Highway and Transportation
Officials (AASHTO) and Road Technical Specification of Republic of Turkey General
Directorate of Highways. In the following years, it is aimed to be assisted by a work that will
be added to the Highway Technical Specification.
Keywords: Integral Bridges, Optimization Methods, AASHTO, Road Technical Specification
ÖZET
İntegral Köprüler, ülkemizde ve dünya üzerinde yeni bir köprü türü olduğu bilinmektedir.
Köprülerin tasarımı sırasında pek çok parameter göz önünde bulundurulmalıdır. Bu da bizi
tasarım konusunda optimizasyon yapmaya yöneltmektedir. Bu çalışmada, İntegral Köprülerin
tasarımı sırasında kullanılabilecek muhtemel optimizasyon yöntemleri irdelenmiştir. Ayrıca,
İntegral Köprü konusu incelendiğinde, yeni bir köprü türü olan bu yapılar ile ilgili gerek
Amerikan Karayolu Şartnamesi (AASHTO), gerekse ülkemizde KGM Karayolu Teknik
Şartnamesinde bir standart bulunmamaktadır. İlerleyen yıllarda Karayolu Teknik
Şartnamesine eklenmesi muhtemel bir bölüme, yapılacak çalışmalar sayesinde yardımcı
olunması amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: İntegral Köprüler, Optimizasyon Yöntemleri, AASHTO ve KGM
Şartnameleri
GİRİŞ
İntegral Köprü, genleşme derzi olmayan yani derzsiz diyebileceğimiz yeni bir köprü türüdür.
İntegral Köprü konusu incelendiğinde, yeni bir köprü türü olan bu yapılar ile ilgili gerek
Amerikan Karayolu Şartnamesi (AASHTO), gerekse ülkemizde KGM Karayolu Teknik
Şartnamesinde bir standart bulunmamaktadır. İlerleyen yıllarda Karayolu Teknik
Şartnamesine eklenmesi muhtemel bir bölüme, yapılacak çalışmalar sayesinde yardımcı
olunması amaçlanmaktadır. Bu köprülerin uçayakları, tabliye ile kirişleri beraber yekpare
biçimde dökülmektedir. Söz konusu işlem tabliye ve kirişlere burulma rijitliği sağlamasına
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yardımcı olur. Uçayak-üstyapı sürekliliği sayesinde, hareketli yükler altında bu yapılar
beraber hareket eder [1].
İntegral köprüler ekonomi ve işlevsellik açısından konvansiyonel genleşme derzli köprülere
göre daha çok avantajı bulunmaktadır. [2]. İntegral köprülerin en önemli avantajı,
konvansiyonel köprülerde genleşme derzlerinden su, tuz ve buz çözücü kimyasalların sızması
sebebiyle elemanların zarar görmesidir. İntegral köprüler yapım maliyeti ile onarım masrafları
bakımından daha uygundur. Rijit çerçeve yapıları sebebiyle sismik yüklerde performansları
daha fazla olmaktadır [3,4]. Bu gibi üstünlükleri ile integral köprülerin yapımı yaygınlaşmaya
başlamıştır. Ancak ülkemizde henüz, bütün bu avantajlarına rağmen, integral köprüler
uygulanmaya başlanmamıştır. Buna rağmen, ilerleyen zamanlarda yapılma potansiyeli yüksek
bir köprü tipidir [1].
İntegral köprü konusunda ülkemizde yapılan çalışmalarda, integral köprülerin çeşitli
malzeme, geoteknik, geometrik şekilleri, üzerine gelen yükler karşısında davranışı vb. gibi
birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu köprü tipi için
optimizasyon konusunda bir çalışma yapılmadığı anlaşılmıştır. Böylece yapılacak bu
optimizasyon çalışması ile bahse konu olan eksikliğin giderilmeye çalışılması
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda literatür taraması yapılmaya başlanmış ve kullanılabilecek
optimizasyon yöntemleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında Genetik
Algoritma ile Harmoni Arama Algoritması kullanılarak tasarlanan iki integral köprünün
performans değerlendirilmesi yapılmıştır.
LİTERATÜR TARAMASI
Yalçın (2017), integral köprülerin kazıklarında oluşan kuvvetlere hareketli yüklerin etkisi,
çeşitli üstyapı parametrelerinin değişimleriyle birlikte incelemiştir. Bu amaçla, birçok üç
boyutlu integral köprünün sonlu elemanlar modellerini kurmuş, bu modellerin analizleri
AASHTO LRFD hareketli yükleri altında yapmıştır [1].
Erhan ve Dicleli (2009), yapı-zemin etkileşiminin ve uç ayak tabliye sürekliliğinin
köprülerdeki hareketli yük dağılımına etkilerini araştırmışlardır. Bu amaçla, çeşitli yapısal,
geoteknik ve geometrik özelliklere sahip çok sayıda integral ve basit mesnetli köprülerin iki
ve üç boyutlu yapısal modelleri kurularak, AASHTO hareketli yükleri altında analizlerini
yapmışlardır [5].
Erhan ve Dicleli (2011), sismik yüklerin, integral köprü kazıklarında, düşük devirli yorulmaya
etkileri araştırmışlardır. Bu amaçla, 41 m uzunluğunda iki açıklığa sahip bir integral köprüyü
ele almışlardır. Ele alınan bu integral köprünün yapısal modeli kurmuş ve kayada kaydedilmiş
yedi farklı deprem ve çeşitli etkin yer ivmelerine göre zaman tanım analizlerini yapmışlardır
[6].
Arsoy vd. (2007), kazık, kazık başlığı ve köprü kirişinden oluşan killi zemine oturan derzsiz
bir köprüyü iki boyutlu olarak modellemişlerdir. Köprünün sıcaklık, hareketli yük ve
köprünün üzerine oturduğu zeminin drenajsız kayma mukavemeti gibi parametreleri
değiştirilerek sonlu elemanlar yöntemi ile analizlerini yapmışlardır [7].
Erhan ve Dicleli (2007), köprü zemin etkileşiminin, integral köprü elemanlarında hareketli
yüklerden dolayı oluşan moment ve kesme kuvvetlerine etkilerini araştırmışlardır. Bu amaçla,
çeşitli yapısal, geoteknik ve geometrik özelliklere sahip iki boyutlu integral köprü modelleri,
dolgu ve temel zemininin etkisinin dikkate alınıp alınmadığı durumlar için köprü tasarımında
standart olarak kullanılan kamyon yükleri altında analiz etmişlerdir [8].
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Doğan vd. (2013), yapı mühendisliği problemlerinin çözümünü bulmak amacıyla kullanılan
optimizasyon tekniklerinden Genetik Algoritmalar, Harmoni Arama ve Partikül Küme olmak
üzere üç meta-bulgusal metodun karşılaştırmasını yapmışlardır [9].
Ortaç (2017), prefabrike öngerilmeli beton köprü kirişlerinden oluşan ( I Profil ) köprü üst
yapılarının öngerilmeli beton ve donatısı baz alınarak “diferansiyel gelişim algoritması” ile
optimum maliyet tespitini yapmıştır [10].
OPTİMİZAYON TEKNİKLERİ
İntegral Köprüler üzerine gelen statik ve dinamik yüklerin optimizasyonunun araştırılmasına
karar verildikten sonra nasıl bir optimizasyon yapılabileceği araştırılmıştır. Optimizasyon
konusu kendi içerisinde başlı başına geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu sebeple çalışma
kapsamında öncelikle optimizasyon yöntemlerinin incelenmesine başlanmıştır.
Genellikle verilen bir zaman içerisinde herhangi bir problemin mümkün mertebe en iyi
çözümünü bulmaya çalışmak sürecine optimizasyon adı verilir. Başka bir deyimle
optimizasyon, belirli şartları sağlayacak biçimde bir problemin parametre değerlerinin
belirlenmesi işlemidir. Doğada ki bir çok hayvan veya eşya optimizasyon yapmaktadır.
Örneğin karıncaların, yiyecek ile yuvaları arasındaki en kısa yolu takip etmesi, ışık ışınlarının
ulaşım sürelerini kısaltacak yolu takip etmesi… vb. gibi genel olarak minimum enerji ile
maksimum fayda sağlanmaya çalışılması birer optimizasyondur.
Optimizasyon algoritmalarında kullanılan birçok arama stratejisi vardır: Açgözlü (greedy),
belirleyici (deterministic), ihtimalci (stochastic), rasgele (random), sezgisel (heuristic), tepe
tırmanma (hill climbing), yorucu (exhaustive).
İnşaat mühendisliği uygulamaları, genellikle karmaşık ve bir çok parametrenin dahil edilerek
hesaplanması gereken bir olasılıklar uzayıdır. Durum uzayı çok büyük olduğunda, tüm
çözümleri denemek kabul edilebilir bir zamanın ötesinde süreler gerektirir. Bu tür problemler
genelde yapay zekanın konusudur. Bu sebeple, son yıllarda araştırmacılar tarafından yapılan
bir çok çalışmada yapay zekadan yararlanılmıştır.
Yapay zeka problemlerinin çözümünde genellikle sezgisel yöntemler kullanılmaktadır.
Sezgisel araştırma ile tanımlanan algoritmaların ortak özelliği; araştırma uzayı çok büyük olan
problemlerde, çözümün aranmasını kesin biçimde sınırlayan herhangi bir kural, strateji, hile
sadeleştirme ve diğer etmenler kullanılır. Bu etmenlerden genellikle araştırmayı yönlendiren
bir bulgu kastedilir. Sezgisel stratejiler, genellikle problem üstü düzeyde kullanılır.
Literatürde heuristic olarak tanımlanır. Yunanca kökenli olan (heurika), Türkçe’de bulmak
fiilinin karşılığıdır. Sezgisel terimi; akıllı tahminlere dayalı buluş yöntemi veya yeni
çözümlerin keşfine götüren bulgulara dayalı arama yöntemi olarak tanımlanır. Yapılacak
araştırma kapsamında optimizasyon yöntemleri içinde sezgisel yöntemler tercih edilecektir.
Muhtelif sezgisel yöntemler vardır ve bu yöntemlerin farklı problemlerdeki başarımları
farklılık göstermektedir. Sezgisel optimizasyon yöntemlerinden bazıları aşağıda verilmiştir:
a) Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network)
b) Genetik Algoritma (Genetic Algorithm)
c) Karınca Koloni Algoritması (Ant Colony Algorithm)
d) Yapay Arı Kolonisi(Artificial Bee Colony)
e) Diferansiyel Gelişim Algoritması(Differential Evolution Algorithm)
f) Evrimsel Topolojik Optimizasyon (Evolutionary Topological Optimization)
g) Tavlama Benzetimi (Simulated Annealing)
h) Tabu Arama Algoritması (Tabu Search)
i) Yapay Bağışıklık Sistemi (Artificial Immune System)
j) Sürü Zekası (Swarm Intelligence)
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k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Destekçi Vektör Makinesi (Support Vector Machines)
Parçacık Sürü Optimizasyonu(Particle Swarm Optimization)
Yerçekimi Arama Algoritması(Gravity Search Algorithm)
Gaz Brownian Hareketi Optimizasyonu( Gases Brownian Motion Optimization)
Isı Transferi Arama (Heat transfer search)
Elektromanyetik Alan Optimizasyonu (Electromagnetic Field Optimization)
Optikten Esinlenen Optimizasyon (Optic Inspired Optimization)
Ağırlıklı Süperpozisyon Çekimi (Weighted Superposition Attraction)
Orman Optimizasyonu Algoritması(Forest Optimization Algorithm)
Kasırga Temelli Optimizasyon Algoritması(Hurricane Based Optimization Algorithm)
Levy Uçuşuna dayalı Guguk kuşu optimizasyonu (Cuckoo optimization based on
Levy's flight)
v) Ağaç-Tohum Algoritması(Tree-Seed Algorithm)…vb.

Optimizyon Tekniklerinin Karşılaştırılması
Bu çalışma kapsamında yapılan literatür taraması sonucunda araştırmacıların en çok
kullandıkları optimizasyon tekniklerinden ikisi seçilmiştir. Bunlar, Genetik Algoritma ile
Harmoni Arama Algoritması.
Genetik Algoritmalar (GA)
GA, rastgele arama metodunu kullanarak, parametre kodlama esasına dayalı, en uygun
çözümü bulmaya çalışan optimizasyon yöntemidir [11]. Temel ilkeleri John Holland
tarafından koyulmuştur [12]. GA, çok sayıda problem için uygun datalar ile çalışıldığı zaman,
çözümleri optimuma yaklaşır. Darwin’in doğal seçim teorisinde, doğadaki canlıların geçirdiği
evrim süreci dikkate alınır. GA’nın çalışma prensibi de işte bu teoriye dayanır. GA’da amaç,
doğal sistemlerde bireylerin çevrelerine uyum sağlama özelliğini kullanarak yapay sistemleri
tasarlamaya çalışmaktır [13]. Algoritmanın ana oluşumu şu şekildedir [11]:
Başlangıç popülâsyonu: Sıfır ile bir sayılarının rastgele atanması doğrultusunda ortaya çıkıp
ve önceden belirlenmiş bir sayıdaki bireylerden meydana gelir.
Kodlama: Tüm alt dizileri verilen bir profil listesindeki standart çelik kesitlerin sıra sayısını
gösteren tamsayı ile eşlemek amacıyla her birey için kod çözümü bulur.
Değer verme ve uygunluk: Dış yükler altında yapının davranışını görmek için yapı analizi
gerçekleştirilir ve amaç fonksiyonunun bireye ataması yapılır.
sc: Gerçek değerli ölçeklendirme faktörüdür. Uygunluk ölçeklendirmesi vasıtasıyla en
büyük uygunluğun bunun ortalama değerine oranı, sc civarında bir değere göre belirlenir.
Seçim ve yeniden üretim: Çiftleşme havuzundaki bireylerin temsil ettiği kopya sayısı,
uygunluk orantılı seçim ifadesiyle belirlenir.
Genetik değişim: Seçilmiş ve yeniden üretilmiş olan bireyler  / 2 çiftle rastgele birleştirilir
ve genetik değişim olasılığı pc olarak adlandırılan olasılık değerine göre uygulanır.
Mutasyon: Önceden tayin gen-mutasyon olasılığı pm e bağlı kalınarak, 0 ya da 1 genini
rastgele değiştirmek suretiyle yeni bireylerin genlerine mutasyon uygulanır.
Yedinci adım; Sonlandırma: Yeni popülasyon ebeveynin yerini alır. En büyük iterasyona
(Ngen) ulaşılana kadar adımlar tekrar edilir.
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Harmoni Arama Algoritması (HAA)
Harmoni arama algoritması, Geem, Kim ve Loganathan tarafından 2001 yılında yeni
geliştirilen bir optimizasyon algoritmasıdır [14]. Müzisyenlerin tekrarlanan yinelemelerle
bulmaya çalıştıkları cazın müzikal doğaçlanmasına bir benzetme esasına dayanır.
Yinelemelere doğaçlama ya da uygulama denir. Müzik aletlerine benzerlikleri,
değişkenleridir. Bu değişkenlerin değerleri ise enstrümanların notlarıdır. Her çözüme
“harmoni” denir. Tekrarlayan rastgele arama tekniği sayesinde, uyum belleğindeki en kötü
uyumu değiştiren yeni bir armoni vektörü oluşturulur. Harmoni Arama algoritması ana yapısı
aşağıda maddeler halinde verilmiştir [9, 15].
Harmoni hafıza matrisinin oluşturulması: Başlangıç harmoni hafıza matrisi (H) oluşturulur.
Harmoni hafıza matrisinin büyüklüğü (  ) çözüm vektörlerinin sayısıdır.
Her bir çözüm vektörü (I) tasarım değişkenlerinden (Nd) oluşmakta ve her matrisin ayrı ayrı
satırında yazılır. Harmoni hafıza matrisi şöyle gösterilir: H = × Nd
Harmoni hafıza matrisinin değerlendirilmesi: Harmoni hafıza matrisi çözümleri analiz
etmesinin ardından amaç fonksiyonlarını hesaplar. Matris içerisinde değerlendirilen çözümler,
amaç fonksiyon değerlerinin artan dizisine göre sıralanır. Sıralama şekli: I1) ≤ (I 2 )  …
(I  )
Yeni harmoninin geliştirilmesi: Yeni harmoni matrisi, harmoni hafıza veya tamamlanmış
ayrık set tarafından her bir tasarım değişkeni için tek tek seçildikten sonra geliştirilir. Şayet
seçilen bu rastgele sayı (ri) harmoni hafıza göz önünde bulundurma oranından ( hmcr) küçük
ya da eşi ise, değişken H harmoni matrisinin i ’inci sütunu tarafından atanan rastgele bir
değer tarafından belirlenir. Eğer ri sayısı rastgele değer tamamlanmış ayrık set tarafından
atanır.
Eğer bir tasarım değişkeni harmoni hafıza ile kendi değerine geliyorsa, bu değerin derece
uyumluluğu kontrol edilir. Aynı biçimde hmcr parametresi de derece uyumluluğu (par)
ismiyle bilinen olasılık kavramıyla beraber çalıştırılır. Eğer par tarafından etkin hale
getirilmemişse tasarım değişkeni farklılaşmaz
Harmoni Hafıza Matrisinin Güncelleştirilmesi: Yeni vektörün oluşmasının ardından amaç
fonksiyon değeri bulunur. Bu değer hafıza matrisindeki en kötü değerden daha aşağıdaysa,
yeni değer matrisinin içerisine koyulur ve matrisdeki en kötü değer matrisden çıkartılır.
Sonlandırma: 3.- 4. adımlar algoritma döngünün en büyük sayısına (Ncyc) ulaşıncaya değin
tekrar edilir
MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada bir integral köprü iki ayrı optimizasyon yöntemi ile çözülmüş ve performansları
karşılaştırılmıştır. Tasarımın problemini çözebilmek amacıyla daha önce literatürde bulunan
ve çözümü yapılmış bir düzlemsel köprünün parametreleri kullanılmıştır [8,9]. Tasarımda
kullanılan köprünün yapısal modeli Şekil 1’de, genel özellikleri Tablo 1’de, her yöntemin
optimum tasarım probleminde kullanılan parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.
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Şekil 1: Köprü Yapısal Modeli
Tablo 1: Köprü Özellikleri
Açıklama

Köprü Özelliği

Köprü Açıklığı

20,00 m

Kiriş Aralığı

2,40 m

Betonarme Tabliye Kalınlığı

0,19 m

Çelik Tipi

W760x173

Uç Ayak Kalınlığı

1,00 m

Köprü Açıklık Sayısı

3

Tablo 2: Optimizasyon Tekniklerinin Parametreleri
Yöntem

Parametreler

HS

 50

, hmcr  0.90 ,

GA

 50

, pc  0.90

Ncyc  50000

par  0.30,

, pm  0.005

,s
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SAYISAL SONUÇLAR
Uzunluğu 60.00 m olan 3 açıklığa sahip integral köprü sisteminde, köprüdeki elemanlar,
tasarım gereksinimleri dikkate alınarak değişkenli olarak gruplandırılmıştır. Yapının üst
kısmındaki her bir düğüm noktasına trafik yükleri ile köprü zeminindeki ölü yüklerin
birleşiminden oluşan 50 kips (222.41kN) değerinde tekil yüklemeler yapılmıştır. Elemanların
gerilme ve stabilite sınırlamaları AASHTO şartnamesine göre belirlenmiştir. Bütün noktaların
deplasmanları köprü açıklığının 1/1000 üne denk gelen maksimum değer olan 2.36 inch (6.00
cm) ile sınırlandırılmıştır.
İntegral köprü sistemi, iki optimizasyon tekniği ile ayrı ayrı üç kez analiz edilmiştir. Bulunan
sonuçlar en kötü, ortalama ve en iyi ağırlıklara ait Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’de
görüldüğü üzere yapılan 3 farklı analiz sonucu ile en hafif tasarımı 158.215,00 lb ile HAA
yöntemini vermiştir. HAA yöntemi, söz konusu tasarım probleminin çözümü için optimum
yöntem olarak kabul edilmiştir.
Tablo 3: İntegral Köprünün 3 farklı optimizasyon tekniğiyle bulunan ağırlıkları
3 Analiz
En Kötü
Ortalama
En İyi

GA
160.845,00
159.966,00
159.012,00

HAA
159.263,00
158.526,00
158.215,00

SONUÇLAR
Bu çalışmada, Genetik Algoritma ve Harmoni Arama Algoritması sezgisel optimizasyon
yöntemlerinin, yapısal tasarım problemlerini çözme performansları karşılaştırılmıştır. Bu
araştırma kapsamında literatürden alınan integral köprü sistemi tasarımı, örnek olarak
alınıp söz konusu sezgisel optimizasyon algoritmaları ile analiz edilmiştir. Bu
algoritmaların performansları karşılaştırmasında Harmoni Arama Algoritması yönteminin
daha etkin bir yakınsama ve sonuç gösterdiği gözlemlenmiştir.
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HİBRİD SAYISAL DALGA MODELİ PERFORMANS ARAŞTIRMASI
Kutsi Savaş ERDURAN1, Uğur ÜNAL2
1,2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde
ABSTRACT
In this study, the performance of a numerical model on modelling of wave propagations from
deep to shallow water has been evaluated. The numerical model is based on a hybrid solution
of the Boussinesq equations. The hybrid solution is formed by the application of the finite
volume method to the conservative part of the recast Boussinesq equations and finitedifference method to the remaining terms including the higher order dispersive terms. A series
of experiments with various wave characteristics have been conducted in a flume in the Civil
Engineering Department Hydraulic Laboratory at Niğde Ömer Halisdemir University. A wave
generator with a paddle has been used to create a wave in the flume. A comparison has been
made between the measured and computed wave characteristics and the water surface profiles
and it has been seen that the results are in good agreement with the theoretical expectations
and the experimental results.
Keywords: Numerical hybrid wave model, Physical wave model, Boussinesq equations,
Finite difference and finite volume methods.
ÖZET
Bu çalışmada, derin sudan sığ suya kadar olan dalga yayılımlarının modellenmesinde
kullanılan sayısal bir modelin performansı değerlendirilmiştir. Sayısal model, Boussinesq
denklemlerinin hibrid çözümüne dayanmaktadır. Hibrid çözüm, sonlu hacim yönteminin,
Boussinesq denklemlerinin konservatif kısmına uygulanması ve sonlu fark yönteminin, daha
yüksek dereceli dispersif terimleri içeren geri kalan terimlere uygulanmasıyla oluşturulur.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarı'nda
bulunan bir kanalda çeşitli dalga özelliklerine sahip bir dizi deney yapılmıştır. Bu kanalda
dalga oluşturmak için paletli bir dalga üreticisi kullanılmıştır. Ölçülen ve hesaplanan dalga
özellikleri ile su yüzeyi profilleri arasında bir karşılaştırma yapılmış ve sonuçların teorik
beklentiler ve deneysel sonuçlarla iyi bir uyum içinde olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Sayısal hibrid dalga modeli, Fiziksel dalga modeli, Boussinesq
denklemleri, Sonlu farklar ve sonlu hacim yöntemleri.
GİRİŞ
Kıyı bölgeleri ile açık deniz yapılarının tasarımı ve bu bölgelerin korunması, derin sulardan
sığ sulara doğru yayılım hareketi gösteren dalgaların karakteristik özelliklerinin doğru şekilde
hesaplanması ile mümkün olmaktadır. Dalga yayılım hareketi ve özelliklerinin belirlenmesi
için ise günümüzde yaygın olarak sayısal modeller kullanılmakta ve bu sayede dalgaların
doğadaki davranışları deneysel çalışmaların yanı sıra nümerik olarak da belirlenebilmektedir.
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Günümüzde dalga hareketlerinin sayısal modellenmesi değişik formlardaki Boussinesq
denklemlerinin nümerik çözümü kullanılarak yapılmaktadır. Boussinesq denklemlerinin
orijinal hali olan ve Boussinesq [1] tarafından 1872 yılında yatay bir taban durumu ve sadece
düşük dereceli dispersif terimlerinin sığ su denklemleri ile birlikte kullanıldığı denklemlerin
yerini, günümüzde değişken taban durumları ve çok daha geniş bir yelpazede dalga
davranışlarını kapsayacak şekilde doğrusal olmayan yüksek dereceden dispersif terimleri de
içeren yeni denklemler almıştır. Denklemlerin sayısal çözümlerinin geçmişine baktığımızda
sonlu farklar ile başlayan çözümlerin yerini sırasıyla sonlu elemanlar ve günümüzde hibrid
olarak adlandırılan sonlu hacimler ve sonlu farklar yönteminin birlikte kullanılmasından elde
edilen yöntemlerin aldığı görülmektedir.
Bu çalışmada laboratuvar ortamında iki farklı sakin su seviyesine sahip yatay dikdörtgen bir
kanalda farklı karekteristikte üretilen derin su dalgalarının ölçüm sonuçları ile sayısal model
kullanılarak elde edilen sonuçların karşılaştırılması yapılmıştır. Laboratuvar ortamında
üretilen dalgaların boyu, yüksekliği ve periyotları kanal boyunca önceden belirlenmiş üç
noktada kamera yardımı ile elde olunmuştur.
MATERYAL VE METHOT
Derin Su ve Geçiş Derinliği Su Dalgaları
Dalgalar d/L ile ifade edilen göreceli derinliğe bağlı olarak derin su dalgası, geçiş derinliği
dalgası ve sığ su dalgası olarak sınıflandırılmaktadır [2]. Bu çalışmada derin su ve geçiş
derinliği dalgaları incelendiğinden bu dalgalarla ilgili bilgiler verilmektedir. Derin su dalgası
sakin su seviyesinin dalga boyuna oranının 0.5’ten büyük olması (d/L > 0.5) durumunda
geçerlidir, geçiş derinliği dalgası ise bu oranın 0.05 ile 0.5 değerleri arasında olduğu (0.05 <
d/L < 0.5) durumlarda kullanılmaktadır. Her iki durumda da dalga boyu Denklem (1) ile
hesaplanmaktadır. Fakat derin su dalgalarında d/L oranı büyük olduğundan Denklem (1)’de
görülen ifadenin tanh(2πd/L) kısmı bire yaklaşır ve dalga boyu Denklem (2) ile de ifade
edilebilir.

gT 2
2d
L
tanh(
)
2
L

gT 2
L0 
2

(1)

(2)

Hibrid Sayısal Dalga Modeli
Bu çalışmada, Erduran ve diğ [3] tarafından geliştirilen sayısal model kullanılmıştır. Model
Madsen ve Sorensen [4] tarafından 1992 yılında geliştirilen ve Denklem (3) ve (4) verilen
Boussinesq denklemlerinin hibrid çözümünü kullanmaktadır.
 P

0
t x

P   P 2 

  gh
 
 x  x  0

t x  h 
x

(3)
(4)

Bu denklemlerde  durgun su seviyesinden itibaren ölçülen su seviyesini, d durgun su
seviyesini, P ( P  hu ) hacimsel akı, u x yönündeki ortalama hızı, h su derinliğini ve  x x
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yönündeki kayma gerilmesini göstermektedir.  x Denklem (5)’te verilen yüksek dereceli
Boussinesq terimlerini göstermektedir.
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Burada B=1/15 değerinde bir katsayıdır.
Hibrid çözüm yönteminde öncelikle (3-5) ile verilen denklemler sonlu hacimler yönteminin
uygulamasına izin verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bunun için süreklilik denklemi ve
momentum denkleminin bir kısmı konservatif formda ifade olunmuş ve bu kısım sonlu
hacimler yöntemi ile ayrıklaştırılmıştır. Denklemlerde yer alan yüksek dereceli Boussinesq
terimleri, sürtünme terimi ve kanal taban eğimini içeren terim sonlu farklar yöntemi
uygulanarak ayrıklaştırılmıştır. Sonlu hacimler yöntemi uygulandığında karşımıza çıkan
akılar, Riemann çözücüleri olarak bilinen çözücülerden en yaygın kullanılanlardan biri olan
Roe çözüm şeması ile hesaplanmıştır. Zamana ve mekâna göre değişen terimlerin
ayrıklaştırmalarında dördüncü dereceden doğruluk sağlayacak yöntemler kullanılmıştır. Bu
amaç doğrultusunda mekânda MUSCL-TVD yöntemi uygulanmışken, zamanda sırasıyla önce
Adams-Basforth üçüncü dereceden doğruluk sağlayan yöntem sonrasında da dördüncü
dereceden doğruluk üreten Adams-Moulton yöntemi uygulanmıştır. Süreklilik denkleminin
çözümünde açık çözüm şeması, momentum denkleminin çözümünde ise kapalı çözüm şeması
uygulanmıştır. Taban eğimi terimi yüzey eğim metodu adı verilen bir yöntemle çözüme dâhil
edilmiş ve böylece değişken taban durumunda dalga yayılım problemlerinin modellemesi
yapılabilmiştir.
Deneysel Kanal
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarında
bulunan deneysel kanal, 309 mm genişliğinde 450 mm derinliğinde ve 10 m uzunluğunda
olup dikdörtgen en kesitli bir kanaldır (Şekil 1).

Şekil 1. Deneysel kanalın genel görünümü
Kanalda farklı karakteristiklere sahip dalgalar kanalın mansap bölümüne yerleştirilen bir
dalga üreticisi ve buna bağlı olarak çalışan palet yardımıyla ile elde edilmiştir. Dalga üreticisi
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230 V gerilim, 50 Hz frekans ve 2.5 kW nominal güce sahiptir (Şekil 2a). Dalga üretmede
kullanılan palet ise 440 mm yüksekliğinde ve 300 mm genişliğindedir (Şekil 2b). Paleti
hareket ettirmek için frekans dönüştürücülü motor ve krank mekanizması bulunmaktadır ve
dalgalar ileri ve geri hareket eden palet aracılığıyla üretilmektedir. Krank mekanizmasının
çalışma mesafesi 40 mm ile 200 mm aralığındadır ve bu mesafe belirtilen değerler arasında
istenilen ölçüde ayarlanabilmektedir. Kanalın diğer ucunda, üretilen dalgaların geri yansıyan
dalgalardan etkilenmemesi için eğimli bir kıyı modeli oluşturularak, dalga tırmanması ile
birlikte dalgaların sönümlenmesi ve dalga yansımasının önlenmesi sağlanmıştır (Şekil 3). Kıyı
modeli pürüzlü bir yapıya sahip olup 1.3 m uzunluğunda, 304 mm genişliğindedir ve farklı
eğimlerde ayarlanabilmektedir. Deneylerde kıyı modelinin eğimi % 25 ile % 30 olarak
kullanılmıştır.

Şekil 2. a) Dalga üreticisi [5] b) Dalga üretmede kullanılan palet
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Şekil 3. Deneylerde kullanılan eğimli kıyı modeli
Deneylerde öncelikle derin su dalgası ve geçiş derinliği su dalgaları üretmek için kanal
içerisinde 30 cm ve 20 cm’lik sakin su seviyeleri oluşturulmuş ve kanalın eğimi yatay hale
getirilmiştir. Dalgalar 30 cm’lik su seviyesi için 1.62 Hz ve 1.70 Hz frekanslarda, 20 cm’lik
su seviyesi için ise 1.50 Hz frekansta dalga üreticisi yardımıyla üretilmiştir. Kanalın dalga
üreticisinden itibaren Şekil 4’te gösterilen üç noktasında her bir dalga için su yüzü değişimleri
kamera ile kaydedilmiştir. Ölçüm yapılan noktalar kıyı modelinin olduğu kanal ucundan
itibaren 6.80 m, 5.70 m ve 4.30 m’de seçilmiş ve buralara Şekil 5’te gösterildiği gibi bir şerit
metre yerleştirilmiştir. Kamera görüntü kayıtları fotoğrafa dönüştürülerek bilgisayarda yapılan
okumalar ile su yüzü profilleri elde edilmiştir.

Şekil 4. Kamera ile görüntü kayıtlarının alındığı yerler

Şekil 5. Deneysel çalışmalarda ölçümlerin alınması
BULGULAR VE TARTIŞMA
Üç farklı noktada (6.80 m, 5.70 m, 4.30 m) 30 cm sakin su seviyesi için 1.62 Hz ve 1.70 Hz
frekanslarda derin su dalgasına ait sakin su seviyesinden itibaren sayısal ve deneysel olarak
elde olunan su yüzü değişim grafikleri Şekil 6 ve Şekil 7’de, 20 cm sakin su seviyesi ve 1.50
Hz frekansta üretilen geçiş derinliği dalgasına ait elde olunan su yüzü değişim grafikleri ise
Şekil 8’de gösterilmiştir.
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Şekil 6. 30 cm sakin su seviyesi ve 1.62 Hz frekans için sakin su seviyesinden itibaren elde
olunan su yüzü değişimleri; eğimli kıyı modelinin olduğu uçtan itibaren a) 6.80 m b) 5.70 m
c) 4.30 m’de
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Şekil 7. 30 cm sakin su seviyesi ve 1.70 Hz frekans için sakin su seviyesinden itibaren elde
olunan su yüzü değişimleri; eğimli kıyı modelinin olduğu uçtan itibaren a) 6.80 m b) 5.70 m
c) 4.30 m’de
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Şekil 8. 20 cm sakin su seviyesi ve 1.50 Hz frekans için sakin su seviyesinden itibaren elde
olunan su yüzü değişimleri; eğimli kıyı modelinin olduğu uçtan itibaren a) 6.80 m b) 5.70 m
c) 4.30 m’de
Deneysel ve sayısal model sonuçlarının dalga yüksekliği, dalga periyodu ve dalga boyu
açısından karşılaştırılması yapılmış ve sonuçlar Çizelge 1-3’te verilmiştir.
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Çizelge 1. 30 cm sakin su seviyesi ve 1.62 Hz frekans için deneysel ve nümerik modelden
elde olunan dalga karakteristiklerinin karşılaştırılması
Deneysel Çalışmalar
d = 30 cm
f= 1.62 Hz

Nümerik Model

Derin Su Dalgası

Lort ölçülen Hort hesaplanan Thesaplanan Lhesaplanan
(d/L)Ölçülen (d/L)Hesaplanan
(m)
(cm)
(s)
(m)

% Mutlak Fark

Hort ölçülen
(cm)

Tort ölçülen
(s)

6.8 m

4.86

0.6133

0.586774

4.74

0.6173

0.5944

0.511

0.505

2.53 0.65 1.29

5.7 m

4.94

0.6177

0.595223

4.74

0.6173

0.5944

0.504

0.505

4.22 0.07 0.13

4.3 m

4.58

0.6166

0.593105

4.61

0.6173

0.5944

0.506

0.505

0.65 0.11 0.22

H

T

L

Çizelge 2. 30 cm sakin su seviyesi ve 1.70 Hz frekans için deneysel ve nümerik modelden
elde olunan dalga karakteristiklerinin karşılaştırılması
Deneysel Çalışmalar
d = 30 cm
f= 1.70 Hz Hort ölçülen Tort ölçülen
(cm)
(s)

Lort ölçülen
(m)

Nümerik Model

Derin Su Dalgası

Hort hesaplanan Thesaplanan Lhesaplanan
(cm)
(s)
(m)

(d/L)Ölçülen

(d/L)Hesaplanan

% Mutlak Fark
H

T

L

6.8 m

6.05

0.5871

0.5377

6.06

0.588

0.5398

0.558

0.556

0.17 0.19 0.39

5.7 m

6.09

0.5880

0.5394

6.12

0.588

0.5398

0.556

0.556

0.49 0.04 0.08

4.3 m

5.97

0.5863

0.5362

6.09

0.588

0.5398

0.559

0.556

1.97 0.33 0.66

Çizelge 3. 20 cm sakin su seviyesi ve 1.50 Hz frekans için deneysel ve nümerik modelden
elde olunan dalga karakteristiklerinin karşılaştırılması
Deneysel Çalışmalar

Geçiş Derinliği Su
Dalgası

Nümerik Model

d = 20 cm
f= 1.50 Hz Hort ölçülen Tort ölçülen Lort ölçülen Hort hesaplanan Thesaplanan Lhesaplanan
(d/L)Ölçülen (d/L)Hesaplanan
(cm)
(s)
(m)
(cm)
(s)
(m)

% Mutlak Fark

H

T

L

6.8 m

3.88

0.6612

0.6539

3.83

0.6667

0.6631

0.306

0.302

1.31 0.82 1.39

5.7 m

3.79

0.6603

0.6524

3.82

0.6667

0.6631

0.307

0.302

0.79 0.95 1.61

4.3 m

3.80

0.6675

0.6646

3.76

0.6667

0.6631

0.301

0.302

1.06 0.13 0.23

Çizelge 1-3’de verilen d: sakin su seviyesini, f: dalga frekansını, Hort ölçülen: ölçülen ortalama
dalga yüksekliğini, Tort ölçülen: ölçülen ortalama dalga periyodunu, Lort ölçülen: ölçülen ortalama
dalga boyunu, Hort hesaplanan: hesaplanan ortalama dalga yüksekliğini, Thesaplanan: hesaplanan
dalga periyodunu, Lhesaplanan: hesaplanan dalga boyunu, (d/L)Ölçülen: deney sonuçlarına dayalı
hesaplanan d/L oranını, (d/L)Hesaplanan: sayısal model sonuçlarına göre hesaplanan d/L oranını,
H: dalga yüksekliğini, T: dalga periyodunu, L: dalga boyunu göstermektedir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada farklı derinlik ve frekanslarda dikdörtgen bir kanalda üretilen dalgalara ait üç
farklı noktada deneysel olarak elde edilen dalga karakteristiklerinin ve kanal boyunca su yüzü
değişiminin, geliştirilen hibrid dalga modeli ile karşılaştırılması yapılmış ve modelin
performansı değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde şu sonuçlar elde
edilmiştir.
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1-Deneysel çalışmalarla model arasında dalga yüksekliği açısından en fazla fark %4.22 olarak
hesaplanmış ve bunun 1.62 Hz frekansta üretilen derin su dalgası durumunda gerçekleştiği
görülmüştür. En az fark ise % 0.17 olarak hesaplanmış ve bu farkın 1.70 Hz frekansta üretilen
derin su dalgası durumuna ait olduğu görülmüştür.
2- Deneysel çalışmalarla model arasında dalga periyodu açısından en fazla fark geçiş derinliği
su dalgası durumunda görülmüş olup hesaplanan fark %0.95 dir. En az fark ise 1.70 Hz
frekansta üretilen derin su dalgası durumuna ait olup, bu fark %0.04 olarak hesaplanmıştır.
3-Dalga boyu açısından en fazla farkın geçiş derinliği su dalgası durumunda ve %1.61 olduğu,
en az farkın ise 1.70 Hz frekansta üretilen derin su dalgası durumunda ve % 0.08 olduğu tespit
edilmiştir.
4- Deneysel çalışmalar ve model sonuçlarından elde olunan su yüzü profillerinin birbirine çok
benzer olduğu görülmüştür.
Elde edilen bu sonuçlara göre hibrid sayısal dalga modelinin deneysel çalışmalara yakın
sonuçlar ürettiği, kabul edilebilir sınırlar içerisinde farkların oluştuğu söylenebilir.
KAYNAKLAR
[1] J. Boussinesq, Theorie des ondes et des ramous qui se propagent le long d’un canal
rectangulaire horizontal, Journal de Mathematique Pures et Appliquees Deuxieme Serie.
17 (1872) 55-108.
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GENELLEŞTİRİLMİŞ KÜBİK ELASTİK BİR ORTAMDA UZUN VE KISA
BOYUNA DALGALARIN ARASINDAKİ ETKİLEŞİM DENKLEMLERİ
İrma Hacınlıyan
İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
Recently, a triple interaction system in a generalized cubic elastic medium has been found by
considering the contribution of higher-order nonlinear and dispersive effects to the interaction
problem of two short transverse waves and a long longitudinal wave. In this study, the
contribution of higher-order nonlinear and dispersive effects to the interaction between long
and short longitudinal waves propagating in the same medium is examined. For this purpose,
first, the higher order nonlinear Schrödinger equation which describes evolution of the short
longitudinal wave included the higher-order nonlinear and dispersive effects is derived by
using an asymptotic expansion method. Then the higher-order long wave and short-wave
interaction equations are obtained for the description of this interaction in the case where the
phase velocity of a long longitudinal wave is equal to the group velocity of a short
longitudinal wave.
Keywords: Long-wave short-wave interactions, wave propagation
ÖZET
Son zamanlarda, genelleştirilmiş bir kübik elastik ortamda üçlü bir etkileşim sistemi, yüksek
mertebe doğrusal olmayan ve dispersif etkilerin, iki kısa enine dalganın ve bir uzun boyuna
dalganın etkileşim problemine katkısı dikkate alınarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise aynı
ortamda yayılan uzun ve kısa boyuna dalgalar arasındaki etkileşime yüksek mertebe doğrusal
olmayan ve dispersif etkilerin katkısı incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle asimptotik bir açılım
yöntemi kullanılarak yüksek mertebe doğrusal olmayan ve dispersif etkileri içeren kısa
boyuna dalganın evolüsyonunu tanımlayan yüksek mertebe doğrusal olmayan Schrödinger
denklemi türetildi. Daha sonra, uzun boyuna dalganın faz hızının kısa boyuna dalganın grup
hızına eşit olduğu durumda etkileşimin tanımlanması için yüksek mertebeden uzun dalga ve
kısa dalga etkileşim denklemleri bulundu.
Anahtar kelimeler: Uzun dalga kısa dalga etkileşimleri, dalga yayılımı
GİRİŞ
Bilindiği gibi zayıf doğrusal olmayan ve dispersif sürekli elastik bir ortamda modüle olmuş
dalga yayılımının uzak zaman davranışı tek doğrusal olmayan Schrödinger (DOS) denklemi
veya küple DOS denklemleri ile modellenir. Ancak dalga boyunun dalga genişliğine yakın
olması durumunda DOS veya küple DOS denklemleri geçerli olmaktan çıkar ve dalga
yayılımını modelleyen evolüsyon denklemlerinde daha yüksek mertebe doğrusal olmayan ve
dispersif terimlerinin göz önüne alınmasını gerekir. Hacinliyan ve Erbay, genelleştirilmiş
elastik bir ortamda aynı anda yayılan iki kısa enine dalganın modülasyon probleminde yüksek
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mertebe doğrusal olmayan ve dispersiyonun etkilerini araştırmışlar ve yüksek mertebe etkileri
içeren
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kuple yüksek mertebe DOS (KYMDOS) denklemlerini elde etmişlerdir [1]. (1)
denklemindeki v ve w , x uzay ve t zaman koordinatlarına bağlı birinci ve ikinci mertebe
karmaşık enine dalga genliklerinin bir kombinasyonunu gösterirken, katsayıları ise k dalga
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ile verilir. Daha sonra, cgT  cL durumundaki bir uzun ve iki kısa dalganın yüksek mertebe

etkileşim problemi incelenerek
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yüksek mertebe bir uzun ve iki kısa dalga etkileşim denklemleri (YMUKKD) bulunmuştur
[2]. Burada L , birinci ve ikinci mertebe uzun boyuna dalga modlarının bir kombinasyonu
iken v ve w , birinci ve ikinci mertebe kısa enine dalga modlarının bir kombinasyonudur.
Bu çalışmada ise boyuna dalganın faz hızının boyuna dalganın grup hızına eşit olduğu
rezonans durumdaki yüksek mertebe etkileşim problemi ele alınacaktır. Bunun için ilk
bölümde sonsuz, homojen üçüncü derece doğrusal olmayan genelleştirilmiş elastik bir
ortamda yayılan bir boyuna ve iki enine dalga yayılımını tanımlayan alan denklemleri ve
lineer dispersiyon bağıntıları kısaca tanıtıldı. Sonraki bölümde ise, indirgeyici pertürbasyon
yöntemi kullanılarak, öncelikle yüksek mertebe türevler içeren birinci ve ikinci mertebe
boyuna modların sağladığı evrim denklemleri bulundu. Akabinde, bu modların uygun bir
bileşimi düşünülerek yüksek mertebede DOS (YMDOS) denklemi bulundu. YMDOS
denkleminin, boyuna dalganın grup hızının faz hızına eşit olduğu durumda geçerliliğini
yitirdiği gözlendiği için yeni bir pertürbasyon açılımı kullanılarak hareketi karakterize eden
yüksek mertebede uzun ve kısa boyuna dalgaların etkileşim denklemleri türetildi. Son
bölümde ise bu incelenen problemin sonuçları tartışıldı.
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ALAN DENKLEMLERİ

Maddenin ayrık yapısını klasik elastisite teorisine katmak için yüksek mertebe
gradyan teorileri, yerel olmayan elastisite ve mikromorfik elastisite gibi çok sayıda sürekli
ortam teorileri ortaya atılmıştır. Genelleştirilmiş elastisite teorilerinde, ortamda yayılan
doğrusal dalgaların dispersif olduğu görülebilir. Bu çalışmada, bünye denklemleri yüksek
mertebe yer değiştirme gradyenleri ve zayıf doğrusal olmayan etkileri içeren sonsuz, homojen
bir ortamda bir boyutlu bir boyuna ve iki enine dalgaların yayılımını tanımlayan

utt  cL2u xx  4cT2 m2 1   uxxxx   1uxu xx   2  vx vxx  wx wxx    3 (ux )2 u xx





  4 uxx  (vx ) 2  ( wx )2   2ux  vx vxx  wx wxx 

vtt  cT2 vxx  4cT2 m2vxxxx   2  uxx vx  ux vxx    4  2vxuxuxx  (ux )2 vxx 
  5  3(vx )2 vxx  2vx wx wxx  ( wx )2 vxx 

(4)

wtt  cT2 wxx  4cT2 m2 wxxxx   2  uxx wx  ux wxx    4  2wxuxuxx  (ux ) 2 wxx 
  5  3( wx ) 2 wxx  2vx wx vxx  (vx )2 wxx 
hareket denklemleri ele alınacaktır [3]. (4) sisteminde, u , yer değiştirme vektörünün boyuna,
v ve w ise vektörün enine bileşenlerini gösterir. cL boyuna dalganın ve cT enine dalgaların
hızları olmak üzere, denklemdeki diğer katsayılar malzemeye bağlı sabitlerdir. (4)
denklemleri doğrusallaştırılarak, k dalga sayısı ve  dalga frekansı olmak üzere, u boyuna
bileşeninin

D1 (k ,  )   2  cL2 k 2  4cT2 m 2 (1  )k 4  0 ,

(5)

v ve w enine bileşenlerinin
D2 (k ,  )  D3 (k ,  )   2  cT2 k 2  4cT2 m2 k 4  0

(6)

dispersiyon bağıntıları bulunur. (5) ve (6) denklemlerinden görüldüğü üzere yer vektörünün
hem boyuna hem de enine bileşenleri dispersiftir. Bu çalışmada, genelleştirilmiş elastik bir
ortamdaki
boyuna
dalganın
genliği
modelleneceği
için
D1 (k ,  )  0
ve
D2 (n k , n  )  0 (n  1, 2,) kabul edilecektir. Ayrıca birinci boyuna dalga modunun yüksek
harmoniklerle etkileşimi de incelenmeyeceğinden D1 (l k , l  )  0 (l  2,3,) alınacaktır.
ETKİLEŞİM DENKLEMLERİ

Bu bölümde, sonsuz kübik elastik bir ortamda yayılan boyuna dalgaların, yüksek
mertebe doğrusal olmayan dispersif etkilerini incelemek için çok ölçekli indirgeyici
pertürbasyon yöntemi kullanılacaktır [4]. Öncelikle, dalga hareketini doğrusal olmayan ve
dispersif etkilerin bir dengesini kuran   1 pertürbasyon parametresi olmak üzere,

   ( x   t ),

   2t

(7)

yavaş değişen yeni değişkenler tanımlayalım. Aynı zamanda, doğrusal olmayan dalgaların
modellenme problemi ele alındığı için (4) alan denklemlerine önerilecek yaklaşık çözüm
fonksiyonlarının aşağıdaki  parametresinde asimptotik seri olarak yazılacağı kabul edilir.
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u ( , )   [u1(0) ( , )  u1(1) ( , )ei  c.c]
  2 [u2(0) ( , )  u2(1) ( , )ei  u2(2) ( , )e2i  c.c]
  3 [u3(0) ( , )  u3(1) ( , )ei  u3(2) ( , )e2i  u3(3) ( , )e3i  c.c]  

v( , )  v0(0) ( , )   [v1(0) ( , )  v1(1) ( , )ei  c.c]
  2 [v2(0) ( , )  v2(1) ( , )ei  v2(2) ( , )e 2i  c.c]

(8)

  3 [v3(0) ( , )  v3(1) ( , )ei  v3(2) ( , )e2i  v3(3) ( , )e3i  c.c]  

w( , )  w0(0) ( , )   [ w1(0) ( , )  w1(1) ( , )ei  c.c]
  2 [ w2(0) ( , )  w2(1) ( , )ei  w2(2) ( , )e2i  c.c]
  3 [ w3(0) ( , )  w3(1) ( , )ei  w3(2) ( , )e 2i  w3(3) ( , )e3i  c.c]  

Burada,   k x   t faz fonksiyonunu iken c.c.
(1)
1

eşleniğidir. Ayrıca, u

kendinden önceki terimlerin karmaşık

fonksiyonu birinci mertebe kısa boyuna dalganın karmaşık genliği ve

u2(1) ise ikinci mertebe kısa boyuna dalganın karmaşık genliği olarak adlandırılır.
(7) ve (8) ifadeleri (4) alan denklemlerine yerleştirilirse  parametresine göre denklem
hiyerarşileri bulunur. Böylece, O( ) mertebesindeki pertürbasyon denklemlerinden, u1(1)
birinci mertebe boyuna modun sıfırdan farklı ve v1(1)  w1(1)  0 olduğu elde edilir. İkinci
mertebe denklemlerden ise u2(1) ikinci mertebe boyuna modun keyfi bir fonksiyon iken

v0(0)  w0(0)  v2(1)  w2(1)  v2(2)  w2(2)  0 olduğu görülür. Ayrıca, bu seviyede   cg L   '(k )
(burada cg L , boyuna dalganın grup hızını göstermektedir.) ve u2(2) fonksiyonun u1(1) modu
cinsiden ifadesi olan

u2(2) 

i k 3 1  u1(1) 

2

D1 (2k , 2 )

denklemi bulunur.
O( 3 ) mertebesindeki pertürbasyon denklemlerin çözümlerinden ise
(0)
1,

u



k 2 1 u1(1)

2

cg2L  cL2
u3(3) 

(2)
3

u

12 k 2 1  2  cL2 k 2  (1) (1)
2i k 3 1
(1) (1)
u1 u2 
u1 u1,

D1 (2k , 2 )
D1 (2k , 2 )2


6k 2 12  (1) 3
k4


 3
  u1 
D1 (3k ,3 ) 
D1 (2k , 2 ) 

v1(0)  w1(0)  v3(1)  w3(1)  v3(2)  w3(2)  v3(3)  w3(3)  0
eşitlikleri ve
2

i u1,(1)  p u1,(1)  q u1(1) u1(1)  0

(9)

birinci mertebe boyuna dalganın genliğinin zarf denklemi elde edilir. (9) denklemindeki
katsayılar ise
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p

 ''(k )
2

k 4 3
k 4 12
k 6 12
q


2 (cg2L  cL2 )  D1 (2k , 2 ) 2

,

olarak tanımlanmıştır. Bilindiği üzere, dalga yayılımda yüksek mertebe doğrusal olmayan ve
dispersif etkilerin önemli olması halinde (9) denklemi hareketi tam olarak tanımlayamaz. Bu
yüzden yüksek mertebe etkilerin de hesaba katılması zorunludur. Bunun için de u2(1) ikinci
mertebe boyuna modun sağladığı evolüsyon denklemi
O( 4 ) seviyesinden gelen
pertürbasyon denklemlerinden elde edilmelidir. Bunun için de  4 mertebesindeki ei 0 ve ei
terimlerinin katsayılarından oluşan denklemlerden

u2,(0) 

i k  1 (cL2  cg2L  2 p k cg L ) (1) (1) (1) (1)
k 2 1
(1) (1)
(1) (1)
(
u
u

u
u
)

(u1 u1,  u1 u1, )
1
2
1
2
cg2L  cL2
(cg2L  cL2 )2
v2(0)  w2(0)  0

çözümleri ve aşağıdaki ikinci mertebe moda ait evolüsyon denklemi hesaplanır.
2

2

i u2,(1)  p u2,(1)  i pp u1,(1)  q(u1(1) )2 u2(1)  qq u1(1) u2(1)  i r1 (u1(1) )2 u1,(1)  i r2 u1(1) u1,(1)  0 (10)
Bu denklemindeki katsayılar ise

pp  
qq  


 '''(k )
6

k 2 12 p
12cT2 m2 (1  )(cg2L  cL2 )

k 2 3 (2cL4  32cT2 cg2L k 2 m2 (1  )  128cT4 k 4 m4 (1  )2  2cL2 (cg2L  28cT2 k 2 m2 (1  )))
24 cT2 m2 (1  )(cg2L  cL2 )

 2
k 4 cg L 
24cT2 k 2 m2 (1  )  
2k 2
2






 
3
1  2
2
2 2
 cg  cL2 D1 (2k , 2 )

c
)
2 2 
(

c
gL
L
 L

k 3 (2  k cg L ) 3

r1  
r2 


2
( p  cg2L  cL2 ) k cgL 192cT2 k 6 m2 (1  ) 2k 2 (3  kcgL )
k 3 12  2




(cg2L  cL2 )2
 2  cg2L  cL2
D1 (2k , 2 ) 2
D1 (2k , 2 )





ile verilmektedir. (10) denklemini doğrusal olmamasının kaynağının u1(1) birinci modu olduğu
gözlenmektedir. Bu yüzden,    u1(1)   2 u2(1) yeni bağımsız değişken tanımlanarak birinci ve
ikinci mertebe evolüsyon denklemleri birleştirilebilir. Bu aşamada, q  qq kabulü altında, (9)
denklemi  ile ve (10) denklemi  2 ile çarparak toplandığında katsayıları q  q /  2 ,

r1  r1 /  2 , r2  r2 /  2 ile verilen
2

2

i  p   q    i ( pp   r1 2  r2   )  O( 3 )
yüksek mertebe DOS (YMDOS) denklemi bulunur.
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(9), (10) ve bunların birleşimi olan (11) denkleminin cg2L  cL2 rezonans durumunda

geçerliliklerini yitirdiği görülmektedir. Bu durumda uzun boyuna dalga ve kısa boyuna dalga
kesişimini tanımlayan yeni bir evolüsyon denklemi gelişebilir. Bu denklemin bulunması için
(4) denklemindeki u boyuna bileşeninin, (7) yavaş değişen değişkenlerinde tanımlı 
parametresine göre yeni bir asimptotik açılımı alınmalıdır:
u ( , )   L1 ( , )   3/2 [ S1 ( , )ei  c.c]   2 L2 ( , )   5/2 [ S 2 ( , )ei  c.c]
 3 [u1(2) ( , )e 2i  c.c]   4 [u2(2) ( , )e 2i  c.c]   9/ 2 [u1(3) ( , )e3i  c.c] 

(12)

(12) açılımında S1 ve S2 fonksiyonu sırasıyla birinci ve ikinci mertebe kısa boyuna dalganın
karmaşık genliğini ve L1 ve L2 ise sırasıyla birinci ve ikinci mertebe uzun boyuna dalganın
gerçel genliğini göstermektedir.
Bu aşamada, (7) ve (12) ifadeleri (4) alan denklemlerine yerleştirilerek  parametresine
3

5

göre denklem hiyerarşilerinden sırasıyla O( 2 ) seviyesinden S1 ve O( 2 ) seviyesinden S2

kısa modları keyfi fonksiyonlar olarak bulunur.  3 mertebesinden ise L1 kısa dalganın sıfırdan
farklı olduğu ve
u1(2) 

i k 3 1S12
D1 (2k , 2 )

eşitliği elde edilir. Öte yandan
i S1, 

12cT2 m 2 (1   )k 2



S1,

k 2 1

S1 L1,
2

(13)

7

birinci mertebe kısa dalga evolüsyon denklemi O( 2 ) seviyesinden gelmektedir. O( 4 )
seviyesindeki denklemlerin çözümünden L2 modu keyfi bir fonksiyon,
u2(2) 


2i k 2 1S1  6i (cL2 k 2   2 )
S1,  k S 2 

D1 (2k , 2 )  D1 (2k , 2 )


ve birinci mertebe uzun dalga evolüsyon denklemini bulunur:
L1,  

k 2 1
2
( S1 )
2cL

(14)

9

Ayrıca O( 2 ) seviyesinden
(3)
1

u


6k 2 12  3
k4

 3 
 S1
D1 (3k ,3 ) 
D1 (2k , 2 ) 

eşitliği bulunurken aynı seviyeden S2 ve
evolüsyon denklemleri hesaplanır:

 5 mertebesinden ise L2 modunun sağladığı
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i S2, 

12cT2 m 2 (1   )k 2

S 2, 

k 2 1
S1, 
 S2 L1,  S1L2, 
2
2k 2 12 
k4 
2



 3
 S1 S1
2 
D1 (2k , 2 ) 

2
i k (k cL  2 )
i k (k cL   )
 1
S1, L1,  1
S1 L1,
2
2
2 2

L2, 




4icT2 m 2 (1  )k (3k cL  2 )

(15)

2cT2 m 2 (1  )

k 2 1
( S1S 2  S1S 2 )  1  ( L1, ) 2 
L1,  

2cL
4cL
cL
ik 1 (6cT2 k 3 m 2 (1   )  cL )
( S1, S1  S1S1, )
2cL2

YMDOS denkleminde olduğu gibi, (13) ve (14) birinci ve (15) ikinci mertebe
evolüsyon denklemleri S   S1   2 S2 ve L   L1,   2 L2, yeni bağımsız uzun dalga ve
kısa dalga değişkenleri tanımlanarak birleştirilebilir. Böylece yüksek mertebe uzun ve kısa
boyuna dalgaların kesişim denklemi (YMUKKD)

 

L  a1 S

2





  a2 L  a3 Im  S S   a4 L2







 O  3 



i St  p S  b1 L S   i  b2 S  b3 L S  b4 L S   b5 S S  O  
2

3



(16)

olarak tanımlanır. Buradaki katsayılar ise
p

12cT2 m 2 (1  )k 2



a4  
b3 

k 2 1
a1  
2c L 

1
4c L 

b1 

 1 k ( k cL   )
2 2

k 2 1
2 
b4 

b2 

2cT2 m 2 (1   )
a2 
cL

k 1 (6cT2 k 3 m 2 (1  )  cL )
a3 
cL2 

4cT2 m 2 (1  )k (3k cL  2 )

2

 1k (k cL  2 )
2 2

b5 

2k 2 12 
k4 


 3

2  2 
D1 (2k , 2 ) 

olarak hesaplanır.
SONUÇLAR

Bu çalışmada, genelleştirilmiş bir kübik elastik ortamda yayılan uzun ve kısa boyuna
dalgalar arasındaki etkileşiminde yüksek mertebe doğrusal olmayan ve dispersif etkilerin
katkısı problemi araştırılmıştır ve (11) YMDOS denklemi ile (16) YMUKKD bulunmuştur.
YMDOS denklemi, genelleştirilmiş elastik ortamda yayılan yüksek mertebe doğrusal olmayan
ve dispersif etkilerini katkısını içeren boyuna dalganın yavaş değişen genliğini
modellemektedir. Bu denklem, [1]’de genelleştirilmiş elastik bir ortamda yayılan yüksek
mertebe etkilerin gözlendiği iki enine dalganın kısa genliklerini karakterize eden (1)
KYMDOS denkleminin tek dalga genliğine indirgenmesidir. (11) denklemi Kodama
tarafından doğrusal olmayan optikte türetmiştir [5]. Öte yandan YMUKKD denklemi,
genelleştirilmiş elastik ortamda yayılan yüksek mertebe doğrusal olmayan ve dispersif
etkilerini katkısını içeren bir kısa boyuna dalga ve bir uzun boyuna dalganın etkileşimini
tanımlamaktadır. (16) denklemi, [2]’de yüksek mertebe etkilerin gözlendiği bir uzun boyuna
ve iki uzun enine dalgaların genelleştirilmiş elastik bir ortamda etkileşim probleminin
sonucunda bulunan (3) YMUKKD’in iki bileşenli bir halidir. Ayrıca (16) denklemi kabarcıklı
sıvılarda da türetilmiştir [6].
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KANAT PROFİLİ İNVİSİD-VİSKOZ ÇÖZÜMÜ VE GEÇİŞ TAHMİNİ
Umut Pekdüz1, Ünver Özkol2
1,2
Makina Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir
ABSTRACT
This study involves 2D flow solutions arounds airfoils similar to those used in wind turbines.
Study employs potential flow solutions along with a boundary layer solution that is used for a
trransition point estimation. Firstly, the inviscid pressure distribution is obtained using HessSmith panel method. Following this, 2D differential boundary-layer equations are solved
numerically for this inviscid pressure distribution. Finally, 2D Orr-Sommerfeld equation is
solved numerically using obtained laminar boundary-layer velocity profiles. The onset of
transition point is predicted using en method. At 3 million Reynolds number, transition points
on the upper surface of an airfoil and lift coefficients are given for two classical thin airfoils
and three thick wind turbine airfoils, comparing with XFoil’s solutions and experimental
studies in the literature. It was found that followings: First, as airfoil thickness increases, the
need for interactive boundary-layer method increases for accurate lift coefficient; however,
transition point can be still correctly predicted using inviscid pressure distribution. Second, at
high angle of attacks, laminar boundary-layer separation point can be directly taken as a
transition point instead of using the en method.
Keywords: airfoil, boundary layer, transition, en method
ÖZET
Bu çalışma, rüzgar türbinlerinde kullanılanlara benzer kanat profillerinin çevresinde 2B akış
çözümlerini içermektedir. Çalışma, geçiş noktası tahmini için kullanılan bir sınır tabaka
çözümü ile birlikte potansiyel akış çözümlerini kullanır. İlk olarak, Hess-Smith panel metodu
kullanılarak invisid basınç dağılımı elde edimiştir. Bu basınç dağılımına göre 2B diferansiyel
sınır tabakası denklemlerinin nümerik çözümü yapılmıştır. Elde edilen laminer sınır tabakası
hız profilleri kullanılarak da 2B Orr-Sommerfeld denklemi nümerik olarak çözdürülmüştür.
Geçişe başlama noktası en metodu kullanılarak tahmin edilmiştir. 3 milyon Reynolds
sayısında, bir kanat profilinin üst yüzeyinde geçiş noktası ve kaldırma katsayısı klasik ve ince,
iki kanat profili ile kalın ve rüzgar türbinlerinde kullanılan üç kanat profili için, XFoil
çözümleri ve literatürdeki deneysel çalışmlarla kıyaslamalı verilmiştir. Şu bulgular
saptamıştır: İlk olarak, kanat profil kalınlığı arttıkça, doğru kaldırma katsayısı verebilmek için
etkileşimli sınır tabakası yöntemine duyulan ihtiyaç artmaktadır, bununla birlikte, geçiş
noktası, invisid basıç dağılımı kullanılarak bile doğru bir şekilde tahmin edilebilir. İkinci
olarak, yüksek hücum açılarında, en yöntemi kullanmak yerine, laminer ayrılma noktası,
doğrudan geçiş noktası olarak alınabilir.
Anahtar kelimeler: kanat profili, sınır tabakası, geçiş, en yöntemi
GİRİŞ
Kanat profili üzerinde geçiş noktasını doğru bir şekilde tahmin edebilmek, yeni kanat
profili tasarımı için büyük önem taşır. Çünkü geçiş noktasının yeri, yüzeysel sürükleme
kuvvetini belirlemede büyük rol oynar. Çünkü türbülanslı sınır tabakası, laminer sınır
152

Pekdüz1, Özkol2

tabakasından daha yüksek yüzey sürtünme kuvveti değerine sahiptir. Pratik olarak, geçiş
noktası kordun %10’u kadar firar kenarına doğru kaydıkça, sürükleme katsayısı da %10 azalır
[1]. Bu yüzden amaç, laminer akış miktarını kanat profili üzerinde olabildiğince çok tutmak,
yani geçiş noktasını firar kenarına doğru kaymasını sağlamaktır. Bununla birlikte, geçiş
noktasını geciktirmek, laminer ayrık akışa sebep olabilmekte, ki bu da çok daha yüksek
sürükleme kuvveti değerine neden olmaktadır. Bu yüzden, kanat profili üzerindeki sürükleme
kuvveti düşürülmek istendiğinde, profil üzerinde laminer akış olabildiğince sürdürülmeli
ancak laminer ayrılmadan da kaçınılmalıdır [2]. Şekil 1’de simetrik bir kanat üzerindeki yerel
yüzey sürütnme kaysayısı değişimi verilmiştir. Buradan görüleceği gibi, en düşük sürükleme
değeri, akışın tamamen laminer olduğu durumda gerçekleşmiş ancak akış, kordun %40’nda
ayrılmıştır. Geçiş noktası, kordun %20’sinden %32’sine firar kenarına doğru ilerledikçe,
yüzey sürtünme katsayısı daha düşük değerdedir. Hücum kenarından itibaren türbülanslı akış
durumunda ise en yüksek sürükleme değerine sahiptir.

Şekil 1. Kanat profili üzerinde geçiş noktalarına göre yerel yüzey-sürtünme katsayısı dağılımı
Rüzgar tüneli deneyleri pahalı ve zaman alıcı olduğu için, geçiş noktası tahminleri
çoğunlukla ya invisid-viskoz etkileşimli yöntemleri kullanan XFoil gibi programlara ya da
Navier-Stokes denklem çözücülere (CFD kodları) dayanır. Günümüzde optimizasyon için
Navier-Stokes çözücüleri hala daha yüksek bilgisayar kaynakları gerektirdiği için, kanat profil
tasarımcıları (veya araştırmacılar) doğruluğu deneysel olarak kanıtlanmış, hızlı, güvenilir ve
doğru geçiş tahmini yapabilen kod bazlı paket bilgisayar programlarına ihtiyaç duymaktadır.
Bu çalışmada da Fortran dilinde yazılmış kodlardan [3] yararlanılarak çeşitli kalınlıktaki kanat
profilleri için potansiyel akış-sınır tabaka çözümleri yaptırılmış ve en yöntemi kullanılarak
hücum açılarına göre geçiş noktaları ile kaldırma katsayıları değerleri tahmin edilmiştir.
YÖNTEM
Bu çalışmada kanat profili üzerindeki akışı modellemek için doğrudan Navier-Stokes
denklemleri çözmek yerine, profil üzerindeki akış, invisid ve viskoz olarak iki bölgeye
ayrılarak [4] uygun alan denklemleri nümerik olarak çözdürülmüştür. Fakat çalışmada sınır
tabaka ile potansiyel akış etkileşimi yaptırılmamıştır. Özellikle bu etkileşim olmadan kodların
doğruluk sınırları test edilmiştir. Geçiş tahmini yapmak için ise literatürde Orr-Sommerfeld
denklemleri olarak bilinen kararlılık denkleminin çözümüne dayanan ve literatürde en çok
kullanılan geçiş tahmin metodu olan en yönteminden yararlanılmıştır. Doğrusal kararlılık
teorisine dayanan ve yarı-amprik olan bu yöntemde, kritik dalga amplifikasyon değeri, ncr,
seçimine göre geçiş noktası belirlenir. ncr değeri çoğunluka 7 olarak seçilir. Kritik değer
seçiminin amprik bilgiye dayanması ve geçiş bölgesinin sadece doğrusal amplifikasyon
bölgesini hesaplaması, bu yöntemin en büyük eksiklikleri olsa da, literatürde bilinen hızlı ve
güvenilir tek mühendislik geçiş tahmin metodu en yöntemidir. XFoil, en yönteminin ilk defa
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kullanıldığı paket programdır [5] ve literatürdeki birçok çalışma için referans program olarak
kullanıldığı için bu çalışmada da referans program olarak seçilmiştir. Programda ncr değeri ve
mevcut çalışmadaki ncr değeri aynı seçilerek, 7 olarak alınmıştır.

Şekil 2. Çalışmada kullanılan üç Fortran kodunun birleşimi ve kod akış diyagramı
Bu çalışmanın ana amacı olan kanat profili üzerindeki akışın invisid-viskoz
çözümünün yapılması ve geçiş noktasının tahmini için kullanılan kodların birbrine girdi-çıktı
ilişkisiyle bağlanmasını gösteren kod akış diyagramı Şekil 2.’de verilmiştir.
SONUÇLAR
Şekil 3.’te literatürde üzerine çok iyi çalışılmış, havacılık uygulamalarında kullanılan
NACA’nın klasik ve ince kanat profilleri olan 0012 (t/c=%12) ve 0015 (t/c=%15)’in geçiş
noktası tahminleri XFoil ve deneysel çalışma sonuçlarıyla [1,6] kıyaslamalı verilmiştir.
Buradan görüleceği gibi ince profiller için mevcut çalışma, geçiş tahminini bütün hücum
açılarına göre başarılı bir şekilde vermiştir.

Şekil 3. NACA 0012 ve 0015 kanat profilleri için hücum açılarına göre geçiş noktaları, Re= 3
milyon
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Şekil 4. Rüzgar türbinlerinde kullanılan kanat profilleri için hücum açılarına göre geçiş
noktaları, Re= 3 milyon
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Şekil 4.’te ise rüzgar türbinleri kanatlarında kullanılan, görece daha kalın, üç kanat
profili için, sırasıyla NACA 64-618 (t/c=%18), DU91W250 (t/c=%25) ve DU4050 (t/c=%40),
geçiş noktası tahminleri, XFoil ve deneysel çalışma sonuçlarıyla [1] kıyaslamalı verilmiştir.
İnce profillerden farklı olarak, ilk iki kalın profilde, geçiş noktası grafiğinde ani bir kırılma
görülmektedir. Mevcut çalışma, bu ani düşüşü yakalayamayıp yüksek sapma göstermiştir.
Doğrusal ilerleyen en kalın profilde ise sonuçlar, deneysel sonuçlar ve XFoil ile uyumludur.
Bu profillerin kesitleri Şekil 5.’te görülebilir.

Şekil 5. Rüzgar türbinlerinde kullanılan kanat profil kesitleri
Geçiş noktası tahminleri yanı sıra kaldırma katsayının doğru bir şekilde tahmin
edilebilmesi tasarımcı ve araştırmacılar için önemli başka bir değişkendir. Kaldırma katsayısı
aslında invisid çözüm olan panel kodun direk bir sonucu olarak verilebileceği gibi, XFoil
programındaki gibi invisid-viskoz çözümün birbiriyle etkileşimi sonucu viskoz çözüm olarak
da verilebilir. Etkileşimli yöntemde amaç, oluşan sınır tabakası kalınlığının etkisini invisid
çözüme yansıtıp, gerçeğe çok daha yakın sonuçlar alabilmektir. Direk invisid çözümde verilen
kaldırma katsayısı, ince profillerde oldukça başarılı sonuçlar verirken, kalınlık arttıkça
etkileşimli yönteme duyulan ihtiyaç artmaktadır. Şekil 6.’te ince bir profil olan NACA 0012
için mevcut çalışmayla verilen invisid kaldırma katsayısı değerleri, deneysel sonuçlar [6] ve
XFoil’in etkileşimli yöntemiyle verilen viskoz sonuçlarla kıyaslamalı verilmiştir. NACA 0012
ince bir profil olduğu için mevcut çalışmanın invisid çözümü, XFoil ve deneyel sonuçlarla
uyumludur. Şekil 7.’de ise kalın rüzgar türbin profilleri için mevcut çalışmadan gelen invisid
sonuçlarla, deneysel sonuçlar [1] ve XFoil sonuçları karşılaştırmalı verilmiştir. Buradan
görüleceği gibi, kalınlık arttıkça, mevcut çalışma olan invisid çözüm yetersiz kalmış, XFoil’in
viskoz çözümü gerçeğe daha yakın sonuç vermiştir.

Şekil 6. NACA 0012 kanat profili için hücum açılarına göre kaldırma katsayıları, Re= 3
milyon
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Şekil 7. Rüzgar türbinlerinde kullanılan kanat profilleri için hücum açılarına göre kaldırma
katsayıları, Re= 3 milyon
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Kanat profilleri invisid-viskoz çözümü ve geçiş tahmini içeren bu çalışmada üç ayrı
kod kullanılarak, önce panel kodla invisid çözüm yapılmış, elde edilen invisid basınç
dağılımına göre sınır tabakası kodu kullanılarak, sınır tabakası içinde hız profilleri elde
edilmiş, daha sonra bu hız profillerine göre kararlılık denklemi çözdürülmüştür. Pratikte en
çok kullanılan geçiş tahmini yöntemlerinden biri olan en yöntemi kullanarak da 0 - 100 hücum
açısı aralığında ve 3 milyon Reynolds sayısında geçiş noktaları tahmin edilmiştir. Ayrıca
önemli bir kanat profili aerodinamik parametresi olarak kaldırma katsayısı değerleri yine 0 100 hücum açısı aralığında ve 3 milyon Reynolds sayısında farklı kalınlıktaki profiller için
verilmiştir.
NACA 0012 ve 0015 profilleri için 60 ve 70 hücum açılarına kadar geçiş noktası en
yöntem ile verilirken, bu açılardan sonra geçiş noktası, laminer sınır tabakası ayrılması ile
verilmiştir. Daha kalın rüzgar türbini profillerinde ise geçiş noktası, bütün hücum açılarında
doğrudan laminer ayrılma noktası olarak alınmıştır. Bu strateji, çoğunlukla doğru sonuç
vermesine karşın, NACA 64-618 için 60 ve 70 hücum açılarında, DU91W250 için 80 ve 90
hücum açılarında, oldukça yüksek sapma göstermiştir. Hücum açısı artarken, geçiş
noktalarında ani bir düşüş gösteren bu gibi durumlarda, bu stratejinin başarılı olmadığı
görülmüştür.
Kaldırma katsayısı değerleri, mevcut çalışmada invisid çözümden verilmiştir.
Deneysel sonuçlar ve XFoil’in viskoz çözümden gelen sonuçları kıyaslandığında ise ince
profilde (NACA 0012), invisid çözümün gerçeğe yakın sonuçlar verebildiği, ancak, profil
kalınlığı arttıkça invisid çözümün yetersiz kaldığı, gerçeğe yakın, doğru sonuçlar için
kesinlikle XFoil’deki gibi etkileşimli yöntemlerin kullanılması gerektiği görülmüştür.
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ABSTRACT
Shaking tables are frequently used to determine the dynamic behavior of structures in
laboratory environment. In order to obtain realistic results in experimental studies, table
response and performance should be consistent with the desired motion. In this study, a new
technique for determining and calibrating the mechanical response of a bi-axial displacement
controlled shake table developed within the scope of TÜBİTAK 3001 project is presented.
The electromechanical components of the bi-axial shake table are consisting of stepper
motors, ball screw sets, linear ball bearings and linear potentiometers positioned on both axes
for displacement measurements. For the control and DAQ unit of the shake table, open-source
electronic prototyping platform Arduino was used.
In order to examine the table response, several shake table experiments were carried out to
determine the difference between desired and achieved harmonic motions for different
frequency and amplitudes under different payloads in open control technique. Measured
delays were used to calculate the latency values for sequent steps of stepping motor. Shake
table was calibrated with these latency values and the performance of the table was evaluated
for both axes. From several experimental results it was seen that, with the presented
calibration method, harmonic and earthquake simulations could be achieved with a
normalized root mean square error (NRMSE) of less than 5% for desired displacement-time
histories.
Keywords: Shaking table, calibration, Arduino.
ÖZET
Yapıların dinamik davranışlarının laboratuvar ortamında belirlenebilmesi için sarsma tablaları
sıkça kullanılmaktadır. Yapılan deneysel çalışmalarda sonuçların gerçekçi olması için tabla
performansının ve cevabının istenen ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu çalışmada,
TÜBİTAK 3001 projesi kapsamında geliştirilen iki eksenli yerdeğiştirme kontrollü bir sarsma
tablasının mekanik cevabının istenen hareket verilerine göre belirlenmesi ve kalibrasyonu için
yeni bir teknik sunulmuştur. İki eksenli sarsma tablasının elektromekanik bileşenleri, adım
motorlardan, vidalı mil setlerinden, doğrusal rulmanlardan ve yerdeğiştirme ölçümleri için her
iki eksende konumlandırılmış iki adet doğrusal potansiyometreden oluşmaktadır. Sarsma
tablasının kontrolü ve veri toplama ünitesi için açık kaynak elektronik prototipleme platformu
Arduino kullanılmıştır.
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Tablanın tepkisini incelemek amacıyla, açık kontrol tekniğinde farklı yükler altında farklı
frekans ve genlikler için istenen ve elde edilen harmonik hareketler arasındaki farkı
belirlemek için bir dizi deney yapılmıştır. Ölçülen gecikmeler, adım motorun ardışık adımları
için gecikme değerlerini hesaplamak için kullanılmıştır. Sarsma tablası bu gecikme
değerleriyle kalibre edilmiş ve tabla performansı her iki eksen için de değerlendirilmiştir. Bir
dizi deneysel sonuçtan görüleceği üzere, sunulan kalibrasyon yöntemiyle harmonik ve deprem
simülasyonlarının istenen yerdeğiştirme-zaman tanım alanı için normalize edilmiş kök
ortalama kare hatasının (NRMSE) % 5'ten daha az elde edilebildiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Sarsma tablası, kalibrasyon, Arduino.
GİRİŞ
İnşaat Mühendisliği alanında deprem gibi dinamik tesirlerin yapılar üzerinde oluşturduğu
etkilerin incelenmesi önemli çalışma konularından biridir. Depremlerin yapılar üzerinde
oluşturacağı etkileri incelemek için gerçek yapılar üzerinde deprem kayıtlarını simüle ederek
deney yapabilecek laboratuvarların sayısı dünya genelinde sınırlıdır ve yüksek yatırım
bütçelerine ihtiyaç duymaktadır. Fakat bunun yanı sıra, daha küçük yükleme alanına sahip ve
ölçekli yapı modelleri üzerinden dinamik davranışı incelemeye yönelik sarsma tablaları
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tarz sarsma tablaları ile ölçekli yapı modelleri üzerinde,
geçmiş depremlerde alınan kayıtlar veya sentetik olarak üretilmiş deprem kayıtları, 1/1 veya
ölçeklendirilmiş olarak simüle edilebilmekte ve bu depremlerin yapılara olan etkilerini
inceleyen pek çok akademik çalışma literatürde yer almaktadır [1,2]. Bununla birlikte,
harmonik yükleme ve deprem yüklemesi altında karmaşık veya basitleştirilmiş yapılar
üzerinde yapılan nümerik analizlerin doğrulanması veya karşılaştırılması amacı ile sarsma
tablaları sıkça kullanılmaktadır. Sarma tablası üzerine konulacak modelin nümerik analiz
modeline uygun olarak imal edilmesi önemli hususlardan biri olmasının yanı sıra tabla
performansının ve izleme sisteminin doğruluğu da bir o kadar önem arz etmektedir. Bu
nedenle, yapılan deneysel çalışmalarda sonuçların olabildiğince gerçeğe yakın olması için
tabla cevabı ile hedeflenen hareketin uyumlu olması istenmektedir. Bu amaçla, yapısal model
üzerinde yapılacak deneysel çalışmalar öncesinde, talep-cevap ilişkisinin belirlenerek,
kullanılacak sarsma tablasının kalibrasyonu kontrol edilmeli veya yapılmalıdır.
Bu kapsamda, literatürde tabla performansını arttırmaya yönelik birçok çalışma
bulunmaktadır. Kuehn ve diğ. [3], küçük ölçekli bir sarsma tablasının veri toplama
özelliklerinin arttırılması amacı ile bilgisayar tabanlı bir kontrol sistemi geliştirmiş, sistemin
izlenmesi ile alınan veriler ile istenen sismik hareketin tamamen aynı olduğunu göstermiştir.
Nakata [4] ise çalışmasında, geri besleme sistemi kullanarak ivme kontrolü ve sistem
kararlılığını sağlayacak bir izleme sisteminden bahsetmiş, tek eksenli bir sarsma tablası
üzerinde yapılan deneyler ile tekrarlanabilirliğini doğrulamıştır. Luco ve diğ. [5], tek eksenli
bir sarsma tablasının ivme takibinin performansı üzerine çalışmış ve farklı genlik ve
frekanslar için harmonik tarama yaparak cihazın iyileştirilmesi üzerine önerilerde
bulunmuştur. Yang ve diğ. [6] yapmış oldukları çalışmada yüksek performanslı bir sarsma
tablası üzerinde ivme, hız ve deplasman kontrolü yapılarak sistemdeki doğrusal olmayan
davranışın incelenmesi üzerinedir. Tabla ve izleme sisteminin performansının arttırılması
üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra sarsma tablası üzerine konulan ölçekli küçük modellerin
incelendiği çalışmalar da bulunmaktadır. Saranik ve diğ. [7] çalışmalarında, bulon birleşimli
iki katlı bir çelik çerçevenin dinamik etkiler altında elastik olmayan davranışını ve modal
parametrelerinde meydana gelen değişiklikleri incelemiş ve sayısal analiz sonuçları ile
karşılaştırmıştır. Zhang ve diğ. [8], sarsma tablası ve gerçek zamanlı hibrit simülasyon
yaparak bir kayma çerçevesinin sayısal ve nümerik analizini karşılaştırmıştır. Altunışık ve
diğ. [9] ayarlı sıvı kolon sönümleyici içeren bir model oluşturarak dinamik karakteristiklerini
ve sarsma tablası deneyleri ile dinamik davranışını belirlemiştir.
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Bu çalışmada, TÜBİTAK 3001 Başlangıç AR-GE projesi kapsamında geliştirmiş olan
yerdeğiştirme kontrollü, iki eksenli deprem ve harmonik hareket simülasyonu yapabilen
SARSAR 3001 adlı sarsma tablasının kalibrasyon tekniği sunulmuştur. Sunulan teknikle
yapılan kalibrasyon sonucunda tabla performansının istenen seviyede olduğu gösterilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Geliştirilen Sarsma Tablasının Özellikleri
Geliştirilen iki eksenli sarsma tablasında, her eksen bir düzlem teşkil edecek şekilde, birbiri
üzerine yerleştirilmiş iki düzlem oluşturmak suretiyle her eksende hareket kabiliyeti elde
edilmiştir. Alt düzlem x, üst düzlem y eksenindeki hareketi meydana getirmektedir. Yükleme
düzlemi olan üst düzlem 1000x1000 mm² ebada sahiptir ve y ekseninde hareket etmektedir.
Bu düzlemin oturduğu ara düzlem ise 1000x1100 mm² ebadındadır ve x eksenindeki hareketi
sağlamaktadır. Sabit alt düzlemi oluşturan tabla boyutları da 1000x1300 mm²’dir. Her iki
eksen de ∓150 mm yerdeğiştirme kabiliyetine sahiptir. Tablanın x ve y doğrultularında azami
yerdeğiştirme sınırlarını aşma ihtimaline karşı emniyeti sağlamak için toplam 4 adet limit
anahtarı yerleştirilmiştir. Herhangi bir limit anahtarı açıldığı anda tabla hareketi otomatik
olarak durdurulmaktadır. Her iki eksendeki doğrusal hareket, 12 N.m kapasiteli birer adım
motor ve 20 mm hatveye sahip 2020 hassas vidalı mil birleşiminden oluşan eyleyicilerle
sağlanmaktadır. Bir turu 200 adımda tamamlayan 2 fazlı hibrit step motorlar, sürekli yüksek
akım sağlayabilen dijital sürücüler ile kontrol edilmektedir. Hareket çözünürlüğünü arttırmak
maksadıyla dijital sürücüler 400 adım/tur değerine ayarlanmıştır. Dolayısıyla, sarsma
tablasının her eksendeki hareket çözünürlüğü, Δs= 20/400= 0,05 mm olmaktadır. Tablanın
genel görünüşü Şekil 1’de verilmiştir. Sarsma tablasının kontrol ve veri toplama ünitesi
Arduino geliştirme kartlarından oluşmaktadır. Step motor sürücülerine gönderilecek olan
hareket sinyali iki adet Arduino DUE kart kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu
kart, 512 KB flaş belleğe sahip 84 MHz hızında çalışan, 32-bit Arm-Cortex işlemcili bir
geliştirme kartıdır. Gönderilen hareket sinyaline tablanın cevabını ölçmek için bir adet
Arduino MEGA geliştirme kartı kullanılmaktadır. Söz konusu kart 256 KB flaş belleğe sahip
16 MHz hızında çalışan 8-bit ATMEGA256 işlemcili bir geliştirme kartıdır. Tablanın her iki
eksendeki yerdeğiştirmesi ise iki adet 350 mm uzunluğunda doğrusal potansiyometrik cetvel
yardımıyla ölçülmektedir. Potansiyometrik cetveller hareketli tablalar arasına yerleştirilmiştir.
Cetvellerden gelen analog sinyaller Arduino MEGA’nın 10 bit çözünürlüklü analog-sayısaldönüştürücü’sü (ADC) yardımıyla sayısal olarak okunmakta ve yerdeğiştirme bilgisine
çevrilmektedir.
Sarsma Tablasının Kalibrasyonu için İzlenen Yöntem
Sarsma tablası ile iki eksenli harmonik hareket ve deprem yüklemesi simüle edilebilmektedir.
Tabla üzerine yerleştirilen ölçekli modelin cevabının doğru bir şekilde elde edilebilmesi için
simüle edilen hareketin minimum hata ile gerçekleştirilmesi gerekir. Bu amaçla harmonik
harekette, farklı genlikler için frekans taraması yapılmış, istenen genlik ve frekans ile ölçülen
genlik ve frekans karşılaştırılmıştır. Ölçülen yerdeğiştirme sinyalinin güç spektrumuna
bakılarak hâkim frekansı belirlenmiş ve istenen frekans ile arasındaki fark yardımıyla sarsma
tablası kalibre edilmiştir. Frekanslar arasındaki fark, harmonik hareketin bir periyodu için
gerekli adım sayısına bölünerek, söz konusu periyot için adım başına düşen gecikme olarak
Denklem (1)’deki bağıntı ile hesaplanmıştır. Burada fd istenen (talep) frekansı, fa ölçülen
(cevap) frekansı, A harmonik hareketin genliğini ve ltcf ise adım başına hesaplanan
gecikmeleri temsil etmektedir [10].
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Şekil 1. 600 kg yığılı kütle altında yapılan denemelere ait fotoğraf.
 1
1  s
ltc f  


 fa fd  4 A

(1)

Denklem (1) ile elde edilen gecikme değerleri, tablayı kontrol eden yazılımda yerine konarak
sarsma tablasına gönderilen kontrol sinyalleri yeniden oluşturulmuş ve alınan yerdeğiştirme
kayıtları ile tabla cevabı Denklem (1) ile tekrar kontrol edilmiştir [10].
BULGULAR
Harmonik Hareket Altında Yapılan Kalibrasyon
Denklem (1)’de verilen bağıntı yardımıyla farklı genlik ve frekanslar için yapılan harmonik
tarama sonucunda elde edilen gecikme değerleri ile tablanın kalibrasyonu sağlanmıştır.
Gecikme değerlerinin tespitinde, tabla üzerinde bulunan potansiyometrik cetvellerden veri
toplama ünitesi aracılığıyla ölçülen yerdeğiştirme-zaman verileri kullanılmıştır. Talep sinyali
ile cevap sinyali arasındaki farkı belirlemek ve söz konusu gecikme değerlerini hesaplamak
için Matlab’de [11] geliştirilen bir kod aracılığıyla güç spektrumlarına bakılarak talep ve
cevap frekansları hesaplanmıştır. İki sinyalin benzerliği çapraz ilinti yöntemi ile analiz
edilmiştir.
Bu şekilde yapılan çok sayıdaki deneysel çalışma ile çeşitli frekans-genlik cevapları için elde
edilen gecikme değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. Tabla, düşük genliklerde yüksek
frekanslara (22Hz @ ±1mm) çıkabilmesine rağmen büyük genliklerde azami frekans 1 Hz
olabilmektedir. Çizelge 1’de bulunmayan ara değerler için doğrusal enterpolasyon yapılarak
gecikme değerleri hesaplanabilmektedir. Azami yerdeğiştirme durumu ±150 mm için boş
tablanın 0,5 ve 1 Hz’deki frekans cevapları sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir.
Örneğin, yük altında gerçekleştirilen denemeler için tablaya 600 kg yığılı kütle yerleştirilmiş
ve hedef frekans 0,53 Hz alınmıştır. Çizelge 1’de 150 mm için 0,5 Hz’de 7,77 μsn ve 1 Hz’de
7,65 μsn verilen değerler arasında doğrusal enterpolasyon yapılarak gecikme değeri 7,76 μsn
hesaplanmıştır. Bu gecikme değeri kullanılarak oluşturulan hareket sinyali ile alınan kayıt
Şekil 4’de verilmiştir. 0,53 Hz olan talep frekansına tabla cevabı 0,52987 olarak
hesaplanmıştır. Görüleceği üzere aradaki fark %0,02 çıkmakta olup gecikme 37 nsn olarak
hesaplanmaktadır.
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150 mm genlikte 0,53 Hz’de gecikme değerinin hesaplandığı gibi farklı bir genlikte ara değer
frekansı için de aynı işlem yapılmıştır. Çizelge 2’de görüldüğü üzere 110 mm genlik için
0,5 Hz’de 7,45 μsn ve 1 Hz için 7,32 μsn gecikme bulunmuştur. 0,65 Hz için ise bu değerler
kullanılarak doğrusal interpolasyon yapılmış ve gecikme değeri 7,40 μsn olarak elde
edilmiştir. Kalibrasyon yapılarak alınan ölçümler sonucu hedef frekans 0,65 Hz iken tabla
cevabı 0,65002 Hz olarak ölçülmüştür. Hedef frekans ve cevap frekansı arasındaki farkın %
0,003 olduğu görülmüştür. Şekil 5’de görülen ölçüm sonucunda kalibre edilmiş harmonik
hareketin gecikmesi -3,74 nsn olarak tespit edilmiştir.
Çizelge 1. Kalibrasyon için farklı frekans ve genliklerdeki adım başına başına düşen
gecikmeler (μsn).
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Şekil 2. Boş tablada 150 mm genlik ve 0,5 Hz frekansta kalibrasyonsuz durum.
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Ilinti

Genlik

Yerdegistirme [mm]

Şekil 3. Boş tablada 150 mm genlik ve 1 Hz frekansta kalibrasyonsuz durum.

Ilinti

Genlik

Yerdegistirme [mm]

Şekil 4. 600 kg yığılı kütle altında 150 mm genlik ve 0,53 Hz frekansta kalibrasyonlu durum.

Şekil 5. 600 kg yığılı kütle altında 110 mm genlik ve 0,65 Hz frekansta kalibrasyonlu durum.
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Kalibrasyonun Deprem Simülasyonundaki Kullanımı

Ilinti

Yerdegistirme [mm]

Harmonik hareket altında yapılan kalibrasyonların yeterli mertebede doğruluk sağlaması
sonucu deprem simülasyonunda bu kalibrasyon değerleri dikkate alınarak depremin değişken
frekans içeriğine sahip olması nedeniyle ortalama bir gecikme değeri seçilmiştir. PEER
kuvvetli yer hareketi veri tabanından [12], 1999 Chi-Chi depremi alınmış ve gecikme değeri
8 μsn alınarak 240 kg yük altında deney gerçekleştirilmiştir. 1/3 ölçekli Chi-Chi Deprem
simülasyonunda alınan yerdeğiştirme kayıtları sonucu, x ekseninde meydana gelen
normalleştirilmiş karesel ortalama hata (NRMSE) εrel = %4,05, y ekseni için ise εrel = %3,41
olarak bulunmuştur. Hatanın %5’den küçük ve kabul edilebilir seviyede olduğu görülmüştür.
Şekil 6 ve Şekil 7’de 1/3 ölçekli Chi-Chi depreminin x ve y bileşenlerine ait istenen hareket
ile ölçülen hareket ve bunların çapraz ilintileri verilmiştir.

Ilinti

Yerdegistirme [mm]

Şekil 6. 1/3 ölçekli Chi-Chi depremi için ölçülen ile istenen yer hareketinin karşılaştırılması.
x ekseni, yük= 240 kg.

Şekil 7. 1/3 ölçekli Chi-Chi depremi için ölçülen ile istenen yer hareketinin karşılaştırılması.
y ekseni, yük = 240 kg.
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SONUÇLAR
Sonuç olarak, tabla performansını doğru bir şekilde belirlemek ve simülasyonları en az hata
ile gerçekleştirebilmek maksadıyla, tabla kalibrasyonu için sunulan metodolojide, tabla
plakaları arasına yerleştirilen doğrusal potansiyometrik cetvellerden yararlanılmış ve bu
cetvellerden alınan yerdeğiştirme kayıtları ile tabla kalibre edilmiştir. Veri toplama birimini
oluşturan Arduino MEGA geliştirme kartının 10-bit ADC çözünürlüğü nedeniyle okuma
hassiyeti 0,342 mm olmaktadır. Bu çözünürlük küçük genlikli harmonik hareketlerin takibi
için bir miktar yetersiz kalmakla birlikte tablanın azami yerdeğiştirme kapasitesi olan
±150 mm için yeterli kalmaktadır. Sarsma tablasının istenen hareket bilgisini doğru bir
şekilde yapması için harmonik hareket simülasyonlarında frekans taraması yapılarak pek çok
ölçüm alınmış ve elde edilen sonuçlardan bir kalibrasyon tablosu çıkartılarak, düzeltmeler
açık çevrim kontrol tekniğiyle yazılım yardımıyla yapılmıştır. Aynı zamanda, yapılan
kalibrasyonun iki eksenli deprem simülasyonundaki etkisi de incelenmiş ve sunulan
kalibrasyon yönteminin, tekrarlı denemeler altında %5’den daha az bir hata (NRMSE) ile
talep edilen yerdeğiştirmeleri sağlayabildiği görülmüştür.
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SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ DÜZENSİZ YAPILARDA AYARLI KÜTLE
SÖNÜMLEYİCİLERİN (TMDs) OPTİMAL TASARIMI
Hüseyin Çetin1, Ersin Aydın2
1,2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde
ABSTRACT
In this study an optimal tuned mass damper (TMD) design method in an irregular shear building
is presented by using Differential evolution (DE) optimization algorithm considering its all
parameters which are mass, stiffness coefficient and damping coefficient. The objective
functions which are mean square of absolute accelerations, mean square of displacements at top
storey and sum of mean square of interstorey drifts are minimized in frequency domain
according to random vibration theory under the specified constraints. Afterwards, performance
of this shear building with TMD structure is checked using El Centro (NS) ground motion.
These results also compared with some other methods in literature. As a result of this in this
study, it has been observed that, correctly designed TMD via proposed method is very effective
in order to reduce response of irregular buildings
Keywords: Passive control, Optimal Tuned mass damper (TMD) design, random vibration
theory, irregular buildings, transfer functions.
ÖZET
Bu çalışmada, düzensiz bir kayma çerçevesinde Diffrential evolution (DE) algoritması
kullanılarak ayarlı kütle sönümleyicisi (TMD) parametreleri olan kütle, rijitlik katsayısı ve
sönümleme katsayısı hesaplanarak optimum bir tasarım yöntemi sunulmuştur. Belirli kısıtlar
altında ve rastgele titreşimler teorisi kullanılarak, amaç fonksiyonları olan en üst katın mutlak
ivmelerinin, deplasmanlarının karesel ortalaması ve katlar arası göreli deplasmanının karesel
ortalamalarının toplamı frekans alanında minimize edilmiştir. Daha sonra TMD eklenmiş
kayma çerçevesinin performansı El Centro (NS) yer hareketi altında test edilmiştir. Bulunan
sonuçlar literatürdeki diğer bazı yöntemlerle de karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, düzensiz
binaların tepki indirgemesi için, önerilen yöntemle doğru tasarlanmış TMD’nin çok etkili
olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Pasif kontrol, optimal ayarlı kütle sönümleyici (TMD) tasarımı, rastgele
titreşimler teorisi, düzensiz yapılar, transfer fonksiyonu.
GİRİŞ
Ayarlı kütle sönümleyicileri (TMD) yay ve sönümleyicinin birbirine paralel bağlandığı,
kütlenin de bunlara seri bağlandığı, yapıda titreşim kontrolü sağlayan araçlardır. TMD’ lerdeki
enerji sönümleme mekanizması atalet kuvvetleri sayesinde olur. TMD’nin kütlesi yapının
hareketine ters fazda hareket ederek titreşimin enerjisini sönümlemektedir. Bu sönümleme yapı
sistemindeki toplam etkili sönüm miktarını artıran bir sönüm enerjisine eşdeğerdir [1]. Bu
araçlar kendi frekansıyla yapıyı etkileyen dış etki frekansı birbirine yakın olduğunda daha etkili
olurlar [2]. Her ne kadar birtakım çalışmalar TMD’lerin kuvvetli depremlerin etkilerini
azaltmada çok etkili olmadığını iddia etseler de birçok çalışma TMD’lerin deprem etkisi altında
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son derce etkili olduklarını iddia etmektedir. Bu anlaşmazlıklar büyük oranda TMD
parametrelerinin seçiminde farklı deprem araştırmaları için kullanılan sismik girdilerin frekans
karakterlerindeki farklılıklardır [3]. Güçlü deprem veya rüzgârdan kaynaklı titreşim etkilerini
azaltmada optimal olarak tasarlanmış TMD’lerin son derece etkili oldukları bilinmektedir [4]
Bu sebeple TMD’lerin iyi bir şekilde tasarlanması son derece önemlidir.
Ayarlı kütle sönümleyicilerle ilgili ilk teorik çalışma 1928 yılında Ormondroyd ve Den Hartog
tarafından yapılmıştır [5]. Den Hartog [6] ‘Mekanik Titreşimler’ adlı kitabında TMD’nin
sönüm içerdiğini, ana kütlenin ise sönüm içermediğini varsayarak optimum sönüm
parametrelerini belirlemiştir. Bishop ve Welbourn [7] ise çalışmalarında hem ana kütlenin hem
de TMD’nin sönüm içerdiğini varsayarak çeşitli analizler yapmışlar. Falcon vd [8] ana sisteme
belli miktar sönümleyici ekleyerek TMD parametrelerini optimize etmişlerdir. Warburton ve
Ayorinde [9] çalışmalarında TMD kütle oranı ve ana kütlenin sönüm oranlarının optimum
değerlerini tablo haline getirmişlerdir. Thompson [10] optimum TMD parametrelerini tek
serbestlik dereceli sönümüz bir sistem için geliştirmişlerdir. Vickery vd. [11] %5 sönüm oranına
sahip bir yapıda TMD’nin sönüm oranını ile ilgili çalışmalar yaparak bunları grafik haline
getirmişlerdir. Tsai ve Lin [12] harmonik yük altındaki yapıda uygun ampirik denklemler
türeterek optimum TMD parametrelerini belirlemişlerdir. Villaverde ve Koyoama [13] 10 katlı
bir yapıda Mexico City Depremi (1985) ivme kaydını altında, % 4.2 kütle oranına sahip
TMD’nin performansını incelemiş, TMD’nin en üst katın pik tepe deplasmanını % 40
civarınnda azalttığını ortaya koymuşlardır. Lin vd [14] çift taraflı, sismik etki altındaki planda
çift yönlü asimetrik olarak yerleştirilen TMD’lerin tasarımını yapmışlardır. Bektaş ve Niğdeli
[15], TMD’nin kütle oranı etkileri üzerine çalışmışlardır. Xiang ve Nishitan [16], varyant tipteki
ayarlı kütle sönümleyicilerin yapının güçlendirilmesi ve sismik etkileri azaltmada başarılı
olduklarını ortaya koymuşlardır. Poh’sie vd. [17] yüksek katlı çapraz lamine (X-Lam) ahşap
yapılarda TMD’nin sismik ivme tepkisini azalma konusundaki performanslarını
incelemişlerdir. Çetin vd. [18], TMD ile kontrol edilen bir yapıda viskoz sönümleyicilerin
performanslarını ve optimal dağılımlarını incelemişlerdir. Lu vd [19] analitik ve deneysel
olarak Parçacık Ayarlı Kütle Sönümleyicisi üzerinde çalışmışlardır.
Söz konusu bu çalışmada rijitlik düzensizliğine sahip bir kayma çerçevesinin en üst katına
yerleştirilmiş TMD’nin optimal tasarımı, Diffrential evolution algoritmasıyla belirli kısıtlar
altında frekans alanında rastgele titreşimler teorisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sismik
girdinin ivmesinin Spektral güç yoğunluk (PSD) fonksiyonu belirli frekans aralığında sabit bir
değer alınarak beyaz gürültü olarak modellenmiştir. En üst katın ivmelerinin karesel ortalaması,
en üst katın deplasmanlarının karesel ortalaması katlar arası rölatif deplasmanın karesel
ortalamalarının toplam değeri amaç fonksiyonu olarak minimize edilmiştir. Literatürde TMD
tasarımı ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda kütle yapının belirli bir yüzde oranı alınıp,
tasarım parametresi olarak sadece rijitlik ve sönüm katsayısı alınarak minimişzasyon yapılır.
Bundan farklı olarak bu çalışmada DE algoritması kullanılarak rijitlkik ve sönüm katsayısı
yanında kütle parametresi de optimize edilmiştir. Bulunan sonuçlarla tasarlan TMD daha
sonrasında literatürdeki birkaç iyi bilinen metotla karşılaştırılmıştır.
TMD İLE KONTROL EDİLEN YAPI MODELİ
Şekil 1’de görülen en üst katına TMD yerleştirilmiş N katlı kayma çerçevesinde md, cd ve kd
sırasıyla TMD’nin kütlesi sönüm ve rijitlik katsayısını göstermektedir. 𝑥 sıfır ortalamaya sahip
stasyonel rastgele yer hareketi ivmesi, 𝒙 𝑡 , 𝒙 𝑡 and 𝒙 𝑡 sırasıyla TMD eklenmiş kayma
çerçevesinin deplasman, hız ve ivme vektörleri olmak üzere sistemin hareket denklemi şu
şekilde ifade edilebilir,
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boyutundaki kütle, rijitlik ve sönüm matrisini göstermektedir. 𝑪
(N+1)x(N+1) boyutundaki TMD’nin sönüm, kütle ve rijitlik matrisini ifade etmektedir. Yapının
sönüm matrisi rijitlik ve kütle ile orantılı kabul edilen Rayleigh sönümü olarak
değerlendirilmiştir.
kd
cd

mN

xd
md
xN

kN
cN

m N-1

x N-1

kN-1
cN-1

m N-2

xN-2

kN-2
cN-2

m3

x3

k3
c3

m2

x2

k2
c2

m1

x1

k1
c1

Şekil. 1. TMD eklenmiş yapı modeli
Denklen (1)’in Fourier Transformu alındığında şu şekilde ifade edilebilir,
(𝑲

i𝜔𝑪

𝜔 𝑴 𝑿 𝜔

𝑴𝒓𝑋 𝜔

(2)

Burada 𝑲, 𝑪, 𝑴 TMD-kayma çerçevesinden oluşan sistemin rijitlik sönüm ve kütle matrisini
ifade etmektedir. i imajiner birimi, 𝑿 𝜔 deplasmanın Fourier transformunu göstermektedir.
𝑋 𝜔 sıfır ortalamaya sahip statsyonel yer hareketinin ivmesini ifade etmektedir. Denklem
(2) aşağıdaki gibi kısaltılırsa,
𝑨𝑿 𝜔

𝑴𝒓𝑋 𝜔

(3)

Denklemdeki 𝑨 matrisi şu şekildedir,
𝑨

𝑲

𝑖𝜔𝑪

𝜔 𝑴

Deplasmanın Fourier Transformu 𝑿 𝜔 şu şekilde ifade edilebilir,
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𝑿 𝜔

(5)

𝑨 𝑴𝒓𝑋 𝜔

Bu denklem deplasman transfer fonksiyonu 𝑯 𝜔 göre ifade edileirse,

𝑿 𝜔

(6)

𝑯 𝜔 𝑋 𝜔

Buradaki 𝑯 𝜔 𝑨 matrisine göre yazılırsa,
𝑯 𝜔
𝑨 𝑴𝒓
(7)
Katlar arası göreli deplasmanın Fourier Transformu 𝛅 ω vektörü şu şekilde ifade edilebilir,
𝜹 𝜔

(8)

𝑻𝑨 𝑴𝒓𝑋 𝜔

Burada 𝑻 aşağıda belirtilen transformansyon matrisidir,

𝑻

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1
1
0
0
0
⋮
0
0

0
1
1
0
0
⋮
0
0

𝜹 𝜔

0
0
1
1
…
⋮
…
…

0
0
⋮
1
1
⋮
0
0

0
0
⋮
0
1
⋮
0
0

…
…
⋮
…
…
⋮
…
…

0
0
⋮
0
0
⋮
1
1

0
0⎤
⋮⎥
⎥
0⎥
0⎥
⋮⎥
0⎥
1⎦ 𝑵

𝟏𝒙 𝑵 𝟏

(9)
10)

𝑯 𝜔 𝑋 𝜔

Burada 𝑯 𝜔 katlar arası göreli deplasmamın transfer fonksiyonudur. Şöyleki,
𝑯 𝜔

(11)

𝑻𝑨 𝑴𝒓

Mutlak ivmenin Fourier Transformu vektörü şu şekilde ifade edilebilir,
𝑿 𝜔
𝑯 𝜔 𝑋 𝜔

(12)

Denklem. (12)’ki mutlak ivmenin transfer fonksiyonu 𝑯 𝜔 şu şekildedir,
𝑯 𝜔
𝟏 𝜔 𝑨 𝟏 𝑴𝒓

(13)

𝑥 𝑡 sismik ivme girdisinin spektral güç yoğunluk fonksiyonu olmak üzere 𝑆 𝜔 , rastgele
titreşimler teorisine göre i. katın deplasman, katlar arası göreli deplasmanı ve mutlak ivme
ivmesinin karesel ortalaması şu şekilde yazılabilir,
𝜎

|𝐻

𝜔 | 𝑆 𝜔 𝑑𝜔
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𝜎
𝜎

|𝐻
|𝐻

𝜔 | 𝑆 𝜔 𝑑𝜔
𝜔 | 𝑆 𝜔 𝑑𝜔

𝐻 𝐻 ∗ 𝑆 𝜔 𝑑𝜔
𝐻

𝐻 ∗ 𝑆 𝜔 𝑑𝜔

(15)
(16)

Burada |𝐻 𝜔 |, |𝐻 𝜔 | ve |𝐻
𝜔 | sırasıyla i. katın deplasman, katlar arsı göreli
deplasman ve mutlak ivmesinin transfer fonksiyonlarının büyüklüğünü ifade eder. ∗ ise
kompleks eşleniktir. Yukarıdaki kullanılan formülasyonları Takewaki [20] de çalışmalarında
kullanmıştır.
OPTİMİZASYON PROBLEMİ ve METOT
Daha önceden de bahsedildiği gibi yukarıda belirtilen amaç fonksiyonları ayrı ayrı minimize
edilerek karşılaştırmalar yapılıştır. Bu amaç fonksiyonları kütleye, rijitlik, sönüm
parametrelerine bağlı fonksiyonlardır. Söz konusu bu fonksiyonların kapalı hali şu şekilde ifade
edilebilir,
𝑓 𝑚 ,𝑐 ,𝑘
𝜎
𝑓 𝑚 , 𝑐 , 𝑘 =𝜎
𝑓 𝑚 , 𝑐 , 𝑘 =∑ 𝜎

(17)
(18)
(19)

Yukarıdaki denklemlerde 𝜎
ve 𝜎 en üst katın mutlak ivmelerinin ve deplasmanlarının
∑
karesel ortalamasını,
𝜎
katların göreli deplasmanlarının karesel ortalamasının
toplamıdır. Söz konusu tasarım parametrelerinin alt ve üst sınırları pasif kısıt olarak şu şekilde
ifade edilebilir.
0 𝑚
0 𝑐
0 𝑘

𝑚
𝑐̅
𝑘

(20)
(21)
(22)

Burada 𝑐̅ , 𝑚 , 𝑘 TMD’nin sönüm, kütle ve rijitliklerinin üst limittir.
Bu çalışmada kullanılan Differential evolution (DE) algoritması yaygın olarak kullanılan güçlü
bir optimizasyon algoritması olup ilk olarak Storn ve Pricein [21] tarafından ortaya konmuştur.
Bu algoritmada başlangıç jenerasyonundaki i. amaç vektörü belirlendikten sonra: a) DE
metodunda başlangıç popülasyon matrisi alt ve üst sınır koşulları altında tanımlanır. b)
Mutasyon sırasında donör vektörü tanımlanır. c) Test vektörü, amaç vektörü veya çaprazlama
yapılan donar vektöründen test vektörü oluşturulur. e) Karşılaştırılan bu iki vektörden düşük
olanı yeni jenerasyon için seçilir. Eğer optimum çözüme ulaşılırsa işlem sonlandırılır değilse
yeni nesli oluşturmak için jenerasyon sayısı biber artırılarak mutasyon adımına geri dönülür.
SAYISAL ÖRNEK VE BULUNAN SONUÇLAR
Bu çalışmada Şekil 2’de görülen dört katlı bir kayma çerçevesi örnek olarak seçilmiştir. Bu
kayma çerçevesinin her bir katın kütlesi 𝑚 12*10 4 kg (i=1, 2, 3,4) ve her bir katının
rijitliği 𝑘 {2.5x107, 2.75x107, 3x107, 3.25x107} N/m olarak ele alınmıştır. Bu değerler baz
alındığında her bir mod için yapının doğal frekansları 𝜔 = {5.20 rad/s, 15.52 rad/s, 23.83 rad/s,
29.53 rad/s} şeklinde hesap edilmiştir. Sismik ivmenin girdisinin Spektral Güç yoğunluk (PSD)
fonksiyonu bant sınırlı beyaz gürültü (PSD) olarak modellenerek 30 𝑟𝑎𝑑/𝑠 𝜔
0.2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 ve 0.2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 𝜔 30 rad/s aralıklarında sabit bir değer olarak 𝑆 𝜔 = 0.015
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m2/s3 alınmış, bu aralığın dışında sıfır olarak değerlendirilmiştir. Kayma çerçevesinin 1. ve 2.
mod sönüm oranları 𝜉
𝜉 =0,02 olarak alınmıştır.

Şekil 2. TMD ile kontrol edilen 4 katlı kayma çerçevesi modeli
TMD’nin sönüm, rijitlik ve kütle parametrelerinin üst sınırları sırasıyla 𝑐̅
7.5𝑥10 𝑁𝑠/𝑚,
𝑘
1.0x10 N/m, toplam yapı kütlesinin %6’sı olarak 𝑚
2.88𝑥10 𝑘𝑔 alınmış olup alt
sınırları sıfırdır. Bu koşullar altında md, cd ve kd. değerlerinin optimal değerlerini bulmak için
en üst katın ivmelerinin karesel ortalaması 𝜎
( 𝑓 , en üst katın deplasmanlarının karesel
ortalaması 𝜎
𝑓 ve katların göreli deplasmanlarının karesel ortalamasının toplam değeri
∑ 𝜎 𝑓 Differential evolution (DE) algoritması kullanılarak ayrı ayrı minimize edilmiştir.
Optimum TMD parametrelerinin bulunmasından sonra TMD-yapı sistemi El Centro (NS)
depremi altında test edilmiştir. Sunulan örnekte bulunan sonuçlar literatürdeki Den Hartog [6],
Warburton [22] ve Sadek vd. [23]’in sundukları yöntemlerle kıyaslanmıştır. Seçilen dört katlı
yapı modeli için, söz konusu önerilen yöntemle ve bu yöntemlerle hesaplanan TMD
parametreleri aşağıda Çizelge 1’de özetlenmiştir. Görüldüğü gibi bu üç amaç fonksiyonu için
kütle miktarı bütün tasarımlar için aynı miktarda iken, sönüm ve rijitlik katsayılarında
farklılıklar görülmektedir.
Optimal tasarım parametreleri 𝑓 , 𝑓 𝑓 amaç fonksiyonuna göre belirlenmiştir. Amaç
fonksiyonunun tasarım adımlarına göre değişimini ve optimal değere yakınsaması Şekil 3’de
görülmektedir. Optimizasyon sırasında TMD’nin tasarım parametrelerinin tasarım adımlarına
göre değişimi Şekil 4’de gösterilmiştir. Şekil 4’de görüldüğü gibi TMD kütlesi kütle miktarının
en üst sınırına yakınsamaktadır.
Çizelge 1. Optimum TMD parametreleri
Den Hartog
(1956)

Warburton
(1982)

Sadek vd.
(1997)

Mevcut
Çalışma
(Min 𝑓 )

Mevcut
Çalışma
(Min 𝑓 )

Mevcut
Çalışma
(Min 𝑓 )

𝑚 (kg)

28800

28800

28800

28800

28800

28800

𝑘 (N/m)

646591

614821

577562

665037.68

582546

562682

𝑐 (Ns/m)

40313.50

40313.50

75274

43891.34

42031.10

45986.20

TMD
Parameters
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(a)
(b)
(c)
Şekil 3. Amaç fonksiyonları (a) 𝑓 , (b) 𝑓 , ve (c) 𝑓 ’ün tasarım adımlarına göre değişimi

(a)

(b)

(c)
Şeki 4. 𝑓 , 𝑓 and 𝑓 . amaç fonksiyonları için (a) TMD’nin kütlesi 𝑚 , (b) TMD’nin rijitlik
katsayısı 𝑘 (c) TMD’nin sönüm katsayısı 𝑐 ’nin tsarım adımlarına göre değişimi
Şekil 5 𝑓 , 𝑓 ve 𝑓 amaç fonksiyonlarının minimizasyonu sonucu elde edilen optimum TMD
parametreleri için en üst katın mutlak ivmelerinin transfer fonksiyonun büyüklüğü |𝐻 |, en
üst katın deplasmanlarının karesel ortalamasının transfer fonksiyonunun büyüklüğü |𝐻 | ve
en alt katın katlar arası göreli deplasmanının transfer fonksiyonunun büyüklüğün |𝐻 |’in
dairesel dış frekansa göre değişimini göstermektedir. Şekil 5’den de anlaşılacağı üzere her üç
fonksiyon kullanılarak tasarlanan TMD, |𝐻 |, |𝐻 | ve |𝐻 | fonksiyonlarını etkili bir şekilde
azaltabilmiştir. Özellikle ivme tabanlı olan 𝑓 fonksiyonu deplasman tabanlı olan 𝑓 ve 𝑓 amaç
fonksiyonlarından tasarım parametreleri açısından kısmen farklı olsa da yapının tepkisini
azaltımı konusunda diğer iki fonksiyonla yakındır. Bu sebeple birleriyle sonuçlar son derece
tutarlıdır.
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(a)

(b)

(c)
Şekil 5. 𝑓 , 𝑓 ve 𝑓 amaç fonksiyonları için (a) 4. Katın mutlak ivmesinin transfer
fonksiyonun büyüklüğünü |𝐻 | (b) 4. Katın deplasmanının transfer fonksiyonu |𝐻 | (c) 1.
Katın katlar arası göreli deplasmanının transfer fonksiyonunun büyüklüğü |𝐻 |
Şekil 6’da 𝑓 , 𝑓 ve 𝑓 amaç fonksiyonlarının minimizasyonu sonucu sonucu tasarlanan TMD
tasarımı neticesinde El Centro (NS) ivme kaydı altındaki kayma çerçevesi için elde edilen pik
deplasmanlar, pik mutlak ivmeler, katlar arası göreli pik deplamanların oranı (IDR), her bir
katın deplasmanlarının kasel ortalamalarının karekökü (RMSD) ve her bir katın ivmelerinin
karesel ortalamalarının karekökü (RMSA) ifadelerinin kat seviyelerine göre değişimlerini ve
literatürdeki iyi bilinen diğer metotlarla (Den Hartog [6], Warburton [22] ve Sadek vd. [23] )
kıyaslanması görülmektedir. Şekil 6 da görüldüğü üzere her üç amaç fonksiyonuyla tasarlanan
TMD, El Centro (NS) ivme kaydı etkisi altındaki yapının tepkisini indirgemede son derece
etkilidir. Söz konusu bu azaltmaların % olarak değişimi Çizelge 2’de görülmektedir.

(a)
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(b)

(c)

(d)

(e)
Şekil 6. 𝑓 , 𝑓 ve 𝑓 amaç fonksiyonları için (a) pik mutlak kat deplasmanları (b) pik kat
deplasmanları, (c) pik katlar arası göreli deplasman oranları (IDR) (d) kat deplasmanlarının
karesel ortalamalarının karekökü (RMSD), (e) kat ivmelerinin karesel ortalamalarının
karekökü (RMSA) ve literatürdeki diğer metotlarla kıyaslanması
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Şekil. 7. 4. Kat mutlak ivmesinin transfer fonksiyonunun büyüklüğü |𝐻
frekansı ve TMD parametrelerine göre değişimi

|’nin dış etki

Şekil 8. 4. Kat deplasmanının transfer fonksiyonunun büyüklüğü |𝐻 |’nin dış etki frekansı
ve TMD parametrelerine göre değişimi
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Şekil 9. 4. Kat deplasmanının transfer fonksiyonunun büyüklüğü |𝐻 |’nin dış etki frekansı ve
TMD parametrelerine göre değişimi
Çizelge 2. El Centro (NS) depremi için önerilen yöntemden elde edilen sonuçlar ve diğer
metotlarla karşılaştırılması
Önerilen Metot
Min (f1)
Yapı Tepkisi

Kat

Kontrol

Min (f2)

Numarası

Edilmeyen

Min (f3)
Değer

4

0,157

Pik mutlak ivme
(m/s2)

4

7,13

Pik IDR

1

EL Centro (NS)

Pik deplasman (m)

RMSD (m)

RMSA (m/s )
2

0,0191

4

4

2,1868

(%)

0,0926

41,019

0,097

38,217

0,091

42,038

6,733

5,568

6,74

5,470

6,73

5,5,610

0,0128

32,984

0,0132
0,0128

0,067

Azaltma

30,890
60,000

0,0272

59,403

0,026

61,194

1,295

40,781

1,31

Değer

Azaltma
(%)

Warburton (1982)

Değer

Azaltma
(%)

Sadek et al. (1997)

Değer

Azaltma
(%)

0,0931

40,701

0,0919

41,465

0,1031

34,331

6,73

5,610

6,751

5,316

6,746

5,386

0,0128

32,984

0,0092

39,211

0,0056

25,333

0,0265

60,448

0,0264

60,597

0,0292

56,418

1,303

40,415

1,333

39,043

1,32

39,638

32,984

0,0268

1,329

Den Hartog (1956)

39,226
40,025

Şekil.7-9’de |𝐻 |, |𝐻 | ve |𝐻 | trasnfer fonksiyonlarının her üç amaç fonksiyonu için
hesaplanan tasarım parametresi (𝑚 , 𝑐 and 𝑘 ) ve bunların dış etki frekansına göre değişimi
üç boyutlu olarak görülmektedir. Diğer iki optimum TMD parametresi sabit tutularak çizilen
grafiklerde tasarım parametrelerinin değişimi görülmektedir. Şekil 7-9’de görülen 3D
grafiklerden de anlaşılacağı üzere transfer fonksiyonu parametrenin optimum değerine
yaklaşırken minimum değere yaklaşmaktadır. TMD kütlesinin değişimi incelendiğinde amaç
fonksiyonları 28800 kg değerinde minimum olmuştur. Aynı durum 𝑐 and 𝑘 değerlerinin
değişimi içinde görülmektedir. Bu değerlerin optimum olduğu değerlerde amaç fonksiyonları
minum değerini almıştır. Bu durum optimum olarak tasarlanmış TMD parametrelerin tepki
fonksiyonlarının davranışını azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.
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SONUÇLAR
Bu çalışmada rijitlik düzensizliğine sahip bir kayma çerçevesinde TMD parametreleri olan
kütle, rijitlik ve sönüm parametrelerinin optimum değerlerini bulmak amacıyla Differential
evolution (DE) optimizasyon algoritması kullanılarak bir TMD tasarım yöntemi sunulmuştur.
Bu yöntem kullanılarak en üst katın ivmelerinin karesel ortalaması, en üst katın
deplasmanlarının karesel ortalaması ve katların göreli deplasmanlarının karesel ortamlarının
toplam değeri olan üç amaç fonksiyonu belirli, ksıtlar altında minimize edilmiş, buluna farklı
TMD tasarımlarının etkinliğini test etmek amacıyla sistem El Centro (NS) deprem kaydı
kullanılarak zaman tanımlı alanda test edilmiştir. Söz konusu bu optimizasyon esnasında
TMD’nin kütlesi, rijitlik ve sönüm katsayısı değişimleri tasarım adımlarına göre gösterilmiştir.
Hesaplanan TMD parametrelerinin etkinliğini anlamak amacıyla en üst katın mutlak ivmesinin
transfer fonksiyonunun büyüklüğü, en üst katın deplasmanının transfer fonksiyonun büyüklüğü
ve en alt katın göreli deplasmanının transfer fonksiyonunun büyüklüğü tetkik edilmiştir.
Önerilen yöntemle literatürdeki iyi bilinen bazı yöntemlerle kıyaslamak için katların pik
deplasmanları, pik mutlak ivmeleri, pik katlar arası göreli deplasman oranları (IDR), her bir
katın deplasmanlarının karesel ortalamasının karekökü (RMSD) ve her bir katın ivmelerinin
karesel ortalamalarının karekökü değerleri (RMSA) El Centro ivme kaydı kullanılmıştır. Bu
çalışmadan çıkarılacak sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir,
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[3]
[4]

[5]
[6]

Literatürde, TMD tasarımı için kulan birçok yöntemde sadece rijitlik ve sönüm
optimizasyonu yapılmaktadır. Bu çalışmada ayrıca kütle parametresi de optimize
edilmiştir.
Yerleşim ve alan kısıtları sebebiyle tasarımda genellikle TMD’ nin kütle oranı genellikle
% 5 oranını geçmemektedir [24]. Bu çalışmada optimize edilen TMD kütle oranının üst
limiti % 6 olarak seçilmiştir. TMD kütlesinin optimizasyonu göz önüne alındığında
çalışmadaki bütün tasarımlar için bu kütle en üst sınıra yakınsamıştır. Sonuçların
doğrulanması için tasarlanan TMD ‘nin literatürdeki iyi bilinen diğer yöntemlerle
kıyaslanması açısında son derece önemlidir.
İvme ve deplasman tabanlı amaç fonksiyonları dikkate alınırsa, hesaplanan TMD
parametreleri birbirinden az da olsa farklı olasına rağmen etki açasından birbirleri ile
tutarlıdırlar.
Differential evolution (DE) algoritması kullanılarak optimum TMD tasarımı sağlayan
yöntem son derece etkili, güvenilir ve uygulama açısından oldukça kolay bir yöntemdir.
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ABSTRACT
In recent years, new composite materials in the class of Graphene and Hexagonal Boron
Nitride-based (HBN) material studies are given the emphasis. These materials with their
unique mechanical and physical properties are used in advanced studies in different fields of
science and engineering. In general, high strength, low weight, conductivity and advanced
flexible capabilities, as well as the construction of adverse weatherproof structures, preventing
corrosion by reducing water and oxygen molecule transfers by surface coating, avoiding rust,
food decay can be mentioned as different potentials as well. For clean water supply,
membrane applications can be integrated on the garment or body due to the lightness provided
in the macro and nano size range, and the high energy retention levels are as green as the
groundbreaking designs in charging technology. These designs are planned to replace the
existing designs in future periods. In this study, the production techniques, industrial
applications and various comparisons of Graphene and HBN materials are provided.
Keywords: Graphene, Hexagonal Boron Nitride, Synthesis
ÖZET
Son yıllarda yeni kompozit malzemeler sınıfında yer alan grafen ve hegzagonal bor nitrür
(HBN) esaslı malzeme çalışmalarına ağırlık verildiği görülmektedir. Eşsiz mekanik ve fiziksel
özellikler barındıran bu malzemeler farklı bilim ve mühendislik alanlarında ileri düzey
çalışmalarda kullanılmaktadır. Genel olarak yüksek mukavemet, düşük ağırlık, iletkenlik ve
ileri esneme kabiliyetlerinin yanı sıra, olumsuz hava koşullarına dayanıklı yapıların inşası,
yüzey kaplama ile su ve oksijen molekül transferlerini azaltarak paslanmayı önleme, gıda
çürümelerinin önüne geçme gibi farklı potansiyelleri de taşıdığı anlaşılmaktadır. Temiz su
temini için membran uygulamaları, makro ve nano boyut aralığında sağladığı hafiflik
sebebiyle giysi veya vücut üzerine entegre edilebilmesi ve enerji tutma seviyelerinin yüksek
olması şarj teknolojisinde çığır açan tasarımlar gibi çevreci olarak tanımlanan bu tasarımların
gelecek dönemlerde mevcut tasarımların yerine geçmesi planlanmaktadır. Bu çalışmada
grafen ve HBN esaslı malzemelerin üretim tekniklerine, endüstriyel uygulamalarına ve çeşitli
karşılaştırmalara yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Grafen, Hegzagonal Bor Nitrür, Sentezleme
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GİRİŞ
Grafen basit olarak tanımlandığında sp2 melezleşmesi yaparak iki boyutlu
düzenlenmiş bal peteği yapısındaki karbon atomlarıdır. Grafen, grafitin tek atom
kalınlığına indirgenmiş halidir [1]. Grafen malzemesinin bilim dünyasında ses
getirdiği en önemli çalışma Geim ve Novoselov’un 2004 yılında yaptıkları ve
kendilerine sonradan Nobel ödülü kazandırdığı çalışmadır. Bu tarih itibariyle bilim
dünyasında, mühendislik ve endüstriyel uygulamalarda ilgi görmüştür [2]. Konu
hakkında daha eski çalışmalara bakıldığında İngiliz kimyager Benjamin Brodie
tarafından yapılan gözlem ile başlanılabilir [3]. Brodie’nin 1859 yılında yaptığı
çalışması yeni bir karbon şeklinin ortaya çıkarılmasına dayanıyordu [4]. Grafen
tarihinin bir sonraki önemli adımı 1948'de G.Ruess ve F.Vogt tarafından bir
transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ızgarası üzerinde grafen oksit
süspansiyonunun bir damlasının kurutulması ile olmaktadır [5]. Bu çalışmalara Ulrich
Hofmann grubu tarafından devam edildiği görülmektedir. 1962'de, o ve Hanns-Peter
Boehm, en aza indirgenmiş grafit oksit parçalarını aramış ve bir kısmını tek tabakalı
olarak tanımlamıştır [6].
Hegzagonal bor nitrür (h-BN) malzemesi ise yapısal olarak grafite, görünüm olarak ise
alüminaya çok benzer. Grafitten temel farkı beyaz oluşu ve yüksek elektrik direncidir.
Bu nedenle h-BN malzemesi “beyaz grafit” olarak da adlandırılır [7]. H-BN doğada
bulunamaz. İlk olarak 1842 yılında ergimiş borik asit ve potasyum siyanürün
reaksiyona sokulması ile üretilmiştir, ancak 1950’lere kadar ticari üretimi mümkün
olmamıştır. Bor oksitler ve borik asidin amonyak veya üre ile reaksiyonunu
gerçekleştirerek 900-1500°C aralığında bor nitrür üretmek için birçok yöntem
kullanılmıştır [8].

Şekil 1. (a) Hegzagonal bor nitür yapısı (b) Grafit yapısı [7]

Şekil 2. Grafen tek atom kalınlığında yapısı [9]
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GRAFEN VE H-BN MALZEMELERİNİN ÖZELLİKLERİ
Her iki malzemede grafite yapısal olarak benzemesine rağmen özellik olarak birbirinden
farklılık göstermektedir. Altıgen bal beteği kafes atomik katmanları ile iki boyutlu olan bu
malzemeler elektriksel olarak tamamen farklıdır. Grafen tipik bir iletkenken h-BN malzemesi
yalıtkandır.
Grafen Malzemesinin Özellikleri
Grafen günümüzde dünya üzerinde her geçen gün popüler olmaya ve önem kazanmaya
başlarken bunun en önemli sebebi ince hafif bir malzeme olmasına rağmen elmas ve çelikten
daha sağlam elektrik iletkenliği çok iyi, ışığı %98 oranında geçiren, deforme olmadan
rahatlıkça bükülebilen ve istenilen şekillere sokulabilen bir malzemedir. Grafen malzemesine
duyulan ilginin bir diğer nedeni de grafenin teknolojik uygulamalarda kullanılabilme
potansiyelidir. Grafen yapısında karbon atomları 2s ve 2p orbitallerinin birleşimi ile 120
derece açılı sp2 melezleşmesi yaparken boşta kalan pz orbitalleri ise grafenin elektronik
özelliklerini belirleyerek ona sıra dışı özellikler kazandırır. Grafende iki atom arasındaki
uzaklık 1.42 Angstromdur. Saydam olan grafen çelik ile kıyaslandığında 6 kat hafif olup,
yoğunluğu ise 6 kat daha düşüktür. Ayrıca çelikten 6 kat daha sert fakat 13 kat daha fazla
esneme yeteneğine sahiptir [10]. Grafenin diğer özelliklerine bakılırsa;
 Herhangi bir döndürme işlemine gerek duymaksızın karbon nanotüpler kadar kuvvetli
elektronik özelliklere sahip olmasına rağmen nanotüplerden daha az hacimsel yer
kaplaması,
 C atomunun küçüklüğü dolayısıyla kullanımı avantajlı olması,


Kimyasal olarak çok reaktif bir malzeme olmaması,



Yüksek sıcaklık direnci, yüksek termal iletkenlik ve yüksek gerilme direncine sahip
bir malzeme olması şeklinde özetlenebilir [11].

Hegzagonal Bor Nitrür (h-BN) Malzemesinin Özellikleri
Bor nitrür yapısının üç farklı kristal formundan biri olan h-BN tabakalı bir yapıya sahiptir.
Diğer formlara bakılırsa kübik formu “c-BN”, ve vürtzit bor nitrür “w-BN” olarak
adlandırılır. Kübik formu elmasa yapısal olarak çok benzer. Elmastan sonra en yüksek sertlik
değerine sahiptir. Vürtzit formu ise bor nitrür formlarından yüksek yoğunluklu formudur.
Hegzagonal bor nitrür ise beyaz renkte, zehirsiz, kaygan, inert (tepkimeye girmeyen) bir
malzemedir. 2 boyutlu h-BN yüzeyi grafenin kafes yapısına çok benzemesine rağmen
pürüzsüzdür. Dokunulduğunda ipeksi bir dokunuş his verir. Seramik malzemeler içinde en
düşük yoğunluğa sahiptir. Hegzagonal bor nitrür malzemesi çok kolay işlenebilir. Bu özelliği
ile malzeme maliyetinde iyileştirme gerçekleşmiş olur. Hegzagonal bor nitrür malzemesi;
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Çok yüksek sıcaklıklara dayanabilirliği,



Isıl şoklara karşı kararlı formu,



Mükemmel elektrik yalıtkanlığı,



Isı iletkenliği (bakır kadar),



UV ışınlarını yansıtma özelliği şeklinde özetlenebilir [7].
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GRAFEN VE H-BN ELDE EDİLMESİ (SENTEZİ)
Grafen Sentezi
Grafen doğada serbest halde bulunmaz, sentezlenmesi gerekir. Sentezleme işlemi
temel olarak 2 ana gruba ayrılır. Bu sentezleme işlemleri aşağıdan yukarıya ve
yukarıdan aşağıya şeklindedir.

Şekil 3. Grafen Sentez Teknikleri [12]
Yukarıdan aşağıya sentezleme yönteminde, çeşitli mekanik ve/veya kimyasal
yöntemler kullanarak, malzemeye enerji verilmesi sonucunda malzemenin nano
boyuta kadar inebilecek küçük parçalara ayrılması esas alınmaktadır. Grafitin grafit
oksite yükseltgenmesi ve daha sonra kuvvetli indirgeyici yardımıyla (hidrazin ve
hidrokinon) grafen tabakalarına indirgenmesi işlemi olarak bilinen indirgenmiş grafit
oksit yöntemi bu sentezleme tekniklerinden yaygın olanlarındandır [13]. Diğer bilinen
bir yukarıdan aşağıya sentezleme yöntemi de yapışkan bant (eksfoliasyon) yöntemidir.
Bu yöntemde yüksek saflıkta grafit kullanılarak aradaki zayıf bağların kırılmasıyla
grafit hammaddesinden grafen elde edilebilmektedir [14]. Burada grafenin
paketlenmiş ve van der vaals bağları ile birbirine bağlanmış hali olan grafit
indirgenerek grafen elde edilir.

Şekil 4. Grafen ve Grafen Oksit [15]
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Aşağıdan yukarıya sentezleme işlemi; atomik veya moleküler boyuttaki yapıları kimyasal
reaksiyonlar ile büyüterek parçacık oluşumunun atom inşa edilerek gerçekleştirilmesi
işlemidir [13]. Bu sentezleme işlemlerinde en yaygın olarak kullanılan yöntem kimyasal
buhar biriktirme (chemical vapor deposition) yöntemidir. CVD olarak bilinen bu yöntemin
tercih edilmesinin en önemli sebebi diğerlerine göre daha ucuz, verimli, tekrarlanılabilir bir
sentezleme metodu olmasıdır. CVD yönteminin dezavantajları ise, her altlık üzerine depolama
yapılamaması (600°C ve üzeri sıcaklıklardaki kaplama altlıkları için uygundur) ve yüksek
buhar basıncının elde edilememesidir [16-17]. CVD tekniğinde malzeme veya kimyasal
bileşikler buharlaştırılır ve bunlar sıcak yüzeyler üzerinde ayrıştırılır. Doğrudan depolama
veya buharlaştırılan malzemeden farklı yeni bir ürün elde etmek için kimyasal reaksiyonla
depolama şeklinde de olabilir ve meydana gelen ürünler, yüzey üzerine ince film olarak
depolanır [18]. Diğer bir aşağıdan yukarıya sentezleme işlemi de epitaksiyel büyütme
yöntemidir. Bu sentezleme temel olarak grafen bir alttaş üzerinde büyütülür.
Diğer sentezleme yöntemlerine bakarsak karbon nano tüplerinin eksenel açılması ve arcdischarge metodu örnek verilebilir. Karbon nano tüplerinin eksenel açılması yönteminde,
karbon nano tüpler çeşitli metotlar yardımıyla karbon nano şeritlere dönüşür. Burada
kullanılacak olan karbon nano tüplerin duvar sayıları bizim için önem arz etmektedir. Çünkü
bu duvar sayısı elde edilecek grafenin tek veya çok katmanlı olmasını belirlemektedir [19].
Güncel metotlardan olan biri olan arc-discharge metodunda ise, yüksek saflıktaki grafit
üzerinden doğru akım geçirilmektedir. Bu metoda buffer gazı kullanılır. Kullanılan bu buffer
gazı grafenin karakterine etki ettiği ve gaz oranının değişimi ile farklı üretimler
gerçekleşebileceği gözlemlenmiştir.
Bütün bunların dışında grafenin üretimi için daha az yaygın birçok metot bulunmakta fakat
verimliliklerin düşük olması, maliyetlerin artması, üretilen grafenin temel metotlarla
üretilenlere göre özelliklerinin tatmin edici seviyede olmaması gibi nedenlerle kabul
görmemektedir.
Hegzagonal Bor Nitrür (h-BN) Sentezi
Hegzagonal bor nitrür malzemesi de grafen gibi doğada bulunamadığından sentezlenmesi
gerekir. Hegzagonal bor nitrür sentezleme işleminde temel olarak 3 yöntem kullanılmaktadır.
Bu yöntemler;
 Nitrürleme


Bor oksidin karbotermik redüksiyonu



Bor nitrürün pirolitik üretimi olarak sınıflandırılabilir.

Nitrürleme yönteminde, susuz borik asit ve amonyakın inert gaz altındaki reaksiyonu ile işlem
gerçekleştirilir [20]. İşlem temel olarak bor oksitin amonyak gazı ile inert dolgu malzemesinin
(çoğunlukla trikalsiyum fosfat) varlığında nitrürlenmesi işlemidir. Bu gerçekleşen reaksiyon
sonrası saflaştırma ve kristalizasyon amacıyla ısıl işlem de uygulanır [21].
Dünyada en yaygın kullanılan yöntem olan bor oksidin karbotermik redüksiyonunda, susuz
borik asit, karbon ve azot ile reaksiyona sokulur. Bu metod 2 aşamada gerçekleşir. İlk olarak
susuz borik asit karbon ile redüklenir. Ardından redüklenen bor azot ile h-BN oluşturur.
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Diğer bir üretim tekniği olan bor nitrürün pirolitik üretiminde, h-BN’nin grafit
substratlarla yaptığı reaksiyonlar sonucu ortaya koyulan kimyasal buhar prosesi
içermektedir. Temel hammaddeler, bor hidrür gibi yüksek saflıktaki gazlar, azot
amonyak ve hidrokarbondur. Reaksiyon ürünü olan bor nitrür buharı grafit substrat
üzerinde toplanır ve malzeme substrat üzerinden kazınır. Pirolitik bor nitrür üretim
yöntemi ile %99’a varan saflıkta, porsuz ve yoğun kaplamalar elde edilmesine
rağmen, yüksek maliyeti ve kaplama kalınlığının sınırlı olması yöntemin
dezavantajlarındandır [22].

GRAFEN VE H-BN KULLANIM ALANLARI
Her iki madde de kendine ait mükemmel özellikleri ile birçok alanda yapılan
çalışmalarda kendilerine yer bulmuşlardır. Bu alanlarda ileride kullanılarak gerek
maliyet, gerek ağırlık olmak üzere birçok alanda iyileştirmeler yaparak, günümüzde
kullanmış olduğumuz bazı malzemelerin yerini alacaktır. Grafen ve H-BN
malzemelerin biyomedikalden, sensörlere kadar birçok alanda kullanıldığı
görülmektedir. Kendine özgü mekanik ve kimyasal özelliklerin avantajı ile yüksek
mukavemet, iletkenlik ve esneklik istenen çoğu uygulamada tercih edilmektedir. Bu
uygulamalardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:
Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre gemi ve araçların
paslanmaya maruz kalan bölümlerini paslanmayacak bir biçimde üretebilecek boya
kaplama malzemeleri grafen esaslı olarak üretilmektedir. Benzer olarak bu tekniğin
yiyeceklerin raf ömrünü arttıracak şekilde korunmasını sağlayan ambalaj
teknolojisinde de kullanıldığı görülmektedir.
Bir diğer dikkat çeken çalışma da grafen malzemesinin enerji depolama birimlerinde
kullanılmasıdır. Bu sayede geleneksel bir lityum iyon pilin ömrünün önemli ölçüde
artırılabildiği; bunun da cihazların daha hızlı şarj edildiği ve sonuçta enerjinin daha
uzun süre tutulabildiği sağlanmıştır.
Bunların dışında tıbbi cihaz, transistor, sensör ve membran uygulamaları da bu
malzemelerin kullanım alanları içerisinde yer almaktadır.
Grafen Kullanım Alanları


Biyomedikal (akıllı implant, biyosensörler, tıbbi cihazlar)



Kompozit Malzemeler (paslanmaya karşı direnç, kurşungeçirmez malzeme,
hava koşullarına dayanaklılık, raf ömrünü uzatma, spor, hafif olması ile birlikte
daha mukavemetli, kompozit uçak kanatları)



Elektronik (dokunmatik ekranlarda kullanım, bilgisayar devrelerinde hızlanma,
giyilebilir teknoloji, transistor, çipler)



Enerji (piller, süper kapasitör, enerji depolama, membran)



Sensörler (gıda israfına azaltma, mahsul koruma) [23]
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Hegzagonal Bor Nitrür Kullanım Alanları
H-BN kendine has özellikleri ile metalürji, kimya elektronik gibi birçok sektörde
iyileştirme için kendine kullanım alanı bulmuştur.


Biyolojik Uygulamalar (tümör algılama, ilaç DNA/RNA iletimi)



Suda çözünürlük



Mikroelektronik



Nanofotonikler



Mekanik Güçlendirme (dolgu malzemesi)



Termal İletkenlik Güçlendirme



Foto, Elektro Kataliz



Hidrojen Depolama



Su Temizleme



Kozmetik



Seramik ve Cam Endüstrisi [24]

GRAFEN TABANLI H-BN
Ele alınan bu iki malzemenin eşsiz özelliklerinin birleşimi ile daha iyi karmaşık bir
malzemenin elde edilip edilemeyeceği şu anda bilim insanlarının çalışmalarında kendine yer
bulmaktadır. İki malzemede altıgen bal peteği kafes atomik katmanları ile iki boyutlu
malzemelerdir. Yapısal benzerliklerine rağmen, iki malzeme elektriksel olarak tamamen
farklıdır. Biri yalıtkan diğeri iletken iki malzemenin birleşimi ile yarı iletken grafen tabanlı
hegzagonal bor nitrür adında yeni bir malzeme üzerinde çalışıldığı gözlemlenmektedir.
Grafendeki sıfır bant boşluğu nanoelektronik cihazların yapımında grafenin uygulanmasını
engellemiştir, çünkü bu cihazlar geçerli bir şerit boşluğu gerektirmektedir, C malzemeleri ve
h-BN, eşleşen kafes sabitlerine sahiptir. Grafenin elektronik yapısını ve enerji bandını
düzenlemek için bir grafen / h-BN heteroyapısı oluşturarak, grafenin optoelektronik cihazlara
uygulanması hedeflenmektedir. Bu hetero yapıya sahip malzemeye h-BNC olarak adlandırılır.
Yüksek iletken grafenden yarı iletken h-BNC'ye ve son olarak da h-BN'yi yalıtmaya kadar
kontrol edilebilir bir geçiş yoluyla ayarlanması mümkün olmaktadır [25].

SONUÇ
Yapılan bu çalışmada ile grafen ve h-BN ele alınmıştır. Tarihçesi, özellikleri, elde edilişi ve
endüstriyel kullanım alanları açıklanmıştır. Gelecekte girebilecekleri sektörler incelenmiştir.
Bu iki malzemenin ortak çalışması olan h-BNC malzemesinden bahsedilmiştir.
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YÜKSEK MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN
ÇÖZÜMÜNDE TAMAMLAYICI FONKSİYONLAR YÖNTEMİNİN
KULLANILMASI
Hakan Pekel1, Hasan Ocak1 ve Mert Ramazan Oruç1
1
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde
ABSTRACT
In some problems the assumption yields a two-point boundary value problem with a
governing ordinary differential equation of variable coefficients. Since general analytical
solutions of such equations especially for higher order ones are not available a numerical
analysis method is employed. One of them is known as Complementary Functions Method
(CFM). The main idea of the method is to reduce the boundary value problem to an initialvalue problem. The problem considered is written in canonical form to transform a set of n
linear ordinary differential equations. The homogeneous and particular solutions are obtained
using matrix calculations. This study gives the accurate numerical results for some special
cases using the Fortran’s subroutines. The second order differential equation mechanical
problems considered here.
Keywords: Complementary functions method, canonical form, boundary value problems.
ÖZET
Bazı problemlerde, varsayım değişken katsayıların normal diferansiyel denklemiyle iki
noktalı bir sınır değer problemi ortaya çıkarmaktadır. Bu gibi denklemlerin genel analitik
çözümleri, özellikle yüksek dereceli olanlar için mevcut olmadığından, sayısal bir analiz
yöntemi kullanılır. Bunlardan biri Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) olarak bilinir.
Yöntemin temel fikri, sınır değer problemini başlangıç değer problemine indirmektir.
Düşünülen problem, bir n doğrusal adi diferansiyel denklem grubunu dönüştürmek için
kanonik biçimde yazılmıştır. Homojen ve özel çözümler, matris hesaplamaları kullanılarak
elde edilir. Bu çalışma, Fortran’ın alt rutinlerini kullanan bazı özel durumlar için kesin sayısal
sonuçlar vermektedir. Burada ikinci mertebeden diferansiyel denklem tarafından idare edilen
mekanik problemler ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi, kanonik form, sınır değer problemleri
GİRİŞ
Sayısal yöntemler bazen çözümü zor olan problemler veya basit bir çözüm yoluna ulaşmak
için çoklu değişkenlerle kullanılmaktadır. Tamamlayıcı Fonksiyon Yöntemi (TFY) de bu
yöntemlerden biri olarak sınıflandırılır. Yöntemdeki anahtar kelime indirgemedir. Örneğin,
dördüncü mertebeden bir diferansiyel denklem varsa, bazı değişken düzenlemeler sonrası
birinci dereceden diferansiyel denklemlere dönüştürülür. Aynı zamanda, dört adet sınır şartı
çözüm için gereklidir.
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İki noktalı sınır değer problemlerinin çözümleri Roberts ve Shipman [1] tarafından
incelenmiştir. Doğrusal diferansiyel denklemlerin çözümlerinden farklı olarak Agarwal
çalışmasında doğrusal olmayan teorileri incelemiştir ve bir yaklaşım geliştirmiştir [2]. Mevcut
çalışma kapsamında doğrusal diferansiyel denklemler TFY kullanılmıştır. Burada literatürde
yer alan birkaç çalışmaya yer verilmiştir.
Tütüncü ve Temel [3] TFY kullanarak silindir, disk ve kürelerin gerilme analizlerini
incelemişlerdir. Çalışmalarında beşinci dereceden Runge-Kutta yöntemini kullanmışlardır.
Elde ettikleri sonuçların elastik sınır değer problemlerinde hassas olduğu görülmüştür. Bu
2013 yılında aynı yazarların termoelastik analiz için TFY’ni uyguladıkları bilinmektedir [4].
TFY’nin başka bir uygulaması da Yıldırım tarafından transfer matris yöntemini de kullanarak
yaylar için serbest titreşim analizi olmuştur [5]. Bu çalışmada, tamamen 11. dereceden
doğrusal diferansiyel denklemler ele alınmıştır. Onun çalışma sonuçları ile seçilen referans
çalışma ile sonuçlarının tutarlı olduğu görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı ikinci dereceden doğrusal diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünü
belirlemektir. TFY, Fortran programları yazılarak başarıyla uygulanmıştır. Sayısal sonuçlar
Mathematica programı tarafından elde edilen analitik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu
yöntemin iki noktalı sınır değer problemleri için yararlı, basit ve doğru çözümler verdiğini
açıkça görülmüştür.
TAMAMLAYICI FONKSİYONLAR YÖNTEMİ (TFY)
TFY, iki noktalı sınır değer problemi çözümünü basitleştirmek için kullanılır problemi
başlangıç değer problemlerine dönüştürmek için kullanılır. İkinci dereceden bir diferansiyel
denklem birinci dereceye indirgenir. Daha yüksek mertebeden olanlar ise en son birinci
derece olacak şekilde sıra ile indirgenir. Bu yöntem çözümü ilk seferde zor olan veya
ulaşılamayan veya çok uzun işlem zamanı alan problem çözümlerinde yaklaşık fakat etkili bir
çözüm elde etmek için kullanılır. Bu çalışmada 4. Derece Runge-Kutta çözümünün bir
Fortran programına eklenmesi ile sayısal bir çözüm oluşturmaktadır. Bu konuda daha detaylı
teorik bilgiler 6-8 arası kaynaklardan elde edilebilir.
Denklem 2.1’de gösterildiği üzere bir denklem ele alalım.
(2.1)

L( y)  P ( x)

Burada L n. Dereceden doğrusal diferansiyel denklem operatörüdür. P (x) bir kuvvet
fonksiyonu olmak üzere açılımı Denklem 2.2’de verilmektedir.
L  an

dn
dx

n

 a n 1

d n 1
dx

n 1

 ...  a1

d
 a0
dx

Ya da
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(3.3)

L ( y )  a n y n  ...  a1 y ' a 0

Sembol x bağımsız bir değişkendir ve katsayıları x’in bir fonksiyonu olabilir.
TFY çözüm aşamaları 3 adımda ifade edilebilir.
Adım 1: Bilinmeyen fonksiyon y(x) değerinin bulunmasi (Denklem 2.3)
y ( x )  y o ( x )  b1 y1 ( x )  ...  bn y n ( x )

(2.3)

Burada yo(x), homojen olmayan çözüm kısmını verir ve diğer y terimleri de homojen kısımlar
için çözüm sağlar.
Adım 2: Başlangıç değer problemlerinin çözümü ile y fonksiyonlarının bulunması.
Her y terimi için bir başlangıç değeri problemi çözülür. Başlangıç şartları ise burada işleme
alınmaktadır.
Adım 3: Sınır şartları kullanılarak b sabitlerinin belirlenmesi.
Sınır şartları, sistemi idare eden diferansiyel denkleminin değerlerini karşılaması gerekir.
ÖRNEK ÇALIŞMALAR
3.1. Örnek 1
Bu bölümde Mengi’nin çalışmasından bazı örnek problemler seçilmektedir [8]. İlk problem,
Denklem 3.1’de homojen olan bir örnektir. Burada belirtilen sembol '' ikinci türeve, ve ' de
birinci türeve karşılık gelir.

(3.1)

Ve sınır şartları şu şekildedir (Denklem 3.2).
u ' (1)  1
u ' ( 2)  0

(3.2)

Örnek 1 için analitik çözüm Denklem 3.3’teki gibi elde edilir.
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4  x2
3x

(3.3)

Sayısal çözümün nasıl yapıldığı Denklem 3.4 – 3.7 arasında özetlenmiştir. Bir dönüşüm
yapmak için başka bir değişken z’yi kullanıyoruz.
z1  y ( x )

(3.4)

z2  y' ( x)

Denklem 3.5 homojen olan çözüm için x’e bağlı fonksiyonları belirtir. açıklar. Aşağıda
gösterilen formda da yazılabilir.
z '1  z 2
z '2  

(3.5)

1
1
z 2  2 z1
x
x

Veya matris formunda da yazılabilir (Denklem 3.6).

 z '1 
 
 z '2 

 0
 1
 2
x

1   z  0 
1 1
   z   0 
x  2   

(3.6)

Son vektör sıfıra eşittir. Bu problem için homojen olan bir çözüm olduğu anlamına gelir. Ve
son olarak sınır şartları Denklem 3.7 olarak yeniden yazılmıştır.
z 2 (1)   1

(3.7)

z 2 ( 2)  0

Fortran programının içine yazmak için dört alt program daha vardır, fakat kaynak kodlarına
burada yer verilmemiştir.
3.2. Örnek 2
Şimdi ikinci örnek olarak, aşağıda gösterildiği gibi homojen olmayan ikinci dereceden
bir diferansiyel denklem ele alınacaktır (Denklem 3.8)
y '' 
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1
x2

yx

(3.8)
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Ve sınır şartları Denklem 3.9’da gösterildiği gibidir.
y (1)  y ' (1)  0

(3.9)

y ( 2)  0

Örnek 2 için analitik çözüm Denklem 3.10’da gösterildiği gibi elde edilir.
x 3 4 x [  6 cos( Kx )  2 sin( K ( 2 )  log( x ))  3 2 sin( K ( x ))]

7
7[ 3 cos( K ( 2 ))  3 sin( K ( 2 ))]

(3.10)

K  0 .5 3 log

Denklem 3.11 aynı değişken z kullanarak homojen olmayan çözüm için fonksiyon
dönüşümlerini açıklar. Bu durum aşağıdaki form gibi de yazılabilir.
z '1  z 2
z '2  

1
x

2

(3.11)

z1  x

Ya da matris şeklinde yazılabilir (Denklem 3.12)

 z '1 
 
 z '2 

 0
 1
 2
 x

1   z  0 
 1
0  z    x 
 2   

(3.12)

Homojen çözümde son vektör hesaplama için kaldırılır. Ve sonunda sınır şartları Denklem
3.13 olarak yeniden yazılmıştır.
z1 (1)  z 2 (1)  0

(3.13)

z1 ( 2 )  0

Yine Fortran programının içine yazmak için dört alt program vardır.
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ÇÖZÜM SONUÇLARI
Sonuçlar Fortran alt programları kullanılarak elde edilmektedir. Çözüm aralığı 0,1’lik artışla
Seçilen 11 nokta için virgülden sonra altı hane olacak şekilde gösterilmiştir. Tablo 1’de
Örnek 1 için analitik ve TFY sonuçlarının karşılaştırılması bağıl hataları ile belirtilmektedir.
Bağıl hata gösteriminde yer alan E harfi 10 üzeri olduğu anlamına gelir.
Tablo 1. Örnek 1 için sonuçların karşılaştırılması
Nokta Analitik Sonuç

TFY Sonucu

Bağıl Hata

1,0

1,666667

1,666661

0,000360

1,1

1,578788

1,578784

0,000253

1,2

1,511111

1,511109

0,000132

1,3

1,458974

1,458973

6,85E-05

1,4

1,419048

1,419047

7,05E-05

1,5

1,388889

1,388888

7,2E-05

1,6

1,366667

1,366666

7,32E-05

1,7

1,350980

1,350980

0

1,8

1,340741

1,340741

0

1,9

1,335088

1,335088

0

2,0

1,333333

1,333334

7,5E-05

Benzer şekilde Örnek 2 için sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Örnek 2 için sonuçların karşılaştırılması
Nokta Analitik Sonuç
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TFY Sonucu

Bağıl Hata

1,0

2,984557

2,984552

0,000168

1,1

2,677730

2,677724

0,000224

1,2

2,359609

2,359604

0,000212

1,3

2,036985

2,036980

0,000245

1,4

1,715223

1,715218

0,000292

1,5

1,398646

1,398642

0,000286

1,6

1,090804

1,090801

0,000275

1,7

0,794664

0,794662

0,000252

1,8

0,512747

0,512746

0,000195

1,9

0,247225

0,247224

0,000404

2,0

0,000000

0,000000

-
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SONUÇ
Bu çalışma, doğrusal diferansiyel denklemler için iki noktalı sınır değer problemlerinin
çözümü için sayısal bir yaklaşım sağlar. Yöntem ikinci dereceden diferansiyel denklem içeren
iki problemin farklı noktalarındaki çözümlerini elde etmek için kullanılmıştır. Bunlardan biri
homojen diğeri de homojen olmayan duruma bir örnektir. Tamamlayıcı Fonksiyon Yöntemi
(TFY) ile problem tipi başlangıç değer problemine indirgenmiş ve çözüm basitleştirilmiştir.
Dördüncü dereceden Runge-Kutta kaynak kodu içeren bir Fortran programı aracılığı ile
sonuçlara ulaşılmıştır.
Elde edilen sonuçlar, TYF’nin farklı mühendislik alanlarındaki iki noktalı sınır değeri
problemlerinin çözülmesinde yararlı bir yöntem olduğunu göstermektedir. Özellikle analitik
olarak çözüme ulaşmanın zor veya uzun olacağı durumlarda düşük bağıl hata ile sonuç
verebileceği gözlemlenmiştir.
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ÇİFT YÖNLÜ FONKSİYONEL DERECELENMİŞ MALZEMELİ DAİRESEL
PLAKLARIN ÇEŞİTLİ İMPULSİF YÜKLER ALTINDAKİ ZORLANMIŞ
TİTREŞİM ANALİZİ
Beytullah TEMEL1, Ahmad Reshad NOORI2
1,2
İnşaat Mühendisliği Bölümü- Çukurova Üniversitesi, ADANA
ABSTRACT
In this study, the transient response of thick circular plates made of two-directional
functionally graded materials (2D-FGMs) subjected to various impulsive loads is examined
by the Complementary Functions Method (CFM) in the Laplace domain theoretically. The
material properties are assumed to vary continuously both in thickness and radial directions.
Governing equations are carried out based on the first order shear deformation theory (FSDT).
The fifth-order Runge-Kutta (RK5) algorithm 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. By using the presented method, highly accurate results can be
obtained, even with a coarse time increment. 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; Two-directional Functionally Graded Materials;
Circular Plates.
ÖZET
Bu çalışmada, çift yönlü fonksiyonel derecelenmiş(FD) malzemeli dairesel plakların çeşitli
impulsif yükler altındaki zorlanmış titreşim davranışı Laplace uzayında Tamamlayıcı
Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) ile teorik olarak incelenmiştir. Formülasyonda, kayma
deformasyonu etkileri göz önüne alınmıştır. TFY’ye dayalı başlangıç değer probleminin
Laplace uzayındaki çözümleri için 5. mertebe Runge-Kutta (RK5) algoritması kullanılmış ve
bu amaçla FORTRAN dilinde bir 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, ANSYS’in sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar neticesinde, önerilen metot 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 zaman integrasyon yöntemlerine göre daha etkin ve
üstün olduğu örnekler üzerinde gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İki Nokta Sınır Değer Problemleri; Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi
(CFM); Ters Laplace Dönüşümü; Çift Yönlü Fonksiyonel Derecelenmiş Malzeme; Dairesel
Plak.
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GİRİŞ
Son yıllarda, fonksiyonel olarak derecelenmiş plakların dinamik analizi birçok araştırmacı
tarafından ele alınmıştır. FDM dairesel plaklar, modern bilim ve teknolojinin çeşitli alanlarında,
özellikle nükleer reaktörler, kimyasal tesisler, enerji koruma cihazları, füzyon reaktörleri için,
plazma kaplamaları, uzay aracı parçaları, gaz türbinleri, motor parçaları vb. için geniş uygulama
alanlarına sahiptir (Mahamood ve ark. [1]). Genellikle, FDM'ler seramik ve metal karışımından
yapılır. Seramik, korozyon direncini sağlarken metal yapıyı güçlendirir. Bu özelliklerden dolayı,
FDM'ler modern mühendislik yapıları için geniş çapta uygulanmaktadır (Miyamoto ve ark. [2]).
Literatürde, plakların statik ve dinamik analizi, birçok araştırmacı tarafından birinci derece kayma
şekil deformasyon teorisi kullanılarak incelenmiştir (Mindlin ve ark. [3]; Srinivas ve ark. [4];
Dawe [5]; Dawe ve Roufaeil [6]; Irie ve ark. [7]; Lal ve Gupta [8]; Al Janabi ve ark. [9]; Liew ve
ark. [10]; Xiang [11]; Ferreira ve ark. [12]; Efraim ve Eisenberger [13]; Hosseini-Hashemi [14];
Hosseini-Hashemi [15]; Alipour [16], Zhang ve ark. [17], Wang ve ark. [18], Lal ve Ahlawat
[19]).
Literatürde FDM dairesel plakların serbest titreşimine ait birçok çalışma bulunmasına karşın,
zamanla değişen impulsif yükler altındaki zorlanmış titreşimi ile ilgili sınırlı çalışmaya
rastlanmaktadır. Yazarların bilgisine göre, çift yönlü FDM’li dairesel plakların zamana bağlı
impulsif yüklemeler altındaki zorlanmış titreşim davranışını TFY ile Laplace uzayında inceleyen
herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Çift yönlü FDM dairesel plakların 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, ANSYS’in sonuçları ile karşılaştırılmış ve
önerilen metodun etkinliği örnekler üzerinde gösterilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Şekil 1'de gösterildiği gibi, kalınlığı h(r), iç yarıçapı ri ve dış yarıçapı ro olan değişken
kalınlıktaki bir çift yönlü FD Mindlin-Reissner plağı dikkate alınmıştır.

Şekil 1. Çift yönlü FD plak
Plak malzemesi, hem kalınlık hem de radyal doğrultularda derecelenmiş olarak dikkate
alınmıştır. Malzemelerin hacimsel oranları aşağıdaki gibi seçilmiştir.
𝑉

𝑟, 𝑧
𝑉

𝑟

1

𝑟, 𝑧

𝑟

𝑟

𝑟
𝑟

𝑟

ℎ 𝑟
2𝑧
2ℎ 𝑟
ℎ 𝑟
2𝑧
2ℎ 𝑟
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𝑉

𝑟, 𝑧

𝑟

1

𝑟

ℎ 𝑟
2𝑧
2ℎ 𝑟

1

𝑟

ℎ 𝑟
2𝑧
(4)
𝑟 𝑟
2ℎ 𝑟
Burada m1, m2, c1 ve c2 birinci ve ikinci, metalleri ve seramikleri, λr ve λz radyal doğrultu ve
kalınlık boyunca hacim indekslerini göstermektedir. z-ekseni plağın orta yüzeyinde
tanımlanmış olup, kalınlık yönündeki koordinat değeridir. r koordinatı ise, plağın iç
yarıçapından dış yarıçapına doğru radyal yönde ölçülmektedir. Plağın elastisite modülü ve
kütlesel yoğunluğu r ve z doğrultularında değişmekte olup, Poisson oranı sabit (v=0.3) olarak
alınmıştır. Plak ile ilgili malzeme özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.
𝑉

𝑟

(3)

𝑟, 𝑧

1

𝐸 𝑟, 𝑧

𝐸

𝑉

𝐸

𝑉

𝐸 𝑉

𝐸 𝑉

(5)

𝜌 𝑟, 𝑧

𝜌

𝑉

𝜌

𝑉

𝜌 𝑉

𝜌 𝑉

(6)

Çizelge 1. Malzeme özellikleri
Bileşen

Malzeme

E (Gpa)

𝝆 (kg/m3)

m1

Titanyum alaşımı

115

4515

m2

Alüminyum alaşımı

70

2715

c1

Silicon carbide (SiC)

440

3210

c2

Alumina

380

3800

Plak kalınlığının değişimi aşağıdaki fonksiyon ile tarif edilmiştir.
ℎ 𝑟

ℎ 1
𝑛

(7)

𝑛𝛼
ℎ
ℎ
𝑟

1
𝛼

(8)

𝑟
𝑟
ℎ𝑖 ve ℎ0, plağın iç ve dış yarıçaptaki kalınlıkları olup, 𝜆ℎ ise, geometri sabitidir.

(9)

Ele alınan problemin zorlanmış titreşim davranışını idare eden denklemler, birinci mertebeden
kayma deformasyon teorisine dayanılarak, minimum toplam enerji prensibi ile elde edilmiş ve
bu denklemler kısmi diferansiyel denklem takımına dönüştürülüp, aşağıda verilmiştir.
𝜕𝑢
𝜕𝑟

𝜕𝜒
𝜕𝑟
𝜕𝑁
𝜕𝑟
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1
𝑟

𝑣
𝑟

𝐴

𝐷 𝑁

𝐵 𝑀

𝐴 𝐷
𝜕𝑤
𝜕𝑟
𝐴 𝑀

𝐵
𝑄
𝜒
𝐴
𝐵 𝑁

𝐴 𝐷
𝑢

𝐵

𝜒

𝐵
𝑣
𝑟

1
𝑁
𝑟

𝑣

𝑢
𝑟

(10)
𝑟
(11)

𝑣

𝜒
𝑟

(12)
𝑟

𝑝
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𝜕 𝑢
𝜕𝑡

𝐼

𝜕 𝜒
𝜕𝑡
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(14)
𝜕𝑄
1
𝜕 𝑤
𝑄
𝑝
𝐼
𝜕𝑟
𝑟 𝑟
𝜕𝑡
𝑣 1
𝜕 𝑢
𝜕 𝜒
𝜕𝑀
1 𝑣
(15)
𝑄
𝐵 𝑢 𝐷 𝜒
𝑀
𝐼
𝐼
𝜕𝑟
𝑟 𝑟
𝑟 𝑟
𝜕𝑡
𝜕𝑡
Burada 𝑢, radyal yöndeki yer değiştirme, 𝑤, orta düzlemdeki bir noktanın çökmesi, 𝜒, dönme,
𝑁 , iç kuvvetlerin radyal bileşeni, 𝑀 , iç momentlerin radyal bileşeni ve 𝑄 ise, kesme
kuvvetidir. Plak rijitlik sabitleri ise aşağıdaki gibidir.
/

𝐴
/
/

𝐵
/
/

𝐷
/

/
/

𝐸 𝑧, 𝑟
𝑧 𝑑𝑧 ; 𝐵
1 𝑣

𝑘
/

𝑣 𝐸 𝑧, 𝑟
𝑑𝑧
1 𝑣

𝑣𝐴

𝑣 𝐸 𝑧, 𝑟
𝑧 𝑑𝑧
1 𝑣

/
/

𝐸 𝑧, 𝑟
𝑧 𝑑𝑧 ; 𝐷
1 𝑣
/

𝐴

/

𝐸 𝑧, 𝑟
𝑑𝑧 ; 𝐴
1 𝑣

/

𝑣𝐵

𝑣 𝐸 𝑧, 𝑟
𝑧 𝑑𝑧
1 𝑣

𝑣𝐷

(16)

(17)

(18)

/

𝐸 𝑧, 𝑟
𝑑𝑧
2 1 𝑣

𝑘

(19)

𝐺 𝑧, 𝑟 𝑑𝑧
/

Plak ile ilgili kütlesel atalet momentleri ise Denklem 20’de verilmektedir.
/

𝐼

/

𝜌 𝑟, 𝑧 𝑑𝑧 ; 𝐼
/

/

𝜌 𝑟, 𝑧 𝑧 𝑑𝑧 ; 𝐼
/

𝜌 𝑟, 𝑧 𝑧 𝑑𝑧

(20)

/

Bu çalışmada, farklı tip impulsif dinamik yükler altındaki plakların titreşim analizi ele
alınmıştır. Bu plakların dinamik davranışları Laplace uzayında TFY yardımıyla araştırılmıştır.
TFY’ye dayalı başlangıç değer probleminin Laplace uzayındaki çözümleri için RK5
algoritması kullanılmıştır.
Zamana bağlı bir f(t) fonksiyonunun Laplace dönüşümü,
L f t   F ( s ) 



 f t e

 st

dt

(21)

0

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada s, Laplace parametresidir. Zamana bağlı birinci ve ikinci
mertebeden türevlerin Laplace dönüşümleri kapalı olarak aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

 
L  f (t )  s F ( s)  f (0)



(22)


  
L  f (t )  s 2 F ( s)  sf (0)  f (0)



(23)
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Burada 𝑓(0), başlangıç yer değiştirmesi ve f (0 ), başlangıç hızı olup, bu çalışmada başlangıç
değerleri sıfır olarak alınmaktadır. Elde edilen kısmi diferansiyel denklemlerinin (22-23)
tarifleri yardımıyla Laplace dönüşümü alınırsa, bu denklemler dönüşmüş uzayda adi
diferansiyel denklem takımı haline dönüşmektedir. Böylece, Laplace uzayında çift yönlü FD
dairesel plakların dinamik davranışını idare eden adi diferansiyel denklem takımı, kanonik
formda aşağıdaki şekilde elde edilmektedir.
𝑑𝑢
𝑑𝑟

𝑑𝜒̅
𝑑𝑟
𝑑𝑁
𝑑𝑟

1
𝑟

𝑣
𝑟

𝐴

𝐷 𝑁

𝐵 𝑀

𝐴 𝐷
𝑑𝑤
𝑑𝑟
𝐴 𝑀

𝐵
𝑄
– 𝜒̅
𝐴
𝐵 𝑁

𝐴 𝐷
𝑢

𝐵

𝜒̅

𝐵
𝑣
𝑟

𝑣

(24)

𝑢
𝑟

𝑟
(25)

𝑣

1
𝑁
𝑟

(26)

𝜒̅
𝑟

𝑟
𝑝̅

𝐼 𝑠 𝑢

𝐼 𝑠 𝜒̅

(27)

(28)
𝑑𝑄
1
𝑄
𝑝̅
𝐼 𝑠 𝑤
𝑑𝑟
𝑟 𝑟
(29)
1 𝑣
𝑑𝑀
𝑣 1
𝑄
𝑀
𝐼 𝑠 𝑢 𝐼 𝑠 𝜒̅
𝐵 𝑢 𝐷 𝜒̅
𝑑𝑟
𝑟 𝑟
𝑟 𝑟
Burada ( .̅ ) ile gösterilen ifadeler büyüklüklerin Laplace dönüşümünü göstermektedir.
Laplace dönüşüm uzayında elde edilen birinci mertebeden 6 adet adi diferansiyel denklem
takımının matris notasyonu aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
𝑑
(30)
𝛙 𝑟, 𝑠 𝐘 𝑟, 𝑠
𝐅 𝑟, 𝑠
𝐘 𝑟, 𝑠
𝑑𝑟
TFY, başlangıç şartları yardımıyla (30) denkleminin çözümüne dayanmaktadır. TFY ile sınır
değer problemi başlangıç değer problemine indirgenmektedir. Denklemin genel çözümü ise,
𝐘 𝑟, 𝑠

𝐶

𝐔

𝑟, s

𝐕 𝑟, s

(31)

şeklindedir. 𝐔 𝒎 m’inci bileşenine 1, diğerlerine sıfır değeri verilerek elde edilen homojen
çözümdür. 𝐕 ise, başlangıç şartları sıfır alınarak elde edilen özel çözümdür. Burada Cm
integrasyon sabitleri, sınır şartlarından elde edilmektedir.
Viskoelastik sistemlerde elastik-viskoelastik analojisi yardımıyla sönüm etkisi dikkate
alınabilmektedir (Boley ve Weiner [20] ). Kelvin tipi viskoelastik model için bünye ifadesi
aşağıda verilmektedir.
𝑑𝑒
(32)
𝑑𝑡
Burada G, kayma modülü, g ise malzemenin viskoz sönüm oranıdır. Deviyatörik gerilme
tansörü, 𝜎 , deviyatörik şekil değiştirme tansörü, eij ve bunun zaman göre türevinden
hesaplanır. Söz konusu yapıların viskoelastik davranışını araştırmak için elastisite sabiti, E
Laplace uzayında aşağıdaki gibi viskoelastik sabit olarak isimlendirilen Ev'ye dönüştürülür.
𝜎

2𝐺 𝑒

𝐸 𝑟, 𝑧
202

𝑔
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𝑔𝑠
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ANSYS'te birçok sönüm modeli vardır. Bu çalışmada, kütle matrisinin sönüm matrisine olan
katkısı göz ardı edilmektedir. Sönüm katsayısı, g, ξ ve ω1 değerlerinden, g = β = 2 ξ / ω1
bağıntısıyla hesaplanır. ω1, yapının birinci doğal serbest titreşim frekansıdır.
SAYISAL UYGULAMALAR
Bu bölümde öncelikle, önerilen metodun sonuçlarını doğrulamak için şekil 2’de gösterildiği
gibi, adım tipi dinamik yük etkisindeki çift yönlü FD içi boşluklu bir dairesel plak dikkate
alınmıştır. Bulunan sonuçlar ANSYS programından elde edilen çözümler ile karşılaştırılarak
test edilmiştir. Daha sonra farklı tip impulsif dinamik yükler altındaki çift yönlü FDM dairesel
plak örnekleri incelenmiştir. Kayma deformasyon etkisi dikkate alınarak yapılan çözümlerde
RK5 algoritması kullanılmış ve bu amaçla Fortran dilinde bir bilgisayar programı
hazırlanmıştır. Laplace uzayından zaman uzayına dönüşüm için (Durbin [21]’e ve Temel
[22]’ye bakınız) Durbin’in modifiye edilmiş ters Laplace metodu kullanılmıştır.
Örnek 1. Sabit Kalınlıklı, Çift Yönlü FD Halka Plağın Zorlanmış Titreşimi
Üniform kalınlığa sahip, çift yönlü FD içi boşluklu dairesel bir plak (Şekil 2.) dikkate
alınmıştır (ℎ
ℎ
1𝑚; 𝑟
5 𝑚; 𝑟
1 𝑚 . Verilen dinamik yük (şiddeti Pz0 = 100
2
kN/m ) altında, farklı zaman artım miktarları için bu çalışmada sunulan yöntem ile bulunan
çözümler yapılmıştır. Bulunan sonuçlar, ANSYS [23] sonuçları ile karşılaştırılmıştır. ANSYS
ile yapılan çözümlerde kalın plak teorisine dayanan, uygun bir eleman olarak SHELL209
kullanılmıştır. Bu örnekte kayma düzeltme faktörü, 𝑘
5/6 olarak alınmıştır. Adım tipi yük
fonksiyonunun kapalı formdaki Laplace dönüşümü literatürde mevcuttur.

Adım tipi yük fonksiyonu

Şekil 2. Çift yönlü FD plak ve adım tipi yük fonksiyonu
Ankastre – sabit mesnetli plağın sınır şartları aşağıdaki gibidir.
𝑟

𝑟 𝑑𝑒; 𝑢

0, 𝑤

0, 𝜒

𝑟

𝑟 𝑑𝑎; 𝑢

0, 𝑤

0, 𝑀

(34)

0
0

(35)

Hem elastik hem de viskoelastik malzeme durumları için Laplace uzayında kaba zaman artımı
kullanılarak elde edilen değerler ile, çok sık zaman artımı alınarak ANSYS programından elde
edilen deplasman değerlerinin birbiri ile örtüştüğü Şekil (3.)'de gösterilmiştir. Bu sonuçlar,
önerilen metodun etkinliğini ve üstünlüğünü göstermektedir. Geleneksel adım adım
integrasyon yöntemlerinin doğruluğu, zaman artım miktarının doğru seçilmesine bağlıdır. Bu
nedenle, kabul edilebilir sonuçların elde edilebilmesi için yeterli sayıda adım ve hassas bir
zaman artımı kullanılmalıdır. 𝜆 =1 ve 𝜆 =2 parametreleri için ele alınan çift yönlü FD
dairesel plağın dinamik davranışı, bu çalışmada önerilen metot ile 0.0003 sn. ve ANSYS ile
0.00004 sn. zaman artım miktarı alınarak karşılaştırılmıştır (Şekil 3.). ANSYS'te tutarlı
sonuçlar elde edebilmek için, plağı kalınlık ve radyal yönlerinde yeterli sayıda derecelenmiş
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katmana bölmek gerekmektedir. Her bir katman için de farklı malzeme özellikleri
tanımlanmalıdır. Bu çalışmada, ANSYS modeli için plak kalınlık boyunca her biri farklı
malzeme özelliklerine sahip 40 katmana ve radyal yönde ise 200 katmana bölünmelidir.
Böylece modeli oluşturabilmek için 8000 çeşit farklı malzeme özellikleri tanımlanmalıdır. Bu
kadar çok sayıda malzemenin tanımlanması aşırı zaman alıcı bir işlemdir.

Şekil 3. Maksimum düşey deplasman
Örnek 2. Kalınlığı Doğrusal Değişen Ankastre Mesnetli FD Dairesel Plağın Zorlanmış
Titreşimi
Ankastre mesnetli ve yayılı yük etkisindeki bir çift yönlü FDM dairesel plak (Şekil 4.) göz
önüne alınmıştır. Ele alınan plağın zorlanmış titreşim analizi, dik üçgen tipinde impuslif yük
(genliği, Pz0 = 100 kN/m2 olan) fonksiyonu için yapılmıştır. Bu yükün kapalı Laplace
dönüşümü literatürde mevcuttur. Bu örnekte 𝜆 =1, 𝜆 =2 ve 𝜆 =1 parametreleri seçilmiş olup,
plağın ortasındaki düşey deplasman, hem elastik hem de viskoelastik malzemeler için elde
edilmiş ve Şekil 5.’te gösterilmiştir.
Plağın sınır şartları aşağıdaki gibidir.
𝑟

0 𝑑𝑎; 𝑢

0, 𝜒

0, 𝑄

𝑟

𝑟 𝑑𝑎; 𝑢

0, 𝑤

0, 𝜒

0

( simetri sınır şartı)

(37)

0

Kesit

Dik üçgen tipi yük fonksiyonu

Şekil 4. Çift yönlü FD plak ve dik üçgen tipi impulsif yük fonksiyonu
204

(36)

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Temel 1 ve Noori 2

Şekil 5. Maksimum düşey deplasman
Örnek 3. Kalınlığı Eğrisel Değişen Sabit Mesnetli FD Dairesel Plağın Zorlanmış
Titreşimi
Sabit mesnetli ve bir önceki örnekte olduğu gibi, yayılı yük etkisindeki bir çift yönlü FDM
dairesel plak (Şekil 6) göz önüne alınmıştır. Ele alınan bu plağın zorlanmış titreşim analizi
üçgen tipi impuslif yük (genliği, Pz0 = 100 kN/m2 olan) fonksiyonu için yapılmıştır. Bu yük
fonksiyonunun kapalı formdaki Laplace dönüşümü literatürde mevcuttur. Bu örnekte 𝜆 =1,
𝜆 =4 ve 𝜆 =-0.25 seçilmiş olup, plağın ortasındaki düşey deplasman, hem elastik hem de
viskoelastik malzemeler için elde edilmiş ve Şekil 7’de gösterilmiştir.

Kesit

üçgen tipi yük fonksiyonu

Şekil 6. Çift yönlü FD plak ve üçgen tipi impulsif yük fonksiyonu

Şekil 7. Maksimum düşey deplasman
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Plağın sınır şartları aşağıdaki gibidir.
𝑟

0 𝑑𝑎; 𝑢

0, 𝜒

0, 𝑄

0

𝑟

𝑟 𝑑𝑎; 𝑢

0, 𝑤

0, 𝑀

0

( simetri sınır şartı)

(38)
(39)

Beklendiği gibi, her üç örnekte de viskoelastik malzeme durumunda deplasmanların salınım
genlikleri zaman ilerledikçe statik değere yaklaşarak kaybolmaktadır. Bu çalışmanın temel
amacı, ele alınan problemlerin beklenen davranışlarını teyit etmek yerine, önerilen yaklaşımın
bu tür mühendislik problemlerine kolayca uygulanabilirliğini göstermektir. İki noktalı sınır
değer problemlerinin başlangıç değer problemlerine dönüştürülmesi vasıtasıyla, iyi bilinen bir
sayısal çözüm yönteminin uygulanmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Önerilen bu yaklaşım
basit ve etkin olup, uygulaması oldukça kolaydır.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, çift yönlü FDM’li dairesel plakların impulsif dinamik yükler etkisindeki
zorlanmış titreşim davranışı Laplace uzayında TFY ile teorik olarak incelenmiştir. TFY’ye
dayalı başlangıç değer probleminin Laplace uzayındaki çözümleri için RK5 algoritması
kullanılmış ve bu amaçla Fortran dilinde bilgisayar programı hazırlanmıştır. Sistem
davranışını idare eden hareket denklemleri zaman uzayında elde edilmektedir. Ardından,
dönüşmüş uzayda elde edilen lineer cebrik denklem takımı bir dizi Laplace parametresi için
TFY ile çözülmektedir. Bu çalışmada, viskoelastik malzeme için Kelvin sönüm modeli
uygulanmıştır. Laplace uzayından zaman uzayına geçmek için etkin bir ters Laplace metodu
kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, önerilen bu metot ile kaba zaman artım
miktarları kullanılarak elde edilen sonuçların, ANSYS programı 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.
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DEĞİŞKEN KESİTLİ VE TABAKALANMIŞ KOMPOZİT MALZEMELİ,
DOĞRU VE DAİRE EKSENLİ KARMA SİSTEMLERİN TAMAMLAYICI
FONKSİYONLAR YÖNTEMİ İLE STATİK ANALİZİ
Beytullah TEMEL1, Hasibullah RASOOLI2
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İnşaat Mühendisliği Bölümü- Çukurova Üniversitesi, ADANA
ABSTRACT
In this study, the behavior of frames made of laminated composite materials with a variable
cross-section of straight and/or circular axis beams under in-plane static loading is investigated
by the Complementary Functions Method (CFM). The axial and shear deformations are
considered in the formulations. The fifth-order Runge-Kutta (RK5) algorithm has been
employed in the solution process of initial value problems by the CFM. The rigidity matrices
and load vectors of these structural elements have been obtained by the CFM and for this
purpose, a computer program is coded in FORTRAN. Verification of the computer program is
performed with the comparison of the presented results and those of the finite element and it is
shown that they are effective and in a good agreement with the literature.
Keywords: Two-Point Boundary Value Problems; Complementary Functions Method (CFM);
Laminated Composite Beams; Composite Frames.
ÖZET
Bu çalışmada, tabakalanmış kompozit malzemeli, değişken kesitli doğru ve/veya daire eksenli
çubuklardan oluşan çerçevelerin düzlem içi statik yükler etkisindeki davranışı Tamamlayıcı
Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) ile incelenmiştir. Formülasyonda, eksenel ve kayma
deformasyonu etkileri göz önüne alınmıştır. TFY’ye dayalı başlangıç değer probleminin
çözümleri için 5. mertebe Runge-Kutta (RK5) algoritması kullanılmıştır. Bu yapı elemanlarının
rijitlik matrisleri ve yük vektörleri TFY ile elde edilmiş ve bu amaçla da Fortran dilinde
bilgisayar programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bilgisayar programın kontrolü literatürde
mevcut sonlu eleman sonuçları ile karşılaştırılarak literatür ile uyumlu ve etkin oldukları
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İki Nokta Sınır Değer Problemleri; Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi
(TFY); Tabakalı Kompozit Çubuklar; Kompozit Çerçeveler.
GİRİŞ
Son yıllarda, mühendislik teknolojilerinin gelişimiyle birlikte özellikle kompozit malzemeli
eğri eksenli ve düz eksenli çubuklardan oluşan sistemler modern mühendislik yapılarında çok
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür sistemlerin statik ve dinamik davranışı birçok
araştırmacının dikkatini çekmektedir.
Tabakalı kompozit kirişlerin statik analizi için Özütok ve Madenci [1], yüksek mertebeden
kayma deformasyon teorisine dayalı karışık sonlu elemanlar modeli geliştirmiştir.
Chandrashekhara ve Bangera [2], tarafından tabakalı kompozit kirişlerin serbest titreşim
davranışını incelemek için yüksek mertebe kayma deformasyonu teorisine dayalı bir sonlu
eleman modeli geliştirilmiştir. Karaca [3], düzlemsel çubukların taşıma ve rijitlik matrisi
metodu ile statik ve dinamik analizini incelemiştir. Haktanır ve Kıral [4], TFY’i düzlemsel
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çubukların statiğine doğrudan uygulamışlardır. Aslan [5], geometrik özellikleri eksen boyunca
değişen, düzlemi içinde ve düzlemine dik yüklü eğri eksenli yapı elemanlarının statik yükler
altındaki davranışlarını incelemiştir. Bayhan [6], çalışmalarında daire eksenli düzlemsel
çubukların taşıma ve rijitlik matrisi ile analizini yapmıştır. Bingöl [7], değişken kesitli doğru
eksenli kompozit çubukların dinamik davranışını Laplace uzayında teorik olarak incelemiştir.
Chen ve Yang [8], anizotropik tabakalı kirişler için sonlu elemanlar yöntemi kullanarak etkin
bir çözüm yöntemi geliştirmiştir, Formülasyonda kayma deformasyonu etkisini dahil
etmişlerdir. Saatcı [9], tabakalı kirişleri analitik olarak ve sonlu elemanlar yöntemi ile
incelemiştir. Hodges ve ark.[10], karışık sonlu elemanlar formülasyonu kullanarak kompozit
kirişleri idare eden denklemleri çözmüşlerdir. Chandrashekhara ve ark. [11], birinci mertebe
kayma deformasyonu teorisini kullanarak simetrik tabakalı kompozit kirişlerin kesin
çözümlerini sunmuşlardır. Singh ve ark. [12], üniform olmayan kompozit kirişlerin analizi için
yeni bir analitik model geliştirmişlerdir. Bernoulli kiriş teorisini kullanarak üniform olmayan
kompozit kirişlerin analizini yapmışlardır. Khdeir ve Reddy [13], yapmış oldukları çalışmada
kalın ve ince çapraz tabakalı kompozit kirişlerin eğilme davranışları için analitik çözümler
geliştirmişlerdir. Çözümlerde simetrik ve antisimetrik çapraz tabakalı kompozit kirişlere sınır
koşullarını keyfi alarak ve keyfi yüklemeler uygulayarak Euler-Bernoulli kirişi, Timoshenko
kirişi ve yüksek mertebe kiriş teorileri kullanmışlardır. Kahya ve Turan [14], yüksek mertebe
teorisini kullanarak tabakalı kompozit kirişlerin sehim analizini yapmışlardır. Madenci [15]
yaptığı yüksek lisans çalışmasında; kompozit kirişlerin statik ve dinamik analizlerini Gâteaux
diferansiyel metodunu kullanılarak, karışık sonlu elemanlar formülasyonu yardımı ile
incelemiştir. Analizlerde, sabit geometriye sahip, üniform yayılı yük etkisi altında, üç farklı
mesnet koşuluna göre simetrik, tek tabakalı ve çapraz tabakalı ortotropik kompozit EulerBernoulli ve Timoshenko kirişlerini ele alarak enerji prensipleri yardımı ile her iki kiriş
teorisine ait kompozit kirişlerin diferansiyel alan denklemlerini elde etmiştir. Özbek [16], eğri
eksenli çubukların statik davranışlarını incelemiştir. Deplasman ve kesit tesirlerini, birbirleriyle
ardışık türevler ile ilk defa ifade ederek elde etmiştir. Yıldırım ve ark. [17], doğru ve daire
eksenli elemanlardan oluşan bileşik düzlem çerçevelerin statik analizini rijitlik matrisi metodu
ile incelemişlerdir. Dairesel elemanları düzlemi içinde ve düzlemine dik yükleme halleri için
ayrı ayrı olmak üzere eleman rijitlik ve ankastrelik uç kuvvetlerini taşıma matrisi metodu ile
kesin olarak elde etmiştir. Haktanır [18], elastik izotrop malzemeye sahip düzlemsel çubukların
statik davranışını TFY’ye dayalı rijitlik matrisi yöntemiyle incelemiştir. Elde ettiği
denklemlerin çözümünde Runge-Kutta 4 (RK4) algoritmasını kullanmıştır. Fortran77 dilinde
programlar geliştirmiş ve literatürde bulunan çalışmalara uygulayarak sonuçları kıyaslamıştır.
Literatürde doğru veya daire eksenli elemanlardan oluşan çerçevelerin statik analizi mevcuttur,
ancak, yazarların bilgisine göre kompozit malzemeli, değişken kesitli doğru ve daire eksenli
çubuklardan oluşan karma çerçevelerin TFY ile statik analizi üzerinde herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Tabakalanmış kompozit malzemeli, değişken kesitli doğru ve daire eksenli
çubuklardan oluşan çerçevelerin TFY ile statik analizi ilk defa bu çalışmada yapılmıştır. Bu
yöntem, iki noktalı sınır değer problemini başlangıç değer problemine indirgemektedir.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada, statik yükler altında doğru ve daire eksenli tabakalanmış kompozit kesitli
çubuklardan oluşan sistemlerin davranışını idare eden denklemler, kanonik formda birinci
mertebeden adi diferansiyel denklem takımı halinde elde edilmektedir. Formülasyonda eksenel
ve kayma deformasyonu etkileri göz önüne alınmaktadır.
Doğru eksenli tabakalı kompozit çubukların davranışını idare eden skaler denklemler aşağıda
verilmiştir:
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𝐴
Ω
Ω

(1)

𝑇
𝛼 𝐴

𝐷

(2)

𝑇

(3)

𝑀

𝑝

(4)

𝑝

(5)

𝑇

(6)

Daire eksenli tabakalı kompozit çubukların statik davranışı için adi diferansiyel denklemler
aşağıdaki gibi verilmektedir.
𝑈

𝑅𝐴
𝑈

Ω

𝑅𝐷
𝑇

𝑅Ω

(7)

𝑇
𝑅𝐴

(8)

𝑇

(9)

𝑀

(10)

𝑅𝑝
𝑇
𝑅𝑇

(11)

𝑅𝑝

(12)

𝑅𝑀

Burada 𝑇𝑡, eksenel normal kuvveti 𝑇𝑛, kesme kuvveti ve 𝑀𝑏 ise, eğilme momentini
göstermektedir. U𝑡 ve Un, t ve n eksenleri doğrultularındaki yer değiştirmeleri ve Ωb ise,
dönmeyi simgelemektedir. R, daire eksenli çubuğun yarıçapıdır.
A ve D matrisleri çubuk kesitinin indirgenmiş malzeme sabitlerini göstermekte olup, her bir
tabaka malzemesinin rijitlik terimlerinin toplamından elde edilmektedir Bingöl [7]. Kompozit
çubuklar ile ilgili bünye denklemleri ve çubukların toplam rijitliklerini içeren A ve D malzeme
matrislerinin tersinden elde edilen esneklik matrisleri, A′ ve D′ Çalım [19]’da verilmektedir.
SAYISAL UYGULAMALAR
Bu bölümde, tabakalanmış kompozit malzemeli karma sistemlerin statik yükler altındaki analizi
yapılacaktır. Eğri eksenli çubuklar için iki metot uygulanmaktadır. Bunlar direk Tamamlayıcı
Fonksiyonlar Metodu ve Tamamlayıcı Fonksiyonlar Metoduna dayalı rijitlik matrisi
metodudur. Direk Tamamlayıcı Fonksiyonlar Metodu ara mesnetler ve tekil yükleme olmayan
sistemler için uygundur. Daha genel olan ikinci yöntemde ise Tamamlayıcı Fonksiyonlar
metodu ile eleman rijitlik matrisi ve eleman yük vektörü oluşturarak çözüme gidilmektedir.
Doğru ve daire eksenli çubuklardan oluşan bu tip çerçevelerin statik analizini yapmak amacıyla
Fortran dilinde bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Programda, yapı elemanlarının rijitlik
matrisleri ve yük vektörleri TFY ile elde edilmektedir. Başlangıç değer probleminin çözümü
için RK5 algoritması uygulanmaktadır. Elde edilen kanonik formdaki birinci mertebeden adi
diferansiyel denklem takımının çözümü, özellikle de analitik çözümü yapılamayan değişken
katsayılı denklemlerin sayısal çözümleri bu yöntem ile yapılabilmektedir. Bu çalışmadaki
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sayısal uygulamaları ANSYS programı ile karşılaştırmak için, ANSYS programında üç
düğümlü kuadratik BEAM-189 elemanı seçilmiştir [20]. Uygulamalarda kullanılan malzeme
özellikleri Çizelge 1.’de verilmektedir.
Çizelge 1. Malzeme özellikleri

Kevlar 49 Epoxy
Carbon Epoxy

E1
(GPa)
76
144.8

E2 = E3
(GPa)
5.56
9.54

G12 = G13
(GPa)
2.3
4.14

G23
(GPa)
1.618
3.45

v12 = v13

v23

0.34
0.30

0.718
0.399

ρ
(kg/m3)
1460.00
1389.23

Örnek 1. Doğru ve Daire Eksenli, Kompozit Malzemeli Çerçeve Sistemi
Her iki ucu ankastre mesnetli, üzerinde tekil yükler bulunan tabakalanmış kompozit malzemeli,
doğru ve daire eksenli çubuklardan oluşan, aşağıdaki çerçevenin iki farklı tabakalı kesit için
statik analizleri yapılacaktır. Şekil 1’de görülen çerçeve çubuklarının hem kesit yüksekliği
(h=0.90m), hem de kesit genişliği (b=0.45m) sabit olarak seçilmiştir. Çubuk kesitleri, kesit
yüksekliği boyunca farklı açılara sahip, iki ayrı malzeme grubu olmak üzere simetrik üç eşit
tabakalı olarak dikkate alınmıştır.

Kesit I

Şekil 1. Doğru ve daire eksenli çerçeve ve tabakalı çubuk kesiti I

Kesit II

Şekil 2. Sistemin düğüm serbestlikleri, kodlamaları ve tabakalı çubuk kesiti II
ANSYS programı ile çözüm yapılırken, Şekil 2’deki çerçevenin her bir çubuğu 5, 10 ve 20 eşit
elemana bölünmüştür. Kesit I’deki malzeme grubu için bu çalışmada hesaplanan düğüm
deplasmanları ile ANSYS sonuçları Çizelge 2 üzerinde karşılaştırılmıştır. Her bir çubuğu 20
eşit elamana bölünen ANSYS modelinden elde edilen deplasmanların noktadan sonraki üç
hanesi, bu çalışmada hesaplanan düğüm deplasmanları ile çakışmaktadır. Bu bölme sayıları için
ANSYS ve bu çalışma arsındaki bağıl farklar da çizelgede ayrıca verilmiştir.
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Çizelge 2. Kesit I için hesaplanan düğüm deplasmanlarının karşılaştırılması
Düğüm No
2
Düğüm No
3
Düğüm No
4

U dep. (m)

V dep. (m)

Teta (Rad.)

Bu Çalışma
ANSYS (5 El.)
ANSYS (10 El.)
ANSYS (20 El.)
Bağıl Hata

-8.09944E-10
-8.09950E-10
-8.09950E-10
-8.09940E-10
4.93861E-06

-2.85552E-06
-2.85550E-06
-2.85550E-06
-2.85550E-06
7.00398E-06

-3.53885E-07
-3.53880E-07
-3.53880E-07
-3.53880E-07
1.41289E-05

Bu Çalışma
ANSYS (5 El.)
ANSYS (10 El.)
ANSYS (20 El.)
Bağıl Hata

-1.61989E-09
-1.61990E-09
-1.61990E-09
-1.61990E-09
6.17326E-06

-4.85219E-06
-4.85220E-06
-4.85220E-06
-4.85220E-06
2.06093E-06

-1.08097E-08
-1.08090E-08
-1.08090E-08
-1.08100E-08
2.77529E-05

Bu Çalışma
ANSYS (5 El.)
ANSYS (10 El.)
ANSYS (20 El.)
Bağıl Hata

-1.52514E-06
-1.52100E-06
-1.52100E-06
-1.52510E-06
2.62271E-05

-2.55377E-06
-2.55380E-06
-2.55380E-06
-2.55380E-06
1.17473E-05

3.08127E-07
3.08130E-07
3.08130E-07
3.08130E-07
9.73625E-06

U dep. (m)

U dep. (m)

V dep. (m)

V dep. (m)

Teta (Rad.)

Teta (Rad.)

Kesit I’deki malzeme grubu ve dört farklı tabaka açıları için Şekil 2’deki çerçevenin TFY ile
elde edilen eleman uç kuvvetleri Çizelge 3 üzerinde toplu olarak sunulmuştur.
Çizelge 3. Farklı tabaka açıları ve Kesit I malzeme grubu için eleman uç kuvvetleri
Durum I

Tabaka Açıları
0⁰
0⁰
0⁰

Durum II

Tabaka Açıları
0⁰
45⁰
0⁰

Durum III

Tabaka Açıları
45⁰
0⁰
45⁰

Durum IV

Tabaka Açıları
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0⁰
90⁰
0⁰

El. No

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

1
2
3
4

4.7498
4.7498
4.7498
4.7498

11.8972
1.8972
1.8972
-8.1028

94.5072
-24.4651
-43.4375
-14.9115

-4.7498
-4.7498
-4.7498
-4.7498

-11.8972
-1.8972
-1.8972
8.1028

24.4651
43.4375
14.9115
-18.6177

El. No

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

El. No

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

El. No

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

4.7871
4.7871
4.7871
4.7871
4.8043
4.8043
4.8043
4.8043
4.8043
4.8043
4.8043
4.8043

11.9102
1.9102
1.9102
-8.0898
11.9162
1.9162
1.9162
-8.0838
11.9162
1.9162
1.9162
-8.0838

94.6507
-24.4514
-43.5535
-14.7850
94.7169
-24.4451
-43.6072
-14.7264
94.7169
-24.4451
-43.6072
-14.7264
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-4.7871
-4.7871
-4.7871
-4.7871
-4.8043
-4.8043
-4.8043
-4.8043
-4.8043
-4.8043
-4.8043
-4.8043

-11.9102
-1.9102
-1.9102
8.0898
-11.9162
-1.9162
-1.9162
8.0838
-11.9162
-1.9162
-1.9162
8.0838

24.4514
43.5535
14.7850
-18.2423
24.4451
43.6072
14.7264
-18.0688
24.4451
43.6072
14.7264
-18.0688
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Kesit I’deki malzeme grubu için bu çalışmadan elde edilen eleman uç kuvvetleri ile her bir
çubuğun 20 eşit elemana bölünmesi sonucunda ANSYS programından elde edilen değerler
Çizelge 4 üzerinde karşılaştırılmaktadır.
Çizelge 4. Kesit I için hesaplanan eleman uç kuvvetlerinin karşılaştırılması
Ni (N)
Ti (N)
Mi (N.m)
(XYZ) KOORDİNAT TAKIMINDA
Bu Çalışma
4.7498
11.8972
94.5072

ANSYS

4.7498

11.8970

4.7498

1.8972

Mj (N.m)
1

94.5070

-4.7498
-4.7498

-11.8972
-11.8972

24.4651
24.4650

-24.4650

-4.7498
-4.7498

-1.8972
-1.8972

43.4375
43.4380

-1.8972
-1.8972

14.9115
14.9120

8.1028
8.1028

-18.6177
-18.6180

(XYZ) KOORDİNAT TAKIMINDA
Bu Çalışma
4.7498
1.8972
-24.4651

ANSYS

Nj (N)
Tj (N)
ELEMAN NO ==>

(XYZ) KOORDİNAT TAKIMINDA
Bu Çalışma
-4.7498
-1.8972
-43.4375

ELEMAN NO ==>
ELEMAN NO ==>

ANSYS

-4.7498

-1.8972

-43.4380

-4.7498
-4.7498

ANSYS

-4.7498

-8.1028

-14.9120

-4.7498
-4.7498

(XYZ) KOORDİNAT TAKIMINDA
Bu Çalışma
-4.7498
-8.1028
-14.9115

ELEMAN NO ==>

2
3
4

Ayrıca, kesit II’deki malzeme grubu ve dört farklı tabaka açıları için Şekil 2’deki çerçevenin
TFY ile elde edilen elaman uç kuvvetleri Çizelge 5 üzerinde toplu olarak sunulmuştur.
Çizelge 5. Farklı tabaka açıları ve Kesit II malzeme grubu için eleman uç kuvvetleri
Durum I

Tabaka Açıları

Durum II

0⁰
0⁰
0⁰
Tabaka Açıları

Durum III

0⁰
45⁰
0⁰
Tabaka Açıları

Durum IV

45⁰
0⁰
45⁰
Tabaka Açıları
0⁰
90⁰
0⁰

El. No

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

El. No

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

1
2
3
4
1
2
3
4

El. No
1
2
3
4

El. No
1
2
3
4

4.7498
4.7498
4.7498
4.7498
4.7498
4.7498
4.7498
4.7498

Ni (N)
4.8121
4.8121
4.8121
4.8121

Ni (N)
4.7498
4.7498
4.7498
4.7498

11.8972
1.8972
1.8972
-8.1028
11.8972
1.8972
1.8972
-8.1028

Ti (N)

11.9192
1.9192
1.9192
-8.0808

Ti (N)

11.8972
1.8972
1.8972
-8.1028

94.5072
-24.4651
-43.4375
-14.9115
94.5072
-24.4651
-43.4375
-14.9115

Mi (N.m)
94.7532
-24.4389
-43.6309
-14.7020

Mi (N.m)
94.5072
-24.4651
-43.4375
-14.9115

-4.7498
-4.7498
-4.7498
-4.7498
-4.7498
-4.7498
-4.7498
-4.7498

Nj (N)

-4.8121
-4.8121
-4.8121
-4.8121

Nj (N)

-4.7498
-4.7498
-4.7498
-4.7498

-11.8972
-1.8972
-1.8972
8.1028
-11.8972
-1.8972
-1.8972
8.1028

Tj (N)

-11.9192
-1.9192
-1.9192
8.0808

Tj (N)

-11.8972
-1.8972
-1.8972
8.1028

24.4651
43.4375
14.9115
-18.6177
24.4651
43.4375
14.9115
-18.6177

Mj (N.m)
24.4389
43.6309
14.7020
-17.9850

Mj (N.m)
24.4651
43.4375
14.9115
-18.6177

Örnek 2. Tabakalanımış Malzemeye Sahip Değişken Kesitli Kolon-Kemer Sistemi
Biri ankastre diğeri kayıcı mesnetli kolonlara oturan kemerin statik analizi ele alınmıştır. Kesit
genişliği, b=0.45m olan ve değişken yüksekliğe (h 𝜙 /ℎ 𝑥 sahip, doğru ve daire eksenli
çubuklardan oluşan çerçevenin tekil yükler etkisindeki iki farklı tabakalanma grubu için statik
analizleri yapılacaktır.
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Kesit I

Şekil 3. Doğru eksenli kolonlara oturan kemer ve tabakalı değişken kesiti I

Kesit II

Şekil 4. Sistemin düğüm serbestlikleri, kodlamaları ve çubuk kesiti II
Kesit I’deki malzeme grubu ve yukarıdaki kolon-kemer sistemi için bu çalışmadan elde edilen
eleman uç kuvvetleri ile her bir çubuğun 20 eşit elemana bölünmesi sonucunda ANSYS
programından elde edilen değerler Çizelge 6 üzerinde karşılaştırılmaktadır.
Çizelge 6. Kesit I için hesaplanan eleman uç kuvvetlerinin karşılaştırılması
Ni (N) Ti (N)
Mi (N.m)
(XYZ) KOORDİNAT TAKIMINDA
5.0000
4.8201
-53.5990
Bu Çalışma

ANSYS

5.0000

4.8200

-53.6000

(XYZ) KOORDİNAT TAKIMINDA
5.0000
4.8201
-3.5990
Bu Çalışma

ANSYS

5.0000

4.8200

-3.6002

(XYZ) KOORDİNAT TAKIMINDA
5.0000
-5.1800
-1.7995
Bu Çalışma

ANSYS

5.0000

-5.1800

-1.8001

(XYZ) KOORDİNAT TAKIMINDA
0.0000
-5.1800
0.0000
Bu Çalışma

ANSYS
214

0.0000

-5.1800

0.0000

Nj (N)
Tj (N)
ELEMAN NO ==>

Mj (N.m)
1

ELEMAN NO ==>

2

ELEMAN NO ==>

3

ELEMAN NO ==>

4

-5.0000
-5.0000
-5.0000
-5.0000
-5.0000
-5.0000
0.0000
0.0000
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-4.8201
-4.8200
4.8201
4.8200
5.1800
5.1800
5.1800
5.1800

3.5990
3.6002
1.7995
1.8001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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ANSYS programı ile çözüm yaparken, Şekil 4’teki çerçevenin her bir çubuğu 5, 10 ve 20 eşit
elemana bölünmüştür. Kesit I’deki malzeme grubu için bu çalışmada hesaplanan düğüm
deplasmanları ile ANSYS sonuçları Çizelge 7 üzerinde karşılaştırılmıştır. Her bir çubuğu 20
eşit elamana bölerek ANSYS ile hesaplanan deplasmanların noktadan sonraki üç hanesi, bu
çalışmada hesaplanan düğüm deplasmanları ile çakışmaktadır. Bu bölme sayıları için ANSYS
ve bu çalışma arsındaki bağıl farklar da çizelgede ayrıca verilmiştir.
Çizelge 7. Kesit I için hesaplanan düğüm deplasmanlarının karşılaştırılması
Düğüm
No

2

3

4

5

Bu Çalışma
ANSYS (5 El.)
ANSYS (10 El.)
ANSYS (20 El.)
Bağıl Hata
Bu Çalışma
ANSYS (5 El.)
ANSYS (10 El.)
ANSYS (20 El.)
Bağıl Hata
Bu Çalışma
ANSYS (5 El.)
ANSYS (10 El.)
ANSYS (20 El.)
Bağıl Hata
Bu Çalışma
ANSYS (5 El.)
ANSYS (10 El.)
ANSYS (20 El.)
Bağıl Hata

U dep. (m)

V dep. (m)

Teta (Rad.)

-1.53109E-06
-1.52420E-06
-1.53180E-06
-1.53110E-06
6.53129E-06
-3.26896E-06
-3.24770E-06
-3.27260E-06
-3.26910E-06
4.28271E-05
-5.14256E-06
-5.09870E-06
-5.15000E-06
-5.14310E-06
1.05006E-04
-7.87702E-06
-7.79840E-06
-7.88910E-06
-7.87780E-06
9.90222E-05

-7.09353E-10
-7.10570E-10
-7.09220E-10
-7.09340E-10
1.83266E-05
9.10094E-07
9.01670E-07
9.12690E-07
9.10290E-07
2.15362E-04
-1.22450E-09
-1.22250E-09
-1.22470E-09
-1.22450E-09
0.00000E+00
0.00000E+00
0.00000E+00
0.00000E+00
0.00000E+00
0.00000E+00

2.38973E-07
2.37530E-07
2.39130E-07
2.38980E-07
2.92920E-05
5.51869E-09
5.17070E-09
5.55660E-09
5.52130E-09
4.72938E-04
-2.73445E-07
-2.69970E-07
-2.73910E-07
-2.73480E-07
1.27996E-04
-2.73445E-07
-2.69970E-07
-2.73910E-07
-2.73480E-07
1.27996E-04

Çizelge 8. Farklı tabaka açıları ve Kesit I malzeme grubu için eleman uç kuvvetleri
Durum I

Tabaka Açıları

Durum II

0⁰
0⁰
0⁰
Tabaka Açıları

Durum III

0⁰
45⁰
0⁰
Tabaka Açıları

Durum IV

45⁰
0⁰
45⁰
Tabaka Açıları
0⁰
90⁰
0⁰

El. No

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

El. No

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

1
2
3
4
1
2
3
4

El. No
1
2
3
4

El. No
1
2
3
4

4.7498
4.7498
4.7498
4.7498
4.7871
4.7871
4.7871
4.7871

Ni (N)
4.8043
4.8043
4.8043
4.8043

Ni (N)
4.7706
4.7706
4.7706
4.7706

11.8972
1.8972
1.8972
-8.1028
11.9102
1.9102
1.9102
-8.0898

Ti (N)

11.9162
1.9162
1.9162
-8.0838

Ti (N)

11.9045
1.9045
1.9045
-8.0955

94.5072
-24.4651
-43.4375
-14.9115
94.6507
-24.4514
-43.5535
-14.7850

Mi (N.m)
94.7169
-24.4451
-43.6072
-14.7264

Mi (N.m)
94.5875
-24.4574
-43.5022
-14.8410

-4.7498
-4.7498
-4.7498
-4.7498
-4.7871
-4.7871
-4.7871
-4.7871

Nj (N)

-4.8043
-4.8043
-4.8043
-4.8043

Nj (N)

-4.7706
-4.7706
-4.7706
-4.7706
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-11.8972
-1.8972
-1.8972
8.1028
-11.9102
-1.9102
-1.9102
8.0898

Tj (N)

-11.9162
-1.9162
-1.9162
8.0838

Tj (N)

-11.9045
-1.9045
-1.9045
8.0955

24.4651
43.4375
14.9115
-18.6177
24.4514
43.5535
14.7850
-18.2423

Mj (N.m)
24.4451
43.6072
14.7264
-18.0688

Mj (N.m)
24.4574
43.5022
14.8410
-18.4080
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Kesit I’deki malzeme grubu ve dört farklı tabakalanma durumu için Şekil 4’teki çerçevenin
TFY ile elde edilen eleman uç kuvvetleri Çizelge 8 üzerinde toplu olarak sunulmuştur.
Ayrıca, Kesit II’deki malzeme grubu ve dört farklı tabakalanma durumu için Şekil 4’teki
çerçevenin TFY ile elde edilen elaman uç kuvvetleri Çizelge 9 üzerinde toplu olarak
sunulmuştur.
Çizelge 9. Farklı tabaka açıları ve Kesit II malzeme grubu için eleman uç kuvvetleri
Durum I

Tabaka Açıları El. No

Durum II

0⁰
0⁰
0⁰
Tabaka Açıları

Durum III

0⁰
45⁰
0⁰
Tabaka Açıları

Durum IV

45⁰
0⁰
45⁰
Tabaka Açıları
0⁰
90⁰
0⁰

1
2
3
4

El. No
1
2
3
4

El. No
1
2
3
4

El. No
1
2
3
4

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

Ni (N)

Ti (N)

Mi (N.m)

Nj (N)

Tj (N)

Mj (N.m)

5.0000
5.0000
5.0000
0.0000
5.0000
5.0000
5.0000
0.0000

Ni (N)
5.0000
5.0000
5.0000
0.0000

Ni (N)
5.0000
5.0000
5.0000
0.0000

4.8201
4.8201
-5.1800
-5.1800
4.8199
4.8199
-5.1801
-5.1801

Ti (N)

4.8198
4.8198
-5.1802
-5.1802

Ti (N)

4.8200
4.8200
-5.1800
-5.1800

-53.5991
-3.5991
-1.7995
0.0000
-53.6017
-3.6017
-1.8008
0.0000

Mi (N.m)
-53.6045
-3.6045
-1.8023
0.0000

Mi (N.m)
-53.6003
-3.6003
-1.8001
0.0000

-5.0000
-5.0000
-5.0000
0.0000
-5.0000
-5.0000
-5.0000
0.0000

Nj (N)

-5.0000
-5.0000
-5.0000
0.0000

Nj (N)

-5.0000
-5.0000
-5.0000
0.0000

-4.8201
-4.8201
5.1800
5.1800
-4.8199
-4.8199
5.1801
5.1801

Tj (N)

-4.8198
-4.8198
5.1802
5.1802

Tj (N)

-4.8200
-4.8200
5.1800
5.1800

3.5991
1.7995
0.0000
0.0000
3.6017
1.8008
0.0000
0.0000

Mj (N.m)
3.6045
1.8023
0.0000
0.0000

Mj (N.m)
3.6003
1.8001
0.0000
0.0000

SONUÇLAR
Bu çalışmada, tabakalı kompozit malzemeden yapılmış, doğru ve daire eksenli çubuklardan
oluşan, değişken kesitli çerçevelerin dış yükler altındaki statik analizleri TFY ile yapılmıştır.
TFY’nde başlangıç değer probleminin sayısal çözümleri için RK5 algoritması kullanılmıştır.
Yapılan çözümlerde eksenel ve kayma deformasyonu etkileri dikkate alınmıştır. Sayısal
uygulamalardan anlaşıldığı üzere, her bir çubuk için tek eleman kullanarak bu çalışmadan elde
edilen deplasman ve uç kuvvetleri ile, her bir çubuğun en az 20 eşit parçaya bölünmesi halinde
ANSYS paket programından bulunan değerlerin çakıştıkları gözlenmiştir. Her iki malzeme
grubunda da tabakalanma açılarının çubuk uç kuvvetleri üzerindeki etkisi çok az olurken,
düğüm deplasmanlarının önemli ölçüde etkilendiği görülmüştür.
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ÇİFT YÖNLÜ FONKSİYONEL DERECELENMİŞ MALZEMELİ
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ABSTRACT
In this study, free vibration analysis of straight axis beams made of bi-directional functionally
graded material (FGM) has been investigated in frequency space. The equations governing
FGM beams are obtained with the help of the principle of minimum total energy based on the
first-order shear deformation theory (FSDT). The basic equations are converted to a set of
ordinary differential equations (ODEs). These canonical equations are solved numerically by
the Complementary Functions Method (CFM). For the free vibration analysis of the problem,
a computer program is coded in Fortran. Validity of the written computer program has been
shown by the comparison of the presented results with of the available literature.
Keywords: Functionally Graded Materials (FGMs); Complementary Functions Method (CFM);
Free vibration.
ÖZET
Bu çalışmada, çift yönlü fonksiyonel derecelenmiş malzemeden (FDM) yapılmış doğru eksenli
kirişlerin serbest titreşim analizi frekans uzayında incelenmiştir. FDM çubukları idare eden
denklemler birinci mertebe kayma deformasyon teorisine dayalı minimum toplam enerji
prensibi yardımıyla elde edilmiştir. Olayı idare eden temel denklemler, birinci mertebeden adi
diferansiyel denklem takımına dönüştürülür. Kanonik halde elde edilen bu denklemler,
Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) yardımıyla sayısal olarak çözülmektedir. Problemin
serbest titreşim analizi için, Fortran dilinde bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Hazırlanan
bilgisayar programın doğruluğu, bu çalışmanın sonuçları ve literatürdeki mevcut sonuçların
karşılaştırılması ile gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fonksiyonel Derecelenmiş Malzeme (FDM); Tamamlayıcı Fonksiyonlar
Yöntemi (TFY); Serbest Titreşim
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GİRİŞ
FDM’ler, iki veya daha fazla farklı malzemelerin üstün özellikleri birleştirilerek daha dayanıklı
bir malzeme oluşturulması için bir yapı içerisinde kademeli olarak değişmesiyle oluşturulan
malzemedir. FDM'ler havacılık, tıp, savunma, enerji alanlarında ve önemli endüstri kollarında
yaygın bir yapı elemanı olarak kullanılagelmektedir. Bu tür yapıların serbest titreşim ve
dinamik davranışı önemli bir mühendislik problemi haline gelmiştir. Bu nedenle konuyla ilgili
birçok çalışma yapılmıştır.
Qian ve Ching [1], çift yönlü FD konsol kirişlerin serbest titreşim frekanslarını, ağsız yerel
Petrov-Galerkın yöntemini kullanarak incelemişlerdir. Goupee ve Vel [2], malzeme
dağılımlarını çift yönlü düzenleyerek optimize eden elemansız Galerkin yöntemiyle FD
kirişlerin serbest titreşim frekanslarını elde etmişlerdir. Aydoğdu ve Taşkın [3], basit mesnetli
FDM kirişin serbest titreşim frekanslarını çeşitli yüksek mertebe ve klasik kiriş teorilerini
kullanarak hesaplamışlardır. Hareket denklemleri Hamilton prensibi ile elde etmişler ve Navier
tipi çözüm yöntemini kullanarak kirişin doğal frekanslarını bulmuşlardır. Lu ve ark. [4]
çalışmalarında, diferansiyel quadrature metodunu kullanarak farklı sınır şartları için çift yönlü
FDM’li kirişlerin yarı analitik çözümlerini sunmuşlardır. Sina ve ark.[5], geleneksel birinci
mertebeden kayma deformasyon teorisinden farklı yeni bir kiriş teorisi kullanarak, FD kirişlerin
serbest titreşim frekanslarını hesaplamışlardır. Pradhan ve Chakraverty [6] ise analizlerini,
klasik ve birinci dereceden kayma deformasyon kiriş teorilerine dayandırmaktadırlar. Kalınlık
boyunca malzeme özellikleri değişen kiriş kesitlerinin yer değiştirme bileşenlerini gösteren
deneme fonksiyonlarını, basit cebirsel polinom formlarında ifade etmişler ve temel denklemleri
Rayleigh-Ritz metodu ile elde etmişlerdir. Şimşek [7], çeşitli sınır koşullarında FDM
Timoshenko kirişlerin serbest ve zorlanmış titreşimlerini incelemiştir. Timoshenko kiriş
teorisine ve Euler-Bernoulli kiriş teorisine dayanan Lagrange denklemleri ile türettiği hareket
denklemlerini Newmark-β yöntemiyle çözmüştür. Nguyen ve ark. [8], eksenel yüklü kirişlerin
statik ve serbest titreşimleri için birinci mertebe kayma deformasyon çubuk teorisini
geliştirmişlerdir. Hareket denklemleri Hamilton ilkesinden türetilmiş ve basit mesnetli
fonksiyonel olarak derecelenmiş kirişler için denklemlerin analitik çözümlerini sunmuşlardır.
Wang ve ark. [9], çift yönlü FD kirişin, serbest titreşimi için teorik bir araştırma yapmışlardır.
Sonuçlarda, malzeme özelliklerinin kiriş uzunluğu ve kalınlığındaki meydana getirdiği
değişikliklerin doğal frekanslar üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu göstermişlerdir. Turan ve
Kahya [10] çalışmalarında, birinci mertebe kayma deformasyonu teorisine dayalı olarak FD
kirişlerin doğal frekanslarını Navier çözüm yöntemi ile elde etmişlerdir. Hareket denklemlerini
Lagrange eşitlikleri ile türetmişler, problemin çözümünde ise trigonometrik fonksiyonlar
kullanmışlardır. Karamanlı [11], çift yönlü FD kirişlerin serbest titreşim analizini 3. mertebe
kayma deformasyon teorisi ile yapmıştır. Diğer bir çalışmasında [12] ise, dört bilinmeyenli
kayma ve normal deformasyon teorisini kullanarak çift yönlü FD kirişlerin serbest titreşim
frekanslarını araştırmıştır.
Yapılan araştırmalarda, literatürde çift yönlü FD Timoshenko kiriş teorisine dayalı serbest
titreşim analizleri yapan birçok farklı çalışma bulunduğu görülmüştür. Fakat doğru eksenli FD
Timoshenko çubuklarının serbest titreşim davranışını TFY ile frekans uzayında inceleyen
herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada sunulan yöntemle bulunan çözümlerin
doğruluğu, literatürde bulunan sonuçlar ile karşılaştırılarak gösterilecektir.
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Şekil 1. Malzeme özelliklerinin kiriş boyunca çift yönlü değişimi
İki boyutlu doğru eksenli FDM çubukların (Şekil 1.) elastisite modülü, 𝐸 𝑥, 𝑧 , kütlesel
yoğunluğu, 𝜌 𝑥, 𝑧 , ve kayma modülü gibi malzeme özelliklerinin çift yönlü olarak, aşağıdaki
denklemde verildiği şekilde eksponansiyel olarak değiştiği kabul edilmektedir.
𝑃 𝑥, 𝑧

(1)

𝑃 𝑒

Burada 𝑃 𝑥, 𝑧 , malzeme özelliklerini ifade etmektedir. 𝑛 ve 𝑛 ise, malzemeye ait hacim
oranının kiriş ekseni ve kalınlığı boyunca dağılımını belirleyen malzeme değişim katsayılarıdır.
Birinci mertebe kayma deformasyonu teorisine göre 𝑈 ve 𝑈 eksenel ve düşey yer değiştirme,
𝜀 , x doğrultusundaki eksenel, 𝛾 ise açısal şekil değiştirmeyi ifade etmekte olup, (2-4)
denklemlerinde verilmektedir.
𝑈

𝑢 𝑥, 𝑡

𝑧 𝜃 𝑥, 𝑡 ;
𝑈
𝜕𝑈
𝜀
𝑢
𝑧 𝜃′
𝜕𝑥
𝛾
𝜃 𝑤′

(2)

𝑤 𝑥, 𝑡 ;

(3)
(4)

İç kuvvetler ve gerilmeler arasındaki ilişki, aşağıda integral formunda verilmektedir.
/

𝑏

𝑁

/

𝜎 𝑑𝑧

𝑏

/
/

𝑀

𝑏

𝜎 𝑧 𝑑𝑧
/

𝑄

/

𝑏

/

𝑏

𝐸 𝑥, 𝑧 𝜀

𝑑𝑧

(5)

𝐸 𝑥, 𝑧 𝜀

𝑧 𝑑𝑧

(6)

/

/
/

𝑘𝜏

𝑑𝑧

𝑏

/

𝐸 𝑥, 𝑧
𝛾
2 1 𝑣

𝑑𝑧

(7)

𝑝 𝑢

𝑝 𝑤 𝑑𝐴𝑑𝑥

(8)

𝑈

𝑑𝐴𝑑𝑥

(9)

𝑘
/

FDM’li çubukların Toplam potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi,
1
𝜎 𝜀
2

𝛱
𝑇
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𝜏 𝛾
𝜌 𝑥, 𝑧

𝑈
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şeklinde tanımlanmaktadır. Burada, 𝑝 ve 𝑝 çubuk ekseninin birim boyuna etkiyen yayılı dış
kuvvetlerdir. 𝜌, kütlesel yoğunluğu, 𝑈 ve 𝑈 ise sırasıyla, kiriş üzerindeki bir noktanın hızının
x ve z doğrultularındaki bileşenleridir. Sistemin Langrangianı, kinetik enerjiden potansiyel
enerjiyi çıkararak elde edilmektedir.
(10)
𝐿 𝑇 𝛱
Hamilton Prensibi ise, Lagrangian’ın zamana göre integralinin varyasyonunu sıfır yapan
varsayımdır.
𝛿

(11)

0

𝐿 𝑑𝑡

Gerekli büyüklüklerin impulsif bileşenleri ve türevleri teşkil edilerek FDM’li doğru eksenli
kirişlere ait kısmi diferansiyel denklemler aşağıdaki gibi elde edilmiştir.
𝜕𝑢
𝐴 𝑀
𝐴 𝑁
𝜕𝑥 𝑏 𝐴
𝐴 𝐴
𝜕𝑤
𝑄
𝜃
𝜕𝑥
𝑏 𝑘𝑠 𝐴
𝜕𝜃
𝐴 𝑀
𝐴 𝑁
𝜕𝑥 𝑏 𝐴
𝐴 𝐴
𝜕𝑁
𝜕𝑥

𝑝

𝐼

𝜕𝑄
𝜕𝑥

𝜕 𝑢
𝜕𝑡

𝑝

𝐼

𝐼

(12)
(13)
(14)
𝜕 𝜃
𝜕𝑡

𝜕 𝑤
𝜕𝑡

(15)
(16)

𝜕 𝑢
𝜕 𝜃
𝜕𝑀
(17)
𝑄
𝐼
𝐼
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝑡
Burada, 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 kesit rijitlik sabitleri, 𝐼 , 𝐼 , 𝐼 kütlesel atalet momentleridir.
Sistem hareket denklemlerinin (12-17) Laplace dönüşümü alınırsa, kısmi diferansiyel
denklemler adi diferansiyel denklem takımı haline dönüşmektedir. Böylece, Laplace uzayında
FDM’li çubukların davranışını idare eden adi diferansiyel denklem takımı, kanonik formda
aşağıdaki şekilde elde edilmektedir.
𝐴 𝑀

𝑑𝑢
𝑑𝑥

𝑏 𝐴

𝑑𝑤
𝑑𝑥

𝐴 𝑁
𝐴 𝐴

𝑄
𝑏 𝑘𝑠 𝐴

𝑑𝜃̅

– 𝜃̅

𝐴11 𝑀𝑥
𝑏 𝐴12 2

𝑑𝑥
𝑑𝑁
𝑑𝑥

𝑝̅
𝑑𝑄
𝑑𝑥

𝐴12 𝑁𝑥
𝐴11 𝐴22

𝐼𝑠 𝑢
𝑝̅

𝐼 𝑠 𝜃̅

𝐼𝑠 𝑤
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(20)
(21)
(22)
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𝑑𝑀
(23)
𝑄
𝐼 𝑠 𝑢 𝐼 𝑠 𝜃̅
𝑑𝑥
Burada .̅ ile gösterilen ifadeler büyüklüklerin Laplace Dönüşümünü göstermektedir. s,
Laplace parametresi olup, kompleks bir sayıdır [13]. Serbest titreşim analizleri için Laplace
parametresi ‘s’, serbest titreşim parametresi, “iω” ile değiştirilmiştir. Doğal titreşim frekansları
hesaplanırken dış yükler sıfır alınmaktadır. Katsayılar matrisinin determinantını sıfır yapan
değerler serbest titreşim frekanslarını vermektedir. Frekans uzayında elde edilen skaler
formdaki adi diferansiyel denklemler 5. mertebe RK5 algoritması kullanılarak TFY yardımıyla
sayısal olarak çözülmektedir [14],[15].
SAYISAL UYGULAMALAR
Bu bölümde, malzeme değişim parametresi eksponansiyel olarak değişen kirişlerin farklı sınır
şartları ve farklı boy-kalınlık oranları için boyutsuz serbest titreşim frekansları hesaplanmıştır.
Frekans değeri aşağıdaki ifade ile boyutsuz hale getirilmiştir.
𝝀

𝝎𝑳𝟐 𝝆𝑳𝑩
𝒉
𝑬𝑳𝑩

(24)

Ele alınan kirişin malzeme ve geometrik özellikleri şöyledir: elastisite modülü, 𝑬𝑳𝑩
𝟐𝟏𝟎𝑮𝑷𝒂, yoğunluğu, 𝝆𝑳𝑩 𝟕𝟖𝟓𝟎 𝒌𝒈/ 𝒎𝟑 , Poisson oranı, ν=0.3; kesit genişliği, b= 0.5 m,
yüksekliği, h=1 m olarak alınmıştır. Uygulamalarda kayma düzeltme faktörü, ks = 5/6, olarak
alınmıştır.
Çalışmada, ilk olarak farklı boy/kalınlık oranları için ankastre-ankastre (A-A) sınır şartlarına
sahip çift yönlü FD kirişin boyutsuz frekansı incelenmiştir. Bu çalışmada bulunan boyutsuz
frekanslar, literatürde verilen değerler ile Çizelge 2.-3. üzerinde karşılaştırılmıştır.
Çizelge 2. Ankastre- Ankastre sınır şartları ve L/h=5 oranı için boyutsuz frekans değerleri
Şimşek
[7]

Şimşek Bu
Şimşek Bu
Şimşek Bu
Bu
çalışma
[7]
çalışma
[7]
çalışma
[7]
çalışma
𝒏𝒛

𝒏𝒙

0

0.4

0.8

1

0

5.1943

5.1946

5.1806

5.1811

5.1396

5.1410

5.1083

5.1113

0.4

5.1982

5.1987

5.1845

5.1852

5.1435

5.1451

5.1123

5.1153

0.8

5.2119

5.2110

5.1962

5.1975

5.1552

5.1573

5.1240

5.1275

1

5.2197

5.2204

5.2060

5.2069

5.1650

5.1666

5.1337

5.1368

Çizelgeler incelendiğinde, FDM’li kirişler için bu çalışmada hesaplanan boyutsuz frekans
değerlerinin literatür ile uyum içerisinde olduğu görülmüştür.
Ayrıca, eksenel yöndeki malzeme değişim katsayısı, 𝒏𝒙 ’in kalınlık yönündeki malzeme
değişim katsayısı, 𝒏𝒛 ’ye göre boyutsuz frekans değerleri üzerinde daha etkili olduğu
anlaşılmıştır. Diğer yandan L/h oranı arttıkça frekans değerlerinin arttığı görülmüştür.
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Çizelge 3. Ankastre- Ankastre sınır şartları ve L/h=20 oranı için boyutsuz frekans değerleri
Şimşek Bu
Şimşek Bu
Şimşek Bu
Şimşek Bu
[7]
çalışma
[7]
çalışma
[7]
çalışma
[7]
çalışma
𝒏𝒛

𝒏𝒙

0

0.4

0.8

1

0

6.3486

6.3495

6.3251

6.3250

6.2529

6.2529

6.2001

6.1999

0.4

6.3564

6.3556

6.3310

6.3311

6.2587

6.2589

6.2060

6.2059

0.8

6.3740

6.3740

6.3486

6.3495

6.2763

6.2771

6.2236

6.2239

1

6.3876

6.3879

6.3623

6.3633

6.2900

6.2908

6.2373

6.2375

İlave olarak, farklı sınır şartları ve farklı boy/kalınlık oranları için FDM’li kirişin ilk beş
boyutsuz frekans değeri hesaplanmıştır. Ankastre-Ankastre (A-A), Ankastre-Sabit (A-S), ve
Ankastre-Serbest (A-Se) sınır şartları için elde edilen frekans değerleri sırasıyla Çizelge 4.6.’da verilmektedir.
Çizelge 4. Ankastre-Ankastre sınır şartları için kirişin boyutsuz frekans değerleri
L/h=5

L/h=20

𝒏𝒛
0

𝒏𝒙

0

0.5

1

0.5

1

0

0.5

1

5.1946

5.1736

5.1113

6.3495

6.3114

6.1999

11.8905

11.8568

11.7564

17.1312

17.0326

16.7440

15.7080

15.7080

15.7080

32.6816

32.5033

31.9802

19.8165

19.7734

19.6448

52.3085

52.0403

51.2518

28.3143

28.2655

28.1196

62.8319

62.8319

62.8319

5.2010

5.1799

5.1176

6.3590

6.3209

6.2093

11.8986

11.8648

11.7644

17.1437

17.0451

16.7563

15.7576

15.7576

15.7576

32.6947

32.5164

31.9930

19.8241

19.7810

19.6523

52.3215

52.0533

51.2646

28.3213

28.2725

28.1264

63.0305

63.0305

63.0305

5.2204

5.1993

5.1368

6.3879

6.3496

6.2375

11.9228

11.8890

11.7882

17.1814

17.0826

16.7931

15.9057

15.9057

15.9057

32.7340

32.5554

32.0316

19.8469

19.8037

19.6747

52.3605

52.0921

51.3029

28.3421

28.2933

28.1470

63.6226

63.6226

63.6226

Farklı sınır şartlarına ait çizelgeler (Çizelge 4.-6.) incelendiğinde; en büyük boyutsuz doğal
frekans değerinin A-A mesnetli kirişte, en küçük frekans değerinin ise A-Se mesnetli kirişte
meydana geldiği görülmüştür. A-A mesnetli kirişte, 𝒏𝒙 katsayısı artarken frekans değerinin
arttığı ve 𝒏𝒛 katsayısı artarken frekans değerlerinin azaldığı görülmüştür. A-B ve A-S mesnetli
kirişlerde ise, 𝒏𝒙 ve 𝒏𝒛 katsayıları artarken frekans değerlerinin azaldığı görülmüştür.
21. Ulusal Mekanik Kongresi

223

Aslan1, Noori2 ve Temel3

Çizelge 5. Ankastre-Basit sınır şartları için kirişin boyutsuz frekans değerleri
L/h=5

L/h=20

𝒏𝒛
0

𝒏𝒙

0

0.5

1

0.5

1

0

0.5

1

3.8788

3.8644

3.8222

4.4068

4.3861

4.3257

10.6456

10.6042

10.4822

14.0433

13.9653

13.7374

15.7080

15.6683

15.5502

28.6158

28.4560

27.9884

18.8203

18.7827

18.6720

47.5235

47.2588

46.4849

27.6462

27.5801

27.3836

70.1204

69.8148

94.0236

3.7413

3.7271

3.6857

4.2568

4.2364

4.1769

10.5471

10.5051

10.3810

13.9125

13.8343

13.6058

15.7576

15.7161

15.5921

28.4898

28.3296

27.8607

18.7427

18.7064

18.5999

47.4020

47.1367

46.3609

27.5895

27.5221

27.3221

70.0035

69.7009

93.9100

3.6015

3.5876

3.5469

4.1084

4.0883

4.0296

10.4593

10.4167

10.2911

13.8006

13.7222

13.4929

15.9057

15.8615

15.7298

28.3863

28.2258

27.7558

18.6761

18.6418

18.5411

47.3042

47.0388

46.2625

27.5427

27.4742

27.2709

69.9101

69.6134

93.8198

Çizelge 6. Ankastre-Serbest sınır şartları için kirişin boyutsuz frekans değerleri
L/h=5

L/h=20

𝒏𝒛
0

0,5

1

0

0,5

1

0.9843

0.9786

0.9617

1.0130

1.0067

0.9884

5.3011

5.2782

5.2103

6.2742

6.2363

6.1255

7.8540

7.8540

7.8540

17.2513

17.1507

16.8563

12.6177

12.5767

12.4548

31.4159

31.4159

31.4159

20.9483

20.8978

20.7473

32.9650

32.7821

32.2455

0.8451

0.8401

0.8256

0.8673

0.8619

0.8463

5.0450

5.0233

4.9591

5.9839

5.9478

5.8421

0,5 7.0775

7.0775

7.0775

16.9835

16.8845

16.5947

12.4153

12.3749

12.2552

28.3100

28.3100

28.3100

20.7722

20.7224

20.5734

32.7046

32.5231

31.9908

0.7221

0.7178

0.7054

0.7393

0.7348

0.7214

4.7935

4.7731

4.7126

5.7039

5.6694

5.5688

6.3414

6.3414

6.3414

16.7387

16.6412

16.3556

12.2259

12.1863

12.0686

25.3656

25.3656

25.3656

20.6089

20.5595

20.4122

32.4695

32.2893

31.7610

𝒏𝒙

0

1
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SONUÇLAR
Bu çalışmada, birinci mertebe kayma deformasyon teorisine dayalı, çift yönlü FDM’li doğru
eksenli çubukların serbest titreşim analizi yapılmıştır. Frekans uzayında elde edilen skaler
formdaki adi diferansiyel denklemlerin çözümleri, RK5 algoritmasına dayalı TFY ile
yapılmaktadır. Ele alınan problemin boyutsuz frekansları literatürde verilen değerlerle
karşılaştırılmış ve elde edilen frekansların literatür ile uyum içerisinde oldukları görülmüştür.
Çalışmada ayrıca, malzeme değişim katsayılarının, farklı sınır şartları ve farklı boy/kalınlık
oranlarının FDM’li çubukların doğal titreşim frekansları üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Malzeme parametreleri, farklı sınır şartları ve farklı boy/kalınlık oranlarının kirişin doğal
titreşim frekanslarını önemli ölçüde etkilediği gözlemlenmiştir.
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ABSTRACT
Earthquakes, material degradations and other environmental factors adversely affect the
structures. Structural health monitoring is important for life and asset security. Strain gages
have low durability, sensitivity while they have high cost. Besides, they get point wise
measurement. In this study, compressive strain- electrical resistance change relationship of
concrete mixtures with different coal dust volume ratios was investigated. There is a strong
linear relationship between compressive strain- electrical resistance change of coal dust
included concrete. Results presented are important for development of smart concrete.
Keywords: smart concrete, strain, electrical resistance, smart materials, piezoresistivity
ÖZET
Yapıların performansı, depremler, malzeme bozulmaları ve diğer çevresel etkiler nedeniyle
olumsuz etkilenir. Can ve mal güvenliği açısından, yapı sağlığının izlenmesi önemlidir.
Gerinim pulları, yapı sağlığını izlemek için sık kullanılır. Gerinim pulları, düşük
dayanıklılığa, düşük duyarlılığa ve yüksek maliyete sahipler. Ayrıca, noktasal ve yüzeyden
ölçüm alırlar. Bu çalışmada, farklı hacimsel oranlarda kömür tozu içeren betonun basınç birim
şekil değiştirmesi – elektriksel direnç arasındaki ilişkisi deneysel olarak incelenmiştir. Kömür
tozlu betonun, basınç birim şekil değiştirmesi – elektriksel direnci arasında güçlü doğrusal
ilişki vardır. Sonuçlar, kendi hasarını ve birim şekil değiştirmesini ölçen “Akıllı Betonun”
geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara ışık tutacaktır.
Anahtar kelimeler: akıllı beton, birim şekil değiştirme, elektrik direnci, akıllı malzemeler,
piezoresistivite
INTRODUCTION
Concrete is widely used for almost all civil engineering constructions. Concrete structures are
challenged by earthquakes, material deteriorations and other environmental factors. Structural
health monitoring is vital for the safety of life and assets while it is also important for asset
management. Metal strain gages used for structural health monitoring have short lifetime,
small sensitivity and can get point wise measurement. In order to monitor a structure large
number of strain gages are needed; increasing the number of channels in data acquisition
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system increases monitoring costs considerably [1]. Self-sensing smart concrete can be
solution for these problems.
Different researchers worked on self-sensing cement composites reinforced with micro-nano
fillers [1-4]. Carbon based materials were widely used due to their high electrical
conductivity; among them carbon nanotubes were also widely tested within cement
composites for strain sensing [5-9]. Carbon fiber, carbon nanofiber (CNF) and carbon black
(CB) reinforced cement composites were used in cement composites for self-sensing [10-18].
Self-sensing cement composites were also tested with graphene and graphene nanoplatelets
[19-20].
Crack length sensitivity and strain gage factor of cement mortar composites reinforced with
13 mm carbon fibers were tested by Teomete [21]. Direct tensile test was applied to cement
composites with 6 mm carbon fibers for strain sensing by Azhari et al. [22]. Effect of carbon
fiber aspect ratio on self-sensing characteristics of cement pastes was investigated by Baeza et
al. [23].
Studies on self-sensing smart concrete with large aggregates were very few. CNF filled
concrete was investigated for strain sensing by Gao et al [24]. Wang et al [25] correlated the
damage with electrical resistance of carbon fiber reinforced concrete under flexural loading.
Relation between the damage and the resistivity of the carbon fiber reinforced concrete was
investigated under cyclic loading by Chu and Chen [26].
Wen and Chung [27] compared the carbon fiber (15 μm diameter) reinforced cement paste
and steel fiber reinforced (8 μm diameter) cement paste for strain sensitivity. Teomete and
Kocyigit [28] applied split tensile test to determine tensile strain sensitivity of steel fiber
reinforced cement mortar. Dong et al. [29] tested reactive powder cement composite that had
short-cut super-fine stainless wire and quartz sand for strain sensitivity under compression
and flexure. Steel fibers and CNTs were used together in hybrid cement mortars under
compression and direct tension test for strain sensing [30-31]. Steel fiber reinforced clay
bricks under compressive load were tested for strain sensing by [32].
In the literature, there is not any study on strain sensitivity of coal reinforced concrete which
has aggregates of 15 mm or larger. In this study, low cost coal was used to investigate strain
sensitivity of concrete, which has 15 mm size aggregates that is commonly used in the
industrial concrete. Seven different concrete mixtures were designed with coal volume ratio of
0, 0.35, 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2 %. Three of 75 mm cube samples were cast and cured for each
mixture; a total of 21 cubes were prepared. Compression test was applied simultaneous to
strain and electrical resistance measurements. Strain sensitivity and linearity error was
determined for each mixture. Coal reinforced concrete had strong linear relationship between
strain and electrical resistance change.
MATERIALS AND METHOD
In this study, seven different concrete mixtures were designed. Reference mixture M0 had no
coal while mixtures K035, K05, K08, K10, K15, K20 had coal at 0.35, 0.5, 0.8, 1, 1.5 and 2
volume %, respectively. In all mixes, Cement CEM II B-M (L-W) 42.5R, water/binder ratio
of 0.37; silica fume/binder ratio of 10%, super-plasticizer/binder ratio of 1% were utilized.
The coal had a particle size of 0-10 mm, as seen in Fig.1. The density of coal was 1295 kg/m3.
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Fig. 1. The coal used in the study.
Modified polycarboxylates based polymer super-plasticizer was (ViscoCrete High Tech 30)
used. Crushed lime stone fine and coarse aggregates of 0-5 mm and 5-15 mm were used
respectively. Silica fume (BASF MasterROC MS 610) that has spherical shape with average
diameter of 250 µm was used. The amount of materials in 1 m3 of concrete was presented in
Table 1.
Table 1. Amount of materials in 1 m3 of concrete (kg/m3).
Materials

M0

K035

Fiber volume %:

0

0.35

0.5

0.8

1

1.5

2

Coal

0

5

6

10

13

19

26

Cement

499

499

499

499

499

499

499

Gravel 5-15mm

547

544

542

539

537

531

526

Sand 0-5 mm

821

815

813

808

805

797

789

Silica fume

55

55

55

55

55

55

55

Water

205

205

205

205

205

205

205

6

6

6

6

6

6

6

Super-plasticizer

K05

K08

K10

K15

K20

Electrical resistance of cement composites was measured using either two or four probe
measurement method. In two-probe method, sample cross section, distance between
electrodes and contact resistance affects the measurements while in four-probe method, these
do not affect the measurements [33,34]. Different electrode pairs were used in four-probe
method for current supply and voltage measurement in this study for electrical measurements
of the smart concrete. There was 35 mm between inner electrodes and 55 mm between outer
electrodes.
A conductive wire or paint is applied on the sample in perimetral (external) electrode method
while a conductive plate or mesh is inserted in the sample in embedded electrode method
[17,18,35] . In this study, copper wire mesh with square hole of 5 mm and wire diameter of
0.6 mm was used as electrodes. A special cube mold with 75 mm size and electrode slots on
either side were designed and manufactured for this study as seen in Fig. 2a. When mixture
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was cast in the mold, some portions of the electrodes stay outside the mold as in Fig. 2b.
Three of 75 mm cubic samples for each 7 mixture were cast. The samples were taken out of
the molds 24 hours after casting and cured for 28 days in 20 oC water.

Fig. 2. a) Special mold and electrodes

b) After casting concrete

Before compression test, in order to eliminate the effects of polarization, 20 V DC was
applied on the samples for 15 minutes. Compression test was applied on the samples, with
simultaneous measurement of strain and electrical resistance change. Strain was measured
with strain gages. 300 kN capacity electromechanical test machine was used with the loading
rate of 0.5 mm/min. In order to insulate the samples, glass fiber epoxy plates were used as in
Fig.3a. During compression test, 20 V DC was supplied using the outer two electrodes,
potential difference of the sample Vs was measured using the inner two electrodes as seen in
Fig.3. Also, during the test, the potential difference (Vr) of the reference resistance (Rr=1000
Ohms) and the current on the circuit Ic were measured as presented in Fig.3b. Force, strain,
potential differences (Vs, Vr), current were recorded at a rate of 10 Hz (10 sample/sec).

Fig. 3. a) The concrete sample at compression test

b) Test circuit

Measured circuit current Ic and the electrical potential of the sample Vs were used to
determine the electrical resistance of the sample (Rs) by Eq. 1. The percent change of
electrical resistance of the sample (%R) was calculated by Eq. 2. Rso is the electrical
resistance of the sample without any applied load.

Rs 

Vs
Ic
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R

% R   s  1  100
 Rso 

(2)

Strain sensing performance was assessed using gage factor (K) and linearity (LE). Gage factor
(K) is the change in electrical resistance per unit strain and determined by Equation 3.
Commercial metal foil strain gages have gage factors around 2. The higher the gage factor the
more sensitive to strain the sensor is. Linearity (LE) is the percent of maximum difference
(Δmax) between the input-output curve (%R versus strain curve) and fitted linear regression
line, to full-scale output (%Rfs) as in Equation 4. As the linearity decreases, the error in strain
measurement decreases.

Rs  Rso 
K



Rso

 
% LE   max   100
 %R 
fs 


(3)
(4)

RESULTS AND DISCUSSIONS
In this study, seven different concrete mixtures having different coal volume fractions were
designed; three cube samples of 75 mm were tested with compression test for each mixture.
Electrical resistance – strain relationship was investigated. The stress- strain – electrical
resistance change relationship for all mixtures were presented in Fig. 4. The compressive
strain closed micro voids, leading to an increase in contacts of fiber-fiber and fiber-matrix,
resulting in better electron and ion transfer; decreasing electrical resistance. Thus,
piezoresistive effect is observed for all mixtures with or without coal.
The M0 mixture (without any coal) had a gage an average factor of K=18.9 and average
linearity of LE=20.8% with a correlation coefficient of R2=0.93 as seen in Fig.4a. The K035
mixture which had 0.35 volume % coal was more sensitive to strain with respect to M0, with
an average gage factor of 23.5, average linearity of LE=9.8% and a correlation coefficient of
R2=0.99, presented in Fig.4b.
The mixture K05 with 0.5 volume % of coal, had a higher gage factor (sensitivity) with
respect to K035 and M0, with a gage factor of K=37. It had an average linearity of LE=6.5%,
and correlation coefficient of R2=0.99, as in seen Fig.4c. Increasing the coal amount to 0.8%
volume fraction (for K08 mixture) further increased the gage factor to K=44, with a low
linearity of LE=6.9% and a correlation coefficient of R2=0.99 between strain and %R,
presented in Fig.4d. Further increase of volume percent to 1% coal led to a decrease of gage
factor to K=37.7 for mixture K10, increased linearity to LE=10.6% and a correlation
coefficient of R2=0.99 (Fig.4e). When the coal volume % was increased to 1.5 % (K15) and 2
% (K20), the factor was decreased to K=26 and K=30; the linearity increased to LE=14% and
LE=9%, with correlation coefficients of R2=0.99 and R2=0.98, respectively.
For most mixtures with coal, the correlation coefficient between strain and %R was 0.99%
which testified strong linear relationship.
The variations of average gage factor and LE% with coal volume percent was presented in
Fig.5a-b, respectively. The error bars represent 1 standard deviation from average. As seen
in Fig.5a, the gage factor increased up to 0.8% volume ratio, than decreased with increasing
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volume ratio over 0.8%. At low volume ratios (below 0.8%), there was not enough fiber for
new contact formation with strain which led to an increase of gage factor with coal volume %.
On the other hand, at higher volume ratios than 0.8%, there are already some direct fiber
contacts and development of new fiber contacts with strain did not affect the electrical
resistance much, decreasing the gage factor K. Thus, the optimal coal volume % was 0.8% for
gage factor.
Fig.5b showed that the optimal volume % of 0.8 had one of the smallest linearity error. The
mixture M08 with 0.8% volume ratio of coal, had the highest gage factor K=44, which was 22
times the gage factor of commercial metal strain gages. It had the lowest linearity LE%=6.9%
which can be accepted for a multifunctional material. Thus, the M08 mixture was the most
sensitive to strain with least error and a candidate to be smart concrete which can sense its
strain.

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

(f)

(g)
Fig. 4. Stress- strain- electrical resistance change (%R) relationship for concrete mixtures (a)
M0; (b) K035; (c) K05; (d) K08; (e) K10; (f) K15; (g) K20.

Fig. 5. Relationship between coal volume % and a) Gage factor K b) Linearity LE%
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CONCLUSIONS
In this study, strain sensitivity of coal reinforced concrete was determined for seven different
volume %. Three of 75 mm cube samples were cast and tested with compression test. Strain
and electrical resistance measurements were conducted simultaneously. The results of this
work are presented below:
1. The electrical resistance of coal reinforced concrete decreased with compressive strain
due to closing micro voids which led to an increase in fiber – fiber and fiber-matrix
contact. Piezoresistive effect was observed.
2. All of the coal reinforced concrete mixtures had a strong linear relationship between
strain and %R with a correlation coefficient of R2=0.99.
3. At coal volume % lower than 0.8 as there was a small amount of fibers, resistance

change was less due to strain because of low amount of new fiber contacts by strain
which ended up with low gage factors. As the coal volume % increased, strain could
develop more fiber contacts which changed electrical resistance more and gage factor
increased. At coal volume % higher than 0.8, there were already fiber contacts and
new contacts due to strain did not affect the electrical resistance much, gage factor
decreased. The optimal coal volume % was 0.8 at which the change in electrical
resistance and gage factor were maximum.
4. The M08 mixture with 0.8% coal had the lowest linearity error of LE=6.9% which
was acceptable for a multifunctional smart concrete. It had the highest gage factor of
K=44, which was 22 times the gage factor of commercial metal strain gages. Thus,
M08 mixture, with highest gage factor and lowest linearity, is a candidate to be
multifunctional self-sensing smart concrete.
Smart concrete can be used in important structures (hospitals, nuclear power plants etc.) and
only at critical structural elements (ie. Columns of 1st floor etc.) to monitor the structural
health. Wireless data transfer and real time monitoring can be applied while discrete
measurements can also be obtained after a major event (seismic load, impact) for damage
assessment. Commercial metal strain gages can get point wise measurements while smart
concrete can monitor entire structure. The coal dust used had a lower price than steel fibers,
carbon fibers, carbon nanotubes and graphite which makes implementation of smart concrete
economical for the industry.
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THE INFLUENCE OF STEEL FIBER ON MECHANICAL PROPERTIES OF SELFCOMPACT GEOPOLYMER CONCRETE
Nildem TAYŞİ, Saad Al-RAWI and M. Tolga GÖĞÜŞ
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
ABSTRACT
This study herein reports the effects of Steel Fiber (SF) percentage on the fresh and
mechanical properties of Self-Compacting Geopolymer Concrete (SCGC) based on Fly Ash
(FA). Four mixes of SCGC were investigated with constant molarity 12 and a binder content
of 500 kg/m3, and alkaline-to-binder (a/b) ratio of 0.50. Later half of FA was replaced with
Ground Granulated Blast Furnaces Slag (GGBFS) at 50 % by weight in each SCGC mixes.
Macro SF was used in (0.0, 0.5, 1.0 and 1.5 %) by volume. Fresh properties of mixtures were
evaluated in terms of slump flow diameter, T50 slump flow time, V-funnel flow time, and Lbox height ratio. Moreover, the mechanical performance of the SCGCs was evaluated in terms
of compressive strength, splitting tensile strength and fracture toughness. The results showed
no obvious deterioration in the fresh characteristic of SCGC (when 1.5 % of SF were added
the reduction was less than 5 % of the slump flow diameter), whereas a significant
improvement was noticed in mechanical properties (about 100 % increment was achieved in
tensile strength).
Keywords: Self-compacting geopolymer concrete, slag, steel fiber, fresh properties,
mechanical properties
ÖZET
Bu çalışma, çelik elyaf yüzdesinin, uçucu kül bazlı kendiliğinden yerleşen Jeopolimer
betonun (SCGC) yaş ve sertleşmiş mekanik özellikleri üzerindeki etkilerini bildirmektedir.
Sabit 12 molarite, 500 kg/m3'lük bağlayıcı içeriği ve 0.51'lik alkali-bağlayıcı (a/b) oranı olan
SCGC karışımı incelenmiştir. Makro çelik elyaf, dört farklı hacim (0,0, 0,5, 1,0 ve % 1,5)
yüzdesinde kullanılmıştır. Daha sonra ise her bir SCGC karışımındaki uçucu külün yarısı
(ağırlıkça % 50 oranında) Öğütülmüş Granül Yüksek Fırın Cürufu (GGBFS) ile
değiştirilmiştir. Taze beton karışımların özellikleri, çökme akış çapı, T50 çökme akış süresi,
V-huni akış süresi ve L-box yükseklik oranı açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca, SCGC'lerin
mekanik performansı, basınç dayanımı, kopma dayanımı ve kırılma tokluğu açısından
değerlendirilmiştir. Sonuçlar, SCGC'nin yaş özelliklerinde belirgin bir bozulma olmadığını
göstermektedir (% 1.5 çelik elyaf ilave edildiğinde, çökme akış çapı % 5'inden azdır), buna
karşın mekanik özelliklerde önemli bir iyileşme görülmektedir (çekme dayanımında
yaklaşık% 100'lük bir artış sağlanmıştır).
Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden yerleşen jeopolimer beton, cüruf, çelik elyaf, yaş betonun
özellikler, mekanik özellikler
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INTRODUCTION
Turkey, like most other industrialized countries, generates a colossal amount of waste
materials. The waste utilization process has been one of the major environmental concerns in
this country and across the globe. It is estimated that the annual productions of Fly Ash (FA)
and Ground Granulated Blast Furnaces Slag (GGBFS) in Turkey are about 15 million tons
and 600 thousand tons respectively [1]. The careful selection and utilization of these wastes
offer the easiest approach of introducing sustainable product designs in the construction
industry.
In recent times, concrete technology has been regarded as one of the most viable suggestions
for recycling of industrial wastes such as FA and GGBFS. One such development is the use of
Self Compacting Geopolymer Concrete (SCGC) whereby the scientific researchers have used
some types of solid wastes to improve the performance of concrete [2–4]. Additionally, the
concrete technology has occasioned other benefits such as recycling of waste materials,
production of lightweight products and reduced use of non-renewable resources [5,6]. With
increasing environmental and social concerns, the adoption of new building technologies is
amplified.
Construction activities in many countries have witnessed rapid development. It is worthwhile
to note that the construction activities gulp down a lot of resources and at the same time play a
major role in the emission of greenhouse gases [7]. In this context, global warming is one of
the greatest environmental issues caused by the emission of greenhouse gases like CO2 to the
atmosphere. Waste utilization and reduction of cement consumption provide the finest
opportunity of protecting the environment. Across the globe, cement is used all over the world
due to its ease of working, high strength, and great economies. The raw materials used in
Ordinary Portland Cement (OPC) manufacturing are widely abundant, but they also have
negative effects on the environment. Despite its wide usage, concrete manufacturing is under
observation due to the high emission of carbon dioxide and other greenhouse gases.
Approximately 5% of carbon emissions are from the cement industry with the main
constituent in OPC manufacturing being hazardous in nature. The high carbon emissions
found in cement manufacturing processes is as the result of the production of carbon dioxide
as the waste product caused by the reaction and combustion of fossil fuels [8].
The geopolymer technology suggested by Davidovits [9] is one of the most important
developments in the concrete world. Geopolymer Concrete (GPC) is an innovative binder
material whereby its production involves complete replacement of OPC (zero percentage of
cement). GPC prides itself with decent mechanical properties, standard fire and acid
resistance and therefore a potential alternative material with comparable properties to OPC.
SCGC, as the name indicates, has a self-compacting property as well as the fact that it is made
with geopolymer cement. The advantages of both are self-compaction and the use of
geopolymer cement are combined with this type of concrete [10,11].
The main problem with the concrete is that it has little cracking resistance, low tensile
strength, and limited ductility. Although, these curbs can be eliminated by the addition of
fibers [12,13]. Fibers can improve the concrete structure’s ductile character by possibly
increasing the post-cracking energy absorption.
The influence of SFs on fresh properties like slump flow diameter, V-funnel flow time, L-box
height ratio, and T50 flow time, and the mechanical properties such as compressive strength,
splitting tensile strength and fracture toughness were investigated within this study. The
obtained outcomes of the investigation can be significant for structures by the complete
238

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Tayşi, Al-rawi and Göğüş
elimination of OPC. By eliminating OPC, it will not only contribute to the better performance
of concrete but it will also be eco-friendly.
EXPERIMENTAL PROGRAME
After this introduction about SCGC, it must be specified the main materials and tests that will
be used in the production of this type of concrete.
Material
To carry out this investigation FA, GGBFS, fine and coarse aggregates, an alkaline solution
(mixture of sodium silicate (Na2SiO3) and sodium hydroxide (NaOH) solutions), SF,
superplasticizer, and water were utilized.
Fly ash and ground granulated blast furnace slag
In this study, low calcium FA (Class F) from local thermal power plant, and GGBFS
equipped by local cement factories were used as based of SCGC. Table 1 shows the
specification of FA and GGBFS.
Table 1 Physical properties and chemical composition of FA and GGBFS
Component

CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

SO3

K2O

Na2O

Loss of
Ignition

Specific
Gravity

Fly ash F
(%)
GGBFS
(%)

1.60

62.40

21.14

7.85

1.76

0.10

0.73

2.45

2.07

2.29

Blaine
Fineness
(m2/kg)
387

34.19

40.42

10.60

1.28

7.63

0.68

2.38

0.17

2.74

2.30

575

Aggregate
The coarse aggregate used for this project was obtained after crushing gravel to reach an
average maximum size in the range of 12 mm. For the fine aggregate, limestone was crushed
to obtain aggregates with a maximum size of 4 mm. The specific gravity of the coarse
aggregate was 2.72, and the water absorption was 0.45 %. The limestone had a specific
gravity of 2.45 and water absorption of 0.92 %.
Super-Plasticizer
Polycarboxylic-ether type super-plasticizer (SP) was used. The main function of the SP was to
improve the plasticity of the concrete, to make it workable enough so that it could compact
itself without external compaction or vibration. The SP was purchased locally. It possessed a
pH of 5.7 and a specific gravity of 1.07.
Alkaline Liquid
Typically, sodium silicate (Na2SiO3) and sodium hydroxide (NaOH) solutions were used as
the alkaline solution. The sodium silicate solution (Na2O=13.7 %, SiO2=29.4 % and
water=55.9 % by mass) was purchased locally. Sodium hydroxide (NaOH), in the form of
chips or pellets with a 97 to 98 % purity value was procured from a local vendor. The
concentration of the NaOH solution was prepared from 8 M. The mass of NaOH solids found
in the solution, varied depending on the concentration of the solution. The preparation of the
alkaline solution was done 24 hours before its usage.
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Steel Fiber (SF)
SF are a form of concrete reinforcing material, which used in combination with concrete, give
additional benefits when compared to conventional forms of reinforcement. Macro possessed
hooked ends SF had a tensile strength 1100 MPa, specific gravity 7.85, length and aspect ratio
of 30 mm and 55. In the case of the mixtures, (0.5, 1 and 1.5 %) by volume were adopted with
the concrete mixture.
Concrete Casting, Testing, and Curing.
In the manufacturing of SCGCs, the order of mixing and the time taken play an important
role. This is important as it determines the homogeneity and uniformity found in every
mixture. The mixing was done in two stages. In the beginning, sand, coarse aggregate with a
wet surface, dry condition, and binder, were combined in the concrete mixer for a time period
of 2.5 minutes. Once this was done, a well-stocked, premixed alkaline solution that had been
stored in plastic or glass containers for 24 hours at room temperature, SP and extra water were
added into the concrete mixer, and the process of wet mixing took place for an additional 3
minutes. In order to ensure a uniform mixture, the fresh concrete was subjected to the mixing
process for an additional duration of 2 to 3 minutes. To evaluate the nature of the SCGC, once
the mixing procedure completed, the tests (slump flow time and diameter, V-funnel flow time,
L-Box height ratio) were carried out to assess the fresh properties of the SCGCs according to
EFNARC [14].
After 24 hours from casting, the specimens along with modules were placed in the oven at a
temperature of 80°C for 48 hours. At the end of this oven curing period, test specimens were
removed from the molds and placed in room temperature conditions for the ambient curing
until the test day.
Mix Proportion
Mix proportions per 1m3 for SCGC with SFs, as are given in Table 2.
Table 2 Mix Properties
MIX ID.

SF

Binder

FA

GGBFS

Fine
aggregate.

Coarse
aggregate

%

kg/m³

%

%

kg/m³

kg/m³

500

50

50

859.34

748.54

S50SF0

0

S50SF5

0.5

S50SF10

1.0

S50SF15

1.5

Molarity

12

SP

Water

%

%

5

8

TESTING PROCEDURE
SCGC cubic specimens were examined for compressive according to ASTM C39, and
cylindrical specimens for splitting tensile according to ASTM C496 using the compression
testing machine with 3000 kN capacity. The rate of loading was 1.5 kN/s for compressive
strength and 1 kN/s for splitting tensile strength. To obtain the splitting tensile strength the
following equation was used:
fs 

2p
h 

(1)

With p, h, and φ representing the maximum load, length and cylindrical specimen diameter
respectively.
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A closed-loop testing machine with a capacity of 250 kN was utilized to measure the fracture
energy ( Gf ) of prismatic specimens according to the recommendation of RILEM 50FMC/198 Committee. To evaluate the displacement at mid-span of prismatic specimens, a
linear variable displacement transducer (LVDT) was utilized. The ratio of the notch to depth
(a/w) for prismatic specimens was 0.4 and the notch opened for prismatic test specimens by
cutting in order to reduce the effective cross-section to 60 ×100 mm2 and the distance
between supports was 400 mm. All prismatic beams were tested under the rate of loading 0.02
mm/minute. Fracture energy of prismatic beam specimens was obtained under three-point
loading to according RILEM as follow:

Gf 

wo  mg s 

(2)

Alig

w

Where o is the area under the load-displacement curve (N-m), m is the mass of the beam
(Kg), g is the acceleration caused by gravity (9.81m/s2),  s is the specific displacement (m)
and Alig is the area of the ligament (m2).
The net flexural strength,( f flex ), was obtained according to the following equation:

f flex 

3PmaxS
2
2BW  a 

(3)

P

Where max , S, B, W, and a are the peak load (N), span length (mm), the width of the beam
(mm), depth of beam (mm), and depth of the notch (mm) respectively.
The critical stress intensity factor ( KIC ) was utilized to specify the magnitude of stress
concentration in cracks. The KIC values were obtained according to equation (4).
K IC 

3 Pmax l
2bd 2



a 0 1 .93  3 .07 A  14 .53 A 2  25 .11 A 3  25 A 4



(4)

Where, Pmax, l, b, d, and a˳ are the peak load, the span of the prism, the width of the prism, the
depth of prism, and the depth of the notch respectively, since (A = a˳/d).

RESULTS & DISCUSSION
Fresh Properties
A decrease in slump values was noted with an increase in SF volume fraction as shown in
figure 1. This is because, an increase in the surface area of SFs reduces the available space for
mobility of aggregates. In fact, it has been mentioned that there is an increase in interlocking
and friction between the SFs and aggregates thus an increase in SFs volume fraction will
increase this interlocking and friction. Aggregates will be limited to move within the concrete.
Slump values indicate workability levels; high slump values indicate high workability while
low slump values indicate low workability. Workability is defined as the ease of flow of
plastic concrete; ability of constituents to flow within the concrete or overall flow of the mix.
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Therefore, the decrease in slump values minimizes the ease of flow of concrete and its
constituents therefore, it will be difficult to place and compact concrete with a high SF
volume fraction.
T500 values represent the total amount of time required for the plastic concrete flow to reach
the 500mm diameter in the same slump flow test. A smaller amount of time indicates a higher
speed of flow thus higher consistency or workability of concrete. Greater times were recorded
with an increase in the SF volume fraction as shown in figure 2 thus there was a decrease in
the workability of concrete. The same reason can be induced from the decrease in slump
diameter, that there will be greater interlocking and friction between the SFs and aggregates
with increase in SF volume fraction. The SCGC was classified as VS2, according to the
European Project Group, 2005. The European Project Group (2005) gives classification of
concrete with respect to the T500 flow time. Self-compacting Concrete (SCC) is classified as
VS1 if T500 is less than or equal to 2 seconds or VS2 if T500 is more than 2 seconds [14].

Figure 1 Effect of SF volume fraction on slump
flow test of SCGC

Figure 2 Effect of SF volume fraction on T500 flow
time of SCGC

Figure 3 illustrated the V-funnel flow times, it was increased with addition of SF. Similar
behavior was observed in the previous slump flow test. The same theory of frictional
resistance can be applied to this case. An increase in the relative volume of SF in the SCGC
will result to an increase in frictional resistance between the fibers themselves and the fibers
and aggregates. Frictional resistance inhibits movement thus the mobility of concrete or its
constituents is limited due to frictional resistance. This then suggests that the workability of
concrete has been reduced. The time required to empty the v-funnel is increased when
workability is reduced. The SCGC was classified as VF2, according to the European Project
Group, 2005. The European Project Group (2005) gives classification of concrete with respect
the V-funnel flow time. SCC is classified as VF1 if values are less than or equal to 8 seconds
or VF2 if values are more than 9 seconds [16]. The maximum allowable value of the v-funnel
flow time is 25 seconds [14].
The L-box test was conducted to assess the passing ability of fresh concrete or its
constituents. The blocking ratios (h2/h1) reduced with an increase in SF content as can be
seen in figure 4. A decrease in these values was due to internal resistance of flow resulting
from the high volume of SF [15].
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Figure 3 Effect of SF volume fraction on Vfunnel flow time of SCGC

Figure 4 Effect of SF volume fraction on L-box
height ratio of SCGC

Mechanical Properties
The compressive strength is an important property of hardened concrete due to the fact that
concrete is mostly used due to its superior compressive strength compared to its tensile
strength which is increased by adding reinforcement. It is this compressive strength that is
characteristic of concrete elements. It was assumed that at day 28, the SCGC will have
achieved its maximum achievable strength. An increase in this strength is due to the formation
of an intact concrete matrix formed through the hydration process [15]. As illustrated on
Figure 5, the compressive strength of SF reinforced SCGC is higher than that of plain SCGC
(0% SF content). This increase in the compressive strength of SF reinforced SCGC is due to
the fact that there is a uniform dispersion of these fine fibers within SCGC of high
workability, which leads to a consistent internal integrity [16]. However, it can be noted that
there is a decreasing rate of change in compressive strength. For example, the difference in
strength between S50SF5 and S50SF10 was 2.26 MPa while the difference in strength
between S50SF10 and S50SF15 was -0.46 MPa. This was attributed to the fact that an
increase in the number of SFs increased the amount of entrapped air, which tends to reduce
the compressive strength. Plain concrete itself does not have enough tensile strength. It is
these SFs that improve the splitting tensile strength of concrete [16].
Also, as illustrated on Figure 6, it can be deduced that the percentage increase in splitting
strengths of the SCGC with addition of SF is high and the rate increases with addition of the
SF. For example, the difference in strength between S50SF0 and S50SF5 was 1.06 MPa while
the difference in strength between S50SF5 and S50SF10 was 2.27 MPa. This is attributed to
the ability of SFs to arrest crack progression in concrete [16]. SFs are so effective in that they
tend to increase the splitting tensile strength of concrete highly, with addition of SF.

21. Ulusal Mekanik Kongresi

243

Tayşi, Al-rawi and Göğüş
Figure 5 Effect of SF volume fraction on Compressive
strength of SCGC

Figure 6 Effect of SF volume fraction on splitting
strength of SCGC

The flexural strength also increases with addition of SF due to an improved fiber-matrix bond
[16]. Macro steel was used. Macro steel has hooked ends which increase this fiber-matrix
bond. Also, as shown on Figure 7, it can be deduced that the percentage increase in flexural
strengths of the SCGC with addition of SF is high and the rate increases with addition of the
SF. For example, the difference in strength between S50SF0 and S50SF5 was 0.44 MPa while
the difference in strength between S50SF5 and S50SF10 was 1.41 MPa. This is attributed to
the ability of SFs to release fracture energy that reduces propagation of cracks. Tensile stress
is transferred between fibers causing an arrest of micro-cracks which are prevented from
propagating within the SCC. SFs are so effective in that they tend to increase the splitting
tensile strength of concrete highly, with addition of SF.

Figure 7 Effect of SF volume fraction on flexural
strength

Figure 8 Effect of SF volume fraction on fracture
energy

The fracture energy is attributed to the energy absorption capacity of SF reinforced SCGC
[17]. This energy absorption capacity is realized from the fact that it is more difficult to pull
out these fibers from a cracked concrete mass than to cause cracking of concrete only; the
energy dissipated to pull out these fibers is considerably high compared to the energy
dissipated to cause cracking of the concrete itself.
The net flexural strength and critical stress intensity factor (KIC) of SCGC at 28 days were
estimated by Eqs. (3) and (4) respectively and illustrated in figure 8 and figure 9. The stress
intensity factor refers to the amount of stress concentration near the crack tip when the crack
starts to propagate. Similar to the aforementioned mechanical performance of SCGC,
incorporating SF had a superior effect on flexural strength and stress intensity factor values.
Finally, a discussion was made on the effect of loads on the displacement of SCGC. From the
graph, we can note the first cracking load. This load is identified by the immediate loss in
linearity of the load vs deflection curve i.e. the point where the curvature starts to increase
sharply and the slope exhibits a definite change [18]. The effect of the SFs on the physical
behavior of SCGC is limited until the first cracking load. When the concrete matrix starts to
exhibit cracking, SFs start to bridge the cracks and limit the crack width [18]. As illustrated
on Figure 10, the first cracking load increases with an increase in SF content. The loaddeflection curve is an indirect graphical assessment of the flexural strength of concrete. The
flexural strength increases with an increase in the SF volume fraction.
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Figure 9 Effect of SF volume fraction on stress intensity
factor (KIC)

Figure 10 Load displacement of SCGCs mixes

CONCLUSION
Based on the experimental results, the following conclusions have been made on how the addition of
SF on the fresh and hardened properties of SCGCs can affect it. The conclusions are as follows;



The highest SF volume fraction, 1.5 %, generally exhibited the best effects on
hardened mechanical properties of SCGC but the worst effects on the fresh properties
of SCGC. Similarly, SF volume fractions of 0.5 % and 1 % were sufficient to achieve
satisfying performance in both fresh and hardened mechanical properties of SCGC.



Overall, the slump diameter and L-box ratio decrease with an increase in the SF
volume fraction while the T500 flow time and V-funnel flow time increase with an
increase in the SF volume fraction. All these tests indicate a reduction in the
consistency or workability of plastic concrete with increase in SF content.



It can be deducted from the interaction of V-funnel flow and slump flow times that all
of the SCGCs mixtures belonged to the boundaries of the viscosity class (VS2/VF2) as
defined by the EFNARC. In addition, it was emphasized that such concrete might be
helpful in improving segregation resistance or limiting the formwork pressure.



The hardened properties improve with addition of SF content. The mechanical
properties of SF reinforced SCGC are more superior compared to those of plain
concrete.



It was indicated that splitting tensile strength, flexural strength, fracture toughness,
and stress intensity factor values were increased with an increase in compressive
strength, and improved with an increase in SF contents, compared to the control mix.



SF reinforced SCGC can therefore be adopted in future design and construction
because of its high compressive strength compared to plain concrete, zero carbon
emissions of GPC and high fire and acid resistance.
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ABSTRACT
Many phenomenons in nature are modeled by systems of nonlinear equations. Most of such
systems have nonlinear wave type solutions and some of them are named solitons which are
localized wave solutions. The analytical and numerical solutions of the nonlinear Schrödinger
(NLS) equation which is used in modeling of nonlinear waves in optics, have been
extensively studied in the literature. For performance improvement in inter-continent data
transmission, third order dispersion (3OD) should be added to this model by modifying the
standard (1+1)D NLS equation.
In this study, exact soliton solutions of higher order cubic-quintic NLS (CQNLS) equation
with a particular type of PT-symmetric potential and the third order dispersion term are
investigated and results are presented graphically. In addition to this, in order to compare the
exact soliton solutions to the numerical solutions, the well known spectral renormalization
(SR) method, which is essentially a Fourier iteration is modified for the problem. Numerical
solutions and exact solutions are compared and various graphics are depicted for varying
coefficients of third order dispersion term and the potential depths of the PT-symmetric
potential. Finally, nonlinear and linear stability analysis of numerically obtained solitons are
analyzed and results are examined with several graphics. In order to nonlinear stability
analysis, split-step Fourier method is used and modified to the problem.
Keywords: NLS, Soliton, Numerical Methods, Fifth Order Nonlinearity, Third Order
Dispersion
ÖZET
Doğadaki pek çok olgu, nonlineer (doğrusal olmayan) denklem sistemleriyle modellenir. Bu
tip sistemlerin çoğunun, bilinen nonlineer dalga tipi çözümleri vardır ve bunların bir kısmı da
soliton olarak isimlendirilir. Optikte nonlineer dalgaların modellenmesinde kullanılan
nonlineer (doğrusal olmayan) Schrödinger (NLS) denkleminin analitik ve sayısal çözümleri,
literatürde geniş çaplı incelenmiştir. Kıtalar arası veri iletiminde performans artırımı için
(1+1) boyutlu NLS denklemi modifiye edilerek üçüncü dereceden dispersiyon (3OD) da
modele eklenmiştir.
Bu çalışmada, üçüncü mertebe dispersiyon terimi ve PT-simetrisi özelliği olan bir dış
potansiyel içeren, doğrusal olmayan, kübik-kuintik (üçüncü ve beşinci mertebeden
nonlineerite içeren) Schrödinger denkleminin soliton tipi çözümlerinin analitik ve sayısal
olarak varlığı incelenmiş ve sonuçlar çeşitli grafiklerle gösterilmiştir. Analitik çözümleri
sayısal çözümlerle karşılaştırmak için, temelde Fourier iterasyonuna dayanan ve literatürde
spektral renormalizasyon (SR) yöntemi olarak bilinen sayısal yöntem, probleme uygulanacak
şekilde modifiye edilerek kullanılmıştır. Sayısal çözümler kesin çözümlerle karşılaştırılmış ve
potansiyelin farklı derinlikleri ve 3OD teriminin katsayısı için çözümlerin elde edildiği
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bölgeler çeşitli grafiklerle gösterilmiştir. Son olarak elde edilen bu çözümlerin kararlılık
(stabilite) analizleri yapılmış ve sonuçlar çeşitli grafikler üzerinde tartışılmıştır. Stabilite
analizi yapmak için, ayrık adımlı Fourier metodu kullanılmış ve metot, denkleme
uyarlanmıştır.
Anahtar kelimeler: NLS, Soliton, Sayısal Yöntemler, Beşinci Mertebe Nonlineerite, Üçüncü
Mertebe Dispersiyon
GİRİŞ
Doğada pek çok olgu, nonlineer (doğrusal olmayan) denklemlerle modellenir. Nonlineer
bilimsel araştırmalar konusundaki en önemli gelişmeler nonlineer dalga yayılımı problemleri
konusunda öne çıkmaktadır. Sıklıkla, verilen bir nonlineer sistemin araştırılmasına, optik,
akışkanlar mekaniği, plazma fiziği ve biyolojideki ilişkili deneysel sistemin bir yaklaşımı
olarak, bir boyutlu bir kısmi türevli diferansiyel denklemin çözümünün elde edilmesiyle
başlanır [1], [2]. Bu tip denklemlerin çoğunun, bilinen nonlineer dalga tipi çözümleri vardır
ve bunların bir kısmı da soliton olarak isimlendirilmiştir. Solitonlar, elastik çarpışmalar yapan
ve çarpışma sonrası formunu koruyarak ilerleyen lokalize dalga çözümleridir. Son yıllarda,
optik solitonların önemi gittikçe artmaktadır. Nonlineer dalgaların modellenmesinde
kullanılan sine-Gordon, Korteweg-de Vries (KdV) ve NLS gibi kısmi türevli diferansiyel
denklemlerin soliton tipi çözümlerinin varlığı, literatürde pek çok çalışma ile gösterilmiştir.
1927’de Erwin Schrödinger tarafından ortaya konan NLS denklemi, optik atımların doğrusal
olmayan yayılımını pikosaniye zaman ölçeğinde modellemek için kullanılır.
Belmonte-Beitia ve Calvo [3], çeşitli potansiyeller içeren kuintik NLS denkleminin kesin
çözümlerini benzerlik dönüşümleri ile elde etmiştir. Genişletilmiş hiperbolik fonksiyon
yöntemini kullanan Zhu [4], yüksek mertebeden NLS denkleminin yeni ilerleyen dalga tipi
çözümlerini türetmiştir.
Bir boyutlu NLS denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilir:

Burada, u; kompleks değerli türevlenebilir fonksiyonu, u xx kırılımı (dispersiyon) modelleyen
terimi,  kübik nonlineeritenin katsayısını temsil eder.
Öte yandan, genişlikleri 1 pikosaniyeden küçük atımların dinamiği, kübik NLS denklemi ile
yönetilemez. Örneğin, bir katı hal lazerinde darbeler 10 femtosaniyeden kısa olarak üretilir ve
standart NLS denklemi yaklaşımı uygulanamaz hale gelir. Bu tür sistemlerdeki dinamikleri
açıklamak için, yüksek mertebeden dispersiyon terimlerine ihtiyaç duyulur. Kıtalar arası
mesafelerde veri iletiminde performans artırımı için, üçüncü mertebeden (3OD) dispersiyonun
katkısı da probleme eklenmelidir. Yüksek mertebeden nonlineeritenin de probleme eklenmesi,
sistemi daha ilgi çekici sonuçlar elde edilebilecek şekilde zenginleştirebilir. Optik atımların
biçimlerine ve kararlılıklarına etki ettiği bilinen bir başka yapı da sisteme eklenen dış optik
potansiyellerdir. Bir dış potansiyelin eklendiği NLS denklemi, literatürde Bose-Einstein
yoğuşması (BEC) problemlerinde Gross-Pitaevskii denklemi olarak da isimlendirilmiştir. Son
dönemlerde özellikle kuantum mekaniği problemlerinde, parite-zaman simetrisine sahip (PTsimetrik) potansiyeller ilgi çekmektedir.
Bu çalışmada, aşağıda ifade edilen, üçüncü mertebeden dispersiyon terimini ve bir dış
potansiyeli içeren CQNLS denkleminin soliton çözümlerinin analitik ve sayısal olarak varlığı
incelenmiş ve sonuçları çeşitli grafiklerle gösterilmiştir. Buna ek olarak, çözümlerin kararlılık
(stabilite) analizleri yapılmış, kararlı ve kararlı olmayan çözümlere örnekler verilecektir.
(1)
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Verilen denklemde, u ( x, z ) kompleks değerli türevlenebilir fonksiyonu elektrik alanın yavaş
değişen genliğini, ikinci mertebe dispersiyon teriminin katsayısını, üçüncü mertebeden
dispersiyon teriminin katsayısını ve
ise PT simetrisine sahip dış potansiyeli temsil
etmektedir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Bu çalışmada, aşağıdaki PT-simetrik potansiyel kullanılmıştır:

Verilen denklemde, , , , , ,
,
ve
potansiyelin reel ve sanal kısımlarının
derinliklerini ifade eder ve bu derinlikler aşağıdaki denklemlerle belirlenir:

Potansiyelin PT-simetrisi özelliğini taşıması için, V(x) fonksiyonu çift fonksiyon ve W(x)
fonksiyonu ise tek fonksiyon olmalıdır. Nitekim,
Ve

eşitlikleri sağlandığı için bu karmaşık yapılı potansiyel, PT-simetrisi özelliği taşır.
Tanımlanan bu potansiyel, aslında literatürde Scarf II olarak bilinen potansiyelin genişletilmiş
bir formudur.
Denklem (1)’in analitik çözümlerini üretebilmek için aşağıdaki çözüm önerisi yapılmıştır:
(2)
Burada, f(x) ve g(x), yapısı henüz belli olmayan sıfırdan farklı reel değerli iki fonksiyon, µ ise
yayılım sabitidir.
Çözümleri elde edebilmek için,

ve

sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere,

kabulleri, Denklem (2) ile birlikte Denklem (1)’de yerine yazılırsa aşağıdaki denklemler elde
edilir:
21. Ulusal Mekanik Kongresi
249

Esen1 ve Bakırtaş2

Sonuç olarak, analitik çözüm aşağıdaki şekilde bulunur:
SAYISAL SONUÇLAR
Spektral Renormalizasyon (SR) Metodu
Lineer olmayan evrim denklemlerinin soliton çözümleri gibi lokalize çözümlerini hesaplamak
için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Yüksek mertebeden dispersiyon terimi içeren CQNLS
denkleminin soliton tipi çözümlerinin bulunması için bu çalışmada, SR yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem, temelde Petviashvili [5] tarafından önerilen bir Fourier iterasyon
metodudur. Daha sonra Ablowitz ve Musslimani, [6] bu yöntemi doğrusal olmayan dalga
kılavuzlarındaki solitonların hesaplanması için genelleştirmiştir. Çeşitli mertebeden
nonlineerlikler içeren denklemi Fourier uzayına dönüştürmek ve nonlineer lokal olmayan bir
integral denklem ve buna kuple olarak bağlı cebirsel bir denklem elde etmek, yöntemin
özüdür. Bu yöntem, farklı homojenliğe sahip yüksek dereceli doğrusal olmayan terimleri
içeren geniş bir problem sınıfına uygulanabilir.
SR metodu [7]’deki gibi, Denklem (1)’e uygulanacak şekilde modifiye edilirse denklemin
sayısal çözümü elde edilir. MATLAB bilgisayar programı kullanılarak elde edilen sayısal
çözümlere ilişkin bazı grafikler aşağıda verilmektedir.

Şekil 1. Analitik ve sayısal olarak elde edilen soliton
Şekil 1’de kırmızı düz çizgi ile analitik olarak elde edilen soliton, yeşil kesikli çizgi ile de
sayısal olarak elde edilen soliton aynı grafik üzerinde çizilmiş ve iki solitonunun üst üste
düştüğü gözlenmiştir. Burada SR yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal çözüm, Denklem
9
(2)’yi 10 mertebesinde hatayla sağlamaktadır. Dolayısıyla elde edilen analitik çözümün
doğruluğu sayısal olarak da kanıtlanmıştır.
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Şekil 2. α=1, µ=1, =1.8, =1.2 ve (a).β=-0.1, (b).β=0, (c).β=0.1
değerleri için potansiyelin reel ve sanal kısımları
Şekil 2’de, farklı 3OD terim katsayılarına göre potansiyelin reel ve sanal kısımlarının aldığı
farklı şekiller gösterilmiştir. Burada, terim katsayısının potansiyelin yapısı üzerine etkisi
gözlemlenmiştir.

Şekil 3. (a). β=-0.1, (b). β=0 ve (c). β=0.1 değerleri için farklı potansiyel
derinliklerinde sayısal çözüm ile soliton elde edilen bölgeler
Şekil 3’de, 3OD teriminin solitonun varlık bölgesine etkisi gösterilmiştir. Grafiklerden de
görüleceği gibi, 3OD teriminin probleme eklenmesi ile solitonların varlık bölgesi
genişlemekte yani sayısal olarak elde edilen soliton çözümlerinin sayısı artmaktadır. 3OD
teriminin eklenmesinin bu anlamda probleme olumlu bir katkı sağladığı gözlenmektedir.
Lineer Olmayan Kararlılık Analizi ve Ayrık Adımlı Fourier Metodu
Fiziksel bir problemde, çeşitli yöntemlerle elde edilen çözümlerin kararlılığını analiz etmek
de büyük önem taşır. Solitonların doğrusal olmayan kararlılıklarını incelemek için, elde edilen
soliton çözümleri yeterince uzun bir mesafe boyunca ilerletilir. Soliton, doğrudan
simülasyonlar sırasında formunu, ağırlık merkezini ve maksimum genliğini koruyorsa
nonlineer olarak kararlı (stabil) kabul edilir. Bu amaçla, bu çalışmada ayrık adımlı Fourier
metodu (Split step Fourier Method) kullanılmıştır.
Bölünmüş adım yöntemi, denklemin iki parçaya bölündüğü ve bir sonraki aşamada sayısal
çözüm elde etmek için ardışık olarak bütünleştirildiği sayısal bir yöntemdir. Ayrık adımlı
Fourier metodu, NLS denklemi gibi lineer olmayan kısmi türevli diferansiyel denklemlerin
çözümünde, diğer yöntemlere kıyasla daha kolay uygulanması ve hızlı bir algoritma oluşu
nedeniyle tercih edilen spektral bir yöntemdir [8].
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Şekil 4. (a).β=-0.1, (b).β=0 ve (c).β=0.1 için farklı potansiyel derinliklerinde
nonlineer stabil(yeşil) ve nonlineer stabil olmayan(kırmızı) soliton bölgeleri
Şekil 4’te, 3OD teriminin lineer olmayan kararlılığa etkisini araştırmak için, üç farklı β değeri
için 0 ile 4 arasında değişen potansiyel derinliklerinde solitonların stabilite bölgeleri
çizilmiştir. Şekilden de görülmekte olduğu gibi, 3OD teriminin pozitif değeri (β=0.1) lineer
olmayan kararlılık bölgesini genişletirken, negatif β değeri (β=-0.1) lineer olmayan kararlılık
bölgesini daraltmaktadır.

Şekil 5.
potansiyel derinlikleri ve β=0.1 katsayısı için, (a).nonlineer olarak
kararlı soliton(kırmızı) ve yayılma öncesi soliton(mavi), (b).solitonun yayılımı, (c).solitonun
yayılımı sırasında üstten görünüşü, (d). Yayılma boyunca maksimum genliğin değişimi
Şekil 5’te nonlineer olarak kararlı bir soliton örneği verilmiştir. Yukarıdaki grafiklerden
anlaşıldığı gibi, belirtilen soliton derinliklerinde elde edilmiş olan bu soliton, yayılma
boyunca formunu ve maksimum genliğini korumuştur. Bu soliton nonlineer olarak kararlı
kabul edilmektedir.
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Şekil 6.
potansiyel derinlikleri ve β=0.1 katsayısı için, (a).nonlineer
olarak kararlı olmayan soliton(kırmızı) ve yayılma öncesi soliton(mavi), (b).solitonun
yayılımı, (c).solitonun yayılımı sırasında üstten görünüşü, (d). Yayılma boyunca maksimum
genliğin değişimi
Şekil 6’da nonlineer olarak kararlı olmayan soliton örneği verilmiştir. Şekilden de anlaşıldığı
gibi, yayılma boyunca solitonun formu bozulmuş ve dejenere olmuştur. Dolayısıyla belirtilen
potansiyel derinliklerinde elde edilen bu soliton nonlineer olarak kararlı (stabil) olarak kabul
edilemez.
Lineer Kararlılık Analizi
Lineer kararlılık, doğrusal spektrumun elde edilmesi, analiz edilmesi ve doğrusallaştırılmış
solitonların geliştirilmesiyle incelenir. Doğrusal kararlılık spektrumu veya kısa doğrusal
spektrum, bir solitonun doğrusal kararlılık operatörünün özdeğerleridir. Bu özdeğerler bir
çözümün doğrusal kararlılığı hakkında bilgi verir.
3OD teriminin, elde edilen solitonların lineer kararlılığına etkisini araştırmak amacıyla, farklı
β değerleri için lineer spektrum grafikleri aşağıda çizilmiştir:

Şekil 7. α=1, µ=1, =1, =1.5 ve (a).β=-0.1, (b).β=0, (c).β=0.1
değerleri için lineer spektrum grafikleri
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Şekil 7’de görüldüğü gibi, sayısal olarak elde edilen soliton β=0 olduğu, yani sistemde 3OD
olmadığı durumda, verilen potansiyel derinliklerinde lineer kararlı değilken, β=0.1 için lineer
olarak kararlı hale gelmektedir. β=-0.1 değeri için yine lineer kararlı değildir ancak
özdeğerlerin mutlak değer anlamında büyüdüğü gözlemlenmektedir. Bu da elde edilen
solitonun β=0 durumuyla karşılaştırıldığında kararlı olarak ilerlediği uzaklığı arttırabilir.
Dolayısıyla, 3OD teriminin, katsayısı pozitif de negatif de olsa, solitonun lineer kararlılığı
üzerinde olumlu etkisi olduğu biçiminde yorumlanabilir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, üçüncü dereceden dispersiyon terimi ve PT-simetri özelliği olan bir potansiyel
içeren CQNLS denkleminin soliton tipi analitik çözümleri bulunmuştur. Sonrasında, SR
yöntemi denkleme uyarlanarak sayısal çözümler elde edilmiştir. Analitik ve sayısal olarak
elde edilen soliton çözümlerinin üst üste düştüğü gösterilmiştir. Böylece sayısal çözüm elde
etmek için kullanılan SR yönteminin probleme uygunluğu doğrulanmış ve elde edilen analitik
çözümlerin doğruluğu da kanıtlanmıştır.
Üçüncü mertebe dispersiyon teriminin, soliton tipi çözümlerin varlığına etkisi araştırılarak,
üçüncü mertebe dispersiyon teriminin katsayısının hem pozitif hem de negatif değerleri için
soliton çözümlerinin varlık bölgesini genişlettiği, dolayısıyla 3OD teriminin bu özel
potansiyel altında soliton tipi çözüm elde etme üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu
gözlenmiştir. Daha sonra, ayrık adımlı Fourier metodu kullanılarak elde edilen solitonların
farklı potansiyel derinliklerinde lineer olmayan kararlılıkları incelenmiş, nonlineer olarak
kararlı ve kararlı olmayan soliton örnekleri grafikler ile gösterilmiştir. Ayrıca, 3OD teriminin
lineer olmayan stabilite üzerine etkisi araştırılmış ve sonuç olarak, 3OD teriminin pozitif
değerinin (β=0.1) lineer olmayan kararlılık bölgesini genişletirken, negatif β değerinin (β=0.1) lineer olmayan kararlılık bölgesini daraltmakta olduğu gözlenmiştir. Son olarak, elde
edilen solitonların lineer kararlılık analizi yapılarak belli bir potansiyel derinliğinde 3OD
teriminin, solitonun lineer kararlılığı üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür.
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ABSTRACT
As a part of safety requirements, fire resistance is an important requisite in the design of highrise buildings and infrastructures. In this work, experimental investigations have been
conducted to understand the mechanical performance and fire resistance of Ambient Cured
High-Strength Geopolymer Concrete (HSGC) after exposure to various elevated temperatures
(24, 250, 560 and 825°C). Thirty-six standard specimens are prepared to examine the residual
compressive and splitting tensile strength, crack patterns, densities change and fire spalling
properties of HSGC. The blending of slag (GGBFS) with fly-ash (FA) and alkaline-activator
mixtures were used as a binder material. The alkaline activator solution (AL) consisted of a
mixture of sodium silicate (Na2SiO3) and sodium hydroxide (NaOH), with a stable NaOH
concentration of 12 M (Molar) and a Na2SiO3/NaOH mass ratio of 2.5. The experimental
results showed little cracks and spalling in the HSGC specimens after exposed to 560 °C but
in 825 °C more than cracks in samples surface. Furthermore, the residual compressive
strength of HSGPC was higher than the one of High Strength Concrete (HSC) for the same
strength class. Additionally, the hardened density of HGPC ranged between 2279 and 1950
kg/m3 and a change in the surface color of the samples was also observed after fire exposure
and turned on to the dark at 560 °C.
Keywords: High-strength geopolymer concrete, ambient curing, fire spalling
ÖZET
Güvenlik gereksinimlerinin bir parçası olarak, yüksek bina ve altyapı tasarımında yangına
dayanıklılık önemli bir gerekliliktir. Bu çalışmada, ortam ısısında kürlenmiş yüksek
mukavemetli jeopolimer betonun (HSGC) çeşitli yüksek sıcaklıklara (24, 250, 560 ve 825 °C)
maruz bırakıldıktan sonra mekanik performansını ve yangın dayanımını incelemek için
deneysel çalışmalar yapılmıştır. HSGC betonun artık basınç ve ayrılma gerilme dayanımını,
elastik modülünü, çatlak davranışlarını, yoğunluk değişimlerini ve yangın yayılma
özelliklerini incelemek için otuz altı standart numune hazırlanmıştır. Cürufun (GGBFS) uçucu
kül (FA) ve alkali aktivatör karışımları ile harmanlanması kullanılmıştır. Alkali çözelti, sabit
12 M (Molar) NaOH konsantrasyonu ve 2.5 Na2SiO3 / NaOH kütle oranı olan bir sodyum
silikat (Na2Si03) ve sodyum hidroksit (NaOH) karışımından oluşmaktadır. Deneysel
sonuçlara göre, HSGC numunelerinde 560 °C'ye maruz kaldıktan sonra çok az çatlak ve
dağılma görülmektedir, ancak 825 °C'de numune yüzeyindeki çatlaklar daha fazla olmaktadır.
Ayrıca, HSGPC'nin artık basınç dayanımı, aynı mukavemet sınıfındaki yüksek dayanımlı
beton (HSC) dan daha yüksektir. Ek olarak, HGPC'nin sertleştirilmiş yoğunluğu 2279 ila
1950 kg/m3 arasında değişmektedir ve yangına maruz kaldıktan sonra numunelerin yüzeyinde
renk değişiklikleri gözlemlenmiştir ve 560 °C'den sonra renk koyulaşmıştır.
256

Ali, Tayşi ve Özakça

Anahtar kelimeler: Yüksek mukavemetli jeopolimer beton, ortam kürlemesi, yangın soyulma
davranışı
INTRODUCTION
High-strength concrete (HSC) is defined as concrete that has a specified compressive strength
of 41.5 MPa or greater at 28 days [1]. HSC are used extensively throughout the world
especially in the infrastructure such as high-rise buildings, marina structures, long-span
bridges, nuclear power plants. The applications of such HSC are increasing day by day due to
their superior structural performance, but there are many hazards that which worry structural
engineers, such as fire accidents and earthquake, fire is a remains one of the most serious risks
for tunnels, buildings and other concrete structures. Over the last few decades, fire disasters
have frequently been reported worldwide, and have seriously threatened personal and public
property safety. In the fire scenario, it becomes more complicated because the high
temperature changes the chemical composition, physical structure, and water content of
concrete as a result of these changes, deterioration occurs in compressive and tensile strength
and cause the conversion of the concrete to the substance of fracture.
It has become necessary to find a suitable alternative constriction material which has high
strength and environment-friendly properties with good performance in fires and other
durability properties. Geopolymer concrete has been celebrated as one of the most promising
materials, developed by the French scientist and engineer Prof. Joseph Davidovits in 1970,
alkali-activated or “Geopolymer” concrete is an environmentally friendly alternative to
traditional ordinary Portland cement concrete made from by-product aluminosilicate
components such as Fly Ash (FA), ground granulated blast furnace slag (GGBFS), Bottom
Ash, and Rice-Husk ash with an alkaline activator (AL). Several types of AL have been
available in the word but commonly used AL is the mixture of sodium hydroxide 8 M to 16 M
and sodium silicate with the mass ratio of 0.5 to 3.50 [2]. ALI and Tayşi used both FA and
GGBFS as the source components and stimulated them with a combination of Na2SiO3 and a
constant concentration of NaOH solution than mixing with constant ratio of fine and coarse
aggregate to investigate the effect of AL ratio on mechanical properties and workability of
GPC. Their samples were cured under ambient temperature. It was found AL ratio have
significantly effect on workability and strength of GPC. Regarding the curing situations, and
based on previous studies (Davidovits [3] ALI and Tayşi [4], Al-Rawi and Tayşi [5]), FA
based GPC require high temperatures treatment in order to obtain comparable performance
(mechanical, physical and durability properties) to conventional concrete. However, heat
curing treatment leads to increased cost and practical issues preventing in situ application of
geopolymer concrete at large scale as a result, CO2 emission was decreased during
manufacture of ambient cured geopolymers and production cost inversion of normal concrete.
The fires in Channel tunnel (1996 and 2008) showed significant damages. HSC linings were
severely damaged by spalling and main reinforcement rebar were exposed [6]. Poon et al., [7]
studied normal and HSC with pozzolanic resources. Metakaolin concrete increased strength
up to 200 °C, and maintained higher strengths up to 400 °C than FA concrete, silica fume
concrete and normal OPC concrete. After 400 °C all the HSC rapidly deteriorated.
Furthermore, geopolymer concrete recorded a good resistance to fires, especially those
synthesized using FA as a precursor and their application as a heat-resistant construction
material in the road tunnels [2, 8]. Kong and Sanjayan [9] reported a 25% reduction in
compressive strength of 25 mm cube metakaolin based geopolymer paste specimens after 10
minutes exposure at 800 °C.
The research on the post-fire behaviour of geopolymer concrete needs to be conducted further
because the relevant research is insufficient, as part of our researches on the development of
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geopolymer concrete, such as class, curing regime and fire resistance, this study seeks to
investigate the residual mechanical properties and thermal behaviour of HSGC after exposure
to various elevated temperatures (24, 250, 560 and 825°C). Furthermore, the hardened
density, water absorption, color change, spalling and crack pattern have been presented.
MATERIAL AND METHODOLOGY
Materials and Proportions of Mix
In the HSGC mixture, FA and GGBFS obtained from Iskenderun, Adana, Turkey,
corresponding to ASTM C 618 and ASTM C 989, respectively, were used as the binder
components the chemical properties of FA and GGBFS are shown in Table 1. The AL was a
uniform sodium-hydroxide-based solution prepared by mixing sodium hydroxide solution
(NaOH) with sodium silicate (Na2SiO3). The NaOH was procured in flake form with 98 %
purity, and the Na2SiO3 consisted of Na2O (10.6 %), SiO2 (26.5 %) and H2O (66.1 %), with a
fresh density of 1.390 g/ml at 25°C, the Na2SiO3/NaOH mass ratio was set at 2.5. The
HSGPC mixture consist of a constant binder ratio (B) containing seventy-five percent slag
and 25% of FA with 74% of Coarse and fine aggregate blending with an AL over B ratio is
0.45. Commercial local crushed sand and crushed rocks were used in the mixes. Finally, highrange water-reducing MasterGlenium® RMC 303. For the HSGC specimens, the crushed
sand and aggregate were mixed for 2 minutes using a high shear capacity concrete mixer, then
the FA and GGBFS were added, followed by another 2 minutes of mixing. Then, AL was
added to the dry mix, and the wet components were mixed together for approx. 5 to 8
minutes. Finally, high-range, water-reducing superplasticizer was added gradually.
Table 1. GGBFS and FA Chemical composition.
Materials

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

SO3

LOI

Fly ash (%)

62.4

21.14

7.85

25.79

1.76

0.7

2.45

0.1

2.07

GGBFS (%)

40.4

10.6

1.28

34.19

7.63

2.4

0.17

0.68

2.74

LOI: Loss of ignition.

Specimen preparation and tests
The test samples were divided depending on the heat-exposure stages. A total of thirty-six
standard test specimens are suggested for investigation, nine of them for each heating stage to
conduct the residual mechanical properties test such as compressive, splitting tensile and
elastic modulus. The first group was tested at ambient conditions and the other three groups
were subjected to various elevated temperatures (275, 560 and 825 °C). Furthermore, to
obtain thermal distribution in the HSGC specimens, several thermocouples (K- type) were
installed at the core of samples before the casting process to record the heat depending on
time. After the casting process, the samples covered with heavy-duty nylon bags then, the
specimens were demolded and undergo ambient curing at room temperature 21 to 24°C until
the test day which is at 28 days. Figure 1. Shows the specimens with thermocouples.
Heating Rates and Furnace Previous
The specimens were subjected to the elevated temperatures in an electric programmable
furnace with a heating capability of 1350 °C to peak temperatures, at the heating rate of (715°C/min), An electrical furnace with 1350×130 cm cross section×60 cm height is used,
Figure 2. Shows the furnace dimensions and samples locations.
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Thermocouple

Section A

Section A
Figure 1. Type K-thermocouples inside HSGP specimen core.
In ordinary HSC (42 MPa) explosive spalling in between 490 ºC and 500 ºC it will be started
due to high water content and low permeability, which in turn increases the chances explosive
spalling and high drying shrinkage [10] . Occasionally, explosive spalling is characterized by
large or small pieces of concrete being violently expelled from the surface, these pieces would
be very dangerous when the test samples explode during the fire exposure test inside of the
furnace, this explosion could be destroy the furnace electric heaters. Gallé [11] suggested
drying the normal concrete test samples before exposure to high temperatures under 105 ºC
for 24 h, which proved to be an effective means to control explosive spalling. But in
geopolymer concrete the issue is different, we cannot drying specimen because one of the
curing methods of geopolymer concrete is heat treatment. In spite of they don’t have any
problem regard to explosive spalling in geopolymer concrete depending on previous research
[12]. The explosive spalling are still alarming wherefore the authors use a steel box to prevent
any damage in the furnace electric heaters as shown in Figure 2.
Ventilation window

Electric heaters
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Figure 2. HSGPC specimens placed in the furnace.
Two categories of the heating process are generally adopted for study under elevated
temperatures. One is a constant rate of heating and the other is to heat as per a standard
temperature (rise–time) curve corresponding to a fire. The constant rate of heating is generally
used for studying the properties of materials after exposure to high temperature it's called
residual properties [13]. The exposure time to elevated temperatures is one of the key factors
that impact the HSGPC samples behaviour. In this work, a constant rate of heating was used
to reach the target temperatures with 2 hours of exposure, tests are carried out at about 3 hours
(1 hour reached to the target addition to 2 hours of exposure) thereafter to ensure the samples
core heating would be reached to the target temperatures. The duration details of the burning
process were illustrated in Figure 3. Shows time-temperature curves with heat in different
heating stages and cooling interval. The samples and furnace core thermocouples were
connected to electronic high accuracy data acquisition that recorded the thermocouples
signals. After the combustion process, the all test samples had been allowed to cool naturally
in room temperature. After cooling the specimens down, the compressive strength tests and
splitting tensile strength tests were carried out to determine the residual strength of specimens
which were exposed to elevated temperature.

a. Fire curve for 275 ° C.

b. Fire curve for 560 ° C.

c. Fire curve for 825 ° C.
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Figure 3. Time-Temperature curves of various target elevated temperatures.
EXPERIMENTAL RESULTS AND DATA ANALYSIS
Compressive strength
In the compression test, the test is carried out in accordance to ASTM C39, the compressive
strength specimens was tested by uniaxial compression machine 3000 KN. The result of the
compressive strength of HSGPC before and after exposure to the fire were presented in Figure
4. At the temperature of 275°C, compressive strength of geopolymer concrete was 71.82%
lower compared to the strength at the normal temperature 24° the compressive strength of
HSGPC is linearly reduced until 825°C, HSGPC at 825 °C temperatures tends to have a lower
compressive strength compared to the compressive strength at the others temperatures. The
higher temperatures result in the decreasing of the compressive strength of HSGPC. It was
shown that the strength of the geopolymer concrete was influenced by dehydration and
dihydroxylation [14]. Figure 4. Show the results from the compressive test for samples which
have been exposed to elevated temperature at (275, 560 and 825°C) including the ones which
are left at room temperature (18 to 24 °C) and ratio of residual compressive strength to
original strength. The results in Figure 4. Were compared with the results recorded by Chen &
Liu 2004 [15] which is represent high strength normal concrete, it can be seen in Figure 5.
Generally, a reduction in the compressive strength of HSGPC and high strength ordinary
concrete can be observed at elevated temperatures, especially the high reaction started from
400 °C, but when compared with HSC the HSGPC recorded a good performance at 560°C
and 825°C, it has been recorded the residual compressive strength 32% and 20.6%
respectively.it worth to say that the total heating exposure time it has been 3 hours. The
residual strength of each temperature is calculated by using Equation (1).
(1)

Figure 4. Compressive strength at elevated Figure 5. Comparison of residual compressive
strength with [15].
temperature.
Splitting Tensile Strength
The splitting test was performed on the cylindrical molds 100×200 mm as per ASTM C496,
which provides for the testing of cylindrical samples with a loading rate between 0.70 to 1.40
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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MPa/min. In this work, a load rate of 1 MPa/min was used. In Figure 6. The residual tensile
strengths presented the similar trends with the temperature as compressive strengths.

Figure 6. Splitting tensile strength at elavted temperatuers and residual.
Hardened Densities and Water Absorption
The HSGPC proportions were based constructed on a target density of 2300 kg/m3. The 28day
densities were calculated from standard modules. However, the GPC mixes have acceptable
hardened densities when compared with ordinary concrete. Figure 7. Show the effect of
elevated temperatures on the hardened density. The residual densities at 275 °C still retains
about 90% of the original unheated value; however, the values at 400, 600 and 800 °C reduce
to about 65%, 40%and 15%, respectively.
Water absorption test was directed by soaking solid cylindrical samples in normal water for
24 hours. The cylindrical specimens were allowed to drain for a minute before clearing off
noticeable surface water using a damp cloth. The samples were then stove dried at a
temperature of 105°C for at least 24 hours however until a steady dry mass is gotten [16].
Figure 8. Shows that the water absorption specimens with different temperatures. The water
absorption of each sample is calculated by using Equation (2).
(2)
Where Ws and Wd are the mass of the saturated and dry concrete specimens, respectively.
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Figure 7. The hardened density at elevated
temperatures.

Figure 8. Water absorpation at elevated
temperatures.

Visual Appearance and Failure Behaviour
Figure 9.a shows the clearly observable changes in appearance of the four specimens when
exposed to different temperature regimes also showed the effects of elevated temperatures on
cracking behaviour of HSGPC and finally showed the failure behaviour of cylinders at
ultimate compression load. It can be seen that up to 275 °C no cracks are formed. However,
the specimen showed signs of cracks at 560 °C in outer surface and it becomes worst at 825
°C, where many cracks on the surface are formed and also it was observed in the top zone of
cylindrical have a low spalling percentage. A significant increase in the exposure spalling of
HSGPC at 825°C was not observed, the attribute it to a type of coarse aggregate. In regard to
the exposure spalling it worth to say we do not have exposure spalling at 825 °C.
Furthermore, it can be noticed the color change of three types of fire exposure when
compared with unexposed samples. It can be seen that the HSGCP at 560 °C exhibited
slightly darker color than its counterpart.
Failure Modes
Failure patterns of ambient and three heating exposure specimens after the compressive
loading are shown in Figure 9.b as can be seen, the damage progression and failure approach
of the specimens’ exposure to elevated temperatures was different from reference specimens.
Temp. (°C)

18-24

275

560

825

a. Visual
appearance
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b. Failure
patterns

Figure 9. Visual appearance and failure patterns.
CONCLUSIONS
The following conclusions can be drawn from the experimental results on the specimens made
with HSGPC after exposure to elevated temperatures.
1. The reductions after exposure to temperatures decrease one by one in this order: tensile
strength and compressive strength.
2. Most density loss of the HSGPC occurred between 560 °C and 825 °C due to water
evaporation. As a result of the chemical reactions in an alkaline activator solution component
which occur between Na2SiO3 and NaOH.
3. The residual compressive strength of HSGPC recorded a good performance in high
temperatures when compared with ordinary HSC.
4. No explosive spalling was observed at elevated temperatures in HSGPC, unlike the
ordinary HSC the have a high possibility of explosive spalling [17].
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ÇATLAKLI KOMPAKT BETON NUMUNELERİN KIRILMA TOKLUĞU
PARAMETRESİNİN EŞDİZİM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
Ragıp İNCE1
1
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. 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
fracture toughness parameter (stress intensity factor) of the splitting specimens with central
crack: namely: cylinder, cube and diagonal cube and of the compact compression specimens
with double edge cracks were determined by utilizing the boundary collocation method,
which is a semi analytical method. The results of the split-cube tests look viable and very
promising.
Keywords: Boundary Collocation Method, Concrete, Fracture Mechanics
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. 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, merkezi
çatlağa sahip silindir, küp, diyagonal küp yarma numuneleri ve iki sınır çatlağa sahip kompakt
basınç numunelerinin kırılma tokluğu (gerilme şiddet çarpanı) parametreleri yarı analitik bir
yöntem olan eşdizim yöntemi kullanılarak tayin edilmiştir. Elde edilen çözümler literatürdeki
nümerik sonuçlarla karşılaştırılmış ve oldukça müspet sonuçların elde edildiği gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sınır Eşdizim yöntemi, Beton, Kırılma Mekaniği
GİRİŞ
Beton ve betonarme yapıların göçme analizi için birçok lineer ve lineer olmayan yaklaşımları
kullanılmaktadır. Ancak özellikle sismik yüklemelere maruz beton/betonarme yapılarda
göçme meydana gelmeden taşıyıcı sistemlerde yerelleşen çatlak veya çatlaklar oluşabilmekte
ve malzeme yumuşama adı verilen mukavemet kaybına uğrayabilmektedir. Çatlamış bir
beton/betonarme yapı, ancak kırılma mekaniği prensipleri kullanılarak gerçekçi bir şekilde
analiz edilebilir.
Kırılma mekaniği temelde, malzemede var olan çentik, çatlak ve boşluk gibi gerilme
yoğunluğunu arttıran kusurları ve bunlara bağlı olarak meydana gelen hasarları inceler. İlk
olarak Griffith [1] tarafından temeli atılan Lineer Elastik Kırılma Mekaniği (LEKM) teorisi,
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1960’lı yılların başında Kaplan [2] tarafından betona uygulanmıştır. Ancak daha sonra yapılan
deneysel çalışmalar, LEKM kanunlarının beton için yetersiz olduğunu göstermiştir [3]. Bu
amaçla birçok araştırmacı tarafından teknolojik ve nümerik alanlardaki gelişmelere paralel
olarak, lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları geliştirilmiştir.
Betonun kırılma mekaniğinde kiriş numuneler yaygın olarak kullanılmakla birlikte, son
zamanlarda küp/silindir numunelerin kullanımı taşınabilirlik ve hafiflik dikkate alınarak
artmıştır. Bu çalışmada, merkezi çatlağa sahip silindir, küp, diyagonal küp yarma numuneleri
ve iki sınır çatlağa sahip kompakt basınç numunelerinin kırılma tokluğu parametreleri yarı
analitik bir yöntem olan eşdizim yöntemi [4] kullanılarak tayin edilmiştir. Elde edilen
çözümler literatürdeki nümerik sonuçlarla karşılaştırılmış ve oldukça müspet sonuçların elde
edildiği gözlenmiştir.
BETONUN KIRILMA MEKANİĞİNDE KOMPAKT NUMUNELERİN KULLANIMI
Beton bir yapıyı kırılma mekaniğine göre analiz edebilmek için ilk önce kullanılan
malzemenin kırılma parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Betonun kırılma parametrelerinin
tayininde yaygın olarak çentikli üç noktalı eğilme numuneleri kullanılmaktadır. Bunun en
büyük sebebi belki de kirişlerin metallerde standart deney numunesi olarak yaygın
kullanımıdır. Bununla birlikte son zamanlarda yarma tipi numunelerin betonun kırılma
malzeme parametrelerinin tayininde kullanılması üzerine birçok çalışma yapılmıştır [5-10].
Çentikli kompakt numuneler bazı avantajlara sahiptir [11]:
 Bu tip numuneler, kompakt ve hafiftir. Bu sebeple bu numuneler boyut etkisi
çalışmalarında büyük avantaj sağlar.
 Bu tip numunelerin kalıpları, mukavemet tayininde kullanılan numune kalıplarıyla
aynı olduğundan şantiyede kullanımı kolaydır.
 Kirişlerin aksine kırılma parametrelerinin hesabında numune ağırlığı ihmal
edilebilecek seviyededir.
 Bu numuneler ile mevcut bir yapının kırılma mekaniğine göre analiz etmek, yapıdan
karot numune alımı ile mümkün olabilmektedir.
Şekil 1 de görüldüğü gibi yarmada-çekme numuneleri, genellikle beton teknolojisinde
betonun çekme dayanımını endirekt olarak tayininde kullanılır. İlk olarak 1949 da Carneiro ve
Barcellos [12] tarafından silindir yarma deneyi betonun çekme mukavemetinin tayini için
önerilmiş ardından 1961 de Nilsson [13] tarafından küp numuneler kullanılmaya başlanmıştır.
Bununla birlikte 20 yılı aşkın bir sürede yarmada-çekme numuneleri betonun kırılma
mekaniğinde kullanılmaktadır. Silindir/küp numunelerde nominal dayanım aşağıdaki formülle
hesaplanabilir [14]:

 Nc 

2 Pc
 bh

(1)

Burada Pc, numunenin göçme yükü, b numune kalınlığı ve h numunenin karakteristik boyutu
(silindir numunede çap). İfade (1) tekil yüklemeler için geçerlidir. Bununla birlikte Şekil 1 de
görüldüğü gibi uygulamada çentikli-yarma numunelerine yük belirli genişlikte bir şerit
üzerinden uygulanır ve bu yükleme durumu nominal dayanımın değerini değiştirmektedir.
Kompakt basınç numuneleri, Sabir ve Asili [15] tarafından betonun basınç dayanımının
tespitinde kullanılan küp numunelerin, kenarlarına açılan çift sınır çatlaklı numuneye
eksantrik basınç uygulayarak betonun kırılma özelliklerini tayin etmek için üretilmiş
numunelerdir. Şekil 2 de bu tip numunelere ait değişik konfigürasyonlarda uygulaması
görülmektedir.
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Pc

P=2  t


2t

Nc

h

Küp

P

Diyagonal küp

2d

2a

Gerilme
Dağılımı

Silindir

Şekil 1. Yarmada-çekme deneyi

P

P
t

Yerelleşmiş
deformasyon t=0.06d
noktası

a

d

c

a
P

P

d

c

P
Şekil 2. Kompakt basınç numunesi
ÇATLAKLI YAPILARIN EŞDİZİM YÖNTEMİYLE ANALİZİ
Genelleştirilmiş Westergaard Yaklaşımı
Gövde kuvvetleri içermeyen bir düzlem elastisitede probleminde, gerilme bileşenleri aşağıda
tanımlanan denklemle ifade edilir [14].

x 

 2
,
y 2

y 

 2
,
x 2

 xy  

 2
xy

(2)

Burada , kartezyen düzlemin x, y koordinatlarına bağlı Airy gerilme fonksiyonudur. x, y
ve xy sırasıyla x-yönündeki normal gerilme, y yönündeki normal gerilme ve kayma
gerilmesini ifade etmektedir. Bu fonksiyon aynı zamanda aşağıda verilen biharmonik
denklemi sağlamak zorundadır.
 4
 4
 4

2

0
x 4
x 2 y 2 y 4

(3)

Polinom tabanlı gerilme fonksiyonları, elastik yapının sınırları üzerinde sürekli yayılı yüklü
durumların analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber çatlamış yapıların
analizinde Sanford [16] genelleştirilmiş Westergaard formülünü kullanmak gerekir.





  Re Z z   y Im Z z   Im Y z 
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Z   Z dz,

Z   Zdz ,

Y   Ydz

Burada z=x+iy ve i2=-1 kompleks operatörlerdir. İfade (4) de Z(z)=ReZ(z)+ImZ(z) ve
Y(z)=ReY(z)+ImY(z) analitik fonksiyonlar olup, aşağıda tanımlanan Cauchy-Rieman şartlarını
sağlaması gerekmektedir (Re: reel Im: sanal kısımlarını ifade etmektedir).
 Re Z
 Im Z
 Im Z  Re Z
 Re Z 


  Im Z ,
x
y
y
x

(5)

Burada üst virgüller z’ye göre türevi ifade etmektedir. Sonuç olarak gerilme bileşenleri İfade
(2)-(5) den aşağıdaki gibi belirlenebilir.

 x  Re Z  yIm Z   ImY   2 ReY
 y  Re Z  yIm Z   ImY 

(6)

 xy   ImY  yRe Z   ReY 

Benzer olarak deplasman bileşenleri u x-yönünde ve v y-yönünde olmak üzere, bilinen
genelleştirilmiş Hooke kanunları yardımıyla aşağıdaki gibi belirlenebilir
Eu  1    Re Z  1    y Im Z  ImY   2 ReY
Ev  2 Im Z  1    y Re Z  ReY   1    ImY

(7)

Burada E, elatisite modülü ve  Poission oranıdır.
Çatlaklı yapılara yaklaşımın uygulanması
Eşdizim yöntemi bir ağırlıklı kalıntı metodudur. Bunlar problemin temel diferansiyel
denklemini ve sınır şartlarını sağlayan yaklaşık bir çözüm bulma esasına dayanırlar. Çözüm
yaklaşık olduğundan kalıntılar (hatalar) meydana gelecektir. Eşdizim yönteminde, Şekil 3 te
görüldüğü gibi, yapı elemanının sınırı üzerinde seçilen noktalarda kalıntıların sıfır olması
prensibine dayanmaktadır.
Sanford [16], Şekil 3 te görülen sınır çatlağa sahip bir geometri için, İfade (4) te verilen
genelleştirilmiş Westergaard fonksiyonlarını aşağıdaki gibi tanımlanabileceğini
belirtmektedir.

Şekil 3. Sınır çatlaklı bir elamanın eşdizim yöntemiyle modellenmesi
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 z 
Z z    A j  
W 
j 0
J

j 1 / 2

 z 
Y  z    Bm  
W 
m 0
M

,

m

(8)

Burada Aj ve Bm kompleks serinin katsayıları, J ve M her bir seri için seçilen terim sayısı ve
W çatlaklı yapının genişliğidir. İfade (8) deki fonksiyonlar, İfade (6) da yerine konularak
gerilme bileşenleri aşağıdaki gibi elde edilebilir.

 r 
 x   Aj  
W 
j 0
J

j 1 / 2

 

1  
1
3  
cos  j      j   sin  sin  j    
2  
2
2  

 
m

 r 
  Bm   2 cosm   m sin  sinm  1 
W 
m 0
M

 r 
 y   Aj  
W 
j 0
J

j 1 / 2

 

1  
1
3  
cos  j      j   sin  sin  j    
2  
2
2  

 
m

 r 
  Bm   m sin  sinm  1 
W 
m 0
M

 xy

 r 
  A j  
W 
j 0
J

j 1 / 2

(9)



1
3  
 j   sin  cos  j    
2
2  



m

M
 r 
  Bm   sin m   m sin  cosm  1 
W 
m 0

İfade (9) ve Şekil 3 ten görüldüğü gibi eşdizim noktasındaki gerilmeler çatlak ucuna göre
polar koordinatlar cinsinden (r,) ifade edilmektedir. Eğer geometri ve yükleme çatlak
seviyesinde simetrik ise sistemin yarısının modellenmesi yeterlidir. Sonuç olarak çatlaklı
elemanın sınırında seçilen her bir eşdizim noktası için yukarıda tanımlanan yüzey gerilmeleri
(Şekil 3 te görüldüğü gibi, her bir eşdizim noktasında iki adet yüzey gerilmesi (tractions)
yazılabildiğinden) İfade (10) daki gibi yazılabilir.
J

M

j 0

m 0

 1   A j f j  z1    Bm g m  z1 
J

M

j 0

m 0

 2   A j f j  z 2    Bm g m  z 2 




(10)



J

M

j 0

m 0

 N   A j f j  z N    Bm g m  z N 
Burada Aj ve Bm katsayılarının belirlenmesi için oluşturulan denklem takımı aşağıdaki gibi
matris formunda yazılabilir.

f

 A
| g     
B

(11)

Sınır üzerindeki gerilme sayısı N ve bilinmeyen katsayıların sayısı J+M+2 olmak üzere,
N=J+M+2 (yani [f | g] kare matris) ise çözüm vektörü İfade (12) deki gibi tanımlanabilir.
Bununla beraber uygulamada daha hassas çözümlerin elde edilmesi için N> J+M+2 (aşırı
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belirlenmiş lineer denklem sistemi) kullanımı çok daha yaygın bir uygulama olduğundan en
küçük kareler yöntemi kullanılarak İfade (13) deki gibi bir çözüme gidilir.
 A
   f
B



 A
   f
B

| g  f
T

| g   
1



| g

1

f

(12)

| g   
T

(13)

Verilen yükleme ve geometri için çatlak ucundaki gerilme ve deplasmanları tanımlayan
kırılma tokluğu (veya gerilme şiddet çarpanı) değeri serinin ilk katsayısı kullanılarak İfade
(14) deki gibi hesaplanabilir
K I  A0 2W

(14)

Eşdizim yönteminin uygulanmasında yakınsamanın bir ölçüsü olarak sınır üzerindeki artık
değerlerden oluşan hata değeri (RMS) aşağıdaki gibi belirlenebilir
RMS 

N

 i   ic 2

i 0

N



(15)

Burada i başlangıçta verilen sınır üzerindeki gerilme değerleri ve ic ise analiz sonucu elde
edilen değerlerdir.
KOMPAKT NUMUNELERİN EŞDİZİM YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ

Şekil 1 de görülen merkezi çatlak içeren yarmada-çekme numunelerin analizi için simetriden
doları Şekil 4 te görüldüğü gibi numunenin çeyrek kısmı analiz edilmiştir. Diğer taraftan çift
sınır çatlağa sahip numune sadece geometrik olarak simetrik olduğundan dolayı yapı
analizlerinde yaygın olarak kullanılan simetrik ve anti-simetrik yükleme durumları dikkate
alınarak Şekil 5 teki detaylandırıldığı gibi modellenmiştir [17].
Analizlerde, P=100 N, W=10 mm, E=1 MPa ve =0.2 alınmıştır. Çatlak uzunlukları a=2, 3, 4,
5, 6 ve 7 mm alınmıştır. Yarmada çekme numuneleri için  yük uygulama şerit genişliğinin
numune boyutuna oranı olmak (Şekil 1 de =2t/h=t/d) üzere analizler =0.05, 0.10, 0.15, 0.20
ve 0.25 değerleri için yapılmıştır. Kompakt basınç numunelerinde yük Şekil 2 de görüldüğü
gibi =0.06 olacak şekilde bir bölgeye uygulanmaktadır. Ancak bu tip numuneler üzerine
yapılan deneylerde, dönmeden dolayı yükün uygulandığı bölgenin iç kısmında yerelleşen
deformasyonlar meydana gelmektedir [15]. Bu sebeple kompakt basınç numunelerinde, yük
deneysel bulgulara uygun olarak yerelleşmiş deformasyon noktasını merkez kabul etmek
üzere =0.01 olacak şekilde uygulanmıştır. Çizelge 1 de her bir numune tipi için seçilen
eşdizim nokta sayısı, seri terim sayısı ve İfade (15) e göre hesaplanan ortalama RMS değerleri
verilmiştir. Çentikli yarma numunelerinde RMS değerleri  değerleri arttıkça azalmaktadır.
Her bir geometri ve yükleme durumu için, her bir çatlak uzunluğuna karşılık gelen KI
değerleri İfade (14) yardımıyla hesaplanmıştır. Bununla beraber, kırılma mekaniğinde KI
değerinin aşağıdaki gibi kullanımı çok daha kullanışlıdır.
K I   N a Y   a / d 
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Şekil 4. Yarma-çekme numunelerin eşdizim yöntemiyle modellenmesi

P

P/2

P/2

P/2

=

P/2

+

KI

du/dy=0

KI


xy

Simetrik

P

v=0


x

antisimetrik

Şekil 5. Kompakt basınç numunelerin eşdizim yöntemiyle modellenmesi

Burada N nominal dayanım, a sınır çatlağın tam boyu merkezi çatlağın yarı boyu ve Y()
boyutsuz şekil faktörüdür. Herhangi bir geometriye ve yüklemeye bağlı boyutsuz Y() şekil
faktörünün bulunması kırılma mekaniğinde temeldir. Bu çalışmada, yarmada çekme
numunelerinde nominal dayanım İfade (1) den hesaplanırken, kompakt basınç numunelerinde
direk olarak N=P/(2W) basınç gerilmesi değerinden hesaplanmıştır. Şekil 6 da her bir
kompakt numuneye ait bireysel şekil faktör değerleri ve regresyon eğrileri verilmiştir. Y şekil
faktörünü için aşağıdaki gibi üçüncü derece bir polinom tanımlamıştır:
Y    C 0  C1  C 2 2  C 3 3

(17)

Yarma numuneleri için Ci katsayıları farklı  değerleri için Çizelge 2 de verilmiştir. Ara
değerler için enterpolasyon yapılabilir. Şekil 7 de sadece yarma-çekme numuneleri için, sınır
eşdizim yöntemiyle elde edilen Y şekli faktörleri ile literatürdeki sonuçlar karşılıklı olarak
verilmiştir. Görüldüğü gibi belirlilik katsayısı R2 değeri ve regresyon doğrusunun eğimi
yaklaşık 1 ve doğrunun y eksenini kestiği noktanın değeri yaklaşık 0 dır.
Çizelge 1. Analizlerde seçilen eşdizim nokta sayısı, seri terim sayısı ve RMS değerleri
Numune
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N

J=M

RMS

Küp

600

34

2.277

Silindir

450

30

1.845

Diyagonal küp

400

26

1.324

Kompakt basınç 600

25

12.948
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1.5

Y()

1.4
1.3

2

=0.05
=0.10
=0.15
=0.20
=0.25

1.6

1.2

1.4
1.2

1.1
1
0.9
0

Silindir

1.8

Y()

1.6

1

Küp
0.2

0.4
=a/d

0.6

0.8

0.8
0

2.5

0.2

8

Y()

Y()

2

1.5

0.6

0.8

Kompakt Basinç
3
2
Y=424 -177 +33-1.11

4
2

0.2

0.4


0.6

0.8

0
0

0.1

0.2


0.3

0.4

Şekil 6. Modellenen numunelerin Y() şekil faktörleri
2.5

2
Literatür

1
0



Sınır eşdizim yöntemi
Sabir ve Asili [15]

Diyagonal Küp
6

0.4

Küp
D.Küp
Silindir

1.5

1

0.5
0.5

y=1.04x-0.02
2
R =0.93

1
1.5
2
Sınır Eşdizim Yöntemi

2.5

Şekil 7. Sonuçların karşılaştırılması
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Çizelge 2. Yarma-çekme numuneleri için Ci sabitleri

=t/d
Numune
Küp

Silindir

Diy. Küp

Sabitler

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

C0

0.924

0.931

0.952

0.972

0.963

C1

0.322

0.237

-0.023

-0.376

-0.612

C2

0.667

0.768

1.348

2.249

2.909

C3

0.245

0.095

-0.539

-1.530

-2.371

C0

0.879

0.968

1.009

0.989

0.964

C1

0.875

0.203

-0.285

-0.500

-0.669

C2

-0.802

0.771

2.086

2.838

3.335

C3

2.078

0.700

-0.671

-1.713

-2.500

C0

0.977

0.907

1.293

1.385

1.165

C1

0.802

1.564

-2.030

-3.137

-1.672

C2

-0.693

-2.625

7.613

11.229

7.435

C3

3.430

4.608

-4.736

-9.217

-7.357

SONUÇLAR

Bu bildiride betonun kırılma mekaniğinde yaygın olarak kullanılan kompakt numunelerin
kırılma tokluğu parametreleri sınır eşdizim yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen
bulgular aşağıda özetlenmiştir.
a) Sınır eşdizim yöntemi için genel bir algoritma sunulmamakla beraber, bu yöntemli
çatlaklı bir geometri modellendiği zaman çok az nokta sayısı ve denklem takımı
kullanılarak çok hassas sonuçlar elde edilmektedir.
b) Deneysel ve teorik çalışmalar göstermektedir ki, çatlak ucunda gerilme değeri sonsuz
olmaktadır. Bununla beraber, sonlu elemanlar yöntemi ve sınır elamanlar yöntemleri
gibi nümerik yaklaşımlarda çatlak ucundaki gerilmeler büyük değerler almakta ancak
sonsuza gitmemektedir. Buna karşın sınır eşdizim yönteminin teorik tabanı çatlak
ucundaki gerilmenin sonsuz olması temeline dayanmaktadır.
c) Yapılan uygulamalarda diğer nümerik yaklaşımların gerçek değerden biraz küçük
değerler elde edilmesine karşın, sınır eşdizim yönteminde gerçeğe yakın sonuçlar
alınmaktadır.
d) Diğer nümerik yöntemlerde çatlak ucunda çeyrek nokta elamanı kullanılarak hassas
sonuçlar elde edilirken sınır eşdizim yönteminde böyle özel uygulamalara gerek yoktur.
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DÖNME ATALETİ ETKİSİNDE BERNOULLI-EULER I VE H
PROFİLLERİNİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
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ABSTRACT
In this study, effect of rotatory inertia in free vibration analysis of Bernoulli-Euler beam is
investigated. Partial differential equation of motion for a Bernoulli-Euler beam is obtained
with including the rotatory inertia. The equation of motion is solved by using separation of
variables method and shape functions of the beam are obtained. The considered coefficient
matrices are written with regarding different boundary conditions. The natural angular
frequencies of the first three modes are calculated for each supporting type by equating
determinant of the considering coefficient matrix to zero. The analyses are performed for both
I and H profiles with different cross-sectional dimensions. A decrease is observed in angular
frequency values as the rotatory inertia is taken into consideration. It is also observed that the
decrement in natural angular frequencies varied as the cross-section type and dimensions are
varied.
Keywords: Free vibration analysis, Bernoulli-Euler beam, Natural angular frequency,
Rotatory inertia
ÖZET
Bu çalışmada, Bernoulli-Euler kirişlerinin serbest titreşim analizinde dönme ataletinin etkisi
araştırılmıştır. Bu amaçla Bernoulli-Euler kirişinin kısmi diferansiyel hareket denklemi
dönme ataleti dikkate alınarak elde edilmiştir. Bu hareket denklemi değişkenlere ayırma
yöntemi kullanılarak çözülmüş ve kirişlerin şekil fonksiyonları elde edilmiştir. Farklı
mesnetlenme tipleri için sınır şartları yazılarak ilgili katsayılar matrisleri elde edilmiştir.
Katsayılar matrisleri için özdeğer analizleri yapılarak her bir mesnetlenme durumu için ilk üç
moda ait doğal açısal frekanslar hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar farklı enkesit boyutlarındaki
IPE ve HE-B profilleri için ayrı ayrı yapılmıştır. Dönme ataleti dikkate alındığında açısal
frekans değerlerinde bir azalma görülmüştür. Doğal titreşim frekanslarındaki değişimin profil
tip ve enkesit boyutları ile farklılaştığı gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Serbest titreşim analizi, Bernoulli-Euler kirişi, Doğal titreşim frekansı,
Dönme ataleti
GİRİŞ
Bernoulli-Euler kirişinin serbest titreşim analizinde, işlem kolaylığı nedeniyle, dönme ataleti
genellikle göz ardı edilir. Naguleswaran, iki ve daha fazla parçacık taşıyan düzgün bir kirişin
ilk üç doğal frekansını, farklı sınır koşullarına, kütle konumlarına ve kütlenin çeşitli
kombinasyonlarına bağlı olarak elde etmiştir [1,2]. Lin ve Tsai, dönme ataleti olmadan, yaylı
kütle sistemi taşıyan Bernoulli-Euler kirişinin titreşimini araştırmıştır [3]. Kirişin diferansiyel
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denkleminde konsantre bir kütlenin etkisi Chen ve Chang tarafından ayrı çalışmalarda
araştırılmıştır [4,5]. Laura ve diğ. farklı parçacık kütlesi / kiriş kütlesi oranlarına sahip
parçacıkları taşıyan konsol kirişlerin dinamik analizini araştırmıştır [6]. Gürgöze, noktasal
kütleleri taşıyan konsol kirişinin doğal frekanslarını ve mod şekillerini belirlemiştir[7], [8].
Sınır ve diğ., üniform kesitli olmayan Bernoulli Euler kirişlerinin doğrusal olmayan serbest ve
zorlanmış titreşimlerini incelemişlerdir. [9]. Baysal ve Hasanov, Euler-Bernoulli kiriş
denklemi için başlangıç değer sınır probleminde, hareketli noktasal yükleri de içeren
denklemin çözülebilirliğini incelemiştir [10].
Bu çalışmada, Bernoulli-Euler kirişinin doğal frekansları, farklı sınır koşulları için dönme
ataletini içeren ve içermeyen diferansiyel hareket denklemleri çözülerek, elde edilmiştir.
Diferansiyel hareket denkleminin çözümü için öncelikle değişkenlere ayırma metodu
kullanılarak denklem kısmi diferansiyel denklem olmaktan çıkarılıp, adi diferansiyel
denkleme dönüştürülmüştür.
MATEMATİKSEL FORMÜLASYON VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Düşey yük etkisi altındaki kiriş ve üzerinden alınan diferansiyel parçaya ait serbest cisim
diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. Burada x şekil değiştirmeyi, t zamanı, A kesit alanını, m
birim boya düşen kütleyi, I atalet momentini, L kiriş uzunluğunu, y(x,t), θ(x,t), V(x,t) ve M(x,t)
sırasıyla kirişin yer değiştirme, dönme, kesme kuvveti ve eğilme momenti fonksiyonlarını
göstermektedir.

(a)

(b)

Şekil 1. a) Bernoulli-Euler kirişi ve b) kiriş üzerinden alınan diferansiyel parçanın serbest
cisim diyagramı
Diferansiyel parça üzerinde düşey kuvvetlerin dengesi yazıldığında,

V ( x, t ) 
y 2 ( x, t )

V
x
t
x
V
x
t
m
x
(
,
)



(
,
)

[

]
x  0


x
t 2



(1)

bulunur ve burada gerekli sadeleştirmeler yapıldığında aşağıdaki denklem elde edilir.
[mx]

y 2 ( x, t ) V ( x, t )

0
t 2
x

(2)

Diferansiyel parça üzerinde momentlerin dengesi yazıldığında,

M ( x, t ) 
mI
 2 ( x, t ) 
V ( x, t ) 

M
x
t
x
M
x
t
x
(
,
)



(
,
)

[

]
  V ( x, t ) 
x  x  0


2
x
A
t
x





(3)

bulunur ve burada da gerekli sadeleştirmeler yapıldığında eşitlik (4) elde edilir.
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M ( x, t ) mI  2 ( x, t )
[ ]
 V ( x, t )
x
t 2
A

(4)

Küçük şekil değiştirmeler için geçerli olan dönme ve yer değiştirme arasındaki ilişki ile
moment-eğrilik ilişkisi kullanılarak eşitlik (2) ve (4)’te gerekli işlemler yapıldığında eşitlik (5)
elde edilir.
m

y 2 ( x, t ) mI  4 y ( x, t )
 4 y ( x, t )
EI


0
t 2
x 4
A x 2t 2

(5)

Eğer eşitlik (5)’teki ortadaki terim olan, dönme ataleti etkisi ihmal edilirse denklemin o hali
Bernoulli-Euler kiriş teorisi olarak bilinir.
Elde edilen diferansiyel hareket denklemi, değişkenlerine ayırma metodu ile çözülüp, kirişin
yer değiştirme fonksiyonu zamandan bağımsız hale getirilirse aşağıdaki denklem elde edilir.
y ( x)  cos(m1 x)  C1  sin(m1 x)  C2  cosh(m2 x)  C3  sinh(m2 x)  C4

(6)

Burada m1 ve m2 denklem (5)’in kökleridir.
DOĞAL FREKANSLARIN BELİRLENMESİ
Bu çalışmada, basit mesnetli kiriş, konsol kiriş, serbest kiriş, bir ucu ankastre diğer ucu sabit
mesnetli kiriş ve iki ucu ankastre kirişin titreşim analizi yapılmış olup dönme ataletinin
titreşime katkısı incelenmiştir. Deplasman, dönme, kesme kuvveti ve eğilme momenti
fonksiyonları denklem 5’in çözümünden ve bu çözümün sırasıyla ilk üç türevinin alınmasıyla
elde edilmektedir. Mesnet tiplerine göre belirlenen sınır koşulları, dikkate alınan kirişin
katsayılar matrisini elde etmek için kullanılmıştır. Problemin bir özdeğer problemi
olmasından ötürü katsayılar matrisinin determinantını sıfır yapan değerler, incelenen kirişlerin
aranan doğal açısal frekans değerlerini verir. Basit mesnetli kiriş, konsol kiriş, serbest kiriş,
bir ucu ankastre diğer ucu sabit mesnetli kiriş ve iki ucu ankastre kirişin katsayılar matrisleri
sırasıyla denklem 7-11 arasında verilmiştir.

sin(m2 L)  C2  0 
 sinh(m1 L)
 2
    
2
 m1 sinh( m1 L) m2 sin(m2 L)  C4  0 
 m12 cosh( m1L)  m2 2 cos( m2 L) m12 sinh(m1 L)  m1m2 sin( m2 L)  C1  0 
 3
    
3
3
2
 m1 sinh( m1 L)  m2 sin(m2 L) m1 cosh(m1 L)  m1m2 cos(m2 L)  C2  0 
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(7)

(8)

 2

m13
2
2
sin(m2 L)  C1   0
 m1 cosh(m1 L)  m1 cos(m2 L) m1 sinh(m1 L) 
m2

    
 m 3 sinh( m L)  m 2 m sin(m L) m 3 cosh(m L)  m 3 cos(m L)  C2   0
1
1
2
2
1
1
1
2
 1


(9)

m


cosh(m1L)  cos(m2 L)
sinh(m1L)  1 sin(m2 L)  C1  0

m2

 C   0
2
2
2

 2  
 m1 cosh( m1L)  m2 cos( m2 L) m1 sinh(m1 L)  m1m2 sin(m2 L) 

(10)

m


sinh(m1 L)  1 sin(m2 L)  C1  0 
 cosh(m1 L)  cos(m2 L)
m2

 C   0 
 m sinh(m L)  m sin(m L) m cosh(m L)  m cos(m L)   2   
 1
1
2
2
1
1
1
2


(11)
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NÜMERİK ANALİZ
Doğal frekanslar, katsayı matrisinin determinantının sıfıra eşit olduğu değerler belirlenerek
elde edilmiştir. Frekans denkleminin köklerini hesaplamak için kullanılan yaygın basit
yöntemlerden biri, determinant değerlerinin belirli bir aralıktaki ω değerleri için
değerlendirildiği sekant yöntemidir. Ardışık determinant değerleri arasında işaret
değişikliğine neden olan ω değeri, frekans denkleminin köküdür ve sistem için bir açısal
frekans değerini vermektedir.
Sayısal analiz için 4m uzunluğunda, IPE ve HE-B olmak üzere iki farklı kiriş profili dikkate
alınmıştır. Her profil için, serbest titreşim hareketinin ilk üç moduna ait doğal açısal frekans
değerleri, yazarlar tarafından beş farklı mesnetleme koşulu için hazırlanan bir algoritma
kullanılarak hesaplanmıştır.

Şekil 2. Açısal frekans değerlerindeki azalımın enkesit boyutları ile değişimi
Şekil 2’deki grafikte verilen kısaltmalardan d1, iki ucu sabit mesneti; d2, bir ucu ankastre
diğer ucu sabit mesneti; d3 ise iki ucu ankastre mesneti, w1,w2 ve w3 sırasıyla birinci, ikinci
ve üçüncü moddaki açısal frekansları temsil etmektedir. Örneğin; d3w3 iki ucu ankastre IPE
100-HEB 100, IPE 300-HEB 300 ve IPE 600-HEB 600 profillerinin 3.modunu
göstermektedir.
Dönme ataleti yokluğunda ve varlığında elde edilen doğal açısal frekans değerleri Çizelge
1’de verilmiştir. Burada Bernoulli-Euler modeli kirişler için B.E, dönme ataleti etkisi için D.A
kısaltmaları kullanılmıştır.
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Çizelge 1. Beş farklı mesnet şartına ait doğal frekans değerleri
IPE Profili
Profil
Yüksekliği

Modlar

B.E
Modeli

HE-B Profili

B.E Modeli
+ D.A

B.E
Modeli

B.E Modeli
+ D.A

Basit Mesnetli Kiriş
100

300

600

ω1

2.03484

2.03380

2.08140

2.08029

ω2

8.13936

8.12275

8.32562

8.30790

ω3

18.31356

18.22975

18.73264

18.64329

ω1

6.23201

6.20236

6.49339

6.45982

ω2

24.92805

24.46348

25.97358

25.44864

ω3

56.08811

53.81489

58.44055

55.87904

ω1

12.16729

11.95165

13.12233

12.87328

ω2

48.66916

45.47051

52.48935

48.81373

ω3

109.50561

95.03598

118.10105

101.58484

Konsol Kiriş
100

300

600

ω1

0.72490

0.72493

0.74149

0.74152

ω2

4.54291

4.53978

4.64686

4.64353

ω3

12.72026

12.69008

13.01135

12.97916

ω1

2.22013

2.22106

2.31325

2.31430

ω2

13.91335

13.82424

14.49690

14.39604

ω3

38.95777

38.11700

40.59173

39.64202

ω1

4.33455

4.34145

4.67479

4.68276

ω2

27.16422

26.51758

29.29642

28.54971

ω3

76.06058

70.33090

82.03082

75.45291

Serbest Kiriş
100

300

280

ω1

4.61275

4.60981

4.71831

4.71517

ω2

12.71525

12.68497

13.00621

12.97394

ω3

24.92696

24.80001

25.49736

25.36204

ω1

14.12727

14.04360

14.71979

14.62509

ω2

38.94238

38.09909

40.57569

39.62311

ω3

76.34262

72.91914

79.54457

75.68890
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600

ω1

27.58188

26.97586

29.74687

29.04720

ω2

76.03052

70.27999

81.99839

75.39611

ω3

149.05021

127.56198

160.74964

136.25054

Çizelge 1. Beş farklı mesnet şartına ait doğal frekans değerleri (devamı)
IPE Profili
Profil
Yüksekliği

Modlar

B.E
Modeli

HE-B Profili
B.E Modeli
+ D.A

B.E
Modeli

B.E Modeli
+ D.A

Bir Ucu Ankastre Diğer Ucu Basit Mesnetli Kiriş
100

300

600

ω1

3.17881

3.17691

3.25155

3.24952

ω2

10.30139

10.27854

10.53712

10.51275

ω3

21.49300

21.38890

21.98484

21.87386

ω1

9.73559

9.68160

10.14392

10.08281

ω2

31.54956

30.91214

32.87281

32.15268

ω3

65.82563

63.01088

68.58648

65.41564

ω1

19.00762

18.61613

20.49959

20.04754

ω2

61.59690

57.23301

66.43184

61.41978

ω3

128.51700

110.73526

138.60471

118.32059

İki Ucu Ankastre Kiriş
100

300

600

ω1

4.61275

4.60981

4.71831

4.71517

ω2

12.71525

12.68497

13.00621

12.97394

ω3

24.92696

24.80001

25.49736

25.36204

ω1

14.12727

14.04360

14.71979

14.62509

ω2

38.94238

38.09909

40.57569

39.62311

ω3

76.34262

72.91914

79.54457

75.68890

ω1

27.58188

26.97586

29.74687

29.04720

ω2

76.03052

70.27999

81.99839

75.39611

ω3

149.05021

127.56198

160.74964

136.25054
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Çizelge 2. Dönme ataletinin kirişlerin doğal frekans değerlerini azaltma yüzdeleri
Modlar

IPE-100

IPE-300

IPE-600

HEB-100

HEB-300

HEB-600

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

A. Basit Mesnetli Kiriş
ω1

0.051

0.475

1.772

0.053

0.516

1.897

ω2

0.204

1.863

6.572

0.212

2.020

7.002

ω3

0.457

4.052

13.213

0.477

4.383

13.984

B. Konsol Kiriş
ω1

0.004

0.0041

0.159

0.004

0.045

0.170

ω2

0.068

0.640

2.380

0.071

0.695

2.548

ω3

0.237

2.158

7.533

0.247

2.339

8.018

C. Serbest Kiriş
ω1

0.063

0.592

2.197

0.066

0.643

2.352

ω2

0.238

2.165

7.563

0.248

2.347

8.051

ω3

0.509

4.484

14.416

0.530

4.847

15.240

D. Bir Ucu Ankastre Diğer Ucu Basit Mesnetli Kiriş
ω1

0.059

0.554

2.059

0.062

0.602

2.205

ω2

0.221

2.020

7.084

0.231

2.190

7.544

ω3

0.484

4.276

13.836

0.504

4.623

14.634

E. İki Ucu Ankastre Kiriş
ω1

0.063

0.592

2.197

0.066

0.643

2.352

ω2

0.238

2.165

7.563

0.248

2.347

8.051

ω3

0.509

4.484

14.416

0.530

4.847

15.240

SONUÇLAR
Çizelge 1’de görüldüğü gibi dönme ataleti ihmal edilmediği takdirde incelenenmiş olan tüm
mesnet koşulları için tüm serbest titreşim davranışlarının doğal açısal frekans değerlerinde bir
düşüş görülmüştür.
IPE ve HE-B profillerinde elde edilen frekans değerlerindeki azalma eğilimi incelendiğinde
profil enkesit boyutları arttıkça, dönme ataletinin açısal frekans değerindeki azalma eğilimine
etkisi daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. IPE 100 profili basit mesnetli haldeyken
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üçüncü doğal titreşim modu için açısal frekans değeri ω3, dönme ataletinin varlığında % 0.457
azalırken IPE600 profili için bu azalma % 13.213’e çıkmaktadır (Çizelge 2). Kesit boyutları
arttıkça artan bu azalma eğilimi mod sayısı arttıkça düşmektedir. IPE100 ile IPE600’ün ω1
değeri için dönme ataletinden etkilenme yüzdeleri arasında yaklaşık 34-39 kat fark varken, ω3
değerleri için bu 28-31 kat civarındadır. Benzer değişimler HE-B profilleri içinde
gözlemlenmiştir. Profil yüksekliği arttıkça, dönme ataletinin frekans değerini azaltma etkisi
daha belirgin bir şekilde artmıştır ve mod sayısı arttıkça da bu açısal frekans değerini azaltma
etkisi aynı şekilde daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır.
Farklı profil türleri değerlendirildiğinde dönme ataletinin serbest titreşim hareketinin doğal
açısal frekans değerlerini azaltma eğiliminin farklı enkesit türleri için farklılaştığı
gözlemlenmiştir. Aynı enkesit yüksekliğine sahip farklı tip profiller için kesit alanlarının,
atalet momentlerinin farklılaşıyor olmasından ötürü bu sonuç beklenen bir durum olarak
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca iki profil tipi kendi aralarında karşılaştırıldığında, üç mod içinde
dönme ataletinden etkilenme yüzdelerinin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür.
Dönme ataletinin serbest titreşim hareketinin doğal açısal frekans değerlerini azaltma
eğiliminin mesnetlenme tipi ile ilişkisi incelendiğinde doğal açısal frekans değerlerindeki
azalma yüzdeleri en düşük konsol kirişte olurken, diğerlerinin birbirine yakın olduğu
gözlemlenmiştir. Bu durumun, çalışmada incelenen tüm IPE ve HE-B profillerde geçerli
olduğu analizler sonucunda saptanmıştır.
Özetle, dönme ataletinin serbest titreşim davranışının doğal açısal frekansı üzerindeki
etkisinin, özellikle kesit yüksekliği fazla olan kirişlerde ve yüksek modlarda kendini daha çok
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 2).
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BİR DUVAR TİPİ KLİMA İÇ ÜNİTESİNİN DÜŞÜRME TESTİNİN
SİMÜLASYONU VE HASAR ANALİZİ
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ABSTRACT
Dynamic behaviour of a wall-mounted air conditioner indoor unit was analysed under drop
impact condition. To perform Finite Element (FE) analysis, ANSYS commercial software was
used. The drop tests were performed according to ASTM D5276 (1998) and ASTM D880
(2002) standards. Strain gauges were used to measure the effective stresses at specific
locations subjected to excessive deformation. A high speed camera was employed to
recording drop test, special attention is paid to the contact interaction between the product and
rigid ground. The FE and physical test strain gauge results were compared to validate the FE
analysis. Improvements on the wall-mounted air conditioner indoor unit were made at
damaged locations and those improvements were validated by drop test, transportation test
and clamping test. Conducting the strain gauges instrumented drop test and utilizing the FE
results decreased lead time of product development, reduced the product development costs
and eliminated the potential risks in the product in advance. This approach presented with this
work can be a reference guide for developing more effective packing types for air
conditioners in future studies.
Keywords: Air conditioner, Packaging, Drop test, Deformation, Finite element method, EPS
ÖZET
Bu çalışma ile bir duvar tipi klima iç ünitesinin düşme anındaki dinamik davranışı analiz
edildi. Sonlu Elemanlar Analizi için ANSYS yazılımı kullanılmıştır. ASTM D5276 (1998) ve
ASTM D880 (2002) standartlarına göre düşme testi yapıldı ve gerilme ölçerler deformasyona
maruz kalan belirli alanlara yapıştırılarak etkin gerilme değerlerini ölçmek için kullanıldı.
Düşme testi yüksek hızlı kamera ile kayıt altına alınarak ürünün rijid zemin ile temas süresi
tespit edildi. Sonuçlar karşılaştırılarak sonlu elemanlar analizi doğrulandı. Hasarlı alanlar için
iyileştirmeler yapıldı ve bu iyileştirmeler düşme testi, nakliye testi ve sıkıştırma testleri ile de
doğrulandı. Gerinim ölçerler ile düşme testi yapmak ve sonlu elemanlar metodundan
faydalanmak, ürün geliştirme süresini azaltmış, maliyetleri düşürmüş ve tasarımın erken
aşamalarında önlem alınmasını sağlanmıştır. Bu yaklaşım, ilerleyen çalışmalarda klimalar için
daha etkili paketleme tipleri geliştirmek için referans bir rehber olacaktır.
Anahtar kelimeler: Klima, Paketleme, Düşürme testi, Deformasyon, Sonlu elemanlar
methodu, Strafor
GİRİŞ
Tüm ev aletleri ve elektronik cihazlar, nakliye sırasında düşme, çarpma ve ezilme gibi bazı
kazalara maruz kalmaktadır. Uygun olmayan taşıma koşulları, yerden kaldırma ve yere
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indirme sırasındaki dikkatsizlik bazı plastik parçaların kırılmasına, bazı sac levha parçaların
çarpılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu durum sadece müşteri memnuniyetsizliğine
değil aynı zamanda şirkette para kaybına da neden olmaktadır.
Bu sorunları önlemek için, duvar tipi bir klima iç ünitesinin ambalajında Genişletilebilir
Polistiren (EPS) malzeme bazlı parçalar kullanılır. EPS malzeme bazlı parçalar darbe emici
özelliklerinden dolayı en yaygın kullanılan parçalardır. Ürünlerin olası kazalarda deforme
olup olmadığını tespit etmek için ASTM D5276 (1998) [1] ve ASTM D880 (2002) [2] 'ye
göre düşürme testi yapılır. Bu tahribatlı test sonucu olumlu olsun ya da olmasın, ürün hurdaya
dönüşür. Düşme testinde hasara uğrayan ürünün zayıf noktalarını önceden öngörememek,
testin tekrar edilmesine neden olur. Bu deneme yanılma işlemi çok maliyetli ve zaman
alıcıdır.
Fırın [3, 4], çamaşır makinesi [5], bulaşık makinesi [6, 7], buzdolabı [8] gibi ev aletleri ve
optik pikap [9], televizyon [10], test tahtası [11] ve cep telefonu [12] gibi elektronik cihazlar
için düşme testi ile geçmişte bazı çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmalarda EPS'nin mukavemet ve mekanik özellikleri de incelenmiş, bu özellikler FE
analizlerinde kullanılmış ve sonuçlar düşme testi bulguları ile karşılaştırılmıştır. Bir klima
için, şu ana kadar nakliye kaynaklı hasarların önlenmesi konusunda herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
Bu çalışmada gerinim ölçerler deforme olmuş bölgelere yapıştırılmış ve düşme testi sırasında
bu noktalardaki gerilimi ölçmek üzere kullanılmıştır. Klima iç ünitesinin düşme testi ANSYS
yazılım programı ile analiz edildi. Gerinim ölçer sonuçları ve FEM analizi karşılaştırılarak,
analiz yönteminin doğrulaması yapıldı. Daha sonra, deforme olmuş parçalar için bazı
iyileştirmeler yapıldı. Gelişmelerden sonra analiz ve düşürme testi tekrarlandı ve sonuçlar
karşılaştırıldı. Sayısal modelin doğruluğunun onaylanmasından sonra, ileri çalışmalar için
yapısal optimizasyon yapmak için ANSYS yazılım programı kullanılacak ve tasarım aşaması
için maliyet düşecektir.
Bu çalışmanın şematik gösterimi Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Çalışma şeması
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HASARA UĞRAYAN PARÇALARIN MALZEME ÖZELLİKLERİ
Düşürme testi sırasında klimanın iç ünitesinin çarptığı alt plaka sert ve deforme olmaz olarak
düşünülebilir. Plastik parçalar, dekor ve hava çıkış kanalı sırasıyla ABS [13] ve PP [14]
hammaddelerden imal edilmiştir. Çizelge 1’de plastik parçaların malzeme özellikleri
görülebilir.
Çizelge 1: Plastik parçaların malzeme özellikleri
Malzeme
Türü

Yoğunluk Elastiklik
Poisson
(kg/m3)
Modülü (GPa) Oranı

Plastik, ABS 1180
Plastik, PP
950

2,89
1,6

0,23
0,43

Klimanın fan motoru, kontrol kutusu gibi bazı parçaları sonlu elemanlar analizinde yalnızca
kütlesel olarak ele alınmıştır.
Genişletilmiş Polistiren köpükler (EPS) enerji sönümleme özellikleri sebebiyle ev aletleri ve
elektronik cihazların paketlenmesinde darbelerden koruyucu olarak kullanılmaktadır. Ağır
yüklere maruz kaldıklarında hasar görüp aşırı deforme oldukları için tekrar kullanım için
uygun değillerdir.
EPS'nin gerilme-gerinme eğrisi, Şekil 2'de gösterildiği gibi üç bölgeye sahiptir [3]. İlk
bölgede gerilme ve gerinme arasındaki ilişki doğrusaldır. Enerji sönümlenmesi çoğunlukla 2.
bölgede gerçekleşir. 3. bölgede ilişki doğrusaldır ve deformasyon son bulur.

Şekil 2. Genleştirilmis polistren gerilme- gerinme eğrisi ve deformasyon bölgeleri
EPS eğrisinin gerilme-gerinme eğrisi gerinme hızına bağlı olarak değişebilir[15]. Aynı
gerinme değerinde gerilme, gerinme oranının artmasıyla artar. Eğri ayrıca straforun
yoğunluğuna ve çarpma yönüne de bağlıdır. ANSYS yazılımında birçok kart var, ancak
deneylerde Fu-Chang kartının en uygun olduğu tespit edildi [7].
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Şekil 3. Genleştirilmis polistren gerilme-gerinim eğrisinin çekme hızı ile değişimi
Bu çalışmada ürün düşme yüksekliği 50 cm, çarpma hızı 3132 mm/sn'dir. “Ankastre bulaşık
makinesinin modellenmesi ve düşme testi analizi” çalışmasında, çekme hızının gerilmegerinme eğrisine etkisini saptamak için deneyler yapılmış, 20 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS
strafor için Şekil 4'te gösterildiği gibi bir eğri elde edilmiştir [7]. 3130 mm/sn değerimizin
yakınlığına bağlı olarak, bu çalışmada 3320 mm/sn eğrisi dikkate alınmıştır. Diğer özellikler
için de BASF nin Çizelge 2.’deki değerleri alınmıştır.

Şekil 4. 20 kg/m3 lük genleştirilmis polistren gerilme-gerinme eğrisinin çekme hızı ile
değişimi
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Çizelge 2: Genleştirilmiş polistrenin özellikleri
Özellikler

Birim

Değer

3

Yoğunluk
10 % basmada basma gerilmesi
Elastiklik Modülü

kg/m
20
kPa 110-140
Mpa 3,5-4,5

Paketleme hesaplamalarında müsaade
edilebilecek maksimum basma dayanımı
Kesme Dayanımı
Çekme Dayanımı

kPa
39
kPa 124-154
kPa 230-330

DÜŞÜRME TESTİ PLATFORMU, ÖLÇÜM VE TEMAS SÜRESİ
Fiziksel bir düşme testi, bir cismin yerçekimsel bir alanda belirli bir yükseklikten hedef
yüzeye bırakılmasından kaynaklanan etkiye ne kadar iyi dayanabileceğinin incelenmesidir.
Ürünler bu yükleme senaryosuna tabi tutulduktan sonra tasarlandığı gibi çalışabilmelidir.
Düşüş, nesnenin standart kullanımında veya kazara bir olaya bağlı olabilir. Fiziksel düşme
testleri, genellikle nihai ürün tasarımının sadece bir prototipi üzerinde yapılır, çünkü ürünün
ve fiziksel düşme testini gerçekleştirmek için gereken test ekipmanının maliyeti oldukça
yüksek olabilir. Şekil 5'teki düşme testi platformu ile ürünü farklı kaldırma tipleri görülebilir.

a. Arka Köşe

b. Sağ Yan

c. Ön Yüz

d. Arka Yüz

e. Üst

Şekil 5. Düşürme deneyi kaldırma türleri
Bu çalışmada klima iç üntesi yalnızca ön ve alt yüzeylerine düşürülmüştür. Öncelikle, gerinim
ölçerler dekor parçasının sağ tırnağına ve hava çıkış kanalının sol tırnağın Şekil 6.’daki gibi
yapıştırılmıştır. Bu gerinim ölçer yapıştırılan tırnak kısımları birkaç düşürme testinde zarar
gördüğü tespit edilerek belirlenmiştir.

a. Dekor Tırnağı
b. Hava Çıkış Kanalı Tınağı
Şekil 6. Gerinim ölçer yapıştırılan bölgeler
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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Ekipmanlar yardımıyla iç ünite ile ölçüm bilgisayarı arasındaki bağlantı kurulmuştur. Farklı
gerinim ölçer yapıştırma lokasyonları için farklı kablolar kullanılmıştır. Bir yazılım programı
yardımıyla bu bölgelerdeki gerilim değerleri ölçülmüştür.
Dekor tırnağı ve hava çıkış kanalı tırnağında gerinim ölçerler ile yapılan ölçüm sonuçları
sırası ile Çizelge 3 ve Çizelge 4’lerde verilmiştir.
Çizelge 3: Dekor tırnağı ölçüm sonuçları
CH NAME
CH No.
1
2
3
4
5

TIME (msec)
CH1
0,08
0,16
0,24
0,32
0,40

STRESS (Mpa)
CH2
0,2
255,2
108,3
0,3
0,3

Çizelge 4: Hava çıkış kanalı tırnağı ölçüm sonuçları
CH NAME
CH No.
1
2
3
4
5

TIME (msec)
CH1
0,08
0,16
0,24
0,32
0,40

STRESS (Mpa)
CH2
0,2
9,9
97,1
0,4
0,3

Bir saniyede 240 kare kayıt yapabilen kamera ile düşme testi kaydedilmiştir. Düşme testi
sırasında, iç ünitenin rijit zemine teması 0,9 ms'de başlayıp ve 1,2 ms'de sona ermiştir.
Dolayısıyla, çarpma süresi 0,4 ms'dir.
SONLU ELEMANLAZ ANALİZİ
Bu çalışmada sonlu elemanlar analizi için ANSYS yazılımı kullanılmıştır. Çünkü bu
yazılımın düşürme testinde aşağıdaki gibi üstün yönleri bulunmaktadır:







Düşürülen parçalar kolayca gözlemlenebilir
Yerçekimi etkisi hızlıcı programlanabilir
Rijid zemin yüzeyi otomatik oluşturulup sabitlenebilir
Düşürme mesafesi hızlıca tanımlanabilir
Darbe anındaki hız otomatik hesaplanır
Analiz adımları tecrübesiz kullanıcıların bile hızlıcı programlanıp sonuç alabileceği
şekilde basitleştirilmiştir.

Öncelikle klima iç ünitesinin montaj dosyası Creo Parametric programında oluşturulmuş, step
formatında kaydedilerek Ansys programında import edilmiştir. Akabinde malzeme özellikleri
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tanımlanmış ve her bir parça için mesh oluşturulmuştur. Montaj dosyasının tamamı 658715
adet sonlu elemandan oluşmaktadır.
Deformasyon uğrayan parçalar için mesh boyutu 2 mm diğer parçalar için ise 8 mm seçilerek
analizler için zamandan tasarruf sağlanmıştır.
Düşürme testi esnasında klima iç ünitesi rijit zemine temas ettiği anda yükseklikten dolayı hız
kazanmıştır. Bu hız aşağıdaki formül ile hesaplanıp analizlerde ilk hız olarak tanımlamıştır.

Burada: Vo hız, g yerçekimi ivmesi ve h ise klima düşürme yüksekliğidir. Analiz süresi
kısaltabilmek adına fan motoru ve control kutusu gibi parçaların geometrileri basitleştirildi ve
bazı çok hafif parçalar ihmal edildi.

KARŞILAŞTIRMA
Çalışmada iki farklı düşürme türü uygulandı; ön yüze düşürme ve alt yüze düşürme. Ön yüze
düşürmede Şekil 7 da görüldüğü gibi hava çıkış kanalı tırnağı deforme olmuştur. Alt yüzeye
düşürmede ise Şekil 8’de görüleceği üzere dekor tırnağı hasara uğramıştır.

Şekil 7: Hava çıkış kanalı tırnağı deformasyonu

Şekil 8: Dekor Tırnağı deformasyonu
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Ürün yere temas ettiğinde enerji sönümleyici özellikleri olan strafor parçaların
uğradığı deformasyon Şekil 9’da görülmektedir.

Şekil 9: Strafor deformasyonu
Düşürme testinde tırnak diplerine bağlanan gerinim ölçerlerden alınan gerilim
değerleri ile sonlu elemanlar analizinde ölçülen gerilim değerleri %10 hassaslık ile
benzerlik göstermiş, dolayısıyla sonlu elemanlar sonuçları Şekil 10 ve Şekil 11’deki
gibi doğrulanmıştır.

Şekil 10: Dekor tırnağı sonuç karşılaştırması
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Şekil 10: Hava çıkış kanalı tırnağı sonuç karşılaştırması
Analizin doğrulanmasından sonra deformasyonların oluşumunu engellemek adına bir takım
tasarımsal iyileştirmeler yapılmıştır. Şekil 10’da görüleceği üzere dekor tırnağının dibine
yuvarlatma eklenerek mukavemeti arttırılmıştır. Hava çıkış kanalının tırnağındaki
deformasyonu engellemek için ise Şekil 11’deki gibi daha önceden ilave edilmiş olan strafor
kaldırılmıştır.

Şekil 12: Dekor tırnağı yuvarlatması
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İlave strafor

Şekil 13: Hava çıkış kanalı için ilave straforun iptali
SONUÇ
Düşürme testi analizinin tasarımın erken aşamalarında yapılmasının, yetersiz bir ürünün
doğmasından ya da son anda yapılan tampon çözümlerden kaynaklı maliyetleri azaltacağı
kesindir. Konsept tasarım analiz edilerek bir sonraki adıma geçmeden yapılması gereken
iyileştirmeler tespit edilebilir. Ayrcıa duvar tipi bir klima iç ünitesinin düşürme testi analizinin
yapılmasının aşağıdaki avantajları bulunmaktadır.


Tasarımın erken aşamasında önlem alınmasını sağlar



Ürünün pazara çıkış süresi kısalır



Zaman ve para tasarrufu sağlanır

Bu çalışma salon, tavan vb. diğer türdeki klimaların paketlenmeleri ve olası hasarların ve aşırı
şekil değişimlerin engellenmesi için de referans bir rehber olma niteliği de taşımaktadır.
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ABSTRACT

The new Turkish Building Earthquake Code (TBDY-2018) [1] that is officially in force as of
01.01.2019 aims to minimize the gap between the academic knowledge and practice in the design
of structures by the introduction of latest available knowledge in the field. Especially, the
performance based design, which already was allowed in the old Turkish Earthquake Code of
2007 (TDY-2007) [2] but only for the evaluation of existing structures, became a core design
approach, even though projected to be used for limited number of structures due to the several
constraints, as the most crucial addition to the new code. Additionally, the introduction of the
new seismic hazard map and the concept of design earthquakes with different return periods,
became key part of the new code compared to the approach in TDY-2007.
In this study, in an attempt to compare these two latest codes for design of earthquake resistant
structures, a building is designed which is located in the city of Nigde. The building is designed
according to the both codes as the architectural layout remained the same, while the sizes of the
columns are optimized as to meet the requirements of the code so that a meaningful comparison
can be performed. The analysis yielded two different structures as the codes differ in almost all
aspects of the design procedure even with the material strength and the minimum size of the
structural elements. After the assessment of both designs, starting with the design spectrum, the
requirements for the minimum size and material strengths, the effective section rigidity, the
variance between the load reduction factor, the limitations on the inter-storey drift ratio and the
other constraints paved the way to have a single building with two different structural
configurations.
Anahtar kelimeler: deprem yönetmeliği, dayanıma göre tasarım, tasarım ivme spektrumu
ÖZ
01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY2018) [1] sunduğu yeni tasarım yaklaşımları ile yapıların gerçek davranışlarını modellemede
akademik bilgi ile uygulama arasındaki farkı asgariye indirmiş bulunmaktadır. Özellikle 2007
Türkiye Deprem Yönetmeliğinde (TDY-2007) [2] de sadece mevcut yapıların
değerlendirilmesinde kullanılan performansa dayalı değerlendirme yaklaşımının, yeni
yönetmelikte tasarım yaklaşımı olarak kullanımının, sınırlı sayıda yapılar için kullanılması
öngörülmüşse de, zorunlu hale getirilmesi yönetmeliğin en önemli yeniliklerinden birisidir.
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Ayrıca, yeni sismik tehlike haritasının yürürlüğe girmesi ve farklı döngü uzunluğu ile tanımlanan
dört deprem seviyesine göre tasarım yapılması TDY-2007’ye göre yapılan kilit değişikliklerdir.
Bu çalışmamızda bu iki yönetmeliğin farklılıklarının tasarıma nasıl yansıyacağını irdelemek
amacıyla, Niğde İl Merkezinde; her iki yönetmeliğe göre tasarlanan bir yapının birçok açıdan
karşılaştırılması yapılmıştır. Özellikle mimari projesinde değişikliklere neden olabilecek yapısal
değişikliklerden kaçınılmış ve yapısal elemanlardan özellikle kolonların boyutları optimize
edilerek yönetmelik şartlarını sağlayan minimum kolon boyutları elde edilerek karşılaştırma
yapılmıştır. Çözümleme sonucunda mimarisi hemen hemen aynı ancak tasarım spektrumundan
başlayarak, malzemelerin dayanım sınırları ve taşıyıcı elemanların izin verilen en küçük
boyutuna kadar farklı olan yönetmelikler nedeniyle taşıyıcı boyutları ve donatıları farklı olan iki
yapı elde edilmiştir. Her iki tasarım için yapılan irdeleme sonucunda, tasarım spektrumundan
başlayarak, eleman boyutlandırma kuralları, malzeme dayanım ölçütleri, etkili kesit rijitliği
katsayıları, yük azaltma katsayıları, göreli kat ötelemeleri kısıtları ve diğer şartlar aynı mimari
projeye sahip fakat yapısal dizilimi farklı iki yapının tasarlanmasına neden olmuştur.
GİRİŞ
Geçmiş verilere bakarak, tehlike, maruziyet ve savunmasızlık bağlamında değerlendirildiğinde
depremin en can alıcı ve zarar verici afet olduğu kolaylıkla anlaşılmakta olmakla birlikte,
depremin yıkıcı etkilerine karşı alınabilecek önlemler açısından pek de başarım elde edilemediği
çıkarımı yapmak pek de yanlış olmaz [3]. Şurası da bir gerçektir ki, düşük başarım düzeyinin
oluşmasında, yapılar ile ilgili olarak bilgi düzeyimizin kısıtlı olmasının da etkisinin olmadığı
savunulamaz. Bu hususta, gün geçtikçe artan bilgi düzeyi de, depreme daha dayanıklı yapıların
tasarlanması amacıyla sıklıkla yönetmeliklerin değiştirilmesine neden olmuş ve yapıların
depremlerde gösterdiği performanslar incelenerek, her yeni yönetmelikte düzenlemeler
yapılmıştır.
TBDY-2018 yönetmeliği en son bilimsel yaklaşımların ve verilerin kullanılarak yapılan yeni
düzenlemelerin kapsamlı ve detaylı olması açısından dikkat çekicidir. Performansa dayalı tasarım
ilkesinin ilk defa uygulanacak olmasının yanı sıra, sismik tehlike haritasının değiştirilerek [4],
yenilenme periyotlarına bağlı olarak dört sınıfta değerlendirilen tasarım depremleri kavramının
kullanılması ve TDY-2007'de sadece mevcut yapıların performansı için kullanılan yaklaşımının,
yeni yapı tasarımında kullanılacak olması da, performansa dayalı tasarım yaklaşımının olmazsa
olmazı olarak yeni yönetmelikte yer bulmuştur. Değişen sismik tehlike haritası ve tasarım ivme
spektrumlarının yapıların tasarımında ve performans değerlendirme aşamasında ki direk etkisi
yadsınamaz.
Bu ana değişikliklerle birlikte yeni zemin sınıflarının tanımlanarak zemin büyütme/küçültme
katsayılarının kullanılacak olması, hem malzeme hem de boyutlandırma da getirilen yenilikler ile
öteleme ve yer değiştirme kısıtları, yapı tasarımı yaklaşımının değişmesine ve hatta bazı yapı
çeşitlerinin de daha çok veya az tercih edilmesine neden olacak gibidir [5]. Ancak yapılan önemli
değişikliklere rağmen, şurası bir gerçek ki, özellikle deprem tehlikesinin daha az olduğu
bölgelerde, yapıların büyük bir kısmında TDY-2007’de ana tasarım yaklaşımı olarak kullanılan
Dayanıma Göre Tasarım (DGT) esasları çerçevesinde yaklaşımın egemen olacağı açıktır. Hele
konutların tasarımında, sadece DGT yaklaşımına göre tasarım yapılacak olması, 2007 ve 2018
yönetmeliklerinde tanımlanan DGT esasları arasında ki farkların önemle ele alınmasını
gerektirmektedir.
Çalışmamızda, bu iki yönetmelik arasında ki farklılıkların irdelenmesi amacıyla, aynı mimariye
sahip yapının her iki yönetmeliğe göre tasarımı yapılmış ve özellikle sismik tehlike yaklaşımı ve
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DGT esasları arasındaki farkların yapı tasarımına etkisi incelenmiştir. Çalışmanın en önemli
katkısı, yeni yönetmelikle birlikte değişen ölçüt ve kısıtların yapıların tasarımına olan etkisini
göstermek olmuştur. Çalışma kapsamında, özellikle DGT yaklaşımı bağlamında yönetmeliklerin
performansı görselleştirilmiş olup, ayrıca hangi değişikliğin etkisinin ne kadar olduğu irdelenmiş
ve yapıların bahsi geçen değişikliklere karşı duyarlılıkları çözümlenmiştir.
VERİLER, ÇÖZÜMLEME ve SAYISAL SONUÇLAR
Karşılaştırma yapılacak yapı Niğde İlinde son yıllarda sıklıkla görülmeye başlayan yüksek konut
yapısı olup, Şekil 1'den de görüleceği üzere, 17 katlı toplam yüksekliği 51 m olan betonarme
yapının taban alanı 513 m2 ve kat yükseklikleri de 3 m şeklinde tasarlanmıştır. STA4CAD v13 ve
v14 [6,7] yapı analizi programları kullanılarak modellenen ve kolon kiriş ve plak döşemelerden
oluşan çerçeve sistemine sahip olan yapıda, bodrum kat bulunmaması nedeniyle de yapının katlar
arası rijitlik katsayısı da daha uyumlu hale getirilmiştir. Beton ve çelik dayanımları ise her iki
yapı içinde 25 MPa ve 4200 MPa kabul edilmiştir.

Şekil 1. Yapının Planı ve 3 Boyutlu Görünümü
TBDY-2018'de zemin sınıflarının yeniden tanımlanması ve zemin büyütme/küçültme
katsayılarının eklenmesi [8], TDY-2007’ye göre daha gerçekçi bir yaklaşım olması nedeniyle
yapıların tasarlanması açısından önemli bir gelişme olmuştur. Tasarlanan yapının TDY-2007
Tablo 6.1'e göre zemin grubu (D) ve zemin sınıfı Z4 olarak kabul edilmiş ve zemin emniyet
gerilmesi 15 t/m2 olarak alınmış, TBDY-2018'e göre ise ZE yerel zemin sınıfına sahip olduğu
kabul edilerek tasarım dayanımı 21 t/m2 olarak varsayılmıştır. TDY-2007’de zemin sınıflarının
etkisi sadece köşe periyotlarının artması ya da azalmasına neden olurken, TBDY-2018'e göre
hem köşe periyotları hem de tasarım ivmeleri zemin sınıflarına göre şekillendiği için tasarım
ivmelerinde farklılaşma kaçınılmaz olmuştur.
Yapı analizinin ilk aşaması olan tasarım ivme değerlerinin elde edilmesi için ilk olarak 2007
yönetmeliğinde kullanılan deprem tehlike bölgeleri haritası ile TBDY-2018 ile kullanımı zorunlu
hale gelen yeni sismik tehlike haritaları kullanılarak tasarım ivme spektrumları elde edilmiş
(Şekil 2), tasarım ivme spektrumlarındaki ivme değerlerinin arasındaki farkın, özelliklerde 0-1 s
arası periyotlar için, zayıf zeminlerde daha yüksek olmak üzere, yüksek olduğu ve yüksek
periyotlarda bu farkın azaldığı gözlemlenmiştir. Sismik tehlikelerin değişmesi nedeniyle tasarım
spektrumlarında ki değişiklerin yanı sıra yapısal değişiklikler nedeniyle tasarım spektrumunun
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farklı periyotlarına denk gelen tasarım ivmelerinin de çok farklı olması doğaldır. Aynı zamanda,
çalışmamıza konu olan yapının, aynı mimari projeden yola çıkılıp, yönetmeliklerde ki
değişiklikler nedeniyle iki farklı yapı haline gelmesi sonucu salınım periyotlarındaki değişmeler
nedeniyle de yapılara gelen yüklerde de bariz değişikler olması beklenmelidir. TDY-2007’ye
göre tasarlanan yapının x- yönü ana salınım periyodu 1.66 s iken TBDY-2018’e göre tasarlanan
yapının aynı yöndeki ana salınım periyodu ise 2.31 s olarak hesaplanmıştır.
1
2018
2007

İvme (g)

0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

1

2

3

4

5

Periyot (s)

Şekil 2. Niğde İli Tasarım İvme Eğrileri (TBDY-2018 için ZE, TDY-2007 için Z4)
Ayrıca yapının her iki yönetmeliğe göre yapılan tasarımı sonucunda, ana modlarda kütle katılım
paylarının her iki doğrultuda da %70'in üzerinde (Tablo 1) olduğu hesaplanmıştır. DGT
yaklaşımı yapıya gelen deprem yüklerinin yapının tasarlanan süneklik seviyesine göre deprem
yüklerinin azaltılmasını öngörmektedir. TDY-2007 Denklem 2.3'e göre her iki yön içinde 5.68
olarak hesaplanmış, ayrıca Bölüm 2.5.2.1 gereğince, boşluksuz perdelerin tabanında deprem
yüklerinden meydana gelen kesme kuvvetlerinin toplamı, binanın tümü için tabanda meydana
gelen toplam kesme kuvvetinin % 40'ı ile % 66'sı arasında olması nedeniyle 2.5.4.1'e göre 5.68
olarak hesaplanmasına rağmen 5.59 değeri kullanılmıştır. TBDY-2018'de Bölüm 4.3.2.4
gereğince, yapının kenar çerçevelerinin aldığı moment yüklerinin oranının 1/6'dan küçük olması
ve tek bir perdeye gelen yüklerin tüm kata gelen toplam moment yüküne oranının 1/3'ten küçük
olması gerekirken bu durumun sağlanamaması üzerine süneklik seviyeyi karma yapı olarak
tasarlanmış ve R katsayısı 5.60 olarak belirlenmiştir.
Çizelge 1. TDY-2007 ve TBDY-2018’e Göre Tasarlanan Yapının Karşılaştırılması
Karşılaştırılan Öğe

TDY-2007

TBDY-2018

Zemin Sınıfı
En Düşük Kolon Boyutu
m1x (kütle katılım payı)
m1y (kütle katılım payı)
t1x (salınım periyodu)
t1y (salınım periyodu)
Sa(t1x) (g)
Sa(t1y) (g)
R (Yük azalım katsayısı)

Z4
25
73.64
72.66
1.65 s
1.51 s
0.154
0.166
5.59

ZE
30
73.62
73.14
2.31 s
2.12 s
0.156
0.170
5.60
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Maximum Göreli Kat Ötelemesi (x)
0.0026
0.0119
Kullanılan Beton (m3)
2311.1
2452.0
Kullanılan Çelik (ton)
284.4
280.5
3
Ortalama Donatı Oranı (t/m )
123.8
114.4
Radye Donatı (cm2/m)
14.0
40.1
Yüklemeler TS-498 [9] ve TS-500 [10] standartlarına göre aynı kabul edilmiş, minimum
boyutlar, özellikle kolon minimum boyutunun TDY-2007’de 25 cm iken TBDY-2018’de 30
cm'ye çıkarılması boyutlandırmada etkili olmuş, ayrıca TDY-2007’ye göre sadece performans
değerlendirme aşamasında kullanılan etkin kesit rijitliği katsayılarının TBDY-2018’de Tablo
4.2'de tanımlandığı şekilde kullanılması, yapı elemanlarının boyutlarının belirlenmesinde ana
rolü oynamıştır. Ayrıca, buna ek olarak göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılması her iki
yönetmelikte de mevcut olup, TDY-2007 Denklem 2.19'a göre 0.02 olarak hesaplanan sınır,
TBDY-2018 4.9.1.3'e göre 0.0963 olarak hesaplanmış olup, TDY-2007’ye göre tasarlanan yapıda
x-yönünde 0.0026 seviyesinde kalan bu değer, TBDY-2018’e göre tasarlanan yapıda 0.0119
olarak elde edilmiştir.

İki yapı arasındaki en önemli fark; taşıyıcı elemanlarının boyutlandırılmasında olmuş ve özellikle
TDY-2007’ye göre yapılan hesaplarda kolonların tamamında kısa kenarın 25 cm olduğu halde,
TBDY-2018’e göre yapılan tasarımda en düşük minimum kolon eninin 30 cm olarak tasarlanması
olmuştur. Katlardaki toplam kolon alanları karşılaştırıldığında ise 2007 yönetmeliğine göre
tasarımda 15.83 m2 kolon alanı yeterli olmuş ancak bu sayı TBDY-2018’e göre tasarımda 19
m2'ye çıkmıştır. Eleman boyutlarının bu derece farklı olmasının nedenleri arasında minimum
boyut ölçütünden yanı sıra etkin kesit rijitlik katsayılarının kullanılmasının etkili olduğu, TBDY2018’ye göre tasarlanan yapıda kolonların yarısından fazlasının her iki boyutunda da artış olduğu
gözlemlendikten sonra anlaşılmıştır.
TDY-2007'ye göre Z4 ve TBDY-2018'e göre ZE olarak kabul edilen gevşek kum zemin üzerinde
radye temel olarak tasarlanan temel yapısına rağmen, dayanımı sırasıyla 15 t/m2 ve 21 t/m2 olarak
kabul edilen zemininin zayıflığı nedeniyle zemin güçlendirmesi öngörülmüştür. Analiz
sonucunda, temel donatı miktarları büyük oranda farklılık göstermiş ve TDY-2007'ye göre
maksimum 14.0 cm2/m olan donatı oranı TBDY-2018'e göre tasarlanan yapıda aynı yönde 40.1
cm2/m'ye çıkmıştır. Kullanılan beton ve çelik miktarı açısından karşılaştırıldığında ise TDY2007’ye göre çıkan değerler 2311.1 m3 ve 284.4 ton iken TBDY-2018’e göre 2452 m3 ve 280.5
ton olarak hesaplanmış, ortalama demir oranı ise 123.8 kg/m3 ve 114.4 kg/m3 olarak
bulunmuştur. Kısaca özetlemek gerekirse, TBDY-2018’e göre yapılan tasarım için daha büyük
boyutta yapısal eleman kullanımı gerekmiş, ancak birim donatı miktarında azalma meydana
gelmiştir. Beton miktarında ki artışa rağmen donatıda artış meydana gelmemesi, halihazırda
meydana gelen maliyet artışını kısıtlamıştır.
SONUÇ
TBDY-2018'in getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi zemin etkisinin tasarım ivme
değerlerine olan etkisinin tanımlanarak tasarım denklemlerine sokulmasıdır. Zayıf zeminlerde
meydana gelen deprem hasarlarını önlemeye yönelik geliştirilen bu yöntemle, zemin davranışının
yapılara etkisi daha gerçekçi modellenmiş olacaktır. Çalışmamızda başçıl konu olarak ortaya
çıkan zemin etkisi, tasarım ivme spektrumlarının karşılaştırıldığı Şekil 1.de açıklanmış, yeni
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yönetmeliğe göre tasarlanan yapının TDY-2007'ye göre çok daha fazla deprem yüklerine maruz
kaldığı gösterilmiştir.
Daha fazla yüke maruz kalmasına rağmen yapıda kullanılan betonun % 6 oranında artması ve
buna rağmen kullanılan donatının da yaklaşık olara %1.5 azalması, yeni yönetmeliğin başarısı
olarak görülmelidir. Donatı azalmasında ki en büyük payın yatay donatılarda ki azalmalar olduğu
göz önüne alındığında, yeni yönetmelikte kesme kuvvetlerini karşılamak amacıyla boyutların
büyütüleceği anlaşılmakta, güçlü kolon- zayıf kiriş yaklaşımını bozmadan kolon ve kirişler sünek
olarak tasarlanmaktadır.
Aynı yapıların farklı zeminlerde tasarımının yapılması durumunda, TBDY-2018'e göre özellikle
sağlam zeminlerde tasarım ivmelerinin daha azalacağı (TBDY-2018 Bölüm ..) ve TDY-2007'ye
göre tasarım ivme değerlerinin değişen zemin sınıflarına göre sadece köşe koordinatlarının
değişimine bağlı olarak değişebileceği düşünüldüğünde, yeni yönetmeliğinin zayıf zeminlerde
yapılaşmanın yolunun zeminin güçlendirilmesinin yanısıra yapının da daha sağlam tasarlanması
olduğu anlaşılır. Böyle bir durumun, yapılaşma açısından getireceği ek maliyetlerin oluşturacağı
baskı nedeniyle, şehirleşme açısından da önemli olduğu açıktır. Halihazırda, şehirlerin yayılma
alanlarının neredeyse zemin özelliklerinden bağımsız olarak belirlendiği durumlarda,
yönetmeliğin olumlu etkilerinin olacağı açıktır.
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ABSTRACT
In this pioneering study, the warping included normal/shear stress analyses of composite
curved beams are investigated based on the mixed finite element analysis. The Poisson’s
ratios and coupling effects of orthotropic composites are taken into account. The warping
included torsional rigidity is determined using the displacement-based finite elements and
used in the mixed finite element formulation. There are totally twenty-four field variables for
each curved mixed finite element. The normal stresses are determined using the curvatures on
the related cross-section. The shear stresses are determined using the displacement type finite
elements based on warping function and axial rotations of the cross-section. The normal/shear
stresses of a composite curved beam are compared with the results of SOLID186 elements of
ANSYS 17.1. Then, the influences of cross-sectional geometry and thickness ratios of
stiffener on the normal/shear stresses of composite curved beams are investigated.
Keywords: Stress, warping, composite, curved beam, mixed finite element
ÖZET
Bu özgün çalışma kapsamında, kompozit eğrisel kiriş kesitlerinde normal ve kayma gerilmesi
dağılımı, kesitte çarpılma etkisi gözetilerek, karışık sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiştir.
Ortotropik kompozitlerin bünye bağıntıları türetilirken, üç boyutlu elastisite kuramından
çubuk kuramına indirgeme yapılmış, kuple etkiler ve Poisson oranları gözetilmiştir. Çarpılma
etkisi gözetilen burulma rijitliğinin yerdeğiştirme tabanlı sonlu eleman formülasyonu karışık
sonlu eleman formülasyonuna entegre edilmiştir. İki düğüm noktalı eğrisel elemanlar, her
düğüm noktasında onikişer adet bölge değişkenine sahiptir. Karışık sonlu eleman analizinden
elde edilen kesit eğrilikleri normal gerilmelerin hesabında kullanılmıştır. Kayma gerilmeleri
ise eksenel dönme açısı ve çarpılma fonksiyonuna dayanan yer değiştirme tabanlı sonlu
eleman analizi ile elde edilmiştir. Kompozit dairesel bir kirişin normal ve kayma gerilmeleri
ANSYS 17.1 SOLID186 eleman gerilmeleri ile karşılaştırılmıştır. Kompozit eğrisel kirişlerde,
kesit geometrisi ve takviye kalınlığının normal ve kayma gerilmelerine etkisi incelenerek
literatüre kazandırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Gerilme, çarpılma, kompozit, eğrisel kiriş, karışık sonlu eleman
GİRİŞ
Kompozitler, geleneksel malzemelere kıyasla daha iyi performans ve verime sahip şekilde
tasarlanabilmeleri nedeni ile denizcilik, havacılık, uzay teknolojisi, robot teknolojisi ve askeri
alanlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin belirtilen avantajları
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sayesinde yaygınlaşmaya başlanmasıyla birlikte, yapısal davranışları üzerine çalışmalar
yoğunluk kazanmıştır.
Kompozit kirişlerde gerilme analizi birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. [1] klasik
tabakalı plak teorisinin limitlerini elastisite teorisi sonuçlarıyla karşılaştırarak incelemiştir. [2]
simetrik kompozitlerin gerilme analizi için sonlu eleman metodu önermiştir. [3] keyfi
kompozitlerin gerilme hesabı için Reissner varyasyonel prensibinden geliştirilen ve [4]
kompozitlerde serbest uçtaki gerilme alanlarının çözümü için teoriler önermiştir. [5] sonlu
farklar çözüm tekniklerini kullanarak kompozitlerin eksenel şekil değiştirme altında gerilme
ve yer değiştirmelerini elde etmiştir. [6] genelleştirilmiş tabakalı plak teorisine dayalı kiriş
sonlu eleman formüle ederek, bünye bağıntılarından elde ettiği kayma gerilmelerinden
parabolik kayma gerilmesi dağılımını hesaplamıştır. [7] kompozit kirişlerde düzlem dışı
çarpılmanın dahil edildiği tabakalar arası kayma gerilmelerini elde ederek yüklemenin,
tabakalanmanın ve kesitin kayma gerilmeleri üzerindeki etkisini incelemiştir. [8] şekil
değiştirmenin, kayma deformasyonunun ve tabakalanmanın kompozit kirişlerin eğilme
davranışı üzerindeki etkisini yüksek mertebeden kayma deformasyon teorisi kullanarak
incelemiştir. [9] dik-açılı tabakalı kirişlerde kayma gerilmelerinin doğrudan bünye bağıntıları
ile elde edildiği trigonometrik kayma deformasyon teorisi önermiştir. [10] kompozit kirişlerin
mekanik davranışı için çok-tabakalı kompozit yapı modeli önererek normal ve kayma
gerilmelerini elde etmiştir. [11] kompozit ve sandviç kirişlerin statik, burkulma, serbest ve
zorlanmış titreşimlerinde zigzag teorisinin hassasiyetini birinci ve üçüncü dereceden kayma
deformasyon teorileri ile karşılaştırarak incelemiştir. Kiriş ortasında ve mesnette normal ve
kayma gerilmelerini elde etmiştir. [12] iki bölge değişkenli iki düğüm noktalı çubuk eleman
geliştirerek kompozit kirişlerin kesit boyunca normal gerilmelerini elde etmiştir. [13]
kompozit kirişlerin statik analizi için iki düğüm noktalı kiriş eleman geliştirerek, farklı kayma
deformasyon teorilerinin normal ve kayma gerilmelerini karşılaştırmıştır. [14] tabakalı
kompozit yapıların analizi için Carrera bileşik fonksiyonunu kullanarak kesit boyunca normal
ve kayma gerilmelerini elde etmiştir. [15] kompozit/sandviç kirişlerde kesit boyunca normal
ve kayma gerilmelerinin hesabı için normal ve kayma deformasyon teorisi geliştirmiştir. [16]
dik-açılı kompozit kirişlerin statik analizi için yüksek mertebeden kayma deformasyon teorisi
önermiş ve kesit boyunca normal ve kayma gerilmelerini elde etmiştir. [17] kompozit
kirişlerde açıklığın, tabaka açısının ve malzeme parametrelerinin gerilmeler üzerindeki
etkisini trigonometrik serilere bağlı analitik çözüm kullanarak incelemiştir. [18] kompozit ve
sandviç kirişlerde tabakalanmanın, tabaka açısının ve açıklığın gerilmeler üzerindeki etkisini
dört-bilinmeyenli kayma ve normal deformasyon teorisi kullanarak incelemiştir. [19] yüksek
mertebeden kayma deformasyon teorisine dayalı karışık sonlu elemanlar kullanarak kompozit
kirişlerin kesit boyunca normal ve kayma gerilmelerini elde etmiştir. [20] izotropik T kirişin
Carrera bileşik fonksiyonunu ve sonlu eleman methodunu kullanarak üç-boyutlu gerilme
dağılımını incelemiştir.
Literatürde kompozit eğrisel kirişlerin düzlem içi yükler altında normal ve kayma
gerilmelerinin elde edilmesine dair çalışmalar da mevcuttur; [21] kompozit/sandviç eğrisel
kirişlerin kesit kalınlığınca normal ve kayma gerilmeleri için elastisite tabanlı bir metot
geliştirmiştir. [22] ısısal ve mekanik yükler altında dik-açılı tabakalı kompozit ve sandviç
eğrisel kirişlerin gerilme ve yerdeğiştirme analizini yüksek mertebe kayma teorisini
kullanarak incelemiştir. [23] tabakalı kompozit eğrisel derin kirişlerin statik analizi için hibrit
bir yaklaşım önererek, tabaka açısının, mesnet koşullarının ve açıklığın gerilmeler üzerindeki
etkisini incelemiştir. [24] sabit eğriliğe ve kalınlığa sahip tabakalı eğrisel kirişlerin gerilme
analizi için yüksek mertebeden kiriş modeli geliştirmiştir. [25] dik-açılı tabakalı kompozit
silindirik kirişlerin yer değiştirme ve gerilme hesabı için yarı-analitik bir analiz metodu
sunmuştur. Kompozit eğrisel kirişler uygulanan düzlem dışı yükler altında ise burulmaya ve
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dolayısıyla çarpılmaya maruz kalırlar. Bu sebeple, eğrisel kompozit kirişlerde daha hassas
sonuçlar elde edebilmek için çarpılma etkisinin gözetildiği burulma rijitliklerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Yazarların bilgisi dahilinde literatürde kesit çarpılmasının gözetildiği, düzlem
dışı yükleme durumunda kompozit eğrisel kirişlerin normal ve kayma gerilmelerine dair
analiz bulunmamaktadır. Keyfi tabakalı kompozit kirişlerin Saint-Venant burulma problemi,
sayısal olarak çarpılma veya Prandtl gerilme fonksiyonları ile ele alınabilir. Kompozit
kesitlerin çarpılma etkisi dahil edilmiş burulma rijitliği ilgili detaylı literatür bilgisi [26]’da
bulunmaktadır.
Bu çalışmada, düzlem dışı yüklerin etkisi ile burulmaya çalışan kompozit eğrisel kirişin
kesitlerinde, çarpılma etkisi de gözetilerek, normal ve kayma gerilmesi dağılımları
incelenmiştir. Ortotropik kompozitlerin bünye bağıntıları üç boyutlu ortotropik hacimden
çubuk kuramına indirgenmiştir. Kompozit kirişte, çarpılma etkisi gözetilen burulma rijitliği
kesit düzleminde yer değiştirme tabanlı sonlu eleman formülasyonu ile elde edilerek, karışık
sonlu elemanlar formülasyonuna entegre edilmiştir. Kompozit kesitteki normal gerilme
dağılımı kesitin eğrilikleri kullanılarak hesaplanmıştır. Kompozit kesitteki kayma gerilmesi
ise karışık sonlu eleman analizinden elde edilen eksenel dönme ve çarpılma fonksiyonu
kullanılarak, kesit düzlemine döşenen yer değiştirme tabanlı sonlu eleman analizi ile
hesaplanmıştır. Kompozit eğrisel kirişlerin normal ve kayma gerilmelerinin hesabı için sonlu
eleman yakınsama analizi yapılarak, normal ve kayma gerilmeleri ANSYS 17.1’de
SOLID186 elemanlar kullanılarak elde edilen gerilmelerle karşılaştırılmıştır. Kompozit
eğrisel kirişlerde takviye kalınlığının, kesit genişliği ve yüksekliğinin gerilmeler üzerindeki
etkisi incelenerek literatüre kazandırılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Ortotrop malzemede, E elastisite matrisini, σ ve  gerilme ve şekil değiştirme vektörlerini
ifade etmek üzere gerilme şekil değiştirme bağıntısı  = E  ile tanımlanır. Tabakaların
malzeme doğrultuları global eksenlerden farklı doğrultularda tasarlanarak arzu edilen
performans ekonomik olarak elde edilebilir. Ortotropik malzemenin dönüştürülmüş bünye
bağıntısı   E  kullanılarak [27], açısal tabakalanma durumu gözönüne alınmıştır. Burada,
üzeri çizgili terimler dönüştürülmüş matris ve vektörleri belirtmektedir. Klasik çubuk teorisi
kabulleri [28] üzerinden ortotropik tabakaların gerilme şekil değiştirme bağıntısı σ L   L ε L
elde edilir. Burada t, n, b, Frenet koordinantlarını belirtmek üzere σ L   t  bt  tn L ve
T

εL   t

 bt  tn L sırasıyla indirgenmiş gerilme ve şekil değiştirme vektörlerini,  L
T

indirgenmiş elastisite matrisini ve L tabaka sayısını ifade etmektedir. Çubuk kesitindeki keyfi
bir noktada yer değiştirmelere ait kinematik bağıntılar, kiriş eksenindeki yer değiştirmeler
ut , un , ub ile dönmeler  t ,  n ,  b üzerinden ut*  ut  b  n  n  b , un*  un  b  t ve
ub*  ub  n  t dir. Kinematik bağıntılar indirgenmiş bünye bağıntılarına aktarılırsa,
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Burada, alt indisteki virgül belirtilen eksene göre kısmi türevi ifade etmektedir. Kompozit
kesitteki kuvvetler Tt , Tn , Tb ve momentler M t , M n , M b , kesitte gerilmelerin analitik
integrasyonu ile elde edilir [26]. Kuvvetleri ve momentleri içeren bünye bağıntısı matris
formda yazılırsa,
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Burada, C komplians matrisi olup, Cmf , C fm normal kuvvetler ve momentler arasındaki
kuple etkileri gözeten komplians matrisleridir. [29]’dan adapte edilmiş, çarpılma etkisini
gözeten burulma rijitliği hesabı, karışık sonlu eleman formülasyonuna entegre edilmiştir.
İzotropik uzaysal Timoshenko kirişlerin denge denklemleri ve kinematik bağıntıları [30–32]
ortotropik kompozit kirişler için genişletilirse,
 C fm T  C f M  , s  0
 T, s  q  0
;
Cm T  Cmf M  u, s  t    0
M , s  t  T  m  0

(3)

Burada, u ,  , T ve M sırasıyla yer değiştirme, kesitin dönme, kuvvet ve moment
vektörleridir. Yayılı dış kuvvet q ve moment m ile ifade edilmektedir. Alan denklemleri (3)
ve Gȃteaux türevi [33] kullanılarak fonksiyonel elde edilirse,
I (y)   T, s , u    M , s ,     t x  T
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Lineer şekil fonksiyonları [30] kullanılarak iki düğüm noktalı eğrisel elemanın bölge
değişkenleri tanımlanmıştır. Her düğüm noktası üç yerdeğiştirme, üç dönme, bir eksenel
kuvvet, iki kesme kuvveti, iki eğilme momenti ve bir burulma momenti olmak üzere oniki
adet değişkene sahiptir. Karışık sonlu eleman çözümünden elde edilen sonuçlar kullanılarak
eğrilikler (2) ve kesit yüzünde normal gerilme dağılımı (1) elde edilmiştir. Çarpılma etkisi
dahil edilmiş kayma gerilmeleri de, kesit düzlemine döşenmiş, [29]’daki yer değiştirme
tabanlı sonlu elemanlar kullanılarak elde edilmiştir. Kayma gerilmesi vektörü  , eksenel
dönme açısı  , çarpılma fonksiyonu  , kesit yüzeyindeki sonlu elemanların kayma
modülleri matrisi G ve kesit düzlemindeki bir noktanın konum vektörü d  b n olmak
T

üzere, kayma gerilmesi    G    d  denklemi ile hesaplanmaktadır.
SAYISAL SONUÇLAR
Kompozit eğrisel kirişlerde düzlem dışı kuvvetler nedeniyle oluşan burulma momenti ve kesit
çarpılması, gerilmelerin daha hassas hesabı için çarpılmanın gözetilmesini gerekli
kılmaktadır. Bu çalışmada, çarpılma etkisi gözetilmiş burulma rijitliği entegre edilen karışık
sonlu eleman analizinden elde edilen eğrilikler, normal gerilme hesabında kullanılmıştır.
Kayma gerilmesi ise yer değiştirme tabanlı sonlu elemanlar kullanılarak elde edilmiştir.
Kayma gerilmesi, tabakalar arası sürekliliği ve kesitin alt ve üst sınırlarında sıfır olma
koşulunu sağlamaktadır. Kompozit eğrisel kirişlerin normal ve kayma gerilmeleri ANSYS
17.1 SOLID186 elemanların gerilmeleri ile karşılaştırılmıştır. Kompozit eğrisel kirişlerde
kesit boyutlarının ve tabaka kalınlığının gerilmeler üzerindeki etkisi incelenmiştir.
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Yakınsama Analizi, Kompozit Dairesel Kiriş, ANSYS
Bu sayısal çalışmanın amacı, çelik takviyeli beton kirişin (Şekil 1) çarpılma etkisi gözetilerek
karışık sonlu elemanlarla hesaplanan normal ve kayma gerilmelerinin ANSYS 17.1
SOLID186 elemanları kullanılarak elde edilen gerilmelere yakınsama davranışının
gözlemlenmesidir.

Şekil 1. Yakınsama analizi, çelik takviyeli betonarme yarım daire kiriş.
Dairesel kirişin eksenel uzunluğu S ve kiriş aksının normalize edilmiş koordinatı t = t S ile
ifade edilmek üzere 48, 96, 120, 168 ve 192 elemanın kullanıldığı karışık sonlu eleman
sonuçları  t (1 4, - h 2) ve  tb (1 4,0) , ANSYS SOLID186 değerleriyle karşılaştırılmıştır
(Şekil 2). Karışık sonlu eleman analizi ile 120 eleman kullanılarak elde edilen  t (1 4, - h 2)
ve  tb (1 4,0) değerlerin, 96 eleman kullanılarak elde edilen gerilmelere göre yüzdesel farkı
sırasıyla % - 3.04 ´10-3 ve % 4.68´10-9 olmaktadır. 120 eleman kullanılarak karışık sonlu
eleman analizi ile elde edilen  t (1 4, - h 2) ve  tb (1 4,0) değerlerinin, ANSYS SOLID186

gerilmelerine göre yüzdesel farkı sırasıyla % - 0.58 (Şekil 2a) ve % - 1.99 (Şekil 2b)
olmaktadır. Karışık sonlu elemanlar analizi ile elde edilen  t ve  tb değerleri, SOLID186
sonuçları ile oldukça uyumludur. Sonuçlar 120 sonlu eleman için verilmiştir.

Şekil 2. Yakınsama analizi,  t (1 4, - h 2) ve  tb (1 4,0) ANSYS SOLID186 elemanları ile
elde edilen gerilmelerle karşılaştırılması ( h : Kesit yüksekliği). Parantezli değerler nodal
değişken sayısını ifade etmektedir.
Şekil 3a’da t = 1 6 kesitinde kesit dağılımı verilen çarpılma etkisi gözetilen en büyük normal

gerilme  t (1 6, b ) ANSYS SOLID186 elemanlarla elde edilen gerilmeye yüzdesel farkı
% - 0.78 ’dir ( b = b h : Normalize kesit yüksekliği). Şekil 3b’de t = 1 6 kesitinde kesit

dağılımı verilen çarpılma etkisi gözetilen en büyük kayma gerilmesinin  tb (1 6, b ) ANSYS

SOLID186 elemanlarla elde edilen gerilmeye en büyük farkı %3.34 ’tür. Şekil 3c’de t = 1 4

kesitinde kesit dağılımı verilen çarpılma etkisi gözetilen en büyük normal gerilme  t (1 4, b )
ANSYS SOLID186 elemanlarla elde edilen gerilmeye yüzdesel farkı % - 1.40 ’tır. Şekil
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3d’de t = 1 4 kesitinde kesit dağılımı verilen çarpılma etkisi gözetilen en büyük kayma

gerilmesinin  tb (1 4, b ) ANSYS SOLID186 elemanlarla elde edilen gerilmeye en büyük farkı
% - 0.67 ’dir.

Şekil 3. Kesit yüksekliğince  t ( t , b ) ve  tb ( t , b ) dağılımı (MPa).
Parametrik Analiz, Kompozit Dairesel Kiriş, Normal ve Kayma Gerilmeleri

Bu sayısal çalışmanın amacı, kompozit dairesel kirişlerde (Şekil 4) kesit geometrisinin,
açıklık ortasında t = t S = 0.5 çarpılma etkisi gözetilen en büyük çekme gerilmesine ( t )max
ve

tabakalar

arası

normal

gerilme

farkına

( t )Int = ( tSt44 )Int - ( tk )Int

(k = C18, C 25, C35, C 45) , ve t = 0.016 kesitinde çarpılma etkisi gözetilen en büyük kayma
gerilmesine ( tb )max etkisi incelenmiştir. Yarım daire kompozit kirişin w = 0.3m , 0.5m ve

0.7m kesit genişliklerinin her biri için beton tabakanın kalınlığı h b = 0.35 m, 0.40m ve 0.45m
seçilerek, her bir beton tabakasında takviye kalınlığı h ç = 0.02m , 0.03m, 0.04m ve 0.05m
alınarak parametrik analiz yapılmıştır.

Şekil 4. Kompozit dairesel kirişlerde normal ve kayma gerilmelerinin parametrik hesabı.
Kesit geometrisinin gerilmelere etkisi: Parametrik analiz kapsamında belirtilen kesitlerde,
kesit yüksekliğinin artmasının t = t S = 0.5 ’te ( t )max ve ( t )Int , ve t = 0.016 ’da ( tb )max

üzerindeki etkisi incelenmiştir. C18, C25, C35 ve C45 beton sınıfları için sırasıyla
 E = E i E ST44 = 0.1310 , 0.1429, 0.1571 ve 0.1714 ve G = G i G ST44 = 0.1419 , 0.1548,
0.1702 ve 0.1857’dir (i = C18, C 25, C35, C 45) . w = 0.5m , hç = 0.03m , 0.04m ve 0.05m,

 E = 0.1310 ve 0.1714 için ( t )max , ( t )Int ve ( tb )max Şekil 5’te verilmiştir. Her bir takviye
kalınlığı için gerilmeler  b = h b / w = 0.7 kesitinin gerilmelerine normalize edilerek Çizelge
1’de verilmiştir.  b arttıkça ( t )max ve ( t )Int mutlak değerce azalmaktadır (Şekil 5a-b).

( tb )max kesit yüksekliği oranından  b malzeme sabitleri oranına G göre daha fazla

etkilenmektedir ve  b arttıkça mutlak değerce azalmaktadır (Şekil 5c). Takviye kalınlığı hç
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azaldıkça  b ’nin artması ( t )max , ( t )Int ve ( tb )max ’ni daha fazla azaltmaktadır (Çizelge 1).

 b oranının artışı için,  E ve G oranlarının azalması ( t )max ve ( tb )max azalmasını daha
fazla etkilerken,  E oranının artması ( t )Int azalmasını daha fazla etkilemektedir.  b oranının
artmasından en fazla ( t )max etkilenmektedir.

Şekil 5. Kesit geometrisinin  b = h b / w gerilmelere etkisi ( w = 0.5m) . Düz ve kesikli
çizgiler sırasıyla  E = 0.1310 ve 0.1714’ü ifade etmektedir. (Gerilmeler MPa’dır)
Çizelge 1. Kesit geometrisi  b = h b / w ’nin gerilmelere etkisi ( w = 0.5m, i = 0.8 ve 0.9) .

(  )
( ) = 
( )

(  )
( ) = 
( )

b =i

t



K

hç
0.03m
0.04m
0.05m

b

b = 0.7

max

t

b =i

t



max

K

max

 E = 0.1310 0.1714

b = 0.7

Int

Int

t

Int

0.1310

0.1714

(  )
( ) = 
( )
b =i

tb



K

b = 0.7

max

tb

max
max

0.1419 0.1857

G =

0.8

0.7906

0.7577

0.8664

0.8312

0.8795

0.8611

0.9

0.6422

0.6431

0.7576

0.7412

0.7852

0.7880

0.8

0.7923

0.7935

0.8883

0.8760

0.8797

0.8816

0.9

0.6447

0.6464

0.7918

0.7720

0.7859

0.7887

0.8

0.7942

0.7957

0.9132

0.8969

0.8807

0.8825

0.9

0.6474

0.6494

0.8305

0.8047

0.7871

0.7901

Takviye kalınlığının gerilmelere etkisi: Parametrik analiz kapsamındaki her bir kesit için
takviye kalınlığının t = t S = 0.5 ’te ( t )max ve ( t )Int , ve t = 0.016 ’da ( tb )max üzerindeki
etkisi incelenmiştir. w = 0.3m ve hç = 0.02m için ( t )max , ( t )Int ve ( tb )max Çizelge 2’de

verilmiştir. Her kesitte elde edilen gerilmeler hç = 0.02m takviye kalınlığına sahip kesitin
gerilmelerine

normalize

edilmiştir.

( T )Int = ( th =i )Int ( th =0.02 )Int
ç

ç

arttıkça

hç

ve (  T )

max

= ( tbhç =i )

max

azalmaktadır (Şekil 6).  E ve hç arttıkça (  T )

max

( T )max = ( th =i )max ( th =0.02 )max ,
( tbh =0.02 )max (i = 0.03, 0.04 ve 0.05)
ç

ç

ç

daha fazla azalma eğilimindedir (Şekil 6a).

 E arttıkça (  T )Int artmaktadır (Şekil 6b). h b azaldıkça (  T )max ve (  T )Int azalmaktadır.  E

arttıkça (  T )

max

azalmaktadır (Şekil 6c). Takviye kalınlığının hç artmasından en fazla ( t )Int

en az ( tb )max etkilenmektedir.
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Çizelge 2. Kompozit dairesel kirişte t = t S = 0.5 ’te ( t )max , ( t )Int ve t = 0.016 ’da

( tb )max . ( w = 0.3m , hç = 0.02m ve değerler MPa olarak verilmiştir).
h = hç / hb

E
0.1310
0.1429
0.1571
0.1714
0.1310
0.1429
0.1571
0.1714
0.1310
0.1429
0.1571
0.1714

0.057

0.050

0.044

( t )max ( t )Int
14.586
14.821
15.085
15.330
11.503
11.688
11.895
12.086
9.322
9.471
9.637
9.789

-49.737
-47.668
-45.323
-43.118
-42.002
-40.116
-37.998
-36.024
-35.970
-34.253
-32.338
-30.566

G
0.1419
0.1548
0.1702
0.1857
0.1419
0.1548
0.1702
0.1857
0.1419
0.1548
0.1702
0.1857

( tb )max
-1.874
-1.877
-1.880
-1.885
-1.650
-1.652
-1.655
-1.661
-1.475
-1.478
-1.483
-1.488

Şekil 6. Takviye kalınlığının gerilmelere etkisi ( w = 0.3m ) . Düz ve kesikli çizgiler sırasıyla

 E = 0.1310 ve 0.1714’ü ifade etmektedir.
SONUÇLAR

Kompozit eğrisel kirişlerde, kesit geometrisindeki çarpılma gözetilerek, normal ve kayma
gerilmesi dağılımı karışık sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiştir. Normal gerilme
hesabında ilgili kesitin eğrilikleri kullanılmıştır. Kayma gerilmesi hesabı için ise kesit
düzlemine döşenmiş eksenel dönmeler ve çarpılma fonksiyonlarından yararlanan yer
değiştirme tabanlı sonlu eleman analizi kullanılmıştır. En büyük kayma gerilmesi ( tb )max

 b = h b / w malzeme sabitleri oranına göre daha fazla
etkilenmektedir.  b arttıkça,  E ve G azalırken ( t )max ve ( tb )max daha fazla etkileniyorken

beton kalınlığı oranından

 E arttıkça ( t )Int daha fazla etkilenmektedir.  b oranı en fazla ( t )max ’yi etkilemektedir.  E
azalma
( T )max = ( th =i )max ( th =0.02 )max
( T )Int = ( th =i )Int ( th =0.02 )Int artmaktadır (i = 0.03, 0.04, 0.05) .
( T )max = ( tbh =i )max ( tbh =0.02 )max azalmaktadır. Takviye kalınlığından

arttıkça

ç

ç

ç

ç

ç

ç

eğilimindeyken

E

artıyorken

hç en fazla ( t )Int

etkilenmektedir.

Teşekkür- Yazarlar bu araştırmaya destek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri birimine teşekkür ederler. Proje no: MGA-2017-4739.
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HOMOJEN OLMAYAN KÜRESEL KABUKLARIN TİTREŞİM ANALİZİ
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ÖZET
Bu çalışmada, homojen olmayan küresel kabukların serbest titreşimi klasik kabuk teorisi
(KKT) çerçevesinde incelenmektedir. Homojen olmayan küresel kabukların temel bağıntıları
oluşturulduktan sonra kısmi türevli temel diferansiyel denklemler türetilmektedir. Kısmi
türevli temel denklemlere Galerkin yöntemi uygulanarak homojen olmayan küresel
kabukların serbest titreşim frekansı için ifade elde edilmektedir. Doğal frekans için elde edilen
ifadeler, literatürde bulunan diğer sonuçlarla karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilmektedir.
Son olarak, homojen olmamanın, dalga sayılarının ve malzeme ortotropisinin frekansa etkileri
araştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küresel kabuk, titreşim, homojen olmama, frekans
ABSTRACT
In this study, the free vibration of inhomogeneous spherical shells is investigated in the
framework of the classical theory of shells. After creating the basic relations of
inhomogeneous spherical shells, partial differential equations are derived. Applying the
Galerkin method to basic equations, an expression is obtained for the frequency of free
vibration of inhomogeneous spherical shells. The expression obtained for the natural
frequency are confirmed by comparison with other results in the literature. Finally, the
influences of inhomogeneity, wave numbers and material orthotropy on the frequency values
are investigated.
Keywords: Spherical shell, vibration, inhomogeneity, frequency
GİRİŞ
Küresel kabuklar mühendislik yapılarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu tür
kabuklar uçak, füze ve uzay yapılarının yanı sıra, yeraltı yapıları ve bina inşaatları gibi
değişik sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, küresel kabuklar denizaltı, uydu
sondaları, depolama tankları, basınçlı kubbeler, diyaframlar ve benzeri sistemlerle ilgili pek
çok sanayi dallarında da cazip olmaya devam etmektedir. Söz konusu uygulamalar, küresel
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kabuk yapıların tasarımında titreşim davranışları ile ilgili problemlerin önemini ve
araştırmacıların bu konuya ilgisini artırmaktadır.
Homojen küresel kabukların titreşim davranışları ile ilgili ilk çalışmalardan biri Kalnins ve
Naghdi tarafından yapılmıştır [1]. Bu çalışma, homojen malzemelerden oluşan küresel
kabukların serbest titreşim tepkilerinin incelenmesine ön ayak olmuştur [2, 3].
Homojen olmayan (HO) ortotropik malzemelerden oluşan kabuklar mühendisliğin değişik
alanlarında sıkça kullanıldığı için onların modellenmesi, titreşim ve stabilite davranışları
değişik kabuk teorileri çerçevesinde incelenmektedir [4-6]. Bu yayınların yanı sıra homojen
olmayan malzemeler sınıfına ait olan fonksiyonel değişimli izotrop malzemelerden oluşan
küresel kabukların titreşim davranışları ile ilgili açık literatürde bazı çalışmalar mevcuttur [711].
Homojen olmayan ortotropik küresel kabukların (HOOKK'ların) serbest titreşim davranışı
yeteri kadar incelenmemektedir. Bu çalışmanın amacı bu konuyu detaylı olarak
incelemektedir.
TEMEL BAĞINTI ve DENKLEMLER
Şekil 1’ de yarıçapı R, kenar uzunlukları a ve üniform kalınlığı h olan homojen olmayan
ortotropik küresel kabuk (HOOKK) ve (x, y, z ) ortoganal koordinat sistemi sunulmaktadır.
Burada x ve y eksenleri küresel kabuğun referans yüzeyinde bulunmakta ve z ekseni onların
düzlemine normal doğrultuda olup pozitif yönü küresel kabuğun eğrilik merkezine doğru
yönelmektedir. z koordinatı küresel kabuğun kalınlığı içindeki herhangi bir noktadan orta
yüzeye olan uzaklıktır.

Şekil 1. Küresel kabuk ve koordinat sistemi
HOOKK’larda gerilme ve deformasyon bileşenleri arasındaki bağıntılar KKT çerçevesinde
aşağıdaki şekilde yazılabilmektedir [4-6]:

  x   q11 ( Z ) q12 ( Z ) 0   ex 

 
e 
  y    q21 ( Z ) q22 ( Z ) 0
 y 

 0
0
q66 ( Z )    xy 
  xy  
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Burada ex ve ey ; küresel kabuğun orta düzlemi üzerinde olmayan herhangi bir noktasında, x
ve y doğrultusundaki deformasyon bileşenlerini;  xy ; xy düzlemindeki kayma deformasyon
bileşeni; qij (1, 2,..., 6) sembolleri HO ortotropik malzemelerin özelliklerini tanımlamakta olup
aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

q11  Z  

E11  Z 
;
1  12 21

q22  Z  

q66  Z   G  Z  , Z  z / h

 E  Z   12 E22  Z 
E22  Z 
; q12  Z   21 11

 q21  Z  ;
1  12 21
1  12 21
1  12 21

(2)

(2) ifadesinde  12 ve  21 HOOKK’ları oluşturan malzemenin Poisson oranları olup, kalınlık
koordinatına göre değişimlerinin etkisi az olduğundan sabit kabul edilmekte ve ortotropik
malzemeler için  12 E22   21E11 koşulunun sağlandığı varsayılmaktadır.
HOOKK'ların kuvvet ve moment bileşenleri aşağıdaki integrallerden bulunmaktadır [12]:
 nx , n y , nxy  ,  mx , m y , mxy   



h/ 2

 

 y ,  xy  [1, z ]dz

x,

(3)

 h /2

Burada nx ve n y sırasıyla, küresel kabuğun birim kesitinde x ve y doğrultularındaki normal
kuvvetler; nxy burulma kuvveti, mx ve my sırasıyla, x ve y eksenlerine göre eğilme
momentleri ve mxy burulma momentidir .
Kuvvet bileşenleri ve  Airy gerilme fonksiyonu arasındaki bağıntılar aşağıdaki şekilde
ifade edilmektedir [12]:

  2  2
 2 
 nx , ny , n xy     y 2 ,  x 2 ,   x y 



(4)

(1) ifadeleri (3) bağıntılarında yerine yazılıp elde edilen ifadeler ve (4) bağıntısı stabilite ve
deformasyon uygun denklemlerinde [12] yerine yazıldığında aşağıdaki kısmı türevli
diferansiyel denklemler sistemi elde edilir:
 4
 4
 4 1   2  2 
4w
c12 4   c11  2c31  c22  2 2  c21 4   2  2   c13 4
x
y
y 
x
 x y
R  x
4w
4w
 2w
  c14  2c32  c13  2 2  c14 4  t 2
x  y
y
t
b22

 4
 4
 4
b
b
b
b




 12 21 31  2 2 11 4
 x4
x  y
y

4w
4w
4w 1  2w 2w 
  b13  b32  b24  2 2  b14 4  b23 4   2  2   0
x  y
y
x
R  x
y 

(5)

(6)

Burada şu tanımlar geçerlidir:
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1
1
1
1
1
1
c11  a11
b11  a12
b21 , c12  a11
b12  a12
b22 , c13  a11
b13  a12
b23  a112 ,
1
1
1
1
c14  a11
b14  a12
b24  a122 , c14  a11
b14  a12
b24  a122 , c21  a121b11  a122b21 ,
2
2
,
, c24  a121b14  a122b24  a22
c22  a121b12  a122b22 , c23  a121b13  a122b23  a21
1
1
2
0
c31  a33
b31 , c32  a33
b32  a33
L0 1 , b12  a120 L0 1 ,
, b11  a22

1 0
1 0
0
b13   a120 a121  a11
a22  L0 1 , b14   a120 a122  a12
a22  L0 1 , b21  a21
L0 1 , b22  a110 L0 1 ,
0 1
0 1
1
0
/ a33
,
b23   a21
a11  a121a110  L0 1 , b24   a21
a12  a122 a110  L0 1 , b31  1/ a303 , b32   a33
0
0 0
L0  a110 a22
 a21
a12 , a11k 

1/2

k
21 11

k
21

k
12 22

1/2

h k+1
h k+1
k
k
d
,
Z
E
Z
Z
a

Z k E22  Z  dZ ,
11  
22


1  12 21 1/ 2
1  12 21 1/2

a   a  a   a , a  2h
k
12

(7)

k
66

k 1

1/2



Z G  Z  dZ , 1 
k

1/ 2

1/2



  Z  dZ , k  0,1, 2.

1/2

TEMEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Küresel kabuk basit mesnetli olduğu için (5) ve (6) denklemler sisteminin çözümü, aşağıdaki
şekilde aranmaktadır:
w  w(t ) sin( x) sin( y ),    (t ) sin( x) sin( y )

(8)

Burada, w(t ) ve (t ) zaman bağlı bilinmeyen fonksiyonlar olup, şu tanımlar geçerlidir:



m
n
, 
a
a

(9)

(8) ifadesindeki m ve n dalga sayılarıdır.
HOOKK’lar için KKT kapsamında serbest titreşimin diferansiyel denklemi aşağıdaki şekle
dönüşür:
d 2 w(t )
  2 w(t )  0
2
dt

(10)

Burada  geometrik doğrusal durumda HOOKK için serbest titreşim frekansı olup şu
şekilde tanımlanır:



1

 1h 

1/ 2

 ( 2   2 ) / R  c21 4  (c11  2c31  c22 ) 2  2  c12  4

b22  4  (b12  b31  b21 ) 2  2  b11 4



 2  2 
4
2 2
4 1/ 2
 b23 4   b13  b32  b24   2 2  b14 4 
  c13   c14  2c32  c23     c24 
R



(11)

SAYISAL ANALİZLER

Bu bölüm iki alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölümde karşılaştırma yapılmakta ve
ikinci alt bölümde özgün sayısal analizler yapılmaktadır. Homojen olmayan ortotropik küresel
kabuğun malzeme özellikleri yani, Young modülleri kalınlık koordinatına bağlı üstel
fonksiyonlar şeklinde ifade edilmektedir [4-6]:
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E11 ( Z )  E011e1 ( Z  0.5) ,

E22 ( Z )  E022e 1 ( Z  0.5) ,

G ( Z )  G0e 1 ( Z 0.5) ,  ( Z )  0 e 2 ( Z 0.5) ,

Z  z/h
Burada E011 ve E022 sırasıyla x ve y doğrultularında homojen ortotropik malzemenin elastisite
modülleri ve G0 kayma modülüdür. Ayrıca 1 ve 2 elastisite modülleri ve yoğunluğun
derecelendirme katsayıları olup sıfır ile bir arasında değişmektedir ve i  0 (i  1, 2) durumu
homojen malzemeye karşı gelmektedir.
Karşılaştırmalar

Bu alt bölümde sunulan çalışmada, HOOKK için elde edilen ifadenin doğruluğunu teyit
etmek için karşılaştırma yapılmıştır. İlk karşılaştırmada, homojen izotropik küresel kabuğun
serbest titreşim frekansı Alijani vd [9], çalışmasındaki sonuçla karşılaştırılmaktadır. KKT
çerçevesinde, Alijani vd [9] çalışmasındaki sonuçlarla karşılaştırılabilmesi için (11) ifadesi
aşağıdaki şekle dönüştürülmüştür:

1   h

0

(12)

E011

Karşılaştırmada aşağıdaki homojen izotropik malzeme (seramik) özellikleri kullanılmaktadır:
E0  E011  E022  3.8  1011 ( Pa ), G0 

E0
, 0   12   21  0.24,  0  3800 kg / m3
2(1   0 )

Karşılaştırmada kullanılan kabuk parametreleri şu şekildedir: a  10h, R  2a, (m, n)  (1,1)
[9]. Çizelge 1’ de sunulan sonuçların uyum içinde olduğu görülmektedir.
Çizelge 1. Homojen izotropik küresel kabuğun serbest titreşim frekansının karşılaştırılması.

1
Alijani vd [9]

0.0779

Bu çalışma

0.0771

Özgün Analizler

Bu alt bölümde, homojen ve heterojen ortotropik küresel kabukların frekans değerleri sayısal
olarak bulunduktan sonra tablo ve şekiller olarak sunulmaktadır.
Şekil 2 ve Şekil 3’te Homojen (H) ve HOOKK’ların frekans değerlerinin dalga sayısı m ve
n’ye göre değişimi sunulmaktadır. m ve n değerleri 1’den 4’e kadar arttığında H ve
HOOKK’ların doğrusal serbest titreşim frekansları artmaktadır. Bu artış hem Homojen hem
de homojen olmayan durumlarda n’ye göre m’nin artışı için daha hızlıdır. Homojen olmama
profillerinin doğrusal serbest titreşim frekansı değerlerine etkisi (0,1) ve (1,1) profillerinde
artmakta ve (1,0) profilinde ise azalmaktadır. Örneğin; n dalga sayısı 1’den 4’e kadar
arttığında homojen olmamanın titreşim frekansına etkisi (0,1) profili için (-%23.62)’den (%23.67)’e, (1,1) profili için (-%0.32)’den (-%1.01)’e artarken (1,0) profilinde ise
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(%30.74)’den (%29.75)’e azalmaktadır. Yine m dalga sayısı 1’den 4’e kadar arttığında
homojen olmamanın titreşim frekansına etkisi (0,1) profili için (-%23.62)’den (-%23.70)’e,
(1,1) profili için (-%0.32)’den (-%2.39)’a artarken (1,0) profilinde ise (%30.74)’den
(%27.96)’ya azalmaktadır. Homojen olmama profillerinin doğrusal serbest titreşim frekansı
değerlerine etkisinin değişimi dalga sayısı m için dalga sayısı n’ye nazaran daha hızlı
olmaktadır.

Şekil 2. H ve HOOKK’ların doğrusal titreşim frekanslarının dalga sayısı n’ye bağlı değişimi

Şekil 3. H ve HOOKK’ların doğrusal titreşim frekanslarının dalga sayısı m’ye bağlı değişimi

Şekil 4’te H ve HOOKK’ların frekans değerlerinin E011 / E022 göre değişimi sunulmaktadır.
E011 / E022 değerleri 1’den 45’e kadar arttığında H ve HOOKK’ların doğrusal serbest titreşim
frekansları azalmaktadır. Bu azalış E011 / E022 ’nin küçük değerlerinde daha hızlıyken değer
büyüdükçe azalma hızı düşmektedir. Yani E011 / E022 değeri arttıkça frekans değerleri
birbirine yaklaşmaktadır. Homojen olmama profillerinin doğrusal serbest titreşim frekansı
değerlerine etkisi (0,1) ve (1,1) profillerinde E011 / E022 değeri 1’den 25’ kadar arttığında
artarken (1,0) profilinde azalmaktadır. E011 / E022 değeri 25’den 45’ kadar arttığında ise (0,1)
ve (1,1) profillerinde azalırken (1,0) profilinde artmaktadır. Örneğin; E011 / E022 değeri 1’den
25’ kadar arttığında homojen olmama profillerinin doğrusal olmayan serbest titreşim frekansı
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değerlerine etkisi (0,1) profilinde (-%23.71)’den (-%23.95)’e, (1,1) profilinde ise (%0.09)’dan (-%0.76)’ya artarken (1,0) profilinde (%30.97)’den (%30.04)’e azalmaktadır.
Yine E011 / E022 değeri 25’den 45’ kadar arttığında ise bu etki (0,1) profilinde (-%23.95)’ten (%23.70)’e, (1,1) profilinde ise (-%0.76)’dan (-%0.47)’ye azalırken (1,0) profilinde
(%30.04)’den (%30.33)’e artmaktadır.

Şekil 4. H ve HOOKK’ların doğrusal titreşim frekanslarının E011 / E022 bağlı değişimi
SONUÇLAR

Bu çalışmada, homojen olmayan küresel kabukların serbest titreşimi klasik kabuk teorisi
(KKT) çerçevesinde incelenmektedir. Homojen olmayan küresel kabukların temel bağıntıları
oluşturulduktan sonra kısmi türevli temel diferansiyel denklemler türetilmektedir. Kısmi
türevli temel denklemlere Galerkin yöntemi uygulanarak homojen olmayan küresel
kabukların serbest titreşim frekansı için ifade elde edilmektedir. Doğal frekans için elde edilen
ifadeler, literatürde bulunan diğer sonuçlarla karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilmektedir.
Son olarak, homojen olmamanın, dalga sayılarının ve malzeme ortotropisinin frekans
değerlerine etkileri araştırılmaktadır.
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ÜÇLÜ PERİYODİK MİNİMAL YÜZEYLERDEN TEŞKİL EDİLMİŞ
KOLONLARIN BURKULMA ÖZELLİKLERİ
Gökhan Altıntaş,Abdulkerim Ergüt
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
ABSTRACT
In this study, the natural vibration behavior of TPMS based structures is examined by
focusing on the combination of materials and geometry with the highest production potential.
The wall thicknesses selected in the analyzes as a magnitude that would significantly affect
the buckling load values of a TPMS-based column are chosen to remain between a lower limit
selected so that local buckling modes do not fall between the modes of interest for the entire
structure examined and an upper limit selected so as not to disturb the structural description.
In the buckling analysis, attention was paid not only to the fundamental buckling mode but
also to obtain at least the first five buckling modes. In this context, although the buckling
modes are expected to vary greatly depending on the wall thickness, the predicted effect of
the wall thicknesses having direct impact on the strength is considered, but the degree of
impact of this effect on the different buckling modes has been obtained as a result of these
analyzes.
Keywords: Triple periodic, minimal surfaces, natural vibration, TMPS, modal analysis
ÖZET
Bu çalışmada TPMS tabanlı yapıların doğal titreşim davranışı, en yüksek üretim potansiyeline
sahip malzeme ve geometri kombinasyonuna odaklanarak incelenmiştir. TPMS esaslı bir
kolonun burkulma yükü değerlerini önemli oranda etkileyecek bir büyüklük olarak analizlerde
seçilen duvar kalınlıkları, incelenen tüm yapıyı ilgilendiren modlar arasına lokal burkulma
modlarının girmeyeceği şekilde seçilen bir alt sınır ile yapısal olarak bünye tarifini
bozmayacak şekilde seçilen bir üst sınır arasında kalacak şekilde seçilmişlerdir. Yapılmış olan
burkulma analizlerinde sadece fundamental burkulma modu değil en az ilk beş burkulma
modunun elde edilmesine dikkat edilmiştir. Bu çerçevede duvar kalınlığına bağlı olarak
burkulma modlarının büyük değişiklikler göstermesi beklendiği üzere dayanıma doğrudan
etkisi olan duvar kalınlıklarının tahmin edilen etkisini gözönüne sermekle birlikte, bu etkinin
farklı burkulma modlarına olan etkilerinin derecesi bu analizler neticesinde elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üçlü periyodik, minimal yüzeyler, doğal titreşim, TMPS, modal analiz,
GİRİŞ
Birbirine bağlı gözenek minimal yüzeyler, mekanik özelliklerinden ve kütle ve ısı transfer
uygulamalarında kullanımlarından dolayı geniş kullanım potansiyeline sahiptir. Optimum
performans için mühendislikte minimal yüzey kullanımı, spesifik özellikler aracılığıyla iskele
gereksinimlerinin kantitatif olarak belirlenmesiyle başlamalıdır. Üretim tekniğinden bağımsız
olarak, elastikiyet, sönümleme, birbirine bağlı gözenek yapısının hacim oranı ve iskele
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yapısına dayanan geçirgenlik gibi etkili iskele özelliklerinin hesaplanması arzu edilir, böylece
bu özelliklerin spesifik amaç üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılabilir.
İlk TPMS yapıları, Schwarz ve ark. [1].1960'lı yıllardan bu yana durgunluktan sonra önemli
yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı ve Schoen [2] NASA için yüzeylerin uzay yapıları
olarak kullanılıp kullanılamayacağını inceledi. Büyüleyici çalışma Torquato ve ark. [3], çok
işlevli optimizasyonda ortaya çıkabilecek ilginç mikro yapı türlerini göstermek için,
araştırmacılar, üç fazlı kompozitlerde ısı ve elektriğin eş zamanlı taşınmasını titiz
optimizasyon yöntemleri ile en üst düzeye çıkardılar. İlginçtir ki, en uygun 3D mimarisinin iki
kat sürekli üçlü periyodik minimal yüzeyler olduğunu bulmuşlardır.
TPMS bazlı yapılar ayrıca kelebekler, böcekler ve diğer böcekler gibi doğada da görülebilir
[4-5]. TPMS mimarileri, katı malzeme formlarının yetersiz kaldığı durumlarda çekici
adaylardır. Ve şaşırtıcı bir şekilde, TPMS bazlı yapıların son doku mühendisliği literatüründe
dikkat çekmesi beklenmemektedir [6-7]. Mikro mimarilere sahip gözenekli yapılarla
çalışırken bir diğer önemli husus, kullanılan malzemenin mekanik özelliklerinin
belirlenmesidir. Bu bağlamda, genel olarak mikro mimarilere sahip gözenekli yapıların
homojenize edilmiş özelliklerinin, doku mühendisliğinde veya farklı ölçeklerdeki yapısal
sistemlerin kullanıldığı alanlarda kullanılması gibi, elde edilmesi önemlidir. Homojenizasyon
sayesinde, birim yapı kullanılarak istenen birim sayısı tekrarlanarak oluşturulan sistemlerin
davranışları uygun şekilde modellenebilir. Belirli mimariler için elde edilebilecek etkin
özelliklerin sınırlarını tanımlamak, uygulamalı matematik ve uygulamalı ve hesaplamalı
mekanik alanında yoğun bir çalışma alanı olmuştur [3,8]. TPMS bazlı yüzeylerin
geliştirilmesi, üretimi ve verimli kullanımı konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır [6,9-15].
Özellikle gözeneklilik ve birbirine bağlı gözenek yapısı nedeniyle, TPMS yapıları doku
mühendisliği açısından çok önemli bir konu haline gelmiştir ve bu bağlamda çok önemli
çalışmalar yapılmıştır[6-11]. DongjinYoo, çalışmalarında, uygun geometrileri elde etmek ve
belirli bir gradyan içindeki gözenekliliği değiştirmek için 3B modellerin uygun şekilde
manipüle edilmesi yoluyla ayrıntılı olarak bir dizi yöntem ele almıştır [11-13]. Gözenekli
yapıların titreşim özelliklerinin belirlenmesi iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi,
gözenekli mekanik özellikleri belirlerken titreşim ve ultrasonik uygulamalar içeren titreşim
analiz ve ölçüm tekniklerinin kullanımı [16-19] malzemeler. İkincisi, titreşim uygulamaları da
dahil olmak üzere çevrede yaygın olarak kullanılan gözenekli yapılardır[20-22].
Bu çalışmada, geometrinin tüm özelliklerinin matematiksel denklemlerle kontrol edilebildiği
ve mikro gözenekli mimarinin tüm avantajlarından yararlanılabilen TPMS ünite hücrelerinden
oluşan yapıların titreşim davranışı. Bu çalışmada kullanılan TPMS birim hücre yapıları,
yukarıda belirtilen TPMS geometrisinin, iki bölgeden birinin farklı bölgelere doldurulmasıyla
yapıldığı analizlerden farklıydı. TPMS arayüzü, temel yapısal taşıyıcı sistem olarak kabul
edildi ve ayrılan labirent alanlarını koruyarak doğada bulunan optimum form avantajı ile
TPMS kullanıldı. Bu çalışmanın ana odağı, TPMS esaslı yapıların serbest titreşim
davranışının, en yüksek üretim potansiyeline sahip malzeme ve geometri kombinasyonuna
odaklanarak incelenmesidir. Deneme sonuçlarının sadece teorik olarak değil pratikte de
uygulanabilmesi için, farklı TPMS geometrisine dayanan analiz edilmiş ışınlar, malzeme ve
kalınlık geniş ve gerçekçi bir aralıkta incelenmiştir.
TPMS'lerin Teorik Formülasyonu ve Modelleme Prosedürü
Tüm noktalarda ortalama sıfır eğriliği olan yüzeye en az yüzey denir. Belirli bir sınır koşulları
için minimal bir yüzey elde etmek, varyasyonlar hesabındaki bir konudur. Platonun sorunu
olarak da bilinir. Biyolojik ve biyomekanik açıdan faydalı özelliklere sahip, biyomorik
gözenekli iskele yapıları bazında, üçlü periyodik minimal yüzeyler vardır. Bu çalışmada, üçlü
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periyodik minimal yüzeylerin olduğu gibi incelenmiştir; P , G ,  I WP , F  RD şekil 1de
gösterilmiştir.

Şekil 1. Üçlü periyodik yapıların TMPS bazlı birim hücreleri
Aşağıdaki nodal denklemleriyle TPMS yüzeylerini birinci dereceden sırayla inceledim (Joo,
2012):
 P  x , y , z   cos( X )  cos(Y )  cos( Z )

(1)

G  x , y , z   sin( Z ) cos( X )  sin( X ) cos(Y )  sin(Y ) cos( Z )

(2)

 I WP  x , y , z   2  cos( X ) cos(Y )  cos(Y ) cos( Z )  cos( Z ) cos( X )    cos(2 X )  cos(2Y )  cos(2 Z ) 

(3)

 F  RD  x, y , z   4 cos( X ) cos(Y ) cos( Z )   cos(2 X ) cos(2Y )  cos(2 X ) cos(2 Z )  cos(2 Z ) cos(2Y ) (4)

Burada X  2 x, Y  2 y, Z  2 z .
TPMS için, alan, Şekil 2'de gösterildiği gibi periyodik olarak tekrarlanan mimarinin bir birim
hücresi olarak alınır. İlgilenilen yüzey level sıfır seviye kümesiyle temsil edilir. Yüzey birim
hücresini iki ayrı hacme böler.

P

G
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 I WP
(d)

F  RD
Şekil 2. Periyodik olarak tekrarlanan TMPS bazlı kolonlar
Bu çalışmada, Denklem (1) 'de verilen denklemler parametrik olarak tanımlanmış ve
ayrıklaştırılmıştır. Zira yüzeydeki herhangi bir konum koordinatlarla benzersiz bir şekilde
belirtilebildiğinden ve yüzeyin koordinatlarla parametrelendirildiği söylenir. STL geometrisi
dosyalarının elde edilmesinde ayrıklaştırılmış ve üçgenleştirilmiş yüzeyler kullanılmıştır. STL
dosyası türü, ünite normali tarafından yapılandırılmamış üçgen biçimli bir yüzey bilgisi ve üç
boyutlu bir Kartezyen koordinat sistemi kullanarak üçgenlerin köşeleri hakkında bilgi
taşıyabilir. STL dosyalarında yer alan ayrık yüzeylerin üçgen geometrisi, Shell elemanları
olarak doğrudan birçok sonlu eleman analiz yazılımına dahil edilebilir. Çalışmada elde edilen
sonlu elemanlar modelleri bu prosedürle elde edilmiştir, ancak ilave hususlar dikkate
alınmalıdır. Matematiksel yüzeyleri belirleme sürecinde, sonlu elemanlar yöntemi için gerekli
eleman boyut kararlılığı ve kabuk davranışı için gerekli boyutların ayarlanması, yüzey
oluşturma işlemi sırasında elde edilemeyebilir. Bu nedenle, çalışmadaki yüzeylerin sonlu
eleman ağları sonlu elemanlar metodunun gerekliliklerini karşılamak için yeniden
tasarlanmıştır. 3D yazıcı teknolojisi sayesinde, çelik, pirinç, bakır, bronz, gümüş, altın, platin,
titanyum ve alüminyum gibi yüksek hassasiyetli yazıcıların kullanımı da yaygınlaştı. Bu
bağlamda, bu çalışmada elde edilen sonuçlar sadece akademik değil aynı zamanda
uygulayıcılar açısından da anlaşılması kolaydır. Amaçlanan çelik ile elde edilen modelleri
yapmak için titanyum ve alüminyum analiz edildi.
Sayısal sonuçlar
Doğal titreşim davranışları için TPMS tabanlı yapıların yüksek üretim potansiyeli olan
malzemelere odaklanarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, çok çeşitli pratik
uygulamalar ile karakterize edilen çelik, titanyum ve alüminyum malzemeler sunulmaktadır.
Malzemelerin özellikleri Tablo 1'de verildiği gibidir ve poisson oranı 0,3 olarak alınmıştır.
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Tablo 1. Analiz Edilen Modellerin Malzeme Özellikleri
Malzeme

Young’s modülü
(N/mm2)

Kütle
(t/mm3)

Çelik

200000

7.85e-9

Titanyum

100000

4.5e-9

Alüminyum

65000

2.75e-9

Kolon modelleri kabuk elemanlarından ve STL bazlı geometri dosyalarından elde
edildiğinden, eleman boyutu ayarından sonra, sonlu eleman modelleri doğrudan S3R tipi
elemanlar kullanılarak yaratılır. Analizlerde kullanılan TPMS esaslı kolon modellerinin nokta
ve elementleri Tablo 2'de verilmiştir. Tüm modeller denklemler hariç aynı prosedürlerle elde
edildi.
Tablo 2. Modellerin Temel Mesh Özellikleri
Form

Nokta Sayısı

Eleman Sayısı

 I WP

228326

431216

P

151227

285158

G

202022

378427

F  RD

304751

582826

TPMS Tabanlı Kolon Modellerine uyacak dikdörtgen prizma boyutları 13 mm x 13 mm x 65
mm'dir. Şekil 3,4,5,6 'da verilen kolonları birim geometrileri ( P , G ,  I WP , F  RD )
kullanılarak doğal titreşim davranışı iki farklı şekilde çelik, alüminyum, titanyum kullanılması
durumunda elde edildi.
100000000
90000000
80000000
70000000

tit 0,6mm

60000000

tit 0.4mm

50000000

çlk 0,6mm

40000000

çlk 0,4mm

30000000

Al 0,6mm

20000000

Al 0,4mm

10000000
0
1

Şekil 3.

P

2

3

4

5

Yüzey için duvar kalınlığının doğal frekansa olan etkisi
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40000000
35000000
30000000

tit 0,6mm

25000000

tit 0.4mm

20000000

çlk 0,6mm

15000000

çlk 0,4mm

10000000

Al 0,6mm

5000000

Al 0,4mm

0
1

Şekil 4.

G

2

3

4

5

Yüzey için duvar kalınlığının doğal frekansa olan etkisi

50000000
45000000
40000000
35000000

tit 0,6mm

30000000

tit 0.4mm

25000000

çlk 0,6mm

20000000

çlk 0,4mm

15000000

Al 0,6mm

10000000

Al 0,4mm

5000000
0
1

Şekil 5.

 I WP

2

3

4

5

Yüzey için duvar kalınlığının doğal frekansa olan etkisi

60000000
50000000
tit 0,6mm

40000000

tit 0.4mm
30000000

çlk 0,6mm

20000000

çlk 0,4mm
Al 0,6mm

10000000

Al 0,4mm

0
1
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Şekil 6.

F  RD

2

3

4

5

Yüzey için duvar kalınlığının doğal frekansa olan etkisi
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Grafikler dikkatle incelendiğinde burkulma moduna karşılık doğal titreşim davranışının
kalınlık değişmesinden önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Kalınlık arttıkça, tüm
kolon elemanlarında doğal frekans değerleri daha büyük değerlerde ortaya çıkmıştır. Genel
olarak kalınlık arttıkça doğal frekans değerleri artmaktadır ama yüksek modlarda bunun
etkisinin daha büyük olduğu görülmektedir. Yüzey tipleri açısından diğerlerine göre yüzeyde
etki daha az olmuştur. Grafikler malzemeler açısından incelendiğinde burkulma moduna
karşılık gelen doğal frekans değerlerinin üst sınırını Titanyumun belirlediği alt sınırı ise
Alüminyumun belirlediği görülmektedir.
İkinci analizde her bir yüzey tipi için 3 farklı malzemenin 0,4-0,6-0,8-1,0-1,2 mm kalınlıkları
için ilk 5 burkulma moduna karşılık gelen frekans değerleri tablo 3 te verilmiştir.
Tablo 3. Her bir yüzey tipi için kalınlık değişimi

F  RD

 I WP
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P

Tablolar incelendiğinde kalınlık arttıkça, tüm kolon elemanlarında doğal frekans değerleri
daha büyük değerlerde ortaya çıkmıştır. Genel olarak kalınlık arttıkça doğal frekans değerleri
artmaktadır ama yüksek modlarda bunun etkisinin daha büyük olduğu görülmektedir. F  RD,

 I WP ve

Pyüzey tiplerinde burkulma moduna karşılık gelen doğal frekans değerlerinin

G
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yüzey tipine göre daha etkili olduğu görülmektedir. Grafikler malzemeler açısından
incelendiğinde burkulma moduna karşılık gelen doğal frekans değerlerinin üst sınırını
Titanyumun belirlediği alt sınırı ise Alüminyumun belirlediği görülmektedir.

Sonuçlar
Bir TPMS tipindeki duvar kalınlığının değişiminin burkulmaya olan etkisinin derecesi bir
diğer TPMS tipi için oldukça farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Duvarların birbirine olan
mesafesi ve kıvrımlılık durumları seçilen duvar kalınlıklarının kirişin içinde bulunduğu dış
sınırların içini kütlesel doldurma miktarını büyük oranda etkilemektedir. Bu sebeple farklı
TPMS ler duvar kalınlıklarının değişimine bağlı olarak birbirinden çok farklı sonuçlar ve
davranışlar ortaya koyabilmektedirler. Tüm kolon elemanları için duvar kalınlığının artması
burkulma moduna karşılık doğal frekans değerlerinin yüksek değerlerde ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Kalınlık artmasının Doğal frekans üzerinde etkisinin yüksek modlarda düşük
modlara göre daha büyüktür. Kalınlık değişiminden dolayı birim hücrelerden elde edilen
kolonların farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Malzeme tiplerinin doğal titreşim davranışı
üzerindeki etkileri tüm kalınlıklar ve birim hücre tipleri için benzerdir.
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SINIR ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ÇATLAKLI GEOMETRİLERİ
MODELLEMEK İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞ BİR TEKİL ELEMAN YAKLAŞIMI
Ragıp İNCE1
1
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ
ABSTRACT
In the analysis of cracked bodies, there are no analytical solutions except for simple
geometries. Therefore, numerical methods such as boundary collocation, finite elements and
boundary elements are commonly used in the analysis of complex cracked structures. For the
given loading and geometry, the main parameter defining stress and displacements at crack tip
is the stress intensity factor parameter. When this parameter reaches its critical value
depending on the type of material, it is assumed that the structural element has collapsed. In
order to calculate the stress intensity factor in both the finite elements method and the
boundary elements method, many methods are used such as J-integral, strain energy release
rate, displacement extrapolation and stress extrapolation. However, in the displacement
extrapolation approach used in the boundary element method, the error order is higher than
the finite element method. In this study, an asymptotic approach was proposed to reduce this
error. The solutions obtained with this approach were compared with the numerical results in
the literature and its results look viable and very promising.
Keywords: Boundary Element Method, Fracture Mechanics, Stress Intensity Factor.
ÖZET
Çatlaklı yapıların analizinde basit bazı geometriler hariç analitik çözüm bulunmamaktadır. Bu
sebeple sınır eşdizim, sonlu elemanlar ve sınır elemanlar gibi sayısal yöntemler karmaşık
çatlaklı yapıların analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Verilen yükleme ve geometri için
çatlak ucundaki gerilme ve deplasmanları tanımlayan temel parametre gerilme şiddet çarpanı
parametresidir. Bu parametre malzeme türüne bağlı olarak kritik değerine ulaştığında yapı
elemanının göçtüğü kabul edilir. Gerek sonlu elemanlar ve gerekse de sınır elamanlar
yönteminde gerilme şiddet çarpanı parametresini hesaplamak için J-integrali, şekil değiştirme
enerjisi salıverme oranı, deplasman ekstrapolasyonu ve gerilme ekstrapolasyonu gibi bir çok
yöntem kullanılmaktadır. Ancak sınır eleman yönteminde kullanılan deplasman
ekstrapolasyon yaklaşımındaki hata mertebesi sonlu eleman yöntemine göre daha yüksek
olmaktadır. Sunulan çalışmada bu hata mertebesini azaltacak asimptotik bir yaklaşım
önerilmiştir. Bu yaklaşım ile elde edilen çözümler literatürdeki nümerik sonuçlarla
karşılaştırılmış ve oldukça müspet sonuçların elde edildiği gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sınır Elemanlar yöntemi, Kırılma Mekaniği, Gerilme Şiddet Çarpanı
GİRİŞ
Çatlamış bir beton/betonarme yapı, ancak kırılma mekaniği prensipleri kullanılarak gerçekçi
bir şekilde analiz edilebilir. Kırılma mekaniği temelde, malzemede var olan çentik, çatlak ve
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boşluk gibi gerilme yoğunluğunu arttıran kusurları ve bunlara bağlı olarak meydana gelen
hasarları inceler. İlk olarak 1920’lerde Griffith [1] tarafından temeli atılan Lineer Elastik
Kırılma Mekaniği (LEKM) teorisi, 1950’li yıllarda metallere ve 1960’lı yıllarda betona
uygulanmıştır. Günümüzde LEKM’nin temel parametresi, çatlak ucu elastik gerilme alanının
büyüklüğünü tanımlayan gerilme şiddet çarpanı adı verilen bir sabittir. Bu sabit, malzemeye
has bir özelik olan kritik değerine ulaştığında malzemenin göçtüğü kabul edilir.
Çatlaklı bir geometriye ait gerilme şiddet çarpanı faktörünü belirlemek için bazı basit
geometriler hariç analitik çözüm yoktur. Bu sebeple sınır eşdizim yöntemi [2] gibi yarı
analitik veya sonlu elemanlar [3] ve sınır elamanlar [4-6] gibi sayısal yöntemler çatlaklı
yapıların analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sayısal metodlarda, gerilme şiddet
çarpanı parametresini hesaplamak için J-integrali, şekil değiştirme enerjisi salıverme oranı,
deplasman ekstrapolasyonu ve gerilme ekstrapolasyonu gibi bir çok yaklaşım
kullanılmaktadır. J-integrali yaklaşımı en hassas yaklaşım olmakla birlikte yöntemin
kodlanması zordur. Enerji salıverme oranı yaklaşımı, J-integrali kadar hassas sonuç vermekle
birlikte aynı çatlak geometrisi için en az iki yüklemenin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Ayrıca sonlu elemanlar ve sınır elamanlar yönteminde çatlak uçunundaki gerilme
deformasyonu daha hassas tanımlamak için çeyrek nokta eleman (quarter-point element) veya
tekil eleman (singular element) veya düğüm noktası kaydırılmış elamanı (node-shifted
element) adı verilen özel elemanlar kullanılmaktadır. Sonlu elemanlar yönteminde tekil
elemanlar için özel sonlu elemanlar matrisi tanımlanmakla birlikte sınır eleman yönteminde
sadece orta düğüm noktasının çeyrek noktaya kaydırılması yeterli olmaktadır. Bununla
birlikte sonlu elemanlar yönteminde, çatlak ucunda bu tip tekil elemanların kullanımı
yeterince hassas sonuç verirken, sınır elamanlar yönteminde gerçek değerden yaklaşık %5
kadar daha düşük değerler elde edilmektedir.
Bu sebeple sunulan çalışmada, çatlaklı üç noktalı kirişler sınır elamanlar yöntemi kullanılarak
hem J-integrali hem de deplasman ekstrapolasyonu metotları yaklaşımları için faklı sınır
elaman boyları dikkate alınarak modellenmiştir. Ardından yapılan asimptotik yaklaşım tekniği
kullanılarak literatürde mevcut olan deplasman ekstrapolasyon formülünde bir iyileştirme
yapılmıştır.
DÜZLEM ELASTO-STATİK PROBLEMLER İÇİN SINIR ELEMAN YAKLAŞIMI
Ritz [7], 1909’da problemin sadece sınır şartları sağlayan keyfi fonksiyonlar kullanarak
diferansiyel denklemin yaklaşık çözümü için bir yöntem önerdi. 1926’da Trefftz [8], başlık
olarak “Ritz yöntemine alternatif bir metot” olarak önerdiği yaklaşımda, sınır şartları
sağlamak yerine, sadece problemin diferansiyel denklemi sağlayan bir metodun kullanımını
öne sürdü. Ritz’in yaklaşımı günümüzde sonlu elemanlar metodunun temelini oluştururken,
Trefftz’in yaklaşımı sınır eleman yönteminin temel esaslarını oluşturmaktadır. Ancak sonlu
elemanlar yöntemi uygulamada çok daha yaygın kullanım alanı bulmakla birlikte, sınır
elemanlar yönteminin ilk tanıtım yayınlarında aşırı tansörel notasyonun kullanılması ile
gelişim yavaş olmuş ve birçok uygulamada Trefftz’in orijinal katkısı ihmal edilmiştir [6].
Sınır elemanlar yönteminin temel denklemi Betti karşıtlık teoremine dayanır ve sınır ve içsel
noktalarda geçerli olmak üzere Şekil 1a da görüldüğü gibi aşağıdaki gibi ifade edilebilir [4]:
u ik   p kj* u j d   u kj* p j d   u kj* f j d




(1)



Burada p*kj ve u*kj temel çözümlerdir (kernel).  integral alınan bölgenin yüzeyini ve,
bölgenin sınırını temsil etmektedir. İki boyutlu elastostatik problemler için p dış veya iç
kuvvetlerini, f gövde kuvvetlerini ve u deplasmanları temsil etmektedir. Temel çözümler
herhangi bir sınır eleman yöntemi ile ilgili bir yayında bulunabilir [4-6].
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İki boyutlu sınır eleman yönteminde, elastik ortamın sınırı problemin durumuna göre sabit,
lineer veya ikinci derece (kuadratik) elemanlara bölünebilir. Sabit elemanda düğüm noktası
elemanın ortasında, lineer elemanda düğüm noktaları elemanın uçlarında ve kuadratik
elemanda eleman uçlarında ve ortasında olmak üzere üç düğüm noktasına sahiptir (Şekil 1b).
Sınır bölümlenmesi yapıldıktan sonra İfade (1) deki temel sınır integral denklemi, yapı
kuvvetleri sıfır olmak üzere İfade (2a) daki forma indirgenebilir.

H u  G t
H , G u, tbilinmeyen  u, tbilinen

(2a)

(2b)

İfade (2) de H ve G sınır eleman matrisleri ve u ve t sırasıyla sınırda düğüm noktalarında
tanımlanan deplasman ve yüzey gerilmeleri (tractions) ifade etmektedir. Sonuç olarak sınır
üzerinde bilinen ve bilinmeyen deplasman ve yüzey gerilmeleri taraf tarafa düzenlenirse
problem, İfade (2b) de tanımlanan katsayılar matrisi [H, G] tam dolu (sıfır olmayan) ve
simetrik olmayan lineer denklem takımına indirgenebilir.
p:kuvvet

düğüm
noktası
(nod)

 :Bölge
f:gövde
kuvveti
a)

sabit eleman

{

n

sınır
eleman

 :Sınır

lineer eleman
kuadratik eleman

u=deplasman

b)

Şekil 1. Sınır eleman yöntemi a) notasyon b) sınır eleman ağı ve eleman tipleri
GERİLME ŞİDDET ÇARPANININ HESABI

Kırılma mekaniği temelde, malzemede var olan çentik, çatlak ve boşluk gibi gerilme
yoğunluğunu arttıran kusurları ve bunlara bağlı olarak meydana gelen hasarları inceler.
Çatlaklı sonsuz bir elastik levhada gerilme dağılımı polar koordinatlar (r, ) cinsinden Şekil
2a da gibi ifade edilebilir. Burada KI çekme (açılma) durumunda (pratikte en çok rastlanan
mod I yüklemesi) elastik gerilme alanının büyüklüğünü gösteren bir sabit olup, gerilme şiddet
çarpanı olarak adlandırılır ve aşağıdaki gibi ifade edilir:
K I  Lim  y 2r
r 0

 0

  a

(3)

Burada  elastik cisme uygulanan gerilme ve a sınır çatlağın boyu veya içsel çatlağın yarı
boyudur. İfade (3) sonsuz bir levha için geçerli olup, sonlu numune geometrisi çatlak ucu
gerilme alanını etkiler. Sonsuz levha veya şeritler için KI analitik olarak elde edilmekle
birlikte, sonlu geometriler ancak sonlu ve sınır elemanlar gibi sayısal metotlar kullanılarak
belirlenebilir. Bu sayısal metotlar, enerji yöntemleri veya çatlak civarındaki gerilme ve
deplasman değerlerini kullanarak gerilme şiddet çarpanı değerini hesaplayabilmektedir. Enerji
yöntemleri içerisinde J-integrali, Şekil 2b de detaylandırıldığı gibi KI değeri belirlenebilir:
J
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K I2
 u 
  wdy  t  ds
E' 
 x 
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Burada E, elastisite modülü olup, düzlem gerilme durumunda E’=E ve düzlem şekil
değiştirme durumunda v Poission oranı olmak üzere E’=E/(1-v2) dir.  saat ibresinin tersi
yönünde çatlak ucunu çeviren kapalı bir eğri, w birim hacim başına düşen elastik şekil
değiştirme enerjisi, t ise  kapalı eğrisinin n dış normali doğrultusundaki yüzey gerilmesi, u
deplasman vektörü ve s  eğrisi üzerindeki yay uzunluğudur. J-integrali ilk olarak Rice [9]
tarafından önerilmiştir. Bir diğer enerji yöntemi olan elastik şekil değiştirme enerjisi
salıverme oranı İfade (5) ile tanımlanabilir:
K I2 U U U a  a  U a
G



a
a
E
a

(5)

Burada U elastik şekil değiştirme enerjisi olup, u yükleme noktası deplasmanı olmak üzere
çatlak uzunluğu a iken Ua=0.5Pua ve çatlak uzunluğu a+a durumunda Ua+a =0.5Pua+a
şeklinde hesaplanmaktadır (Şekil 2c). Hem J-integrali hem de elastik şekil değiştirme enerjisi
salıverme oranı yöntemleri kaba ağ (mesh) durumunda çok hassas sonuçlar vermektedir.
Bununla birlikte J-integralinin kodlanması zor, diğer yöntemin ise en az iki yükleme
gerektirmesi yöntemlerin dezavantajı olarak görülmektedir.



çatlak

x

n

ds
çatlak

x



a=çatlak boyu
P=yük

y

y   KI
f(  )
y
2 r
r

U
a+  a
u=deplasman
c)

a)

b)
Şekil 2. a) çatlak civarında gerilme dağılımı b) J-integrali
c) çatlak ilerlemesi durumunda elastik şekil değiştirme enerjisi değişimi

Çatlak civarındaki gerilme ve deplasman değerlerini kullanarak da KI değerini hesaplamak
mümkündür. Ancak bu tür yaklaşımlarda Şekil 3 te görüldüğü gibi çatlak ucunda tekil
elemanlarını (çeyrek nokta elemanı veya düğüm noktası kaydırılmış eleman) kullanmak
gerekir. Gerilme ekstrapolasyon yönteminde, KI değeri İfade (3) kullanılarak aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır (r=l/4, l eleman boyu):
K I  t ya  l 2

(6)

Burada tya tutulu tekil elemanda çatlak ucundan l/4 mesafedeki gerilme değeridir. Deplasman
değerlerinden KI değerini hesaplamak için Şekil 1a daki mod I yüklemesi altında çatlak
düzleminin normali doğrultusundaki uy değeri için aşağıdaki asimptotik ifadesi
kullanılmaktadır [10].
uy  KI

1  v 2r 
3  A1 1  v r

  3sin 
2  1sin  sin  
4E  
2
2
E
A 1  v r 3 / 2  2  1 3

 2
sin
 sin   ...

2
2
E
 3

(7)

Burada  elastik parametresi düzlem gerilme için (3-v)/(1+v) ve düzlem şekil değiştirme için
(3-4v) dür. ± çatlak yüzeyi boyunca r1/2, r3/2,… mesafelerindeki terimler kullanılırsa:
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u ya  K I
u yb  K I

1  v   1
4E

1  v   1
2E

A2 1  v   1l 3 / 2

 ...

12 E

2l

A2 1  v   1l 3 / 2

 ..

3E

2l

(8)

Yukarıdaki denklemler KI ve A2 için çözülürse ve gerekli düzenlemeler yapılırsa KI değeri
aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
KI 

E ' 2
8u ya  u yb 
12 l

(9)

Şekil 3. Sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yönteminde çatlak ucu tekil elemanlar
İYİLEŞTİRİLMİŞ TEKİL ELEMANIN GELİŞTİRİLMESİ

Tekil eleman kullanımında sonlu eleman yönteminde özel eleman metrisleri oluşturulurken,
sınır eleman yönteminde sadece kuadratik elamandaki orta düğüm noktası çeyrek eleman
boyu kadar çatlak ucuna kaydırılır, yani özel bir eleman matrisine ihtiyaç duyulmaz. Ancak
İfade (9) ile hesaplanan KI değeri sonlu eleman yönteminde yeterince hassas sonuçlar
alınırken sınır eleman yönteminde yaklaşık %5 daha küçük değerler elde edilmektedir. Bu
çalışmanın amacı ise bu hata değerini minimize edecek (9) formülünü modifiye etmektedir.
Bu amaçla açıklık/derinlik oranı=4 olan merkezi sınır çatlağa maruz üç noktalı eğilme
numuneleri sınır elamanları yöntemiyle modellenmiştir. Simetriden dolayı kirişin yarısı
düzlem şekil değiştirme şartları altında modellenmiştir. Analizlerde P=100 N, E’=1 MPa,
v=0.2 ve kiriş derinliği d=100 mm olarak alınmıştır. Şekil 5 da detaylandırıldığı gibi toplam
elaman sayısı/çatlak hattı eleman sayısı=125/50, 250/100, 500/200 ve 500/250 olan sınır
eleman ağ yapısına sahip kirişler çentik boyu/derinlik oranı =a/d=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,
0.7, 0.8 ve 0.9 olacak şekilde sınır şartları düzenlenmiştir. Her bir çatlak boyu için çatlak
ucunda tekil elemanlar simetrik olarak yerleştirilmiş ve gerilme şiddet çarpanı değerleri KI
hem J-integrali hem de İfade (9) da tanımlanan deplasman ekstrapolasyon yöntemiyle
belirlenmiştir.
J-integrali yönteminde İfade (4) deki kapalı integral için Gauss-quadrature yöntemi
kullanılmıştır. Tüm analizlerde 5 mm yarıçaplı yarım çember kapalı hat için Gauss-quadrature
nokta sayısı=10 olarak alınmıştır. Şekil 5 de analiz sonuçları oransal olarak verilmiştir.
Şekilde görüldüğü gibi çatlak hattı eleman sayısı 200 ve 250 olan modellerde oranın yaklaşık
sabit olduğu ve asimptotik değerin /3 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çatlak hattı eleman
sayısı azaldıkça her bir boyutsuz çatlak boyu değerine bağlı olarak standart sapmanın arttığı
gözlemektedir. Sonuç olarak, İfade (9) aşağıdaki şekilde modifiye edilmiştir:
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t x =t y =0

d

kuadratik elemanlar

t x =0,t y =
J-integrali
kapalı eğrisi

t x =uy =0

ux =ty =0

 P/2l

t x =t y =0

︸

d-a:
çatlak
hattı

a:çatlak boyu

simetrik tekil
elemanlar

t x =t y =0
Şekil 4. Sınır çatlaklı üç noktalı kirişlerin sınır elaman modellemesi

1.05

Bireysel veri
Regresyon eğrisi
Asimptot

dep ekst

1.047

KI /KI

1.048

Jint

1.049

/3

1.046
1.045
0

50

100
150
200
Çatlak hattı eleman sayısı

250

300

Şekil 5. Çatlak hattı eleman sayısı oransal KI değişimi

KI 

E ' 2 3
8u ya  u yb 
36
l

(10)

İYİLEŞTİRİLMİŞ TEKİL ELEMANIN UYGULAMALARI

Malzemelerin gerilme şiddet çarpanı parametresinin tayininde yaygın olarak çentikli üç
noktalı eğilme numuneleri kullanılmaktadır. Bunun en büyük sebebi, belki de kirişlerin
metallerde standart deney numunesi olarak yaygın kullanımıdır. Bununla birlikte son
zamanlarda yarmada-çekme ve kama-yarma tipi kompakt numuneler betonun kırılma
parametrelerinin tayininde kullanılması üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Çentikli kompakt
numuneler taşınabilirlik ve hafiflik gibi bazı avantajlara sahiptir [11].
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Şekil 6 da görüldüğü gibi yarmada-çekme numuneleri, genellikle beton teknolojisinde
betonun çekme dayanımını endirekt olarak tayininde kullanılır. İlk olarak silindir yarma
deneyi betonun çekme mukavemetinin tayini için önerilmiş ardından küp numuneler
kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte 20 yılı aşkın bir sürede yarmada-çekme
numuneleri betonun kırılma mekaniğinde kullanılmaktadır. Silindir/küp numunelerde nominal
dayanım aşağıdaki formülle hesaplanabilir [12]:

 Nc 

2 Pc
 bh

(11)

Burada Pc, numunenin göçme yükü, b numune kalınlığı ve h=2d numunenin karakteristik
boyutu (silindir numunede çap). İfade (11) tekil yüklemeler için geçerlidir. Bununla birlikte
Şekil 6 da görüldüğü gibi uygulamada çentikli-yarma numunelerine yük belirli genişlikte bir
şerit üzerinden uygulanır ve bu yükleme durumu nominal dayanımın değerini
değiştirmektedir.
Çentikli silindir numuneler ilk olarak Tang [13] tarafından sonlu elemanlar yöntemi
(ABAQUS ticari programı) kullanılarak temel LEKM formülleri ortaya konmuştur. İnce [14],
çentikli küp numuneleri yine sonlu elamanlar yöntemi (ANSYS ticari) kullanarak LEKM
formüllerini geliştirmiştir. Ardından İnce [15] sınır eleman yöntemi kullanarak (Fortran77
tabanlı yazılım) çentikli diyagonal küp yarma numunelerini LEKM prensiplerine göre
incelemiştir. Benzer olarak İnce [16] Fourier integralleri ve ağırlık fonksiyonlarını kullanarak
(MATLAB tabanlı yazılım) merkezi çatlağa sahip sonsuz şerit numunelerin yarmada çekme
yüklemeleri altında LEKM bağıntılarını elde etmiştir.

Pc

h

Küp

P

Diyagonal küp

Silindir

Nc

P=2  t


2t

2d

2a

Gerilme
Dağılımı
Şekil 6. Yarmada-çekme deneyi

Bu çalışmada sınır elemanlar yöntemi için modifiye edilen (10) bağıntısının performansını
tayin etmek için yukarıda konu edilen yarma-çekme numuneleri ve kırılma mekaniğinde
geliştirilen yaklaşımların testinde yaygın olarak kullanılan merkezi çatlağa sahip üniform
yüklü levha problemi [17] sınır eleman yöntemiyle modellenmiştir. Şekil 7 de görüldüğü gibi
merkezi çatlak içeren yarmada-çekme ve üniform çekme numunelerinin analizi simetriden
doları numunelerin çeyrek kısmı dikkate alınmıştır. Çatlak hattında 100 eleman kullanılmıştır.
Analizlerde, P=100 N, d=100 mm, E’=1 MPa ve =0.2 alınmıştır. Silindir yarmada-çekme
numuneleri için yük uygulama şerit genişliğinin numune boyutuna oranı olmak (Şekil 6 da
=2t/h=t/d) üzere, Tang [13] tarafından çalışma temel alınarak analizler =0, 0.06, 0.10,
0.14, 0.20, 0.22, 0.25 ve 0.28 değerleri için yapılmıştır. Diğer yarma numuneleri =0 için
modellenmiştir.
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Merkezi çatlağa sahip üniform çekme numuneleri Isida [17] tarafından kompleks potansiyel
Laurent açılımları kullanılarak levha boyu/levha derinliği=L/d= 0.4-∞ aralığında LEKM
bağıntıları elde edilmiştir. Sunulan çalışmada, bu numune L/d= 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ve 3.0
oranları için modellenmiştir. Ince [16] tarafından, Fourier integralleri kullanılarak merkezi
çatlağa sahip şerit yarma-numunelerde gözlendiği gibi L/d=2 oranı yaklaşık olarak L/d=∞
olan numuneye yakın değerler elde edildiği durum buradaki analizde de gözlenmiştir.
Her bir geometri ve yükleme durumu için, kıyaslama yapılacak literatürdeki belirtilen her bir
çatlak uzunluğuna karşılık gelen KI değerleri İfade (10) yardımıyla hesaplanmıştır. Bununla
beraber, kırılma mekaniğinde KI değerinin aşağıda verilen kullanımı çok daha yaygındır:
K I   N a Y   a / d 

(12)

Burada N nominal dayanım, a sınır çatlağın tam boyu merkezi çatlağın yarı boyu ve Y()
boyutsuz şekil faktörüdür. Herhangi bir geometriye ve yüklemeye bağlı boyutsuz Y() şekil
faktörünün bulunması kırılma mekaniğinin temel problemidir. Bu çalışmada, yarmada çekme
numunelerinde nominal dayanım İfade (11) den hesaplanırken, üniform çekme numunesinde
direk olarak N=P/(2d) değerinden hesaplanmıştır.

çeyrek
y model
x

P

2a

çeyrek
model

çeyrek
model



h=2d
küp yarma

P

silindir yarma

diyagonal küp yarma

çeyrek model
2d

2a

çeyrek model
2d

2a

2L
yarma yüklemesine
maruz şerit numune

P



2L
üniform yüklü levha

Şekil 7. İfade (10)’nun testi için kullanılan merkezi çatlağa sahip numuneler

Şekil 8a da Tang [13] tarafından elde edilen sonlu eleman yöntemi sonuçları ile İfade (10)’un
sonuçlarının (SEY: sınır eleman yöntemi) karşılaştırılması verilmiştir. Tang [13] çalışmasında
relatif çatlak boyu değerlerini =a/d=0.1-0.6 arasında almıştır. Bu kıyaslama için en büyük
hata % 0.4 den küçüktür. Şekil 8b de ise Şekil 7 de verilen diğer modellenen yarma-çekme
numunelerin toplu sonuçları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Burada en büyük hata küp
numuneler için 0.3, diyagonal küp numuneler için % 0.2 ve şerit numuneler için % 0.9 dan
küçük olarak elde edilmiştir. Benzer olarak Şekil 8c de ise uniform yüklü çatlaklı numuneye
ait analiz sonuçları verilmiştir ve en büyük hata % 0.2 olarak elde edilmiştir.
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1.6
1.5

SEY:Silindir
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=a/d
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Şekil 8. Modellenen numunelerin Y() şekil faktörlerinin literatür ile karşılaştırılması
SONUÇLAR

Çatlaklı geometrilerin modellenmesinde, tekil eleman kullanımında sonlu eleman yönteminde
özel eleman metrisleri oluşturulurken, sınır eleman yönteminde sadece kuadratik elamandaki
orta düğüm noktası çeyrek eleman boyu kadar çatlak ucuna kaydırılır, yani özel bir eleman
matrisine ihtiyaç duyulmaz. Ancak İfade (9) ile hesaplanan şiddet çarpanı değerleri sonlu
eleman yönteminde yeterince hassas sonuçlar alınırken sınır eleman yönteminde yaklaşık %5
daha küçük değerler elde edilmektedir. Elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir.
a) Bu çalışmada, farklı çatlak hattı eleman sayıları dikkate alınarak üç noktalı eğime
numunelerinin gerilme şiddet çarpanı değerleri hem J-integrali hem de İfade (9) da
tanımlanan deplasman ekstrapolasyon yöntemiyle belirlenmiştir. Sonuç olarak çatlak
hattı eleman sayısı büyük olan modellerde her iki yaklaşımın yaklaşık sabit olduğu ve
asimptotik değerin /3 olduğu tespit edilmiştir.
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b) /3 değeri dikkate alınarak modifiye edilen İfade (9), yapılan 15 farklı geometri ve
yüklemeye maruz numune için ve farklı çatlak boyları dikkate alındığında toplamda
98 adet modelleme sonucunda literatürdeki verilerle yapılan karşılaştırmada en büyük
hata değerinin %1 den küçük olduğu tespit edilmiştir. Buradan modifiye bir bağıntı
olan İfade (10)’un sınır elemanlar yöntemiyle yapılan çatlaklı geometrilerin analizinde
basit ancak güvenli bir yaklaşım olduğu sonucuna varılabilir.
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İÇİ BOŞ SANDVİÇ KÜRENİN DOĞAL TİTREŞİM FREKANSLARINA
LEVHALAR ARASI KUSURLU TEMAS KOŞULLARININ ETKİSİ
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ABSTRACT
In this study, natural vibration of a sandwich hollow sphere with outer and inner radius’s a
and b, respectively, is studied. It is assumed that the materials of face layers are the same but
different from the core layer’s material. It is also assumed that each layer is made of
homogeneous and isotropic material and has a constant thickness. Investigations are made by
taking the imperfect contact conditions on the interface surface between the two neighboring
layers of the sphere into account, using the piecewise homogeneous body model and within
the three-dimensional exact theory of elastodynamics. The solution to the corresponding
equations of motion of the sandwich hollow sphere is presented through the Helmholtz
potentials in the spherical coordinates. Numerical results on the influence of the geometrical
and material parameters of the layers’ materials as well as the imperfect contact conditions
between them, on the natural frequencies of the sphere are presented and discussed.
Keywords: natural vibration, hollow sphere, sandwich sphere, imperfect contact condition,
Helmholtz potentials
ÖZET
Bu çalışmada, dış ve iç yarıçapı a ve b olan içi boş sandviç kürenin doğal titreşimi
incelenmiştir. Dış katmanlarının malzemelerinin aynı ancak, orta katman malzemesinden
farklı olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, her katmanın homojen ve izotrop malzemeden
yapıldığı ve sabit bir kalınlığa sahip olduğu kabul edilmektedir. Araştırmalar, parçalı homojen
cisim modeli kullanılarak ve üç boyutlu elastik dalga teorisi çerçevesinde, kürenin komşu iki
katmanı arasındaki ara yüzeyde ideal olmayan temas koşulları göz önüne alınarak yapılmıştır.
İçi boş sandviç kürenin doğal titreşimini ifade eden denklemler, küresel koordinatlarda
Helmholtz Potansiyelleri kullanılarak çözülür. Çeşitli geometrik ve malzeme parametrelerinin
yanı sıra ideal olmayan temas koşullarının, kürenin doğal frekanslarına etkisini gösteren
sayısal sonuçlar sunulmuş ve tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: doğal titreşim, içi boş küre, sandviç küre, ideal olmayan temas koşulu,
Helmholtz potansiyeli
GİRİŞ
Çeşitli dış yükler altında yapı elemanlarının titreşim problemlerinin öğrenilmesi, yapının
dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi açısından mühendislik uygulamaları için
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vazgeçilmezdir. Yapı elemanlarının dinamik karakteristiklerinden en önemlilerinden birisi de
bu yapı elemanının doğal titreşim frekanslarıdır. Çünkü dış kuvvetin frekansının, yapı
elemanının doğal titreşim frekansına eşit olması, yani rezonans, mühendislik açısından en
tehlikeli durum olup, yapı elemanının kırılmasına/dağılmasına neden olmaktadır. Üstelik
yapılarda rezonans olayının gerçekleşmesi, dış yükün amplitüdünün çok büyük olmasını
gerektirmemektedir. Dolayısıyla, dinamik etkilere maruz yapı elemanlarının doğal titreşim
frekanslarının öğrenilmesi, çok önemli ve gereklidir. Bu alanda çoğunlukla dikdörtgen veya
dairesel plak tipli yapı elemanları için araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır [1-3].
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, yapı elemanı malzemeleri çeşitlenmiş, klasik
malzemelerin yerini çeşitli kompozit malzemeler gibi teknolojik malzemeler almıştır. Bu
teknolojik malzemelerin, yapı elemanlarının dinamik karakteristiklerine etkisini araştıran bazı
çalışmalar [4-6] da verilmiştir. Teknolojik malzemeden yapılmış yapı elemanlarına ait teorik
araştırmalarda, ele alınan kompozit malzemenin bileşenleri arasında ideal temas koşullarının
sağlandığı kabul edilir. Bu kabul gerçekte bir idealleştirmedir. Bu çalışmanın amacı, üç
tabakadan oluşan içi boş kürenin, tabakaları arasında belirtilen ideal temas koşulları yerine
ideal olmayan temas koşullarının alınarak, ideal olmayan temas koşullarının, ele alınan
kürenin dinamik karakteristiklerine etkisinin öğrenilmesidir.
PROBLEMİN MATEMATİKSEL FORMÜLASYONU
Ele alınan içi boş sandviç kürenin merkezi, Or küresel koordinat sisteminin merkezi olarak alınırsa
h i , i. katman kalınlığı için çözüm bölgesi,

3



 k , 3  b  r  b  h3 , 0    , 0    2 ,

k 1

 2  b  h3  r  b  h3  h2 , 0    , 0    2 ,
1  b  h3  h2  r  a, 0    , 0    2

(1)

olarak verilebilir (Şekil 1).

Şekil 1. Çözüm bölgesi
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Çözüm bölgesinde sağlanan alan denklemleri.
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şeklindedirler. (2)-(4) denklem ve bağıntılarında bilinen notasyonlar kullanılmış olup bunlar
i; j  r, , 
için
ij(k)  ij(k) (r, , , t) gerilme tansörü bileşenleri,
ij(k)  ij(k) (r, , , t)
şekildeğiştirme tansörü bileşenleri ve u i(k)  u i(k) (r, , , t) yerdeğiştirme vektörü bileşenleridir.
(2)-(4) denklem takımının çözümünde ele alınan sınır ve temas koşulları:
(1)
 rr
(3)
 rr

(1)
 rr

r a h1

ur(1)
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olarak alınmıştır.
Ele alınan (2)-(6) sınırdeğer probleminin her tabaka için çözümü, her biri dalga denklemini
sağladığı kabul edilen Helmholtz potansiyelleri (k) ,  (k) ve (k) (k=1,2,3) yardımıyla
yerdeğiştirmeler [7],
ur( k ) 

(k )
1  (k ) 1  2 (r  (k ) )
 ( k )  2 ( r  ( k ) )
(k ) 1 



 r 2  ( k ) , u 
r 
r  r
sin  
r
r 2

u(k ) 

1  (k )  (k )
1  2 (r  ( k ) )


, k  1, 3
r sin  

r sin   r

(7)

şeklinde belirlenir. (7) ifadeleri (2)-(4) denklemlerinde yerine yazılır ve düzenlenirse,
Helmholtz potansiyellerine göre diferansiyel denklemler alınır. Bu diferansiyel denklemlerin
çözümünde değişkenlerine ayırma metodu kullanılarak, çözüm

 ( k ) (r , ,  , t )   A( k ) jn ( ( k ) r )  B (k ) yn ( ( k ) r )  Pnm (cos  ) cos m eit ,




 ( k ) (r , ,  , t )  C ( k ) jn (  (k ) r )  D(k ) yn (  (k ) r )  Pnm (cos  ) sin m eit




 ( k ) (r , ,  , t )   E ( k ) jn (  ( k ) r )  F ( k ) yn (  ( k ) r )  Pnm (cos  ) cos m eit ,




 ( k )   c1( k ) ,  ( k )   c2( k ) , c1(k )  (k  2k ) k , c2(k )  k k

(8)

olarak belirlenir. (8)’de jn (ar ) ve yn (br ) küresel Bessel fonksiyonları, Pnm (cos  ) Legendre
polinomları, A( k ) ,..., F ( k ) bilinmeyen katsayılar,  kürenin harmonik titresim frekansı,
 k ve  k k. katmanın Lame sabitleri, k ise k. katmanın malzeme yoğunluğu, c1(k) ve c(k)
2 k.

katman malzemesinde sırasıyla boyuna ve enine dalga yayılım hızlarıdır. Her katman için ayrı
ayrı elde edilen (8) fonksiyonları (7), (4) ve (3) de yerine yazılarak, içi boş sandviç kürenin
her tabakası için analitik çözüm elde edilmiş olunur. Bu çözümlerin, (5) sınır koşulları ve (6)
temas koşullarında yerine yazılmasıyla, A( k ) , B ( k ) , C ( k ) , D ( k ) , E ( k ) ve F ( k ) bilinmeyen
katsayılarına göre lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sisteminin sıfırdan
farklı çözümü, katsayılar matrisinin determinantının sıfıra eşitliğinden belirlenecektir. Ancak
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elde edilen bu lineer cebrik denklem sistemi, birbirinden bağımsız çözülebilen iki adet
denklem sistemine ayrılabilmektedir. Bunlar,

 
det  p p   0 , p1; p2  1, 2,..., 6

det  q1q2  0 q1; q2  1, 2,...,12 (spheroidal titreşim),
1 2

(torsional titreşim)

(9)

olarak yazılabilir. (9)’da elde edilen lineer denklem sistemlerinin çözümü sırasıyla, spheroidal
ve torsiyonel titreşim frekanslarını vermektedir.
SAYISAL SONUÇLAR
Ele alınan içi boş sandviç kürenin, çeşitli geometrik ve malzeme parametreleri ile tabakalar
arası ideal olmayan temas koşulları için (9) yardımıyla belirlenen spheoridal ve torsiyonel
titreşim frekanslarına ait sayısal sonuçlar, grafikler ve tablolar yardımıyla aşağıda verilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 2.Farklı E2 E1 için üst-orta tabaka arasındaki ideal olmayan temas koşullarının
spheroidal doğal titreşim frekansına etkisi a) F12  F21  F22  0 , b) F21  F22  0 .

(a)

(b)

Şekil 3. Farklı E2 E1 için üst-orta tabaka arasındaki ideal olmayan temas koşullarının
torsiyonel doğal titreşim frekansına etkisi a) F11  F12  F22  0 , b) F11  F12  0 .
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Belirtelim ki, (6) da verilen Fi (i  1, 2,...,6) şekillerde ve tablolarda F1  F11; F2  F3  F12 ve
F4  F21; F5  F6  F22 olarak alınmış ve Fik (i  1, 2) =0 için ilgili ara yüzeyde ideal temas
koşullarının sağlandığı ancak, Fik  0 ilgili ara yüzeyde ideal olmayan temas koşullarının
olduğu ve Fik   için bu ara yüzeyde tam kaymanın gerçekleştiği anlaşılacaktır.
Şekil 2 (Şekil 3)’de üst tabaka ile orta tabaka arasındaki ideal olmayan temas koşullarının
varlığı ve F11 ile F12 parametre değerlerinin artmasının doğal frekans değerlerini, aynı
yüzeyde ideal temas koşulları ( Fik (i  1, 2) =0 ) için elde edilen frekans değerlerine göre,
düşürdüğü ve Fik (i  1, 2) büyüdükçe doğal frekansların, genel olarak, küçüldüğü
görülmektedir. Aynı zamanda, Şekil 2 ve Şekil 3’de E2 E1 arttıkça seçilen Fik (i  1, 2) için
Çizelge 1. Farklı E 2 E1 ve tabakalar arası ideal olmayan temas koşullarının ( Fij (i;j=1,2))
spheroidal doğal titreşim frekanslarına etkisi ( E1  E 3 ; h1  h 2  h 3  h / 3 ; h a  0, 6 ;

b a  0, 4 ; n=0 ve ilk kök (first root))

Fij

i=1; j=1; k=1; l=2

i=2; j=1; k=2; l=2

i=1; j=1; k=1; l=2

F21  F22  0

F11  F12  0

F21  F11 ; F22  F12

Fkl

E 2 E1
0.2

1

5

0.2

1

5

0.2

1

5

0

0

2,8409

4,1246 4,0278 2,8409 4,1246 4,0278 2,8409 4,1246 4,0278

0,5

0

2,8409

4,0578 4,0045 2,8409 4,0355 3,9829 2,8409 3,9757

0

0,5

2,7124

4,1246 4,0278 2,5296 4,1246 4,0278 2,4199 3,6361 4,0278

0,5

0,5

2,7124

4,0578 4,0045 2,5296 4,0355 3,9829 2,4199 3,9757

1

0

2,8409

3,989

0

1

2,5886

4,1246 3,6505 2,2472 4,1246 4,0278 2,0574 3,5063 3,5882

1

1

2,5886

3,989

2

0

2,8409

3,8564 3,9011 2,8409 3,2186 3,9092 2,8409 3,6919 3,8111

0

2

2,355

3,4367 2,5754 1,7443 3,2186 3,6013 1,4331 3,3055 2,4964

2

2

2,355

3,4367 2,5754 1,7443 3,2186 3,6013 1,4331 2,6065 2,4964

3

0

2,8409

3,7418 3,8081 2,8409 2,4661 3,8835 2,8409 3,5854 3,7273

0

3

2,1386

2,8191

1,963

1,2868 2,4661 2,6647 0,8392 3,1622 1,8529

3

3

2,1386

2,8191

1,963

1,2868 2,4661 2,6647 0,8392 1,8832 1,8529

5

0

2,8409

3,5747

3,63

2,8409 1,3487 3,8538 2,8409 3,4568 3,5844

0

5

1,7481

2,0125 1,1814

5

5

1,7481

2,0125 1,1814 3,5258 1,3487 1,3555 3,3536 0,6936 0,8801

10

0

2,8409

3,3662 3,3881 2,8409

3,619

0

10

0,8942

0,7757 4,0278

4,1246 4,0278

10

10

0,8942

0,7757 3,3881 3,4009

3,961
3,961

3,9759 2,8409 3,9643 3,9509 2,8409 3,8573 3,9054
3,6505 2,2472 3,9643 3,9509 2,0574 3,6828 3,5882

3,968

3,968

1,3487 1,3555

3,619

3,968

2,9746 0,8801

3,8228 2,8409 3,3095 3,3755
3,968

2,743

4,0278

3,8228 3,2381 1,8367 3,3755
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doğal frekansların belirli bir asimptota yaklaştığı tespit edilmiştir.
Çizelge 1 de üst ve orta tabakalar arasındaki ara yüzeyde (Durum 1: F11 ve F12 ( F21  F22  0) ),
orta ve alt tabakalar arasındaki ara yüzeyde (Durum 2: F21 ve F22 ( F11  F12  0) ) ve her iki ara
yüzeyde aynı anda (Durum 3: F11  F21 ve F12  F22 ) ideal olmayan temas koşullarının, orta
tabakanın E 2 E1 =0,1;1;5 elastisite modül değerleri için spheroidal doğal frekanslara etkisi
verilmiştir. Çizelgede verilen sayısal sonuçlardan ideal olmayan temas koşullarının göz önüne
alınması her zaman doğal frekansları düşürdüğü, seçilen herhangi ara yüzeyde Fi1 ve Fi 2 ‘nin
Çizelge 2. Farklı E 2 E1 ve tabakalar arası ideal olmayan temas koşullarının ( Fij (i;j=1,2))
torsiyonel doğal titreşim frekanslarına etkisi ( E1  E 3 ; h1  h 2  h 3  h / 3 ; h a  0, 6 ;

b a  0, 4 ; n=0 ve ilk kök (first root))

Fij

i=1; j=1; k=1; l=2

i=2; j=1; k=2; l=2

i=1; j=1; k=1; l=2

F21  F22  0

F11  F12  0

F21  F11 ; F22  F12

Fkl

E 2 E1
0,2

1

5

0,2

1

5

0,2

1

5

0

0

2,8409

5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177

0,5

0

2,8409

5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177

0

0,5

2,5808

3,8228 3,2443 2,4019 4,0284 4,4917 2,2434 3,4305 3,2175

0,5

0,5

2,5808

3,8228 3,2443 2,4019 4,0284 4,4917 2,2434 3,4305 3,2175

1

0

2,8409

5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177

0

1

2,3772

3,1085

2,547

2,1074 3,2584 3,4938 1,8969 2,7186 2,5195

1

1

2,3772

3,1085

2,547

2,1074 3,2584 3,4938 1,8969 2,7186 2,5195

2

0

2,8409

5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177

0

2

2,0732

2,4195 1,9242 1,7163 2,4811 2,5855 1,4754 2,0352 1,8936

2

2

2,0732

2,4195 1,9242 1,7163 2,4811 2,5855 1,4754 2,0352 1,8936

3

0

2,8409

5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177

0

3

1,8518

2,0435

1,596

1,457

2,0479 2,1041 1,2138 1,6622 1,5621

3

3

1,8518

2,0435

1,596

1,457

2,0479 2,1041 1,2138 1,6622 1,5621

5

0

2,8409

5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177

0

5

1,5406

1,6048 1,2203 1,1216 1,5417

1,556

0,8941 1,2319 1,1812

5

5

1,5406

1,6048 1,2203 1,1216 1,5417

1,556

0,8941 1,2319 1,1812

10

0

2,8409

5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177 2,8409 5,8649 6,8177

0

10

1,0987

1,0802

0,783

0,7031 0,9568 0,9415 0,5278

0,746

0,7389

10

10

1,0987

1,0802

0,783

0,7031 0,9568 0,9415 0,5278

0,746

0,7389
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(örneğin Durum 1 için i=1 veya Durum 2 için i=2) Fi1  0 veFi 2  0 veya Fi1  0 veFi 2  0 için
bulunan doğal frekans değerlerinden küçük olanın, Fi1  Fi 2  0 için bulunan doğal frekans
değerini verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca burada verilemeyen ve bulunan pek çok sayısal
sonuca dayanarak, E 2 E1  1 ( E 2 E1  1 ) için üst-orta tabakaları ara yüzeyinde ideal olmayan
temas koşulları (yani, Durum 1) için bulunan spheroidal frekans değerinin, alt-orta tabakaları
ara yüzeyinde ideal olmayan temas koşulları (yani, Durum 2) için bulunan uygun değerden
her zaman daha küçük (büyük) olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla üst tabakalardan alt
tabakalara doğru ilerlenirse, ardışık iki tabakadan mukavemeti zayıf tabakadan, mukavemeti
güçlü tabakaya geçiş ara yüzeyinde verilen ideal olmayan temas koşulları için bulunan doğal
frekans değerleri, aksi durumdakine göre her zaman daha küçük frekans değerleri vermektedir
ve elastisite modülleri arasındaki fark arttıkça frekans değeri küçülerek her durumda, belirli
bir asimptota yaklaşmaktadır (Şekil 2). Yukarıda Çizelge 1 için verilen tüm yorumlar farklı
E 2 E1 ile Durum 1, Durum 2 ve Durum 3 için ele alınan kürenin torsiyonel doğal titreşim
frekanslarına ait sayısal sonuçların verildiği Çizelge 2 için de geçerlidir.
Şekil 4’de verilen grafiklerde ve Çizelge 3’de, ele alınan içi boş sandviç kürenin orta
tabakasının kalınlığının değişimi ile tabakalar arası ideal olmayan temas koşullarının (Durum
1, Durum 2 ve Durum 3) ele alınan kürenin spheroidal doğal titreşim frekanslarına etkisi
verilmiştir. E 2 / E1  5 yani E 2 / E1  1 olduğu için Durum 1 için bulunan sayısal sonuçlar
Durum 2 için bulunan uygun sayısal sonuçlardan daha küçük ancak, Durum 3 için her
ikisinden de küçük doğal titreşim frekansı elde edilmektedir. Dış katman kalınlıkları aynı ve
tüm katman kalınlıkları toplamı sabit (yani, h a  0, 6 ) kalacak şekilde, orta katman
kalınlığının (yani, h2 a ’nin) artırılmasının spheroidal titreşim frekanslarına etkisi karmaşıktır
ancak, orta katman kalınlığı arttıkça bulunan spheroidal titreşim frekansları, tabakalar arası
ideal temas koşullarının kabulü altında (yani Fik  0 ) için bulunan frekans değerine asimptotik
olarak yaklaşmaktadır (Şekil 4).

(b)
(a)
Şekil 4.Farklı h2 a için üst-orta tabaka arasındaki ideal olmayan temas koşullarının
spheroidal doğal titreşim frekasına etkisi a) F12  F21  F22  0 , b) F21  F22  0 .
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Çizelge 3. Farklı h 2 a ve tabakalar arası ideal olmayan temas koşullarının ( Fij (i;j=1,2))

spheroidal doğal titreşim frekanslarına etkisi ( E1  E 3 ; E 2 / E1  5 ; h1  h 3   h  h 2  2 ;

h a  0, 6 ; b a  0, 4 ; n=0 ve ilk kök (first root))

Fij

i=1; j=1; k=1; l=2

i=2; j=1; k=2; l=2

i=1; j=1; k=1; l=2

F21  F22  0

F11  F12  0

F21  F11 ; F22  F12

Fkl

h2 a
0,1

0,3

0,5

0,1

0,3

0,5

0,1

0,3

0,5

0

0

4,3258

3,8339 3,7984 4,3258 3,8339 3,7984 4,3258 3,8339 3,7984

0,5

0

4,254

3,8256 3,7979 4,3101 3,7654 3,7651 4,2397 3,7579 3,7645

0

0,5

3,5314

3,8339 3,7984 4,3258 3,8339 3,7984 3,5254 3,8339 3,7984

0,5

0,5

3,5314

3,8256 3,7979 4,3101 3,7654 3,7651 3,5254 3,7579 3,7645

1

0

4,1552

3,8165 3,7973

0

1

2,6273

3,8339 3,7984 4,3258 3,8339 3,7984 2,6196 3,8339 3,7984

1

1

2,6273

3,8165 3,7973

4,298

2

0

3,9279

3,7952

4,2806 3,6467 3,6651 3,9126 3,6206 3,6626

0

2

1,6417

3,8339 3,7984 4,3258 3,2881 3,7984 1,6301 3,1064 3,7984

2

2

1,6417

3,7952

3

0

3,7518

3,7692 3,7948

0

3

0,998

3,1246 3,7984 3,7392 2,5015 3,7737 0,9793 2,3527 3,7501

3

3

0,998

3,1246 3,7948 3,7392 2,5015 3,6022 0,9793 2,3527 3,5987

5

0

3,5517

3,702

0

5

4,3258

2,2861 3,7984 2,2841 1,4286 3,0495 2,3578 1,3129 3,0229

5

5

3,5517

2,2861 3,7921 2,2841 1,4286 3,0495 2,3578 1,3129 3,0229

10

0

3,3635

3,5037 3,7848

0

10

4,3258

1,2251 3,7984 4,3258 3,8339 1,9945 4,3258 1,3722 1,9678

10

10

3,3635

1,2251 3,7848

3,796
3,796

4,298

3,7146 3,7314

4,135

3,7004 3,7302

3,7146 3,7314 2,6196 3,7004 3,7302

4,2806 3,2881 3,6651 1,6301 3,1064 3,6626
4,269

3,6045 3,6022 3,7426 3,5674 3,5987

3,7921 4,2542 3,5557 3,4932 3,5478 3,4966 3,4881

4,237
4,237

3,505
3,505

3,3145 3,3624 3,3849 3,3081
1,9945 3,3624 1,3722 1,9678
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DÜZ FİBER TAKVİYELİ EKSENEL SİMETRİK KAUÇUKLARIN
MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Ali Osman Güney1, Bahattin Kanber 2
1
Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa
2
Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun Üniversitesi, Samsun
ABSTRACT
In this study, the mechanical behavior of continuous fibre reinforced axial symmetrical
rubbers under different pressures is studied by experimental tests. As mechanical properties
are studied; fibre amount, the thickness of the rubber layer and the change of pressure is
investigated effects on the amount of deformation. Moreover, the effects of the fibres on the
displacement amount are investigated in the next fibre layer with the layer in which the fibres
were placed intermittently (the specimens used in each layer every 7 and 14 fibres), and the
spaces were completed with the fibres. Within the scope of the work, 6 of which were fibre
reinforced specimen, are handled both in itself and by themselves and the pressuredisplacement values obtained are discussed. Natural rubber is used as the matrix material and
nylon 6.6 fibres are used as a reinforcement material. The fibre reinforcements used in the
specimens are pleated.
Keywords: Fibre reinforcement, axial symmetric rubbers, mechanical properties, nylon 6.6.
ÖZET
Bu çalışmada, sürekli fiber takviyeli eksenel simetrik kauçukların farklı basınçlar altındaki
mekanik davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Mekanik özellikler araştırılırken; fiber
sayısının, kauçuk katman kalınlığının ve basınç değişiminin deplasman miktarına etkileri
incelenmiştir. Ayrıca, fiberlerin aralıklı olarak (her bir katmanda 7’şer-14’er fiber kullanılan
numuneler) yerleştirildiği katman ile bir sonraki fiber katmanında, boşluk kalan yerlerin
fiberler ile tamamlanıp tamamlanmaması durumlarının da deplasman miktarına etkileri
incelenmiştir. Çalışma kapsamında, 6 adet fiber takviyeli numune, hem kendi içerisinde hem
de toplu olarak ele alınmış ve elde edilen basınç-deplasman değerleri tartışılmıştır. Test edilen
numuneler hazırlanırken matris malzemesi olarak doğal kauçuk, takviye malzemesi olarak ise
naylon 6.6 fiberleri kullanılmıştır. Numunelerde kullanılan fiber takviyeler düz olarak
yerleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fiber takviye, eksenel simetrik kauçuklar, mekanik özellikler, naylon 6.6.
GİRİŞ
Genellikle silindirik yapılardan meydana gelen pnömatik aktüatörler otomasyon amaçlı
endüstride kullanılmaktadır. Son zamanlarda, robotik sektörü de pnömatiği temel bir hareket
kaynağı olarak kullanmaya başlamıştır. Robotik sektöründe kullanılan pnömatik yapay kaslar
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(PYK) ise temel olarak fiber takviyeli kauçuklardan meydana gelen yapılardır. Bu yapay
kaslar pnömatik gücü çekme kuvvetine dönüştüren pnömatik aktüatörlerdir. PYK’lar,
geleneksel pnömatik silindirlere göre; yüksek kuvvete karşılık ağırlık oranı, esnek yapı,
değişken yükleme imkânları, düşük maliyet ve insan kullanımı için yüksek güvenilirlik gibi
avantajlara sahiptir [1-2]. Saga ve arkadaşları, düz fiberlerle takviyelendirilen pnömatik bir
yapay kas modelinin matematiksel modelini tanımlamıştır [3]. Gong ve arkadaşları, Kevlar
lifleri ile güçlendirilmiş yapay kas geliştirmiş ve ürettikleri bu kasları diğer McKibben yapay
kasları ile karşılaştırmıştır [4]. Visan ve arkadaşları, FESTO firması tarafından tasarlanan bir
yapay kasın kasın sonlu elemanlar analizlerini gerçekleştirmiştir [5]. Yapılan çalışmalarda
takviye fiber malzemesi olarak kevlar fiberlerinin kullanıldığı görülmektedir [6-10].
Literatürde başka çalışmalarda ise takviye malzemesi olarak karbon fiberler de kullanılmıştır
[11-12].
NUMUNE ÜRETİMİ
Hamur halindeki kauçuğu, ürün olarak kullanılabilecek forma getirebilmek için basınç altında
kauçuğun kalıplanması ve pişirilmesi (vulkanizasyon) işlemlerine ihtiyaç vardır. Bu amaca
yönelik olarak öncelikle; kullanılacak kalıplar, sıkıştırmanın yapılma şekli, numunenin fırında
kalma süresi ve hangi sıcaklıkta vulkanizasyon işlemine tabi tutulacağı belirlenmiştir. Fiber
takviyeli kauçukları kalıplama aşamasında, tek bir çelik tüp kullanılmıştır. Dolayısıyla değişik
kalınlıklardaki numuneleri elde edebilmek için farklı çaplarda alüminyum miller
kullanılmıştır. Bu millerin üzerine, farklı kalınlıklarda kauçuk hamuru sarılmış ve bu sarılan
hamurun üzerine de değişik sayılarda fiber takviyeler yerleştirilmiştir. Çalışma kapsamında
hazırlanan numunelerde kullanılan kauçuk kalınlıkları ve fiberler ile ilgili bilgiler Çizelge
1’de verilmiştir. Ayrıca, çalışmada kullanılan doğal kauçuk hamurunun vulkanize olmamış
(sıcaklık ve basınç etkisi altında pişmemiş) hali ve naylon 6.6 fiberleri Şekil 1’de
görülmektedir. Fiberler, maruz kaldıkları kimyasal işlemler sayesinde, vulkanizasyon
işleminin ardından kauçuğa mükemmel şekilde yapışmaktadır. Dolayısıyla, kauçuk-fiber
arasında herhangi bir şekilde ayrılma-sıyrılma gibi durumlarla karşılaşılmamıştır.

Şekil 1. Vulkanize olmamış doğal kauçuk hamuru ve naylon 6.6 fiberleri
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan kauçuk kalınlıkları ve fiber bilgileri
Numune
No

A-1b

Her bir
Katmandaki
Fiber
Kauçuk
Malzemesi
Kalınlığı
(mm)
1.75
Naylon 6.6

Her bir
Katmandaki
Fiber Sayısı

Fiber
Katman
Sayısı

Fiber Fiber
Çapı Dizilim
(mm) Şekli

Fiber
Aralıklarının
Tamamlanması

7

2

0.7

Düz

Hayır

A-2b

1.75

Naylon 6.6

14

2

0.7

Düz

Hayır

A-3b

1.75

Naylon 6.6

28

2

0.7

Düz

Hayır

A-5b

1.75

Naylon 6.6

7

2

0.7

Düz

Evet

A-6b

1.75

Naylon 6.6

14

2

0.7

Düz

Evet

B-2b

0.5

Naylon 6.6

14

2

0.7

Düz

Hayır

Numune üretiminin kalıplama aşaması için; boyu 149.70 mm, çapı 34 mm ve et kalınlığı 3
mm olan çelik boru, ekseni boyunca tel erezyon makinesi ile kesilmiştir. Numunenin boyuna
sıkışmasını sağlamak için kullanılan boru ile birlikte, milin sağ ve sol uçlarını kapatarak
numunenin daha iyi bir şekilde sıkışmasını sağlayan ikişer adet plaka ve saplama
kullanılmıştır. Kesilen boru ile plakalar Şekil 2’de gösterilmiştir. Numune üretiminin son
adımı olan vulkanizasyon işleminde, gerekli basıncı sağlamak üzere kullanılan mengene ve
numunenin kalıplanmış hali Şekil 3’de gösterilmiştir. Mengene ve plakalar ile basınç altında
kalan numuneler fırın içerisinde 150 ℃’de 1 saat boyunca vulkanizasyon işlemine tabi
tutulmuştur.

Şekil 2. Kesilen boru ve plakalar

Şekil 3. Mengene ve numunenin kalıplanmış hali

ÜRETİLEN NUMUNELERİN TESTLERİ
Vulkanizasyon işleminin ardından su ile soğutulan numuneler, Şekil 4’te gösterildiği gibi,
hazırlanmış olan bağlantı elemanları vasıtasıyla deney düzeneğine bağlanmıştır. Şekil 4’teki
“B-2b” nolu numunenin her bir fiber katmanında 14 adet fiber bulunmakta ve toplam 2
katman fiberden oluşmaktadır. Bu numunedeki et kalınlığı ise yaklaşık 2.5 mm’dir. Şekil
4a’da numunenin basınç altında olmadığı durum, Şekil 4b’de ise 1.3 bar basınç altındaki
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durum görülmektedir. Numuneler her verilen basınç değerinde yaklaşık 20 saniye boyunca
sabit basınca tabi tutulmuştur ve değer okuma aşamasında 15. saniyedeki deplasman değerleri
göz önüne alınmıştır. Elde edilen basınç ve deplasman değerleri; veri toplama cihazı ve
bilgisayar yardımıyla ölçülmüştür.
Gerçekleştirilen testlerde sızdırmazlık sorunu yüzünden 4 bar üst sınır olarak seçilmiş ve
testler bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 4. “B-2b” nolu numune basınca maruz değilken ve aynı
numunenin 1.3 bar basınç altındaki görüntüsü
Hazırlanan numunelerin ölçüm boyları değişkenlik gösterebilmekle birlikte (hava kaçışını
engellemek ve numuneye havayı istenilen sabit basınçta verebilmek amacıyla numune
içerisine iki uçtan yerleştirilen kapakların çelik kelepçeler ile sıkıştırılması ve bu işlemin elle
gerçekleştirilmesinden dolayı) 110 mm seviyelerindedir.
B-2b nolu numunenin basınç-deplasman grafiği Şekil 5’te görülmektedir. Bu numunede,
basınç değeri 0.6-0.7 bar seviyelerine gelene kadar deplasman değeri kararlı olarak
değişmemektedir. Fakat 0.7 bar üzerindeki basınçlarda, düşük basınç değerlerindeki
durumlara göre deplasman değerlerinin çok arttığı ve düzgün bir şekilde yükseldiği
görülmektedir. Numune, verilen en yüksek basınç olan 1.3 bar altında, 5.5 mm’den fazla
kısalma göstermiştir. B-2b nolu numunenin basınç-deplasman grafiğine bakıldığında,
numuneneye verilen 1.6 bar basınca karşılık 8 mm’den daha fazla boyda kısalma meydana
geldiği görülmektedir. En ince numune olmasına karşılık bu numune 8 mm’den daha fazla
boyu kısalıp enine genişlemesine rağmen patlamadan 1.6 bar basınca dayanabilmiştir. B-2b
nolu numunenin ölçüm uzunluğu 116.63 mm’dir.
Gerçekleştirilen testlerde, pozitif çıkan deplasman değerleri numunenin ölçüm boyundaki
kısalmayı, negatif çıkan değerler ise ölçüm boyundaki uzamayı göstermektedir.
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Şekil 5. B-2b nolu numunenin basınç-deplasman grafiği
A-1b nolu numune ise her bir kauçuk katmanında 1.75 mm et kalınlığına (yani numunenin et
kalınlığı fiberleri de düşününce yaklaşık 6 mm seviyesindedir) sahiptir. Bu haliyle
bakıldığında, A-1b nolu numune, B-2b nolu numuneye göre oldukça kalın bir örnektir. Ayrıca
bu numunede (A-1b) 2 katman, 7’şer fiber kullanılmıştır. Kauçuk kalınlığının artmasından
dolayı daha yüksek basınç değerlerine dayanabilmesi beklenmektedir. Şekil 6’daki grafiğe
bakıldığında, yaklaşık 3 bar seviyelerine kadar boy uzama veya kısalma konusunda tam bir
dengenin söz konusu olmadığı görülmektedir. Fakat 3 barın üzerindeki basınç değerlerinde
dengeli bir deplasman değişimi görülmektedir. Aynı grafikte görüldüğü üzere, basınç değeri
olarak 4 bara kadar rahat bir şekilde dayanabilmiş ve boyunda az miktarda (0.3 mm) uzama
olmuştur. Bunun sebebi fiberlerin asıl olarak boy kısalmasına sebep olacak kadar etkin
olamaması ve öncelikle kauçuğun boy uzamasını engelleyerek patlamasına engel olmasıdır.
Yani, fiberler, numunenin boyunu kısaltabilecek kadar etkin rol oynamıyor, sadece basınçtan
kaynaklı kauçuğun şişerken aynı zamanda boyunun uzamasına bir miktar engel oluyor ve
numunenin mukavemetini arttırıyor. A-1b nolu numunenin fiber sayısı arttığında meydana
gelen durum ise A-2b nolu numunenin grafiğinden görülebilir. A-1b nolu numunenin ölçüm
uzunluğu 106.3 mm’dir.
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Şekil 6. A-1b nolu numunenin basınç-deplasman grafiği
A-2b
nolu
numune, A-1b
nolu numuneye
göre
farklı
olarak sadece fiber sayısının daha fazla olduğu (2 katman, 14’er fiber) bir örnektir.
Dolayısıyla aynı basınç altında daha etkin bir deplasman değişimi beklenmektedir (veya en
azından boyda uzama beklenmemektedir). Çünkü A-1b nolu numuneye nazaran fiberler
basınç altında etkin bir şekilde görev alacaktır. A-1b nolu numunede, fiberler, sadece
numunenin takviyesiz bir eksenel simetrik numune durumuna göre daha az boyunun
uzamasına ve daha az şişmesine katkıda bulunmuşlardır. Şekil 7’de görülen A-2b nolu
numunenin basınç-deplasman grafiğinde, 2.5-3 bar seviyelerine kadar bu numunede de
dengeye gelememe durumu görülmektedir. Fakat 3 bar’dan sonra artan basınç değerine
karşın, deplasmanda sürekli artma meydana gelmiştir. Ayrıca görülen deplasman değerleri B2b nolu numuneye göre oldukça küçük kaldığı için ve bu numune çok daha kalın olduğu için,
4 bar’ın üzerindeki basınç değerlerine de dayanabileceği söylenebilir. A-2b nolu numunenin
ölçüm uzunluğu 108.85 mm’dir.

Şekil 7. A-2b nolu numunenin basınç-deplasman grafiği
A-3b nolu numunenin basınç-deplasman grafiği Şekil 8’de görülmektedir. Bu numunede fiber
takviye sayısı arttırılmıştır (2 katman, 28’er fiber). Dolayısıyla, aynı basınç değerleri altında
A-2b numunesine göre boyda daha fazla deplasman beklenmektedir. Şekil 8’deki test
sonuçları incelendiğinde, 3 bar basınç altında 0.5 mm’den daha fazla deplasman meydana
gelmiştir. A-2b numunesi 3 bar basınca maruz kaldığında ise 0.05 mm’den daha düşük bir
deplasmana sahip olduğu görülmektedir. 4 bar basınç altında deplasman değerleri
karşılaştırılacak olursa, A-2b nolu numunenin boy kısalması 0.25 mm seviyelerinde iken A-3b
nolu numunenin boy kısalmasının ise 3 mm’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
A-3b nolu numunede fiberler etkin bir şekilde farklılık meydana getirmektedir. A-3b nolu
numunenin ölçüm uzunluğu 116.93 mm’dir.
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Şekil 8. A-3b nolu numunenin basınç-deplasman grafiği
A-5b nolu numune çift katman 7’şer fiber takviye ile güçlendirilmiştir. A-5b nolu numune
önceki numunelere göre farklı olarak bir katmanda 7 fiber yerleştirildikten sonra üzerine
kauçuk sarılıp ardından 2. katman fiberler yerleştirilirken ilk katmandaki fiberlerin olduğu
kısımlara değil de, boşluklara gelecek şekilde fiber takviyeler yerleştirilmiştir ve bunun
deplasmana olan etkisi incelenmiştir. Şekil 9’da A-5b nolu numunenin basınç-deplasman
grafiği verilmiştir. A-5b nolu numunenin özellikleri incelendiğinde A-1b nolu numune ile
karşılaştırılabileceği görülmektedir. İki numune sadece fiber konum yerleşimi olarak farklılık
göstermektedir. A-5b nolu numune 2 bar basınç seviyesine kadar fazla bir deplasman
göstermezken, bu değerin üzerindeki basınç değerlerinde boy uzaması çok daha fazla
olmuştur. A-1b nolu numune ile karşılaştırılacak olursa, örneğin 3.5 bar değeri için, A-5b nolu
numunenin boyu 1 mm’ye yakın uzarken, A-1b nolu numunenin boyu ise 0.1 mm’ye yakın
uzamıştır. A-5b nolu numunenin ölçüm uzunluğu 113.36 mm’dir.

Şekil 9. A-5b nolu numunenin basınç-deplasman grafiği
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A-6b nolu numunenin basınç-deplasman grafiği Şekil 10’da görülmektedir. Bu numune 2
katman, 14’er fiber ile takviyelendirilmiştir. A-6b numunesi yine A-5b numunesinde olduğu
gibi, fiberler arası boşluk kalan kısımlar diğer katmanda takviyelendirilerek üretim
gerçekleştirilmiştir. Şekil 10’da 2.5 bar basınç değerine kadar dengeli bir davranış söz konusu
değildir. Ancak 2.5 bar’ın üzerindeki basınç değerlerinde fiberlerin, numunenin deplasman
davranışında etkin şekilde rol oynayarak boyca kısalmayı sağladığı görülemektedir. Ayrıca A2b numunesi ile de karşılaştırıldığında boydaki kısalmanın daha fazla olduğu görülmektedir.
Bu ise, 2. fiber katmanına takviyeler yerleştirilirken 1. katmanda boşluk kalan kısımların üst
katmanda doldurulmasından kaynaklanmaktadır. A-6b nolu numunenin ölçüm uzunluğu
112.17 mm’dir.

Şekil 10. A-6b nolu numunenin basınç-deplasman grafiği
SONUÇLAR
Bu çalışmada fiber takviyeli eksenel simetrik kauçukların mekanik davranışları incelenmiştir.
Bu incelemeler gerçekleştirilirken sızdırmazlık durumları göz önünde bulundurularak 4 bar
üst sınır olarak belirlenmiştir. En ince et kalınlığına sahip olan B-2b nolu numunede 1.6 bar
basınç altında 8 mm’den daha fazla boy kısalması meydana gelmiştir. Dolayısıyla
sızdırmazlık durumları daha da iyileştirilirse, en ince numune olan B-2b nolu numunede dahi
8 mm civarı boy kısalması ve dolayısıyla çapta meydana gelen genişlemeye rağmen
patlamadan dayanabildiğinden dolayı, bu numuneden çok daha kalın olan diğer örneklerin
daha yüksek basınçlara dayanabileceği aşikardır. Fiber takviyelerin etkisi özellikle 14’er ve
daha fazla sayıda fiberin kullanıldığı numunelerde boy kısalması şeklinde görülmüştür.
Ayrıca 2. katmandaki fiber boşluklarının tamamlandığı örnekler olan A-5b ve A-6b nolu
numunelerin deplasman değerleri, sırasıyla karşılaştırıldıkları A-1b ve A-2b numunelerine
göre daha yüksek çıkmıştır.
KAYNAKLAR
[1]

F. Daerden, D. Lefeber, Pneumatic artificial muscles: actuators for robotics and
automation, European Journal of Mechanical and Environmental Engineering. 47
(2002) 11-21.
21. Ulusal Mekanik Kongresi

359

Karaca, Oral ve Erbil

[2]

K.C. Wickramatunge, T. Leephakpreeda, Study on mechanical behaviors of
pneumatic artificial muscle, International Journal of Engineering Science. 48 (2010):
188-198. doi:10.1016/j.ijengsci.2009.08.001.

[3]

N. Saga, T. Nakamura, K. Yaegashi, Mathematical model of pneumatic artificial
muscle reinforced by straight fibers, Journal of Intelligent Material Systems and
Structures. 18 (2007) 175-180. doi:10.1177/1045389X06063462.

[4]

Y. Gong, C. Ren, X. Wang, B. Zhang, Development and performance analysis of the
flexible pneumatic artificial muscle, 23rd International Conference on Mechatronics
and Machine Vision in Practice, Nanjing-Jiangsu, China, (2016), 110-115.
doi:10.1109/M2VIP.2016.7827280.

[5]

A.L. Visan, N. Alexandrescu, I. Nita, An application of finite element modeling to
pneumatic artificial muscle from Festo, Advanced Materials Research, 463 (2012)
818-821. doi:10.4028/www.scientific.net/amr.463-464.818.

[6]

B. Verrelst, R.V. Ham, B. Vanderborght, D. Lefeber, F. Daerden, M.V. Damme,
Second Generation Pleated Pneumatic Artificial Muscle and Its Robotic Applications,
Advanced Robotics, 20 (2006) 783-805. doi:10.1163/156855306777681357.

[7]

D. Villegas, M.V. Damme, B. Vanderborght, P. Beyl, D. Lefeber, Third–Generation
Pleated Pneumatic Artificial Muscles for Robotic Applications: Development and
Comparison with McKibben Muscle, Advanced Robotics, 26 (2012), 1205-1227.
doi:10.1080/01691864.2012.689722.

[8]

N. Saga, T. Nakamura, J. Uehara, T. Iwade, Development of Artificial Muscle
Actuator Reinforced by Kevlar Fiber, IEEE International Conference on Industrial
Technology, Bankok, Thailand, 2002: s. 950-954.

[9]

Y. Gong, C. Ren, X. Wang, B. Zhang, Development and Performance Analysis of the
Flexible Pneumatic Artificial Muscle, 23rd International Conference on Mechatronics
and Machine Vision in Practice (M2VIP), Nanjing, China, 2016.

[10]

Y.-L. Park, R.J. Wood, Smart Pneumatic Artificial Muscle Actuator with Embedded
Microfluidic Sensing, SENSORS, (2013) IEEE, Baltimore, MD, USA.
doi:10.1109/ICSENS.2013.6688298.

[11]

N. Saga, S. Chonan, Control Performance of Pneumatic Artificial Muscle, Smart
Structures, Devices, and Systems III, Adelaide, Australia, 2006.

[12]

N. Saga, T. Nakamura, K. Yaegashi, Mathematical Model of Pneumatic Artificial
Muscle Reinforced by Straight Fibers, Journal of Intelligent Material Systems and
Structures, 18 (2007) 175-180. doi:10.1177/1045389X06063462.

360

21. Ulusal Mekanik Kongresi

21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
02 - 06 Eylül 2019, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

THE INFLUENCE OF INHOMOGENEOUS INITIAL STRESSES ON THE
DISPERSION OF AXISYMMETRIC LONGITUDINAL WAVE
PROPAGATING IN THE HOLLOW CYLINDER
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ABSTRACT
The present paper studies the influence of the inhomogeneous initial stresses in the hollow
cylinder caused by the internal and external hydrostatic pressure on the dispersion of the
axisymmetric longitudinal wave propagating in this cylinder. The investigations are based on
the results obtained in the paper [1] by the authors, according to which, the problem considered
is formulated by employing three-dimensional linearized theory elastic waves in bodies with
initial stresses. For solution to this problem the discrete-analytical solution method is employed.
Numerical results on the influence of the initial stresses on the dispersion curves are presented
and discussed.
Keywords: inhomogeneous initial stresses, wave dispersion, axisymmetric longitudinal waves,
hollow cylinder
INTRODUCTION
The review and consideration of the wave propagation the hollow cylinder and compound
cylinder with initial stresses have been made in the monograph [2] and others listed therein.
However, in these investigations it has been assumed that the initial stresses are the
homogeneous ones. This is because to solve the corresponding problems for inhomogeneous
initial stresses cases is very difficult and therefore there are a few investigations one of which
was made in the paper [1] in which it was studied the influence of the inhomogeneous initial
stresses on axisymmetric longitudinal wave propagation in the bi-layered hollow cylinder. In
the present paper it is considered the particular case, i.e. the case where the material of the
cylinder is homogeneous one and the considerable attention is focuced on the analyses of the
corresponding numerical results.
FIELD EQUATIONS AND PROMLEM FORMULATION
We consider hollow cylinder (Fig. 1a) and associate the cylindrical system of coordinates Or z
with the central axis of this cylinder and assume that in the initial state the cylinder is loaded
with the internal ane external pressures with intensity pi and po (Fig. 1b) respectively which
0
0
causes the corresponding initial stresses. These initial stresses we denote by  rr
(r ) ,  
(r ) ,
0
0
0
 zz
(r )  ( rr
(r )   
(r )) the expressions for which can be found in any textbooks regarding
the theory of elasticity. Thus, within this framework, it is assumed that the axisymmetric
longitudinal wave propagates in this cylinder and it is required to determine how these initial
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stresses act on the dispersion of this wave. For making the corresponding investigations we use
the following three-dimensional linearized equations of motion of the elastic bodies with initial
stresses.
 t rr  t zr 1
 2 u r t rz 1
t
 2u z
,
,

 ( t rr  t )  
 t rz  zz  
r
z
r
r
r
z
t 2
t 2

(1)

where
0 (r )
trr   rr   rr

ur
0 (r ) u z , t     0 (r ) ur ,
, trz   rz   rr



r
r
r

0 (r )
t zr   zr   zz

ur
0 ( r ) u z .
, t zz   zz   zz
z
z

(2)

Fig. 1. Sketch of the hollow cylinder (a) and of the external forces (b) which cause the
initial stresses
Note that in (1) and (2) the conventional notation is used and we add to the foregoing equations
the corresponding elasticity and geometrical relations:

 ( jj)  ( rr     zz )  2( jj ) , ( jj )  rr ;  ; zz ,  rz  2  rz ,
ur
u
u
u 
1  u
,   r ,  zz  z ,  rz   r  z  .
(3)
r
r
z
2  z
r 
We assume that on the inner and outer face surfaces of the cylinder the following conditiona
are satisfied.

 rr 

t rr

rR

 0 , t rz

rR

 0 , trr

r Rh

 0 , trz

r Rh

0.

(4)

This completes the formulation of the problem for solution to which the discrete analytical
solution method developed in [1] is employed.
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NUMERICAL RESULTS
Assume that   0.25 and h / R  0.2 and consider dispersion curves obtained for various
values of the ratios po /  and pi /  . These dispersion curves are given in Fig. 2 from which
follows that the inhomogeneous initial stresses not only quantitatively but also qualitatively
influence on the character of these curves. Moreover, in the presented work, it is also considered
numerical results obtained for various values of the ratio h / R and it is made detail analyses of
these results.

Fig. 2. The influence of the inhomogeneous initial stresses on the character of the
dispersion curves
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ABSTRACT

The paper deals with the study of the forced vibration of the hydro-elastic system consisting of
the anisotropic plate, compressible viscous fluid and rigid wall. The plate motion is described
within the scope of the exact equations of the linear elastodynamics and the fluid flow is
described by the linearized Navier-Stokes equations. The aim of the presented investigations is
to determine how the plate material anisotropy acts on the pressure and fluid velocity field on
the interface plane between the fluid and plate. Numerical results on the mentioned quantities
are presented and discussed.
Keywords: anisotropic plate, compressible viscous fluid, viscosity, barotropic, interface
pressure.
INTRODUCTION
The review of the investigations related to the plate + fluid interaction is given in the paper [1]
from which follows that the main attention in these investigations is focused on the case where
the plate material is isotropic. However, the application of the composite materials in the
constructions of the shipbuilding and other related branches of the modern industry requires to
investigate the corresponding plate + fluid interaction problems for the cases where the material
of the plate is composite (anisotropic) one. According to this statement, in the present paper, it
is made the attempt in this field and it is investigated the time-harmonic forced vibration of the
hydro-elastic system consisting of the anisotropic plate, compressible viscous fluid and rigid
wall. Note that the corresponding problem related to the isotropic plate case has been studied
in the paper [2].
FIELD EQUATIONS AND PROBLEM FORMULATION
Consider the hydro-elastic system consisting of anisotropic plate, compressible barotropic
viscous fluid and rigid wall and assume that on the plate the point-located time-harmonic force
acts. The scetch of this system is show in Fig. 1, according to which the Cartesian coordinate
system Ox1x2 is assosiated with the upper face plane of the plate. Assume that the material of
364
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the plate is orthotropic the elastic symmetry axis of which coincide with the axes Ox1 , Ox2 and
Ox3 , where the Ox3 axis direction is perpendicular to the Ox1 x2 plane and therefore does not
illustrated in Fig. 1.

Fig. 1 The sketch of the hydro-elastic system consisting of the orthotropic elastic plate,
compressible viscous fluid and rigid wall
Thus, within the scope of the foregoing statements, we attempt to investigate the forced
vibration of the system under the plane-strain state in the plate and in the plane-parallel flow of
the fluid. We make this investigations by employing the following governing field equations.
Equation of motion of the plate.
11 12
 2u1 12  22
 2u2


,


.
x1
x2
x1
x2
t 2
t 2

(1)

Elasticity relations.
11  a1111  a12 22 ,  22  a1211  a22 22 , 12  2G1212 ,

(2)

where
a 11 

A22
A11 A22 

A11 

2
A12

, a 12 

A12
A11 A22 

2
A12

, a 22 

A11

2
A11 A22  A12

,

1  1331
  1332
1   23 32
, A12   12
, A22 
,
E1
E1
E1
13 E1   31E3 ,  21E2  12 E1 , 32 E3   23 E2 .

(3)

Strain-displacement relations.

11 

1  u u 
u1
u
,  22  2 , 12   1  2  .
2  x2 x1 
x1
x2

(4)

This completes the governing field equations describing the motion of the plate and in (1) – (4)
the conventional notation is used.
Now, according to [3], we write the governing field equations, i.e. the linearized Navier-Stoces
equations for describing of the fluid flow.
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(5)

In (5) the conventional notaion is used.
We add to these equations the following boundary and compatibility conditions.
 21 x

2 0

 0 , v2
0,
 0 ,  22 x 0   P0eit , v1
2
x2 hhd
x2 hhd
u1
u2
 v1
,
 v2
,
x2  h
x2  h
t x  h
t x  h
2
2

 21 x

2 h

 T21

x2 h

,  22 x h  T22
.
2
x2 h

This completes the formulation of the problem.

b
a
Fig 2. The influence of the ratio E1 / G12 on the frequency response of the dimensionless
interface stress T22 h / P0 in the case where  t  0 , k1  k2  1 , E1 / E2  1.5 under hd / h  2 (a)
and 3 (b)
NUMERICAL RESULTS
Assume that the material of the fluid is Glycerin with viscosity coefficient  (1)  1,393 kg (m  s )
, density 0(1)  1260 kg m3 and sound speed a0  1927 m s (Guz ( 2009)) and introduce the
notation

  0(1) k1 , c2 a0  k2 , G12  (c2 ) 2  and consider numerical results related to the

frequency response of the interface pressure, i.e. to the dependence between T22 h / P0 and 
obtained in the case where E3  E3 and illustrated the influence of the ratio E1 / G12 on these
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response. The mentioned results are given in Fig. 2 in the case where  t  0 , k1  k2  1 ,
E1 / E2  1.5 under hd / h  2 (a) and 3 (b). Note that in Fig. 2 these results are given not only
for the viscous fluid case but also for the corresponding inviscid fluid case. It follows from
these results that with decreasing of the shear modulus of the plate material it can be decreased
the fluid pressure between the plate and fluid interface plane. In the present work many similar
type results are obtained and analyzed, according to which, it can be made the corresponding
recommendation for engineering applications.
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ABSTRACT
Under “gyroscopic effect”, it is understood the effect which appears as a result of the
simultaneous oscillation and moving of the load. This effect is also expressed as the nonsymmetric distribution of the stresses with respect to the oscillating-moving load acting point.
Within this framework in the present paper, it is studied the mentioned effect on the interface
stress distributions in the system consisting of the hollow cylinder and surrounding elastic
medium in the case wherein the interior of the cylinder the oscillating-moving ring load acts.
The mathematical formulation of the problem is made within the scope of the exact equations
and relations of the linear elastodynamics and the axisymmetric state is considered. Numerical
results illustrating the “gyroscopic effect” on the interface distribution are presented and
discussed.
Keywords: gyroscopic effect, oscillating-moving load, interface stresses, surrounding medium,
hollow cylinder
INTRODUCTION
The forced vibration of the hollow cylinder surrounding with the elastic medium under action
in the interior of the cylinder the time-harmonic ring forces has been studied in the paper [1].
The corresponding problem for the dynamics of the moving ring load is considered in the paper
[2]. Finally, the dynamics of the oscillating-moving load acting in the interior of the hollow
cylinder surrounding with elastic medium has been investigated in the paper [3]. In all these
papers the axisymmetric case is considered and the problem formulations are made with
employing the exact equations and relation of the linear elastodynamics. In the present work,
we attempt to develop the investigations carried out in the paper [3] and to make a detailed
analysis of the “gyroscopic effect” on the distribution of the interface stresses with respect to
the axial coordinate.
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FIELD EQUATIONS AND PROBLEM FORMULATION
Consider the system “hollow cylinder + surrounding medium” the sketch of which is sllustrated
in Fig. 1 and assume that in the interior of the cylinder the time-harmonic moving ring load act.
It is reqired to determine the stress-strain state in this system by the use of the following exact
equations and relations of the linear elastodynamics.

Fig. 1. The sketch of the system under consideration and the oscillating moving ring load
Equations of motion:
(k )
(k )
 rr
 ( k ) 1 ( k )
 2ur( k )  rz
 (k ) 1 (k )
 2uz(k )
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Strain-displacement relations:
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In (1) – (3) the conventonal ̀ notaton ̀ s ̀ used and k  1, 2 , the quant t es .nd cated by the upper
ndex (2) (by the upper ndex (1)) relate to the hollow cyl nder (to the surround ng elast c
med um).
We add to these equat ons the follow ng boundary and contact cond t ons:
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Note that V and  n (4) are the veloc ty and v brat on frequency of the mov ng load
respect vely.
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Th s compltes the formulat on of the problem wh ch s solved by ntroduc ng the mov ng
ccord nate system and the exponent al Four er transforms. The or g nals of these transforms are
found numer cally. Th s solut on procedure s deta led n the paper [3].

NUMERICAL RESULTS
We introduce the notation    h c2(2) and c  V c2(2) , where c2(2)   (2) /  (2) and cons der the

d str but on of the nterface normal stress

(1)
(2)
 rr ( z )   rr
( R, z )   rr
( R, z )

(8)

with respect to the z / h in the case where E (1) E (2)  0.5 ,  (1)  (2)  0.5 ,  (1)   (2)  0.3 . Th s
d str but on s g ven n F g. 2 for the cases where h / R  0.2 (F g. 2a) and h / R  0.1 (F g. 2 b)
wh ch are constructed for var ous values of the d mens onless mov ng veloc ty c and
d mens onless osc llat ng frequency  of the external load.

a
Fig.2. Distribution of the interface normal stress  rr with respect to the axial

b

coordinate z / h obtained for various oscillation frequencies  of the moving load in the
case where the load moving velocity is c  0.3 under h R  0.2 (a), 0.1 (b)
It follows from these graphs that the ment oned d str but on s non-symmetr c w th respect to
the po nt z / h  0 where z s the ax al coord nate n the mov ng coord nate system wh ch s
determ ned as z  z0  Vt where z0 s the ax al coord nate of the po nd n the f xed coord nate
system. Thus, t follows from F g. 2 that an ncrease n the values of the osc llat on frequency
 causes to increase the difference between the stress state appearing before and ahead of the
oscillating moving load. This difference is caused, namely, by the mentioned “gyroscopic
effect”. In the presented work t s cons dered many such numer cal results and analysed n th s
context.
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PİEZOELEKTRİK SANDVİÇ DİKDÖRTGEN KALIN PLAĞIN
DELAMİNASYON BURKULMA MODUNA ÇEŞİTLİ GEOMETRİK VE
MALZEME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ
Fatih Aylikci1, Nazmiye Yahnioglu2
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ABSTRACT
In this study, buckling delamination problems of PZT/Metal/PZT sandwich rectangular thick
plate containing twin parallel edge cracks or twin embedded cracks between the layers are
examined within the scope of boundary and contact conditions under the effect of uniaxial
static pressure acting on two opposite sides along the direction of cracks. The considered
problems are mathematically modelled by the three-dimensional electro-elasticity theory in
the framework of the piecewise homogeneous body model and solved numerically using
three-dimensional finite elements method. The “initial imperfection criterion” [1] is used to
determine the critical buckling delamination force of this PZT/Metal/PZT sandwich
rectangular thick plate. In the investigations, It has been determined that this plate has
different buckling modes due to the value of some problem parameters. It will be tried to
explain the effects of various geometrical and material parameters and interactions of
electrical and mechanical fields on the buckling mode of the plate.
Keywords: PZT sandwich thick plate, 3D FEM, buckling delamination, edge crack, embedded
crack, critical force, buckling mode, surface wrinkles
ÖZET
Bu çalışmada, tabakalar arasında birbirine paralel ve özdeş kenar çatlaklar veya iç çatlaklar
içeren PZT/Metal/PZT sandviç dikdörtgen kalın plağın, çatlaklar doğrultusunda karşılıklı iki
kenarından etki eden tek eksenli statik basınç kuvveti etkisinde, plağın delaminasyon
burkulması problemleri, ele alınan sınır ve temas koşulları çerçevesinde incelenmiştir. Ele
alınan problemler, üç boyutlu elektro-elastisite teorisi ile parçalı homojen cisim modeli
çerçevesinde matematiksel olarak modellenmiş ve üç boyutlu sonlu elemanlar kullanılarak
sayısal olarak çözülmüştür. Bu PZT/Metal/PZT sandviç dikdörtgen kalın plağa ait kritik
delaminasyon burkulma kuvvetinin belirlenmesinde “küçük başlangıç eğinti kriteri” [1]
kullanılmıştır. İncelemelerde, ele alınan bu plağın farklı parametre değerleri için farklı
burkulma modlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Ele alınan plağın burkulma mod
değişimlerine, plağa ait çeşitli geometrik ve malzeme parametreleri ile elektriksel ve
mekaniksel alanların karşılıklı etkileşimlerinin etkileri belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: PZT sandviç kalın plak, 3B SEY, delaminasyon burkulma, kenar çatlak, iç
çatlak, kritik kuvvet, burkulma modu, yüzey kırışıklıkları
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GİRİŞ
Çokkatlı (tabakalı) kompozit malzemelerde veya bunlardan imal edilen yapı elemanlarında
çeşitli dış etkiler altında, bu tabakaların birbirinden ayrılması yani, delaminasyon/
delaminasyon burkulma problemleri, bu tür malzemelerin veya yapı elemanlarının yük
taşıma kapasitelerinin belirlenmesi için yapılan teorik ve deneysel araştırmaların temel
konularından biridir. Piezoelektrik (PZT) malzemeden yapılmış plak, kiriş gibi yapı
elemanlarının delaminasyon burkulma problemleri ile ilgili literatürde az sayıda inceleme
bulunmaktadır. Çatlak içeren çeşitli PZT şerit-plak veya ince plaklar için çeşitli mekaniksel
ve/veya elektriksel yükler etkisinde oluşan delaminasyon burkulma problemlerinin ele
alındığı bazı çalışmalar [2], [3], [4], [5] olarak verilebilir. Bu alanda elektro-elastisite
teorisinin kesin denklemleri çerçevesinde matematiksel olarak modellenen delaminasyon
burkulma problemleri PZT şerit-plaklar için [6]’da ve eksenel simetrik PZT kalın plaklar için
[7]’de incelenmiştir. [8]’de ise ara yüzeylerinde iki adet birbirine paralel bant çatlak içeren
PZT/Metal/PZT sandviç dikdörtgen kalın plağın üç boyutlu delaminasyon burkulma
problemleri incelenmiştir.
Bu çalışmada, ele alınan piezoelektrik sandviç dikdörtgen kalın plağın, tabakaları arasında
birbirine paralel ve özdeş kenar veya iç çatlakların olduğu kabul edilmiştir. Çatlaklar
doğrultusunda tek eksenli dış basınç kuvveti etkisinde plağın delaminasyon burkulma
problemleri, üç boyutlu elektro-elastisite teorisi ve parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde
modellenmiştir. Elde edilen bu matematiksel modellerin çözümü, üç boyutlu sonlu elemanlar
yöntemi kullanılarak, tarafımızdan yapılan algoritma ve programlar yardımıyla, sayısal olarak
yapılmıştır. Ele alınan bazı sınır ve temas koşulları altında çatlak civarında oluşan
delaminasyon burkulma modlarına, plağa ait çeşitli geometrik ve malzeme parametreleri ile
elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı etkileşimlerinin etkileri araştırılmış ve
tartışılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Ele alınan problemlerin matematiksel modeli, üç boyutlu Elektro-Elastisite teorisinin kesin
alan denklemleri kullanılarak, parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde yapılmıştır.
Sandviç kalın plağın geometrisi ve yükleme durumu ile katmanlar arasında dikdörtgen kenar
çatlaklar veya dikdörtgen iç çatlaklar içermesi durumları sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2 de
verilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 1. Kenar çatlaklar içeren kalın plakta yükleme durumu ve plak geometrisi
(a) Çözüm bölgesinin tamamı (b) Çözüm bölgesinin 1/4’lük kısmı
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Şekil 2. İç çatlaklar içeren kalın plakta yükleme durumu ve plak geometrisi
(a) Çözüm bölgesinin tamamı (b) Çözüm bölgesinin 1/8’lik kısmı
Ele alınan sınırdeğer probleminin çözüm bölgesi,

   1   2   3  SL  SU

(1)

burada,

 1  0  x1  1;0  x2  hF ; 0  x3   3  ,
 2  0  x1  1; hF  x2  hF  hC ;0  x3   3  ,

(2)

 3  0  x1  1; hF  hC  x2  h; 0  x3   3  ,
plağın kenar çatlak içermesi durumunda,
S L  (1  10 ) / 2  x1  (1  10 ) / 2; x2  hF  0;0  x3   30  ,
SU

 (1  10 ) / 2  x1  (1  10 ) / 2; x2  hF  hC  0;0  x3   30  ,

(3)

plağın iç çatlak içermesi durumunda ise
S L  (1  10 ) / 2  x1  (1  10 ) / 2; x2  hF  0;( 3   30 ) / 2  x3  ( 3   30 ) / 2 ,
SU  (1  10 ) / 2  x1  (1  10 ) / 2; x2  hF  hC  0;( 3   30 ) / 2  x3  ( 3   30 ) / 2

(4)

dir. (1)’de 1,  2 ve 3 ’ler sırasıyla alt, orta ve üst katmanları (tabakaları); S L ( SU ) alt ve
orta (orta ve üst) tabakalar arasında yer alan çatlağın alt (üst indis “-“ yani, S L ( SU ) ) ve üst
(üst indis “+“ yani, S L ( SU ) ) yüzeylerini temsil etmektedir (Şekil 1-Şekil 2).
Dış tabakaları ile orta tabakası arasında paralel özdeş dikdörtgen çatlaklar içeren PZT
dikdörtgen sandviç kalın plak için (1) çözüm bölgesinde sağlanan yönetici denklemler, her
rn (n  1, 2,3) katman için,
K (jirn )
x j

 0,

D (j rn )
x j

 0,


u ( rn ) 
( rn ) ( rn )
K (jirn )  T jk( rn )   ik  i   M (jirn ) , Di( rn )  eikl
skl   ik( rn ) Ek( rn )
xk 


1  u ( rn ) u ( rn ) u ( rn ) ui( rn ) 
( rn ) ( rn )
( rn ) ( rn )
Tij( rn )  cijkl
skl  ekij
Ek , skl( rn )   k  l  i

xk
xl xk 
2  xl
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1
 ( rn )


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



(5)

olarak verilebilir. (5)’de i; j; k ; l  1, 2,3 için T jk , gerilme tansörü bileşenini; M ji , Maxwell
gerilme tansörü bileşenini; u i , mekanik yerdeğiştirme vektörü bileşenini; Di , elektriksel
yerdeğiştirme vektörü bileşenini; skl , Green şekildeğiştirme tansörü bileşenini; eikl ,
piezoelektrik sabitini; cijkl , elastik sabitini;  ik , dielektrik sabitini; Ekl , elektrik alan
bileşenini ve  , elektriksel potansiyeli temsil etmektedir. Ayrıca  0 boşluğun elektriksel
geçirgenliğini ve  ij Kronecker sembolünü göstermektedir.
Ele alınan plağın mekaniksel büyüklüklere göre sınır koşulları; plağın kenar çatlak içermesi
durumunda üç yanal yüzeyinden basit mesnetli, iç çatlak içermesi durumunda ise tüm yanal
yüzeylerinden basit mesnetli ve her iki durum için de sadece x1  0; 1 yüzeylerinden statik
dış basınç kuvvetine maruz olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca, plağın alt/üst ve çatlak
yüzeylerinden herhangi bir dış kuvvetin etki etmediği kabul edilmektedir. Buna göre
mekaniksel büyüklüklere göre sınır koşulları;
Plağın kenar çatlak içermesi durumunda,
u2( rn ) |x1 0;1  0, u2( rn ) |x3  3  0, K11( rn ) |x1 0  K11( rn ) |x1  1  p, K13( rn ) |x1 0;1  0
K 31( rn ) |x3 0; 3  K 33( rn ) |x3 0; 3  K 32( rn ) |x3 0  0, K 2( ir3 ) |x2  h  K 2( ir1 ) |x2 0  0,

(6)

K (jir3 ) |S  n jU  K (jir2 ) |S  n jU  0, K (jir2 ) |S  n jL  K (jir1 ) |S  n jL  0, i; j  1, 2,3
U

U

L

L

ve plağın iç çatlak içermesi durumunda,

u2( rn ) |x1 0;1  0, u2( rn ) |x3 0; 3  0, K11( rn ) |x1 0  K11( rn ) |x1 1  p, K13( rn ) |x1 0;1  0
K 31( rn ) |x3 0; 3  K 33( rn ) |x3 0; 3  0, K 2( ir3 ) |x2  h  K 2( ir1 ) |x2 0  0,

(7)

K (jir3 ) |S  n jU  K (jir2 ) |S  n jU  0, K (jir2 ) |S  n jL  K (jir1 ) |S  n jL  0
U

U

L

L

olarak verilebilir. Ele alınan PZT dikdörtgen plağın (PZT levhaların) tüm yanal yüzeylerinde
elektrik potansiyelin sıfır olduğu yani, levhanın yanal yüzeylerinin yalıtkan olduğu kabul
edilmektedir. Ancak PZT levhaların üst ve alt yüzeylerinden Ox2 doğrultusundaki elektriksel
yerdeğiştirmenin sıfır olduğu kabul edilmiştir. İlave olarak çatlakların içinin boş yani
vakumlu olduğu kabul edilmiştir. Bu kabullere ait elektriksel büyüklüklere göre sınır
koşulları;

 ( r ) |x 0;  0,  ( r ) |x 0;  0, D2( r ) |x 0  D2( r ) |x  h  0,
n

D

1

( r3 )
j
SU

|

n

3


jU

D

3

1

n

1

3

( r2 )
j
SU

|

n


jU

2

 0, D

2

( r2 )
j
S L

n  D (j r1 ) |S  n jL  0

|


jL

(8)

L

dır. Mekaniksel ve elektriksel büyüklüklere göre sandviç kalın plağın tabakaları arasında ideal
temas koşullarının sağlandığı yani,
K 2( ir1 ) |x2  hF  K 2( ir2 ) |x2  hF , ui( r1 ) |x2  hF  ui( r2 ) |x2  hF ,
K 2( ir2 ) |x2  hF  hC  K 2( ir3 ) |x2  hF  hC , ui( r2 ) |x2  hF  hC  ui( r3 ) |x2  hF  hC ,

 ( r ) |x  h   ( r ) |x  h , D2( r ) |x  h  D2( r ) |x  h ,
1

2

2



( r2 )

1

2

F

|x2  hF  hC  

( r3 )

F

2

2

2

F

( r2 )
2
x2  hF  hC

|x2  hF  hC , D

|

F

 D2( r3 ) |x2  hF  hC
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olduğu kabul edilmektedir.
Dolayısıyla, ele alınan sınırdeğer problemleri, dış katmanları piezoelektrik, orta katmanı metal
malzemeden yapılmış ve katmanlar arasında; i) paralel iki adet kenar (Problem 1: (1)-(3), (5)
(6), (8), (9)) veya ii) paralel iki adet iç çatlak (Problem 2: (1), (2), (4), (5), (7)-(9)) içeren
piezoelektrik sandviç dikdörtgen kalın plağın, karşılıklı iki kenarından düzgün yayılı statik dış
basınç kuvveti etkisinde çatlaklar civarında oluşan delaminasyon burkulma problemlerini
temsil etmektedir. Ele alınan problemler nonlineer problemlerdir. Bu nonlineer problemlerin
çözümü lineerleştirme işlemleri sonucunda, lineer seri-sınırdeğer problemlerinin çözümüne
indirgenir [9]. [9] çalışmasına dayanarak, aranan büyüklükler boyutsuz küçük parametre olan
 ’a göre seri formda aşağıdaki gibi yazılabilir:



( rn )
ij









;  ij( rn ) ; ui( rn ) ; Di( rn ) ; Ei( rn ) ;  ( rn )    q  ij( rn ), q ;  ij( rn ),q ; ui( rn ),q ; Di( rn ), q ; Ei( rn ), q ;  ( rn ), q ,   1. (10)
q 0

(10) ifadeleri (5)-(9)’da 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 olarak isimlendirilmişlerdir. Ele alınan
delaminasyon burkulma probleminin çözümü, (10) 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, (10) yardımıyla elde edilen seri-sınırdeğer
problemlerinden sadece sıfırıncı ve birinci yaklaşımın çözülmesi yeterlidir [9]. O nedenle her
iki problem için (10) yardımıyla elde edilen seri sınırdeğer problemlerinden sadece, ilk iki
yaklaşımın çözümü yapılacaktır.
Belirtelim ki, (10) yardımıyla elde edilen seri sınırdeğer problemlerinin (yaklaşımlarının) her
biri, kendisinden önceki tüm yaklaşımlara ait büyüklükleri içermektedir. Bu nedenle
birbirlerinden bağımsız çözülemezler. Yaklaşımlar, sıfırıncı yaklaşımdan başlayarak ardışık
olarak çözülmelidirler. Sıfırıncı yaklaşıma ait sınırdeğer problemi, bilinen mekaniksel ve
fiziksel görüşler kullanılarak yapılan kabuller altında analitik olarak çözülebilmektedir [8],
[9]. Bu nedenle sıfırıncı yaklaşım analitik olarak çözülmüştür.
Birinci 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
( rn ),1
( r ),1
( r ),1 u ( rn ),1

3

u
( rn ),1 ( rn ),1 ( rn ),1 ( r ),1 
( rn ),1 ui n
( rn )  n
1
j

k
  u1 , u2 , u3 , n      Gijkl
Rijk

x j
xl
xi
xk

 n 1   2
n
( r ),1

1 (rn )  n

2 ij
xk
(2),0

 T11

S L

(3),0
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 d  n   T11(1),0

S L


f  ( x1 ) (1),1
u
dx dx 
x1 1 x2 hF 0 1 3

f  ( x1 ) (2),1
f  ( x1 ) (2),1
u1
dx1dx3   T11(2),0
u
dx dx 
x2  hF  0
x1
x1 1 x2  hF  hC 0 1 3
S
U

 T11

SU

( r ),1 

 n
xl

f  ( x1 ) (3),1
f  ( x1 ) (1),1

u1
dx1dx3   D1(1),0
dx1dx3 
x2  hF  hC  0
x2  hF 0
x1
x1
S
L
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(2),0
 D1

S L

f  ( x1 ) (2),1
f  ( x1 ) (2),1


dx1dx3   D1(2),0
dx1dx3 
x2  hF  0
x2  hF  hC  0
x1
x1
S
U

(3),0
 D1

SU

f  ( x1 ) (3),1

dx1dx3
x2  hF  hC  0
x1

(11)

fonksiyoneli kullanılacaktır [6], [10]. (11)’de verilen fonksiyonel ve bilinen Ritz tekniği
yardımıyla sınırdeğer probleminin çözümü, çebirsel denklemler takımının çözümüne
indirgenir. Amacımız çatlaklar cıvarında oluşan delaminasyon burkulma modlarının
belirlemesidir ancak, öncelikle plakta delaminasyon burkulmaya neden olan kritik
delaminasyon kuvveti belirlenmelidir. Ele alınan PZT dikdörtgen kalın plağın içerdiği
çatlaklar civarında delaminasyon burkulmasına sebep olan kritik dış basınç kuvvetinin
değerleri [1]
p  pcr için u2(3),1 x

2  hF  hC  0
x1 1 /2

(12)

 

biçiminde iterasyonlar yardımıyla belirlenecektir. Daha sonra verilen dış kuvvet p  pcr için
çatlak yüzeyi burkulma mod grafikleri belirlenecektir.
[1] küçük başlangıç eğinti kriterine dayanarak, esas yükleme yapılmadan önce çatlak
yüzeylerine verilen ön eğinti formunu temsil eden f ( x1, x3 ) fonksiyonunun analitik ifadesi,
plağın katmanları arasında kenar çatlaklar olması durumu için,
  
 
   
f ( x1, x3 )  A10 sin 2 
x1  1 10   sin 2 
x3   30

 
 2
2
 
 10
 30





  ,

(13)



ve iç çatlaklar olması durumu için
 
f ( x1, x3 )  A10 sin 2 

 10

1  10

 x1 
2


 2  
  sin 

  30

 3   30

 x3 
2



 


(14)

olarak seçilmiştir.
SAYISAL SONUÇLAR

Bu çalışma kapsamındaki sayısal hesaplamalarda kullanılan piezoelektrik malzemelere ait
malzeme sabitleri Çizelge 1’de verilmiştir. Ayrıca orta katman için Aluminyum (Al)
malzemesi seçilmiştir. Al için malzeme sabitleri E  70 109 N/m 2 ve   0.3 alınmıştır.
Çizelge 1. Seçilen PZT malzemelerin mekanik, piezoelektrik ve dielektrik sabitleri
Malzemeler
(r )
(r )
(r )
(r )
(r )
(r )
c11 1 c12 1 c13 1 c33 1 c441 c661
[10]
PZT-4
13.9 7.78 7.40 11.5 2.56 3.06
PZT-5H
12.6 7.91 8.39 11.7 2.30 2.35
BaTiO3
15.0 6.53 6.62 14.6 4.39 4.24
1010 N m 2

(r )

e31 1

(r )

e33 1

(r )

e15 1

(r )

11 1

(r )

 33 1

-5.2 15.1 12.7 0.646 0.562
-6.5 23.3 17.0 1.505 1.302
-4.3 17.5 11.4 0.987 1.116
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Lame sabitleri (   E  (1   )(1  2 )  ve   E  2(1   )  ) yardımıyla orta katman Al için
c12  c21   ,

malzeme sabitleri c11    2  , c22  c33  c11 ,
c66   ve c44  c55  c66 olarak bulunur.

c13  c31   ,

c23  c32   ,

Şekil 3. Çatlak yüzeyi burkulma modu Şekil 4. Çatlak yüzeyi burkulma modu
10 / 1  0.4, eij  0,  ij  0,
10 / 1  0.5, eij  0,  ij  0,





x2  hF  hC  0 

x2  hF  hC  0 

Şekil 5. Çatlak yüzeyi burkulma modu Şekil6. Çatlak yüzeyi burkulma modu
10 / 1  0.85, eij  0,  ij  0,
10 / 1  0.7, eij  0,  ij  0,



x2  hF  hC  0 



x2  hF  hC  0 

PZT-4/Al/PZT-4 sandviç kalın plak için x2  hF  hC ’deki çatlağın üst yüzeyine ait
noktaların, düşey doğrultudaki yer değiştirmelerinin grafiği (yani, çatlak yüzeyi burkulma
modu) plağın kenar çatlak içermesi durumunda Şekil 3 ve Şekil 5 ile, iç çatlak içermesi
durumunda ise Şekil 4 ve Şekil 6 ‘da verilmiştir. Şekil 3 (Şekil 4)’te verilen ve çatlak
yüzeyinin burkulma modunu gösteren yüzey grafiği, (13) ((14)) ile verilen ön eğintinin
formuna uygun düşmektedir. Bununla beraber, Şekil 4 (Şekil 6)’da sadece farklı çatlak
boyutları için bu yüzeyde çizilen yüzey grafiği, (13) ((14)) ile verilen ön eğintinin formuna
uygun düşmemektedir.
Çatlağın geometrik boyutlarının (veya çatlak kenar uzunlukları oranının) değişimi neticesinde
oluşan bu durumu açıklayabilmek için Ox3 doğrultusundaki çatlak uzunluğunun, Ox1
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doğrultusundaki çatlak uzunluğuna oranının   30 / 10  değişiminin, burkulma modları (yani,

çatlak yüzeyindeki düşey yerdeğiştirmelerin yayılımı) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Şekil
7-Şekil 10’da verilen grafiklerde düşey eksendeki v ‘nin değeri
v

(r ) 
2u2 3 

max
 0 x1 / 10.5

(r )
u2 3



min

0 x1 / 1 0.5

(r )
u2 3





1

(15)

şeklinde belirlenmiştir.
Şekil 7- Şekil 10’daki grafiklerde, burkulma modlarının  30 / 10 oranına önemli ölçüde
bağlı olduğu görülmektedir. Bu oran küçüldükçe çatlak yüzeyindeki düşey yerdeğiştirmelerin
yayılımının (çatlak yüzeyi burkulma modunun), başlangıçta çatlak yüzeylerine verilen ve (13)
ile (14) fonksiyonlarıyla gösterilen ön eğinti formundan farklı bir formda olduğu tespit
edilmiştir. Bu farklılığın oluşumu ve gelişimi Şekil 7-Şekil 10’da detaylı şekilde verilmiştir.
Burkulma modunun, başlangıç ön eğinti formu ile aynı olduğu en küçük  30 / 10 oranının
*

değeri   30 / 10     sabit ile gösterilirse Şekil 7-Şekil 10 grafiklerinden yararlanılarak, 
değerleri için Tablo 1 oluşturulabilir. Her  30 / 10   için çatlak yüzeyi burkulma modunun,
başlangıçta verilen ön eğinti formundan farklı bir formda oluştuğu Şekil 7-Şekil 10’da açıkça
görülmektedir. Çatlak kenar uzunlukları oranının burkulma modu üzerindeki etkisi, farklı
mühendislik uygulamalarında karşılaşılan yüzey kırışıklıklarının açıklanması yönünden
önemli görülmektedir. Bu alanda araştırmalar yapan Hutchinson ve öğrencilerinin [2]
çalışmasında da deneysel olarak yüzey burkulma modları araştırılmıştır. Bu araştırmacıların
deneysel olarak belirledikleri yüzey burkulma modlarının, tarafımızdan ele alınan burkulma
problemlerinde sayısal olarak elde edilmesi dikkate değer önemli bir sonuçtur. Ayrıca,
yüzeyin burkulma modlarının sadece  30 / 10 oranına değil aynı zamanda malzeme
özelliklerine de bağlı olduğu Çizelge 2’de görülmektedir.

Şekil 7. Kenar çatlak içeren sandviç kalın Şekil 8. Kenar çatlak içeren sandviç kalın
plak için eij  0,  ij  0 durumunda çatlak plak için eij ,  ij  0 durumunda çatlak
yüzeyindeki
yerdeğiştirmelerin,
bazı yüzeyindeki
yerdeğiştirmelerin,
 30 / 10 değerlerinde x1 / 1 ’e göre değişimi  30 / 10 değerlerinde x1 / 1 ’e

 x3  0, x2  hF  hC  0 

bazı
göre

değişimi  x3  0, x2  hF  hC  0 
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Şekil 9. İç çatlak içeren PZT-4/Al/PZT-4 Şekil 10. İç çatlak içeren PZT-4/Al/PZT-4
sandviç kalın plak için eij  0,  ij  0 sandviç kalın plak için eij ,  ij  0
durumunda
çatlak
yerdeğiştirmelerin,
bazı
değerlerinde

x1 / 1 ’e

yüzeyindeki durumunda
çatlak
yüzeyindeki
30 / 10 yerdeğiştirmelerin,
30 / 10
bazı

göre

 x3   3 / 2, x2  hF  hC  0

değişimi değerlerinde

x1 / 1 ’e

göre

değişimi

 x3   3 / 2, x2  hF  hC  0

Çizelge 2. Farklı çatlak geometrilerine sahip PZT sandviç dikgörtgen kalın plaklar için
*

burkulma mod değişimine neden olan kritik çatlak boyutları oranı   30 / 10  (  ) değerleri
Çatlak
geometrisi

PZT‐4/Al/PZT‐4

PZT‐5H/Al/PZT‐5H

BaTiO3/Al/ BaTiO3

eij  0,  ij  0

eij ;  ij  0

eij  0,  ij  0

eij ;  ij  0

eij  0,  ij  0

eij ;  ij  0

Kenar
çatlak

0.5000

0.3636

0.5000

0.4000

0.4000

0.3636

İç çatlak

1.0000

0.8333

1.0000

0.9090

0.9090

0.8333

Piezoelektrik sandviç dikdörtgen plağın çatlak yüzeyi burkulma mod değişimleri ile ilgili
olarak  (Çizelge 2) değerleri için

 PZT-5H   PZT-4   BaTiO3 ,

(16)

e  0,  ij  0
e ;  0
,
 ij
  ij ij

(17)

 İç çatlak   Kenar çatlak

(18)

eşitsizliklerinin yazılabildiği görülmektedir.
SONUÇLAR

Ele alınan PZT sandviç dikdörtgen kalın plağın katmanları arasında dikdörtgen kenar veya
dikdörtgen iç çatlak olması durumlarında verilen dış basınç kuvveti için bazı parametre
değerlerinde çatlak yüzeyi burkulma modunun, bu yüzeylere başlangıçta verilen ön eğinti
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formundan farklı formda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yapılan detaylı incelemelerde çatlak
yüzeyi burkulma mod değişimine çatlak boyutlarının  10 ,  30  , dış katmanların
malzemesinin (PZT ( eij  0,  ij  0 ) veya elastik ( eij ;  ij  0 ) malzeme olmasının) ve çatlak
konumunun etki gösterdiği tespit edilmiştir.
Tabakaları arasında kenar ve/veya iç çatlak içeren PZT sandviç dikdörtgen kalın plak için

   (

mod değişiminin olduğu parametre değerleri tespit edilerek 

30

10 )*



ele alınan

plaklar için karşılaştırılması neticesinde, (16), (17) ve (18) eşitsizliklerinin sağlandığı tespit
edilmiştir.
Teşekkür: Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü’nün 2016-07-03-DOP03 numaralı projesi ile desteklenmiştir.
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DOĞRUSAL OLMAYAN İZOLASYON SİSTEMLERİNİN UZAK-FAY
DEPREMLERİ ALTINDAKİ ÖĞRETME-ÖĞRENME TABANLI OPTİMİZASYONU
Seda Öncü-Davas1, Rasim Temür2 ve Cenk Alhan3
1,2,3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul
ABSTRACT
Seismic isolation is a passive control system that reduces effective seismic forces by using
flexible elements under the isolation floor. Seismic isolation systems exposed to far-fault
earthquakes can reduce floor accelerations and story drift ratios to acceptable levels.
However, seismically isolated buildings may be exposed to far-fault earthquakes with
different frequency contents and thus exhibit different structural performances in each
earthquake. By optimizing the isolation system parameters, performance of a seismically
isolated building under different far-fault earthquakes may be maintained at the best level. In
this study, a 5-story seismically isolated building model is used. The model consists of a three
dimensional shear frame placed on a seismic isolation system exhibiting nonlinear hysteretic
behavior. The optimization of the isolation system parameters is performed by
Teaching-Learning Based Optimization (TLBO) algorithm with the aim of minimizing peak
floor accelerations under historical far-fault earthquakes without exceeding a determined base
displacement limit. According to the results of the analyses, it can be said that TLBO
algorithm is reliable.
Keywords: Seismic isolation, non-linear isolation system, optimization, far-fault earthquake.
ÖZET
Sismik izolasyon, izolasyon katı altında esnek elemanlar kullanılarak etkin sismik kuvvetleri
azaltan pasif bir kontrol sistemidir. Uzak-fay depremlerine maruz kalan sismik izolasyon
sistemleri, zemin ivmelerini ve kat ötelemesi oranlarını kabul edilebilir seviyelere indirebilir.
Bununla birlikte, sismik olarak izole edilmiş binalar, farklı frekans içerikli uzak-fay
depremlerine maruz kalabilir ve bu nedenle her depremde farklı yapısal performans gösterir.
Sismik olarak yalıtılmış binaların farklı uzak-fay depremleri altında performansı, izolasyon
sistemi parametrelerinin optimize edilmesiyle en iyi seviyede tutulabilir. Bu çalışmada, 5 katlı
sismik olarak izole edilmiş bir bina modeli kullanılmıştır. Model, doğrusal olmayan histeretik
davranış sergileyen sismik izolasyon sistemi üzerine yerleştirilmiş üç boyutlu bir kayma
çerçevesinden oluşmaktadır. Doğrusal olmayan izolasyon sistemi parametrelerinin
optimizasyonu, belirlenen bir taban deplasman sınırını aşmadan, tarihi uzak-fay depremleri
altında en üst kat ivmelerini en aza indirgemek amacıyla Öğretme-Öğrenme Tabanlı
Optimizasyon (TLBO) algoritması ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre TLBO
algoritmasının düşük standart sapma değerine sahip güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Sismik izolasyon, doğrusal olmayan izolasyon sistemi, optimizasyon,
uzak-fay depremi
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GİRİŞ
Sismik izolasyon, binaların şiddetli deprem etkilerine karşı korunması ve yapısal
performanslarının iyileştirilmesi için kullanılan yapısal kontrol tekniklerinden biridir. Sismik
izolasyondaki ana prensip, temel ile yapı arasına yerleştirilen yüksek düşey rijitliğe ve düşük
yatay rijitliğe sahip izolasyon elemanları sayesinde yapının hâkim periyodunun uzatılmasına
dayanmaktadır. Deprem hakim periyodundan uzaklaşan yapı periyodu sayesinde, yapıya
etkiyen etkin deprem kuvvetleri azaltılabilir. Deprem enerjisinin büyük bir kısmı, düşük yatay
rijitliğe sahip izolasyon elemanlarının deprem sırasında gerçekleştirebildikleri büyük yanal
deplasmanlar ve histeretik sönüm sayesinde harcanabilir. Deprem enerjisinin izolasyon
elemanlarının bulunduğu seviyede etkin bir şekilde sönümlenmesi ile temelden yapıya
iletilecek olan enerji sınırlandırılır. Bu sayede, üst yapı rijit bir blok gibi hareket edebilir ve
yapının göreli kat ötelemeleri ile kat ivmeleri eş zamanlı olarak azaltılabilmektedir [1].
Böylece, üst yapıda oluşabilecek yapısal veya yapısal olmayan hasarların önüne geçilebilir.
Uygun bir şekilde tasarlanmış sismik izolasyon sistemi, uzak-fay depremlerine maruz
kaldığında, aşırı taban deplasmanı taleplerine neden olmadan, kat ivmelerini ve göreli kat
ötelemesi oranlarını kabul edilebilir seviyelere etkin bir şekilde düşürerek oldukça başarılı bir
davranış gösterebilir. Sismik olarak izole edilmiş binaların tarihi depremler altında gözlenen
performansları bu tespiti desteklemektedir. 1994 Northridge depremi altında USC hastane
binasının pik en üst kat ivmesi taban izolasyonun etkinliği sayesinde maksimum yer
ivmesinin %50’sine düşürülmüştür. Pik göreli kat ötelemeleri ise şartnamede belirtilen
değerin %30’undan daha düşüktür [2]. Batı Japonya bilgisayar merkezi binası ise 1995 Kobe
depreminde oldukça başarılı performans göstermiştir [1]. Sismik olarak izole edilmiş binaların
farklı frekans içeriğine sahip uzak-fay depremlerine maruz kalması mümkündür. Bu sebeple,
dikkate alınan bir sismik izolasyonlu binada farklı taban deplasmanı ve kat ivmesi taleplerinin
oluşması ve farklı yapısal performans gözlemlenmesi söz konusudur. Bu durumda, izolasyon
sistemi parametrelerinin optimize edilmesi ile sismik izolasyonlu binanın deprem
performansının farklı uzak-fay depremleri altında en iyi düzeyde tutulması sağlanabilir.
Optimum izolasyon sistemi parametreleri, pek çok mühendislik probleminde başarılı sonuçlar
veren sezgisel optimizasyon algoritmaları kullanılarak parametrik analizler neticesinde elde
edilebilir. Sezgisel optimizasyon algoritmaları, probleme özgün şekilde belirlenen bir ya da
daha fazla amaç fonksiyonunun izin verilen döngü sayısı içerisinde maksimize ve/veya
minimize edildiği bir süreçtir. Çoğu doğadan ilham alınarak oluşturulan sezgisel algoritmalara
örnek olarak, genetik algoritma (Genetic Algorithm: GA) [3], karınca kolonisi optimizasyonu
(Ant Colony Optimization: ACO) [4], parçacık sürü optimizasyonu (Particle Swarm
Optimization: PSO) [5], yapay arı kolonisi (Artificial Bee Colony: ABC) [6] optimizasyonu
ve Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyon (Teaching-Learning Based Optimization:
TLBO) [7] gösterilebilir.
Literatürdeki parametrik çalışmalar [8-10] kapsamında, izolasyon sistemi parametrelerinin
sistematik olarak kendilerinin ve/veya kombinasyonlarının değiştirilmesiyle elde edilen
sismik performansa bağlı optimum izolasyon sistemi parametreleri belirlenmiştir. Bununla
birlikte, farklı frekans içeriğine sahip depremler altında optimum izolasyon sistemi
parametrelerini belirlemek için optimizasyon yöntemlerini kullanmak uygun bir çözüm
olabilir. Literatürde, optimizasyon yöntemleri kullanılarak izolasyon sistemi parametrelerinin
optimum değerlerinin belirlendiği sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu kapsamda
gerçekleştirilen bir çalışmada [11], hem yakın-fay hem de uzak-fay depremlerine maruz kalan
sismik olarak izole edilmiş binaların doğrusal izolasyon sistemine ait parametreleri harmoni
arama (HS) yöntemi ile optimize etmiştir. Çerçevik ve Avşar’ın gerçekleştirdiği çalışmada
[12], sismik olarak doğrusal izolasyon sistemi ile izole edilmiş aynı binanın optimum
izolasyon parametrelerini belirlemek için bu defa karga arama (Crow Search) algoritması
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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kullanılmıştır. Bu çalışmada ise, tarihi uzak-fay depremlerine maruz kalan sismik izolasyonlu
orta yükseklikteki bir prototip binanın doğrusal olmayan izolasyon sistemi parametrelerinin
optimizasyonu, Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyon (Teaching-Learning Based
Optimization: TLBO) algoritması ile gerçekleştirilmiştir. İzolasyon sistemi parametrelerinin
optimum değerlerinin belirlenmesinde amaç fonksiyonu, belirlenen taban deplasman sınırını
aşmadan en üst kat ivmelerini en aza indirgemek olarak belirlenmiştir.
MATEMATİKSEL MODEL
Bu çalışma kapsamında kullanılan sismik izolasyonlu binaya ait yapısal model, doğrusal
olmayan davranış gösteren kauçuk esaslı izolatörler içeren bir taban izolasyon sistemi
üzerinde bulunan üst yapıdan oluşmaktadır (Şekil 1). Üst yapı 5 katlı kayma çerçevesi olarak
modellenmiştir. Kayma çerçevesinin taban ankastre mod periyodu 0.5 s olacak şekilde, kat
rijitlikleri (ki) ve kat kütleleri (mi) (izolasyon katı için de) eşit olarak seçilmiştir. Üst yapının
modal sönüm oranı tüm modlar için %3 olarak belirlenmiştir [10]. Ayrıca, üst yapının
modellenmesi sırasında aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:
1. Kirişler sonsuz olarak rijit ve eksenel boy değişimi yapamaz.
2. Kolonlar eksenel boy değişimi yapmazlar.
3. Kütleler kat seviyelerinde toplu olarak tanımlanmıştır.
4. Üst yapı elastik limitler içerisinde deplasman yapar.

Şekil 1. Sismik izolasyonlu bir binanın matematiksel modelinin şematik gösterimi
İzolasyon katında doğrusal olmayan davranış sergileyen kauçuk izolatörler kullanılmıştır.
Doğrusal olmayan izolasyon sistemlerinin davranışı matematiksel olarak Bouc-Wen modeli
ile tanımlanabilir. Kauçuk izolatörlerin ana mekanik parametreleri nominal akma öncesi
rijitlik (K1), nominal akma sonrası rijitlik (K2), nominal karakteristik kuvvet (Q), nominal
akma kuvveti (Fy) ve nominal akma deplasmanıdır (Dy). Nominal toplam akma sonrası
rijitlik (K2t), nominal izolasyon sistemi periyoduna (T0) ve binanın toplam kütlesine (mt) bağlı
olarak [8] Denklem 1 aracılığıyla hesaplanabilir.

T0  2  mt / K 2t 

1/2
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İzolasyon sisteminin nominal toplam karakteristik kuvvetini (Qt) belirlemek için nominal
toplam karakteristik kuvvet oranı (Qt/W) dikkate alınır. Ardından, nominal akma deplasmanı
(Dy) ve nominal toplam karakteristik kuvvet (Qt) dikkate alınarak, toplam akma öncesi
rijitlik [1]

K1t  Qt / Dy  K 2t

(2)

şeklinde hesaplanabilir.
Buradan, akma sonrası rijitliğin akma öncesi rijitliğine oranı Denklem (3) ile elde edilir.

  K 2t / K1t

(3)

Ayrıca, nominal toplam akma öncesi rijitlik (K1t) ve nominal akma deplasmanına (Dy) bağlı
olarak nominal toplam akma kuvveti Denklem (4)’teki gibi hesaplanır.
Fyt  Dy K1t

(4)

Elde edilen nominal toplam akma öncesi rjitliğin (K1t), nominal toplam akma sonrası rijitliğin
(K2t), nominal toplam karakteristik kuvvet oranının (Qt/W), nominal toplam akma kuvvetinin
(Fyt), izolasyon sistemi içeresinde bulunan toplam izolatör sayısına bölünmesiyle, her bir
kauçuk izolatör için nominal akma öncesi rijitlik (K1), nominal akma sonrası rijitlik (K2),
nominal karakteristik kuvvet oranı (Q/W) ve nominal akma kuvveti (Fy) elde edilir.
OPTİMİZASYON ALGORİTMASI VE OPTİMİZASYON PROBLEMİ

Optimizasyon algoritmaları probleme özgü şekilde belirlenen bir ya da daha fazla amaç
fonksiyonunun izin verilen döngü sayısı içerisinde maksimize ve/veya minimize edildiği
süreçlerdir. Sezgisel algoritmalardan biri olan “Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyon”
TLBO algoritması, Rao vd. tarafından [7] öğrenim süreci ilham alınarak önerilmiştir.
TLBO’ya göre öğrenim süreci, ‘Öğretmen evresi’ ve ‘Öğrenci evresi’ olmak üzere ikiye
ayrılır. İlk evre öğrencinin öğretmenden öğrenme sürecini temsil ederken; ikinci evre
öğrencinin sınıf dışı çalışmalar ve grup çalışmaları sayesinde edindikleri öğrenme deneyimini
temsil etmektedir. Algoritma içinde belirlenen popülasyon öğrencilerden ve öğretmenden
oluşmaktadır. Algoritmada popülasyon rastgele üretilir. Bunlardan bilgi düzeyi en yüksek kişi
öğretmen olduğundan, en iyi değere sahip amaç fonksiyonu öğretmen olarak dikkate alınır.
Bu çalışmada incelenen optimizasyon problemin kapsamı doğrusal olmayan sismik izolasyon
sistemi parametrelerinin en uygun (optimum) değerinin belirlenip, tarihi uzak-fay depremleri
altında en üst kat ivmelerini en aza indirgemekten oluşmaktadır. TLBO algoritmasında
probleme ait tasarım sabitleri, tasarım değişkenlerinin alt ve üst sınırları ile algoritmaya ait
parametreler belirlenir. Tasarım sabitleri üst yapının matematiksel modelinden ve izolatör
sayısından, tasarım değişkenleri ise sismik izolatörlerin tasarım parametrelerinden
oluşmaktadır.
Bu çalışmada, doğrusal olmayan izolasyon sistemi parametrelerinden nominal izolasyon
sistemi periyodu (T0), nominal akma deplasmanı (Dy) ve nominal toplam karakteristik kuvvet
oranı (Qt/W) optimize edilmiştir. İzolasyon sistemi periyodu (T0), sismik izolasyonlu binalar
için tipik olarak seçilen 2 s ile 4 s [13] aralığında kalacak şekilde belirlenmiştir. Benzer
şekilde, kauçuk izolatörler için tipik olarak tercih edilen değerler olacak şekilde, nominal
akma deplasmanı (Dy) 10 mm ile 25 mm aralığında [8], [14] nominal karakteristik kuvvet
oranı (Q/W) %5 ile %15 aralığında [15], [16] optimize edilmek üzere seçilmiştir. Belirlenen
aralıklar, optimize edilecek parametrelerin alabileceği alt ve üst limit değerlerini belirtir.
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Optimizasyon işlemi sırasında optimize edilecek parametreler dışında kısıt olarak belirlenen
parametreler de olabilir. Bu çalışmada, kısıt olarak seçilen akma sonrası rijitliğin akma öncesi
rijitliğe oranı (α), kauçuk izolatörler için tipik olarak kullanılan aralıkta 0.025-0.40 [15]
seçilmiştir. Diğer bir kısıt olan taban deplasmanı limiti ise uzak-fay deprem kayıtları için 15
cm olarak belirlenmiştir.
SİMÜLASYONLAR VE BULGULAR

Bu çalışmada, tarihi uzak-fay depremlerine maruz kalan doğrusal olmayan izolasyon
sistemlerinin optimizasyonu öğretme-öğrenme tabanlı optimizasyonu (TLBO) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Seçilen uzak-fay deprem kayıtları FEMA P695 [17] tarafından önerilmiş
olup, PEER data bankasında [18] yapılan tarama ile elde edilmiştir. Çizelge 1’de depremlere
ait istasyon, kayıt bileşeni, pik yer ivmesi (PGA), pik yer hızı (PGV), deprem büyüklüğü
(Mw) gibi bilgiler sunulmuştur.
Çizelge 1. Analizlerde kullanılan tarihi uzak-fay depremlerine ait bilgiler.
Deprem
Imperial Valley-06
Kocaeli
Landers
Northridge
Northridge-01

Tarih
10/15/1979
8/17/1999
6/28/1992
1/17/1994
1/17/1994

İstasyon
Delta
Düzce
Coolwater
Canyon Country
Beverly Hills

Bileşen
H-DLT262
DZC270
CLW-TR
LOS270
MUL279

PGA (g)
0.35
0.36
0.42
0.47
0.49

PGV (m/s)
0.33
0.56
0.43
0.41
0.67

Mw
6.53
7.51
7.28
6.69
6.69

Doğrusal olmayan izolasyon sistemi parametrelerinin optimum değerlerinin belirlenmesinde
amaç fonksiyonu en üst kat ivmelerini en aza indirgemek olarak belirlenmiştir. Amaç
fonksiyonun elde edilmesi sırasında taban deplasmanı için 15 cm limitinin aşılması ve
aşılmaması olmak üzere iki farklı durum oluşturulmuştur. Optimizasyon problemleri çok
sayıda nümerik analiz gerektiren çalışmalar olduğundan yeterli analiz sayısının belirlenmesi,
zamanın uygun şekilde kullanılması açısından önemlidir. Dolayısıyla, bu tür çalışmalarda
öncelikle yeterli analiz sayısı tespit edilir. Bu amaçla, çalışmada kullanılan beş farklı uzak-fay
deprem kaydının her biri için ayrı ayrı optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı
sıra bütün deprem kayıtlarını göz önünde bulunduran bir optimizasyon işlemi daha
gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen pik en üst kat ivmelerinin analiz sayısına
bağlı değişimi, deplasman limiti dikkate alınmayan durumlar için Şekil 2’de ortaya
konmuştur. Ayrıca, deplasman limitinin dikkate alındığı durumlar için de benzer analizler
gerçekleştirilmiştir. Buna göre, 50 bağımsız optimizasyon işleminin gerçekleştirilmesinin
yeterli olduğu tespit edilmiştir. Analizler, seçilen deprem kayıtları altında sadece X yönü için
gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon işlemlerinin sonucunda, her bir deprem altında elde edilen
pik en üst kat ivmesi değerlerinin maksimum, minimum, ortalama ve standart sapma değerleri
deplasman limiti koşulu olmayan ve olan durumlar için sırasıyla Çizelge 2 ve Çizelge 3’te
sunulmuştur. Buna göre, standart sapma değeri çoğu durumda 0 olduğundan, sonuçların tüm
deprem kayıtları için güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir. 5 farklı uzak-fay depremi altında,
taban deplasmanı limiti dikkate alınmadığında, bütün depremler altında aynı anda
gerçekleştirilen 50 bağımsız analizin tamamında belirlenen optimum izolasyon periyodu (4.0
s), optimum karakteristik kuvvet oranı (%5), optimum akma deplasmanı (25 mm) için
minimum ivme değeri 1.66 m/s2 olarak bulunmuştur. Bu durumda maksimum taban
deplasmanı 24.6 cm olarak hesaplanmıştır. Analizler 15 cm taban deplasmanı limiti ile
sınırlandırıldığında ise, bütün depremler altında aynı anda gerçekleştirilen 50 bağımsız
analizin tamamında belirlenen optimum izolasyon periyodu (3.1 s), optimum karakteristik
386

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Öncü-Davas1, Temür2 ve Alhan3

kuvvet oranı (%15), optimum akma deplasmanı (10 mm) için minimum ivme değeri 5.88 m/s2
olarak bulunmuştur. Doğrusal olmayan izolasyon sisteminin tüm deprem kayıtları altında ayrı
ayrı ve aynı anda gerçekleştirilen optimizasyon işlemlerinden elde edilen pik taban
deplasmanlarına ait sonuçlar deplasman limitinin dikkate alındığı ve alınmadığı durumlar için
Çizelge 4’te verilmiştir. Buradan, 15 cm deplasman limitini aşan uzak-fay deprem kayıtlarının
(DZC270, H-DLT262, MUL279) bulunduğu görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde;
deplasman limiti uygulanarak gerçekleştirilen optimizasyon işlemleri sonucunda belirlenen
optimum karakteristik kuvvet oranının, deplasman limiti dikkate alınmayan duruma göre
arttığı (Q/W %5’ten %15’e) belirlenmiştir. Karakteristik kuvvet oranının dolayısıyla sönüm
miktarının artmasından dolayı, DZC270, H-DLT262, MUL279 deprem kayıtları altındaki
izolasyonlu binaların pik en üst kat ivmeleri (Çizelge 3) deplasman limiti dikkate alınmayan
duruma (Çizelge 2) göre artmıştır.
CLW-TR

Pik en üst kat ivmesi (m/s2)

2.6

DZC270

2.6

2.4

2.4

2.2

2.2

2

2

1.8
1.8

1.6

1.6

1.4
1.2

50

100

150

Pik en üst kat ivmesi (m/s2)

250

300

Analiz sayısı

350

400

450

500

H-DLT262

2.4

1.4

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

300

350

400

450

500

350

400

450

500

Analiz sayısı
LOS270

2.2

2.2

2

2

1.8

1.8

1.6

1.6

1.4

1.4

1.2

1.2

1

1
0.8

50

100

150

200

250

300

Analiz sayısı

350

400

450

500

MUL279

3.2

Pik en üst kat ivmesi (m/s2)

200

0.8

50

100

150

200

250

Analiz sayısı
Bütün Depremler

3.5

3
3

2.8
2.6

2.5

2.4
2.2

2

2
1.8
1.6

50

100

150

200

250

300

Analiz sayısı

350

400

450

500

1.5

50

100

150

200

250

300

Analiz sayısı

Şekil 2. Deplasman limiti koşulu olmadığında elde edilen pik en üst ivmelerinin analiz
sayısına bağlı değişimi.
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Çizelge 2. Deplasman limiti olmadan 50 bağımsız optimizasyon işleminden elde edilen pik en
üst kat ivmelerine (ptfa) ait sonuçlar.
CLW-TR DZC270 H-DLT262 LOS270 MUL279
Minimum ptfa (m/s2)
Maksimum ptfa (m/s2)
Ortalama ptfa (m/s2)
Standart Sapma

1.22
1.22
1.22
0.00

1.44
1.61
1.45
0.02

0.97
0.97
0.97
0.00

0.99
0.99
0.99
0.00

1.66
1.66
1.66
0.00

Bütün
Depremler
1.66
1.66
1.66
0.00

Çizelge 3. Deplasman limiti altında gerçekleştirilen 50 bağımsız optimizasyon işleminden
elde edilen pik en üst kat ivmelerine (ptfa) ait sonuçlar.
CLW-TR DZC270 H-DLT262 LOS270 MUL279
Minimum ptfa (m/s2)
Maksimum ptfa (m/s2)
Ortalama ptfa (m/s2)
Standart Sapma

1.22
1.22
1.22
0.00

3.22
4.58
3.30
0.33

1.53
1.74
1.59
0.08

0.99
0.99
0.99
0.00

5.88
5.88
5.88
0.00

Bütün
Depremler
5.88
5.88
5.88
0.00

Çizelge 4. Optimizasyon işleminden elde edilen pik taban deplasmanlarına ait sonuçlar (cm).
Deplasman limiti CLW-TR DZC270 H-DLT262 LOS270 MUL279 Bütün Depremler
15 cm

10.35
10.35

21.89
14.78

15.90
14.95

9.36
9.36

24.62
14.99

24.62
14.99

SONUÇLAR

Literatürde, optimizasyon yöntemleri kullanılarak izolasyon sistemi parametrelerinin
optimum değerlerinin belirlendiği sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Söz konusu
çalışmalarda lineer izolasyon sistemi parametrelerinin optimize edilmesi için harmoni arama
ve karga arama algoritmaları kullanılmıştır. Bu çalışmada ise, farklı uzak-fay depremlerine
maruz bırakılan sismik izolasyonlu binaların doğrusal olmayan izolasyon sistemi
parametrelerinin optimum değerlerinin belirlenmesi için öğretme-öğrenme tabanlı
optimizasyon yöntemi kullanılmıştır. Farklı uzak-fay depremleri altında ayrı ayrı ve aynı anda
gerçekleştirilen 50 bağımsız zaman-tanım analizi sonucunda amaç fonksiyonuna ait standart
sapmanın oldukça düşük çıkması, bu tarz problemlerin sezgisel optimizasyon algoritmaları ile
çözümünün uygun olduğunu göstermektedir. Çalışma kapsamında kullanılan sezgisel
algoritmalardan biri olan öğretme-öğrenme tabanlı optimizasyon yönteminin (TLBO) kabul
edilebilir makul sonuçlar verdiği söylenebilir.
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VVER-1200 NÜKLEER REAKTÖRÜ BASINÇ KABININ SOĞUTUCU KAYBI
KAZASI ESNASINDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZİ
Begüm Kütük ve İbrahim H. Güzelbey
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
ABSTRACT
The structural integrity of a nuclear reactor vessel is an important problem for safety of
nuclear reactors. Loss-of-coolant accident is the most severe scenario that affects the lifetime
of nuclear reactors. During a loss-of-coolant accident, emergency core cooling system injects
cold water into the reactor vessel through the inlet nozzles. In this work, a CFD code
FLUENT was utilized in order to investigate a break in one of the hot legs of a VVER-1200.
The type of the accident assumed is a large-break loss-of-coolant accident. Immediately after
the accident occurs, the vessel depressurizes dramatically and all water evaporates eventually.
Then, emergency core cooling system injects cold water into the inlet nozzles. The turbulence
is modeled by k-Ɛ model. The interface between the steam and liquid water is modeled by the
volume of fluid method.
Keywords: VVER-1200, Reactor Pressure Vessel, Loss-of-Coolant Accident
ÖZET
Nükleer reaktör basınç kabının yapısal bütünlüğü, nükleer reaktörlerin güvenliği açısından
önemli bir kriterdir. Soğutucu kaybı kazası, nükleer reaktörlerin kullanım ömrünü etkileyen
en ciddi kaza senaryosu olarak kabul edilir. Soğutucu kaybı kazası esnasında acil kor soğutma
sistemi, giriş nozülleri vasıtasıyla reaktör basınç kabına soğuk su enjekte eder. Bu çalışmada,
VVER-1200 nükleer reaktörünün sıcak bacaklarından birindeki kırığın sonuçlarını incelemek
için bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği kodu olan FLUENT kullanılmıştır. Bu çalışmada
varsayılan kaza, büyük kırıklı soğutucu kaybı kazasıdır. Kırık oluştuktan hemen sonra, reaktör
basınç kabındaki basınç dramatik olarak hızla düşmüştür ve reaktör kabındaki tüm su
buharlaşmıştır. Daha sonra acil kor soğutma sistemi, giriş nozüllerine soğuk su enjekte
etmiştir. Türbülans akış, k-Ɛ türbülans modeliyle modellenmiştir. Buhar ve su geçiş yüzeyleri
ise Akışkan Hacimleri tekniğiyle (Volume of Fluid (VOF)) yöntemiyle modellenmiştir.
Anahtar kelimeler: VVER-1200, Reaktör Basınç Kabı, Soğutucu Kaybı Kazası
GİRİŞ
Reaktör basınç kabının nükleer santrallerin tüm kullanım ömrü boyunca yenisiyle
değiştirilemeyen bir bileşen olmasından ötürü, bu yapıların sağlamlığı nükleer santrallerin
işletim ömrü açısından sınırlayıcı bir faktördür. Soğutucu kaybı kazası gibi ciddi kaza
senaryoları ise bu yapıların sağlamlığı açısından iyi incelenmelidir. Soğutucu kaybı kazası,
genellikle nükleer santrallerin birincil soğutma çevrimi suyunun kırık oluşumu ile
kaybedilmesi kazası olarak adlandırılır. Kazanın oluşabileceği muhtemel bölgelerin başında
acil kor soğutma suyunun sisteme verildiği bağlantı bölgesi gelmektedir (Şekil 1) [1].
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Şekil 1. Kazanın oluşabileceği muhtemel bölge [1]
Soğutucu kaybı kazası, kırık çapının boyutuna göre büyük kırıklı soğutucu kaybı kazası ve
küçük kırıklı soğutucu kaybı kazası olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Büyük kırıklı soğutucu
kaybı kazası, ana çevrim hattının kesit alanının %25’inden daha büyük ya da tamamen
kırıldığı (giotin kırık) durumları kapsamaktadır [1]. Büyük kırıklı soğutucu kaybı kazası
sınıflamasının dışında kalan kırıklar da küçük kırıklı soğutucu kaybı kazası sınıfında
değerlendirilir. Büyük kırıklı soğutucu kaybı kazası durumunda, soğutma çevrimindeki
soğutucu envanteri hızla kaybedilir. Acil kor soğutma sistemi basınç kabına su enjekte
ettiğinde zamana bağlı ciddi değişimler meydana gelecektir. Pompalardan ve
akümülatörlerden gelen soğuk su önce soğuk bacaklara, oradan da su akış borusuna devam
edecektir. Basınç düşümüne bağlı olarak hızlı faz değişim mekanizmaları oluşacağından,
soğutucu kaybı kazası senaryosu özellikle basınç kabı duvarında daha tehlikelidir.
Kaza Sonrası Evreler
 Trip sinyalinin alınması
 Reaktörün kapatılması
 Isı üretiminin “Decay Heat” seviyesine düşmesi
 Basıncın hızla düşmesi
 Acil kor soğutma sisteminin devreye girmesi
Bu çalışmada üç boyutlu geometri kullanılarak, zamana bağlı türbülans modellemeleri
kullanılarak VVER-1200 reaktörünün basınç kabında iç akış için bilgisayar tabanlı
simülasyon gerçekleştirilmiştir.
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZİ
Geçici Rejim Tanımı
Bu çalışmada, sıcak bacaklardan birinde kırık bulunan bir büyük kırıklı soğutucu kaybı kazası
çalışılmıştır. Kazanın dört döngülü bir basınçlı su reaktörü olan VVER-1200’de olduğu
düşünülmüştür. Kırığın boyutu büyük olduğundan, arkasından ciddi bir basınç düşüşü
meydana gelmiştir. Bunun akabinde, acil kor soğutma sistemi akümülatörleri acilen çalışmaya
başlamış ve sisteme büyük kütle akış oranlarında su enjekte etmeye başlamışlardır. Tüm
döngülere 20°C’de su enjekte edilmiştir.
Hesaplamalı Model
Bu çalışmada, dört döngülü bir VVER-1200 reaktörü basınç kabının üç boyutlu geometrisinin
hazırlanması için SolidWorks yazılımı kullanılmıştır. Model; kor kovanı, kor üst ve alt
boşlukları, reaktör kabı, giriş ve çıkış nozülleri ve su akış borusunu içermektedir. Tüm
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destekler, kor üst sınır yapısı, yakıt çubukları ve üst boşluk örtüsü ihmal edilmiştir. Bu model,
büyük kırıklı bir soğutucu kaybı kazası analizi için kullanılmıştır. Kullanılan üç boyutlu
model Şekil 2'de görülmektedir. Soğuk ve sıcak bacakların, su akış borusunun ve kor
kovanının modellerinin gerçekle tam olarak uyumlu olması için ekstra özen gösterilmiştir.

Şekil 2. Hesaplamalı model
Yapılacak analiz için yakıt çubukları modellenmemiştir. Soğutucu kaybı kazası esnasındaki
acil kor soğutma sistemi akışı, normal işletim sırasındaki akışa oranla oldukça düşük olduğu
için kordaki bazı yapısal detaylar önem arz etmemektedir.
Geometri Örgüsü
Örgü yapısının çözüm üzerindeki etkisi büyüktür. Yeterli kalitede hazırlanmamış bir örgü
yapısında çözümün yakınsama süresinin daha fazla olmasının yanı sıra elde edilecek
sonuçların da doğruluğunun düşük olacağı kaçınılmazdır. Bu sebeple örgü yapısı
hazırlanırken gerekli özen gösterilmeli ve analizlerin örgünün yapısından bağımsız sonuçlar
verdiğine emin olunmalıdır [2].
Geometrinin ağ yapısı için Ansys Meshing Platform yazılımı kullanılmıştır. Ağ elemanları
soğuk ve sıcak bacakların basınç kabı duvarına bağlandığı bölgelerde, alt plenumda, sıcak
bacak dolaylarında mümkün olduğunca küçük tutulmuştur. Ancak ağ elemanların boyutlarının
çok küçük olması, hesaplamanın aldığı zamanı artırmaktadır. Boyutun büyük olmasının da
modelin uygulanabilirliğini azalttığı görülmüştür. Dolayısıyla optimum boyutta elemanlar
seçilmiştir. Akış alanına uygun bir ağ yapısı oluşturmak amacıyla tetrahedral elemanlar
kullanılmıştır. Sadece sıvı akışın olduğu kısımlar modellenmiştir. Toplam eleman sayısı 5.1
milyon civarındadır. Uygulanan ağ yapısı Şekil 3’de görülmektedir.
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Şekil 3. Geometrinin grid yapısı
Fiziksel Modeller
Daha sonraki aşamada ise problem bir işistasyonu yoluyla çözülmüştür. Bu çalışmada sıcaklık
ve hız bileşenleri için akışın simülasyonu FLUENT 17.2 ticari yazılımı ile yapılmıştır. Akış
problemlerini, hesaplamalı akışkanlar dinamiğinde modellemek için kullanılan FLUENT
yazılımı, akışkana etkiyen bütün kuvvetlerin denklemleri etkileşimli olarak "sonlu hacim
(finite-volume)" tekniği ile çözebilen bir yazılımdır. FLUENT yazılımı bütün akış
hesaplamalarında kütle ve momentum korunum denklemlerini çözmektedir. Eğer ki
problemde ısı transferi ya da sıkıştırılabilirlik varsa, bu denklemlerin yanında enerji korunum
denklemini de çözmektedir. Analiz için üç boyutlu akış hesaplamaları gerçekleştirilmiştir.
Simülasyonlar çift fazlı Akışkan Hacimleri tekniği (Volume-of-Fluid (VOF)) kullanılarak
keskin arayüz formülasyonuyla (sharp interface formulation) gerçekleştirilmiştir. Türbülans
model için k-Ɛ yaklaşımı kullanılmıştır. k-Ɛ yaklaşımında türbülans kinetik enerji ve türbülans
kinetik enerjinin sönümlenmesi denklemleri çözülmektedir. Modellenmiş k-Ɛ taşınım
denklemleri,

şeklinde yazılabilirler. Burada Gk , Gb , YM , Sk , S sırasıyla, hızdaki değişim sebebiyle
oluşan türbülans kinetik enerjisi oluşumu, kaldırma kuvveti sebebiyle oluşan türbülans kinetik
enerjisi oluşumu, türbülansta salınan genleşmenin yitim oranı katkısı, k denkleminin kaynak
terimi, Ɛ denkleminin kaynak terimidir. Diğer terimler model sabitleridir [2]. Hazırlanan
model kullanılarak üç boyutlu olarak ANSYS CFD FLUENT yazılımı ile nümerik olarak
analiz edilmiştir. Soğutucu suyun yüksek hızı nedeniyle FLUENT çözücüde “Scalable Wall
Functions” duvar tipi ile “Standart k-Ɛ” türbülans modeli kullanılmıştır. “Standart k-Ɛ”, “RNG
k-Ɛ” ve “Realizable k-Ɛ” türbülans modelleri ile çözüm yapılmıştır. Çözümler aralarında
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karşılaştırılmış ve sonraki tüm çözümler için “Standart k-Ɛ” türbülans modeli kullanılmasına
karar verilmiştir. Model üç boyutlu olduğundan ve daha doğru sonuç alabilmek için FLUENT
çözücüde “3ddp (3 dimension double precision)” seçeneği tercih edilmiştir. Tüm eşitlikler
için çözüm metodu olarak “Second order discretization” seçeneği kullanılmıştır. Sayısal
analizde akışkan olarak kullanılan suyun girişi Kütle Akış Girişi (Mass Flow Inlet) ve sıcaklık
olarak girilmiştir. Çıkıştaki koşul ise normal çıkış (Pressure Outlet) olarak verilmiştir. Dört
giriş nozülünün her birine 400 kg/s’lik kütle akış oranı uygulanmıştır. En önemli başlangıç ve
sınır koşulları (SK) Çizelge 1’de verilmiştir. Simülasyonlar basınç kabının tamamı doyum
sıcaklığında buhar ile doluyken başlatılmıştır.
Çizelge 1. HAD simülasyonu için uygulanan sınır ve başlangıç koşulları
Başlangıç basıncı [MPa]

6.9

Başlangıç sıcaklığı [K]

558

Buhar hacim oranı [boyutsuz]

1

Soğuk bacaklar, giriş SK

400 kg/s kütle akış girişi

Sıcak bacaklar, çıkış SK

Basınç çıkışı

Duvarlar, sınır koşulu

Isı akısı yok

Acil kor soğutma sistemi sıcaklığı [K] 293.15 (20°C)
SONUÇLAR
Analizdeki son aşama ise, sonuçların yorumlanması için gerekli görüntülerin elde edilmesi
aşamasıdır. Bu aşamada, CFD-Post menüsü kullanılmıştır. Sayısal simülasyonlar, büyük
kırıklı bir soğutucu kaybı kazası esnasında çift fazlı akışın üç boyutlu sonuçlarını vermektedir.
Acil kor soğutma enjeksiyonu soğuk bacaklardan başlamıştır ve akışkan su akış borusunda
ilerlerken basınç kabı duvarlarındaki termal yükler üzerindeki etkisi önemli boyuttadır. Dört
farklı kütle akış oranı birbirleriyle ilk olarak alt plenumda buluşmuşlardır. Buhar hacim
oranının henüz acil kor soğutma sistemi aktivasyonundan itibaren hızla değiştiği görülmüştür.
Basınç kabı içerisine basılan su soğuk bacaklardaki buhar ile anında etkileşime girip karışma
oluşmaktadır (Şekil 4). Hacim oranı buhara göre verilmiştir, yani değerin 1 olduğu yerde
tamamen buhar var demektir. Daha sonrasında basınç kabına basılan su, su akış borusuna
ilerlemiştir. Reaktör basınç kabı içerisinde oluşan sıcaklık dağılımı üzerinde de durulmuştur.
Şekil 5'te görüldüğü gibi, akışın soğuk bacaklardan girip kor kovanının altında yer alan delikli
plakaya ulaşma zamanı yaklaşık 1,4 s'dir. 0,1 ms zaman aralığı ile yapılan modelde, 1,4 s akış
zamanı, yaklaşık 5 günde çözümlenmiştir.
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Şekil 4. Acil kor soğutma enjeksiyonunun başında buhar hacim oranları

21. Ulusal Mekanik Kongresi

395

Kütük ve Güzelbey

Şekil 5. Reaktör basınç kabı duvarında sıcaklık dağılımları
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ABSTRACT
This paper presents a theoretical investigation in the free vibration of a simply supported
symmetric beam consisting of an aluminium core coated with functionally graded material
(FGM). The elastic modulus and density, which are two of the FGM mechanical properties,
are varied through the thickness of the coating material with a polynomial function. The FGM
coating is represented by 25 layers of material to model the gradually changing mechanical
properties in a truthful way, while each layer itself is homogeneous and isotropic. The
effective density and elastic modulus are determined with classical lamination theory. The
Timoshenko Finite Element Model (FEM) beam theory, which also takes first order shear
deformation effects in consideration, is used to obtain a solution. For this purpose a FEM code
is developped in MATLAB and the natural frequencies of the beam are found. A detailed
parametric study is conducted to show the influences of core thickness to FGM thickness
ratio, beam span to height ratio and power law index on the natural beam frequencies. It was
observed that the studied parameters had a significant effect on the natural frequencies.
Keywords: Free vibration, Functionally graded material, finite element method
ÖZET
Bu çalışmada çekirdek tabakası alüminyum ve yüzeyleri fonksiyonel derecelendirilmiş
malzeme ile kaplı simetrik yapıda basit mesnetli sandviç bir kirişin serbest titreşim analizi
incelenmiştir. Çalışmada fonksiyonel derecelendirilmiş malzemenin mekanik özelliklerinden
olan elastisite modülü ve yoğunluğu kirişin tabaka kalınlığı boyunca bir polinom fonksiyonla
değiştiği kabul edilmiştir. FDM’yi gerçeğe yakın bir şekilde temsil etmek için kaplama
kalınlığı 25 tabakadan oluştuğu ve her bir tabaka kendi içinde homojen izotrop olarak
modellenmiştir. Bu yapılara ait efektif yoğunluk ve elastisite modülü tabakalı kompozit kiriş
teorisi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmada birinci mertebe kayma deformasyonu içeren
Timoshenko kiriş teorisi kullanılarak problemin çözümü sonlu elemanlar metoduyla
gerçekleştirilmiştir. Kirişisin doğal frekanslarının hesaplanması için MATLAB’ta sonlu
elemanlar kodu yazılmıştır. Çalışmada çekirdek tabaka kalınlığının FD malzeme kalınlık
oranına, kiriş açıklığının yüksekliğine oranının ve FD malzemenin mekanik özelliklerini
belirleyen polinom parametresinin doğal frekansların üzerindeki etkisi incelenmiştir.
İncelenen parametrelerin kirişin doğal frekanslarını önemli ölçüde etkilediği gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Serbest titreşim, Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme, sonlu elemanlar
metodu
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Doğadaki malzemeleri incelerken, çoğu zaman bir halden diğer hale geçişlerin ani olmadığını
gözlemliyoruz. Örneğin bambu dış yüzeyinde yüksek sertlik ve mukavemete sahipken, iç
yüzeyinde yumuşak ve esnek yapıya sahiptir. Bu yapı sayesinde bambu yüksek mukavemet ve
esnekliği tek bir malzemede barındırıyor. Malzeme özellikleri üstelik yarıçapına göre
kademeli olarak değiştiği için fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme (FDM) diye
adlandırılan özel kompozitler sınıfına da dahil edebiliriz. Bu kademeli geçişler sayesinde
geleneksel kompozit malzemelerden daha üstün özellikleri kendisinde barındırabilmektedir.
Geleneksel kompozit malzemelerdeki farklı mekanik özelliklerine sahip olan tabakalarda
değişim ani olmaktadır ve bundan dolayı özellikle yalıtım uygulamalarında tabakalar arasında
yüksek gerilmelerden kaynaklı tabakalar arası ayrışma (delaminasyon) problemi ortaya
çıkmaktadır. Örneğin uzay araçlarında ve gaz türbinlerinde yüksek sıcaklığa maruz kalan
metal parçalara normalde homojen seramik tabaka uygulanmaktadır ve bu tabaka metali
oksidasyona ve aşınmaya karşı korumaktadır.
Delaminasyon problemini ilk defa 1984’te ele alan bir grup Japon bilim adamı termal bariyer
tasarımı için FDM fikrini ortaya koymuştur. Malzemenin iç yüzeyi metal, diğer yüzeyleri
seramik ve iki yüzey arası bu iki malzemenin karışımından oluşan tabakalardan oluşturulur.
Tabakalar arası malzeme özelliklerinin değişimi matematiksel bir fonksiyonla tanımlandığı
için tabakalar arası malzeme özelliklerin birbirine yakın olması nedeniyle tabakalar arası
ayrışma (delaminasyon) sorunu önemli derecede azalmış olur. Bu şekilde tasarlanmış yeni bir
malzeme olan FDM’nin dinamik davranışlarının incelenmesi bir çok araştırmacının ilgisini
çekmiştir.
Çallıoğlu, Demir ve ark. [1] kesit alanı değişken olan basit mesnetli simetrik FDM kirişlerin
serbest titreşim durumunu klasik laminasyon teorisini kullanarak sonlu elemanlar metoduyla
incelemişlerdir. Malzeme elastik modülü ve yoğunluğu kalınlık boyunca dağılımı
eksponansiyel ve polinom fonksiyonlarla tanımlanmıştır. Bundan yanısıra kiriş genişliği de
eksponansiyel fonksiyonla uzunluk boyunca değişmektedir. Çalışmada malzeme dağılım
parametresi (n), geometrik endeksi, ve narinlik oranı doğal frekanslar üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Sonuçlar ANSYS ve literatürdeki diğer çalışmalar ile doğrulanmıştır.
Cunedioğlu [2] simetrik sandviç yapılı FDM çatlaklı kirişlerin serbest titreşim durumunu
Timoshenko kiriş teorisine dayalı sonlu elemanlar metoduyla incelemiştir. Malzeme
özellikleri kalınlık boyunca dağılımı exponansiyel ve polinom fonksiyonlarla tanımlanmıştır.
Yapıdaki çatlak durumu kütlesiz ve boyutsuz bir yay elamanla temsil edilmiştir. Çalışmada
çatlak konumunun, çatlak derinliğinin, malzeme dağılım parametresi (n) ve kiriş kalınlık boy
oranının doğal frekanslar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Demir [3] fonksiyonel
derecelendirilmiş kirişin dinamik karakteristiklerini incelemiştir. Bu deneysel çalışmada
sinterleme teknikleri ile üç farklı kiriş üretip, serbest titreşim deneylerine tabi tutmuştur.
Deney sonuçlarını ticari bir sonlu eleman analizi programıyla teyit etmiştir. Bouakkaz ve ark.
[4] sandviç yapılı FDM kirişlerin serbest titreşimi için analitik bir çözüm bulmuşlardır. Kirişin
iç kısmı komojen ve izotropik malzemeden, dış tabakaları da FDM malzemeden yapılmıştır.
Malzeme özellikleri kalınlık boyunca bir kuvvet parametreli fonksiyonla tanımlanmıştır.
Kayma gerilme dağılımı için hiperbolik deformasyon kiriş teorisini kullanıp, diferansiyel
denklemleri Hamilton prensibiyle bulup Navier yöntemiyle çözmüşlerdir. Su ve ark. [5]
elastik zemine oturan FDM kirişler için genel bir Fourier serisi çözümü üretmişler. Bu
çözümün her türlü sınır şartlarına uyması çözümün özelliklerindendir.
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Bu çalışmada çekirdek tabakası izotrop kaplama tabakası FD mazlemeden yapılmış basit
mesnetli sandviç kirişin Timoshenko kiriş teorisi kullanılarak serbest titreşim analizi
incelenmiştir. Kaplama malzemesinin elastisite modülü ve yoğunluğu kalınlık boyunca bir
polinom fonksiyon ile değiştiği kabul edilmiştir. Kirişe ait doğal frekansların hesaplanması
için MATLAB’ta sonlu elemanlar kodu geliştirilmiştir. Literatürde çekirdek tabakası izotrop
kaplama tabakası FD malzemeden yapılmış sandviç kirişlerin serbest titreşimi ile ilgili sınırlı
sayıda çalışma mevcut olup, klasik laminasyon teorisi yaklaşımıyla inceleme yapılmamıştır.
Bu çalışmada klasik laminasyon teorisi yaklaşımı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada çekirdek tabaka kalınlığının kiriş kalınlık oranına, kiriş açıklığının yüksekliğine
oranının ve FD malzemenin mekanik özelliklerini belirleyen polinom parametresinin doğal
frekansların üzerindeki etkisi incelenmiştir.
FORMÜLASYON
Kirişin Sonlu Elemanlar Modellemesi
Kirişlerin kayma deformasyonunu etkisini dikkate alan Timoshenko kiriş teorisi
kullanılmıştır. Kirişin her iki düğümü düşey yer değiştirme ve dönme serbestlik derecelerine
sahiptir.

Şekil 1: Kirişin serbestlik dereceleri
Kirişin rijitlik ve kütle matrisleri enerji yöntemleriyle [6] veya analitik olarak [7]
bulunabilirler.
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Burada a = L/2, E elastik modülünü, I alan atalet momentini ve A kiriş kesit alanını ifade
etmektedir.

EI z
AGa 2



(3)

Burada β kayma deformasyon faktörü, G kayma modülü ve (2) no’lu denklemdeki kütle
matrisinin ifadeleri aşağıdaki gibidir;





m1  156  882  1260 2 , m2  44  231  315 2 a, m3  54  378  630 2 ,



 a, m  16  84  126  a
 3  45  a, m  8  30  180  a , m

m4   26  189  315
m7  18, m8

2

2

5

2

9

2

2





, m6   12  84  126 2 a,

10



  2  30  90

2

a

(4)

Eksenel olarak yüklenen kiriş elemanların rijitlik ve kütle matrisleri ise aşağıdaki
denklemlerle belirtilmiştir [6];
 1
EA  2
K 2    1
a 
 2

2

M 2   Aa  13

3

1
 
2
1

2

1
3
2

3

(5)

Analizlerde kiriş elemanın her düğümü üç serbestlik derecesine sahip olmaktadır. Bundan
dolayı üst üste binme kuralıyla nihai rijitlik ve kütle matrisleri bu şekilleri alır;
 K 2 1,1



K   
 K 2 2,1




 M 2 1,1



M   
 M 2 2,1
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K1 1,1 K1 1,2
K1 2,1 K1 2,2
K1 3,1 K1 3,2
K1 4,1 K1 4,2

M 1 1,1

M 1 1,2

M 1 2,1 M 1 2,2
M 1 3,1 M 1 3,2

K 2 1,2

K 2 2,2

K1 1,3
K1 2,3
K1 3,3
K1 4,3

M 2 1,2

M 2 2,2

M 1 4,1 M 1 4,2
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K1 1,4
K1 2,4


K1 3,4

K1 4,4

M 1 1,3

M 1 2,3
M 1 3,3

M 1 4,3


M 1 1,4
M 1 2,4


M 1 3,4

M 1 4,4

(6)

(7)
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Serbest titreşim yapan bir kirişe ait öz değer ifadesi aşağıdaki gibidir:

 K    M   d  0
2

(8)

 

Burada K  , M  ,  ve d sırasıyla global halde kirişin rijitlik matrisi, kütle matrisi, açısal
hız ve mod şeklini temsel etmektedir. Ayrıca açısal hız boyutsuz olarak alınacaktır.



L2

m

h

Em

(9)

Kirişin FDM Olarak Modellemesi
Kiriş çekirdek tabakası alüminyum ve yüzeyleri fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme ile
kaplı simetrik yapıdadır. Kirişin yüzey kaplaması olan FD malzemesinin gerçeğe yakın bir
şekilde temsil etmek için alt ve üst kaplama yüzeyleri 25’er tabakadan oluştuğu kabul
edilmiştir.

Şekil 2: FDM kirişin tabakalarla modellenmesi ve kesiti, gerçek FDM kirişin kesiti
Modellemede her tabaka kendi içinde homojen ve izotrop kabul edilmiştir. FDM kaplama
tabakaları Al ve seramik (Al2O3) malzemelerin belirli oranlarda karışımlar kuralı gereğince
oluşturulmaktadır. Yüzey kaplama tabakalarının elastisite modülü ve yoğunlukları kalınlık
boyunca değişmekte olup bu değişim aşağıda verilen polinom fonksiyonlarla tanımlanmıştır
[2, 3].
1

E  y   Ec  Em  y    Em
2


(10)

1

  y    c   m  y     m
2


(11)

n

n

Burada Ec seramiğin, Em metalin elastisite modülünü, ρc seramiğin, ρm metalin yoğunluğunu,
y koordinat eksenini ve n polinom derecesini ifade etmektedir. Denklemdeki y değişkeni
aşağıdaki ifade edilen değerler ile sınırlıdır;
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1
1 1 1 1 2
y   ,  ,  ,...,
2
2 2  2 

N
 1
2

 

ve

(12)

Kiriş tarafsız eksene göre simetrik yapıda olup, kirişe ait geometrik boyutlar L kiriş
uzunluğunu, h çekirdek tabaka kalınlığını, H kiriş kalınlığını, b genişliği ve N tabaka sayısını
temsil etmektedir.
Sandviç kirişin yoğunluğunu ve elastisite modülünü elde etmek için klasik laminasyon teorisi
kullanılarak, efektif elastisite ve yoğunluk aşağıdaki ifadelerle hesaplanmaktadır [8].
N 2

E ef 

8
b3

 yi31



(13)

 ef 

8 N2
 y i yi3  yi31
3 
b i 1



(14)

 E  y
i 1

y i

3
i



Kiriş Modelin Doğrulanması

Kiriş modelin doğrulanması için literatürde var olan basit mesnetli tarafsız eksene göre
simetrik bir FDM kiriş örneği ele alınmıştır [3]. Kiriş modele ait geometrik boyutlar L = 200
mm, H = 5 mm, b = 20 mm olarak verilmiştir. Kiriş modele ait doğal frekansların
hesaplanması için MATLAB’te sonlu elemanlar kodu yazılmıştır. Elde edilen analiz
sonuçları çizelge 1’de verilmiştir.
Polinom
derecesi
n=1
n=5
n = 10

Çizelge 1: FDM kirişin doğal frekansları (Hz).
1.doğal
2.doğal
3.doğal
frekans
frekans
frekans
Demir (2013) 518.2
2065.88
4624.09
Bu çalışma
518.086
2065.695
4623.289
Demir (2013) 443.06
1766.61
3954.27
Bu çalışma
443.038
1766.469
3953.582
Demir (2013) 404.67
1613.63
3611.82
Bu çalışma
404.671
1613.492
3611.200

4.doğal
frekans
8162
8159.592
6979.69
6977.634
6375.24
6373.368

Çizelgeden de görüleceği üzere MATLAB’te yazılan sonlu elemanlar kodunun doğruluğu
sağlanmış olmaktadır.
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Problemin Tanımlanması ve İrdelenmesi

Ele alınan basit mesnetli kiriş şekil 3’te verilmiş olup çekirdek tabakası alüminyum ve yüzey
kaplama tabakaları FD malzemeden yapılmış tarafsız eksene göre simetriktir. Kaplama
malzemesinin elastisite modülü ve yoğunluğu kalınlık boyunca değişmekte olup bu değişim
polinom bir fonksiyonla tanımlanmıştır. Basit mesnetli sandviç kirişe ait kesit şekil 2’de
gösterilmiştir.
Literatürde çekirdek tabakası izotrop kaplama malzemesi FD malzemeden yapılmış sandviç
kirişlerin serbest titreşimi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcut olup, konunun etraflıca
irdelenmesi için farklı bir yaklaşım ile serbest titreşim davranışları incelenecektir.

Şekil 3: Basit mesnetli FDM kiriş
Kirişe ait geometrik boyutlar, kiriş yüksekliği H = 0.005 m, genişlik b = 0.02. Alüminyum ve
seramik malzemelerin özellikleri Ec = 380 Gpa, Em = 70 Gpa, Gc = 142,5 Gpa, Gm = 26,25
Gpa, ρc = 3950 kg/m3, ρm = 2700 kg/m3 olarak alınmıştır. Analizlerde kiriş 100 elemana
bölünmüş olup sonuçların yakınsaması sağlanmıştır. Çalışmada kiriş narinlik (L/H) oranının,
çekirdek tabaka kalınlığının kiriş yüksekliğine (h/H) oranının ve polinom derecesinin (n)
doğal frekanslar üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Kiriş narinlik (L/H) oranlarının doğal frekanslar üzerindeki etkilerini görmek için L/H = 5,
10, 20, 40, 60 değerleri seçilmiştir. Alüminyum çekirdek tabakasının ve kiriş yüksekliğine
(h/H) oranlarının frekanslar üzerindeki etkilerini görmek için 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 değerleri
seçilmiştir. h/H = 0 durumu kirişin tamamen FDM, h/H = 1 durumu ise kirişin tamamen
alüminyum olduğuna karşılık gelmektedir.
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Polinom derecesinin L/H=20 ve farklı h/H oranlarında boyutsuz doğal frekanslar üzerindeki
etkisini görmek açısından analizler gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’ten görüleceği gibi narinlik
oranı L/H=20 değerinde h/H oranları düştükçe boyutsuz doğal frekanslar yükselmektedir. Bir
diğer ifadeyle kirişteki FD malzemenin oranının artmasıyla birlikte boyutsuz doğal
frekansların yükseldiği gözlemlenmektedir. Yine Şekil 4’ten görüleceği üzere h/H=1 oranı
hariç polinom derecesi (n) artarken boyutsuz doğal frekans değerlerinin düştüğü
görülmektedir.
L/H=20

5,0

4,5

4,0

3,5

0

2

16

14

4

6

8

10

4

6

L/H=20

L/H=20

40

30

2

2

Polinom derecesi (n)

h/H=0
h/H=0.25
h/H=0.5
h/H=0.75
h/H=1

0

0

Polinom derecesi (n)

50

Boyutsuz 3. doğal frekans

18

12

3,0

20

h/H=0
h/H=0.25
h/H=0.5
h/H=0.75
h/H=1

20

4

6

8

10

8

10

h/H=0
h/H=0.25
h/H=0.5
h/H=0.75
h/H=1

60

Boyutsuz 4. doğal frekans

Boyutsuz 1. doğal frekans

5,5

L/H=20

22

Boyutsuz 2. doğal frekans

h/H=0
h/H=0.25
h/H=0.5
h/H=0.75
h/H=1

50

40

30

0

Polinom derecesi (n)

2

4

6

8

10

Polinom derecesi (n)

Şekil 4: L/H = 20 narinlik oranı için farklı h/H oranlarında ilk dört boyutsuz doğal
frekansların polinom derecesi (n) ile değişimi
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L/H narinlik oranının h/H=0.25 ve farklı polinom derecelerinde boyutsuz doğal frekanslar
üzerindeki etkisini incelemek açısından analizler yapılmıştır. Şekil 5’ten görüleceği gibi
h/H=0.25 değerinde polinom derecesi n yükseldikçe boyutsuz doğal frekanslar düşmektedir.
L/H narinlik oranları arttıkça boyutsuz doğal frekanslar da yükselmektedir. Narinlik oranı
L/H=20’den sonra doğal frekanslardaki değişim neredeyse yatay seyretmektedir.
h/H=0.25

4,8

4,4
4,2
4,0

n=0
n=0.5
n=1
n=2
n=5
n=10

3,8
3,6
3,4
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Boyutsuz 2. doğal frekans

Boyutsuz 1. doğal frekans

4,6

5

h/H=0.25

20

18

16

14

n=0
n=0.5
n=1
n=2
n=5
n=10

12

10

60

10

20

L/H oranı

h/H=0.25

40

50

60

h/H=0.25

80

40

70

n=0
n=0.5
n=1
n=2
n=5
n=10

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Boyutsuz 4. doğal frekans

Boyutsuz 3. doğal frekans

30

L/H oranı

60

50

n=0
n=0.5
n=1
n=2
n=5
n=10

40

30

20

10

L/H oranı

20

30

40

50

60

L/H oranı

Şekil 5: h/H = 0.25 oranı için farklı polinom derecelerinde ilk dört boyutsuz doğal frekans
değerlerinin L/H narinlik oranları ile değişimi
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Çekirdek tabaka kalınlığının kiriş yüksekliğine (h/H) oranının L/H=20 ve farklı polinom
derecelerinde boyutsuz doğal frekanslar üzerindeki etkisini görmek için analizler
gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’dan görüleceği gibi narinlik oranı L/H=20 değerinde polinom
derecesi düştükçe doğal frekanslar yükselmektedir. Bu tüm h/H oranları için geçerlidir. Şekil
6’dan yine görüleceği üzere h/H oranı yükseldikçe boyutsuz doğal frekans değerleri
düşmektedir. h/H oranı 0,75’i geçince boyutsuz doğal frekanslar artık neredeyse yatay
seyretmektedir. h/H=1 oranında kiriş tamamen homojen izotrop çekirdek tabakasından ibaret
olup (n) polinom derecesinden bağımsız olmaktadır.
L/H=20
n=0
n=0.5
n=1
n=2
n=5
n=10

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0
0.00

L/H=20

22

Boyutsuz 2. doğal frekans

Boyutsuz 1. doğal frekans

5.5

n=0
n=0.5
n=1
n=2
n=5
n=10

20

18

16

14

12
0.25

0.50

0.75

1.00

0,00

0,25

h/H oranı

L/H=20
n=0
n=0.5
n=1
n=2
n=5
n=10

Boyutsuz 3. doğal frekans

45

40

35

30

25

20
0,00

0,75

1,00

L/H=20

65

n=0
n=0.5
n=1
n=2
n=5
n=10

60

Boyutsuz 4. doğal frekans

50

0,50

h/H oranı

55
50
45
40
35

0,25

0,50

0,75

1,00

30
0,00

h/H oranı

0,25

0,50

0,75

1,00

h/H oranı

Şekil 6: L/H = 20 oranı için farklı polinom derecelerinde ilk dört boyutsuz doğal frekans
değerlerinin h/H oranları ile değişimi
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L/H narinlik oranının n=2 ve farklı çekirdek tabaka kalınlığının kiriş yüksekliğine (h/H)
oranının boyutsuz doğal frekanslar üzerindeki etkisini görmek açısından analizler yapılmıştır.
Şekil 7’den görüleceği gibi boyutsuz doğal frekans değerleri narinlik oranı L/H arttıkça
yükselmektedir. Ancak ilk üç boyutsuz doğal frekans değerleri L/H=20 oranına, dördüncü
boyutsuz doğal frekans değeri L/H=40 değerine kadar ciddi bir artış sergilerken bu oranlardan
sonra boyutsuz doğal frekans değerleri neredeyse yatay seyretmektedir. Şekil 7’den yine
görüleceği üzere h/H oranı yükseldikçe doğal frekans değerleri düşmektedir.
n=2

18

4,5

4,0

3,5

h/H=0.0
h/H=0.25
h/H=0.50
h/H=0.75
h/H=1

3,0

2,5

n=2

20

Boyutsuz 2. doğal frekans

Boyutsuz 1. doğal frekans

5,0

10

20
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40
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16
14
12

h/H=0.0
h/H=0.25
h/H=0.50
h/H=0.75
h/H=1

10
8

60
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20

L/H oranı

n=2

45
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35
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25
20

h/H=0.0
h/H=0.25
h/H=0.50
h/H=0.75
h/H=1

15
10
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20

30

40

50

60

Boyutsuz 4. doğal frekans

Boyutsuz 3. doğal frekans

40

n=2

80

40

5

30

L/H oranı

60
50
40

h/H=0.0
h/H=0.25
h/H=0.50
h/H=0.75
h/H=1

30
20
10

L/H oranı

20

30

40

50

60

L/H oranı

Şekil 7: n = 2 polinom derecesi için farklı h/H oranlarında ilk dört boyutsuz doğal frekans
değerlerinin narinlik oranı L/H ile değişimi
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Polinom derecesinin h/H=0.25 ve farklı L/H oranlarında boyutsuz doğal frekanslar üzerindeki
etkisini görmek açısından analizler gerçekleştirilmiştir. Şekil 8’den görüleceği gibi h/H=0.25
değerinde L/H narinlik oranları düştükçe boyutsuz doğal frekans değerleri düşmektedir. Şekil
8’den yine görüleceği üzere polinom derecesi (n) yükseldikçe boyutsuz doğal frekanslar
düşmektedir.
h/H=0.25

4,8

L/H=5
L/H=10
L/H=20
L/H=40
L/H=60

4,4

L/H=5
L/H=10
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L/H=40
L/H=60
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Boyutsuz 2. doğal frekans

4,6

Boyutsuz 1. doğal frekans

h/H=0.25

19

4,2
4,0
3,8
3,6

17
16
15
14
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3,4
0

2
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8

9
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0

2

Polinom derecesi (n)

h/H=0.25

45

8
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35

L/H=5
L/H=10
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L/H=40
L/H=60
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Boyutsuz 4. doğal frekans

Boyutsuz 3. doğal frekans

6

h/H=0.25
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L/H=5
L/H=10
L/H=20
L/H=40
L/H=60
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4

Polinom derecesi (n)
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2

4

6

8
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20

0

2

Polinom derecesi (n)

4

6

8
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Polinom derecesi (n)

Şekil 8: h/H = 0.25 oranı için farklı L/H oranlarında ilk dört boyutsuz doğal frekans
değerlerinin polinom derecesi n ile değişimi
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SONUÇLAR

Bu çalışmada Timoshenko kiriş teorisi kullanılarak yüzeyleri FD malzeme ile kaplı bir kirişin
serbest titreşim durumu incelenmiştir. Doğal frekanslar eğilme rijitliğinin bir fonksiyonu
olduğundan alüminyumdan rijit olan FD malzemenin kirişe eklenmesi ile doğal frekans
değerleri etkilenmektedir. Çalışmada kiriş narinlik (L/H) oranının, çekirdek tabaka
kalınlığının kiriş yüksekliğine (h/H) oranının ve polinom derecesinin (n) doğal frekanslar
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bulunan sonuçlar aşağıdaki gibi maddeler halinde
özetlenebilir:
- Kirişte L/H narinlik oranları arttıkça boyutsuz doğal frekans değerlerinin yükseldiği
gözlemlenmiştir.
- İlk üç boyutsuz doğal frekans değerleri L/H = 20, dördüncü boyutsuz doğal frekans
değeri L/H= 40 oranından sonra kiriş narinlik oranının pek bir etkisinin olmadığı tespit
edilmiştir.
- Kirişte FD malzeme tabaka kalınlığının artması, yani h/H oranının düşmesi, boyutsuz
doğal frekans değerlerinin yükselmesine neden olmaktadır.
- Polinom derecesi n’nin artmasıyla boyutsuz doğal frekans değerlerinin düştüğü
görülmüştür.
- İncelenen parametrelerde değişiklikler yaparak arzu edilen tasarım gerçekleştirilebilir.
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ABSTRACT
In this study, some electro-static problems of rectangular thick plate containing a prismatic
inclusion made of piezoelectric (PZT) material are solved numerically in the framework of the
three dimensional linearized exact equations of electro-elasticity theory using piecewisehomogeneous body model by using three dimensional finite element method. All algorithms
and programs required for the numerical solution are made by us.
It is assumed that the plate is simply supported from all lateral surfaces and electric potential
is zero in addition to vertical displacement from the outer surfaces of the plate and ideal
contact conditions are provided at the interface between the PZT inclusion and the matrix
material around it.
The effect of different materials and geometric parameters and the interaction of electrical and
mechanical fields of the PZT rectangular thick plate under the uniaxial tensile force in the
given boundary conditions is investigated and discussed.
Keywords: Piezoelectric inclusion, rectangular thick plate, Finite Elements Method, electrostatic analysis
ÖZET
Bu çalışmada, yapısında piezoelektrik (PZT) malzemeden yapılmış prizmatik dolgu içeren
dikdörtgen kalın plağın bazı elektro-statik problemleri, üç boyutlu elektro-elastisite teorisinin
kesin denklemleri ve parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde matematiksel olarak
modellenmiş ve üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla sayısal olarak çözülmüştür.
Sayısal çözümün gerektirdiği tüm algoritma ve programlar tarafımızdan yapılmıştır.
Plağın tüm yanal yüzeyinden basit mesnetli ve PZT malzeme içeren dış yüzeylerinden, düşey
yer değiştirmeye ilave olarak elektrik potansiyelin sıfır olduğu ayrıca, PZT dolgu ile
çevresindeki matris malzemesi arasındaki ara yüzeyde ideal temas koşullarının sağlandığı
kabul edilmiştir.
Ele alınan PZT dikdörtgen kalın plağın verilen sınır koşulları ile tek eksenli statik çekme
kuvveti altında yapısında oluşan yerdeğiştirme ve gerilme yayılımlarına, plağa ait çeşitli
malzeme ve geometrik parametrelerin etkisi ile elektriksel alan ve mekaniksel alanların
karşılıklı etkisinin belirtilen yerdeğiştirme ve gerilme yayılımlarına etkisi incelenmiş ve
tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Piezoelektrik dolgu, dikdörtgen kalın plak, Sonlu Elemanlar Yöntemi,
elektro-statik analiz
GİRİŞ
Doğada bulunan bazı malzemeler, elektriksel alan ile mekaniksel alanların karşılıklı etkisinin
olduğu malzeme özelliklerine sahiptirler ve bu özellik genellikle çok karmaşıktır. Eğer,
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elektriksel alan ile mekaniksel alanların karşılıklı etkisi lineer olarak alınırsa, bu malzemelere
özel olarak piezoelektrik (PZT) malzeme adı verilmektedir. Bu yeteneklerinden dolayı akıllı
malzemeler sınıfında değerlendirilmekte ve birçok ileri teknoloji uygulamalarında
kullanılmaktadırlar. Çeşitli elektrik ve/veya mekanik yükler altındaki piezoelektrik malzeme
davranışının anlaşılması, çeşitli elektro-mekanik aygıtın (örneğin, sensör, aktüatör vb.)
geliştirilmesiyle artan bir öneme sahiptir. Piezoelektrik malzemeden yapılmış yapı elemanı
mühendislik uygulamalarında, genellikle piezoelektrik olmayan malzemeden yapılmış yapı
elemanı ile bir araya getirilirler. İçerisinde dolgu, çatlak, boşluk gibi çeşitli süreksizlikler
içeren piezoelektrik malzemeler son zamanlarda oldukça geniş bir araştırma alanına sahiptir.
Bu alana ait literatürdeki bazı çalışmalar [1-4]’de verilmiştir. Ancak literatürde mevcut bu ve
diğer pek çok çalışmada, genellikle düzlem problemler incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında
ise, yapısında piezoelektrik malzemeden yapılmış dikdörtgen prizmatik dolgu içeren
dikdörtgen kalın plakların çeşitli elektro-statik problemleri, parçalı homojen cisim modeli ve
üç boyutlu elektro-elastisite teorisinin kesin denklemleri çerçevesinde modellenmesi ve üç
boyutlu sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla sayısal olarak incelenmiştir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Yapıdaki dikdörtgen prizmatik dolgunun, yatay ve düşey eksenlere göre plağın merkezinde ve
plağın arkaya doğru kalınlığı (Ox3 ekseni) boyunca, Ox3 koordinat eksenine paralel olacak
şekilde yer aldığı kabul edilmektedir (Şekil 1a). Ele alınan problemin çözümü, yapı elemanı
ve yüklemenin x1 1  1 / 2 ’ye göre simetrik olmasından yararlanılarak yarım (1/2) bölge için
yapılmıştır (Şekil 1b).

(a)

(b)

Şekil 1. a) Dikdörtgen prizmatik formda dolgu içeren plak geometrisi ve yükleme durumu
b) Bölgenin ½’lik kısmı.
Ele alınan problemin çözüm bölgesi;

   I   II   0  x1  1 , 0  x2  h , 0  x3   3 

 II    E  x1  1   E , hA  x2  hA  hO , 0  x3   3 

(1)

 I   /  II

dir. Burada  II dolgunun bulunduğu bölgeyi,  I dolgunun dışındaki bölgeyi (matris)
göstermektedir. Ele alınan plağın bütün yanal yüzeylerinden basit mesnetli ve ilave olarak
PZT malzeme içeren yüzeylerde elektriksel potansiyelin sıfır olduğu, sadece x1  0; 1
yüzeylerinden tek eksenli çekme kuvvetine maruz olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca, plağın
yanal yüzeyleri ( x3  0;  3 ) ile alt ve üst yüzeylerinden ( x2  0; h ) mekaniksel ve elektriksel
hiçbir yükün etki etmediği ve matris ile dolgu ara yüzeylerinde ideal temas koşulları ile
normal doğrultudaki elektriksel yer değiştirme değişiminin olmadığı (topraklanmış olduğu)
kabul edilmektedir. Belirtelim ki, burada verilecek olan matematiksel modelleme, daha genel
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olması açısından, hem dolgu hem de onu saran bölgenin (matris) malzemesinin piezoelektrik
malzeme olduğu kabul edilerek verilecektir. Ancak, sayısal hesaplamalarda matris
malzemesinin elastik malzeme olması durumu göz önünde bulundurulacaktır. Matematiksel
modellemede üst indis (1) ile matris malzemesi, üst indis (2) ile dolgu malzemesine ait
büyüklükler temsil edilecektir.
Buna göre çözüm bölgesinde sağlanan alan denklemleri;

 (m)
ji
x j

 0,

D (m)
j
x j

 0,

( m) (m)
( m) ( m)
(m) (m)
 ij( m)  cijkl
skl  ekij
Ek , Di(m)  eikl
skl   ik( m) Ek( m)

(2)

(m)
u ( m) 
 ( m)
1  u
skl( m)   k  l  , Ek( m )  
2  xl
xk 
xk
ve (2)’de i;j;k;l=1,2,3 ve m=1,2 (m=1 (m=2) matris (dolgu) malzemesine ait büyüklükleri
temsil etmektedir) dir. Ayrıca bu denklemlerde,  ij gerilme tansörü bileşeni; Di elektriksel

yerdeğiştirme vektörü bileşeni; eikl piezoelektrik sabiti; skl Green şekildeğiştirme tansörü
bileşeni; ui mekanik yerdeğiştirme vektörü bileşeni;  ik dielektrik sabiti; Ek elektrik alan
bileşeni; cijkl elastik malzeme sabiti ve  elektrik potansiyeli temsil etmektedir.
(2) denklemlerinde yer alan indis notasyonu için ij veya kl indis çiftlerini p veya q gibi tek
indise indirgeyerek basitleştirme yapılmıştır. Buna göre cijkl  c pq ; eikl  eip ;  ij   p için,
ij veya kl

11

22

33

23 veya 32

31 veya 13

12 veya 21

p veya q
1
2
3
4
5
6
alınmıştır. Benzeri şekilde örneğin, şekil değiştirme tensörü bileşenleri için;
s1  s11, s2  s22 , s3  s33 , s4  s23  s32 , s5  s31  s13 , s6  s12  s21.
yazılabilir. Malzemeye ait bünye denklemleri yeni indis notasyonuna göre düzenlenirse;
( m) ( m)
(m) (m)
 (pm)  c (pqm) sq( m)  ekp
Ek , Di(m)  eiq
sq   ik( m ) Ek( m )
(3)
veya matris formunda
 ( m)  c (m)
 1   11
(m)
 2( m)  c21
 ( m)   (m)
 3  c31
 ( m)    (m)
 4  c41
 ( m)   (m)
 5  c51
 ( m)   (m)
 6  c61
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(m)
c12

(m)
c13

(m)
c14

(m)
c15

(m)
c32

(m)
c33

(m)
c34

(m)
c35

(m)
c22
(m)
c42
(m)
c52

(m)
c62

(m)
c23
(m)
c43
(m)
c53

(m)
c63

(m)
c24
(m)
c44

(m)
c54

(m)
c64

(m)
c25
(m)
c45

(m)
c55

(m)
c65

(m)   ( m )   (m)
c16
s
e
  1   11
(m)
(m)
  s2( m)  e12
c26
  ( m)   (m)
(m)
c36
  s3  e13

(m)   ( m )   (m)
c46
  s4  e14
(m)   ( m )   (m)
c56
  s5  e15
(m)   ( m )   (m)
c66
  s6  e16
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(m)
e21
(m)
e22
(m)
e23
(m)
e24
(m)
e25
(m)
e26

(m) 
e31

(m)
 (m)
e32
 E 
(m)  1 
e33   (m) 
E
(m)   2 
e34
  (m) 
E
(m)  
 3 
e35

(m) 
e36 
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 D (m)  e(m)
 1   11
(m)
(m)
 D2   e21
 (m)   (m)
 D3  e31

(m)
e12
(m)
e22
(m)
e32

(m)
e13
(m)
e23
(m)
e33

(m)
e14

(m)
e15

(m)
e24

(m)
e25

(m)
e34

(m)
e35

 s ( m) 
1 
( m)
(m)   s2   (m)
e16 
 
  s ( m)   11
3
(m)
(m)
e26
  ( m)    21
(m)   s4   (m)
e36
  ( m)   31
 s5 
 ( m) 
 s6 

(m)
(m)   (m) 
E1
12
13

 









(m)
(m)
(m)
 22
 23
  E2 

(4)

(m)
(m)
(m)
 32
 33
  E3 

olur. Sınır koşullarına ait matematiksel ifadeler,
(1)
(1)
u2(1) | x1 0;1  0,  (1) | x1 0;1  0, 11
| x1 0;1  p, 13
|x1 0;1  0,
( m)
( m)
u2( m) | x3 0; 3  0,  ( m) |x3 0; 3  0,  31
| x3 0; 3   33
| x3 0; 3  0,

(5)

 2(1)i |x 0   2(1)i |x h  0, D2(1) |x 0  D2(1) |x h  0
2

2

2

2

ve ara yüzeylerde temas koşulları
ui(1) |x1  E ;1  E  ui(2) |x1  E ;1  E , ui(1) |x2 hA ;hA  hO  ui(2) |x2 hA ;hA  hO ,

 ij(1) |x 
1

 (1) |x 
1

E

(2)
(1)
(2)
;1  E   ij | x1  E ;1  E ,  ij | x2  hA ;hA  hO   ij | x2  hA ;hA  hO ,

  (2) |x1  E ;1  E ,  (1) |x2 hA ;hA  hO   (2) |x2 hA ;hA  hO ,
E ; 1   E

(6)

Di(1) |x1  E ;1  E  Di(2) |x1  E ;1  E , Di(1) |x2 hA ;hA  hO  Di(2) |x2 hA ;hA  hO

olarak verilebilir. Buna göre, ele alınan sınır değer problemlerine ait matematiksel model (1)(6) denklem takımı yardımıyla verilebilir.
Matematiksel modeli (1)-(6) denklem takımı ile verilen sınır değer probleminin çözümü üç
boyutlu (3B) sonlu elemanlar modellemesi yardımıyla sayısal olarak çözülecektir. Yöntem
gereği çözüm bölgesi, geometriye uygun olarak, matris ile dolgu için ayrı ayrı 8 nodlu
dikdörtgen prizmatik sonlu elemanlara ayrıklaştırılacaktır (Şekil 2). Nodlarda bilinmeyen
olarak, üç eksen doğrultusundaki yer değiştirmeler ile elektriksel potansiyel  alınmıştır.

(a)

(b)

Şekil 2. a) Çözüm bölgesinin ayrıklaştırılması, b) Dikdörtgen prizmatik örnek eleman
Ele alınan dikdörtgen prizmatik örnek elemanın (Şekil 2b) nodlarında tanımlanan şekil
fonksiyonlarının normalize edilmiş koordinatlardaki (O' ) ifadeleri [5];
1
1
1
N1  1   1   1    , N 2  1   1   1    , N 3  1   1   1    ,
8
8
8
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1
1   1   1    , N 5  1 1   1   1    , N 6  1 1   1   1    ,
8
8
8
1
1
N 7  1   1   1    , N 8  1   1   1   
(7)
8
8
dir. Ox1x 2 x 3 koordinat takımı ile O'  normalize edilmiş koordinat takımı arasında
N4 

x  x 20
x x
x  x 30
,  3
  1 10 ,   2




(8)

ilişkileri sağlanmaktadır. x10 ; x 20 ; x30 değerleri, OO' vektörünün Ox1 x 2 x3 koordinat eksenleri
üzerindeki bileşenlerini, ,  ve  sonlu elemanların sırasıyla Ox1, Ox2 ve Ox3 eksenleri
doğrultusundaki uzunluklarını temsil etmektedir.
Sonlu eleman modellemesi için cisimde biriken toplam elektro-mekanik enerjiyi ifade eden
 fonksiyoneli kullanılacaktır [6]:
( m)
( m ) u ( m )
2
1
uk( m)
j
( m ) ui
( m ) 
(u1 , u2 , u3 ,  )     Gijkl
 Rijk
x j xl
xi xk
2
m 1 m 

(9)
 ( m)  ( m) 
1
  ij( m)
 d m
xk xl 
2

 fonksiyoneli ve bilinen Ritz tekniği yardımıyla ele alınan sınır değer probleminin çözümü,
cebirsel denklemler takımının çözümüne indirgenir. (9) fonksiyonelinin birinci
varyasyonunun sıfıra eşitliğinden yani,




 (u1 , u2 , u3 ,  )  (m)  u1(m)  (m)  u2(m)  (m)  u3(m)  (m)  (m)  0
(10)

u1
u2
u3
eşitliğinden, alan denklemleri ile gerilmelere ve elektriksel potansiyele verilen göre sınır
koşulları elde edilir. Ritz tekniği yardımıyla bilinen işlemler dahilinde (10) eşitliğinden,
Ku  F
(11)
lineer cebirsel denklem takımı elde edilir. (11)’de K katsayılar (Stifness) matrisi, u
bilinmeyenleri içeren vektör ve F sağ taraf (kuvvet) vektörüdür.
SAYISAL SONUÇLAR
(1)-(6) sınır değer probleminin sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla çözülmesi aşamasında,
ele alınan plağı oluşturan bileşenlerden dolgu malzemesinin piezoelektrik (PZT) malzemeden,
dolguyu saran malzemenin izotrop-elastik malzemeden oluştuğu kabul edilmiştir. Ele alınan
problemin çözümünde ve sayısal sonuçların elde edilmesinde herhangi bir paket program
kullanılmamış, tüm algoritmalar ve programlar tarafımızdan FORTRAN (FTN77) kodlama
dili kullanılarak yapılmıştır. Problem ve sınır koşullarının x1  1 2 ’ye göre simetrik olması
özelliğinden yararlanılarak çözüm bölgesinin yarısında (Şekil 1b) yapılmıştır. Bu bölge Ox1
doğrultusunda toplamda N=20 (PZT dolgu içeren kısım; 8), Ox3 doğrultusunda NZ=20 ve
Ox2 doğrultusunda M=16 (PZT dolgu içeren kısım; 6) dikdörtgen prizmatik sonlu eleman
olacak şekilde toplam 6400 adet 8 nodlu dikdörtgen prizmatik sonlu elemana
ayrıklaştırılmıştır. Ele alınan durumda sonlu eleman modellemesi 7497 düğüm noktası (nod)
ve 22328 serbestlik derecesi (NDOF) içermektedir.
(m)
u1(m) , u (m)
(m=1,2)
sırasıyla
Ele
alınan
yapı
elemanında
2 ve u 3
Ox1 , Ox 2 ve Ox 3 doğrultularındaki yer değiştirmeleri göstermek üzere, bu değerlerin
boyutsuz ifadeleri;
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(1)
 c PZT
44 u 3

 p 311
u3  
PZT (2)
 c 44 u 3
 p 
31 1


(1)

 c PZT

44 u i
(x1, x 2 , x 3 )   I 
(x1 , x 2 , x 3 )   I 

 p 1


(12)
 , i=1,2
 , u i   PZT (2)
 c 44 u i


(x1 , x 2 , x 3 )   II 
(x1, x 2 , x 3 )   II 
 p


1

dir. (12)’de p kalın plağa etki eden düzgün yayılı çekme kuvvetinin yoğunluğu,  31   3 1

burada, 1 ( 3 ) kalın plağın Ox1 (Ox3) doğrultusundaki uzunluğunu göstermektedir.
Hesaplamalarda matris malzemesine ait Poisson oranı 1  0.3 olarak alınmış olup diğer
Tablo 1. Piezoelektrik Malzeme Sabitleri [6].
Malzeme
c11
c12
c13
c33
c44
c66
PZT-4
13.9
7.78
7.40
11.5
2.56
3.06
PZT-5H
12.6
7.91
8.39
11.7
2.30
2.35
BaTiO3
15.0
6.53
6.62
14.6
4.39
4.24
x1010 N/m2
Malzeme
PZT-4
PZT-5H
BaTiO3

e31
-5.2
-6.5
-4.3

e33
15.1
23.3
17.5
C/m2

e15
12.7
17.0
11.4

ε11
ε33
0.646
0.562
1.505
1.302
0.987
1.116
-8
x10 C/Vm

parametre değerleri tablo ve grafikler üzerinde verilmiştir. Ayrıca (12)’de verilen
yerdeğiştirmeler, şekiller üzerinde u  u1 , v  u 2 , w  u 3 olarak gösterilmiştir.
Piezoelektrik dolgu malzemesi için sayısal hesaplarda kullanılan malzeme sabitleri Tablo 1’de
verilmektedir.
Bu çalışmada piezoelektrik malzeme sabitlerinin değerleri için de boyutsuzlaştırma işlemleri
neticesinde, ilgili büyüklüklerin boyutsuz ifadeleri
PZT
c44
 ij
 e15
Ei e15

.
(13)
, Ei  PZT
  PZT , ij 
2
c44 1
c44
 e15 
olarak belirlenmiştir. Belirtelim ki, yapılan tüm sayısal hesaplarda PZT malzeme için
polarizasyon yönü Ox2 olarak alınmıştır. Bu durumda (4) de verilen matrisler
c (2)
 11
(1)
c13
 (1)
c12

0

0

0

(1)
c13

(1)
c12



(1)
(1)
0
0
0 
c33
c13
 0
0
0
0 0 e15  11 0
0
(1)
(1)
0
0
0  
c13
c11
 

, e31 e33 e31 0 0 0  ,  0  33 0  (14)

(1)
0
0
0
0  
c44
0
0 e15 0 0   0
0 11 
0

(1)
0
0
0
0 
c66
(1) 
0
0
0
0
c44

olur. Sayısal incelemelerde ele alınan yükleme durumu için PZT dikdörtgen prizmatik dolgu
içeren dikdörtgen plakta yerdeğiştirme ve elektriksel potansiyel yayılımı incelenecektir. Bu
yer değiştirme yayılımına elektriksel alan ile mekaniksel alanın karşılıklı etkisini belirlemek
için iki durum göz önüne alınmıştır:
Durum 1: eij   ij  0 ve Durum 2: eij  0;  ij  0
0

0

0
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Durum 1, dikdörtgen plağın içerdiği PZT dolgu malzemesi için piezoelektrik ve dielektrik
sabitlerin sıfır alınarak, PZT dolgunun piezoelektrik ve dielektrik özelliklerinin ihmal
edilmesine (yani, anizotrop-elastik dolgu); Durum 2, dikdörtgen dolgu malzemesinin
piezoelektrik ve dielektrik özelliklerinin muhafaza edilmesine karşı gelmektedir. Bu iki
durum için elde edilen sayısal sonuçların karşılaştırılmasından, dikdörtgen kalın plakta
elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı etkisinin verilen yükleme durumu için ele alınna
plağın statik analizine etkisi belirlenecektir.
Şekil 3’de homojen izotrop malzemeden yapılmış dikdörtgen plakta farklı  31   3 1
parametre değerlerinde 33 / p gerilmesi yayılımı x 3  0, x 2  h / 2 kesitinde incelenmiştir.
 31   3 1 parametresinin değeri küçüldükçe, plağın belirtilen eksen doğrultusundaki
uzunluğu küçülerek düzlem gerilme varsayımı koşulları elde edilmektedir. Bu varsayım
gereği,  31   3 1 azaldıkça, 33 / p gerilme değeri sıfıra yaklaşmalıdır. Şekil 3’de
 31   3 1 değerinin azalması gerilme değerini mutlak değerce azaltmakta ve düzlem
gerilme durumunda elde edilmesi gereken gerilme değerine yakınsamaktadır. Bu durum
tarafımızdan oluşturulan program ve algoritmalara güven sağlamaktadır.

Şekil 3. Eksenel çekme kuvveti etkisindeki homojen-izotrop plakta x 3  0, x 2  h / 2
kesitinde 33 / p gerilme yayılımına  31   3 1 değişiminin etkisi.
Şekil 4’ de farklı PZT dolgu malzemesi alınması durumunda x1   E   D / 2 ve x 3   3 / 2
kesitlerinde v yer değiştirmesinin Ox 2 ekseni boyunca değişimi, Durum 1 ve Durum 2 için

incelenmiştir. Dolgu malzemesinin Durum 2



değiştirmesinin değerleri, Durum 1 eij  0; ij

 eij  0; ij  0 için elde edilen v yer
 0  için elde edilen değerlerden her zaman

mutlak değerce küçük kaldığı tespit edilmiştir.
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Şekil 4. v  c PZT
44 u 2 p1 yer

Şekil 5. w  c PZT
44 u 3 p 311 yer

değiştirmesinin farklı PZT dolgu
malzemeleri için x2 / 1 ’e göre grafiği.

değiştirmesinin farklı PZT dolgu
malzemeleri için x3 / 1 ’e göre grafiği.

Şekil 5’ de ele alınan dolgu malzemesinin farklı piezoelektrik malzemeden oluşması
durumunda x1   E   D / 2 ve x 2  h A  h O / 2 kesitinde w yer değiştirmesinin Ox 3 ekseni
boyunca değişimi Durum 1 ve 2 için incelenmiştir. Durum 2’de elde edilen w yer
değiştirmesinin değerleri, Durum 1’de elde edilen değerlerden her zaman mutlak değerce
büyük olduğu tespit edilmiştir.

 Eu 
 e 
Şekil 6.    15  ’nin farklı PZT dolgu
Şekil 7. w   1 3  yer değiştirmesinin
 c441 
 p 311 
BaTiO3 dolgu malzemesi için
malzemeleri için bazı kesitlerde x2 / 1 ’e
x 3  0 yüzeyindeki yayılımı.
göre dağılımı.
Şekil 6’da dikdörtgen plakta bulunan dolgunun farklı PZT malzemesi seçilmesi durumlarında,
x 3   3 / 2 ve x1   E   D / 8 ile x1  1 / 2   E   D kesitlerinde elektriksel potansiyelin
 Ox ekseni boyunca değişimi incelenmiştir. Şekil 6’da verilen grafiklerden, yapıdaki

 

2

dolgu malzemesinin PZT5H (BaTiO3) alınması durumunda, mutlak değerce en büyük (en
küçük) elektrik potansiyel değerleri bulunmaktadır. Ayrıca, her bir piezoelektrik dolgu için
elektrik potansiyelin x1  1 / 2 kesitinde elde edilen değerleri, x1   E   D / 8 kesitinde
elde edilen değerlerinden mutlak değerce daha büyüktür.
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Şekil 7’de dikdörtgen prizmatik dolgunun BaTiO3 dolgu malzemesi içermesi durumunda w

  cPZT
44 u 3 p 311 

yer değiştirmesinin plağın ön yüzünde yayılımı verilmiştir. Buna göre

dolgu malzemesinin olduğu bölgede w yerdeğiştirmeleri diğer kesitlere göre önemli ölçüde
azalmaktadır.
Şekil 8’ de ele alınan plaktaki dolgu malzemesinin farklı piezoelektrik malzemeden oluşması
durumlarında x 3  0, x 2  h / 2 kesitinde sırasıyla (a) 11 / p ; (b) 22 / p ; (c) 33 / p normal
gerilme yayımlarının Ox 3 ekseni boyunca değişimi Durum 1 ve 2 için incelenmiştir. En
düşük normal gerilme değerleri dolgu malzemesinin BATiO3 seçilmesi durumunda oluşurken,
Durum





1 eij  0; ij  0 ’de elde edilen normal gerilme değerlerinin; Durum 2

 eij  0; ij  0 ’de elde edilen değerlerden büyük kaldığı tespit edilmiştir.

(a)
(b)
(c)
Şekil 8. Farklı PZT dolgu için x 3  0, x 2  h / 2 kesitinde (a) 11 / p ; (b) 22 / p ;





(c) 33 / p gerilme yayılımlarının Durum 1 eij  0; ij  0 ve Durum 2

 eij  0; ij  0 için

x1 / 1 ’e göre dağılımı.

Şekil 9. 11

(a)
(b)
p gerilmesinin plağın önyüzündeki  x 3  0  yayılımı (a) İzotrop dolgu (b) PZT-4

Şekil 9 (Şekil 10)’da 11 p

 22 p 

dolgu
gerilmesinin ele alınan plağın içerdiği dikdörtgen

prizmatik dolgunun malzemesinin sırasıyla (a) İzotrop ve (b) PZT-4 (PZT-5H) olması
durumlarında plağın önyüzündeki yayılımı verilmiştir. Buna göre izotrop malzeme olması
durumunda gerilme değerleri bölge içerisinde sabit olmakla beraber, dolgu malzemesinin
PZT-4 (PZT-5H) olması durumunda dolgunun başladığı kesitte 11 p  22 p  gerilme
yığılmasının olduğu, daha sonra gerilme değerlerinin düştüğü tespit edilmiştir.
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(a)

(b)

Şekil 10.  22 p gerilmesinin plağın önyüzündeki  x 3  0  yayılımı (a) İzotrop dolgu
(b) PZT-5H dolgu malzemesi için.
Tablo 2. BaTiO3 dolgu malzemesi içeren dikdörtgen plakta gerilme değerlerinin plağın
önyüzünde  x 3  0  , bazı noktalardaki değerleri.
x1   E 

D
4

x1   E 

D
2

x1 

1
2

Gerilmeler

x1   E 2

x1   E

11 p  x2  h / 2 

1.118950

1.070135

0.796745

0.806492

0.710725

 22 p  x2  h / 2 

0.359525

0.355803

0.254561

0.256504

0.225450

 33 p  x2  h / 2 

0.079465

0.114378

0.050146

0.046833

0.041962

12 p  x2  0 

-2.6037.10-4

1.1955.10-2

7.5584.10-3

2.4112.10-3

5.5727.10-8

13 p  x2  0 

0.001275

-0.056436

-0.016511

0.001619

-0.001211

 23 p  x2  0 

0.026241

0.023402

0.015162

0.017947

0.018725

 E  D

Tablo 2’de BaTiO3 dolgu malzemesi içeren dikdörtgen plakta ele alınan yükleme durumu için
plağın önyüzünde seçilen bazı noktalardaki gerilme tansörü bileşenleri verilmiştir. Bu
yüzeyde en büyük gerilme bileşeni 11 p için elde edilmektedir.
Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün
FBA-2018-3255 kodlu projesi ile desteklenmiştir.
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ÖNGERİLMELİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ ŞERİT PLAĞIN
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE STATİK ANALİZİ
Ülkü BABUŞCU YEŞİL 1, Mehmet Can ATASAYANLAR2
1,2
Yıldız Teknik Üniveristesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
In this study, the effect of pre-stress on the stress state of the bending of a plate-strip made of
functional graded material (FG) is investigated. It is assumed that the pre-stressed plate-strip
are formed by the uniformly distributed force acting on the two opposite sides of this platestrip before the main loading. Then, the problems of determining the stress concentration in
the structure due to the uniformly distributed pressure force acting on the upper face of this
pre-stressed FG plate are modeled by using the Linearized Three-Dimensional Elasticity
Theory under the assumption of plane strain. The solution of the boundary value problems
obtained by using the Finite Element Method are solved numerically. In the investigations, the
change of the Young's modulus of the FG plate-strip material in the direction of the
coordinate axes are chosen as a polynomial function, but the Poisson's ratio and material
density are assumed to be constant.
Keywords: Functionally Graded Material, Finite Element Method, pre-stress, static analysis
ÖZET
Bu çalışmada fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) malzemeden yapılmış şerit-plağın eğilme
etkisi altında yapıda oluşan gerilme durumuna öngerilmenin etkisi incelenmiştir. Ele alınan
plağın yapısında olduğu kabul edilen öngerilmelerin, esas yükleme yapılmadan önce, bu
plağın karşılıklı iki kenarından etki eden düzgün yayılı kuvvet etkisinde oluştuğu kabul
edilmektedir. Daha sonra, bu öngerilmeli FD plağın üst yüzeyinde etki eden düzgün yayılı
basınç kuvveti nedeniyle yapısında oluşan gerilme yayılımının belirlenmesi problemleri,
düzlem şekil değiştirme kabulü altında Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi
(LEÜBET) yardımıyla modellenmiş ve elde edilen sınır değer problemlerinin çözümü, Sonlu
Elemanlar Yöntemi kullanılarak sayısal olarak yapılmıştır. İncelemelerde FD şerit-plak
malzemesine ait Young Modülünün koordinat eksenleri doğrultusunda değişimi, polinom
fonksiyon olarak seçilmiş ancak, Poisson oranı ile malzeme yoğunluğunun sabit olduğu kabul
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme, Sonlu Elemanlar Yöntemi,
Öngerilme, Statik Analiz
GİRİŞ
Yüksek aşınıma dayanımları, delaminasyon olayının oluşmaması vb. gibi pek çok nedenle
fonksiyonel olarak derecelendirilmiş malzemeler günümüzde pek çok mühendislik alanında
oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptirler. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler
(FDM), malzeme özelliklerinin bir noktadan diğer bir noktaya kademeli/dereceli değiştiği,
homojen özellik göstermeyen yapılardır.
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FDM’ler ilk olarak 1984 yılında bir uzay aracı projesinde Japonya’da kullanılmıştır [1]. Bu
tarihten itibaren FDM’lerin mekaniği üzerine araştırmacıların ilgisi giderek artmış ve özellikle
son 20 yılda teorik, nümerik ve deneysel pek çok çalışma yapılmıştır. [2]’de çeşitli
yöntemlerle FDM’den yapılmış plakların statik, dinamik ve stabilite problemlerinin
incelendiği kapsamlı bir derleme araştırması yapılmıştır. [3]’de farklı sınır koşulları
çerçevesinde çatlak içeren ve içermeyen FDM yapılmış plakların bazı düzlem elastisite
problemleri ile bu problemlerin analitik çözümleri verilmiştir.
Bu çalışmada karşılıklı iki kenarından basit mesnetli öngerilmeli şerit-plağın eğilmesi
durumunda, malzeme özelliğini temsil eden ve koordinatlara bağlı sürekli fonksiyon olarak
seçilen Young Modülünün, bu şerit-plağın yapısında oluşan gerilme durumuna etkisi pek çok
malzeme, geometrik parametreler ile öngerilmenin varlığı açılarından incelenmiş ve sayısal
sonuçlar verilmiştir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Dikdörtgen şerit-plağın karşılıklı iki kenarından basit mesnetle tutturulduğu, yapısındaki
öngerilmenin karşılıklı iki kenarından etkiyen ve birim yoğunluğu q olan düzgün yayılı
normal kuvvet etkisi ile oluştuğu kabul edilmektedir. Ayrıca, plağın üst yüzeyinde birim
yoğunluğu p olan ilave düzgün yayılı normal kuvvet etki etmektedir. Ele alınan şerit-plak
malzemesi FDM olarak seçildiğinden, malzeme özellikleri koordinata bağlı olmalıdır. Ele
alınan FDM şerit-plakta Poisson oranı sabit alınıp Young Modülü’nün plağın sırasıyla enine
(Ox1 ekseni) (Problem 1) ve boyuna (Ox2 ekseni) (Problem 2) göre değiştiği 2 farklı problem
ele alınmıştır. FDM malzeme için
E (x1 , x 2 )  E (x1 )  E0  ax1  b  veya E (x1, x 2 )  E (x 2 )  E0  cx2  d  , E0 , a, b, c, d , n  R
n

n

(1)
olarak seçilmiştir.
Plağa bağlı koordinat takımı ve malzeme özelliği değişimi (1) de verilen FD şerit-plağın
geometrisi ve yükleme durumu Şekil 1’de verilmiştir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 1. FDM malzemeden yapılmış dikdörtgen şerit-plak (a) yükleme durumu (b) FDM
özelliğinin Ox1 boyunca değişmesi durumu (c) FDM özelliğinin Ox2 boyunca
değişmesi durumu
Problemin matematiksel modeli düzlem şekil değiştirme altında Lineerize Edilmiş Üç
Boyutlu Elastisite Teorisi (LEÜBET) çerçevesinde yapılmıştır. Yapı elemanının öngerilmeli
malzemeden yapıldığı kabul edildiğinden LEÜBET teorisine göre, ele alınan sınır değer
problemi iki aşamada incelenecektir. Birinci aşamada karşılıklı iki kenarından etki eden
düzgün yayılı normal kuvvet etkisinde, yapıda oluşan ön yer değiştirme ve ön gerilmeler
belirlenecek daha sonra, bu ön etkilerin dahil olduğu LEÜBET denklemleri yardımıyla üst
422

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Yeşil1, Atasayanlar2

yüzeyinden etki eden ilave normal basınç kuvveti etkisinde yapıda oluşan yer
değiştirme/gerilme yayılımları belirlenecektir. Her iki aşamaya ait matematiksel model
aşağıda ayrı ayrı verilmiştir. Belirtelim ki, matematiksel formülasyonda birinci aşamaya ait
büyüklükler üst indis (0), ikinci aşamaya ait büyüklükler üst indis (1) ile gösterilecektir. Ele
alınan sınır değer probleminin çözüm bölgesi;
  0  x1  ; 0  x2  h;   x3  

(2)

dir. Sonlu elemanlar yöntemi gereği, çözüm bölgesi sonlu adet alt bölgeye (sonlu elemana)
ayrılır ve her alt bölgede çözüm polinom fonksiyon olarak kabul edilir. Buna göre fonksiyonel
derecelenmiş malzemeden oluşan şerit plağın ele alınan yükleme altında, her sonlu elemanı
için yerdeğiştirme fonksiyonları; N i şekil fonksiyonu ve uki i.nci nodunun Oxk ekseni
doğrultusundaki yerdeğiştirmesi olmak üzere
ìïu (e) üï
ìïu (e) üï
n
ï 1i ï
ï 1 ï
í (e) ý = å N i í (e) ý , e=1,2,…,M
ïïu ïï i=1 ïïu ïï
îï 2 þï
îï 2i þï

(3)

seçilir. Burada n elemandaki toplam nod sayısını, M bölgedeki toplam sonlu eleman adedini
göstermektedir. (3) yardımıyla şekil değiştirme fonksiyonları

 (e) = B (e) u(e)

(4)

olarak elde edilir. Burada B matrisi lineer elastisite teorisinde kinematik bağıntılar yardımıyla
elde edilen matristir. Bünye bağıntıları yardımıyla ele alınan sonlu elemanda gerilme matrisi
bileşenleri, şekil değiştirme ve malzeme özellikleri matrisi yardımıyla

 (e) = D(e) (e)

(5)

olarak bulunur. Belirtelim ki, (5) de verilen D matrisinin elemanları, ele alınan FDM yapılmış
şerit-plak için fonksiyonlardan oluşmaktadır. Yani, Dij(e) = Dij(e) (x1 ) (Problem 1) veya
Dij(e) = Dij(e) (x 2 ) (Problem 2) olur. Bu matrisin elemanları, Poisson oranı   sb. için,
D11 = D22 =

(1 - ) E ( xk )
 E ( xk )
E ( xk )
, D12 = D21 =
, D66 =
(1 +  )(1 - 2 )
(1 +  )(1 - 2 )
2(1 +  )

(6)

olarak verilebilir.
Ele alınan FDM yapılmış şerit-plağın yapısında öngerilmelerin belirlenmesi (ilk aşama) klasik
lineer elastisite teorisi alan denklemleri ile (5) ve (6) bünye denklemleri yardımıyla
belirlenecektir. Bu aşamaya ait çözüm bölgesinde sağlanan denklem ve bağıntılar;
 ij(0)
x j

0

σ (0)  D(x i )ε (0)

 ij(0)

(0)
1  ui(0) u j 
 , i, j  1, 2
 

2  x j
xi 



(7)
(8)
(9)

ve sınır koşulları
21. Ulusal Mekanik Kongresi

423

Yeşil1, Atasayanlar2

u 2 x1 0;  0 ,  11 x1 0;  q ,  12 x1 0;  0 ,  ij x 2 0;h  0 , i=1,2
x 2 0,h 
x 2 0,h 
x 2 0,h 
x1 0, 

(10)

Öngerilmeli FDM yapılmış şerit-plağın üst yüzeyinden etki eden düzgün yayılı basınç kuvveti
etkisinde eğilmesine (ikinci aşama) ait problemin matematiksel modeli,

x j

(1) 
 (1)
(0) ui
  ji   in
  0
x

n



(11)

σ (1)  D  xk  ε (1)

(12)

(1)
1  ui(1) u j 
 , i, j  1, 2

2  x j
xi 



 ij(1)  

(13)

ve sınır koşulları;
u

(1)
2 x1 0;
x2 0,h 

(1) 
 (1)
(0) uk
  jk   kn
nj

xn 


(1) 
 (1)
(0) u1
 0 ,   j1  1n
nj


x

n




x2  h
x1 0, 

p 2k ,

x1 0;
x2 0,h 

(1) 
 (1)
(0) ui
  ji   in
nj
xn 


 0,

x2 0
x1 0, 

 0 , i;j=1,2

(14)

olarak verilebilir. (7)-(14)’de bilinen notasyonlar kullanılmıştır. Belirtelim ki, (7)-(14)’de üst
indis (0), ilk aşamaya ait büyüklükleri; üst indis (1) ikinci aşamaya ait büyüklükleri temsil
etmektedir. Eğer yapıda öngerilme ihmal edilirse yani, öngerilmesiz yapı elemanı için aynı
problemlerin matematiksel formülasyonu verilmek istenirse, bu durumda yukarıda verilen ilk
aşamaya ait sınır değer problemi göz ardı edilmeli ve ikinci aşamaya ait sınır değer
probleminin matematiksel formülasyonunda yer alan  in( 0 ) ’ler sıfır olarak alınmalıdır.
ELE ALINAN PROBLEMLERİN VARYASYONEL FORMÜLASYONU

Ele alınan problemlerin çözümünde yer değiştirme esaslı Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY)
kullanılmıştır [4]. İlk aşama için
 (0) 

h
1
(0)
(0)
(0)
σ
x
ε
dx
dx


ij  k  ij
1 2  qu1
2 '
0

h

x1 0

dx 2   qu1(0)
0

x1 

dx 2 , i;j=1,2

(15)

fonksiyoneli, ikinci aşama için
 (1) 


u j 
1 
(1)
T
x
dx
dx



  ij k x  1 2  p u 2
2 '
i 
0

x 2 h

dx1

(16)

fonksiyoneli alınmıştır. (16)’da,
Tij  x1   ij(1)  x k   ij(0)  x k 

u i(1)
x n

(17)

dir. Ele alınan problemin çözümü (15) ve (16) fonksiyonelleri ile Ritz tekniği yardımıyla
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sonlu eleman çözümü yapılacaktır.
SONLU ELEMANLAR FORMÜLASYONU

Çözüm bölgesi, sonlu adet alt bölgeye yani, sonlu elemana ( ( s ) , s=1,2,…,M) ayrıklaştırılır.
Sonlu elemanlar, 9 nodlu dikdörtgen sonlu elemanlar olarak seçilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Örnek eleman ve düğüm noktaları

Ele alınan dikdörtgen örnek elemanın nodlarında tanımlanan ikinci dereceden standart
Lagrange şekil fonksiyonlarının normalize edilmiş koordinatlardaki ( O'  ) ifadeleri;































N1 

1 2
1
1
   2   ; N 2   2   2   ; N 3   2   2   ;
4
4
4

N4 

1 2
1
1
   2   ; N 5   2  1 2   ; N 6    2   2  1 ;
4
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(18)

olur. Yerel O'  koordinat takımı ile genel Ox1x 2 kartezyen koordinat takımı arasında
dönüşümü sağlayan bağıntı;



x1  x10



,

x2  x20



(19)

dir. Belirtelim ki, Problem 1(birinci aşama) ve Problem 2 (ikinci aşama) sınır değer
problemlerinin sonlu eleman çözümlerinde aynı sonlu eleman ayrıklaştırması kullanılmıştır.
Çözüm yöntemi gereği, her bir sonlu elemanda aranan yer değiştirme fonksiyonu (3)’de
verildiği gibi polinom fonksiyon şeklinde seçilir. Bu ifade, birinci aşama için (15), ikinci
aşama için (16) fonksiyonellerinde yerine yazılır ve gerekli işlemler yapılırsa; birinci aşamaya
ait problemin çözümü
K ( 0 ) u( 0 )  F ( 0 )

(20)

denklem sisteminin çözümüne, ikinci aşamaya ait problemin çözümü
K (1) u(1)  F (1)

(21)

denklem sisteminin çözümüne indirgenir. (20) ve (21) eşitliklerinde K (0) ,K (1) Rijidlik
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matrisi, u( 0 ) , u(1) nodlarda bilinmeyenleri içeren matris ve F ( 0 ) , F(1) kuvvet veya sağ taraf
matrisini göstermektedir [4, 5]. Örneğin, K (0) matrisinin seçilen e. sonlu eleman için sayısal
değerleri

K ( 0),e 

 B 
(e)

T

D(e) (x k ) B (e)d e

(22)

e

den belirlenir. Bu matris elemanlarının hesaplanmasında sayısal integral alma yöntemlerinden
Gauss karelemesi kullanılmıştır. İki katlı bir integralin Gauss karelemesi yardımıyla sayısal
integrali f ( x1, x2 ) keyfi bir fonksiyon için,



f ( x1, x2 )dx1dx2 

S

1 1



1 1

n

n

f ( , )d d   f ( i , j ) Jwi w j

(23)

i 1 j 1

olarak belirlenir. (23) de i ve  j Gauss noktaları, wi ( w j ) ağırlık çarpanları ve J
koordinat dönüşümünün jakobiyenidir.
(20) ve (21) cebrik denklem sistemlerinin ardışık olarak çözümünden sırasıyla birinci ve
ikinci aşamaya ait nodlarda yer değiştirme değerleri belirlenir.

SAYISAL SONUÇLAR
Ele alınan problemlerin çözümü, yapı elemanı ve yüklemenin x1   1/ 2 ’ye göre simetrik
olmasından yararlanılarak çözüm bölgesinin 1/2 lik kısmında yapılmıştır. Bu bölge (Şekil 1a)
Ox 1 doğrultusunda N= 80 ve Ox 2 doğrultusunda M= 12 dikdörtgen sonlu eleman olacak
şekilde toplam, 960 dikdörtgen sonlu elemana ayrıklaştırılmıştır. Ele alınan durumda sonlu
eleman modellemesi 4025 düğüm noktası (nod) ve 8000 serbestlik derecesi (NDOF)
içermektedir. Belirtelim ki, çözüm bölgesinin sonlu eleman ayrıklaştırması, pek çok sonlu
eleman ağı için bulunan çözümler arasından literatürdeki uygun sonuçlara en iyi yaklaşımı
verecek şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, şekiller üzerinde verilen E0 ve E1 değerleri Problem 1
için E (x1  0)  E0 , E (x1  )  E1 ve Problem 2 için E (x 2  0)  E0 , E (x 2  h)  E1
durumlarını göstermektedir ve (1) denklemindeki Problem 1 için a ve b, Problem 2 için c ve d
sabitleri bu eşitliklerden belirlenmiştir. Problem 1’e ait grafikler Ox1 eksenine göre, Problem
2’ye ait grafikler Ox 2 eksenine göre değişimi göstermektedir.
Şekil 3’de öngerilmesiz  q / E0  0  şerit-plağın sadece üstten eğilme kuvveti etkisinde ve
2

2

(1)
(Problem 2) için 11
p
gerilmenin farklı E1 E 0 için değişimini göstermektedir. Şekil 3a (Şekil 3b)’da verilen
grafiklerde, şerit-plak malzemesinin Ox1 (Ox2) doğrultusunda FDM özelliğe sahip olması
durumuna ait sayısal sonuçlar verilmiştir. Bu şekillerde, E1 / E0 oranı azaldıkça elde edilen
sayısal sonuçların, homojen şerit-plak için elde edilen uygun sayısal sonuçlara yaklaştığı ve
E1 / E0  1 olması durumunda Şekil 3a (Şekil 3b) için [6]’da ([3]’de) verilen analitik çözüm
ile üst üste düştüğü tespit edilmiştir. Bu sonuçlar aynı zamanda tarafımızdan yapılan sonlu
eleman algoritma ve programlarının doğruluğu ve hassasiyet mertebesini de göstermektedir.
Sayısal hesaplamalarda boyutsuz büyüklükler kullanıldığından E1 / E0 oranı plaktaki en

E (x1 )  E0  ax1  b 
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(Problem 1) ve E (x 2 )  E0  cx2  d 
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büyük Young modülü değişimini temsil etmektedir. E1 / E0  1 seçilmesi, şerit-plak
malzemesinin homojen-izotrop malzeme olması durumuna karşılık gelmektedir.
Şekil 4a (Şekil 4b)’da u1(1)  yerdeğiştirmesinin n= 2, q / E0  0 ve q / E0  0.005

durumlarında, Problem 1 (Problem 2) için farklı E1 / E0 için x2  h

 x1   / 4 

kesitinde

x1   x2   ’ye göre grafikleri verilmiştir . Her iki problem için de E1 / E0 oranı (yani, FDM
oluşturan malzemelerin elastisite modülleri arasındaki fark) arttıkça veya yapıda öngerilme
varsa ( q / E0  0 ) u1(1)  yerdeğiştirmenin değeri mutlak değerce önemli ölçüde azalmaktadır.

(a)

(b)

2

2

Şekil 3. Öngerilmesiz şerit-plağın (a) E (x1 )  E0  ax1  b  (b) E (x 2 )  E0  cx2  d  için
(1)
sırasıyla x2  h ve x1   / 4 kesitlerinde 11
p gerilme yayılımı.

(a)

Şekil 4.

u1(1)

2

(b)

 yer değiştirme değerlerine (a) E (x1 )  E0  ax1  b  (b) E (x 2 )  E0  cx2  d 

2

için sırasıyla x2  h ve x1   / 4 kesitlerinde q / E0  0 ve q / E0  0.005 durumlarında
E1 E0 değişiminin etkisi.
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Şekil 5a (Şekil 5b)’de u2(1)  yerdeğiştirmesinin Problem 1 (Problem 2) için E1 / E0  1 ve

E1 / E0  5 durumlarında n=2 için q / E0 değişiminden nasıl etkilendiği x2  h / 2  x1   / 4 

kesitinde x1 

 x2   ’ye göre incelenmiştir. Her iki problem için

q / E0 (öngerilme) değeri

arttıkça u2(1)  yerdeğiştirmesi mutlak değerce önemli ölçüde azalmaktadır. q / E0
değişiminin etkisi E1 / E0  5 (FD malzeme) durumunda E1 / E0  1 durumuna göre daha az
olmaktadır.

(a)

Şekil 5.

u2(1)

(b)

2

 yer değiştirmesinin farklı q / E0 için grafikleri (a) E (x1 )  E0  ax1  b  ,



(b) E (x 2 )  E0  cx2  d 

(1)
(1)
Şekil 6 (Şekil 7)’da 11
p 12
p



2

normal (kayma) gerilmesinin farklı çekme öngerilmesi

( q / E0 ) için grafikleri, ele alınan her iki problem (Problem 1 için Şekil 6a ve Şekil 7a,
Problem 2 için Şekil 6b ve Şekil 7b) için verilmiştir. Her iki problem için yapıda





(1)
(1)
p 12
p gerilme değerleri, yapıda öngerilme olmaması
öngerilmenin değeri arttıkça 11

( q / E0  0 ) durumuna göre, mutlak değerce azalmaktadır.
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(a)

Şekil 6.

(1)
11

(b)

2

p gerilmesinin farklı q / E0 için grafikleri (a) E (x1 )  E0  ax1  b  ,
2

(b) E (x 2 )  E0  cx2  d  .

(a)

Şekil 7.

(1)
12

(b)

p gerilmesinin farklı q / E0 için grafikleri (a) E (x1 )  E0  ax1  b 
(b) E (x 2 )  E0  cx2  d 

2

2

(1)
Şekil 8’de 11
p gerilme değerlerinin ele alınan her iki problem için E1 / E0  5 durumunda
q / E0  0 ve q / E0  0.005 için (1) de verilen n parametre değişimi incelenmiştir. Her iki
(1)
problem için de n değişimi 11
p gerilme değerlerinde küçük değişimler yapmaktadır.

(a)

(b)

(1)
Şekil 8. 11
p gerilmesinin farklı n için grafikleri (a) E (x1 )  E0  ax1  b 

n

(b) E (x 2 )  E0  cx2  d  ( E1 / E0  5 ).
n

(1)
Şekil 9a (Şekil 9b)’de  22
p gerilmesinin Problem 1 (Problem 2) için q / E0  0 ve
(1)
q / E0  0.005 durumlarında n=2 için farklı E1 / E0 değerlerinde grafikleri verilmiştir.  22
p
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gerilme yayılımına, n= 2 durumunda, E1 / E0 değişiminin etkisi Problem 2 için Problem 1’e
göre daha fazladır.

(a)

(b)

(1)
Şekil 9.  22
p gerilmesinin n=2 için farklı E1 E0 değerlerinde grafikleri
2

2

(a) E (x1 )  E0  ax1  b  , (b) E (x 2 )  E0  cx2  d  .

SONUÇLAR
Karşılıklı iki kenarından basit mesnet ile tutturulmuş fonksiyonel derecelendirilmiş
malzemeden yapılmış öngerilmeli şerit-plağın üst yüzeyinden etki eden düzgün yayılı yük
etkisinde eğilmesi durumunda yapıda oluşan gerilme yayılımına, malzeme özelliğinin değişim
doğrultusunun (yani, fonksiyonel değişim doğrultusunun Ox1 veya Ox2 seçilmesinin) etkisi
incelenmiştir. Her iki fonksiyonel değişim doğrultusu için yapıda göz önüne alınan çekme
öngerilmesinin değeri arttıkça, gerilme ve yerdeğiştirme değerleri mutlak değerce azalmakta
ve homojen-izotrop şerit-plak ile FDM yapılmış şerit-plak için elde edilen gerilme değerleri
arasındaki fark artmaktadır.
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BASKI PLAKASI KUVVETİNİN DERİN ÇEKME İŞLEMİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNİN FARKLI PEKLEŞME KURALLARI VE AKMA KRİTERLERİ
İLE İNCELENMESİ
Saniye Rabia Dal1 ve Haluk Darendeliler1
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
ABSTRACT
The main objective of this study is to investigate the effect of blank holding force (BHF) on
wrinkling occurrence in deep drawing process by the finite element analysis. The numerical
simulations were performed for different constitutive relations obtained by considering
CPB06ex2 and Hill’48 yield criteria and, isotropic, kinematic and combined hardening models.
CPB06ex2 constitutive model was implemented to a finite element software by developing a
subroutine. AA5042-H2 aluminum alloy with 1 mm thickness was employed as a blank
material. The predictions of related constitutive models for the maximum cup forming height
without occurrence of wrinkling at several blank holding forces were shown for cylindrical and
square blanks. It is found that the required blank holding force to prevent wrinkling in the square
cup drawing process is much more than that in the cylindrical cup drawing process. Also, it is
observed that the required blank holding force to prevent wrinkling increases with forming
height.
Keywords: Sheet Metal Forming, Blank Holding Force, Finite Element Method, Yield
Function, Hardening Law, Deep Drawing Process
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, baskı plakası kuvvetinin derin çekme işlemlerinde karşılaşılan
buruşmanın oluşumu üzerindeki etkisini sonlu elmanlar analizi ile incelemektir. Sayısal
benzetimler CPB06ex2 ve Hill’48 akma kriterleri ve izotropik, kinematik ve birleşik pekleşme
modelleri kullanılarak elde edilen farklı bünye denklemleri için gerçekleştirilmiştir. CPB06ex2
akma kriteri, sonlu elemanlar yazılımına bir altprogram geliştirilerek eklenmiştir. Analizlerde
sac malzeme olarak 1 mm kalınlığındaki AA5042-H2 alüminyum alaşımı kullanılmıştır.
Bahsedilen bünye denklemleri ile farklı baskı plakası kuvvetleri için buruşma oluşmadan
hesaplanan maksimum şekillendirme yükseklikleri kare ve silindirik taslakların
şekillendirilmesi yoluyla gösterilmiştir. Kare plakaların kullanıldığı derin çekme işlemindeki
buruşmayı önlemek için gereken baskı plakası kuvvetlerinin, silindirik taslakların derin çekme
işlemi için gereken değerlerden daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca, şekillendirme
yüksekliği arttıkça buruşmayı engellemek için gerekli baskı plakası kuvvetinin de arttığı
gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Derin Çekme İşlemi, Plastik Deformasyon, Akma Kriteri, Pekleşme
Kuralları, Bünye Denklemleri, Sonlu Elemanlar Metodu, Sac Metal Şekillendirme
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GİRİŞ
Sac metal şekillendirme, genellikle kesme, bükme ve derin çekme işlemlerinde yeterli kuvvet
uygulanarak malzemeyi kalıcı olarak deformasyona uğratıp istenilen şeklin verilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Malzemeler genellikle oda sıcaklığında işlenmektedir. Derin çekme işlemi
ise uygun kalıplar kullanılarak sac levhadan derin kaplar veya karmaşık şekiller elde etmek için
kullanılmaktadır.
Derin çekme işleminde, metal levha kalıp üzerine yerleştirildikten sonra bir baskı plakası ile
sabitlenir. Sonrasında zımba, levhayı kalıp boşluğuna iterek şekillendirir. Bu yöntem, otomotiv
ve havacılık sanayi başta olmak üzere birçok endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
İçecek kutuları, otomobil gövde panelleri ve mutfak gereçleri derin çekme işlemi ile üretilen
parçalara örnek olarak gösterilebilir. Özellikle son yıllarda, karmaşık şekilli sac parça üretimine
duyulan ihtiyacın artması ile birlikte derin çekme işleminin önemi artmıştır. Bu işlem sonunda,
üretilen parçada birçok kusur meydana gelebilmektedir. Yırtılma, buruşma, kulak oluşumu, geri
yaylanma karşılaşılan problemlerden birkaç tanesidir. Bu problemleri önceden tahmin edip
engellemek hem zaman kaybını önlemekte hem de maliyeti azaltmaktadır.
Derin çekme işlemi ile ilgili önemli parametrelerden biri olan baskı plakası kuvvetinin miktarı,
derin çekme işlemi sonucu ortaya çıkan ürünün kalitesi ve bahsedilen problemlerin oluşmaması
için oldukça kritiktir. İşlem esnasında uygulanan baskı plakası kuvveti az olduğu takdirde
şekillenen sac metalin çevresinde veya yan duvarlarında buruşmalar görülebilir. Baskı
kuvvetinin gereğinden çok uygulanması durumunda ise sac levhanın et kalınlığı hızlıca azalır
ve levhanın üzerinde yırtılmalar oluşabilir. Gerekli baskı kuvvetinin miktarı belirlenip
sonrasında sac metalin şekillendirilmesi, malzeme üzerinde oluşabilecek hasarları ve maddi
kaybı engellemektedir. Sonlu elemanlar analizi ile birlikte, istenilen kalitede ürünün elde
edilmesini sağlayacak uygun kalıp geometrisi ve baskı plakası (pot çemberi) kuvveti
belirlenebilmektedir ve bu amaçla benzetimlerde kullanılacak malzeme özeliklerinin, sürtünme
koşullarının ve akma ve pekleşme kriterlerinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu çalışma kapsamında silindirik ve kare kesitli olmak üzere iki farklı geometrideki derin
çekme işlemi modellenecektir. Bünye denklemleri CPB06ex2 ve Hill’48 akma kriterleri ve
izotropik, kinematik ve birleşik pekleşme modelleri kullanılarak elde edilecektir. Analizler
ABAQUS/Explicit ticari sonlu elemanlar yazılımı aracılığı ile gerçekleştirilecektir. CPB06ex2
modeli ABAQUS/Explicit yazılımına VUMAT kullanıcı altprogramı ile eklenecektir.
Kullanılan bünye denklemleri ile buruşmanın oluşmayacağı maksimum şekillendirme
yüksekliğini sağlayacak baskı plakası kuvvetleri AA5042 alüminyum sac malzeme için
belirlenecek ve birbirleri ile kıyaslanacaktır.
CPB06ex2 ANİZOTROPİK AKMA KRİTERİ
Plunkett ve çalışma arkadaşlarının [1] önerdiği ortotropik akma kriterine göre eşdeğer akma
gerilmesi, 𝜎, aşağıdaki şekilde hesaplanır.
𝜎

|Σ |

|Σ |

|Σ |

|Σ |

|Σ |

|Σ |

/

(1)

Denklemde bulunan a homojenlik derecesidir ve AA5042 alüminyum alaşım için değeri 10’a
eşittir. Ayrıca, Σ , Σ , Σ , Σ , Σ ve Σ dönüştürülmüş asal tensörlerdir ve aşağıdaki denklemler
ile elde edilir.
𝚺

𝑪: 𝒔,

𝚺

𝑪 :𝒔

(2)

Yukarıdaki denklemlerde 𝒔, deviatör gerilme, 𝑪 ve 𝑪 ise anizotropik malzeme parametreleridir.
Eşdeğer gerilme denklemini basitleştirmek için 𝜙 ve 𝜓 terimleri tanımlanmıştır:
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𝜙

1
2𝐶
3

𝐶

𝐶

,

𝜓

1
2𝐶
3

𝐶

𝐶

𝜙

1
2𝐶
3

𝐶

𝐶

,

𝜓

1
2𝐶
3

𝐶

𝐶

𝜙

1
2𝐶
3

𝐶

𝐶

,

𝜓

1
2𝐶
3

𝐶

𝐶

(3)

Yukarıdaki denklemler kullanılarak dönüştürülmüş gerilme tensörünün bileşenleri, Σ bulunur.
Σ

𝜙 𝜎
Σ

𝜓 𝜎 ,

𝜙 𝜎

Σ

𝜙 𝜎

𝜓 𝜎 ,

Σ

𝐶

𝜓 𝜎
(4)

𝜎

(3) ve (4) numaralı denklemler benzer şekilde dönüştürülmüş gerilme tensörü 𝚺 için de
yazılabilir. Bahsedilen denklemlerin kullanılması ile dönüştürülmüş tensörlerin asal değerleri
aşağıdaki şekilde ifade edilir:
Σ

1
Σ
2

Σ

Σ

Σ

4Σ

Σ

1
Σ
2

Σ

Σ

Σ

4Σ

Σ

1
Σ
2

Σ

Σ

Σ

4Σ

Σ

1
Σ
2

Σ

Σ

Σ

4Σ

Σ

Σ

𝑣𝑒 Σ

(5)

Σ

Anizotropik parametreler 𝐶 ve 𝐶 , aşağıda verilen hata denklemini minimize ederek bulunur
[2].
𝐹

𝜂

1

𝜎
𝜎

𝛾

1

𝑟
𝑟

𝑤 1

𝜎
𝜎

(6)

Yukarıdaki denklemde 𝜂 , 𝛾 ve 𝑤 ile gösterilen değerler ağırlık faktörlerini, 𝜎
𝜎 ⁄𝜎
normalize edilmiş akma gerilmesini (𝜃 tek eksenli yükleme yönü ile olan aradaki açıdır), 𝜎 ise
iki eksenli akma gerilmesini göstermektedir. Üst simgeler, değerin deney sonucunda elde
edildiğini veya akma kriteri ile hesaplanmış olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda 𝑛 ve 𝑚
sembolleri sırasıyla deneysel yönlü akma gerilmelerinin ve r değerlerinin sayısını
göstermektedir.
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CPB06ex2 AKMA KRİTERİNİN UYGULANMASI
Elastik-plastik analizlerde
bağlantılarından oluşur:

bünye

denklemleri,
𝑪𝒆𝒑 : 𝑑𝝐

𝑑𝝈

elastik

𝑪𝒆

ve

plastik

gerinim-gerilme
(7)

𝑪𝒑 : 𝑑𝝐

Bünye denklemlerinin oluşturulmasında normalite kuralı
𝑑𝝐𝒑

𝑑𝜆

𝜕𝐹
𝜕𝝈

(8)

ile tutarlılık koşulu

𝐹 𝝈

𝑑𝝈, 𝝋

𝐹 𝝈

𝑑𝝈, 𝝋

𝑑𝝋

𝑓 𝝈, 𝝋

𝜕𝐹
: 𝑑𝝈
𝜕𝝈

𝑑𝝋

0

𝜕𝐹
: 𝑑𝝈
𝜕𝝈

𝜕𝐹
𝑑𝝋
𝜕𝝋

𝜕𝐹
𝑑𝝋
𝜕𝝋

0

(9)

0

kullanılabilir. Yukarıdaki denklemde 𝝋 uygun bir pekleşme parametresidir. Tutarlılık koşulu
ve normalite kuralı kullanılarak plastik çarpan, 𝑑𝜆, izotropik pekleşme modeli için aşağıdaki
şekilde hesaplanabilir:
𝑑𝜆

𝜕𝐹 ⁄𝜕𝝈 : 𝑑𝝈
2⁄3 𝜕𝐹 ⁄𝜕𝝈 ∶ 𝜕𝐹 ⁄𝜕𝝈

𝜕𝐹 ⁄𝜕 𝜖̅

/

(10)

CPB06ex2 modeli, ABAQUS/Explicit sonlu elemanlar programında hazır olarak bulunmadığı
için, yazılıma VUMAT kullanıcı malzeme altprogramı aracılığı ile eklenmiştir. VUMAT
altprogramı geliştirilirken gerilme vb. değerlerin artış miktarı radyal dönüş algoritması ile
belirlenmiştir. Algoritmada ilk olarak bir deneme elastik gerilme artışı belirlenir ve bu değer
kullanılarak yeni gerilme değeri bulunur [3].
𝝈

𝝈

𝜆𝐈∆𝝐 : 𝑰

2𝜇∆𝝐

(11)

Denklemde görülen 𝝈 artışın başındaki gerilme değeri, 𝜆 ve 𝜇 değerleri ise Lame sabitleridir.
Bulunan elastik gerilme değeri akma değerini geçmez ise deformasyon elastiktir ve yeni
gerilme değeri elastik gerilme değerine eşittir. Aksi takdirde yeni gerilme değeri “plastik
düzeltme” ile aşağıdaki gibi belirlenir.
𝝈

𝝈

𝟐𝜇∆𝝐

(12)

Literatürde bulunan birçok çalışmada radyal dönüş algoritması kullanılmıştır ve deney
sonuçları ile karşılaştırıldığında güvenilir sonuçlar verdiği gözlenmiştir [2,4,5,6].
SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
Silindirik ve kare derin çekme işlemleri için sonlu elemanlar analizi yapılmıştır. Analizlerde
kalıp, zımba ve baskı plakası katı cisim olarak kabul edilmiştir. Sac levha dört düğümlü kabuk
elemanlar (ABAQUS S4R) kullanılarak modellenmiştir. Sac levhaya ait ağ boyutunun
belirlenmesi için yakınsaklık analizleri yapılmış ve optimum eleman sayısı elde edilmiştir.
Ayrıca simetri nedeniyle sac levhanın dörtte biri modellenmiştir. Böylece analiz için gereken
süre oldukça azalmıştır. Kalıp, zımba ve baskı plakası ile sac levha arasında Coulomb sürtünme
modeli kullanılmış ve sürtünme katsayısı 0.06 olarak alınmıştır. Yapılan analizlerde 1 mm
kalınlığında AA5042-H2 alüminyum alaşımının Tablo 1’de verilen mekanik özellikleri
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kullanılmıştır. CPB06ex2 akma kriteri için hesaplanan AA5042-H2 alüminyum alaşımına ait
anizotropik malzeme parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1 AA5042-H2 alaşımının özellikleri [2]
Öz kütle (kg/m3)

2720

Poisson oranı

0.33

Elastisite modülü (GPa)

68.9

Gerilme-Gerinim eğrisi

𝜎

404.16

107.17𝑒

𝑟

0.354

𝑟

1.069

𝑟

1.396

.

Tablo 2 AA5042-H2 için CPB06ex2 anizotropik malzeme parametreleri [2]
Birim hacim başına
yapılan plastik iş Wp

Anizotropik parametreler
𝐶

Akma Başlangıcı

-0.0272
𝐶
-0.0897
𝐶

𝑊 = 27.85 MPa

0.0001
𝐶
0.2413
𝐶

𝑊 = 35.52 Mpa

0.00011
𝐶
0.06884

𝐶
-0.6011
𝐶
0.0112
𝐶
-0.5513
𝐶
0.0351
𝐶
-0.5999
𝐶
-0.0790

𝐶
1.2870

𝐶
0.6884

𝐶
1.1322

𝐶
-0.1092

𝐶
1.1368

𝐶
0.8049

𝐶
1.5201

𝐶
0.2806

𝐶
0.9926

𝐶
0.8037

𝐶
1.3981

𝐶
0.1279

𝐶
-0.2736
𝐶
-1.2009
𝐶
0.0133
𝐶
-1.0053
𝐶
0.0867
𝐶
-1.1592

𝐶
1.1514
𝐶
1.3093
𝐶
1.2630
𝐶
-1.2713
𝐶
1.2343
𝐶
-1.3359

Silindirik Derin Çekme İşlemi
Analizde kullanılan sac metal, zımba ve kalıbın sonlu elemanlar modeli Şekil 1’de
gösterilmiştir. Sac levhanın sonlu elemanlar ağı 1600 kabuk eleman kullanılarak elde edilmiştir.
Sac metal, zımba ve kalıp ölçüleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Şekil 1 Silindirik tabanlı derin çekme işleminin SE modeli ve kullanılan sacın ağ örgüsü
Tablo 3 Silindirik tabanlı derin çekme işleminin takım ölçüleri
Takım Özellikleri

Ölçüler (mm)

Sac levha çapı

110

Zımba çapı

50

Kalıp çapı

115

Kalıp iç çapı

53

Kalıp köşelerinin eğrilik yarıçapı

13.5

Kare Derin Çekme İşlemi
Analizde kullanılan sac metal, zımba ve kalıbın sonlu elemanlar modeli Şekil 2’de
gösterilmiştir. Sac levhanın sonlu elemanlar ağı 1600 kabuk eleman kullanılarak elde edilmiştir.
Sac metal, zımba ve kalıbın ölçüleri Tablo 4’te gösterilmiştir.

Şekil 2 Kare tabanlı derin çekme işleminin SE modeli ve kullanılan sacın ağ örgüsü
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Tablo 4 Kare tabanlı derin çekme işleminin takım ölçüleri
Takım özellikleri

Ölçüler (mm)

Sac ölçüsü

80 x 80

Zımba ölçüsü

40 x 40

Zımba kenar yarıçapı

10

Zımba köşe yarıçapı

4.5

Kalıp iç ölçüsü

42 x 42

Kalıp köşelerinin eğrilik yarıçapı

4.5

ANALİZ SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Buruşma oluşmadan elde edilebilecek maksimum şekillendirme yüksekliğini sağlayacak baskı
plakası kuvvetleri farklı bünye denklemleri için sonlu elemanlar analizi ile belirlenmiş ve
sonuçlar Şekil 3 ve Şekil 4’te karşılaştırılmıştır. Grafikler incelendiğinde, aynı şekillendirme
yüksekliği için, von Mises akma kriteri ile birlikte kullanılan izotropik, kinematik ve birleşik
pekleşme modellerinin birbirine yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. CPB06ex2 ve Hill’48
akma kriterleri kullanılarak elde edilen baskı plakası kuvvetleri ise von Mises akma kriteri ile
elde edilen değerlerden yüksek bulunmuştur. CPB06ex2 akma kriteri ile aynı şekillendirme
yüksekliği göz önüne alındığında en büyük baskı plakası kuvveti hesaplanmıştır. CPB06ex2
ve Hill’48 akma kriterlerinin anizotropik malzemeler için tanımlanması, buna karşın von Mises
akma kriterinin ise izotropik malzemeler için geçerli olması bu farklılıkların nedeni olarak
görülmüştür. CPB06ex2 malzeme modeli literatürde genellikle anizotropisi yüksek
malzemelerin derin çekme işlemlerinde görülen kulak oluşumunu incelemek için
kullanılmaktadır ve deneysel veriler ile karşılaştırıldığında oldukça güvenilir sonuçlar
vermektedir [2,7,8].
Maksimum Şekillendirme Yüksekliği
[mm]

25
24
23
22

CPB06ex2

21

Von Mises+İzotropik

20

Von Mises+Kinematik

19

Von Mises+Birleşik

18

Hill'48

17
16
15
0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

5,6

6

Baskı Plakası Kuvveti [kN]

Şekil 3 Silindirik derin çekmeye ait sayısal sonuçlar
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[mm]
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21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Von Mises+Kinematik
Von Mises+İzotropik
Von Mises+Birleşik
Hill'48
CPB06ex2

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

5,6

6

6,4

6,8

7,2

Baskı Plakası Kuvveti [kN]

Şekil 4 Kare derin çekmeye ait sayısal sonuçlar
SONUÇLAR
Bu çalışmada kare ve silindirik derin çekme işleminde baskı plakası kuvvetinin etkisi
CPB06ex2 ve Hill’48 akma kriterleri ile izotropik, kinematik ve birleşik pekleşme malzeme
modelleri kullanılarak sonlu elemanlar metoduyla incelenmiştir. Analizler sonucunda aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Kare kesitli derin çekme işleminde buruşmayı önlemek için gereken baskı plakası
kuvveti, silindirik kesitli derin çekme işleminde gereken kuvvetten çok daha fazladır.
2. Buruşma oluşmaksızın ulaşılabilecek maksimum şekillendirme yüksekliği arttıkça
buruşmayı engelleyecek baskı plakası kuvveti de artmaktadır.
3. Hill’48 ve CPB06ex2 akma kriterleri için elde edilen sonuçların birbirlerine yakın
olduğu görülmüştür. von Mises akma kriteri ile birlikte kullanılan izotropik, birleşik ve
kinematik pekleşme modelleri ile elde edilen sonuçlar ise birbirlerine yakın ama
anizotropik malzeme modellerinin öngörülerinden farklı bulunmuştur. AA5042-H2
alüminyum alaşımı anizotropisi yüksek bir malzemedir. Bu tip malzemelerin plastik
davranışını tahmin edebilmek için anizotropik modellerin kullanımı daha güvenilir
sonuçlar verecektir.
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COMPARATIVE STUDY OF SEISMIC PERFORMANCE OF
MULTISTORIED REINFORCED CONCRETE BUILDINGS WITH
DIFFERENT SLAB SYSTEMS
Nildem Tayşi, Ibrahim Anis
Department of Civil Engineering, Gaziantep University, Turkey
ABSTRACT
The objective of this study is to assess the comparative seismic performance of waffle, ribbed,
flat, and solid slab buildings. Solid slab consists of beams framing into columns, which can
resist seismic loads. Flat-slab system possesses a major advantage over solid slab because of
architectural reasons, free design of space and functional and economical aspects, but the
absence of beams makes the flat-slab system significantly more vulnerable to seismic events.
Waffle slab (two-way slab) and hollow block slab (one-way slab) systems with shear walls offer
a better system in high rise buildings in terms of reduction of concrete volume, steel
reinforcement and financial. In general, being lighter than the solid and flat type of slabs, it
imposes more flexible bearing elements and better connection with the column elements along
the height of the structure and providing a safer structure with improved level of seismic
performance. Dynamic analysis of four different high-rise buildings (16 stories) is performed
using response spectrum method. The assessment of the seismic response is based on the
maximum story drift, maximum displacement and base shear.
Keywords: Waffle slab, flat slab, solid slab, hollow block slab, seismic load.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kaset (ızgara), dişli (nervürlü), kirişsiz ve kirişli döşemeli binaların sismik
performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Kirişli döşeme, sismik yüklere
dayanabilen kolonlarla çerçevelenen kirişlerden oluşur. Kirişsiz döşeme sistemi ise, mimari
nedenlerden, mekanın serbest tasarımından ve işlevsel ve ekonomik yönlerden dolayı kirişli
döşemeye karşı büyük bir avantaja sahip olmakla birlikte, kirişlerin olmaması, bu döşeme
sistemini sismik olaylara karşı daha savunmasız hale getirmektedir. Kaset (iki yönlü) ve dişli
(tek yönlü) döşeme sistemleri ise, beton hacminin azaltılması, çelik donatı ve finansal
maliyetler açısından daha iyi bir döşeme sistemi sunmaktadır. Genel olarak, kirişli ve kirişsiz
döşeme tiplerinden daha hafif olmakla birlikte, yapının yüksekliği boyunca daha esnek taşıyıcı
elemanlar ve kolon elemanları ile daha iyi bağlantı kurar ve gelişmiş sismik performans
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seviyesine sahip daha güvenli bir yapı sağlar. Dört farklı döşeme tipine sahip diğer tüm
özellikleri aynı yüksek katlı (16 katlı) binanın dinamik analizleri, respons spektrum yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. Sismik davranışın değerlendirmesi, katlar arası maksimum kayma, çatı
yer değiştirmeleri ve taban kaymalarına dayanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kaset döşeme, dişli döşeme, kirişsiz döşeme ve kirişli döşeme, sismik yük.
INTRODUCTION
The primary purpose of all structures used for building is to support gravity loads. However,
building may also be subjected to lateral forces due to wind or earthquake. Earthquake causes
different shaking intensities at different locations and the damage induced in buildings at these
locations are also different. Thus, it is necessary to construct a structure, which is earthquake
resistant at a level of intensity of shaking.
Even though same magnitudes of earthquakes are occurring due to its varying intensity, it
results into dissimilar damaging effects in different regions. The taller a building the more
significant the effects of lateral forces will be. Hence, it is necessary to study variations in
seismic behavior of multistoried reinforced concrete framed building. This paper presents a
comparison of the seismic performance between four of the most commonly used slab systems
with shear walls and core as a lateral load resisting system.

METHODS OF ANALYSIS
The analysis of seismic response of tall buildings under seismic loads can be carried out by one
of the following methods:
Equivalent Linear Static Analysis:
All design against earthquake effects must consider the dynamic nature of the load. However,
for simple regular structures, analysis by equivalent linear static methods is often sufficient.
This is permitted in most codes of practice for regular, low- to medium-rise buildings and begins
with an estimate of peak earthquake load calculated as a function of the parameters given in the
code. Equivalent static analysis can, therefore, work well for low- to medium-rise buildings
without significant coupled lateral–torsional modes, in which only the first mode in each
direction is of significance.
Modal Response Spectrum Analysis:
It involves calculating the principal elastic modes of vibration of a structure. The maximum
responses in each mode are then calculated from a response spectrum and these are summed by
appropriate methods to produce the overall maximum response.
Time History Analysis:
It is the non-linear dynamic analysis & is the most complicated of all. Time history analysis is
a step by step analysis of the dynamic response of the structure at each increment of time when
its base is subjected to specific ground motion time history. To perform such an analysis, a
representative earthquake time history is required for a structure being evaluated. It is used to
determine the seismic response of a structure under dynamic loading of representative
earthquake.
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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The major advantages of Modal Response Spectrum Analysis (RSA), compared with the more
complex time-history analysis described, are as follows:
1- The size of the problem is reduced to finding only the maximum response of a limited
number of modes of the structure, rather than calculating the entire time history of
responses during the earthquake. This makes the problem much more tractable in terms
both of processing time and (equally significant) size of computer output.
2- Examination of the mode shapes and periods of a structure gives the designer a good
feel for its dynamic response.
3- The use of smoothed envelope spectra makes the analysis independent of the
characteristics of an earthquake record.
4- RSA can very often be useful as a preliminary analysis, to check the reasonableness of
results produced by linear and non-linear time-history analyses.
Modelling & Analysis:
16 storied buildings are modeled using solid slab, flat slab, hollow block slab and waffle slab
respectively. These are analyzed using equivalent static method and dynamic response
spectrum method for earthquake zone 3 of Turkey. Table 1 represnts all the details of the
modeled building with Eccentricity ± 5 %, Modal damping of 5 %.
Table 1. Model details
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Plan Dimensions
Storey Height
Ground Floor Height
No. Of Stories
Total Height of The Building
Solid Slab Thickness
Beams Dimenions
Flat Slab Thickness
Hollow Block Slab Thickness
Hidden Beam 1-1 Direction
Hidden Beam 2-2 Direction
Beam Dimenions
Ribs Spacing
Waffle Slab Thickness

34.5x21m (X*Y)
3.5 m
4m
16
56.5 m
15cm
65 X 25 (cm)
25 cm
32 cm
100 X 32 (cm)
32 X 50 (cm)
75 X 30 (cm)
40 cm
34cm

19
20
21
22
23
24
25
26

15

Hidden Beam 1-1 Axis

100 X 34 cm

16

Ribs Spacing In 1-1 Axis

75 cm

8-10 Storey

(210 x 40) -(125x30) -(70x25)

17

Ribs Spacing In 2-2 Axis

75 cm

11-13 Storey

(200 x 35) -(115x25) -(60x25)

18

Seismic Zone

3 (A0=0.20)

14-16 Storey

(190 x 35) -(105x25) -(50x25)

28

29

Live Load Participation Factor
Seismic Load Reduction Factor
Local Site Class
Modal damping
Importance Factor
Concrete Grade
Steel Grade
Retaining Walls Thickness
Shear Walls and Core Thickness:
1-4 Storey
5-7 Storey
8-16 Storey
Columns Dimenions:
1-4 Storey

n=0.30
R=7
Z2
5%
1 (residential building)
C30
B420C
30 cm

(230 x 45) -(145x40) -(90x35)

5-7 Storey

(220 x 40) -(135x35) -(80x30)

40 cm
30 cm
25 cm

Loading Combination Considered:
The following combination of loads with appropriate partial safety factor satisfying the Turkish
code TS500 (Yük Katsayıları ve Yük Birleşimleri 6.2.6) were applied all buildings:
1234452

Fd=1.4G + 1.6Q
Fd=1.0G + 1.0Q + 1.0E
Fd=1.0G + 1.0Q - 1.0E
Fd=0.9G - 1.0E
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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5- Fd=0.9G - 1.0E
6- D1=G + Q + SPECX
7- D1=G + Q + SPECY
8- D1=G + Q + SPECXY
9- D3=0.9G + SPECX
10- D4=0.9G + SPECY
11- D4=0.9G + SPECXY
Analysis Procedure:
There are four models of a residential building of 16 stories and total area of 724.5 m2, models
represent solid slab, flat slab, hollow block slab, waffle slab system. All models have the same
plan and the same area.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Detected response parameters from Etabs are discussed in this section. Topics to be covered
include modal participating mass ratios, base shear, story drift, displacement in two directions
X and Y of the analysis systems. Figure 1 represents the 3D model from commercial package
program and Figure 2 represents the structural plan of buildings.

Figure 1. 3D model of the building
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Figure 2. Structural plan
Base Shear:
Base shear, 𝑉 acting on the entire building in the earthquake direction considered will be
determined by:
𝑉

0.10𝐴 𝐼𝑊

(1)

𝑊: Total Building Weight
𝐴 𝑇 : Spectral Acceleration Coefficient
𝑅 𝑇 : Seismic Load Reduction Factor
𝐴 : Effective Ground Acceleration Coefficient
𝐼: Importance Factor
Table 2 and Table 3 show the values of the base shear for all the four systems along X and Y
directions. Spectrum 1 Max load case represents the acceleration in 2 directions Ux and Uz,
Spectrum 2 Max load case represents the acceleration in directions Uy and Uz, Spectrum 12
Max load case represents the acceleration in 3 directions Ux, Uy and Uz of the four buildings .
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Table 2. Base Shear in X-direction
Slab Type
Solid Slab
Flat Slab
Hollow block Slab
Waffle Slab

Load Case

VX (kN)

Spectrum 1 Max

2656.235

Spectrum 12 Max

17890.943

Spectrum 1 Max

3025.3627

Spectrum 12 Max

22164.876

Spectrum 1 Max

2983.9613

Spectrum 12 Max

20259.826

Spectrum 1 Max

2853.4582

Spectrum 12 Max

20363.539

Table 3. Base Shear in Y-direction
Slab Type
Solid Slab
Flat Slab
Hollow block Slab
Waffle Slab

Load Case

VY (kN)

Spectrum 2 Max

2666.618

Spectrum 12 Max

4978.015

Spectrum 2 Max

3151.021

Spectrum 12 Max

7438.544

Spectrum 2 Max

3016.573

Spectrum 12 Max

6602.917

Spectrum 2 Max

3037.611

Spectrum 12 Max

5758.051

Modal Periods And Participating Mass Ratios:
The sum of effective participating masses calculated for each mode in each of the given X and
Y lateral earthquake directions perpendicular to each other will in no case be less than 90 % of
the total building mass, Figure 3 represents the first three building modals periods, Figure 4
represents different weights of the four systems.
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Weight (KN)

BUILDING MODALS
Flat slab

Hollow block slab

PERIODS (S)

1

Waffle slab

1,292
1,457
1,299
1,344

1,709
1,932
1,726
1,789

2,161
2,342
2,082
2,205

Solid slab

2

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

175512
159701 159906
139955

Solid
slab

3

MODALS

Figure 3. First three building modals period

Flat
slab

Hollow Waffle
block slab
slab

Figure 4. Buildings weights

Story Displacement:
The results have been shown in Figures 5, 6, 7, 8 and Table 4.

Story

Displacment X Direction‐Spectrum 1 Max Case
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Solid slab
Flat Slab
Hollow Block Slab
Waffle slab
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Displacment mm

Figure 5. Displacment in X direction-Spectrum 1 Max case
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Story

Displacment Y Direction‐Spectrum 2 Max Case
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Figure 6. Displacment in Y direction-Spectrum 2 Max case

Story

Displacment X Direction‐Spectrum 12 Max Case
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Figure 7. Displacment X direction-Spectrum 12 Max case

Story

Displacment Y Direction‐Spectrum 12 Max Case
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Figure 8. Displacment Y direction-Spectrum 12 Max case
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Table 4. Max displacment X&Y direction
Story
16
16
16
16

Load Case
Spectrum 1 Max
Spectrum 2 Max
Spectrum 12 Max
Spectrum 12 Max

Maximum Displacement (mm)
Direction
Solid Slab Flat Slab
X
37.308
38.962
Y
33.081
36.725
X
398.598
456.72
Y
161.707
221.78

Hollow Block Slab
34.949
32.126
363.155
165.657

Waffle Slab
37.88
34.611
410.858
173.879

Story Drift:
Story drift results are shown in Tables 5, 6, 7, 8 in X & Y direction for load cases (Spectrum 1
Max, Spectrum 2 Max, Spectrum 12 Max).
Table 5. Maximum Drift X (mm)- Spectrum 1 Max Load case
Story
Story16
Story15
Story14
Story13
Story12
Story11
Story10
Story9
Story8
Story7
Story6
Story5
Story4
Story3
Story2
Story1

Solid slab
3.343
3.368
3.371
3.345
3.283
3.184
3.046
2.869
2.65
2.392
2.126
1.806
1.448
1.107
0.698
0.094

Maximum Drift X (mm)
Flat slab
Hollow Block slab
3.455
3.042
3.486
3.081
3.495
3.1
3.475
3.092
3.419
3.053
3.325
2.978
3.19
2.864
3.015
2.718
2.794
2.53
2.528
2.299
2.252
2.059
1.917
1.764
1.538
1.422
1.174
1.094
0.73
0.684
0.075
0.074

Waffle
3.346
3.38
3.391
3.374
3.322
3.232
3.104
2.935
2.721
2.463
2.196
1.871
1.501
1.147
0.717
0.072

Table 6. Maximum Drift Y (mm)- Spectrum 2 Max Load case
Story
Story16
Story15
Story14
Story13
Story12
Story11
Story10
Story9
Story8
Story7
Story6
Story5
Story4
Story3
Story2
Story1
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Solid slab
2.871
2.908
2.926
2.918
2.88
2.807
2.7
2.557
2.376
2.15
1.921
1.645
1.323
1.022
0.665
0.121

Maximum Drift Y (mm)
Flat slab
Hollow Block slab
3.229
2.749
3.266
2.797
3.282
2.823
3.268
2.822
3.218
2.792
3.13
2.729
3.005
2.628
2.841
2.5
2.635
2.331
2.384
2.12
2.13
1.903
1.823
1.635
1.465
1.322
1.13
1.024
0.718
0.646
0.108
0.11
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Waffle
2.991
3.035
3.058
3.054
3.016
2.943
2.835
2.688
2.502
2.269
2.032
1.743
1.402
1.083
0.698
0.104
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Table 7. Maximum Drift X (mm)- Spectrum 12 Max Load case
Story
Story16
Story15
Story14
Story13
Story12
Story11
Story10
Story9
Story8
Story7
Story6
Story5
Story4
Story3
Story2
Story1

Solid slab
34.547
34.814
34.94
34.856
34.467
33.691
32.455
30.697
28.358
25.483
22.445
18.807
14.866
11.163
6.876
0.844

Maximum Drift X (mm)
Flat slab
Hollow Block slab
39.068
30.341
39.427
30.737
39.665
31.035
39.681
31.177
39.357
31.06
38.591
30.594
37.294
29.658
35.385
28.28
32.788
26.335
29.528
23.809
26.068
21.127
21.884
17.836
17.297
14.157
12.979
10.689
7.891
6.533
0.718
0.632

Waffle
34.988
35.345
35.582
35.623
35.36
34.701
33.563
31.871
29.557
26.632
23.526
19.766
15.625
11.726
7.163
0.65

Table 8. Maximum Drift Y (mm)- Spectrum 12 Max Load case
Story
Story16
Story15
Story14
Story13
Story12
Story11
Story10
Story9
Story8
Story7
Story6
Story5
Story4
Story3
Story2
Story1

Solid slab
13.791
13.907
13.982
13.986
13.876
13.614
13.167
12.507
11.611
10.502
9.286
7.813
6.215
4.649
2.892
0.379

Maximum Drift Y (mm)
Flat slab
Hollow Block slab
18.87
13.751
19.036
13.943
19.16
14.081
19.184
14.154
19.049
14.118
18.703
13.926
18.1
13.52
17.2
12.918
15.967
12.05
14.431
10.946
12.76
9.726
10.727
8.213
8.513
6.551
6.368
4.922
3.849
2.969
0.417
0.37

Waffle
14.62
14.78
14.9
14.94
14.87
14.64
14.2
13.53
12.6
11.42
10.12
8.523
6.777
5.061
3.111
0.324

CONCLUSIONS
1. This paper present four different slab system for a 16-storey reinforced concrete highrise building.
2. The choice of the system for slab in the tall building is very important to resist the
internal forces and stability.
3. Weight of the building is the most important parameter affecting the base shear and the
use of flat slab flooring system has increased the building weight compared to the other
slab systems, and in the case of solid slab system, building weight has been calculated
to be the minimum weight.
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4. In X & Y direction maximum base shear was in the building with flat slab flooring
system and minimum value of the base shear was in the solid slab flooring system.
5. Displacements in buildings are proportional to the rigidity of the building, the maximum
displacement in X & Y have occurred in the building with flat slab system, followed by
waffle slab, solid slab and hollow block system respectively.
6. Minimum displacements have occured in the hollow block slab system with respect to
the first three load cases, in case 4 (case spectrum 12 max) Y direction, the minimum
displacement has occured in solid slab when applying acceleration in X, Y & Z.
7. Story drift in buildings with flat slab flooring system is significantly more as compared
to other slab buildings. As a result of this, additional moments are developed. Therefore,
the columns of such buildings should be designed by considering additional moments
caused by the drift.
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ÖZET
Biyomekanik, biyoloji ve mühendislik bilimlerinin yaşayan canlılar üzerindeki uygulama alanı
olup, son yıllarda dünyada popüler hale gelen bir bilim dalı olmuştur. Biyomekaniğin
günümüzde en fazla ilgi gören konularından birisi de insan kafasıdır. İnsan kafası, kafatası ve
birçok yumuşak dokuyu içermektedir. Bu dokular kafatası, beyin, beyincik, tentoryum, zarlar,
beyin omurilik sıvısı, damarlar, beyin sapı vb. dokulardır. Bu çalışmada, modellemesi yapılan
insan kafası, kafatası ve beyin içerisindeki dura, falks, beyaz madde, gri madde, tentoryum,
beyincik, beyin sapı ve beyin omurilik sıvısı olmak üzere 8 adet dokudan oluşturulmuştur.
Model oluşturulduktan sonra insan kafasına ön ve arka bölgeden 6 kg’lık silindirik yapıdaki
rijit bir cisimle 6,3 m/s başlangıç hızıyla darbe uygulanarak kafanın dinamik davranışı
incelenmiştir. Analiz sonucunda her doku için frontal, oksipital, posterior ve parietal
bölgelerinde meydana gelen basınç değişimleri ve en büyük von Mises gerilme değerleri ayrı
ayrı elde edilmiş ve değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Biyomekanik, Sonlu Elemanlar Yöntemi, İnsan kafatası, Yumuşak doku
ABSTRACT
Biomechanic is an application of the biology and engineering sciences upon the living beings,
and has become a popular science in the last years. One of the the most attractive subjects of
the biomechanic is the human head nowdays. The human head contains skull and many soft
tissues as brain, cerebellum, tentorium, membranes, cerebrospinal fluid, vessels, brain stem etc.
In this study a 3D finite element model of human skull and brain which contains, cerebellum,
fulx, dura, white and gray matter, tentorium, brain stem and the cerebrospinal fluid has been
established and analysed numerically. The 3D model was then impacted frontally and backward
(occipitally) by a 6 kg cylindrical impactor with a 6,3 m/s initial velocity. Then the dynamic
behaviours of the human skull and the brain were investigated. At the end of the analysis the
pressure distributions obtained at the frontal, oksipital, posterior and parietal locations, and the
max von Mises stresses for each tissue were determined and evaluated.
Keywords: Biomechanics, Finite Element Method, Impact Loading, Human Skull, Soft Tissue.
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GİRİŞ
Kafa yaralanması, bir veya birçok kafa dokusunda geçici veya kalıcı hasara yol açmaktadır. Bu
kafa yaralanma mekanizmalarını en iyi şekilde anlayabilmek için, dinamik darbe yükü altında
kafa–beyin yapısının davranışı incelenmelidir. Bunun için kafa–beyin yapısının sayısal
yöntemlerle gerçekçi bir şekilde modellenmesi gerekmektedir. İnsan kafa-beyin sisteminin
gerçekçi bir katı (3-boyutlu) modelini oluşturabilmek için insan anatomisi, dokuların mekanik
özellikleri, gelen yükler ve sınır şartları gerçeğiyle uyum göstermelidir. Son yıllarda bu konu
üzerine yapılan iki ve üç boyutlu sonlu eleman modelleri çalışmalarında kullanılan geometri,
sınır şartları ve özellikle malzeme modeli ve özelliklerinin kafa-beyin içindeki canlı dokuların
davranışını tam olarak yansıtıp yansıtmadığı tartışılmaktadır. Ancak, dokular canlı olup
bunların mekanik özelliklerini belirlemek pek de kolay olmadığından, yapılan araştırmalarda
elde edilen sonuçlar genellikle birbirinden farklı ve çelişkili olmaktadır. Modelleme işlemi
doğru bir şekilde yapıldıktan sonra kafa ve beynin oluşturduğu karmaşık yapı için gerilme, şekil
değiştirme ve basınç dağılımları belirlenebilmektedir. Kafaya gelen darbe sonucu oluşan
hasarlar ve beyin yaralanmalarının derecesinin doğrudan gerilme ve birim şekil değiştirmeye
bağlı olduğu bugün itibariyle birçok çalışmada yer almaktadır. Sonuç olarak, bu kuvvetlerin
kritik değerlerinin ve yerlerinin bilinmesi ile kafa ve beyin yaralanmalarının önlenmesinde veya
tedavisinde gerçekçi gelişmeler yapılabilecektir.
Bu çalışmada 3 boyutlu modellemesi yapılan insan kafasına önden ve arkadan darbe uygulanıp
bu darbeler sonucunda kafatası ve beyinde meydana gelen yer değiştirmeler, gerilmeler, basınç
değişimleri ve şekil değişimleri incelenmiştir. Çalışmada kullanılan 3 boyutlu model 1994
yılında yapılmış olan “The Visible Human Project” [1-3] isimli çalışmadan elde edilen
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) verilerinin, görüntü işleme programlarında işlenmesi
sonucu elde edilmiştir.
Mevcut araştırmaların çoğunda insan beynini oluşturan beyaz ve gri madde, genellikle bir bütün
olarak ele alınmıştır. Diğer bir kısmında ise, dura, araknoid ve beyin omurilik sıvısı (BOS) da
birçok araştırmada tek bir doku gibi modellenmektedir. Bu çalışma kapsamında Şekil 1’deki
gibi modellenen insan kafası, önceki çalışmalara göre daha detaylı olarak kafatası, beyin ve
beyin içerisinde bulunan yumuşak dokulardan ki bunlar; dura, falks, beyaz madde, gri madde,
tentoryum, beyincik, beyin sapı ve beyin omurilik sıvısı olmak üzere 8 adet dokudan
oluşturulmuştur. Sonuç olarak, bu çalışmada anatomik verilere uygun bir insan kafası modeli
oluşturularak, bahsi geçen dokuların her biri ayrı olarak ve değişik yönden gelen darbelerin sağ
ve sol dokulardaki etkilerinin detaylı olarak görülebilmesi için, her doku sol ve sağ olarak 2
parça şeklinde modellenmiştir. Bu sayede hem her bir elemana ait malzeme özellikleri
rahatlıkla analiz programına girilebilmekte,hem de her dokudaki gerilmeler de daha detaylı
olarak görülebilmektedir.
MALZEME VE YÖNTEM
Çalışmada analiz programı olarak ANSYS Explicit Dynamics R14 kullanılmıştır. Yumuşak
dokuların toplam Lagrange formülasyonuna göre daha hızlı analiz edilebilmesini sağlayan en
uygun elaman tipi tetrahedron [4] olduğundan ağ oluştururken tetrahedron eleman seçilmiştir.
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Şekil 1. Çalışmada kullanılan insan kafası ve ön bölge darbe modeli
Modele ait dokuların düğüm nokta ve eleman sayıları Çizelge 1’de gösterilmiştir. Bütün
dokuların montajında “bonded” kontakt tipi seçilmiştir. Modellenen insan kafası, kafanın
boyunla birleştiği ilk eklem noktasında “fixed support” sınır şartı kullanılarak sabitlenmiştir.
Bu şekilde oluşturulan ve Şekil 1’de görülen modele ilgili bölgeden 6 kg kütleli bir impaktör
ile 6,3 m/s hızla darbe uygulanarak karşılaştırma verileri elde edilmiştir.
Çizelge 1. Modele ait ağ yapısı verileri
Dokular

Düğüm
Elemanlar
Noktaları

Beyincik (Sağ)

8436

42771

Beyincik (Sol)

9204

46573

Kafatası

2782

10062

Beyaz Cevher (Sağ)

18892

98596

Beyaz Cevher (Sol)

19423

101380

Beyin Sapı

9128

44594

Tentoryum (Sağ)

7518

32805

Tentoryum (Sol)

6611

28841

Gri Madde (Sağ)

46866

240309

Gri Madde (Sol)

47133

242084

Falx

50773

266550

Dura

7684

22374
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Bu çalışmada elde edilen bulgular, deneysel bir çalışma [5] sonucu elde edilen verilerle daha
önce doğruluğunun teyit edildiği sayısal bir çalışmanın [6] bulgularıyla karşılaştırılmıştır.
Literatürde mevcut olan bu sayısal çalışmada kullanılan malzeme değerleri Çizelge 2’de
listelenmiştir. İlgili referansta (Çizelge 2’de) verilen malzeme özellikleri, bu çalışmada
oluşturulan modelde de hiçbir değişiklik yapılmadan aynen kullanılmıştır. İnsan beyninin
kayma etkisindeki mekanik davranışının, lineer elastik olmayıp daha çok viskoelastik özellik
gösterdiği bilinmektedir [6]. Bu özellik;
𝐺(𝑡) = 𝐺∞ + (𝐺0 − 𝐺∞ )𝑒 −𝛽𝑡
denklemiyle ifade edilebilmektedir. Bu denklemde G0=528 kPa olarak dinamik kayma
modülünü, G∞=168 kPa olarak statik kayma modülünü ve β=0,035 ms-1olarak gecikme sabitini
ifade etmektedir. Şekil 2’de Willinger vd. [6] tarafından yapılan çalışmada basınç ölçümü
yapılan bölgeler gösterilmiştir. Doğrulama işlemi için bu çalışmada da aynı yerlerden basınç
verileri alınarak elde edilen bulgular literatür verileriyle karşılaştırılmıştır.
Çizelge 2. Willinger vd. [6] tarafından yapılan çalışmada kullanılan malzeme özellikleri
Elastisite
Modülü (kPa)

Bulk Modülü
(MPa)

Yoğunluk
(kg/m3)

Beyin

675

5,625

1140

Dura, Araknoid, BOS

12

0,210

1040

Elastisite
Modülü (kPa)

Poisson oranı

Yoğunluk
(kg/m3)

Kafatası

6x106

0,21

2100

Tentorium

31.500

0,23

1140

Şekil 2. Ölçüm yapılan basınç bölgeleri [6]
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YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ön (Frontal) Darbe
Yapılan analiz sonucunda kafatasının Frontal bölgesinde meydana gelen basınç değişimi
grafiğinin, Willinger vd. tarafından yapılan çalışmadaki basınç değişimi ile karşılaştırılması
Şekil 3’te gösterilmiştir. Grafiğe göre en yüksek basınç değişimi yüklemenin en yüksek olduğu
5 ms civarında meydana gelmektedir. Grafikten kolayca anlaşılacağı üzere, en yüksek basınç
değerinin 5 ms (literatürde ise 4 ms civarında) olmasının dışında basınç dağılımının literatürle
oldukça uyumlu olduğu görülmektedir.
2e+5

Basınç (kPa)

2e+5

1e+5

5e+4

0

-5e+4
0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

Zaman (s)
Bu çalışma
Willinger

Şekil 3. Kafatasının frontal bölgesinde meydana gelen basınç dağılımları
Şekil 4, 5 ve 6’da sırasıyla oksipital, posterior ve parietal bölgelerinde meydana gelen basınç
değişimi grafikleri verilmektedir. Grafiklerde de görüldüğü gibi en yüksek basınç değeri yine
5 ms civarında elde edilmiştir.
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Şekil 4. Oksipital bölge meydana gelen basınç dağılımları
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Şekil 5. Posterior bölgede meydana gelen basınç dağılımları

1000

800

Basınç (kPa)

600

400

200

0

-200
0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

Zaman (s)
Uğur
Willinger

Şekil 6. Parietal bölgede meydana gelen basınç dağılımları
Şekil 7 ve 8’de sırasıyla kafatasının ve beynin ön bölgesinde (frontal) oluşan von Mises gerilme
dağılımı görülmektedir. Şekillerden de görüldüğü gibi en büyük von Mises gerilmesi
kafatasında 1,92 MPa ve beyinde 0,35 MPa olarak elde edilmiştir.
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Şekil 7. Kafatasının ön bölgesinde meydana gelen von Mises Gerilme dağılımı

Şekil 8. Beynin ön bölgesinde meydana gelen von Mises Gerilme dağılımı
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Arka (Oksipital) Darbe
İnsan kafasının yaralanma modeli incelenirken önden gelen darbeler gibi arkadan gelen
darbelerin de büyük tehlikeler oluşturabileceği düşünülerek, önceki bölümde kullanılan aynı
silindirik cisim, bu sefer insan kafasına arkadan darbe uygulayacak şekilde yerleştirilmiş ve
oluşabilecek gerilme dağılımları incelenmiştir. Böylece, Şekil 9’da görüldüğü gibi modele, arka
(oksipital) bölgeden darbe uygulanarak insan kafa ve beyninde meydana gelen en büyük von
Mises gerilmeleri elde edilmiştir.

Şekil 9. Çalışmada kullanılan insan kafasının arka bölge darbe modeli
Yapılan analiz sonucunda en yüksek von Mises gerilmesi Şekil 10’da görüldüğü gibi 4,49 MPa
olarak belirlenmiştir.

Şekil 10. Kafatasının arka bölgesinde meydana gelen von Mises Gerilme dağılımı
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Kafatasını ayırarak beyin dokusunda meydana gerilmeler incelendiğinde ise, en yüksek gerilme
değerinin 2,2 ms anında darbe bölgesi hizasında ve 47,3 kPa olarak elde edildiği Şekil 11’de
görülmektedir.

Şekil 11. Beyin dokusunda meydana gelen von Mises Gerilme dağılımı

Frontal darbe analizinde olduğu gibi, oksipital darbe analizinde de beyne ait sırasıyla oksipital,
frontal ve parietal (yan) bölgelerde meydana gelen basınç değişimleri Şekil 12 ve 13’te
verilmiştir.
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Şekil 12.Oksipital (a) ve Frontal (b) bölgede meydana gelen basınç değişimleri
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Şekil 13. Parietal bölgede meydana gelen basınç değişimi
SONUÇLAR
Bu çalışmada geliştirilen modele ön ve arka bölgelerden darbe uygulanarak elde edilen
bulguların, literatürdeki mevcut bir çalışmanın [6] bulgularıyla karşılaştırılması sonucu benzer
davranışların elde edildiği görülmüştür. Ayrıca, darbe analiz sonuçlarının, modellemesi yapılan
beyin içerisindeki 8 adet yumuşak dokunun sağ ve sol olarak ayrı ayrı görülebilmesi, bu
çalışmanın literatürdeki çalışmalardan farkını oluşturmaktadır. Ancak, bu verilerin daha da
fazla önem kazanabilmesi için darbe sonucunda oluşan gerilmelerin sebep olacağı doku hasarı
ve buna bağlı olarak insan beyninde ortaya çıkabilecek olası etkilerin ortaya konulması
gerekmektedir. Bu sebeple, çalışmanın bir sonraki aşaması, darbe sonucunda meydana gelen
gerilmelerin yaratacağı hasarın elde edilmesini esas alacaktır.
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FOTOELASTİK METOD İLE DUVAR PANELLER ANALİZİ
Pınar Özdemir Çağlayan1, Hale Ergün1 ve Sina Shabahang1
1
İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Böl. Mekanik Birimi, İstanbul
ABSTRACT
The stress redistribution along the free surfaces of a mono block panel wall that behaves like a
deep beam was investigated. Three experiments were conducted on 1/14 scaled specimen that
was cut out from an araldite sheet. First experiment was on the solid specimen. Second was
obtained by drilling a circle hole at the middle of the panel wall. Third was prepared by
adding horizontal cavities at the opposite sides of the hole. In plane uniform distributed
loading was applied along the top surface of the wall and the experiments were conducted in
the Polariscope device and the isochromatic pictures were recorded. Using finite element
program Ansys 18.0, isochromatic plots are also obtained by post-processing the data in order
to compare with the experiment pictures. Comparison resulted in good agreement and
numerical results were verified. Stress concentration factor was 2.1 around the hole. Along
the free surface between the supports, compression stress at the first and second models was
changed to tension for the third model. Also, the presence of the cavity has increased the
stress around the supports 1.2 times higher value in comparison with the solid model.
Keywords: panel wall, deep beam, photoelasticity, experiment, stress concentration
ÖZET
Bu çalışmada, derin kiriş gibi çalışacak monoblok bir duvar panelinde, boşluk ve oyukların
varlığından dolayı mesnet bölgesinde oluşan gerilme dağılımının değişimini gözlemek
hedeflenmiştir. Polariskop cihazı altında araldit levhadan kesilerek elde edilen 1/14 ölçekli
model üzerinde üç deney yapılmıştır. İlk numune, dolu gövdeli duvar paneldir. İkincisinin
ortasında daire bir boşluk bulunmakta ve üçüncüsünde ise daire boşluğun her iki yanına
oyuklar açılmıştır. Duvar panellerin üst kenarına düzgün yayılı yükleme yapılarak izokromat
resimleri kaydedilmiştir. Ayrıca, Ansys 18.0 sonlu elemanlar programı ile yapılan model
verileri işlenerek izokromat resimler elde edilmiş ve karşılaştırılarak sayısal sonuçlar
doğrulanmıştır. Daire boşluk serbest kenarındaki gerilme yığılmasının 2.1 olduğu tesbit
edilmiştir. Oyukların varlığının numunede iki mesnet arasındaki sınıra teğet gerilmeyi
basınçtan çekmeye çevirdiği ve mesnet kenarlarındaki gerilmeyi 1.2 katına çıkardığı
gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: panel duvar, derin kiriş, fotoelastisite, deney, gerilme yığılması
GİRİŞ
Kolonlar üzerine inşa edilmiş betonarme panel duvar, artık bir perde gibi davranmaz ve bir
derin kiriş olarak değerlendirilmesi gerekir. Türkiye Bina Deprem yönetmeliğine göre
yasaklanmış olan bu düzensizlik, sonradan alt katı otopark, depo, dükkan, vs olarak
kullanılması amaçlanan yapılarda karşımıza çıkmaktadır [1]. Yüksekliği, açıklığından iki
katından fazla olan derin kirişin davranışı ile ilgili özellikle yirminci yüzyılın ikinci
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yarısından itibaren öncelikle deneysel olmak üzere bir çok teorik ve sayısal çalışmalar
yayınlanmıştır [2,3]. Günümüzde derin kirişlerde bir boşluk ve/veya oyuk bulunması
durumunun davranışına etkisi konusunda çalışmalar devam etmektedir [4]. Bu çalışmada,
düşey yük altında, derin bir kiriş gibi çalışacak monoblok bir panel duvarda, boşluk ve
oyukların bulunması durumunda, dolu gövdeli duvara göre karşılaştırılarak davranışının
incelenmesi hedeflenmiştir. Optik özellikli malzeme ile 1/14 ölçeğinde hazırlanan modeller
Polariskop cihazı altında izokromat resimleri elde edilmiştir. Aynı zamanda Ansys 18.0 sonlu
elemanlar programı ile elde edilen aynı resimler karşılaştırılarak sayısal sonuçlar
doğrulanmıştır. Modelin serbest sınırları boyunca bulunan gerilmeler sunularak, daire delik ve
oyuk olması durumları, dolu gövdeli duvara göre karşılaştırılmıştır.
DENEYLER
İki kolon üzerine oturan bir duvar panelin 1/14 oranında küçültülmüş modeli deney numunesi
olarak düşünülmüş ve optik özellikli araldit levhadan kesilmiştir. Şekil 1a da görülen İTÜ
Deneysel Mekanik Laboratuvarı’nda bulunan Polariskop cihazında, Şekil 1b deki gibi
yükleme yapılarak numunenin izokromat görüntüleri alınmıştır. Yükleme değerleri Çizelge 1
de verilmiştir. Şekil 2 de simetrik numunenin sadece yarısı çizilmiştir. İlk deney numune dolu
gövdeli numunede yapılmıştır. İkinci deney ve üçüncü deneyler için numuneye sonradan
açılan sırasıyla daire delik ve ilave oyukların konum ve boyutları Şekil 2 de görülmektedir.
Numuneyi şekillendiren kesici aletin uç yarıçapı 1mm dir.

Şekil 1. (a) Polariskop cihazı, (b) yükleme düzeneği
Optik-gerilme kanununa göre, izokromat fotoğraflarında görülen her renge karşı gelen asal
gerilme farkı 1-2=N f/t ilişkisi ile mevcuttur [5], burada 1, 2 levha düzlemi içindeki asal
gerilmeler, N saçak (eş-renk) sayısı, f malzeme optik-gerilme katsayısı, t levha kalınlığıdır.
Bu çalışmada numunenin kesildiği Araldit levhanın kalınlığı t=5mm, optik-gerilme katsayısı
f=10 Mpa mm/saçak sayısı, Elastisite modülü E=2500MPa, Poisson oranı =0.38 dir [6].
İzokromat resimlerdeki herbir saçak sayısı artışına karşı gelen düzlemdeki asal gerilme farkı
2MPa olmaktadır. Dolu gövdeli, daire delikli ve oyuklu numunelerin karanlık Polariskopta
çekilen izokromat resimleri sırasıyla Şekil 3, 4 ve 5 te görülmektedir.
Çizelge 1. Numune tipi ve yükleme değerleri
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Numune tipi

Yük, p(Mpa)

dolu gövdeli

0.485

daire delikli

0.726

oyuklu

0.518
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Şekil 2. Yarım numunenin geometrisi (uzunluklar mm)

Şekil 3. Dolu gövdeli numunenin izokromat resmi (p=0.485MPa)

Şekil 4. Daire delikli numunenin izokromat resmi (p=0.726MPa)
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Şekil 5. Oyuklu numunenin izokromat resmi (p=0.518MPa)
SONLU ELEMAN MODELLERİ
Fotoelastisite deneyleri aynı zamanda Ansys 18.0 sonlu elemanlar programı ile
modellenmiştir. Sayısal modellerde, 8 düğüm noktası olan, her düğüm noktasında 2 yer
değiştirme serbestliğine sahip PLANE183 sonlu elemanı kullanılmış ve t=5mm kalınlığı
tanımlanarak düzlem gerilme özelliği seçilmiştir [7].

Şekil 6. Dolu gövdeli modelde sonlu eleman ağı, mesnet koşulları ve yükleme
Şekil 6 da sonlu eleman ağı görülen dolu gövdeli modelin, panel duvar gövdesi ile kolonların
birleştiği köşelerde aşamalı olarak ağ sıklaştırması çalışması yapılmıştır. Yeterli hassasiyete
ulaştığı ağ sıklığı ile daha sonraki modellerde kullanılmıştır. Diğer iki modellerde benzeri
uygulama ile delik ve oyuk kenarlarında ağ sıkılaştırması yapılmıştır. Şekil 6 daki modelde
3675 eleman ve 11318 düğüm noktası bulunmaktadır. Tabanda Y=0 konumundaki düğüm
noktalarının tüm serbestlikleri, X=0 konumundaki simetri ekseni boyunca düğüm noktalarının
sadece yatay yer değiştirmeleri tutulmuştur. Panel duvarın üst sınırına düzgün yayılı yük
etkitilmiştir.
474

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Özdemir Çağlayan1, Ergün1 ve Shabahang1

Deneyler ile Sayısal Çözümün Kontrolü
Deneyler ile birebir karşılaştırabilmek için, sayısal çözüm verileri sonradan işlenerek düzlem
içi asal gerilme farkları elde edilmiştir. Daire delikli ve oyuklu numunenin sırasıyla Şekil 7 ve
8 de yükleme altında izokromat resimleri ve sayısal çözümleri yanyana gösterilmiştir. Daire
delikli numunede resimler karşılaştırıldığında, asal gerilme farkı 2MPa olan ilk eş-renk
çizgisinin Şekil 7b de duvar panelin alt yüzeyinden 28.4mm yukarısında olduğu
hesaplanmıştır. Şekil 7a daki fotoelastisite fotoğrafında ise N=1 mor eş-renk çizgisinin 2530mm aralığında yer aldığı ve sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür.

Şekil 7. Daire delikli numune (a) izokromat resim, (b) sayısal çözüm

Şekil 8. Oyuklu numune (a) izokromat resim, (b) sayısal çözüm
SONUÇLAR
Şekil 9 da, daire delikli numunenin sayısal çözümü ile elde edilen, daire delik sınırı boyunca
ve simetri ekseni doğrultusunda teğet gerilme dağılımı verilmiştir. Şekilde gerilme
doğrultuları gösterilmiştir. Grafikte verilen sayılar, gerilme değerlerinin duvar panelin üst
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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sınırına uygulanan p gerilmesine oranlarıdır. Daire delik etrafında oluşan en büyük gerilmenin
konum açısının 10.8o olduğu noktada basınç olarak meydana geldiği, deliğin üst ve alt
sınırlarında ise çekme gerilmesi oluştuğu görülmektedir.

Şekil 9. Daire delik sınırı ve simetri ekseni boyunca teğet gerilme/yük oranı

Şekil 10. Oyuk, daire delik sınırı ve simetri ekseni boyunca teğet gerilme/yük oranı
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Yukarıda daire delikli numuneye benzer yol izlenerek Şekil 10 da oyuklu numunenin sayısal
çözümü sunulmuştur. Oyuğun ucunda oluşan en büyük gerilmenin konum açısının 8.44o
olduğu noktada basınç olarak meydana geldiği ve üst sınırda uygulanan yükün 25.95 katı
olduğu görülmektedir.

Şekil 11. Kolon-panel duvar birleşiminde serbest sınır boyunca gerilme oranı /p dağılımı
Kolon ve panel duvarın birleşim köşelerinde serbest yüzeye teğet doğrultuda gerilme
değerlerinin her bir deney için Çizelge 1 de verilen ilgili yük değerine bölünerek bulunan
oranları, Şekil 11 de karşılaştırma amacı ile çizilmiştir. Daire deliğin varlığının bu bölgede
önemli ölçüde bir değişime sebep olmadığı gözlenmiştir. Oyuğun varlığının iç köşede basınç
gerilmesini azalttığı, dış köşede ise arttırdığı görülmektedir.

Şekil 12. Duvar panelin alt serbest sınırı boyunca /p dağılımı
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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Her üç deney için panel duvarın serbest alt yüzeyi boyunca gerilme oranları Şekil 12 de
beraber çizilmiştir. Kolonun sağ tarafında önemli bir değişiklik olmaz iken, iki kolon
arasındaki çekme gerilmesinin, oyuğun varlığı ile basınç gerilmesi olarak işaret değiştirdiği
görülmüştür.
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ABSTRACT
This paper deals with effect of material properties on free vibration of veriable cross section
without symmetry axis beam. Distortion is ignored in this work. Begining with a thin cross
section beam is thicken a constant angle. This beam is fixedly supported in thickest cross
section and analysis is made with this boundary conditions. First, made convergence analysis
for find optimal mesh size with constant elasticity module, poisson ratio and expansion angle.
After convergence analysis, First work, study effect of different expansion angle on free
vibration with constant elasticity module and poisson ratio. Second work, examine effect of
different elasticity modules on free vibration with constant expansion angle and poisson ratio.
And the last work, determine effect of different poisson ratios on free vibration with constant
expansion angle and elasticity module. First 10 mode is taken for all analysis and interpreted
found results.
ÖZET
Bu çalışmada simetri ekseni olmayan değişken kesitli kirişlerin doğal frekansının malzeme
özelliklerine göre değişimi incelenmiştir. Bu çalışmada çarpılma etkileri göz ardı edilmiştir.
İnce bir enkesit ile başlayan kiriş belirli bir açı ile kalınlaşmaktadır. Bu kiriş en kalın
enkesitinden ankastre olarak mesnetlenmiş ve bu sınır koşullarında analizler yapılmıştır. İlk
olarak sabit elastisite modülü, poisson oranı ve genişleme açısı altında konverjans analizi
yapılmış ve bu şekilde ideal mesh aralığı bulunmuştur. İlk analiz olarak sabit elastisite
modülü altında kesit genişleme açısını artırarak analizler yapılmıştır. İkinci analizde sabit
kesit genişleme açısı ve poisson oranı altında elastisite modülündeki değişimin doğal frekansa
etkisi incelenmiştir. Son analiz ise sabit kesit genişleme açısı ve elastisite modülü altında
poisson oranındaki değişimin kirişin doğal frekansındaki değişimine etkisi incelenmiştir. Tüm
analizler için ilk 10 mod alınmış ve bulunan sonuçlar yorumlanmıştır.
GİRİŞ
Simetri ekseni olmayan değişken kesitli kirişler inşaat ve makine alanlarında sıkça
kullanılmaktadır. Özellikle sanayi yapılarında aşık veya tali kiriş olarak değerlendirilmektedir.
Titreşim oluşturan makinelerin bulunduğu yapılarda kirişin rezonansa girip göçmemesi için
yapısal analiz sırasında elemanın doğal titreşim frekansı ile makinenin yaydığı titreşim
frekansı dikkate alınmalı kiriş kesiti ve malzemesi buna göre seçilmelidir.
Gere ve Lin [1] ince cidarlı kirişlerin doğal titreşimi ile ilgili bir çok çalışma geliştirmişlerdir.
Lin [2] Rayleigh Ritz metoduyla sabit açık enkesitli kirişler için ilk analitik çalışmayı
yapmıştır. Freiberg [3] Vlasov teorisini baz alarak yeni bir metot geliştirmiş ayrıca bir
dinamik rijitlik matrisi geliştirmiştir.
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Tanaka ve Bercin [4] tarafından farklı durumlar altında simetri ekseni olmayan sabit enkesitli
kirişlerin doğal titreşim frekansını bulmak için bir program geliştirmiştir.
Arpacı ve Bozdağ [5] Tanaka ve Bercin’in geliştirdiği programı test etmiş ve farklı modeller
üzerinde sınır koşulları sabit ve ankastre olan simetri ekseni olmayan sabit enkesitli kirişler
için göreli hata analizi yapmıştır. Kollár [6] kayma deformasyonuna maruz açık kesit
kompozit kirişlerin eğilmeli burulma titreşim etkilerini incelemiştir. Li ve ark. [7] eksenel
yüklü asimetrik Bernoulli-Euler kirişlerin eğilme ve burulma titreşim analizleri hakkında
çalışmışlardır. Orloske ve ark. [8] ve Orloske ve Parker [9] eksenel hareketli kirişlerin
titreşim karakteristiklerini ve stabiliteleri üzerine çalışmışlardır ve Chen ve Hsiao [10] sınır
koşullarının titreşime etkilerini araştırmışlardır.
Altıntaş [11] sonlu farklar yöntemi ile simetri ekseni olmayan sabit enkesitli kirişleri
incelemiştir. Bu kirişlerin doğal frekanslarının elastisite modülü, poisson oranı ve kayma
modülünde ki değişimlere göre karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmayı öncelikle çarpılma
etkileri göz ardı edilmiş kirişler için yapmıştır. Ardından kiriş üzerine eksenel basınç
yüklemesi yaparak çarpılma etkilerini dahil ederek analizlerine devam etmiştir. Çarpılma
etkilerini incelerken sabit mekanik özellikler altında yükü kademeli olarak arttırmıştır. Son
aşamada yapı birim hacim ağırlığının doğal frekansa etkisini incelemiştir.
Bu çalışmada ise simetri ekseni olmayan değişken enkesitli kirişlerin mekanik özelliklerine
göre doğal frekansındaki değişimler incelenmiştir.
İlk olarak sabit elastisite modülü ve poisson oranı altında kesit genişleme açısının doğal
frekansa etkisi, ardından sabit kesit genişleme açısı ve poisson oranı altında elastisite modülü
değişiminin doğal frekansa etkileri ve son olarak sabit kesit genişleme açısı ve elastisite
modülü altında poisson oranındaki değişimin doğal frekansa etkisi gözlemlenmiştir.
MODEL

Şekil 1. Simetri Ekseni Olmayan Değişken Kesitli Kiriş
Şekil 1’de görülen simetri ekseni olmayan değişken kesitli kiriş tüm analizler için en geniş
enkesitinden ankastre olarak mesnetlenmiş ve diğer uç serbest bırakılmıştır. Ayrıca yapılacak
tüm analizlerde kiriş uzunluğu 500mm olarak belirlenmiştir.
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Sınır koşulları belirlenen kirişin optimum mesh aralığını tayin etmek için 210000MPa
elastisite modülü, 0.3 poisson oranı ve 0.5 derece kesit genişleme açısı altında sapma analizi
yapılmıştır.

Tablo 1. Sapma Analizi Sonuçları
Eleman Sayısı

Frekans

Sapma Yüzdesi ( % )

241

240.22

-

353

236.42

1.582

572

232.63

1.603

1395

229.14

1.500

2314

228.11

0.450

4237

227.38

0.320

6455 ( ref )

226.90

0.211

8699

226.64

0.115

Tablo 1. de görüldüğü gibi sapma yüzdesinin 0.1 dolaylarına inmeden hemen önceki eleman
sayısı olan 6455 adet mesh seçilir. Bu eleman sayısı için mesh aralığı 10mm olarak
seçilmiştir.

NÜMERİK ANALİZ
Yapılan ilk analizde sabit 220000MPa elastisite modülü ve 0.3 poisson oranı altında kesit
değişim açısına göre doğal frekansta ilk 10 modun değişimi incelenmiştir. Analizler
ABAQUS® programında yapılmış olup elde edilen değerler Şekil 2. de gösterilmiştir.
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Doğal Frekans / Kesit Genişleme Açısı
Mod 1

Mod 2

Mod 3

Mod 4

Mod 5

Mod 6

Mod 7

Mod 8

Mod 9

Mod 10

3500

Doğal Frekans

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Kesit Genişleme Açısı

Şekil 2. Kesit Genişleme Açısına Göre Frekans Değişimleri
Şekil 2. de verilen kesit genişleme açısının değişimine göre ilk 10 modda ki doğal frekans
değerleri incelendiğinde kesit değişim açısının artması ile doğal frekans değerlerinin arttığı
görülmektedir. Artış miktarının yüksek modlarda, düşük modlara göre daha çok olduğu
gözlemlenmiştir. Bu değişimin daha iyi görülebilmesi için şekil 4 te kesit genişleme açısının
0.5-1.0 ve 1.5 değerleri için ilk 10 moda karşılık gelen doğal frekans değerleri verilmiştir.
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Doğal Frekans / Kesit Genişleme Açısı
Genişleme Açısı 0.5

Genişleme Açısı 1

Genişleme Açısı 1.5

3500
3000

Doğal Frekans

2500
2000
1500
1000
500
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mod Numarası

Şekil 3. Kesit Genişleme Açısı 0.5-1.0-1.5 ilk 10 mod frekans değerleri
Yapılan ikinci çalışmada sabit 0.5’lik genişleme açısı ve 0.3 poisson oranı altında elastisite
modülündeki değişimin doğal frekansa etkisi ilk 10 mod için incelenmiştir. Elde edilen analiz
sonuçları Şekil 4. de gösterilmiştir.
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Doğal Frekans / Elastisite Modülü
Mod 1

Mod 2

Mod 3

Mod 4

Mod 5

Mod 6

Mod 7

Mod 8

Mod 9

Mod 10

3500
3000

Doğal Frekans

2500
2000
1500
1000
500
0
40000

60000

80000

100000 120000 140000 160000 180000 200000 220000
Elastisite Modülü (MPa)

Şekil 4. Elastisite Modülündeki Değişime Göre Frekans Değişimleri
Sabit kesit genişleme açısı altında elastisite modülünün değişimi ile doğal frekans
değerlerinin etkilendiği şekil 4.te görülmektedir. Elastisite modülünün artmasıyla beraber
doğal frekans değerleri de artmaktadır. Özellikle yüksek modlarda bu etkinin düşük modlara
göre daha çok olduğu şekil 4. ten anlaşılmaktadır.
SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmada simetri ekseni olmayan değişken enkesitli kirişlerin mekanik
özelliklerine göre doğal frekanstaki değişimleri incelenmiştir. Analizler sonucunda kesit
değişim açısını arttırmanın ilk modlarda frekans değerini lineer ve az miktarda arttırdığı
gözlemlenmiştir. 7. Mod sonrasında ise frekanstaki değişim miktarı arttığı görülmüştür.
Kesit değişim açısı sabit tutularak elastisite modülünde ki değişim incelendiğinde ise doğal
frekans değeri tüm modlar için lineer olarak arttırmıştır. İlk modlarda artış miktarı az iken 6.
ve sonraki modlar da artış miktarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
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HİDRODİNAMİK KUVVET ETKİSİNDEKİ KAZIKLI YAPILARIN
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ABSTRACT
Soil-fluid-structure interaction is the main factor for determining the dynamic behavior of
piled coastal and marine structures under hydrodynamic forces. The dynamics of pile
subjected to lateral forces is investigated by using Lateral Subgrade Modulus Method in this
study. In the mechanical model of the single pile, independent spring stiffness coefficients are
used for the soil. The spring stiffness coefficients are obtained by utilizing the analytical form
of the variable slopes of the p-y curves for the relevant soil types. The ratio of the embedded
length of the substructure to the total length is assumed as 1/4, 1/2 in the numerical analysis.
The effect of different stratification of soils is evaluated. The pile subjected to wave forces
represented by the Stokes 3rd Order wave theory. Morison equation is employed to obtain
hydrodynamic drag and inertia forces. The equation of motion is rendered dimensionless to be
expressed independently of the material and to obtain universal results. The dimensionless
partial differential equations of motion are solved by using finite difference method (FDM).
The displacement, moment and rotation values are obtained by MAPLE software with
boundary conditions and initial value assignments. The obtained results are given by graphs.
Keywords: Finite Difference Method, Hydrodynamic Force, Soil-Fluid-Structure interaction.
ÖZET
Kazıklı kıyı ve deniz yapılarının hidrodinamik kuvvet etkisi altındaki dinamik davranışını
belirleyen temel etken, zemin-akışkan-yapı üçlüsünün birbirleri ile olan etkileşimleridir. Bu
çalışmada yanal kuvvet altındaki kazık davranışı Yanal Yatak Katsayısı Yöntemi ile
incelenmiştir. Tekil kazık mekanik modelinde, zemin için birbirinden bağımsız yay katsayıları
kullanılmıştır. Yay katsayıları, ilgili zemin tipleri için elde edilmiş olan p-y eğrilerine ait
değişken eğimlerinin analitik formda yazılması ile belirlenmiştir. Alt yapı elemanının zemin
içerisine gömüldüğü derinliğin toplam boya oranı 1/4, 1/2 alınarak hesaplar yapılmıştır.
Zeminlerin farklı tabakalaşmasının etkisi değerlendirilmiştir. Dalga parametrelerinin
hesabında Stokes 3. Mertebe Dalga Teorisi kullanılmıştır. Hidrodinamik sürükleme ve
hidrodinamik atalet kuvvetleri Morison Denklemi ile belirlenmiştir. Sonuçların
genelleştirilebilmesi ve malzemeden bağımsız ifade edilebilmesi için hareket denklemi
içerisindeki parametreler boyutsuzlaştırılmıştır. Boyutsuz denklem Sonlu Farklar Yöntemi
kullanılarak nümerik olarak çözülmüştür. Sınır şartları ve başlangıç değer atamaları ile
MAPLE yazılımı kullanılarak moment, dönme ve deplasman değerleri elde edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar grafikler ile verilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Akışkan-Yapı-Zemin Etkileşimi, Hidrodinamik Kuvvet, Sonlu Farklar
Yöntemi
GİRİŞ
Petrol arama-çıkarma platformları, sondaj kuleleri, enerji dönüşüm sistemleri, gemi yanaşma
yapıları gibi üst yapının oturduğu bir platform ile platformu taşıyan altyapı ve temelden
oluşan deniz ve kıyı yapılarının kullanımı her geçen gün artmaktadır. [1-3]. Gelişen teknoloji
ile kullanımı yaygınlaşan platformların altyapı sistemleri tekil ya da çoklu kazıklar ile
modellenmektedir. [4-5]. Platformdan gelen yükler ve dalga, akıntı, deprem gibi kuvvetlere
maruz kalan kıyı ve deniz yapılarının hizmet ömürleri boyunca stabilitesini koruyabilmesi
büyük önem taşımaktadır [6]. Bunların yanı sıra gemi çarpması, korozyon, buzlanma ve
şiddetli fırtına gibi ortaya çıkabilecek olumsuz koşullar da ilave yüklere sebep olmaktadır [78]. Kazıklı deniz ve kıyı yapılarının tasarımı; dinamik, uzun süreli ve kararsız olması nedeni
ile dalga kuvvetleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Düşey yükler altında çalışan kazıklar
üzerinde yapılan uzun süreli çalışmalar sayesinde basit matematiksel yaklaşımlar ile güvenilir
tasarımlar yapmak mümkündür. Ancak, yanal yüklü kazıklar konusunda genel kabul görmüş
bir tasarım modelinin varlığından söz etmek mümkün değildir. Bunun en büyük nedeni, yanal
yüklü kazıkların deplasmana maruz kalmalarından itibaren yüzey alanları boyunca üç boyutlu
bir zemin-yapı etkileşimi altında davranış göstermeleridir.
Bu çalışmada yanal yük altındaki kazık davranışı Yanal Yatak Katsayısı Yöntemi ile
incelenmiştir [9-10]. Ele alınan tekil kazık mekanik modelinde, zemin birbirinden bağımsız K
yay katsayısına sahip yaylar kullanılarak dinamik analiz gerçekleştirilmiştir. Kazığın düşey
bir kiriş gibi şekil değiştirdiği kabul edilmiştir. Yay katsayıları, ilgili zemin tipleri için elde
edilmiş olan p-y eğrilerine ait değişken eğimlerinin analitik formda yazılması ile
belirlenmiştir. Tekil kazıktan oluşan alt yapı elemanının zemin içerisine gömüldüğü derinliğin
toplam boya oranı 1/4, ½ alınarak, 2 farklı tasarım için hesaplar yapılmıştır. Zeminin homojen
ve homojen olmama durumu göz önünde bulundurulmuştur. Dalga etkisi ile meydana gelen
hidrodinamik kuvvetler Morison Denklemi yardımı ile belirlenmiştir. Hidrodinamik
sürükleme ve hidrodinamik atalet kuvvetleri, akışkan partikülüne ait hız ve ivme terimleri
kullanılarak hesaplanmıştır. Deniz ortamı modellenirken Lineer teori yerine, dalga tepesi ve
çukuru arasındaki asimetri ve kütle taşınımının olduğu, daha büyük yatay ve düşey hız
değerleri ve bunlara bağlı olarak daha büyük hidrodinamik kuvvetlerin elde edildiği Stokes 3.
Mertebe Dalga Teorisi kullanılmış ve dalga parametreleri hesaplanmıştır. Hareket denklemi
boyutsuzlaştırılarak malzemeden bağımsız genel sonuçlara ulaşılmıştır. Boyutsuz denklemin
nümerik çözümü Sonlu Farklar Yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sınır şartları ve
başlangıç değerler tanımlanarak MAPLE yazılımı yardımıyla moment, dönme ve deplasman
değerleri elde edilmiştir. Ankastre temelli dikey konsol çalışan sistemin zaman ve konumla
değişen deplasman fonksiyonu elde edilmiştir.
MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışmada, farklı zemin özellikleri dikkate alınarak zemin-akışkan-yapı etkileşim analizleri
yapılmıştır. Tekil kazığın zemin içerisinde kalan kısmının analizinde homojen olmayan zemin
koşulları değerlendirilmiştir. Platformun oturduğu kazık üst başlığı elastik mesnet sınır
koşulları altında incelenmiştir [11]. Kazığın zemin üzerinde bulunan kısmı ise hidrodinamik
kuvvetlere maruz kalmaktadır. Hidrodinamik kuvvetler sayısal olarak Morison denklemleri ile
elde edilmiştir. Bu değerler, hareket denklemi üzerinden yapıya aktarılmıştır. Hareket
denklemi Sonlu Farklar Yöntemi ile çözülmüştür. MAPLE programı ile geliştirilen yazılım ile
iteratif hesaplar yapılmıştır. Doğal ve titreşim frekansı değerleri belirlenmiştir.
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Yapısal Model
Platformu taşıyan kazıklı alt yapı sisteminin dinamik davranışını incelemek amacı ile
gerçekleştirilen çalışmada toplam uzunluğu L, kesit alanı A, yoğunluğu ρp, birim uzunluk
kütlesi mp olan tekil kazık modeli tercih edilmiştir. Şekil 1’de verilen üniform ve homojen
malzemeden oluşan kazık için elastisite modülü E ve atalet momenti I ile temsil edilmektedir.
Kazıklar, toplam kütlesi P ile verilen üstyapıyı taşımaktadır

Şekil 1. Hidrodinamik yükler altındaki tekil kazık modeli
Zemin direnci yay sabitleri ile temsil edilmiştir. kum zemin, Serbest yeraltı suyu varlığında
yumuşak kil [12] serbest yeraltı suyu varlığında sert kil [12] sert kil [13] için elde edilmiş P-y
eğrilerinin eğimlerinin analitik formda yazılması ile boyutsuz K yay sabitleri; 200, 280, 400
ve 500 olarak belirlenmiştir. Tekil kazıktan oluşan alt yapı elemanının zemin içerisine
gömüldüğü derinliğin Lb toplam boya L oranı 1/4, ½ alınarak iki farklı tasarım için hesaplar
yapılmıştır. Zeminin homojen ve homojen olmama durumu göz önünde bulundurulmuştur.
2.2. Deniz Ortamı Modeli
Deniz ortamı modellenirken Lineer teori yerine, dalga tepesi ve çukuru arasındaki asimetri ve
kütle taşınımının olduğu, daha büyük yatay ve düşey hız değerleri ve bunlara bağlı olarak
daha büyük hidrodinamik kuvvetlerin elde edildiği Stokes 3. Mertebe Dalga Teorisi
kullanılmıştır. H dalga boyu, L dalga uzunluğu ve T dalga periyodu temel dalga
parametreleridir [14-15]. Ayrıca, farklı çevre koşulları altında dalga teorilerini belirlemek için
su derinliği d tanımlanmıştır [16]. Dalganın kazık üzerine 900’lik açı ile geldiği göz önünde
bulundurulmuştur.

Hidrodinamik kuvvet hesabında kullanılan yörüngesel harekete sahip akışkan partikülünün
yatay hız bileşeni uf ve düşey hız bileşeni vf , Denklem (1) ve (2) ile verilmiştir.

488

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Ergüt1, Dagli2

u f  c( F1 . cosh kS . cos   F2 . cosh 2kS . cos 2  F3 . cosh 3kS . cos 3 )

(1)

v f  c ( F1 . sinh kS . sin   F2 . sin 2kS . sin 2  F3 . sinh 3kS . sin 3 )

(2)

Burada su yüzü profili ile sakin su seviyesi arasındaki mesafe z ile gösterildiğinde S=d+z ve
dalga yayılma hızı c=L/T bağıntısı yardımıyla hesaplanmaktadır. Dalga sayısı k, faz açısı θ ile
verilmiştir. Denklemde kullanılan Fn sabitleri ise derinlik (d), genlik (a) ve dalga sayısına (k)
bağlı olarak aşağıdaki gibi hesaplanır ([17].
F1 

k .a
cosh 2 kd .(1  5 cosh 2 kd )
 ( k .a ) 2 .
sin kd
8 sinh 5 kd

(3)

3
1
F2  .(k.a)2 .
4
sinh4 kd
F3 

(4)

11  2 cosh 2kd
3
.( k .a ) 3 .
64
sinh 7 kd

(5)

Dalganın periyodik salınımı nedeni ile kazık etrafında oluşan sürükleme FD ve atalet FI
kuvvetlerini kapsayan toplam yanal kuvvet FH Morison Denklemi ile




1
 .D 2
FH   .C D . f .Du  z ,t  . u  z ,t  dz   C M . f .
.u z ,t  dz
2
4
d
d

(6)

şeklinde hesaplanmaktadır. Bağıntıda kullanılan u akımın ivmesini, f deniz suyunun
yoğunluğunu,  su yüzü profilini, D silindirik yapının çapını göstermektedir. Hidrodinamik
atalet kuvveti katsayısı CM ve hidrodinamik sürükleme kuvveti katsayısı CD hesaplarda sırası
ile 2.0 ve 1.0 olarak alınmıştır.
Bağıntılar hız ve ivme terimlerini içerdiğinden, hız değiştikçe hidrodinamik kuvvetler de
değişmektedir. Yatay hızlar dalga tepesi altında dalga yayılma doğrultusunda iken dalga
çukuru altında dalga yayılma doğrultusunun tersinedir.
HAREKET DENKLEMİNİN ELDE EDİLMESİ
Hidrodinamik kuvvet etkisindeki kazığın hareket denklemi
EIy *

IV


*
 Py *  K z * , y * y *  m p y*  FH z * , t









(7)

Denklemde verilen y, z, Şekil 1’de görülen koordinat vektörlerini ifade etmektedir. Eşitliğin
sağ tarafında yer alan dış kuvvet FH ile verilen hidrodinamik kuvvetten oluşmaktadır.
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Boyutlu terimler * sembolü ile ifade edilmiştir. Ayrıca ( . ) zamana göre türevi, ( ) ise
konuma göre türevi göstermektedir. Elde edilen hareket denklemini geometri ve malzemeden
bağımsız hale getirmek için boyutsuzlaştırma yapılmıştır.
z

z*
,
L

y

*

y*
,
L

Lb 

Lb
,
L

t

t*
L2

EI
mp

(8)

Boyutsuzlaştırılan terimler Denklem (7)’de yerine yazılıp gerekli sadeleştirmeler yapılır ise
Denklem (9) elde edilir.
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zy
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zL
 z 2  EI H


EI  z 2 
EI
z 4






(9)

Terimlerin sadeleştirilmesi ile elde edilen ve zemin direncini ifade eden boyutsuz yay
katsayısı ve sönüm katsayısı
K  K*

mL4
,
m p EI

C  C*

L2
mp

m
EI

(10)

şeklinde verilmiştir.
NÜMERİK ANALİZ
Hareket denkleminin lineer olması nedeni ile harmonik kabul edilen dinamik davranış Sonlu
Farklar Yöntemi ile analiz edilmiştir [18]. Kazık modeli z , ile verilen sonlu küçük
elemanlara ayrılarak, merkezi farklar yöntemiyle elde edilen sonlu farklar denklemleri
kullanılmıştır.
Yn 1  Yn 1
2z
Y  2Yn  Yn 1
Yn  n 1
z 2
Y  2Yn 1  2Yn 1  Yn  2
Yn n  2
2z 3
Y  4Yn 1  6Z n  4Yn 1  Yn  2
YnIV  n  2
z 4
Yn 

(11a)
(11b)
(11c)
(11d)

Y0 ve YL başlangıç ve sınır şartlarını göstermektedir. z=0 başlangıç noktasında ankastre
mesnet koşulları tanımlanırken, z=L tabliye kazık birleşim noktasında elastik çöken ve elastik
dönen mesnet şartları kullanılmıştır. Bu sınır şartları Denklem (12) ile verilmiştir.

490

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Ergüt1, Dagli2

z  0  Y 0, t   0
z  0  Y 0, t   0
z  L  Y L, t  

(12a)



Y L, t 
EI
(12b)
C
z  L  Y L, t  
Y  L, t 
EI
Burada C, elastik çökme ve µ, elastik dönme ataletine ait katsayıları ifade etmektedir [19].
Sonlu Farklar açılımları ile z=L noktasında, t anında, sınır şartları sırasıyla aşağıdaki gibi
yazılır

Ynt1

t
n2

Y


 1

z

1 
2 EI

 3Y

t
n 1



 2Ynt  1  z Ynt1 
2 EI 






 3Y

t
n 1

Y

t
n2

(13a)

23z C t
Yn

EI

(13b)

Burada kazık boyu L, ile boyutsuzlaştırıldığından değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir.
Hareket denkleminde sınır şartları ve başlangıç koşullarının atanması ile elde edilen i,
noktasında t, anında oluşan deplasmanı veren bağıntı,
Yi 
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 (14)

Kazığa ait moment, dönme ve deplasman değerleri MAPLE programı kullanılarak iteratif
olarak uygulanan yazılım yardımıyla elde edilmiştir.
ANALİZ SONUÇLARI
Tekil kazık mekanik modelinde, zemin için birbirinden bağımsız yay katsayıları
kullanılmıştır. Bu boyutsuz yay katsayıları 200, 280, 400, 500 olarak dikkate alınmıştır. Alt
yapı elemanının zemin içerisine gömüldüğü derinliğin toplam boya oranı Lb/L, 1/4, 1/3, 1/2,
2/3 alınarak farklı tasarımlar için hidrodinamik kuvvet etkisindeki kazık dinamik davranışı
incelenmiştir.
Şekil 2’de hidrodinamik yük etkisi altında kazık model üzerinde oluşan deplasmanın zamana
bağlı değişimi verilmiştir. Deplasman ve zaman boyutsuzdur. Kazığın gömülü olduğu zemin
K1 ve K2 yay katsayıları ile ifade edilen iki farklı sınıftan oluşmaktadır. K1, 500 olarak
alınırken K2, değişmektedir. İki farklı zemin tabakasının kalınlıkları birbirine eşittir. K1, 0 ile
Lb/2 aralığında, K2 ise Lb/2 ile Lb aralığında yer almaktadır. Lb/L oranı da 1/4 olarak kabul
edilmiştir. Grafikler i=3L/4 noktasında elde edilen deplasman, dönme ve moment değerlerini
vermektedir.
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Şekil 2. Farklı zemin türleri için kazıkta oluşan deplasmanın zamana bağlı değişimi
(Lb/L =1/4)
Şekil 2’de görüldüğü gibi zemin sertliği arttıkça hidrodinamik kuvvete maruz kalan kazık
elemanın yapacağı deplasman azalmaktadır. Yay katsayılarındaki değişimin önemli bir fark
yaratmaması, kazığın zemin içerisinde kalan kısmının kazık boyuna oranının düşük
olmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 3’de aynı yay katsayıları ile çalışılmış ancak Lb/L oranı
da 1/2 olarak kabul edilmiştir.

Şekil 3. Farklı zemin türleri için kazıkta oluşan deplasmanın zamana bağlı değişimi
(Lb/L =1/2)
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Şekil 3’de görüldüğü gibi kazığın zemin içerisine gömüldüğü derinlik arttıkça farklı yay
katsayıları yani farklı zemin sınıflarının deplasman üzerindeki etkisi de artmaktadır. Kumlu
zemin için elde edilen en büyük deplasman değeri ile sert kil zeminin için elde edilen en
büyük deplasman değeri oranı yaklaşık %87 olarak hesaplanmıştır. K1 ve K2 ile modellenen
zeminlerin farklı tabakalaşması da hidrodinamik yük etkisindeki kazığın stabilitesi üzerinde
etkili olmaktadır. Şekil 4 zemin tabakalaşmasının deplasman üzerindeki karşılaştırmasını,
Şekil 5 ise moment değeri açısından değişimi göstermektedir.

Şekil 4. Farklı tabakalı zemin türleri için kazıkta oluşan deplasmanın zamana bağlı değişimi
(K1=500, K2=200 )

Şekil 5. Farklı tabakalı zemin türleri için kazıkta oluşan momentin zamana bağlı değişimi
(K1=500, K2=200 )
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Şekil 4 ve 5’ten anlaşılacağı üzere yay sabiti büyük olan sert zeminin üst tabakada yer alması
kazığın burkulma boyunu aşağı çekmektedir. Bu da yapının zemin içerisindeki kısmının daha
rijit olmasını sağlamaktadır. Ayrıca 200 alınarak modellenen daha yumuşak zemin
tabakasının alt tabaka da yer aldığı durumda oluşacak deplasmanın analiz süresi de
kısalmaktadır. Moment değerleri de sert zeminin alt tabakada yer alması durumunda
artmaktadır. Homojen zemin koşullarının değerlendirilmesi amacı ile K=400 alınarak tabaka
kalınlıkları değiştirilmiş ve kazık üzerinde elde edilen (i= 3L/4) deplasman, dönme ve
moment değerleri Şekil 6-8 ile sunulmuştur.

Şekil 6. Deplasman değerlerinin farklı derinlikteki zemin tabakalarına bağlı değişimi

Şekil 7. Moment değerlerinin farklı derinlikteki zemin tabakalarına bağlı değişimi
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Şekil 8. Dönme değerlerinin farklı derinlikteki zemin tabakalarına bağlı değişimi
Yanal ve düşey yüklerin aynı kalması koşulu ile farklı derinlikteki zemin tabakaları ile
oluşturulan tasarım sonucu elde edilen sonuçlar, tabaka kalınlığının artması ile deplasman,
moment ve dönme değerlerinin azaldığını göstermektedir. Kazığın %95 ve %50 olarak kabul
edilen bölümünün zemin üzerinde olması durumunda oluşacak deplasman değerlerinin
zamana bağlı değişimi karşılaştırmalı olarak Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9. Kazığın gömülme derinliklerinde oluşan deplasmanın zamana bağlı değişimi
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Şekil 9’da verildiği gibi kazığın %95’lik kısmının zemin üzerinde olması durumunda
hidrodinamik kuvvet etkisinde deplasman değerleri daha değişkendir. Zemin etkisi
azaldığından deplasman dalga formunda oluşmaktadır. Hidrodinamik kuvvetlerin etkisi
baskın hale gelmektedir. Bu nedenle deniz yapılarında alt yapıyı oluşturan kazıkların
gömülme derinliği stabilite açısından çok önemlidir.
TARTIŞMA ve ÖNERİLERİ
Bu çalışmada, zemin-akışkan-yapı üçlüsünün etkileşimi tekil kazıktan oluşan model ele
alınarak incelenmiştir. Hidrodinamik kuvvetler Stokes 3. Mertebe Dalga Teorisi esas alınarak
Morison Denklemi ile belirlenmiştir. Kazığın zemin içerisine gömülü olan kısımda
birbirinden bağımsız yay katsayıları ile tasarım yapılmıştır. Homojen ve homojen olmayan
olmak üzere 2 farklı zemin koşulları incelenmiştir. Homojen olmayan zemin için iki farklı yay
sabiti kullanılmıştır. Kazığın zemin içerisine gömüldüğü derinlik arttıkça farklı yay katsayıları
yani farklı zemin sınıflarının deplasman üzerindeki etkisi de artmaktadır. Deplasmanın en
büyük değeri 3.8x10-4 olarak K1=500 ve K2=200 koşulunda belirlenmiştir. Farklı sınıflardan
oluşan zemin tabakalarının yerleşimi değiştirilerek deplasman ve moment değerleri
incelenmiştir. Yay sabiti büyük olan sert zeminin üst tabakada yer alması ile kazığın
burkulma boyunun azaldığı ve altyapının daha rijit olduğu görülmüştür. Moment değerleri de
sert zeminin alt tabakada yer alması durumunda artmaktadır. Sonuç olarak K1 ve K2 ile
modellenen zeminlerin farklı tabakalaşması da hidrodinamik yük etkisindeki kazığın
stabilitesi üzerinde etkili olmaktadır.
Homojen olan koşullarda ise boyutsuz yay sabiti 400 alınarak en büyük yanal deplasman,
dönme ve moment değerleri sırası ile 3.72x10-4, 12.17 x10-3 ve 13.18 x10-3 hesaplanmıştır.
Zeminin tabaka derinliğinin artması ile hidrodinamik kuvvet karşısındaki direnci artmakta
deplasman, moment ve dönme değerleri azalmaktadır. Hidrodinamik kuvvetlerin deniz
yapılarının alt yapısını oluşturan kazık sistemlerindeki yıpratıcı etkisini ortaya koymak amacı
ile kazığın %95 zemin üzerinde kaldığı koşullarda analizler tekrarlanmıştır. Deplasman
değişiminin dalga formuna uygun şekilde harmonik olarak gerçekleştiği görülmüştür.
Hidrodinamik sürükleme ve hidrodinamik atalet kuvvetlerinin zamana bağlı pozitif ve negatif
değerleri alması kazık üzerinde çekme ve basınç olmak üzere değişen yük dağılımına sebep
olmakta bu da deplasman değerlerini etkilemektedir. Yapılan çalışma ile özellikle iskele,
rıhtım gibi kazıkların büyük kısmının zemin üzerinde bulunduğu yapılarda hidrodinamik
kuvvetlerin daha dikkatli incelenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
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GÖRÜNTÜ ALMA MESAFESİ DEĞİŞİMİNİN BETON NUMUNE DOĞAL
FREKANS DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Abdulkerim Ergüt,Sergen Aksay.GökhanAltıntaş
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
ABSTRACT
In this study, firstly, two dimensional tomography scanning of concrete samples formed in
laboratory environment was performed. Images obtained by computed tomography were
processed by pixel by pixel and turned into a three-dimensional solid model. Threshold value
and flodfill algorithms were used to create a 3D sample in computer environment. The
analysis of the sample, which was made into a solid element, was carried out in the
ABAQUS® package program. The effects of the change in image acquisition distance on the
natural frequency were investigated.
Keywords: Finite elements method, Reverse engineering, Natural frequency, Reinforced
concrete beam member.
ÖZET
Bu çalışma kapsamında öncelikle laboratuvar ortamında oluşturulan beton numunelerin iki
boyutlu tomografi taraması yapılmıştır. Bilgisayarlı tomografi sonucunda elde edilen
görüntüler piksel piksel işlenerek üç boyutlu solid model haline getirilmiştir. Bilgisayar
ortamında 3 boyutlu numune oluşturulurken eşik değer ve flodfill algoritmaları kullanılmıştır.
Solid eleman haline getirilen numunenin analizleri ABAQUS® paket programında yapılmıştır.
3 boyutlu numune oluşturulurken kullanılan görüntü alma mesafesinin değişiminin doğal
frekansa olan etkileri incelenmiştir.
GİRİŞ
Çalışma kapsamında incelenen konu İnşaat Mühendisliği biliminin metodalarıyla birlikte
farklı mühendislik ve diğer bilim dallarını da barındıran çözüm yöntemlerinden ele alınmış
sonuçlardan oluşmuştur.
Teknolojinin gelişmesi ve multi disipliner çalışmaların önem kazanması ile problemlerin
çözümüne yeni olanaklar sunulmuş olup farklı bilim dalları bir arada çalışarak aynı konu
üzerinde çalışabilme imkanı bulmuştur. Çözümlerin hassasiyetinin gittikçe artması
mühendislik dalında ve farklı alanlarda tersine mühendislik kavramının önem kazanmasını
sağlamıştır. Tersine mühendislik kavramının en temel amaçlarından biri üzerinde çalışılacak
nesnenin elde olup olmadığına bakmadan gerekli görülen durumlarda aynı nesneden
kopyalanabilmesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi ve nesnenin tüm detaylarının elde edilerek
en iyi faydanın alınabilmesi için yapılan çalışmalardır. Bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle
birlikte Tersine Mühendislik kullanımı hızla artmaktadır. Tersine mühendislik yöntemiyle
nesnenin üretimi, gelişimi ve üç boyutlu olarak aynısının oluşturulması mümkündür.
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Bilgisayar destekli tasarım(CAD) progamlarının kullanımının artması ile tersine
mühendisliğin önemi artan bir değere ulaşmıştır. Bilgisayar destekli üretim(CAM) ve 3
boyutlu tasarım programlarının da yardımları ile nesnelerinin ölçülmesi ve daha sonrasında
bilgisayar destekli programlar sayesinde üç boyutlu modellerinin oluşturulması sağlanmıştır.
Bu modellerin bilgisayar ortamında oluşturulabilmesi için görüntüleme teknikleri
kullanılmaktadır.
Tersine mühendislik ve şekil yeniden yapılandırma, kavramsal gösterim, şekil işleme ve
madenciliğin temel kavramları, mekanik tasarımda geometrik ters mühendislik konularını ele
alınmıştır.[1] Tersine mühendislik çalışmaları için 3Boyutlu (3B) geometri bilgisi, görüntülere
ve mesafelere dayandığı bunun yanı sıra iki tarayıcılı lazere göre videogrametrik sistemin
doğruluğu analiz edilip sonuçlarının karşılaştırılması yapılmıştır. [2] Farklı beton sınıflarının
basınç dayanım değerlerini görüntü işleme tekniğiyle değerlendirmektedir. [3] Farklı bir
makalede beton yapıların davranışlarını izlemek için fotogrametri ve görüntü işleme
tekniklerinin uygulanabilirliğini özetlemektedir. [4] Dijital görüntü işleme (DIP) kullanılarak
beton için kaba agreganın küresellik, şekil faktörü ve konveksliğini ölçmek için yöntem
geliştirilmiş, analiz edilmiştir. [5] Zhang ve Arkadaşlarının görüntü verilerinden doğrudan
hacimsel ağların kaliteli ve uyarlanabilir bir şekilde elde edilmesini sağlayan bir algoritma
elde etmişlerdir.[6]. Yine Zhang ve arkadaşları heterojen malzemelerden oluşan kompozit
bölgelerin ağlarını tetrahedral ve hekzahedral elemanlardan oluşan ağların otomatik olarak
elde edilmesini sağlayan bir algoritma sunmuşlardır. [7] Soenke ve Arkadaşlarının
çalışmalarında rekonstrüksiyon prosedürleri sonlu eleman prosedürleri ile bağlı olarak ele
alınmış ve bu konuda kapsamlı bir literatür araştırmasını sunmuşlardır. [8]Mikro ölçekte
kompleks geometriye sahip yapıların doğal titreşim analizi üzerindeki etkileri incelenmiştir.
[9] Yapılan farklı bir çalışmada analizler sonucunda eşik değer seçiminin oluşturulan modelin
hacmini, eleman sayısını ve doğal frekanslarını etkilediği görülmüştür. Farklı çözünürlük
seçimi ile elde edilen modellerin analizleri sonucunda doğal frekansın, burkulma yükünün ve
statik analiz değerlerinin değiştiği gösterilmiştir. [10]
MATERYAL ve YÖNTEM
Voksel tabanlı sonlu eleman metotları hasarsız görüntüleme teknikleri ile elde edilen dataları
temel girdi olarak kullanmaktadır. Tıp, mekanik ve malzeme mühendisliği gibi çeşitli
branşlarda karşılaşılan mikro ve nano ölçekteki problemlerin çözümlenmesinde voksel tabanlı
sonlu eleman metotları daha sık kullanılmaya başlamıştır. Voksel tabanlı sonlu eleman
modelleri bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme
tekniklerinden elde edilen görüntü kalitesinden doğrudan etkilenmektedir. BT ve MR
teknikleri bilgisayar ortamında görüntüleri oluşturabilmek amacıyla “voksel ve piksel” adı
verilen karelerden oluşmaktadır. Voksel üç boyutlu bir hacim kavramı olarak karşımıza
çıkarken, piksel ise noktanın görüntüleme yardımıyla iki boyutlu karşılığını
vermektedir.(Şekil.1) Yani voksel 3B olup, piksel 2B’dir. Görüntüleme sonucunda elde edilen
voksel ve pikseller bilgisayar ortamında görüntünün oluşumu sağlayarak modelleme ve analiz
için veri sistemlerinin oluşumuna yardımcı olurlar.
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Şekil 1. Piksel (2B) ve Voksel (3B) Gösterimleri
Vokseller 3B olduğu için kübik birim hacimli elemanlar olarak da tanımlanabilmektedirler.
Voksellerin birleşimi ile gerçekte elde bulunan nesne bilgisayar tasarım ve bilgisayar destekli
mühendislik yazılımları (CAE) programlarında analize uygun hale getirilirler. Analize uygun
hale getirilmiş olan tek parça halindeki çözüm elemanı rijitlik matrisini sağlamaması
durumunda çözüm alınamaz. Çalışmadaki elemanın tek parça halinde ABAQUS®
programına aktarılırken eleman içerisinde ayrıkhalde bulunan parçaların çözümden ayrılması
amacıyla Flodfill algoritmasından faydalanılır ve paket program yardımıyla analizlerin
çözümleri alınır.
Çalışma kapsamında çözümlerin ABAQUS® programı yardımıyla alınabilmesi için ilk olarak
numunelerin bazı format değişimi, görüntüleme ve vokselizasyon işlemlerinden geçmesi
gerekmektedir. Bu amaçla Altıntaş tarafından CUBOID-SI2FE isimli bir MATLAB® scripti
geliştirilmiştir[11, 12, 13, 14, 15, 16]. CUBOİD-SI2FE kendi içerisinde floodfill ve eşik değer
algoritmasını sahip bir yazılım olup, sıralı MR görüntü dosyalarını direkt olarak ABAQUS®
programının kullanabileceği hale getirmektedir. CUBOID-SI2FE ile gerçekleştirilen işlemler
aşağıda verilmiştir.
Eldeki görüntü verileri piksellere dilim kalınlığı verilerek voksel elemanların oluşumuna
yardımcı olur. Oluşan voksellerin köşe numaraları belirlenir ve piksellerin gri skaladaki
değerleri belirlenen voksellere atanır. Bu belirlenmiş olan skala değerleri en büyüğü 255, en
küçüğü 0 değer olacak şekilde atanır. 255 değeri beyaz, 0 değeri ise siyah rengi temsil
etmektedir. Eldeki 0-255 aralığındaki skala göz önünde tutularak voksellerin belirlenerek,
dokuların birbirinden ayrılması sağlanır. Birbirlerinden ayrılması sağlanan voksel elemanların
ABAQUS® programında analizlerinin yapılabilmesi için CUBOID-SI2FE Matlab scripti
tarafından voksel elemanlarının, doğrusal hexahedral eleman tipi C3D8 olacak şekilde
tanımlanması yapılarak eleman ve düğüm nokta numaraları yeniden düzenlenir ve
ABAQUS® programında işlenebilecek hale gelmesi sağlanmış olur.
Çalışma kapsamında ele alınan kiriş elemandır. Kiriş elemana ait malzeme özellikleri aşağıda
verilmiştir (Tablo.1).
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Tablo 1. Numunelerin Malzeme Özellikleri
Malzeme Özelliği

Beton Harcı Karışımı

Agrega

Birim Hacim Ağırlık(ton/mm3)

2,7 × 10‐9

2,4 × 10‐9

Poisson Oranı

0,15

0,15

Elastisite Modülü(N/mm2)

28,6×103

28,6×104

3. Tartışmalar Ve Sonuçlar
3.1. Görüntü Alma Mesafesinin Model Üzerindeki Etkisi
Analizi gerçekleştirilen beton kiriş numunenin, görüntü alma aralıklarına bağlı olarak agrega
ve beton malzemenin “toplam nokta sayısı, eleman sayısı, hacim” değerlerindeki değişimler
de incelenmiş olup tablo 2. de verilmiştir.
Tablo 2. Numune-2 Kirişi İçin Görüntü Alma Mesafesinin Model Üzerindeki Etkisi

Mesafe

1,724 mm.

0,862 mm.

Malzeme

Agrega

Beton

Agrega

Beton

Toplam
Nokta Sayısı

165917

177647

313410

333677

Eleman
Sayısı(Hex)

115729

117834

231789

236157

113×103

116×103

113×103

117×103

Hacim(mm3)
(Yaklaşık)

Tablo.2 ye bakıldığı zaman görüntü alma mesafesinin değişimi nokta sayısı, eleman sayısı ve
model hacmini etkilemektedir. Seçilen mesafeler bir arada ele alınıp değerlendirildiğinde
toplam nokta sayısı değeri için mesafe değerinin azalması seçilen agrega ve beton
malzemenin nokta sayılarının artmasına neden olmuştur.
Eleman sayısı değeri incelendiğinde görüntü alma mesafe değerinin azaltılması hem agrega
hem de beton malzemedeki eleman sayılarının artmasına neden olmuştur.
Hacim değerleri gözetildiğinde görüntü alma mesafe değerlerinin arttırılması ya da azaltılması
toplam eldeki numunenin hacimsel anlamda bütünün korunduğunu, yaklaşık olarak toplam
hacimde çok büyük bir değişimin olmağını bize göstermektedir.
Sonuç olarak Tablo.2 ye bakıldığında görüntü alma mesafesinin azaltılması ile eldeki kiriş
numunesi daha ayrıntılı olarak incelenmiş olup agrega ve beton malzeme özellikleri en ince
ayrıntısına kadar analize hazır hale getirilebilmiştir.
3.2. Görüntü Alma Mesafesinin Değişimi Sonucunda Model Üzerindeki Doğal Frekans
Değerlerinin İncelenmesi
Görüntü alma mesafesinin değişimi sonucunda model üzerindeki doğal frekans değerlerinin
incelenmesi çalışmasında ilk olarak Numune-2 elemanı z yönündeki uzunluğu doğrultusunda
“1.724 mm.” aralıklar ile görüntülenmiş olup Analiz-1 sonuçları elde edilmiştir. Daha
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sonrasında da “0.862 mm.” aralıklar ile görüntülenip nesnenin Analiz-2 sonuçları elde edilip
elemanın bütünü analizler için ABAQUS® paket programına aktarılıp sonuçları
kaydedilmiştir. Alınan doğal frekans değerleri sonucunda nesnenin malzeme görünümleri
şekilde verilmiştir.(Şekil.2)
Analiz-1(1.724 mm.)

Analiz-2(0.862 mm.)

Şekil 2. Numune Malzeme Görünümleri
Numuneye ait ABAQUS® paket programında doğal frekans analizleri yapılmış olup modlara
göre frekans değişimleri aşağıdaki Tablo.3 ve 4’de verilmiştir.
Tablo 3. Analiz-1 (Görüntü Alma Mesafesi: 1.724 mm.) Mod Frekans Değerleri
Mod Numaraları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Frekans (HZ)
7025,5
9249,2
9880,9
16162
19333
20134
20667
27292
29754
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Tablo 4. Analiz-2 (Görüntü Alma Mesafesi: 0.862 mm.) Mod Frekans Değerleri
Mod Numaraları
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Frekans (HZ)
7003,9
9349,4
9808,4
16154
19208
20108
20688
27268
29389

Tablolar incelendiğinde mod değerleri arasındaki ilişki Mod-1 değerinden Mod-9 değerine
doğru artış gözlenmektedir. Numune kiriş elemanına ait Analiz-1 ve Analiz-2 kapsamında
farklı modlara göre paket programındaki hareketleri incelenmiş olup aşağıda Şekil.3’de
gösterilmiştir.
Analiz-1(1.724 mm.)

Analiz-2(0.862 mm.)
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Şekil 3. Numune Kirişi Analiz-1 ve Analiz-2 Mod Görünümleri
Yukarıda gösterilmiş olan Numune kirişine ait olan Analiz-1 ve Analiz-2 serbest titreşim
analizi altındaki doğal frekans değerleri grafikler halinde aşağıda gösterilmiştir. Gösterilen bu
grafiklerde yatay eksen mod adedini gösterirken dikey eksen de doğal frekans değerlerini
ifade eder.(Şekil.4-5)

Şekil 4. Analiz-1 (Görüntü Alma Mesafesi: 1.724 mm.) / Mod-Frekans Değerlerinin
Grafik Üzerindeki Gösterimi
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Şekil 5. Analiz-2 (Görüntü Alma Mesafesi: 0.862 mm.) / Mod-Frekans Değerlerinin
Grafik Üzerindeki Gösterimi
4. Sonuç
Numunelerin görüntüleme teknikleri yardımıyla bilgisayar ortamında meydana getirilmesi
konusunda, numunelerin solid eleman hale gelmesinde görüntü alma mesafelerinin değişimi
ile numune kiriş elemanlarının görüntü alma mesafesi azaldıkça numunelerin sahip oldukları
eleman sayısı, toplam nokta sayısı değerlerinde artışlar gözlenmiştir. Görüntü alma
mesafesinin azaltılması hem beton hem de agrega malzeme eleman sayılarının dolayısıyla
toplam nokta sayısının artmasına etki etmiştir. Görüntü alma mesafesinin numunelerin
hacimleri üzerindeki etkisi gözlemlendiğinde görüntü alma mesafesinin artması ya da
azalması hacimsel anlamda yaklaşık olarak bütünün korunduğunu ortaya konmuştur. Görüntü
alma mesafesinin artması ve azalması ile numunelerin ABAQUS® paket programında
meydana gelen modları ile doğal frekans değerleri de incelenmiş olup, görüntü alma
mesafesinin değişimi ile yapılan analizler sonucunda değerlerin gittikçe yakınsama göstererek
belirli değerlere yaklaştığı görülmüştür.
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DOĞRU EKSENLİ ÇUBUKLARIN TAŞIMA VE RİJİTLİK MATRİSİ
YÖNTEMİ İLE SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
Yavuz Çetin CUMA1 ve Faruk Fırat ÇALIM2
1,2
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana
ABSTRACT
In this study, in-plane free vibrations of straight rods are investigated theoretically. Governing
differential equations are obtained by the Timoshenko beam theory. Element dynamic stiffness
matrices are determined via transfer matrix method. The transfer matrices are calculated with
series expansion and the Cayley-Hamilton principal is used in order to increase accuracy. Roots
of the characteristic function of the dynamic stiffness matrix yields the free vibration
frequencies. Effects of various boundary conditions and slenderness ratios on the free vibration
frequencies are investigated. Compatibility of the results with the ones given in the literature is
confirmed.
Keywords: Transfer Matrix Method, Free Vibration, Straight Rods.
ÖZET
Bu çalışmada doğru eksenli çubukların düzlem içi serbest titreşimi teorik olarak incelenmiştir.
İdare eden diferansiyel denklemler Timoshenko kiriş teorisi kullanılarak elde edilmiştir. Taşıma
matrisi yöntemi yardımı ile problemin eleman dinamik rijitlik matrisi elde edilmektedir. Taşıma
matrisi seri açılımı yapılarak elde edilmiş, hassasiyetin artırılması için Cayley-Hamilton
prensibi kullanılmıştır. Elde edilen dinamik rijitlik matrisinin karakteristik polinomunun
kökleri problemin serbest titreşim frekanslarını vermektedir. Farklı sınır şartları ve narinlik
oranlarının doğru eksenli çubukların serbest titreşim frekansına etkileri araştırılmıştır. Elde
edilen sonuçların diğer sonuçlar ile uyumlu oldukları görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Taşıma Matrisi Yöntemi, Serbest Titreşim, Doğru Eksenli Çubuk.
GİRİŞ
Doğru ekseni çubuklar inşaat mühendisliği uygulamalarında sıklıkla kullanılan elemanlardır.
Kolon, kiriş, temel gibi taşıyıcı nitelikteki birimler çubuk eleman şeklinde modellenerek analiz
edilebilmektedir. Özellikle yapılarda düşey ve yatay taşıyıcı eleman olarak kullanılan bu tip
elemanların dinamik analizinin yapılması önemlidir.
Khdeir ve Reddy [1] gelişigüzel bağlı tabakalı kompozit kirişlerin serbest titreşimini taşıma
matrisi yöntemi ile çözmüşlerdir. De Rosa ve Maurizi [2] elastik zemine oturan doğru eksenli
kirişlerin serbest titreşimini incelemişlerdir. Yıldırım ve ark.[3] simetrik tabakalı kompozit
kirişlerin serbest titreşim analizini taşıma matrisi yöntemi ile yapmışlardır ve [4] simetrik
tabakalı kompozit kirişlerin Bernoulli-Euler ve Timoshenko teorilerini kullanarak düzlem içi
titreşim frekanslarını karşılaştırmıştır. Yıldırım [5] elastisite ve kayma modülleri oranının
simetrik tabakalı kompozit kirişlerin düzlem içi titreşimlerine etkisini araştırmıştır. Yıldırım ve
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Kıral [6] tabakalı kirişlerin burulma eylemsizliği ve kayma deformasyonunun düzlemine dik
titreşimine etkisini incelemiştir. Ellakany ve ark. [7] taşıma matrisi ve analog kiriş metodunu
birleştirerek kompozit kirişlerin serbest titreşim analizini yapmışlardır. Chen ve ark. [8]
tabakalı kirişlerin serbest titreşim analizini elastisite teorisini kullanarak yapmışlardır ve [9]
elastik zemine oturan kirişlerin eğilmesi ve serbest titreşimini incelemişlerdir. Xu ve Ding [10]
ortotropik malzemelerin iki boyutlu çözümlerini kiriş elemanlar kullanarak taşıma matrisi
yöntemiyle çözmüşlerdir. Xu ve Wu [11] tabakaları arası kayma olan kompozit kirişlerin iki
boyutlu analitik çözümünü yapmışlardır. Bozdoğan ve Öztürk [12] çok katlı bir yapıyı
kompozit kiriş olarak modelleyerek statik analizini yapmışlardır. Çalım [13] viskoelastik
zemine oturan kirişlerin dinamik analizini yapmıştır. Han ve ark. [14] fononik kristal yapıdaki
Euler kirişlerinin eğilme titreşimi bandının incelenmesi üzerine modifiye edilmiş bir taşıma
matrisi yöntemi önermişlerdir. Wei ve ark. [15] kenar çatlaklı fonksiyonel derecelenmiş
kirişlerin serbest titreşim analizini yapmışlardır. Wu ve Chang [16] tutarlı kütle kabulü
kullanarak ekseni boyunca farklı kesitlere sahip tekil yüklü kirişlerin serbest titreşim analizini
yapmışlardır. Al Rjoub ve Hamad [17] fonksiyonel derecelenmiş malzeme kullanılan boşluklu
kirişlerin serbest titreşim analizini yapmışlar ve Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş
teorilerinin bu tür malzemelerden yapılmış elemanlar üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ding
ve ark. [18] tabakalı kauçuk mil yataklarının mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Lee ve Lee
tabii burulmuş kirişlerin dinamik karakteristiği üzerine bir taşıma matrisi yöntemi
geliştirilmesini [19], konik kesitli bir kirişin serbest titreşim analizini [20], birden fazla kenar
çatlağına sahip tabii burulmuş Bernoulli-Euler kirişlerinin kesin çözümünü [21], dönmekte olan
konik bir kirişin eğilme titreşimini [22], fonksiyonel derecelenmiş kirişlerin normal ve kayma
deformasyon enerjilerinin eğilme titreşimine katkısını yapmışlardır [23]. Wimmer ve
Nachbagauer [24] taşıma-rijitlik matrisini bir arada kullanarak kompozit kirişlerin çözümünü
yapmışlardır.
Bu çalışmada doğru eksenli çubukların serbest titreşim analizi teorik olarak incelenmiştir. İdare
eden diferansiyel denklemler Timoshenko kiriş teorisi kullanarak elde edilmiştir. Diferansiyel
denklemlerin çözümünde, dinamik rijitlik matrisini hesaplamak için taşıma matrisi yöntemi
kullanılmıştır. Taşıma matrisi seri açılımı yapılarak elde edilmiş, hassasiyetin artırılması için Cayley-

Hamilton prensibi uygulanmıştır. Problemlerin çözümünü yapabilmek amacı ile Mathematica dilinde
genel amaçlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır.

FORMÜLASYON
Çubuk malzemesi homojen, izotropik ve lineer elastik olarak kabul edilmektedir. Harmonik
titreşim kabulü ile, doğru eksenli çubukların düzlem içi serbest titreşimi idare eden diferansiyel
denklemler skaler formda aşağıdaki şekilde elde edilmektedir.

Şekil 1: Doğru eksenli çubuk.
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𝑑𝑈
𝑑𝑥
𝑑𝑈
𝑑𝑥

Ω
𝑑Ω
𝑑𝑥

𝑇
𝐸𝐴

0

𝑇
𝐺𝐴/𝛼
𝑀
𝐸𝐼

0
(1)

0

𝑑𝑇
𝜌𝐴𝜔
0
𝑑𝑥
𝑑𝑇
𝜌𝐴𝜔
0
𝑑𝑥
𝑑𝑀
𝑇
𝜌𝐼 𝜔
0
𝑑𝑥
Burada, U yer değiştirme vektörünü, Ω dönme vektörünü, T iç kuvvet vektörünü ve M moment
vektörünü göstermektedir. Ayrıca, E elastisite modülü, G kayma modülü, A kesit alanı, I atalet
momenti, ρ kütlesel yoğunluk, αy kayma düzeltme faktörü, ω ise açısal frekansı göstermektedir.
Sabit katsayılı 6 adet diferansiyel denklem (1) eşitlikleri ile verilmiştir. Bu denklemlerin her
biri yere göre birinci mertebe türevleri içermektedir. (1) numaralı denklem matris
notasyonunda,
𝑑𝑈
⎡
⎢ 𝑑𝑥
⎢ 𝑑𝑈
⎢ 𝑑𝑥
⎢ 𝑑Ω
⎢ 𝑑𝑥
⎢ 𝑑T
⎢
⎢ 𝑑𝑥
⎢ 𝑑T
⎢ 𝑑𝑥
⎢𝑑M
⎣ 𝑑𝑥

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎡ 0
⎢
⎢ 0
⎢
⎢
⎢ 0
⎢ 𝜌𝐴𝜔
⎢
⎢ 0
⎣ 0

1

0

0

0

1

0

𝛼𝑦
𝐺𝐴

0

0

0

0

0
𝜌𝐴𝜔
0

0
0
𝜌𝐼 𝜔

0
0
0

0
0
1

𝑑𝐒 𝑥 /𝑑𝑥

𝐃𝐒 𝑥

𝐸𝐴

0

0 ⎤
⎥ 𝑈
0 ⎥ ⎡𝑈
⎥⎢
1 ⎥ ⎢Ω
𝐸𝐼𝑧 ⎥ ⎢ T
T
0 ⎥⎢
⎥ ⎣M
0 ⎥
0 ⎦

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(2)

ve kapalı formda
(3)

şeklinde yazılır. Burada, S durum vektörü ve D ise dinamik diferansiyel matrisidir.
(3) numaralı denklemin çözümü
𝐒 𝑥

(4)

𝐅 𝑥, 𝜔 𝐒 0

ifadesi yardımı ile yapılabilmektedir. Burada, F dinamik taşıma matrisidir. Dinamik taşıma
matrisi, dinamik diferansiyel matrisinin Taylor serisi açılımı yapılarak elde edilmektedir [4, 5,
25].
𝐅 𝑥, 𝜔

𝑒

𝐃

𝐼

𝑥𝐃

𝑥
𝑫
2!

⋯

𝑥
𝐃
𝑘!
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Taylor açılımı ile doğru eksenli çubuklarda oldukça hassas değerlere ulaşılabilmektedir, ancak
hassasiyetin artırılması için Taylor serisinin üst mertebeden terimleri Cayley-Hamilton prensibi
kullanılarak alt mertebeden terimler cinsinden ifade edilmektedir [4, 5].
𝐅 𝑥, 𝜔

𝜑 𝑥, 𝜔 ∗ 𝑰

𝜑

(6)

𝑥, 𝜔 ∗ 𝑫

(6) denkleminde verilen 𝜑 fonksiyonları üst mertebeden terimlerin katsayıları hesaplanıp ilk 6
terimin katsayılarına eklenerek elde edilebilir. İlk 6 terimin katsayıları aşağıdaki gibi kolayca
hesaplanabilir.
𝑥
(7)
𝑐
𝑖 0,1,2
6!
𝑥
(8)
𝐾
𝑐
𝑖 1,2,3
7!
Bu katsayılar kullanılarak daha üst mertebeden terimlerin katsayıları da elde edilebilmektedir.
𝐾

𝐾
𝐾

5
6

𝑥
2𝑖 6
𝑥
2𝑖 7

2𝑖
2𝑖
𝑥
𝑖

𝜑

𝐾

𝑐

𝐾

𝐾

𝑐

𝐾

1 !

𝐾

𝑖
𝑖

0,1,2
1,2,3

(9)
(10)
(11)

SAYISAL UYGULAMA
Bu çalışmada doğru eksenli çubukların serbest titreşimini analiz etmek için Mathematica
dilinde genel amaçlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Olayı idare eden diferansiyel
denklemlerin çözümünde, dinamik rijitlik matrisini hesaplayabilmek için taşıma matrisi
yöntemi kullanılmıştır.
Liteartürde farklı araştırmacılar tarafından incelenen, farklı sınır şartları ve narinlik oranına
(L/h) sahip doğru eksenli çubuğun serbest titreşim analizi incelenmiştir. Elde edilen serbest
titreşim frekansları aşağıda verilen ifade yardımı ile boyutsuz hale getirilmiştir.
𝜔

𝜌𝐴𝐿
√𝜔
𝐸𝐼

.

(12)

Ayrıca, incelenen problemlerde Poisson oranı 𝜈 0.3, kayma düzeltme faktörü 𝛼
1.2
olarak alınmıştır. Çizelgelerde farklı narinlik oranı ve mesnetlenme koşullarının doğru eksenli
çubukların serbest titreşimine etkisi incelenmiş ve literatürde farklı yöntemler kullanılarak elde
edilen sonuçlar ile sonlu elemanlar yöntemine dayalı ANSYS program sonuçları
karşılaştırılmıştır.
Çözümü yapılan problemde sınır şartları, ankastre uç-ankastre uç (AA), ankastre uç-sabit uç
(AS), sabit uç-sabit uç (SS), ve ankastre uç-boş uç (AB) olarak ele alınmaktadır.
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Çizelge 1. Boyutsuz serbest titreşim frekansları (AA)

L/h

Sınır
Şartı

[2]

[9]

[13]

ANSYS

AA

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4.730
7.854
10.996
‐
‐

4.263
6.465
7.401
‐
‐
4.666
7.610
10.430
‐
‐
4.731
7.853
10.991
‐
‐

4.243
6.419
7.377
8.286
9.905
4.660
7.597
10.400
12.780
13.040
4.730
7.849
10.985
14.120
17.240

4.243
6.419
7.376
8.287
9.906
4.658
7.594
10.400
12.780
13.040
4.728
7.848
10.984
14.110
17.240

5

15

120

Bu
Çalışma
4.242
6.418
7.377
8.285
9.904
4.660
7.597
10.403
12.777
13.042
4.729
7.849
10.985
14.116
17.241

Çizelge 2. Boyutsuz serbest titreşim frekansları (AS)

L/h

Sınır
Şartı

[13]

ANSYS

Bu Çalışma

AS

3.667
6.074
7.377
8.075
9.787
3.892
6.907
9.782
12.497
12.777
3.926
7.066
10.203
13.335
16.463

3.666
6.074
7.376
8.076
9.789
3.892
6.906
9.782
12.497
12.776
3.926
7.065
10.202
13.334
16.462

3.666
6.073
7.377
8.074
9.786
3.892
6.907
9.782
12.497
12.777
3.927
7.066
10.203
13.336
16.464

5

15

120
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Çizelge 3. Boyutsuz serbest titreşim frekansları (SS)

L/h

Sınır
Şartı

[2]

[9]

[13]

ANSYS

SS

3.048
‐
‐
‐
‐
3.130
‐
‐
‐
‐
3.142
‐
‐
‐
‐

3.050
‐
‐
‐
‐
3.130
‐
‐
‐
‐
3.141
‐
‐
‐
‐

3.046
5.673
7.377
7.841
9.658
3.130
6.193
9.136
11.927
12.777
3.141
6.282
9.420
12.555
15.685

3.046
5.673
7.376
7.841
9.660
3.130
6.192
9.135
11.927
12.776
3.141
6.281
9.419
12.553
15.683

5

15

120

Bu
Çalışma
3.045
5.672
7.377
7.840
9.657
3.130
6.193
9.136
11.927
12.777
3.143
6.282
9.420
12.555
15.685

Çizelge 4. Boyutsuz serbest titreşim frekansları (AB)

L/h

Sınır
Şartı

[13]

ANSYS

Bu Çalışma

AB

1.846
4.285
5.216
6.611
8.519
1.872
4.637
7.641
9.034
10.477
1.874
4.693
7.850
10.985
14.117

1.847
4.286
5.216
6.612
8.520
1.871
4.636
7.638
9.034
10.473
1.875
4.693
7.851
10.985
14.118

1.847
4.285
5.216
6.611
8.519
1.872
4.638
7.641
9.034
10.477
1.876
4.693
7.851
10.986
14.118

5

15

120

512

21. Ulusal Mekanik Kongresi

CUMA1 ve ÇALIM2

Boyutsuz Temel Frekansların Değişimi
AA

SS

AS

AB

Boyutsuz Temel Frekans

5
4
3
2
1
0

555

15
15
15

25

35

45

55

65

75

85

95

105

120
120
115

L/h

Şekil 2: Boyutsuz temel frekansların değişimi
Bütün çizelgeler incelendiğinde (Çizelge 1-4), bu çalışmada elde edilen sonuçların literatürde
bulunan mevcut sonuçlar ve ANSYS sonuçları ile uyumlu oldukları görülmektedir. Bütün
narinlik oranlarında, en büyük frekans AA mesnet koşulunda, en küçük frekans değerleri ise
AB mesnet koşulunda elde edilmiştir. Bütün sınır şartlarında, narinlik oranı arttıkça frekans
değerlerinin arttığı görülmektedir. Ancak, mesnetlenme koşuluna bağlı olarak frekansların
artma eğilimi farklılık arz etmektedir (Şekil 2).
SONUÇLAR
Bu çalışmada, doğru eksenli çubukların düzlem içi serbest titreşimleri teorik olarak
incelenmiştir. Diferansiyel denklemlerin çözümünde, dinamik rijitlik matrisini
hesaplayabilmek için taşıma matrisi yöntemi kullanılmıştır. Taşıma matrisi seri açılımı
yapılarak elde edilmiş, hassasiyetin artırılması için Cayley-Hamilton prensibi uygulanmıştır.
Önerilen yöntemi uygulayabilmek için hazırlanan bilgisayar programı ile hesaplanan serbest
titreşim frekansları, literatürde farklı yöntemler kullanılarak elde edilen teorik sonuçlar ve
ANSYS program sonuçlarının birbirleri ile uyum içinde olduğu görülmüştür.
Farklı sınır şartları ve narinlik oranlarının doğru eksenli çubuğun düzlem içi serbest titreşime
etkisi araştırılmıştır. Bilindiği üzere mesnet koşulları ve narinlik oranları serbest titreşim
değerlerini etkilemektedir. Narinlik oranı frekans değerlerinin değişimini doğru orantılı olarak
etkilemektedir. Mesnetlenme koşulundan dolayı çubuğun rijitliği arttıkça frekans değerlerinin
artma eğilimi de değişmektedir. [ ]
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DAİRE EKSENLİ ÇUBUKLARIN SERBEST TİTREŞİMİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Yavuz Çetin CUMA1 ve Faruk Fırat ÇALIM2
1,2
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana
ABSTRACT
In this study the elements affecting the free vibration of circular rods are investigated. The
governing differential equations of the free vibration of circular rods are obtained by the
Timoshenko beam theory. Material of the rod is assumed to be homogeneous, isotropic and
linear elastic. The element dynamic stiffness matrices are calculated via the transfer matrix
method. The transfer matrix is determined by series expansion and the precision is increased
with the Cayley-Hamilton principal. Roots of the characteristic function of the dynamic
stiffness matrix gives the natural free vibration frequencies. The effect of various slenderness
ratios and axis opening angles on the natural frequencies are investigated. The results are
consistent with the literature.
Keywords: Transfer Matrix Method, Free Vibration, Circular Rods.
ÖZET
Bu çalışmada daire eksenli çubukların serbest titreşimini etkileyen faktörler incelenmiştir.
Daire eksenli çubukların serbest titreşimini idare eden diferansiyel denklemler Timoshenko
kiriş teorisi kullanılarak elde edilmiştir. Çubuk malzemesi homojen, izotropik ve lineer elastik
olarak kabul edilmiştir. Taşıma matrisi yöntemi yardımı ile problemin eleman dinamik rijitlik
matrisi elde edilmektedir. Taşıma matrisi seri açılımı yapılarak elde edilmiş, hassasiyetin
artırılması için Cayley-Hamilton prensibi kullanılmıştır. Elde edilen dinamik rijitlik matrisinin
karakteristik polinomunun kökleri problemin serbest titreşim frekanslarını vermektedir. Farklı
narinlik oranları ve açılara sahip daire eksenli çubukların serbest titreşim frekanslarına etkisi
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların literatür ile uyumlu olduğu görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Taşıma Matrisi Yöntemi, Serbest Titreşim, Daire Eksenli Çubuklar.
GİRİŞ
Daire eksenli çubuklar, yapı ve makine elemanı olarak birçok alanda kullanılmaktadır. Bu tür
elemanların dinamik hareketinin incelenmesi oldukça önem arz etmektedir. Teknoloji ile doğru
orantılı olarak bu tarz problemleri çözmek için analitik ve sayısal birçok yöntem geliştirilmiştir
[1]. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesine paralel olarak sayısal analiz yöntemleri de hızlı bir
gelişim sağlamıştır.
Bickford ve Strom [2] daire eksenli düzlemsel çubukların doğal titreşim frekanslarını taşıma
matrisi yöntemini kullanarak hesaplamışlardır. Irie ve Tanaka daire eksenli çubukların
düzlemine dik [3] ve düzlemi içindeki [4] serbest titreşim frekanslarını sayısal olarak
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hesaplamışlardır. Tabarrok ve ark. [5] uzaysal eğri eksenli çubukların dinamik analizi üzerine
bir sonlu eleman formülasyonu önermişlerdir. Kang ve ark. [6] kayma etkilerini dikkate alarak
daire eksenli çubukların serbest titreşimini diferansiyel quadratür yöntemiyle elde etmişlerdir.
Khdeir ve Reddy [7] çapraz tabakalı ince kompozit kirişlerin serbest titreşim analizini TM
yöntemiyle yapmışlardır. Yıldırım eğri eksenli kirişlerin serbest titreşim analizi için bir
bilgisayar programı geliştirmiştir [8], farklı parametrelerin çapraz tabakalı kompozit kirişlerin
düzlemi içindeki [9] ve düzlemine dik serbest titreşim frekansları üzerindeki etkisini
incelemiştir [10]. Tüfekçi [11] daire eksenli ince yayların düzlemi içindeki serbest titreşimini
incelemiştir. Howson ve Jemah [12] Timoshenko kiriş teorisini kullanarak daire eksenli
çubukların düzlemine dik serbest titreşim frekanslarını analitik olarak hesaplamışlardır. Tüfekçi
ve Doğruer [13] daire eksenli çubuğun düzlemine dik serbest titreşim frekanslarını başlangıç
değerler yöntemini kullanarak elde etmişlerdir. Viola ve ark. [14] kademeli ve hasar görmüş
daire eksenli çubukların serbest titreşim frekanslarını analitik ve sayısal olarak elde etmişlerdir.
Çalım ve Akkurt [15] elastik zemine oturan daire eksenli kirişlerin serbest titreşimini
tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemini kullanarak yapmışlardır. Çalım ve ark. [16] daire eksenli
çubukların düzlemine dik serbest titreşimini taşıma matrisi yöntemi ile analitik olarak
incelemişlerdir. Bu çalışmada daire eksenli düzlemsel çubukların serbest titreşim analizine etki
eden parametreler incelenmiştir. Daire eksenli çubukların serbest titreşimini idare eden
diferansiyel denklemler Timoshenko kiriş teorisi kullanılarak elde edilmiştir. Taşıma matrisi
yöntemi yardımı ile dinamik rijitlik matrisi elde edilmiştir. Taşıma matrisi seri açılımı yoluyla
hesaplanmış olup hassasiyetin artırılması için Cayley-Hamilton prensibi kullanılmıştır.
FORMÜLASYON
Eğri eksenli uzaysal çubuk elemanlarının daha kolay tanımlanmasını sağlayan t, n, b hareketli
koordinat takımı kullanılmıştır. Burada, t teğet birim vektör, n normal birim vektör ve b ise
binormal birim vektördür. Bu takımdaki t, n, b birim vektörleri arasında Frenet formülleri
denilen türevsel bağıntı mevcuttur.
d𝐭/ds

χ𝐧

d𝐧/ds

τ𝐛

χ𝐭

d𝐛/ds

τ𝐧

(1)

Burada,  ve  eksenin eğriliği ve tabii burulmasıdır.

Şekil 1: Eğri eksenli çubuk
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Uzaysal eğri eksenli çubuk kesitinin herhangi bir noktasında U yer değiştirme vektörünü, Ω
dönme vektörünü, T iç kuvvet vektörünü ve M ise moment vektörünü göstermektedir. Çubuk
malzemesi homojen, izotropik ve lineer elastik olarak kabul edilmektedir. Uzaysal çubukların
serbest titreşimini idare eden denklemler vektörel formda
d𝐔/ds
d𝐓/ds

𝐭

𝛀

𝐀 𝐓

𝜔 𝜌𝐴𝐔

d𝛀/ds

d𝐌/ds

𝐭

(2)

𝐁 𝐌

𝐓

(3)

𝜔 𝜌𝐈𝛀

şeklinde verilmektedir. Burada, A ve B çubuk malzeme ve geometrik özelliklerini içeren rijitlik
matrisleri, ρ kütlesel yoğunluk, A kesit alanı, ω açısal frekans ve I atalet momentleridir. Kesitin
ağırlık ve kayma merkezlerinin çakıştığı ve kesit çarpılmasının ihmal edildiği kabul
edilmektedir.
𝐀

𝐸𝐴
0
0

0
𝐺𝐴/𝛼
0

0
0
𝐺𝐴/𝛼

𝐺𝐼
0
0

𝐁

0
𝐸𝐼
0

0
0
𝐸𝐼

(4)

Burada, E ve G elastik sabitler, n ve b kayma düzeltme faktörleridir. Eğri eksenli uzaysal
çubuğun serbest titreşimini idare eden 12 adet skaler formdaki diferansiyel denklemler aşağıda
verilmektedir.
𝑑𝑈
𝑑𝑠

𝑇
𝐸𝐴

𝜒𝑈

0

𝑑𝑈
𝛼 𝑇
𝜒𝑈
τ𝑈
Ω
0
𝑑𝑠
𝐺𝐴
𝛼 𝑇
𝑑𝑈
τ𝑈
Ω
0
𝑑𝑠
𝐺𝐴
𝑀
𝑑Ω
𝜒Ω
0
𝑑𝑠
𝐺𝐼
𝑑Ω
𝑑𝑠

𝑑Ω
𝑑𝑠
𝑑𝑇
𝑑𝑠

𝜏Ω
𝜒𝑇

𝑑𝑇
𝑑𝑠

𝜒𝑇

𝑑𝑇
𝑑𝑠
𝑑𝑀
𝑑𝑠
518

𝑀
𝐸𝐼

𝜒Ω

𝜏𝑇

𝜏Ω

0

𝑀
𝐸𝐼

0

𝜌𝐴𝜔

0

(5)

𝜌𝐴𝜔

𝜏𝑇

𝜌𝐴𝜔

𝜒𝑀

𝜌𝐼 𝜔

0
0
0
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𝑑𝑀
𝑑𝑠

𝜒𝑀
𝑑𝑀
𝑑𝑠

𝜏𝑀

𝜏𝑀

𝑇
𝑇

𝜌𝐼 𝜔
𝜌𝐼 𝜔

0
0

Eğri eksenli uzaysal çubuğun serbest titreşimini idare eden diferansiyel denklemleri düzlemi
içinde ve düzlemine dik olarak iki grup halinde bölünebilmektedir.
Düzlemsel daire eksenli çubuklar ele alındığında 𝑑𝑠 𝑅 𝑑𝜙, 𝜏 0 ve 𝜒 1/𝑅 olur ve
diferansiyel denklemler 𝜙’ye bağlı olarak elde edilebilir. Düzlemi içinde ve düzlemine dik
durum ele alındığında farklı serbestlikler kendi aralarında birbirine bağımlı durumdadırlar.
Daire eksenli çubukların düzlemi içinde ve düzlemine dik titreşimlerini idare eden skaler
formdaki diferansiyel denklemler matris notasyonunda, (6) ve (7) denklemlerinde gösterildiği
gibi yazılabilir. Düzlem içi diferansiyel geçiş matrisi 𝑈 𝑈 Ω 𝑇 𝑇 𝑀 serbestliklerini
içermektedir.
𝑑𝑈
⎡
⎢ 𝑑𝜙
⎢ 𝑑𝑈
⎢ 𝑑𝜙
⎢ 𝑑Ω
⎢
⎢ 𝑑𝜙
⎢ 𝑑T
⎢ 𝑑𝜙
⎢ 𝑑T
⎢
⎢ 𝑑𝜙
⎢𝑑M
⎣ 𝑑𝜙

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎡
0
⎢
⎢
1
⎢
⎢
0
⎢
⎢
𝜌𝑅𝐴𝜔
⎢
0
⎢
⎣
0

𝑅

1

0

0

𝑅

0

𝛼𝑛 𝑅
𝐺𝐴

0

0

0

0

0
𝜌𝑅𝐴𝜔
0

0
0
𝜌𝑅𝐼 𝜔

0
1
0

1
0
𝑅

𝐸𝐴

0

0 ⎤
⎥
0 ⎥
⎥
𝑅 ⎥
𝐸𝐼𝑏 ⎥
⎥
0
⎥
0 ⎥
0 ⎦

𝑈
⎡𝑈
⎢
⎢Ω
⎢T
⎢T
⎣M

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Düzlemine dik durum için elde edilecek diferansiyel geçiş matrisi ise 𝑈 Ω Ω
serbestliklerini içermektedir.
𝑑𝑈
⎡
⎢ 𝑑𝜙
⎢ dΩ
⎢ 𝑑𝜙
⎢ 𝑑Ω
⎢
⎢ 𝑑𝜙
⎢ 𝑑T
⎢ 𝑑𝜙
⎢ 𝑑M
⎢
⎢ 𝑑𝜙
⎢𝑑M
⎣ 𝑑𝜙

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎡
0
⎢
⎢
0
⎢
⎢
0
⎢
⎢
𝜌𝑅𝐴𝜔
⎢
0
⎢
⎣
0

0
0

𝑅

𝛼𝑏 𝑅
𝐺𝐴

0
𝑅

1

0

1

0

0

0

0
𝜌𝑅𝐼 𝜔
0

0
0
𝜌𝑅𝐼 𝜔

0
0
𝑅

0
0
1

𝐺𝐼𝑡
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0 ⎤
⎥
0 ⎥
⎥
𝑅 ⎥
𝐸𝐼𝑛 ⎥
⎥
0
⎥
1 ⎥
0 ⎦

𝑈
⎡Ω
⎢
⎢Ω
⎢T
⎢M
⎣M

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(6)

𝑇 𝑀 𝑀

(7)
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(6) ve (7) denklemleri kapalı formda
𝑑𝐒 𝜙 /𝑑𝜙

(8)

𝐃𝐒 𝜙

şeklinde yazılır. Burada, S durum vektörü ve D ise dinamik diferansiyel matrisidir. (8)
denkleminin çözümü
𝐒 𝜙

(9)

𝐅 𝜙, 𝜔 𝐒 0

ifadesi yardımı ile yapılabilmektedir. Burada, F dinamik taşıma matrisidir. Dinamik taşıma
matrisi, dinamik diferansiyel matrisinin Taylor serisi açılımı yapılarak elde edilebilmektedir [8,
9, 17].
𝐅 𝜙, 𝜔

𝑒

𝐃

𝐼

𝜙𝐃

𝜙
𝑫
2!

⋯

𝜙
𝐃
𝑘!

⋯

(10)

Hassasiyetin artırılması için Taylor serisinin üst mertebeden terimleri Cayley-Hamilton
prensibi kullanılarak alt mertebeden terimler cinsinden ifade edilmektedir [8, 9]
𝐹 𝜙, 𝜔

𝜑 𝜙, 𝜔 ∗ 𝐼

𝜑

(21)

𝜙, 𝜔 ∗ 𝑫

(11) denkleminde verilen 𝜑 fonksiyonları üst mertebeden terimlerin katsayıları hesaplanıp ilk
6 terimin katsayılarına eklenerek elde edilebilir. İlk 6 terimin katsayıları aşağıdaki gibi kolayca
hesaplanabilir.
𝜙
(12)
𝑐
𝑖 0, 1, 2
6!
𝜙
(13)
𝐾
𝑐
𝑖 1, 2, 3
7!
Bu katsayılar kullanılarak daha üst mertebeden terimlerin katsayıları da elde edilebilmektedir.
Burada 𝑐 katsayıları diferansiyel geçiş matrisinin ve onun üst mertebelerinin izlerinden
hesaplanan katsayılardır.
𝐾

𝐾
𝐾

5
6

𝜙
2𝑖 6
𝜙
2𝑖 7

2𝑖
𝜑
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2𝑖

𝐾

𝑐

𝐾

𝐾

𝑐

𝐾

𝜙
𝑖 1 !

𝐾
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𝑖
𝑖

0, 1, 2
1, 2, 3

(14)
(15)
(16)
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SAYISAL UYGULAMALAR
Bu çalışma kapsamında daire eksenli çubukların serbest titreşim analizi için Mathematica
dilinde genel bir program yazılmıştır. Dinamik rijitlik matrisi taşıma matrisi yardımı ile
hesaplanmaktadır.
Örnek 1: Dikdörtgen kesite sahip daire eksenli konsol kiriş problemi ele alınmıştır. Daire
eksenli çubuğun geometrik ve malzeme özellikleri: kesit alanı 𝐴 1.1718 ∙ 10 𝑚 , elastisite
modülü 𝐸 68.13 ∙ 10 𝑁𝑚 , kütlesel yoğunluk 𝜌 2882 𝑘𝑔/𝑚 , Poisson oranı 𝜈 0.33,
kayma düzeltme faktörleri 𝛼
𝛼
1.2, daire eksenli çubuğun yarıçapı 𝑅 0.305 𝑚, eksen
1.22 ∙ 10 𝑚 , eğilme atalet momentleri 𝐼
açısı 𝜃 180°, burulma atalet momenti 𝐼
3.4882 ∙ 10 𝑚 ve 𝐼
3.75367 ∙ 10
𝑚 alınmıştır. Düzlemi içinde serbest titreşim
frekansları Çizelge 1’de ve düzlemine dik serbest titreşim frekansları Çizelge 2’de
verilmektedir.
Çizelge 1: Dikdörtgen kesitli konsol kirişin düzlemi içi serbest titreşim frekansları 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝜔

[5]

[5]*

[8]

ANSYS

1
2
3
4
5
6

44.3
‐
‐
‐
‐
‐

41
‐
‐
‐
‐
‐

40.71
128.59
440.2
982.4
1717.06
2642.94

40.706
128.59
440.202
982.407
1717.06
2642.95

Bu
Çalışma
40.6
128.25
439.02
979.75
1712.44
2635.86

*deneysel çalışma

Çizelge 2: Dikdörtgen kesitli konsol kirişin düzlemine dik serbest titreşim frekansları 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝜔

[5]

[5]*

[8]

ANSYS

1
2
3
4

59.6
‐
‐
‐

56
‐
‐
‐

54.80
263.93
953.24
2341.88

54.80
263.79
950.26
2325.88

Bu
Çalışma
54.66
263.24
951.01
2337.53

*deneysel çalışma.

Çizelge 1 ve Çizelge 2 incelendiğinde, literatürdeki mevcut sonuçların ve sonlu elemanlara
dayalı ANSYS program sonuçlarının birbirleri ile uyumlu oldukları görülmektedir.
Örnek 2: Daire kesite sahip daire eksenli çubuk problemi incelenmiştir. Çözümlerde ankastreankastre (AA) ve ankastre-sabit (AS) sınır şartları kullanılmıştır. Daire eksenli çubuğa ait
geometrik ve malzeme özellikleri: kesit alanı 𝐴 4 ∙ 10 𝑚 , kütlesel yoğunluk 𝜌
7850 𝑘𝑔/𝑚 , elastisite modülü 𝐸 2.1 ∙ 10 𝑁𝑚 , , Poisson oranı 𝜈 0.3, kayma
düzeltme katsayıları 𝛼
𝛼
1.1236 alınmıştır. Ankastre-ankastre (AA) sınır şartına ait
daire eksenli çubuğun düzlemi içinde serbest titreşim frekansları Çizelge 3 ve düzlemine dik
serbest titreşim frekansları Çizelge 4’de verilmektedir. Ankastre-sabit (AS) sınır şartına ait
daire eksenli çubuğun düzlemi içinde ve düzlemine dik serbest titreşim frekansları Çizelge 5’de
verilmektedir. Narinlik oranı (𝜆) ve boyutsuzlaştırma (𝜔) aşağıdaki ifadeler yardımı ile
hesaplanmaktadır.
𝜆

2 𝑅 ⁄𝑟

,

𝜔

𝜌𝐴𝑅
𝜔
𝐸𝐼
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Çizelge 3: Boyutsuz düzlem içi serbest titreşim frekansları (AA)
[4]

λ

𝜔

1
2
20
3
4
1
2
100
3
4
λ
1
2
20
3
4
1
2
100
3
4
λ
1
2
20
3
4
1
2
100
3
4

522

[8]

ANSYS

Bu
Çalışma

23.777
38.995
62.978
70.690
52.815
76.020
117.900
171.069

23.772
38.988
62.958
70.676
52.815
76.004
117.887
171.068

10.613
15.184
24.720
30.560
11.790
23.249
42.367
61.426

10.612
15.182
24.716
30.553
11.790
23.249
42.367
61.425

4.157
8.536
15.457
17.918
4.375
9.603
17.808
27.215

4.157
8.536
15.459
17.915
4.375
9.603
17.809
27.215

60°
23.75
39.05
62.38
70.71
52.82
76.01
117.9
171.1

23.799
39.144
62.976
71.042
52.830
76.018
117.923
171.189
120°

10.610
15.190
24.720
30.470
11.790
23.250
42.370
61.430

10.629
15.194
24.756
30.598
11.791
23.252
42.376
61.440
180°

4.151
8.542
15.460
17.910
4.374
9.603
17.810
27.220

4.160
8.546
15.481
17.921
4.375
9.603
17.810
27.218
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Çizelge 4: Boyutsuz düzlemine dik serbest titreşim frekansları (AA)
λ

𝜔

[3]

[6]

[8]

[12]

1 16.880 16.744
2 39.700
‐
20
3 40.900
‐
4 70.510
‐
1 19.450 19.402
2 54.140
‐
100
3 105.900
‐
4 173.100
‐

16.744
39.67
40.35
69.32
19.455
54.091
105.675
172.708

1
2
20
3
4
1
2
100
3
4

4.309
11.790
22.500
23.300
4.473
12.890
26.080
43.680

4.283
‐
‐
‐
4.452
‐
‐
‐

4.300
11.738
22.333
23.290
4.473
12.888
26.069
43.655

1
2
20
3
4
1
2
100
3
4

1.791
5.032
10.230
16.910
1.818
5.242
10.990
18.810

1.777
‐
‐
‐
1.805
‐
‐
‐

1.789
5.022
10.194
16.824
1.818
5.241
10.987
18.808

[16]

ANSYS

Bu
Çalışma

16.832
39.901
41.040
‐
19.450
54.100
105.690
‐

16.886
39.714
40.940
70.594
19.454
54.147
105.862
173.161

16.885
39.700
40.935
70.582
19.454
54.148
105.866
173.191

4.419
11.991
22.397
‐
4.604
13.239
26.489
‐

4.309
11.797
22.512
23.310
4.473
12.892
26.080
43.684

4.309
11.796
22.511
23.303
4.473
12.892
26.081
43.687

1.862
5.268
10.489
‐
1.894
5.506
11.374
‐

1.791
5.033
10.233
16.918
1.818
5.241
10.989
18.813

1.791
5.032
10.232
16.917
1.818
5.242
10.989
18.814

[13]

60°
16.885
16.885
39.700
39.700
40.934
40.934
70.581
70.581
19.454
19.454
54.148
54.148
105.860 105.861
173.160 173.158
120°
4.309
4.309
11.796
11.796
22.510
22.510
23.303
23.303
4.473
4.473
12.892
12.892
26.081
26.081
43.684
43.684
180°
1.791
1.791
5.032
5.032
10.232
10.232
16.917
16.917
1.818
1.818
5.242
5.242
10.989
10.989
18.813
18.813

Çizelge 3 ve 4 incelendiğinde, çalışmada elde edilen sonuçların literatürde verilen sonuçlara
oldukça yakın olduğu görülmektedir. Narinlik ve açı değişiminin düzlemi içinde ve düzlemine
dik daire eksenli çubukların serbest titreşime etkisi araştırılmıştır. Narinlik oranı arttığında
serbest titreşim frekansları artarken açı değeri arttığında ise serbest titreşim frekansları
azalmakta olduğu ilgili çizelgelerden açıkça görülmektedir.
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Çizelge 5: Boyutsuz düzlemi içinde ve düzlemine dik serbest titreşim frekansları (AS)
Bu
Çalışma

ANSYS
λ

𝜔

Bu
Çalışma

ANSYS

60°

Bu
Çalışma

ANSYS

120°

180°

Düzlemi İçinde

20

100

1

20.952

20.952

8.486

8.486

3.133

3.133

2

34.152

34.152

14.952

14.952

7.569

7.569

3

62.680

62.680

22.568

22.568

14.113

14.133

4

65.863

65.863

29.644

29.644

17.903

17.903

1

42.351

42.351

9.177

9.177

3.249

3.249

2

73.760

73.760

20.264

20.264

8.222

8.222

3

107.616

107.617

37.776

37.776

15.802

15.802

4

154.171

154.173

57.020

57.020

24.909

24.909

Düzlemine Dik

20

100

1

10.754

10.755

2.336

2.336

0.887

0.887

2

22.526

22.527

8.728

8.728

3.467

3.467

3

35.756

33.756

15.784

15.784

8.251

8.251

4

56.935

56.935

20,167

20.167

13.663

13.663

1

12.062

12.062

2.395

2.395

0.894

0.894

2

42.620

42.620

9.540

9.540

3.595

3.595

3

89.522

89.522

21.654

21.654

8.847

8.847

4

115.605

115.605

38.133

38.133

16.171

16.170

Çizelge 5 incelendiğinde, önerilen yöntemle elde edilen sonuçların ANSYS sonuçları ile
uyumlu oldukları gözlemlenmektedir. Narinlik oranı arttığında serbest titreşim frekansları
artarken açı değeri arttığında ise serbest titreşim frekansları azalmaktadır.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, daire eksenli çubukların düzlemi içi ve düzlemine dik serbest titreşim analizleri
yapılmıştır. Dinamik rijitlik matrisi, taşıma matrisi yöntemi yardımı ile elde edilmiştir.
Mathematica dilinde hazırlanan genel amaçlı bir bilgisayar programı yardımı ile çözümler
yapılmıştır. Taşıma matrisi seri açılımıyla hesaplanmış ve Cayley-Hamilton prensibi ile
hassasiyet artırılmıştır. Elde edilen sonuçların literatürdeki mevcut sonuçlar ile uyumlu
oldukları görülmüştür.
Bilindiği üzere, narinlik ve açı değerinin daire eksenli çubukların serbest titreşim frekanslarını
etkilemektedir. Narinlik değeri arttıkça serbest titreşim frekansları arttığı görülmektedir. Açı
değeri arttıkça çubuğun rijitliği azaldığından frekans değerleri de buna bağlı olarak
azalmaktadır.

524

21. Ulusal Mekanik Kongresi

CUMA1 ve ÇALIM2

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

M. Hajianmaleki and M. S. Qatu, “Vibrations of straight and curved composite beams:
A review,” Composite Structures. 2013.
W. B. Bickford and B. T. Strom, “Vibration of plane curved beams,” J. Sound Vib., 1975.
T. Irie, G. Yamada, and K. Tanaka, “Natural frequencies of out-of-plane vibration of
arcs,” J. Appl. Mech., vol. 49, no. 4, pp. 910–913, 1982.
T. Irie, G. Yamada, and K. Tanaka, “Natural frequencies of in-plane vibration of arcs,”
ASME, Trans. J. Appl. Mech., vol. 50, pp. 449–452, 1983.
B. Tabarrok, A. N. Sinclair, M. Farshad, and H. Yi, “On the dynamics of spatially curved
and twisted rods-A finite element formulation,” J. Sound Vib., 1988.
K. Kang, C. W. Bert, and A. G. Striz, “Vibration analysis of shear deformable circular
arches by the differential quadrature method,” J. Sound Vib., vol. 183, no. 2, pp. 353–
360, 1995.
A. A. Khdeir and J. N. Reddy, “Free and forced vibration of cross-ply laminated
composite shallow arches,” Int. J. Solids Struct., 1997.
V. Yildirim, “A computer program for the free vibration analysis of elastic arcs,”
Comput. Struct., 1997.
V. Yildirim, “Rotary inertia, axial and shear deformation effects on the in-plane natural
frequencies of symmetric cross-ply laminated circular arches,” J. Sound Vib., 1999.
V. Yildirim, “Common effects of the rotary inertia and shear deformation on the out-ofplane natural frequencies of composite circular bars,” Compos. Part BEngineering,
2001.
E. Tüfekçi, “Exact Solution Of Free In-plane Vibration Of Shallow Circular Arches,”
Int. J. Struct. Stab. Dyn., 2001.
W. P. Howson and A. K. Jemah, “Exact Out-of-Plane Natural Frequencies of Curved
Timoshenko Beams,” J. Eng. Mech., 2002.
E. Tufekci and O. Y. Dogruer, “Out-of-plane free vibration of a circular arch with
uniform cross-section: Exact solution,” J. Sound Vib., 2006.
E. Viola, M. Dilena, and F. Tornabene, “Analytical and numerical results for vibration
analysis of multi-stepped and multi-damaged circular arches,” J. Sound Vib., 2007.
F. F. Çalım and F. G. Akkurt, “Static and free vibration analysis of straight and circular
beams on elastic foundation,” in Mechanics Research Communications, 2011.
F. F. Çalım, N. Karaca, and H. T. Türker, “Out-of-Plane Free Vibrations of Circular
Rods,” World Acad. Sci. Eng. Technol. Int. J. Mech. Aerospace, Ind. Mechatron. Manuf.
Eng., vol. 9, no. 5, pp. 812–815, 2015.
M. İnan, Elestomekanikte başlangıç değerleri metodu ve taşıma matrisi. TC İstanbul
Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, 1964.
ANSYS® Academic Research Mechanical, Release 14.5

21. Ulusal Mekanik Kongresi

525

21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
02 - 06 Eylül 2019, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

DETERMINATION OF THE SIZE EFFECT ON TENSILE STRENGTH OF
FIBROUS CONCRETE BY TRAINGLE PLATE TEST METHOD
Faiz Agha Shareef1 , Babür Deliktaş1, Hakan T. Türker1
1

İnşaat Mühendisliği Bölümü Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa
ABSTRACT

The size effect is an important application of concrete fracture mechanics. Therefore, many
studies have been done on determining the size effect on concrete structures in recent years,
most of which have been carried out by using specimens under uniaxial tensile stress.
However, many reinforced concrete structures, such as slabs, pavements and concrete roads
concrete are subjected to biaxial tension. Therefore, determining tensile strength of concrete
is crucial to better design of the concrete structures. In this study, the size effect on the
tensile strengths of mortar mixtures is investigated. The triangular plate method is used to find
the size effect on the tensile strength of the mortar mixture. For this purpose, the mortar
mixture specimens containing steel fibers that have 0.42 water-cement (w/c) ratio with
various sizes in triangular form are prepared and analyzed. A total of 15 specimens triangular
plate with 5 different sizes that contains 1% steel fibers in volume are prepared while the
thickness/median (t/r) ratio is kept constant. Triangular plate tests are conducted on the
specimens cured in standard conditions for 28 days. The size effect curves, which are
obtained from the analyses, showed that an increase in the thickness of the plate samples (t)
results in increases the collapse loading and therefore, decreases stresess. Therefore, it can be
concluded that the triangular plates testing method can be used as an alternative test to
determine the size effect on the tensile strength and fracture behavior of the fibrous mortar
mixture.
Keywords: Triangular Plate Method, Biaxial Tensile Strength, Size Effect, Steel Fiber, Water
Cement Ratio, Mechanical Properties ÖZET
ÖZET
Boyut etkisi betonun kırılma mekaniğinin önemli bir uygulamasıdır. Yapılan çalışmaların
çoğu tek eksenli gerilme durumunu veren numuneler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak
döşeme, kaldırım ve beton yol gibi yaygın olarak kullanılan beton yapılar genellikle çok
eksenli gerilme durumlarına maruz kalmaktadır. Dolayısıyla yapı malzemelerinin çok eksenli
çekme dayanımlarının belirlenmesi yapı elemanlarının tasarımında önemli rol oynamaktadır.
Bu çalışmada lifli betonların iki eksenli eğilmede çekme dayanımı üzerinde boyut etkisinin
üçgen plaka yöntemi kullanılarak belirlenmasi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 0,42
su çimento oranına sahip ve numune kalınlık/kenarortay (t/r) oranı sabit tutularak farklı
boyutlarda lifli harç numuneleri, hacimce %1 oranında çelik lif katılarak toplamda 5 farklı
boyutta 15 adet üçgen plaka kalıpları içinde üretilmiştir. Üretilen numuneler 28 gün standart
koşullarda kür edilmiştir. Kür edilen numuneler üzerinde üçgen plaka deneyleri yapılmıştır.
Deneylerden elde edilen veriler üzerinde boyut etkisi analizleri yapılmış olup boyut etkisi
eğrileri çizilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda plaka numunelerin kalınlığı (t) arttığında
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kırılma yükleri artarken gerilmelerin azaldığı gözlemlenmiştir. Üçgen plaka yönteminin çelik
lifli betonların iki yönlü çekme dayanımı üzerindeki boyut etkisini ve kırılma davranışını
belirlemede alternatif bir deney yönetimi olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üçgen Plaka Yöntemi, İki Eksenli Çekme Dayanımı, Boyut Etkisi, Çelik
Lif, Su Çimento Oranı, Mekanik Özellikleri
GİRİŞ
Lifli betonlar değişik yükler altında gösterdiği davranış ve performans açısından normal
betondan daha sünek özelliğe sahip olmalarından dolayı son yıllarda kullanımı oldukça
yaygınlaşmıştır. Bu sünek davranış farklılığı, beton içerisinde iyi bir şekilde dağılan liflerden
ve bu lifler çatlakların ilk oluşum anında çatlak sonlarındaki gerilmeleri kendi üstlerine yada
sağlam alanlara aktararak işlerini yerine getirmesinden kaynaklanmaktadır. Lifli karışımda
oluşan bu mekanizma çatlakların oluşumunu ve büyümesini engellendiğinden betondaki
kırılmalar için daha büyük yükler gerekmektedir. Koç ve Birinci 2012 tarafından hem
normal hemde lifli beton numuneler üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda eleman
boyutlarının azalması ile numunelerin sünek davranış gösterdiği gözlenmiştir. Bu durum,
deneyler yapılırken büyük boyutlu elemanların nispeten daha ani ve gürültülü göçmeleriyle de
gözlenmiştir. Boyut etkisi sadece eleman boyutlarının artmasıyla yalnız göçme yüklerinde
gözlenen bir azalma olmayıp malzemenin mekanik özelliklerinide önemli ölçüde etkileyen bir
parametre olduğu bilinmektedir. Lineer Elastik Kırılma Mekaniği boyut etkisini dikkate
almadığından betonun kırılma parametrelerinin tespitinde yetersiz kaldığı bilinmektedir
(Çetin ve İnce 2016). Beton gibi malzemelerde kırılma parametrelerini belirlemek için
araştırmacılar tarafından birçok lineer olmayan kırılma mekaniği modelleri önerilmiştir. Bu
lineer olmayan yaklaşımlardan en önemlisi Bazant’ın beton dayanım üzerindeki boyut etkisini
inceleyerek betonda daha büyük bir kırılma süreç bölgesi olduğunu tespit ettiği boyut etkisi
bağıntısıdır( Bazant ve Yu 2009). Son yıllarda beton basınç ve çekme dayanımları üzerinde
boyut ekisini belirlemek üzere bir çok deneysel ve sayısal çalışmalar yapılmıştır (Ali ve
Riyadh 2018). Ancak laboratuar ortamında genellikle tek eksenli gerilme durumları için
malzemenin mekanik özellikleri üzerinde belirtilen boyut etkileri incelenmiştir. Dolayısıyla
gerçek gerilme durumları için boyut etkisinin malzemenin mekanik özellikleri üzerinde
benzer yada yakın etkileri var mıdır sorusu akla gelmektedir. Çünkü döşeme, kaldırım ve
beton yollarda yaygın olarak kullanan betonlar genellikle iki yönlü eşit gerilmelere maruz
kalmaktadır. Dolayısıyla bu tür yapıların tek yönlü gerilmeler altında değerlendirilmesi uygun
olmayacaktır. Bu nedenle betonların iki yönlü çekme dayanımlarının belirlenmesine yönelik
son yıllarda bir çok deney yöntemi önerilmiştir. (Zi ve ark. 2014) tarafından eğilme deneyinin
bir genelleştirmesi olan, çevresel basit mesnet üzerinde dairesel plaka deneyi
geliştirilmişlerdir. Üç noktalı eğilme deneyinin genelleştirilerek betonun iki yönlü çekme
dayanımı belirlemek için geliştirilmesi ASTM 1550-2010 standartlarında da bulunabilir. Bu
ASTM standart deneyinde, dairesel plaka numune çevresel olarak üç noktada küresel
mesnetler ile desteklenerek orta noktasından piston ile yüklenerek test edilmektedir. Ancak
dairesel plaka yönteminde numunelerin hazırlama zorluğundan dolayı Türker 2015 betonun
iki yönlü çekme dayanımı belirlemek için Üçgen Plaka Yöntemi (ÜPY) geliştirmiştir.
Türker’in sınırlı sayıda yaptığı testlerden elde ettiği sonuçlar önerdiği formülle uyumlu
çıkmıştır. Ancak sünek malzemeler için kullanılan akma çizgilerinin gevrek malzemeler için
de uygulanabilirliğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Pratikte bir çok uygulama alanı olan
plastik teoriye dayalı akma çizgileri yönteminin harç ve beton gibi gevrek malzemelerde de
uygulanabilirliğini göstermek literatüre önemli katkı sağlayacaktır.
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Bu çalışmada iki yönlü çekme durumuna maruz lifli betonlardaki boyut etkisinin üçgen plaka
yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, hacimce %1
oranında çelik lif içeren sabit 0,42 su/çimento oranına sahip 7 farklı boyutta 21 adet üçgen
plaka kalıpları içinde çentiksiz numuneler üretilmiştir. Deney numuneleri çentiksiz
olduğundan herbir bir numumenin göçme yüklerinin karşılaştırılması için Bazant’ın önerdiği
Tip I boyut etkisi bağıntısı deney numelerinden elden edilen sonuçların boyut etkisi
analizlerinde kullanılmıştır.
su/çimento oranına sahip 7 farklı boyutta 21 adet üçgen plaka kalıpları içinde çentiksiz
numuneler üretilmiştir. Deney numuneleri çentiksiz olduğundan herbir bir numumenin göçme
yüklerinin karşılaştırılması için Bazant’ın önerdiği Tip I boyut etkisi bağıntısı deney
numelerinden elden edilen sonuçların boyut etkisi analizlerinde kullanılmıştır.
MATEREYAL VE YÖNTEM
Malzemeler Ve Karışım
Bu çalışmada çentiksiz olarak hazırlanan üçgen plaka numuneleri su/çimento oranını esas
alarak lifli karışım hazırlanmıştır. karışımda maksimum boyutu 5mm olan ince agrega ve
hacimce yüzde 1 olan çelik lifler kullanılmıştır. Harç karışımları TS 802-2009 standardına
uygun olacak şekilde hazırlanmıştır.
Üçgen Plaka Yöntemi

Çimento esaslı malzemelerin iki eksenli eğilmede çekme dayanımını tespit etmek amacı ile
Türker 2015 tarafından geliştirilen ÜPY kullanılmıştır. Şekil 1’de görüldüğü üzere bu yöntem
doğrultusunda yük üçgen numunenin ağırlık merkezine uygulanmakta ve mesnetler üçgenin
kenarortaylarının üçte biri noktalarına yerleştirilmektedir.
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Şekil 1. ÜPY’de mesnetleme platformu ve numune yükleme gösterimi

Bu şekilde yerleştirilen mesnetler numune kenarlarından uzak tutulduğundan kenarlarda
meydana gelen ezilme kırılmalarının oluşumunun önüne geçilmektedir. ÜPY deneyinde
yükleme noktasından üçgenin kenarlarının orta noktalarına uzanan çatlak çizgilerine dik
doğrultularda asal çekme gerilmeler oluşur ve bu gerilme iki eksenli çekme dayanımı olarak
tanımlanır. Deney numunesi düzeneğinin ve çekme dayanımı hesaplanması için türetilen
denklemin basitliğinden dolayı ÜPY’nin iki eksenli çekme dayanımı belirlenmesinde diğer
yöntemlere göre daha avantajlı olduğu görülmektedir. Ancak ÜPY’de kullanılacak
numunelerin boyut etkisi tespit edilirken yöntemin sağlıklı sonuç vermesi için gerekli numune
boyutlarının ve boyut oranlarının belirlenmesi gerekmektedir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde deneylerden elde edilen sonuçlar ve bulgular sunulmuştur. Deney sonuçları
kullanılarak çekme dayanımı üzerindeki boyut etkisi analizleri, Türker tarafından geliştirilen
çekme dayanımı formülü, Bazant’ın Tip I boyut etkisi bağıntısında kullanılarak ve lineer
regresyon yöntemleri kullanılarak yapılmıştır.
Deney Sonuçları
Deney sonuçlarından numune olarak bir adet elemanın kırılmış hali ve yük-deplasman eğrisi
Şekil 2 de verildi. Numunelerde kırılmalar beklendiği gibi akma çizgileri doğrultusunda
gerçekleşmiştir. Diğer tüm numunlerde buna benzer çatlaklar ve kırılmalar meydana
gelmiştir.
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Şekil 2. Bir ÜP numunesinin kırılmış hali

Şekil 3 te yapılan deneylerde numunelerin için elde edilen yük deplasman eğrileri
gösterilmektedir.

Şekil 3. R1, R2, R3, R6 ve R7 nolu numunelerin yük-deplasman grafikleri

Şekil 3’te görüldüğü üzere küçük numunelerin (R6, R7) yük deplasman eğrileri kapasitelerine
ulaşıncaya kadar doğrusal bir davranış göstermekte, kapasitelerine ulaştıktan sonra yükte ani
düşüş olmaktadır. Büyük numunelerin yük deplasman egrileri numuneler kapasite değerlerine
ulaşmadan önce doğrusallığını kaybederek kapasite yük değerlerine ulaşmakta sonrasında ani
yük kaybı olmaksızın yükleri azalmaktadır. Küçük numunelerde çelik liflerin boyu numune
boyutuna göre nisbeten büyük olduğundan numuneler kapasitelerine ulaşıncaya kadar çelik
liflerde aderans kaybı (sıyrılma) oluşmamıştır. Nisbeten büyük numunelerde numuneler
kapasitelerine ulaşmadan önce liflerde aderans kayıpları oluşup küçük sıyrılmalar neticesinde
çok sayıda küçük çatlaklar oluşmaktadır. Çatlakların oluşmasıyla diğer lifler aktif hale gelip
yük olmaktadır.
Boyut Etkisi
Türker 2015 Akma Çizgileri Yöntemini (AÇY) kullanarak harçların çekme dayanımını veren
formülü elde etmiştir (Kennedy ve Goodchild). AÇY sünek elemanlarda kullanılan plastik
teoriye dayalı bir yöntemdir. Türker bu yöntemi sünek olmayan gevrek bir elemanda
kullanmıştır. Üçgen plaka yükleme kapasitesine ulaştığı noktadaki çatlak oluşum durumu
plakanın mekanizma durumu olarak değerlendirilip çekme dayanımı formülü aşağıdaki gibi
verilmiştir (Turker 2015).

(1)
Eşitlik 1’de t plaka kalınlığını (mm),
ise plakanın göçme anındaki yükünü (KN) ifade
etmektedir. Burada elde edilen çekme dayanımı, boyut etkisi analizleri için Bazant’ın Tip I
boyut etkisi bağıntısında kullanılmıştır (Hoover ve Bazant).
Tip Ӏ boyut etkisi genel olarak çentiksiz veya çatlaksız elemanlar için geçerli olup aşağıdaki
eşitlikle hesaplanır:

(2)
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Bu eşitlikte
göçmedeki nominal gerilme (MPa),
, ,
ve r testlerden elde edilen
ampirik sabitlerdir. Bu çalışmada bütün geometri ve malzemeler için
bulunduğu için
Tip Ӏ boyut etkisi eşitliğinde
olarak alınmıştır [12]. malzeme karakteristik uzunluğu
olup en büyük agrega boyutuna bağlıdır, bu çalışmada ince agrega kullanıldığından ihmal
edilmiştir. Dolaysıyla bu çalışma boyunca Tip Ӏ boyut etkisi eşitliği aşağıdaki şekilde
yazılabilir (Bazant ve Yu 2009):

(3)
Eşitlik 3’te plakalar için karakteristik boyut D = t ( plakaların kalınlıklarına tekabül
etmektedir). Deney sonuçları Tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo 1. ÜP numunelerin ortalama göçme yükleri, deplasmanları ve gerilmeleri

Numuneler

Deplasman
(mm)

R1
R2
R3
R6
R7

7,326
7,410
6,505
7,939
7,503

Ortalama Ortalama
Yük, Pu Gerilme
(KN)
(Mpa)
32,647
23,729
14,053
5,657
4,265

6,271
6,601
6,952
7,596
8,373

Plaka kalınlıklarına göre göçme yükleri Şekil 4’de gösterilmektedir.

Şekil 4. ÜP elemanlarda karakteristik boyuta bağılı maksimum yük kapasiteleri
Şekil 4’ten anlaşıldığı üzere t kalınlıkları arttığında buna bağlı olarak rijitlik artacağından
göçme yüklerinde artışlar meydana gelmektedir. Eşitlik 1 kullanılarak plaka kalınlıklıklarına
göre hesaplanan plakanın göçmedeki nominal çekme gerilmeleri Sekil 5’te gösterilmiştir.
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Şekil 5. ÜP elemanlarda karakteristik boyuta bağılı maksimum gerilme kapasiteleri
Aynı şekilde, Şekil 5’dan anlaşılacağı üzere t kalınlıkları arttığında rijitlik arttığından göçme
gerilmelerinde azalmalar meydana gelmektedir.
Numunelerin Boyut Etkisinde Lineer Regresyonlar
Bu çalışmada boyut etkisi sonuçları ve sonuçların analizleri için Tip 1 boyut etkisi [12]
denklemleri kullanılmıştır. Eşitlik 3’te verilen boyut etkisi denklemi lineer regresyon şeklinde
formülize edilip, lineer regresyon yapılmıştır. Numuneler için lineer regresyondan elde edilen
grafik ve katsayılar Şekil 6’de verilmiştir.

Şekil 6. Üçgen numune Plakalarda lineer regresyon eğrisi
Plakalarda Lifli üçgen numenlerin çekme dayanımı üzerindeki boyut etkisi daha iyi
anlaşılabilmesi için Eşitlik 3’te verilen Tip I boyut etkisi bağıntısı lineer regresyonlar ile
düzenlenerek elde edilen katsayılar doğrultusunda X ekseni için D ve
ekseni için
değerleri kullanılarak aşağıdaki eğri elde edilmiştir (Şekil 7).
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Şekil 7: Plakalarda boyut etkisi eğrisi
Şekil 7’de görüldüğü gibi deney numuneleri plaka kalınlıkları artarsa çekme dayanımlarında
azalma görülür. Sonuç olarak deney sonuçları üzerinde yapılan boyut etkisi analizleri, lifli
harçların çekme dayanımı üzerinde boyut etkisinin olduğu söylenebilir.
SONUÇ
Değişik boyut ve kesitlerde 0,42 su-çimento oranına sahip çelik lifli toplamda 21 adet üçgen
plaka test edilmiştir. Yük altındaki göçme yükleri ile yer değiştirme sonuçlarından aşağıdaki
sonuçlarına ulaşılabilir.
 Bu çalışmanın sonucunda ÜP numunelerde net boyut etkisi elde edilmiştir.
 Deney sonuçları Bazant’ın Type 1 boyut etkisi yasası kullanılmasının uygun olduğunu
göstermiştir.
 Tüm ÜP numunelerde boyut etkisi görülmüştür.
 Plakalarda numunelerin kalınlığı (t) arttığında plakalarda gerilmelerin azalması, yüklerde
ise artış meydana gelmiştir.
 Tüm umunelerde kırılmalar sünek bir şekilde meydana gelmiştir.
Sonuç olarak üçgen plaka deney yönteminin lifli betonların iki yönlü çekme dayanımı
üzerinde boyut etkilerini belirlemede kullanılabileceği gösterildi. Ancak ÜP numunelerin
çekme dayanımı, kırılma mekanizmaları, gerilme ve deformasyon dağılımları üzerindeki
numune geometrisi, mestnetleme koşulları, sınır koşulları ve çatlak parameterleri etkilerinin
detaylı incelenmesi için sonlu eleman analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
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PERİYODİK YAPILI ELEKTRO-AKTİF POLİMERLERİN KARARLILIK
ANALİZİ
Sinan Fırat Dal1 ve Serdar Göktepe2
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 06800, Ankara
ABSTRACT
Under compressive loads, the deformation behavior of materials with a periodic
microstructure may change after the load level reaches a certain critical value. The main
reason for this is that the stability of the microstructure is partially lost. Therefore, the
geometric stability of periodic microstructures should be investigated. In addition, ElectroActive Polymers (EAP) are smart materials that exhibit large deformations under the
influence of an electric field. The combined electrical and mechanical loads to be applied to
the electro-active polymer, whose microstructure is periodic, can alter the critical load
capacity and deformation behavior of the structure and this is a subject worth investigating.
Therefore, this study is dedicated to the multi-scale stability analysis of EAPs, which have a
periodic microstructure. The multi-scale stability analysis is carried out by using Finite
Element Method (FEM).
Keywords: Electro-Active Polymers (EAPs), Stability Analysis, Finite Element Method
(FEM).
ÖZET
Basma yükleri altında, mikro yapısı periyodik olan malzemelerin deformasyon davranışı, yük
seviyesi belirli kritik değerlere ulaştıktan sonra değişebilir. Bunun temel nedeni, mikro
yapının kararlılığının kısmen kaybedilmesidir. Bu nedenle, periyodik mikro yapıların
geometrik kararlılıkları araştırılmalıdır. Ayrıca, Elektro-Aktif Polimerler (EAP), elektrik
alanının etkisi altında büyük deformasyonlar sergileyen akıllı malzemelerdir. Mikro yapısı
periyodik olan elektro-aktif polimere uygulanacak birleşik elektrik ve mekanik yükler,
yapının kritik yük kapasitesi ve deformasyon davranışını değiştirebilir ve bu araştırılmaya
değer bir konudur. Bu nedenle, bu çalışma, periyodik bir mikro yapıya sahip olan EAP'nin
çok ölçekli kararlılık analizini konu almaktadır. Çok ölçekli kararlılık analizi Sonlu Elemanlar
Yöntemi (SEY) kullanılarak yürütülecektir.
Anahtar kelimeler: Elektro-Aktif Polimerler (EAP), Kararlılık Analizi, Sonlu Elemanlar
Yöntemi (SEY).
GİRİŞ
Doğada kendini tekrar eden yapıya sahip birçok örnek bulabiliriz. Bu yapılar çoğu zaman
mikroskop altında görülebilirler. Örneğin, kelebek kanatlarındaki örüntülerin çeşitli şekillerde
ve farklı renklerde görünmesinin nedenleri araştırıldığında, kanatların fotonik yapısının aynı
renkler için belirli bir şekilde tekrar eden yapılara sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bir başka
deyişle, ışık dalgalarının kelebek kanadından yansıyan görüntülerinin farklı olmasının nedeni,
kelebek kanadının farklı bölgelerinde farklı yönlerde ve hatta farklı büyüklüklerde olan
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kendini tekrar eden yapıların dizilişidir [1]. Mikroskop altında incelendiğinde, nilüfer
yapraklarının yüzeyindeki hücrelerde de periyodik yapıların olduğu belirtilmiştir. Çıplak
gözle ayırt edilebilecek periyodik yapılar da doğada mevcuttur. Bu sınıfa dâhil olan en önemli
örnek bal petekleridir. Doğada çeşidine sıklıkla rastlanan periyodik yapıların sentetik olarak
üretilmesi ve endüstride kullanılabilmesi için üretilen yapının ve kullanılan malzemenin
verilen koşullar için dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Bu yönde yapılan çalışmalar
sonucunda periyodik yapılı malzemeler, mekanik, akustik, optik ve termal alanlardaki
mühendislik uygulamaları için kullanılabilir hale gelmişlerdir. Sonuç olarak, periyodik yapıya
sahip malzemelerin günümüz teknolojisinde kullanılmaya başlanılması onların mekanik
davranışlarının dikkatle incelenmesini de gerektirmektedir.
Bu anlamda,
Bertoldi ve çalışma arkadaşlarının [2] periyodik yapılı elastomerik
malzemelerin mekanik zorlamalara bağlı yapısal dönüşümleri üzerine yaptıkları çalışmada, bu
malzemelerin deneysel ve sayısal analizleri ayrı ayrı yapılmış, alınan sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Yapılan basma testlerinin sonucunda, belirli kritik deformasyonlarda
periyodikliği tek hücreden oluşan yapıların değiştiği ve periyodikliğin birden çok hücreyi
barındırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, belirtilen kritik deformasyonlardan önce hücrelerdeki
boşluk şekilleri düzgün dairesel yapıya sahipken, kritik deformasyonlardan sonra komşu iki
hücre için birbirlerine dik eliptik boşluklara dönüştükleri tespit edilmiştir. Belirtilen kritik
deformasyonların ötesinde basma yük değerlerinin çok değişmediği de görülmektedir. Bu
yapıların basma gerilmesi-gerinim eğrileri elasto-plastik malzemelerin basma gerilmesigerinim eğrileri gibi gözükse de, aslında hep elastik davranış göstermektedir. Bunun esas
nedeni, yapının geometrik kararlılığının belirli kritik yüklemeden sonra değişmesidir. Yapının
malzeme mimarisindeki kararlılığının değişmesi sonucu belirli kritik yüklemeden sonra
basma gerilmesi değerlerinin farklılaşması süperelastisite (superelasticity) olarak
tanımlanmıştır. Bu davranış malzeme özelliğinin değil yapı geometrisinin bir sonucudur [2].
Periyodik mikro yapıya sahip olacak şekilde üretilmiş malzemeler, kendini tekrar eden mikro
yapıya sahip makro cisimler olarak düşünülebilirler. Bu cisimlerin en küçük ve kendini tekrar
eden yapıları birim hücre (unit cell) veya tipik hacim elemanı (representative volume element)
olarak adlandırılmaktadır. Periyodik yapılı bu cisimlerin mikro ve makro seviyelerde
kararlılık analizleri yapılabilir. Periyodik mikro yapılı polimer bir cisim, o yapı için kritik
mikroskobik deformasyona maruz bırakıldığında, tipik hacim elemanlarında çatallaşma
meydana gelir ve deformasyon sonucunda yeni periyodik tipik hacim elemanı oluşur. Başka
bir deyişle, belirli kritik yüklemeye kadar ilk periyodik yapısı değişmeyen birim hücreler,
kritik yüklemeye gelindiğinde birçok birim hücrenin oluşturduğu genişlemiş periyodik
yapılara dönüşebilirler. Yeni tipik hacim elemanının ne kadar sayıda birim hücreden oluşacağı
mikroskobik kararlılık analizi sonucunda belirlenebilir. Mikroskobik kararlılık analizi iki
şekilde gerçekleştirilebilir. İlk yöntem çatallaşmanın başladığı sırada periyodik yapısı
genişlemiş birim hücrelerden oluşan sistemin rijitlik matrisinin en küçük özdeğerinin sıfıra
eşit olma koşulunu değerlendirir. Bu yönteme Azaltılmış Özdeğer Analizi (Refined Eigen
Analysis) denir. İkinci yöntem ise Bloch-Floquet dalga analizi olarak adlandırılır ve sınır
koşulları Bloch denklemleriyle sağlanan birim hücrenin rijitlik matrisinin en küçük
özdeğerinin sıfıra eşit olma durumunu inceler. İki yöntem kıyaslandığında, Bloch-Floquet
dalga analizi birim hücre için uygulanırken, azaltılmış özdeğer analizi periyodik yapısı
genişlemiş tipik hacim elemanları için uygulanmaktadır. Bertoldi ve çalışma arkadaşlarının
[2] makalelerinde belirttiği üzere, iki yöntemin de birbirine yakın sonuçlar gösterdiği
görülmektedir. Ayrıca, Ameen ve diğ. [3] çalışmalarında, basma gerinim değeri bilinen ve
periyodikliği tek hücreden daha geniş olan yapılar için basma gerilmesi-gerinim eğrilerini
inceleyerek yapını kararlılığının değiştiği yükleme değerini bulmuşlardır. Ayrıca yapıya ait
basma gerilmesi-gerinim değerlerini inceleyerek çatallaşmanın başladığı gerinim değerini
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hesaplamışlardır. Bu çalışmada benzer bir yol izlenerek mikro yapısı birden çok birim
hücreden oluşan yapılar için kararlılık analizleri yapılmıştır.
Eldeki çalışmaya konu olan Elektro-Aktif Polimerler (EAP), elektrik alana maruz
bırakıldıklarında büyük şekil değiştirmeler gösteren polimerik malzemelerdir. Bu malzemeler
elektrik alan etkisinde, elektrik alana paralel olan yönde daralırken bu alana dik yönde
genişlerler [4]. Büyük şekil değişimlerinin yanı sıra hafiflik, düşük üretim maliyeti ve
endüstride bu malzemelerin çokça kullanılabilir oluşu elekro-aktif polimerlerin başlıca tercih
nedenleridir. Elektro-aktif malzemeler çoğunlukla sensörler, aktüatörler ve yapay kas üretimi
gibi robot endüstrileri için kullanılmaktadır [5]. Elektro-aktif polimerler iki kategoriye
ayrılabilir; Elektronik Elektro-Aktif Polimerler (EEAP) ve İyonik Elektro-Aktif Polimerler
(İEAP). EEAP’de, Coulomb kuvvetleri etkili bir parametre iken, iyonların difüzyonu
İEAP’nin elektriksel davranışının ana mekanizmasıdır. İyonların difüzyonu ile
deformasyonun gerçekleşmesi deformasyonun Coulomb kuvvetleriyle gerçekleşmesinden
daha yavaş olduğundan EEAP daha yaygın olarak kullanılmaktadır. EEAP’nin malzeme
tepkileri, elektro-mekanik bağlaşık denklemler ve doğrusal olmayan deformasyonlar
kullanılarak çözülebilir. Momentumun korunumu yasasından elde edilen türevsel mekanik
denklemi ile Maxwell denklemleri olarak da bilinen elektro-manyetik denklemlerinden elde
edilen türevsel elektrik denklemi birlikte elektro-mekanik bağlaşık bir denklem sistemini
oluştururlar. Bu iki türevsel denklem, Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) kullanılarak konumsal
uzayda ayrıklaştırılabilirler. Ayrıklaştırma sonucunda oluşan denklem sistemi doğrusal
olmayan denklemleri içerdiği için doğrusallaştırma (linearization) yapılması gerekir.
Doğrusallaştırma sonucu doğrusal olmayan denklem sistemi Newton metodu kullanılarak
tekrarlı bir biçimde çözülebilir hale gelir. Bağlaşık problemler birleşik (monolithic) veya
çapraz (staggered) yöntemlerle çözülebilirler. Her iki yöntemde de birbirine çok yakın
sonuçlar elde edildiği fakat ayrık yöntemde denklem sisteminin çözümü için gerekli sürenin
daha kısa olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada elektro-aktif polimer malzemeler için bağlaşık elektro-mekanik denklemler
SEY kullanılarak ayrıklaştırılarak çözülecek; mikro yapısı birden çok birim hücreden oluşan
yapılar için mikroskobik kararlılık analizleri yapılacaktır. Bu analizlerde elektro-mekanik
etkileşimin EAP’nin kararlılık davranışları üzerine etkisi incelenecektir.
ALAN DENKLEMLERİ
Eldeki bağlaşık elektro-mekanik problemi tanımlayan türevsel denklemleri sunmadan önce bu
denklemlerin bağlı olduğu alan büyüklüklerini tanımlamak yerinde olacaktır. EAP’nin
bağlaşık elektro-mekanik çapraz etkilerinin modellenmesinde elektrik ve mekanik etkiler
altında meydana gelecek olan şekil değiştirmelerin büyük olacağı kabul edildiğinden
kinematik büyüklük olarak deformasyon gradyanı FX ,t  kullanılacaktır.
Buna göre, cismin referans konumunda, X koordinatlarına sahip malzeme noktalarının
t  + anındaki yer değiştirme vektörü uX ,t  ile gösterilsin. Elektrik denklemlerinin
oluşturulması için kullanılan büyüklük ise elektrik potansiyeli  X, t  olarak tanımlanır. Bu
durumda elektro-aktif polimerlerin t  + anındaki yerel elektro-mekanik durumu

Durum := uX ,t ,  X ,t 

(1)

şeklinde ifade edilir. Özgül Helmholtz serbest enerjisi bu durum değişkenlerinin gradyanları
cinsinden ifade edilebilir.
ˆ g; F, e 
ΨΨ

(2)

21. Ulusal Mekanik Kongresi

537

Dal1 ve Göktepe2

Denklem 2’de kullanılan e   x elektrik alan vektörünü, F   X u  1 deformasyon
gradyanını, g ise metrik tensörü temsil etmektedir. Elektro-mekaniğin ana denge denklemleri,
Faraday yasası ve doğrusal momentumun korunumu ile açıklanmaktadır. Bunlardan doğrusal
momentumun korunumu yarı durağan, diğer bir ifade ile eylemsizlik etkilerinin ihmal
edildiği, koşullarda Euler konumu (Eulerian setting) için





div J 1 τ + ργ = 0

(3)

denklemi ile gösterilebilir. Burada J = det F  deformasyon gradyanının determinantını, ρ öz
kütleyi, τ Kirchhoff gerilme tensörünü, σ = J 1 τ Cauchy gerilme tensörünü, γ ise birim
kütle için tanımlanmış cisim kuvvetini göstermektedir. Maxwell denklemleri içerisinde Gauss
Yasası’na göre, elektrik yer değiştirme vektörünü ( d ) içeren türevsel denklem
divd  = 0

(4)

olarak ifade edilebilmektedir. Elektrik yer değiştirme vektörü ile elektrik alan vektörü
arasındaki bağıntı, polarizasyonun etkili olmadığı durumlar için

d = ε 0 e = ε 0  x 

(5)

şeklinde ifade edilebilir. Burada ε 0 vakum elektriksel geçirgenlik sabitini ifade etmektedir.
Bu sabitin büyüklüğü 8.54  1012 F/m kadardır. Elektrik denklemleri ve elektro-mekanik
etkileşimler için Dorfmann ve Ogden’in [6] çalışmaları esas alınmıştır.

BÜNYE DENKLEMLERİ
Doğrusal momentumun korunumu ve Gauss Yasası denklemleri bünye denklemleri üzerinden
bağlaşıktır. Bu kısımda Helmholtz serbest enerjisinin farklı kısımları incelenecektir.
Helmholtz serbest enerjisi, bağlaşık elektro-mekanik etkileri dikkate alan farklı kısımlardan
oluşmaktadır. Bunlar sıkıştırılamayan malzemeler için, hacim değişiminden sorumlu mekanik
kısım (volumetric part), şekil değiştirmeden sorumlu mekanik kısım (isochoric part) ve
elektro-mekanik kısım olarak ayrıştırılabilir. Bu yüzden Helmholtz serbest enerjisi
ˆ vol  J   
ˆ iso g; F   
ˆ elmec g; J , e 
Ψ

(6)

şeklinde tanımlanabilir. Denklem 6’da gösterilen F  JF 1 3 izokorik deformasyon gradyanını
temsil etmektedir. Helmholtz serbest enerjisi ve durum denklemlerini kullanarak gerilme
tensörü ve elektrik yer değiştirme vektörü

τ=2

Ψ
g

d= 

Ψ
e

(7)

ifadeleri yardımı ile hesaplanabilir. Sadece mekanik, sadece elektrik ve bağlaşık elektromekanik modüller sırasıyla
c

mec

=4

2 Ψ
τ
=2
g  g
g

c

elec

=

2 Ψ
d
=
e e
e

c

elmec

=

τ
d
=2
e
g

(8)

şeklinde hesaplanabilirler. Böylelikle rijitlik matrisinin elemanları belirlenmiş olur. Jabareen
[7] çalışmasında, Helmholtz serbest enerji, sıkıştırılamayan malzemelerde elektro-mekanik
durum için Denklem 9’da verilen Model I’deki gibi tanımlamıştır. Hacimsel etkilerin önemli
olduğu elektro-mekanik durum için Steinmann ve Vu [8] Helmholtz serbest enerjiyi Denklem
12’de ifade edilen Model II’deki gibi göstermişlerdir.
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Model I:

ˆ I g; F, e  =  J 2  1  2ln  J  + μ J  2 / 3 b : g  3  1 Jε ε g 1 : e  e 
ΨI = Ψ
0 r
2
4
2









(9)

Denklem 9’daki εr bağıl geçirgenlik (relative permittivity) olarak tanımlanıp, deformasyona
bağlı olarak ifade edilmiştir [7]. Bağıl geçirgenlik kısaca şu şekilde gösterilebilir.
εr = c0 1+ c1 b : g  3

(10)

Bu bilgiler ışığında, Denklem 7’deki gibi Kirchhoff gerilme tensörü ve Kirchhoff tipi elektrik
yer değiştirme vektörü
τ=









 2
1
J  1 g 1 + μJ 2 / 3 b  Jε0 ε r g 1 : e  e g 1  Jε0 c0 c1 g 1 : e  e b + Jε0 ε r e  e
2
2





(11)

d = Jε0 εr g e
1

olarak hesaplanabilir.
Model II:
Ψ II g; F, e  


2

b : g  3   lnJ    lnJ 2

2
1
  b : e  e    g 1 : e  e    m Jg 1 : e  e 
2

(12)

Denklem 12’de gösterilen Helmholtz serbest enerjisinde elektro-mekanik kısım için bağıl
geçirgenlik katsayısı ε m olarak gösterilmiştir ve bu katsayı Model I’dekinden farklı olarak
deformasyona bağlı değildir.
Standart Galerkin SEY hemen hemen sıkıştırılamayan (quasi-incompressible) malzemeler için
kullanıldıklarında hacimsel kilitlenmelere (volumetric locking) sebep olduğundan dört alanlı
formülasyon (four-field formulation/Q1P0 formulation) yoluyla varyasyonel bir biçimde
ayrıklaştırılacaktır. Buna göre birim hacimdeki potansiyel enerji yoğunluğu
Π=

  Ψ D + pJ  D + Ψ g; F + Ψ
vol

iso

elmec

g , J,e  dV  Π ext

(13)

B0

olarak ifade edilir. Denklem 12’te bahsi geçen D genleşmeyi, p ise basıncı temsil
etmektedir. Yer değiştirme vektörleri elemanların düğüm noktalarında doğrusal ara değer
hesabıyla (linear interpolation) çözümlenirken, genleşme ve basınç değerleri aynı düğüm
noktalarında sabit ara değer hesabıyla bulunurlar. Birim hacimdeki potansiyel enerji
yoğunluğunun minimizasyonu yoluyla Galerkin ifadesi aşağıdaki gibi elde edilir.
δΠ = G =

 δDΨ   p + δpJ  D + g φ  :  pJg
vol '

x

1





+ τ iso + τ elmec + d  L δφ e dV

B0

(14)

Euler konumunda bulunan bir vektörün veya tensörün varyasyonel değişimi veya
doğrusallaştırılması sırasında Lie türevlerine ihtiyaç vardır. Bu sebeple Euler konumunda
bulunan elektrik alan vektörünün Lie türevi Denklem 13’te L δφ e olarak gösterilmiştir. Dört
Alanlı SEY ile ayrıklaştırılan elektro-mekanik bağlaşık denklemleri hâlâ doğrusal
olmadığından, doğrusallaştırma uygulanarak denklem sistemi Newton yöntemiyle tekrarlı
(iterative) olarak çözülebilir.
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(15)

d  d  K 1  R

Yukarıda bahsi geçen K , doğrusallaştırma için oluşturulmuş rijitlik matrisini, R ise doğrusal
olmayan artık (residual) vektörünü temsil etmektedir. d bütün düğüm noktalarındaki her bir
serbestlik derecesine ait çözüm değerlerini içeren vektörü temsil etmektedir.
Bu çalışmada elektro-aktif polimerlerin kararlılık analizleri yapılacağından sınır koşulları hem
yer değiştirme vektörü için hem de elektrik potansiyeli için verilecektir. Bu sayede, verilen
elektrik potansiyelleri için yapının kararlılık davranışındaki değişimler incelenecektir.
SAYISAL SONUÇLAR
Elektro-aktif polimerlerin kararlılık analizleri inceleneceğinden, bağlaşık elektro-mekanik
davranış için oluşturulan modeller ile sadece mekanik zorlamalar ile geometrik kararlılığı
değişen modellerin doğrulaması çeşitli kaynaklardaki sonuçlar için yapılmıştır.
Dört Alanlı Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Çözülen Bükülen Aktüatör (Model
I)
Helmholtz serbest enerjisi Model I’deki gibi olan VHB 4910 malzeme için malzeme değerleri
Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1: Model I’in malzeme katsayıları
Katsayı

Değer

Birim

 (Hacim Modülü)

13.5

MPa

μ (Kesme Modülü)

13.5

kPa

ε0 (Boşluk Elektrik Geçirgenlik Katsayısı)

8.854

N/MV 2

c0 (Bağıl Geçirgenlik Malzeme Katsayısı 1)

4.68

-

c1 (Bağıl Geçirgenlik Malzeme Katsayısı 2)

-0.0105

-

Çizelge 1’deki malzeme katsayılarına göre yatay orta yüzeyine deformasyonla uyumlu
elektrotlar geçirilerek oluşturulan model, Şekil 1’de gösterilmiştir. Sonuçlar Jabareen’in [7]
çalışmasındaki sonuçlarla uyumludur. Verilen elektrik potansiyelleri sonucunda oluşan
deformasyonlar Şekil 2’deki gibidir.

Şekil 1: Jabareen [7] geometrik model
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Δ= 0kV

Δ = 1.55kV

Δ = 3.1kV

Δ= 4.65kV

Δ= 6.2kV

Şekil 2: Farklı elektrik potansiyel fark değerleri için eğilen aktüatörün şekil değiştirme fazları
Şekil 2’deki sonuçlara ek olarak Şekil 1’de belirtilen A(20mm,5mm,1mm) noktası için
normalleştirilmiş yatay ve düşey yer değiştirme vektörlerinin verilen elektrik potansiyellerine
göre değişim grafiği Şekil 3’de gösterilmektedir.

Şekil 3: Cisim üzerindeki A noktasının sırasıyla yatay ve düşey yönlerdeki normalleştirilmiş
yer değiştirme değerlerinin normalleştirilmiş elektrik potansiyellerine göre değişim grafiği
Şekil 3’deki değerler Jabareen’in [7] çalışmasıyla kıyaslanarak verilmiştir.
Doğrusal Olmayan Elektro-Elastisite (Model II)
Bu kısımda doğrusal olmayan elektro-elastisite için standart Galerkin SEY kullanılarak
çözüm yapılmıştır. Bunun için, Vu ve Steinmann’ın [8] çalışmalarındaki sonuçlar elde
edilmeye çalışılmıştır. Helmholtz serbest enerjisi Model II’deki gibi tanımlanmıştır.
Denklem 12’de gösterilen b sol Cauchy-Green (left Cauchy-Green) deformasyon tensörünü
temsil etmektedir. Aynı denklemdeki Helmholtz serbest enerjisinde görülen  m bağıl
geçirimlilik katsayısıdır. Bu katsayı ilk örnekteki tanımdan farklı olarak deformasyona bağlı
değildir. Model II’deki malzeme katsayıları Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2: Model II’nin malzeme katsayıları
Katsayı

Değer

Birim

 (Lame Katsayısı)

0.06

MPa

μ (Kesme Modülü)

0.05

kPa

ε0 (Boşluk Elektrik Geçirgenlik Katsayısı)

8.854

N/MV 2

 (Malzeme Katsayısı 1)

0.2 0

N/MV 2

 (Malzeme Katsayısı 2)

2 0

N/MV 2

εm (Bağıl Geçirimlilik Katsayısı)

5 0 ,1000 0 

N/MV 2
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Çizelge II’de verilen malzeme katsayıları kullanılarak oluşturulan modelden alınan sonuçlar
Vu ve Steinmann’ın [8] çalışmalarındaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Kararlılık
analizler için kullanılacak malzeme modeli Model II’deki gibi olacaktır.
Mekanik Basma Gerinimi Altında Periyodik Mikroyapılı Malzemelerin Kararlılık
Değişimi
Eldeki çalışmaya konu olan periyodik yapılı malzemelerin belirli kritik basma yükleri altında
ilk periyodik görünümlerini kaybettikleri gözlemlenmiştir. Bunun temel nedeni yapının
geometrik kararlılığının değişmesidir. Buna göre, Ameen ve diğ. [3], ilk geometrik yapısı
Şekil 4(a)’daki gibi olan yapının geometrik kararlılığının değişimini incelemişlerdir. Şekil
4(b-d)’de ise üst tarafından düşey yönde bastırılarak deformasyona maruz bırakılmış
geometriler gösterilmektedir. Yapıya ait malzeme modeli Model III’teki gibidir.
(b)

(a)

(d)

(c)

Şekil 4: Basma gerinimi altında mikro yapısı periyodik olan yapıların farklı düşey yükleme
değerleri için şekil değiştirme halleri
(a)

u
u
u
u
 0.005 , (b)  0.038 , (c)  0.046 , (d)  0.075
L
L
L
L

Model III:

Geometrik kararlılık analizleri için Ameen ve diğ. [3] aşağıdaki gibi bir enerji fonksiyonunu
kullanmıştır.
ˆ III g, F  = c b : g  3c b : g  32  2c ln J     J  12
Ψ III = Ψ
1
2
1
2

(16)

Denklem 16’ya ait malzeme katsayılarının değerleri Çizelge 3’te verilmektedir.
Çizelge 3: Model III için malzeme katsayıları
Katsayı

Değer

Birim

 (Hacim Modülü)

55

MPa

c1 (Mooney-Rivlin Malzeme Katsayısı 1)

0.55

MPa

c 2 (Mooney-Rivlin Malzeme Katsayısı 2)

0.3

MPa

Eldeki veriler doğrultusunda, Ameen ve diğ.’nin [3] basma gerilmesi-gerinim sonuçları ile
hesaplamalar Şekil 5(a)’daki gibi kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlar benzerlik
göstermektedir.
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(a)

(b)

Şekil 5: Şekil 4'teki geometri için (a) Model II’ye ait basma gerilmesi-gerinim grafiği ile
Ameen ve diğ.’nin [3] sonuçlarının kıyaslanması, (b) Sadece mekanik zorlamalar ve
elektromekanik zorlamaların karşılaştırılması
Buna göre, bağlaşık elektromekanik etkilerin göz önünde bulundurulduğu EAP’ye ait
kararlılık davranışı incelenmiştir. Şekil 4’teki yapı için hem elektrik hem mekanik sınır
koşulları verilmiş olup bünye denklemleri Model II’deki gibi seçilerek sadece mekanik ve
elektro-mekanik etkiler araştırılmıştır. Bu doğrultuda yapının yan kenarlarına elektrik
potansiyelleri uygulanmıştır (   6 kV ). Bununla birlikte mekanik zorlamalar etkisinde,
yapının geometrik kararlılığında değişmeler meydana geldiği görülmüştür. Elde edilen
bulgular Şekil 5(b)’deki gibi olup bağlaşık elektromekanik etkiler altında yapının şekil
değiştirmesi Şekil 6’da gösterilmiştir.
Elektrik alanı varlığında, basma gerilmesi-gerinim grafiğindeki kırılma değeri verilen
potansiyel farkın büyüklüğüne göre değişmektedir. Uygulanan elektrik alanı kritik yük
değerinin ve bu yüke karşılık gelen gerinim değerinin artmasına, yani kritik noktanın
ötelenmesine neden olmuştur. Öbür yandan, kritik yük sonrasındaki örüntü değişmemiştir.
(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 6: Basma gerinimi ve yatay elektrik alan altında mikro yapısı periyodik olan yapıların
farklı düşey yükleme değerleri için şekil değiştirme halleri
(a)

u
u
u
u
 0.005 , (b)  0.038 , (c)  0.046 , (d)  0.075
L
L
L
L
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SONUÇLAR

Elektro-Aktif Polimerler (EAP) elektrik alanı varlığında deforme olabilen, yokluğunda ise
eski şekillerine tamamen geri dönebilen akıllı malzemelerdir. EAP’den üretilen boşluklu
mikro yapıya sahip periyodik yapıların bağlaşık elektromekanik yükler altında davranışlarını
bütünüyle anlayabilmek için elektromekanik etkiler ve kararlılık analizleri ayrı ayrı
gerçekleştirilmiştir. Buna göre, yapı elektromekanik etkiler altında kritik gerilme kapasitesini
arttırmaktadır. Bu yapı oluşan veya oluşturulan elektrik alanı doğrultusunda rijitlik
göstermektedir. Bu tür malzemelerin üretimi ile çeşitli tasarımlar sonucu farklı mühendislik
uygulamalarında kullanılması öngörülmektedir.
KAYNAKLAR

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

544

P. Vukusic, J. R. Sambles, Erratum: Photonic structures in biology, Nature. 424(2003)
852–855.
K. Bertoldi, M. C. Boyce, S. Deschanel, S. M. Prange, T. Mullin, Mechanics of
deformation-triggered pattern transformations and superleastic behavior in periodic
elastomeric structures, Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 56(2008) 26422668.
Ameen, M. Mohammed, et al. "Size effects in nonlinear periodic materials exhibiting
reversible pattern transformations." Mechanics of Materials. 124 (2018) 55-70.
D. Zäh, C. Miehe, Multiplicative electro-elasticity of electroactive polymers accounting
for micromechanically-based network models. Computer Methods in Applied Mechanics
and Engineering.
Y. Bar-Cohen, Q. Zhang, Electro-active polymer actuators and sensors. MRS Bull. 33
(2008) 173-181
Dorfmann, Luis, and Ray W. Ogden, Nonlinear theory of electroelastic and
magnetoelastic interactions. Boston, MA: Springer US, 2014.
Jabareen, Mahmood. "On the modeling of electromechanical coupling in electroactive
polymers using the mixed finite element formulation." Procedia IUTAM. 12 (2015) 105115.
P. Steinmann, D. K. Vu, Computational challenges in the simulation of nonlinear
electroelasticity, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 19 (2012)
199–212.

21. Ulusal Mekanik Kongresi

21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
02 - 06 Eylül 2019, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

IMPLICIT NUMERICAL INTEGRATION OF PLASTICITY MODEL FOR
GEOMATERIALS
Bahar Ayhan1, Adnan Ibrahimbegovic2
1
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
2
Université de Technologie de Compiègne - Alliance Sorbonne Université, Compiègne
ABSTRACT
The mechanical constitutive behavior of geomaterials is very complex, involving pressuresensitive yielding, differences in strength in triaxial extension vs. compression, the
Bauschinger effect, dependence on porosity, and non-associated flow, inherent and induced
anisotropy, void ratio dependency, cyclic phenomena, time dependence and many others. It is
clear that a generalized model for this type of material based on elastoplasticity needs the
assumption of strong expressions of yield surfaces and plastic potentials in principal stress
space as well as generalized hardening laws. Capturing these behaviors necessitates the use of
fairly complicated non-linear material models. The object of this work is the definition of a
generalized constitutive model for geomaterials, based on elastoplasticity. This paper
develops an efficient return mapping algorithm for implicit integration of general isotropic
elastoplastic constitutive equations. We should indicate that among the return mapping
methods the fully implicit backward Euler difference scheme is the predominant, due to its
properties of stability and accuracy for large strain increment. The return mapping algorithm
associated with the representation is obtained in principal space and dimensions of the
problem are reduced from six down to three. The explicit computation of the principal
directions and the transformation of the coordinates from the principal reference frame to the
global reference frame are omitted. In addition, the matrix which needs to be inversed often
takes the simple form. Therefore, the algorithm is made more efficient. Finally, we perform
some numerical simulations to demonstrate convergence of the developed model
Keywords: Inelastic material behavior, geomaterials, implicit integration
ÖZET
Jeomateryallerin (yer malzemeleri) mekanik bünye davranışı çok karmaşıktır, basınca duyarlı
akma, üç eksenli uzamaya karşı mukavemet, sıkıştırma, Bauschinger etkisi, gözenekliliğe
bağımlılık ve ilişkili olmayan akış, içsel ve indüklenmiş anizotropi, boşluk oranı bağımlılığı,
siklik içeren çok karmaşıktır. fenomenler, zamana bağımlılık ve diğerleri. Elastoplastisiteye
dayanan bu tür bir malzeme için genelleştirilmiş bir modelin, ana gerilme uzayında ve
genelleştirilmiş sertleştirme yasalarında güçlü verim yüzeyleri ve plastik potansiyel
ifadelerinin varsayımını gerektirdiği açıktır. Bu davranışları yakalamak oldukça karmaşık
doğrusal olmayan malzeme modellerinin kullanılmasını gerektirir. Bu çalışmanın amacı,
elastoplastisiteye dayanan jeomateryaller için genelleştirilmiş bir kurucu modelin
tanımlanmasıdır. Bu makale, genel izotropik elastoplastik yapısal denklemlerin örtük
entegrasyonu için etkili bir dönüş haritalama (return mapping) algoritması geliştirmektedir.
Dönüş haritalama yöntemleri arasında tamamen kapalı geriye dönük Euler fark şemasının,
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büyük gerilme artışı için kararlılık ve hassasiyet özellikleri nedeniyle baskın olduğunu
belirtmeliyiz. Temsil ile ilgili geri dönüş haritalama algoritması asal uzayda elde edilir ve
problemin boyutları altıdan üçe düşürülür. Asal doğrultuların açıkça hesaplanması ve
koordinatların asal referans çerçevesinden global referans çerçevesine dönüştürülmesi ihmal
edilmiştir. Ek olarak, ters çevrilmesi gereken matris çoğu zaman basit şekli alır. Bu nedenle,
algoritma daha verimli hale getirilir. Son olarak, geliştirilen modelin yakınsaklığını göstermek
için bazı sayısal simülasyonlar gerçekleştiriyoruz.
Anahtar kelimeler: yer malzemesi, elastik olmayan davranış, imlisit integrasyon
INTRODUCTION
The mechanical constitutive behavior of geomaterials is very complex, involving pressure
sensitive yielding, differences in strength in triaxial extension vs. compression, the
Bauschinger effect, dependence on porosity, and non-associated flow, inherent and induced
anisotropy, void ratio dependency, cyclic phenomena, time dependence and many others. It is
clear that a generalized model for this type of material based on elastoplasticity needs the
assumption of strong expressions of yield surfaces and plastic potentials in principal stress
space as well as generalized hardening laws. 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
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. First, a modified J2-flow theory is
proposed which imitates through a non-associative flow rule the effects induced by the
presence of a comer at the loading point on the yield surface, as assumed in J2-corner theories
in the study of Simo 1987. Stoughton and Yoon have proposed a model based on the nonassociated flow rule that adopted Hill's quadratic yield function. They describe the evolution
of flow stress directionality using Hill48 quadratic yield function, based on the non-associated
flow rule where the yield function and the plastic potential are the same type of function but
their material parameters are different. Recently, Safari et al. has proposed a model based on
the non-associated flow rule that adopted Barlat's [11] yield function. Moreover, researchers
have been studied different kind of analysis for these problems. In the work of Kim et al.
full-field measurement technique combined with the virtual fields method was utilized to
characterize the post-necking behavior of thin sheet. Coppieters et al. [12] presented another
method to study post-necking behavior of sheet metal that’s meaningful advantage is the
minimization of the discrepancy between the internal and external work in the necking zone
during a tensile test. Both of these method is strongly sensitive on the approximately yield
function used to describe the plastic yielding behavior of material. The model proposed by
Oya et al. [14] is based on the non-associated flow rule with arbitrary order function for both
the yield and plastic potential functions to observe the fracture prediction analysis Coombs
and Crouch [16] presented an analytical backward Euler stress integration for a volumetrically
non-associated pressure-sensitive materials based on a modiﬁed Reuleaux triangle. The
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proposed analytical solution is faster than standard numerical backward Euler algorithm. Ortiz
and Simo [17] developed a new class of integration algorithms based on the ‘‘cutting-plane’’
approach. However, the approach has no clear physical meaning in the deformation path
viewpoint. In this paper, we develop a return mapping algorithm in three dimensional space.
This work is based on the general representation of the constitutive equations for isotropic
elastoplastic material.
FORMULATION
In the non-associated flow rule, the yield criterion to define anisotropic yield stresses is
described by
p
p
 p (, qiso
, α) = f (σ - α ) - qiso
( p )

dε p = d 

p

(1)

¶g
¶ (σ - )

p
dwiso   σ  α  : dε p  qiso
d p  q pot d 

(2)
p

(3)

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.

( )= 0

(4)

g σ  α 
f σ  α 

(5)

g (σ - α ) - q pot 

d p
d

p



q pot
p
iso

q



p

Note that α is the same back stress shared by both yield (f) and potential (g) function, which
are first order homogeneous functions.
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. (2)into Eq. (6) then,

f σ  α  p 
g
dσ  Ce  dε 
d 
 σ  α  g σ  α 



(7)

Yield criterion described in Eq.(1) results in by using consistency condition

¶q
¶f
: d (σ - α ) - isop d  p =
¶ (σ - α )
¶
é æ
ù ¶q
f (σ - α ) p ¶g ö÷ ¶α
¶f
÷÷ - p d  p ú - isop d p = 0
d
=
: êêCe çççdε ú ¶
g (σ - α )
¶ (σ - α ) ëê èç
¶ (σ - α )÷ø ¶
ûú

(8)

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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 (σ, u) = ò  e (ε e ) + d (ε d , D)d  -ò tud  - ò f v ud 






(9)

= ò {- e (σ ) -  d (σ, D) + σ : (s u - ε p )} d  - ò tud  - ò fv ud 






where the expressions of the elastic strain energy in terms of dual variables are defined as
follows;

 e (σ )   : ε e  12 ε e : C : ε e

(10)

and damage strain energy;

 d (σ, D)  12 σ : D : σ

(11)

At equilibrium, the minimal free energy condition is valid for the potential stationarity. We
subsequently obtain the two following equations:

 u    σ s u d     t u  d     fv u  d   0
u




(12)

  e  d



  s u  ε p  σd   0
 σ   
σ
σ
σ



The first of Equation (12) can be easily seen as the weak form of equilibrium equation. The
second of Eq. (5) leads us towards the weak form of the decomposition of total strain.
We use a hybrid stress finite element method in order to approximate the unknown fields, the
displacement u and the stress σ. Considering an element  e of the finite element mesh of
    e , we provide the following approximation for the unknown fields:
e1

uh

e

 N( x)d e (t ) , σ e  S( x)β e (t )

(13)

where N is a displacement field interpolation function constructed from usual isoparametric
approximation for two dimensional elements and S is the stress interpolation function. β is
nodal stress and d is the nodal displacement for the finite element simulation. Thus, equations
(12) can be rewritten in an explicit form by using the interpolation functions:

 d

e

eT

BT Sβ e d  e    d eT NT td  e    d eT NT fv d e  0
e

e

eT T
e
e
e
  β S (Bd  εˆ (β ))d   0

e

Because the equations (7)1 and (7)2 hold for any and, we obtain;
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G T β e (t ) 

 N f d   N
T

e

T

v



td  e 0



e

e

(15)

Gd e (t )   ST εˆ (β e )d e 0
e

where G = ò ST Bd  . The problem of finite element approach is governed by equation (15).
Applying Newton iterative procedure for solving the nonlinear set of equations in (8) yields
the following residuals:
rde (d en 1 )  G T β en 1 

 N f d   N
T

e

e

re (β en 1 )  Gd en 1 

T

v

t d e

(16)

e

p
nd1  e
1
T
e
p
p  n 1 
e
d




S
C
Sβ
ε
D
(
Sβ
)
(
)  d  (17)


 n
n 1
n
n 1 
n 1
n 1
e 


σ
σ
1
1


n
n





Where C and D are the fourth order elasticity tensor and compliance tensor, respectively.
Displacement field is given for stresses obtained from the element level computation and the
values of internal state variables provided by the local iterative procedure described in the
next subsections for both plasticity and damage model in order to check the convergence.
The Newton equation for rde is solved;
rde ( j 1)  rde ( j )  D( j ) (rde )d e ( j )  0

β e ( j )  e ( j )
D( j ) (rde )d e ( j )   G T
d  K e ( j ) d e ( j )
e 
d 


(18)

Finally, the structural tangent stiffness matrix and residual vector are obtained by the classical
finite element procedure. We have a residual function obtained previously,
rde (d en 1 )  G T β en 1 

 N f d   N
T

e

v

e

T

t d e

e

Applying Newton-Rapson iteration procedure on re ( k 1)  re ( k )  D( k ) (re β e ( k ) )  0 yields
finally the updated stress vector  e ( k 1)   e ( k )   e ( k ) . Moreover, we have plastic and
damage criteria to check the internal state variables can be
2

 p
 p   p α  p   p  q p

:
:



σ
σ  α κ p α  q p   p


1


  2 p 
 and 
  0 (19)

σσ 



d
 d
 d   d
 d q d  d 
1 
:
:

D



σ
σ  σ
σ q d  d q d 

1

(20)
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To demonstrate the validity and numerical efﬁciency of the proposed method, a numerical
example is presented. We implement the proposed method in a Finite Element Analysis
Program (FEAP) by adding a subroutine UMAT.
The example refers to a problem of a square strip with a circular hole, subjected to increasing
extension in a direction perpendicular to the axis of the strip and a uniformly distributed load
over one surface of the strip in the thickness direction, see Fig. 1, which has the elastic
properties of the material;E = 30 GPa and v = 0.2.
Two-dimensional representation of associated and non-associated flow of studied models is
presented inFig.2

Figure 1. Strip subjected to increasing extension

Figure 2. Two-dimensional representaion of yields stress surfaces
RESULTS
A constitutive formulation based on the non-associated flow rule was developed considering
the isotropic-kinematic hardening mechanisms. An efﬁcient return mapping algorithm is
developed for implicit integration of general isotropic elastoplastic constitutive equations. The
consistent tangent operator is derived for the proposed algorithm in an efﬁcient, closed form
manner. It consists of two parts: one is the tangent operator consistent with the return
mapping in the principal stress direction and another reﬂects the changes in principal stress
directions with total applied strain. In addition, the matrix which needs to be inversed often
takes the simple form. The algorithm is made more efﬁcient.
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ABSTRACT
Nonlinear vibration analysis of functional graded material Euler-Bernoulli beam with variable
section is performed. Material properties vary along the beam according to the trigonometric
material gradient. The beam height and weight vary linearly. The nonlinear beam model is
analyzed and the forced vibration analysis of beam is utilized by using Perturbation and
Differential Quadrature Method (DQM). Linear and nonlinear natural frequencies and forced
frequency-response graphs are obtained.
Keywords: Functionally Graded Material, Euler-Bernoulli Beam, Perturbation Method,
Differential Quadrature Method, Forced Vibration Analysis.
ÖZET
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden imal edilmiş değişken kesitli Euler-Bernoulli
kirişinin titreşim analizi yapılmıştır. Malzeme özellikleri trigonometrik malzeme gradyanına
göre kiriş boyunca değişmektedir. Kiriş kesiti ise hem yüksekliği hem de genişliği lineer
olarak değişmektedir. Nonlineer kiriş modeli ele alınmış, Perturbasyon ve Diferansiyel
Kareselleştirme Metodu (DKM) kullanılarak kirişin zorlama altındaki durumu analiz
edilmiştir. Lineer ve nonlineer doğal frekansları, zorlamalı durumdaki frekans-tepki grafikleri
elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Euler-Bernoulli Kirişi,
Pertürbasyon Metodu, Diferansiyel Kareselleştirme Metodu, Baskın Rezonans Analizi.
GİRİŞ
FDM’ler, iki ya da daha fazla malzemeden meydana gelmektedir. Yüksek mukavemet,
hafiflik, ısıl izalasyon, titreşim sönümleme, sürtünme direnci gibi bazı avantajlı özelliklerin
elde edilmesi amaçlanmaktadır ve malzeme özellikleri belli bir doğrultuda bir fonksiyona
bağlı olarak değişmektedir [1-12 ].
Literatürde FDM’lerden imal edilmiş shell, plak, kiriş, panel, mikrokiriş, nanokiriş, nanorod
gibi yapılarla ilgili birçok çalışma yer almaktadır. Özellikle FDM kirişler birçok araştırmacı
tarafından ele alınmıştır. Euler-Bernoulli, Timoshenko ve yüksek mertebeden kiriş teorileri
olmak üzere başlıca kiriş teorilerine göre FDM kirişlerin lineer ve non lineer modelleri elde
edilmiştir [1-12]. FDM kirişlerde malzeme özelliklerinin kesit alanı boyunca, kiriş boyunca ve
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her iki yöndede olmak üzrere üç farklı doğrultuda değişimi dikkate alınmıştır. Farklı
yöntemlerle serbest ve zorlamalı titreşim analizleri yapılmıştır [1-12 ].
HAREKET DENKLEMİNİN İFADE EDİLMESİ
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden imal edilmiş değişken kesitli kirişin boyutsuz
nonlineer Euler-Bernoulli denklemi aşağıdaki şekildedir [10].
𝐺 𝑤

2𝐺 𝑤

𝐺 𝑤

𝜅
𝐺 𝑤
2

𝑚𝑤

3𝐺 𝑤 𝑤

𝜅𝐺 𝑤
𝑞

0

(1)

≪ 1 dır. 𝜅’nun
Burada 𝑥 yatay eksen, 𝑡 zaman, 𝑤 kirişin düşey yerdeğiştirmesi, κ
kirişin narinlik katsayısı ile ilişkili olan bu 1’den çok çok küçük boyutsuz katsayıyı fiziki
olarak anlamlı bir parametredir. Ayrıca diğer boyutsuz katsayılar [10];
𝐸 𝑥 𝐼 𝑥
𝐸𝐼

(2)

𝐸 𝑥 𝐴 𝑥

𝐸 𝑥 𝐴 𝑥
,
𝐸 𝐴

(3)

𝐺

𝜌 𝑥 𝐼 𝑥

𝜌 𝑥 𝐼 𝑥
,
𝜌 𝐼

(4)

𝑚

𝜌 𝑥 𝐴 𝑥

𝜌 𝑥 𝐴 𝑥
,
𝜌 𝐴

(5)

𝐺
𝐺

𝐸 𝑥 𝐼 𝑥

𝑞

𝑞𝐿
𝑟 𝐸𝐼

(6)

𝐸 ve 𝜌 kirişin başlangıç ucundaki malzemenin elastisite modülü ve yoğunluğu, 𝐴 ve 𝐼
kirişin başlangıç ucundaki kesitin alanı ve atalet momentidir. 𝑞 ve L sırasıyla dış zorlama ve
kiriş boyudur. Terimler üzerinde yer alan
işareti terimlerin boyutlu olduğunu
göstermektedir.
κ katsayısını perturbasyon parametresi 𝜀 olarak kabul ettiğimizde perturbasyon
parametresi yapay olarak denkleme eklenmemiş olur. Bu şekilde nonlineer terimler doğrudan
𝜀 mertebesinde yer almıştır. Ayrıca perturbasyon parametresi fiziki olarak anlamlı hale
gelmiştir. Baskın rezonans durumunda nonlineerliğin etkilerini ortaya koyabilmek için dış
zorlama 𝑞 yükü, genliği 𝑓 ve frekansı Ω olacak şekilde 𝜀 mertebesinde alınmıştır. Kirişin
gerçeğe daha yakın modelini elde edebilmek için 𝜀 mertebesinde 𝜇 sönüm katsayısına sahip
sönüm terimi eklenerek (1) ile verilen hareket denklemi aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir
[10]:
2𝐺 𝑤
𝐺 𝑤
𝑚𝑤 𝜀𝐺 𝑤
𝐺 𝑤
𝜀
(7)
𝐺 𝑤
3𝐺 𝑤 𝑤
𝜀𝜇𝑤
2
𝜀𝑓𝑐𝑜𝑠 Ωt
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ÇÖZÜM
Denklem (7) dördüncü mertebeden değişken katsayılı homojen olmayan kısmi diferansiyel
denklemdir. Bu denklemin analitik olarak çözümü her durumda yapılamaz. O halde bu
denklem nonlineer denklemlerin çözümü için literatüde en uygun yöntemlerden çok zaman
ölçekli metod ile yarı analitik olarak çözülecektir.
Çok zaman ölçekli metod hareket denklemine
𝑤 𝑥, 𝑡 aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir [13].
𝑤 𝑥, 𝑇 , 𝑇 ; 𝜀

direk uygulanacaktır. Çözüm fonksiyonu

𝑤 𝑥, 𝑇 , 𝑇

𝜀𝑤 𝑥, 𝑇 , 𝑇

⋯

(8)

Burada 𝑇
t ve 𝑇
𝜀𝑡 sırasıyla hızlı ve yavaş zaman ölçekleridir. Zamana bağlı türevlerin
perturbatif açılımları aşağıdaki şekildedir [13].
𝜕
𝜕𝑡
𝜕
𝜕𝑡

𝐷
𝐷

𝜀𝐷

⋯

2𝜀𝐷 𝐷

(9)
⋯

(8) ve (9)’da verilen açılımlar denklem (7)’de yerlerine yazılıp, 𝜀’a göre mertebelere ayrılırsa
her bir mertebe için aşağıdaki eşitlikler elde edilir.
𝑂 1 : 𝑚𝐷 𝑤
𝑂 𝜀 : 𝑚𝐷 𝑤

𝐺 𝑤

2𝐺 𝑤

𝐺 𝑤

0

(10)

𝐺 𝑤
2𝐺 𝑤
𝐺 𝑤
2𝑚𝐷 𝐷 𝑤
𝐺 𝐷 𝑤

1
𝐺 𝑤
2
𝑓𝑐𝑜𝑠 Ω𝑇

3𝐺 𝑤 𝑤

𝜇𝐷 𝑤

(11)

𝑂 1 mertebesi için çözüm önerisi aşağıdaki gibidir:
𝑤 𝑥, 𝑇 , 𝑇

𝐶̅ 𝑇 𝑒

𝐶 𝑇 𝑒

Ψ 𝑥

(12)

(12)’ü (10)’da yerine yazarsak aşağıdaki eşitliğin sınır şartları altında sağlanması gerekir.
𝐺 Ψ

2𝐺 Ψ

𝐺 Ψ

𝑚𝜔 Ψ

(13)

0

Basit–basit mesnet durumunda sınır şartları sırasıyla aşağıdaki gibi yazılır.
Ψ 0

Ψ 1

0 ve Ψ 0

Ψ 1

0

(14)

(13)’ün (14) ile verilen sınır şartları ile birlikte çözümünden kirişin lineer doğal frekansları ve
mod yapıları elde edilir. Denklem (13) dördüncü mertebeden değişken katsayılı lineer
homojen bir adi diferansiyel denklemdir ve çözümü Diferansiyel Kareselleştirme Metodu ile
yapılmıştır.
Bir Ψ 𝑥 fonksiyonunun tanım bölgesi 𝐻 tane ayrık noktaya ayrıştırılmış olsun. Tek boyutlu
Ψ 𝑥 fonksiyonunun birinci türevini 𝑥 (𝑖 1,2, … , 𝐻) noktalarında 𝐻 tane ayrık nokta için
göz önüne alırsak, 𝑖’inci noktada fonksiyon değerlerinin ağırlıklı lineer toplamı olan birinci
türev aşağıdaki gibi olur [14].
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𝑑Ψ 𝑥
𝑑𝑥

𝜁

(15)

Ψ 𝑥

Yüksek mertebe türevler ise [14],
𝑑 Ψ 𝑥
𝑑𝑥

𝜁

Ψ 𝑥 , 𝑖

(16)

1,2, … , 𝐻

şeklindedir. Burada 𝜉 türevin mertebesini göstermektedir. 𝜁 , 𝑖, 𝑗 1,2 … 𝐻, fonksiyonun
𝜉’inci türevinin 𝑥 noktasındaki değeri ile ilişkili ağırlık katsayılarıdır. Ağırlık katsayılarının
hesaplanabilmesi için gerekli bazı ilişkiler (17) – (21) denklemleri ile verilmiştir [14],
𝑀 𝑥

𝑥

𝑥

𝑀

𝑥

(17)

𝑥

𝑥 , 𝑖

(18)

1,2, … , 𝐻

,

𝑀 𝑥
𝑥 𝑥 𝑀

𝜁

𝑥

𝜁

,𝑖

𝑗; 𝑖, 𝑗

1,2, … , 𝐻

(19)

𝜁

,𝑖

1,2, … , 𝐻

(20)

𝜁

,𝑖

1,2, … , 𝐻

(21)

,

𝜁
,

Herbir ayrık nokta aşağıdaki bağıntı ile elde edilir.
𝑖
𝐻

𝑥

1
,𝑖
1

(22)

1,2, … , 𝐻

(17)–(22) ile verilen denklemleri (13)’de yerine yazarak aşağıdaki diskritize edilmiş denklem
elde edilir.
𝐺 𝑥

𝐺

𝜁

𝑥

Ψ 𝑥

𝜁

2𝐺 𝑥

Ψ 𝑥
𝑖

𝜁

Ψ 𝑥

𝜔 𝑚 𝑥 Ψ 𝑥

0 ,

(23)

1,2,3, … , 𝐻

Benzer şekilde (17)–(22) denklemleri sınır şartlarında yerlerine yazılarak diskiritize edilmiş
sınır şartları aşağıdaki şekilde elde edilirler :
Ψ 𝑥

0, ∑

𝜁

Ψ 𝑥

0

Ψ 𝑥

0, ∑

𝜁

Ψ 𝑥

0

21. Ulusal Mekanik Kongresi

(24a)
(24b)
555

Sınır1, Çevik2 ve Sınır3

𝑗 1 için Ψ 𝑥
0 ve 𝑗 𝐻 için Ψ 𝑥
0 olduğu için denklem (24)’de toplam
ifadelerinde 𝑗 2’den 𝑗 𝐻 1’e kadar alınmıştır. Denklem (24) ile verilen diskritize
edilmiş sınır şartlarından aşağıdaki eşitlikler elde edilir.
1
Γ

Ψ 𝑥

ΓΨ 𝑥

1
Γ

Ψ 𝑥

(25a)
(25b)

ΓΨ 𝑥

Buradan ki Γ, Γ ve Γ katsayıları basit–basit mesnet durumu için aşağıdaki gibi elde edilir.
Γ

𝜁

𝜁

,

𝜁

𝜁

Γ

𝜁

𝜁

,

𝜁

𝜁

𝜁

𝜁

Γ

𝜁

𝜁

,

(26a)
(26b)
(26c)

,
,

Basit–basit mesnet şartı için (25), (23)’de yerine yazılarak aşağıdaki cebirsel denklem sistemi
elde edilir.
𝐺 𝑥

𝜁

𝜁

𝜁

Γ

Ψ 𝑥

Γ

2𝐺 𝑥

𝜁

𝐺

𝜁

𝑥

Γ

𝜔 𝑚 𝑥 Ψ 𝑥

𝜁

Γ

𝜁

Γ

𝜁

Γ

Γ
𝜁

Γ
Γ

0 ,

𝑖

Ψ 𝑥

Ψ 𝑥

3, … , 𝐻

2

(27)

Elde edilen bu denklem sisteminin basit çözümden farklı bir çözüme sahip olabilmesi için
denklem sisteminin katsayılar determinantının sıfıra eşit olması gerekir. Katsayılar
determinantının sıfıra eşitlenmesi ile 𝜔 ’e bağlı cebirsel bir denklem ve bu denklemin
köklerinden de 𝜔 doğal frekanslar elde edilmiştir. 𝜔 ’ler denklem sisteminde yerlerine
yazılarak Ψ mod yapılarını veren şekil fonksiyonları da elde edilmiştir.
Problemin nonlineer kısmının çözümüne devam edersek, (12) ile verilen çözümü 𝑂 𝜀
mertebesinde yerine yazarsak aşağıdaki eşitlik sağlanmalıdır.
𝑚𝐷 𝑤
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𝐺 𝑤

2𝐺 𝑤
𝐺 𝑤
2𝑚𝐷 𝐷 𝐶 𝑒
𝑘𝑒 Ψ
𝐺 𝐷 𝐶 𝑒
𝑘𝑒 Ψ
1
𝐺 𝐶 𝑒
3𝐶 𝐶̅ 𝑒
𝑘𝑒 Ψ
2
3𝐺 𝐶 𝑒
3𝐶 𝐶̅ 𝑒
𝑘𝑒 Ψ Ψ
𝑓
𝑖𝜇𝜔 𝐶 𝑒
𝑘𝑒 Ψ
𝑒
𝑒
2
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(28)’in çözülebilirlik şartını sağlayan bir çözümünün olması gerekir. Çözülebilirlik şartı ise
seküler ve seküler olmayan terimlerin ayrıştırılması ile belirlenir. O halde 𝑂 𝜀
mertebesindeki denklemin çözümünü aşağıdaki şekilde önerelim [13].
𝑤 𝑥, 𝑇 , 𝑇

Λ 𝑥, 𝑇 , 𝑇

𝜓 𝑥, 𝑇 𝑒

𝑘𝑒

(29)

Burada 𝜓 çözümün seküler terimlerle ilgili kısmı, Λ 𝑥, 𝑇 , 𝑇 seküler olmayan terimlerle
ilgili kısmıdır. (29) ile verilen çözüm (28)’de yerine yazlır ve gerekli matematiksel
işlemlerden sonra düzenlenirse aşağıdaki eşitlik elde edilir.
𝜔 𝑚𝜓

𝐺 𝜓

2𝐺 𝜓
𝐺 𝜓
2𝑚𝐷 𝐷 𝐶 𝑒
𝑘𝑒 Ψ
𝐺 𝐷 𝐶 𝑒
𝑘𝑒 Ψ
1
𝐺 𝐶 𝑒
3𝐶 𝐶̅ 𝑒
𝑘𝑒 Ψ
2
3𝐺 𝐶 𝑒
3𝐶 𝐶̅ 𝑒
𝑘𝑒 Ψ Ψ
𝑓
𝑖𝜇𝜔 𝐶 𝑒
𝑘𝑒 Ψ
𝑒
𝑒
2

(30)
𝑆𝑂𝑇

Aynı şekilde çözümü sınır şartlarında da yerine yazarsak basit–basit mesnet şartı için sınır
şartları aşağıdaki eşitlikleri elde ederiz.
𝜓

0

𝜓

0 ve 𝜓 0

1

𝜓 1

(31)

0

Artık burada zorlama frekansı ile lineer doğal frekans arasındaki ilişki önem kazanmaktadır.
Zorlama frekansı lineer doğal frekanslardan birine yaklaşık olarak eşit ise Ω’yi aşağıdaki
şekilde yazabiliriz.
Ω

𝜔

𝜀𝜎

(32)

burada 𝜎 düzeltme parametresidir. (32) ile verilen frekans değerini (30)’da yerine yazar ve
seküler terimleri ayıklarsak, zorlamalı titreşim için çözülebilirlik şartını aşağıdaki şekilde elde
ederiz [13].
𝐷𝐶

𝐾

𝑖𝐾

𝐶

1
𝑖 𝐹𝑒
2

𝑖𝐾 𝐶 𝐶̅

0

(33)

Burada
𝜔
2

𝐾
𝐾
𝐾

𝐺 Ψ

3
4𝜔

1
2

𝐺 Ψ Ψ 𝑑𝑥
𝑚Ψ 𝑑𝑥
𝜇 Ψ 𝑑𝑥

(35)

𝑚Ψ 𝑑𝑥
𝐺 Ψ Ψ

Ψ 𝑑𝑥

𝑚Ψ 𝑑𝑥
𝐹

1
2𝜔

(34)

(36)

𝑓 Ψ 𝑑𝑥
𝑚Ψ 𝑑𝑥

(37)

dir. Karmaşık genliğin polar formu aşağıdaki şekildedir.
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1
(38)
𝑐 𝑇 𝑒
2
Denklem (38), (33)’de yerine yazılırsa, gerçel ve sanal kısımlar ayrıştırılarak aşağıdaki
genlik–faz modülasyon denklemleri elde edilir.
𝐶

𝐷𝑐

𝜎 𝑇

𝐹 sin 𝛾

𝐾
𝑐
4
𝛽 şeklinde tanımlanmıştır.
𝑐 𝜎

Burada 𝛾

𝐾 𝑐

𝑐 𝐷𝛾

𝐾 𝑐

(40)

0
𝐹 cos 𝛾

0

(41)

Titreşim hareketinde geçiş bölgesinden sonra gelen ve titreşime ait genlik ve faz
parametrelerinin yeterli bir süre geçtikten sonra sabitlendiği bölgeye düzgün rejim bölgesi
denir. Düzgün rejim çözümlerini elde etmek için genlik ve fazın sabit olduğu, yani
türevlerinin sıfır olduğu durum alınmalıdır. Dolayısıyla düzgün rejim çözümü elde etmek için
𝐷𝑐
𝐷𝛾
0 olmalıdır, böylece
𝜎

𝐾
𝑐
4

𝐾

𝐹
𝑐

𝐾

(42)

olarak elde edilir. Denklem (42)’den baskın rezonans frekans–tepki grafikleri elde edilecektir.
Baskın rezonans durumunda sistem kararlılığını ele alırsak, kararlılık hakkında bilgi veren
Jakobiyen Matris’i oluşturmamız gerekir. Dolayısıyla Jakobiyen Matrise temel oluşturan
𝐵 𝑐 , 𝛾 tanımlamaları (40) ve (41) denklemleri yeniden yazılıp düzenlenerek aşağıda
verilmiştir (𝑖 1,2).
𝐵
𝐵

𝐷𝑐
𝐷𝛾

𝐾 𝑐

𝜎

𝐾

𝐹 sin 𝛾
𝐾
𝑐
4

𝐹
cos 𝛾
𝑐

(43)
(44)

Tekil nokta kararlılığını ele alırsak Jakobiyen Matris aşağıdaki gibidir,
𝐽

𝜕𝐵
⎡
⎢ 𝜕𝑐
⎢𝜕𝐵
⎢
⎣ 𝜕𝑐

𝜕𝐵
𝜕𝛾
𝜕𝐵
𝜕𝛾

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(45)

Sistemin kararlı olması için (45) ile verilen Jakobiyen Matris’in özdeğerlerinin gerçel (reel)
kısımlarının sıfırdan küçük olması gerekir.
SONUÇLAR
Trigonometrik malzeme gradyanında kirişi meydana getiren iki malzeme arasında
trigonometrik fonksiyona göre değişim kabul edilmiştir. Kirişin 𝑥 yönünde trigonometrik
malzeme gradyanına göre malzeme özelliklerinin değişim fonksiyonları (46) ve (47)’de
verilmiştir [15-16].
𝐸 𝑥
558

𝐸 1

𝑘𝑐𝑜𝑠 𝜋

𝑥
𝐿
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𝑥
(47)
𝐿
Burada 𝑘 boyutsuz trigonometrik malzeme gradyanı katsayılarıdır. 𝐸 ve 𝜌 sırasıyla kirişin
başlangıç ucundaki elastisite modülü ve malzeme yoğunluğudur. 𝐿 kirişin boyudur.
𝜌 𝑥

𝜌 1

𝑘𝑐𝑜𝑠 𝜋

Şekil 1. Trigonometrik malzeme gradyanına göre elastisite modülü 𝐸 𝑥 ’in değişimi.
𝑘 katsayısının farklı değerleri için elastisite modülünün değişimini veren fonksiyonlar Şekil
1’de çizilmiştir. Burada boyutsuz elastisite modülü değişim fonksiyonu
boyutsuz konum bileşeni 𝑥

𝐸 𝑥

ve

olarak tanımlanmıştır.

Kirişte kesit değişimi ise aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
𝑥
𝑥
(48)
𝐴 𝑥
𝐴 1 𝛼
1 𝛼
𝐿
𝐿
𝑥
𝑥
(49)
𝐼 1 𝛼
1 𝛼
𝐼 𝑥
𝐿
𝐿
Görüldüğü üzere kirişin hem yüksekliğinde hem de genişliğinde değişim dikkate alınmıştır.
Çizelige 1–2’de trigonometrik malzeme gradyanına sahip kirişin basit–basit mesnet şartı için
elde edilmiş lineer doğal frekansları verilmiştir. 𝑘 katsayısının aldığı değerler sıfıra doğru
değişirken doğal frekans değerlerinin arttığı gözlemlenmektedir. Sabit kesitli trigonometrik
malzeme gradyanına sahip kirişte 𝑘 değeri pozitif yönde artarken ve negatif yönde azalırken
doğal frekans değerleri homojen ve sabit kesitli kirişin doğal frekanslarına göre azalmaktadır.
Çizelge 2’de hem kesiti hem de malzeme özellikleri trigonometrik malzeme gradyanına göre
değişen kirişin doğal frekansları verilmiştir.
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Çizelge 1. Trigonometrik malzeme gradyanına sahip kirişin lineer doğal frekansları 𝛼
𝛼
0 .
Basit–Basit Mesnet Durumu
n
1
2
3

𝑘

0.2

9.7953
39.4116
88.7617

𝑘

0.1

9.8514
39.4622
88.8106

𝑘

0.1

9.8514
39.4622
88.8106

𝑘

0,

0.2

9.7953
39.4116
88.7617

Çizelge 2. Trigonometrik malzeme gradyanına sahip kirişin lineer doğal frekansları
𝛼
0.1, 𝛼
0.2 .
Basit–Basit Mesnet Durumu
n
1
2
3

𝑘

0.2

10.3056
42.9196
97.1069

𝑘

0.1

10.5262
43.0827
97.2611

𝑘

0.1

10.8270
43.2912
97.4570

𝑘

0.2

10.9152
43.3422
97.5029

Şekil 2’de trigonometrik malzeme gradyanına sahip hem genişliği hem de yüksekliği değişen
kirişin nonlineer doğal frekans grafikleri verilmiştir. Nonlineer frekans eğrileri, 𝑘 pozitif
olarak arttıkça ve 𝑘 negatif olarak azaldıkça sola doğru kaymaktadır yani nonlineer frekans
değerleri küçülmektedir.

Şekil 2. Trigonometrik malzeme gradyanına sahip kirişin nonlineer doğal frekans grafikleri, 1.
mod. (𝛼
0, 𝛼
0, 𝜀 0.01).
Şekil 3’te trigonometrik malzeme gradyanına sahip sabit kesitli kirişin 𝑘 değişimine bağlı
frekans–tepki grafikleri verilmiştir. 𝑘 değeri artarken kirişin kararsız olduğu bölge
küçülmüştür ve frekans–tepki grafikleri sağa doğru kaymıştır.
560

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Sınır1, Çevik2 ve Sınır3

Şekil 3. Trigonometrik malzeme gradyanına sahip kirişin frekans–tepki grafikleri, 1.
mod.( 𝛼
0, 𝛼
0, 𝑓 25, 𝜀 0.01, 𝜇 0.5).
Şekil 4’de trigonometrik malzeme gradyanına sahip hem genişliği hem de yüksekliği değişen
kirişin belli 𝛼 , 𝛼 ve 𝑘 değerleri için 𝑓 değişimine bağlı frekans–tepki grafikleri verilmiştir.
Kuvvet yasası ve üstel malzeme gradyanına sahip değişken kesitli kirişlerde olduğu gibi 𝑓
değeri artarken kararsız olduğu bölge büyümekte ve frekans–tepki grafiklerinin sağa doğru
eğilmesi yani nonlineerliğin pekleştirici etkisi artmaktadır.

Şekil 4. Trigonometrik malzeme gradyanına sahip kirişin frekans–tepki grafikleri, 1. mod.
(𝛼
0.1, 𝛼
0.2, 𝑘 0.2, 𝜀 0.01, 𝜇 0.5).
Kirişin malzeme özelliklerinin trigonometrik malzeme gradyanına göre değişmesi
durumunda;
 Doğal frekanslar homojen kirişin doğal frekanslarına göre daha düşüktür.
 𝑘 ve 𝑘 durumlarında elde edilen doğal frekanslar birbirine eşittir.
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 Trigonometrik malzeme gradyanına göre malzeme özelliklerinin değiştiği
durumda 𝑘 katsayısı artarken nonlineer frekans grafikleri ve zorlama frekans–tepki
grafikleri sağa doğru kaymaktadır. 𝑘 artarken dış zorlama altındaki kirişin kararlı
olmadığı bölge ise büyümektedir.
 Zorlama frekansı–tepki grafiklerine bakıldığı zaman dış zorlama genliği f artarken
kirişin kararsız olduğu bölgeler büyümekte ve grafikler sağa doğru daha fazla
eğilmekte yani nonlineerliğin kiriş üzerindeki etkisi artmaktadır.
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İKİ YÖNDE FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ MALZEMEDEN
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ABSTRACT
Free vibration analysis of functional graded material Euler-Bernoulli beam is performed.
Material properties vary according to different material gradients in the literature both along
the beam and in the beam section. The linear beam model is considered and the free vibration
analysis of the beam is introduced by using the Differential Quadrature Method (DKM). The
linear natural frequencies for each material gradient are obtained and compared with the
values of the homogeneous material.
Keywords: Functionally Graded Material, Euler-Bernoulli Beam, Free vibration, Differential
Quadrature Method
ÖZET
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden imal edilmiş Euler-Bernoulli kirişinin serbest
titreşim analizi yapılmıştır. Malzeme özellikleri literatürde yer alan farklı malzeme
gradyanlarına göre hem kiriş boyunca hem de kiriş kesitinde değişmektedir. Lineer kiriş
modeli ele alınmış, Diferansiyel Kareselleştirme Metodu (DKM) kullanılarak kirişin serbest
titreşim analiz yapılmıştır Herbir malzeme gradyanı için lineer doğal frekansları elde edilmiş
ve homojen malzemeden imal edilmiş kirişe ait değerler ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Euler-Bernoulli Kirişi,
Diferansiyel Kareselleştirme Metodu, Sebest Titreşim Analizi.
GİRİŞ
FDM’ler, iki ya da daha fazla malzemeden meydana gelmektedir. Yüksek mukavemet,
hafiflik, ısıl izalasyon, titreşim sönümleme, sürtünme direnci gibi bazı avantajlı özelliklerin
elde edilmesi amaçlanmaktadır ve malzeme özellikleri belli bir doğrultuda bir fonksiyona
bağlı olarak değişmektedir [1-12].
Literatürde FDM’lerden imal edilmiş shell, plak, kiriş, panel, mikrokiriş, nanokiriş, nanorod
gibi yapılarla ilgili birçok çalışma yer almaktadır. Özellikle FDM kirişler birçok araştırmacı
tarafından ele alınmıştır. Euler-Bernoulli, Timoshenko ve yüksek mertebeden kiriş teorileri
olmak üzere başlıca kiriş teorilerine göre FDM kirişlerin lineer ve non lineer modelleri elde
edilmiştir [1-12]. FDM kirişlerde malzeme özelliklerinin kesit alanı boyunca, kiriş boyunca ve
her iki yöndede olmak üzrere üç farklı doğrultuda değişimi dikkate alınmıştır. Farklı
yöntemlerle serbest ve zorlamalı titreşim analizleri yapılmıştır [1-12 ].
MATEMATİK MODELİN İFADE EDİLMESİ
Literatürde iyi bilinen ve en temel kiriş teorisi olan lineer Euler-Bernoulli kiriş modeli ele
alınmıştır. Kiriş modeli elastisite teorisinden elde edilmiştir.
Ξ 𝑥

,

ℳ 𝑥

,

0

(1)
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Burada, 𝒙 yatay eksen bileşeni, 𝒘 düşey yerdeğiştirme, 𝒕 zamanı göstermektedir.
Ξ 𝑥
ℳ 𝑥

𝐸 𝑥, 𝑧̂ 𝑧 𝑑𝐴

(2)

𝜌 𝑥, 𝑧̂ 𝑑𝐴

(3)

𝐸 𝑥, 𝑧̂

𝐸 𝑓 𝑥 𝑔 𝑧̂

(4)

𝜌 𝑥 , 𝑧̂

𝜌 𝑓 𝑥 𝑔 𝑧̂

(5)

Şeklinde tanımlanmıştır. Burada 𝒛 düşey eksen, 𝑬𝟎 ve 𝝆𝟎 kirişin alt kısmındaki malzemenin
Elastisite Modülü ve yoğunluğudur. 𝒇 𝒙 malzemem özelliklerinin 𝒙 ekseni yönündeki
değişimini tanımlayan fonksiyon, 𝒈 𝒛 malzemem özelliklerinin 𝒛 ekseni yönündeki
değişimini tanımlayan fonksiyondur. Bu çalışmada, 𝒈 𝒛 ve 𝒇 𝒙 fonksiyonlarına göre altı
farklı durum dikkate alınmıştır. Bu fonksiyonlar, literatürde yaygın kullanılan Kuvvet Yasası
(Power Law), Eksponansiyel (üstel), Trigonometrik malzeme değişim fonksiyonları
kullanılarak malzeme gradyanları tanımlanmıştır [1-12].
i) Kuvvet Yasası – Eksponansiyel Malzeme Gradyanı
Kirişin malzeme özellikleri, kiriş kesit alanı boyunca Kuvvet Yasası malzeme değişim
fonksiyonuna, kiriş boyunca ise eksponansiyel değişim fonksiyonuna göre değişmektedir.
𝑔
𝑔
𝑧̂ 1
(6)
𝑔 𝑧̂
1
𝑔
𝑔
ℎ 2
𝑓 𝑥

(7)

𝑒

ii) Kuvvet Yasası – Trigonometrik Malzeme Gradyanı
Kirişin malzeme özellikleri, kiriş kesit alanı boyunca Kuvvet Yasası malzeme değişim
fonksiyonuna, kiriş boyunca ise trigonometrik değişim fonksiyonuna göre değişmektedir.
𝑧̂ 1
𝑔
𝑔
(8)
𝑔 𝑧̂
1
𝑔
ℎ 2
𝑔
𝑥
(9)
1 𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝜋
𝑓 𝑥
𝐿
iii) Eksponansiyel – Eksponansiyel Malzeme Gradyanı
Kirişin malzeme özellikleri, kiriş kesit alanı boyunca eksponansiyel malzeme değişim
fonksiyonuna, kiriş boyunca ise eksponansiyel değişim fonksiyonuna göre değişmektedir.
𝑔 𝑧̂
𝑓 𝑥

𝑔
𝑔

̂

𝑒

(10)
(11)

iv) Eksponansiyel – Trigonometrik Malzeme Gradyanı
Kirişin malzeme özellikleri, kiriş kesit alanı boyunca eksponansiyel malzeme değişim
fonksiyonuna, kiriş boyunca ise trigonometrik değişim fonksiyonuna göre değişmektedir.
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̂

𝑔
𝑔

𝑔 𝑧̂

(12)

𝑥
(13)
𝐿
Literatürde bilinen 𝑓 𝑥 ve 𝑔 𝑧̂ malzeme gradyanları ve bunların farklı kombinasyonları
sonucunda her iki yönde (𝑥 ve 𝑧̂ yönlerinde) malzeme özelliklerinin değişimini veren
malzeme gradyanları ifade edilmiş ve bunlar ele alınarak herbir durum için analizler
yapılacaktır.
𝑓 𝑥

𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝜋

1

Malzeme ve geometri bağımlılığından kurtularak evrensel sonuçlar elde etmek için aşağıda
verilen boyutsuz terimlere göre boyutsuzlaştırma işlemi yapılacaktır.
𝑥

𝑥
,
𝐿

𝑧

𝑧̂
,
ℎ

𝑡

𝑡̂
𝐿

𝐸 𝐼
,
𝜌 𝐴

𝑤

𝑤
𝐿

(14)

Denklem (14) ile verilen boyutsuz terimler kullanılarak aşağıdaki boyutsuz hareket denklemi
elde edilir.
(15)
2𝐵′𝑤
𝐵′′𝑤
𝑚𝑤 0
𝐵𝑤
Buradaki boyutsuz katsayılar;
𝐵
𝑚
Boyutsuz sınır şartları ise ;
𝑤 0, 𝑡

𝑤′′ 0, 𝑡

Ξ 𝑥
𝐸
ℳ 𝑥
𝜌

0 ve 𝑤 1, 𝑡

(16)
(17)
𝑤′′ 1, 𝑡

0

(18)

ÇÖZÜM
Sistemin hamonik hareket ettiği kabülüyle denklem (15)’in çözümünü aşağıdaki şekilde
önerebiliriz.
𝑤 𝑥, 𝑡

Ψ 𝑥 𝑒

Burada Ψ ’ler mod yapılarına veren şekil fonksiyonları ve 𝜔 ’ler doğal frekanslardır.

(19)

Denklem (19) denklem (15)’de yerine yazılarak aşağıdaki değişken katsayılı dördüncü
mertebeden lineer denklem elde edilir.
𝐵Ψ

2𝐵′Ψ

𝐵′′Ψ

𝑚𝜔 Ψ

0

(20)

Basit–basit mesnet şartı için sınır şartları aşağıdaki forma dönüşür,
(21)
Ψ 0
Ψ 1
0 ve Ψ 0
Ψ 1
0
şeklinde yazılır. Denklem (20) değişken katsayılı bir diferansiyel denklem olduğu için her
koşulda analitik olarak çözümü bulunmamaktadır. Bu değişken katsayılı adi diferansiyel
denklemin sınır şartları altındaki çözümü DKM ile yapılacaktır.
Bir Ψ 𝑥 fonksiyonunun tanım bölgesi 𝐻 tane ayrık noktaya ayrıştırılmış olsun. Tek boyutlu
Ψ 𝑥 fonksiyonunun birinci türevini 𝑥 (𝑖 1,2, … , 𝐻) noktalarında 𝐻 tane ayrık nokta için
göz önüne alırsak, 𝑖’inci noktada fonksiyon değerlerinin ağırlıklı lineer toplamı olan birinci
türev aşağıdaki gibi olur [13].
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𝑑Ψ 𝑥
𝑑𝑥

𝜁

(22)

Ψ 𝑥

Yüksek mertebe türevler ise [13],
𝑑 Ψ 𝑥
𝑑𝑥

𝜁

Ψ 𝑥 , 𝑖

(23)

1,2, … , 𝐻

olarak tanımlanmıştır. Burada 𝜉 türevin mertebesini göstermektedir. 𝜁 , 𝑖, 𝑗 1,2 … 𝐻,
fonksiyonun 𝜉’inci türevinin 𝑥 noktasındaki değeri ile ilişkili ağırlık katsayılarıdır. Ağırlık
katsayılarının hesaplanabilmesi için gerekli bazı ilişkiler kaynak [13]’te verilmiştir.
Herbir ayrık nokta aşağıdaki bağıntı ile elde edilir.
𝑖
𝐻

𝑥

1
,𝑖
1

(24)

1,2, … , 𝐻

(22)–(24) ile verilen denklemleri (20)’de yerine yazarak aşağıdaki diskritize edilmiş denklem
elde edilir.
𝐵 𝑥

Ψ 𝑥

𝜁

𝐵′′ 𝑥

𝜁

2𝐵′ 𝑥

Ψ 𝑥

𝜁

Ψ 𝑥

𝜔 𝑚 𝑥 Ψ 𝑥

0 ,

(25)

𝑖 1,2,3, … , 𝐻
Benzer şekilde (4.1)–(4.8) denklemleri sınır şartlarında yerlerine yazılarak diskiritize edilmiş
sınır şartları aşağıdaki şekilde elde edilirler :
Ψ 𝑥
0, ∑
𝜁 Ψ 𝑥
0
(26a)
(26b)
𝜁 Ψ 𝑥
0
Ψ 𝑥
0, ∑
𝑗 1 için Ψ 𝑥
0 ve 𝑗 𝐻 için Ψ 𝑥
0 olduğu için denklem (25)’te toplam
ifadelerinde 𝑗 2’den 𝑗 𝐻 1’e kadar alınmıştır. Denklem (26) ile verilen diskritize
edilmiş sınır şartlarından aşağıdaki eşitlikler elde edilir.
1
Γ

Ψ 𝑥

ΓΨ 𝑥

1
Γ

Ψ 𝑥

ΓΨ 𝑥

(27a)
(27b)

Buradan ki Γ, Γ ve Γ katsayıları basit–basit mesnet durumu için aşağıdaki gibi elde edilir.
Γ 𝜁 𝜁 ,
𝜁 𝜁,
(28a)
Γ

𝜁

𝜁

,

𝜁

𝜁

,

(28b)
(28c)

Γ
𝜁 𝜁,
𝜁 𝜁
Mesnet şartı için denklem (27) (25)’te yerine yazılarak aşağıdaki cebirsel denklem sistemi
elde edilir.
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𝐵 𝑥

𝜁

𝜁

Γ

𝜁

Γ

Ψ 𝑥

Γ

2𝐵′ 𝑥

𝜁

𝐵′′ 𝑥

𝜁

𝜔 𝑚 𝑥 Ψ 𝑥

𝜁

Γ

𝜁

Γ

𝜁

Γ

Γ
𝜁

Γ
Γ

0 ,

𝑖

Ψ 𝑥
Ψ 𝑥

3, … , 𝐻

2

(29)
Elde edilen bu denklem sisteminin basit çözümden farklı bir çözüme sahip olabilmesi için
denklem sisteminin katsayılar determinantının sıfıra eşit olması gerekir. Katsayılar
determinantının sıfıra eşitlenmesi ile 𝜔 ’e bağlı cebirsel bir denklem ve bu denklemin
köklerinden de 𝜔 doğal frekanslar elde edilmiştir. 𝜔 ’ler denklem sisteminde yerlerine
yazılarak Ψ mod yapılarına veren şekil fonksiyonları da elde edilmiştir.
SONUÇLAR
Herbir malzeme gradyanına bağlı olarak doğal frekanslar elde edilecek ve homojen
malzemeden imal edilmi kirişe ait değerlerle karşılaştırması yapılmıştır.
Çizelge 1’de çelik ve alüminaya ait malzeme özellikleri verilmiştir ve elde edilen sayıal
sonuçlarda boyutsuz katsayılar bu iki malzemeye ait malzeme özellikleri ullanılmıştır.
Çizelge1. Çelik ve aluminanın malzeme özellikleri [1].
Özellik

Birim

Çelik

Alumina

Elastisite modülü, 𝐸
Yoğunluk, 𝜌

GPa
kg/m3

210
7800

390
3960

Çizelge 2’de homojen malzemeden imal edilmiş kirin doğal frekansları verilmektedir. Burada
sonuçlar analitik olarak ve Diferansiyel Kareselleştirme Metodu ile elde edilerek
karşılaştırılmıştır. Analitik ve nümerik sonuçların biririne eşit olduğu Çizelge 2’de
görülmektedir.
Çizelge 2. Homojen malzemeden (çelik) imal edilmiş kirişin lineer doğal frekansları [ 14].
n
1
9.8696
Analitik Çözüm
2
39.4784
3
88.8264
1
9.8696
DKM ile Çözüm
2
39.4784
3
88.8264
Çizelge 3’te malzeme özellikleri 𝑧̂ yönünde Kuvvet Yasası malzeme gradyanına göre, 𝑥
yönünde ise eksponansiyel malzeme gradyanına göre değişen kirişin doğal frekansları
verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü üzere 𝑧̂ yönünde Kuvvet Yasası malzeme gradyanına
göre malzeme özelliklerinin değişmesi kirişin doğal frekanslarını büyütmektedir. Ayrıca
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Kuvvet katsayısı 𝑘 ’in artışı da doğal frekanslarda artışa sebep olmaktadır. Kirişin 𝑥 yönünde
eksponanasiyel malzeme gradyanına sahip olması ve 𝑘 kuvvet katsayısının artışı kirişin
doğal frekasnlarının azalmasına sebep olmaktadır.
Çizelge 3. Kuvvet Yasası – Eksponansiyel malzeme gradyanına sahip kirişin doğal frekansları
n
𝑘
0
𝑘
0.2
𝑘
0.5
𝑘
1
𝑘

0.3

𝑘

3

𝑘

7

1
2
3

11.6465
46.5860
104.8185

11.6276
46.5694
104.8025

11.5282
46.4820
104.7184

11.1675
46.1695
104.4182

1
2
3

15.5070
62.0281
139.5633

15.4819
62.0060
139.5420

15.3496
61.8897
139.4301

14.8692
61.4736
139.0303

1
2
3

16.8034
67.2137
151.2307

16.7762
67.1897
151.2076

16.6328
67.0637
151.0864

16.1123
66.6128
150.6532

Çizelge 4’te malzeme özellikleri 𝑧̂ yönünde Kuvvet Yasası malzeme gradyanına göre, 𝑥
yönünde ise trigonometrik malzeme gradyanına göre değişen kirişin doğal frekansları
verilmiştir. Kirişin 𝑥 yönünde trigonometrik malzeme gradyanına sahip olması kirişin doğal
frekasnlarının azalmasına sebep olduğu Çizelge 4’te görülmektedir. 𝑘 kuvvet katsayısının
hem negatif hem de pozitif değerleri sıfırdan uzaklaşırken doğal frekans değerleri
azalmaktadır. 𝑘 ve 𝑘 değerlerinde elde edilen doğal frekanslar birbirine eşittir.
Çizelge 4. Kuvvet Yasası – Trigonometrik malzeme gradyanına sahip kirişin doğal frekansları
𝑘
0.6
n
𝑘
0.3 𝑘
0.2
𝑘
0.2
10.6272
1
11.4425
11.5589
11.5589
45.5669
0.3
𝑘
2
46.3994
46.5071
46.5071
103.8718
3
104.6392
104.7420
104.7420
𝑘

3

𝑘

7

1
2
3

15.2355
61.7798
139.3246

15.3903
61.9231
139.4615

15.3903
61.9231
139.4615

1
2
3

16.5091
66.9445
150.9721

16.6770
67.0999
151.1204

16.6770
67.0999
151.1204

14.1499
60.6712
138.3028
15.3328
65.7433
149.8648

Çizelge 5’te malzeme özellikleri hem 𝑧̂ yönünde hem de 𝑥 yönünde eksponansiyel malzeme
gradyanına göre değişen kirişin doğal frekansları verilmiştir. Eksponansiyel malzeme
gradyanına göre malzeme özelliklerinde değişimini olması 𝑧̂ yönününde ya da 𝑥 yönünde
olmasından bağımsız olarak kirişin doğal frekanslarında azalmaya sebep olmaktadır. Çizelge
5’te görüldüğü üzere 𝑘 artarken doğal frekans değerleri azalmaktadır.
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Çizelge 5. Eksponansiyel – Eksponansiyel malzeme gradyanına sahip kirişin doğal frekansları
𝑘
0
n
𝑘
0.2
𝑘
0.5
𝑘
1
1
2
3

7.17023
28.6810
64.5323

7.1586
28.6708
64.5224

7.0974
28.6170
64.4707

6.8753
28.4246
64.2858

Çizelge 6’da malzeme özellikleri 𝑧̂ yönünde eksponansiyel malzeme gradyanına göre, 𝑥
yönünde ise trigonometrik malzeme gradyanına göre değişen kirişin doğal frekansları
verilmiştir. Kirişin 𝑥 yönünde trigonometrik malzeme gradyanına sahip olması kirişin doğal
frekasnlarının azalmasına sebep olduğu Çizelge 6’da görülmektedir. 𝑘 kuvvet katsayısının
hem negatif hem de pozitif değerleri sıfırdan uzaklaşırken doğal frekans değerleri
azalmaktadır. 𝑘 ve 𝑘 değerlerinde elde edilen doğal frekanslar birbirine eşittir.
Çizelge 6. Eksponansiyel – Trigonometrik malzeme gradyanına sahip kirişin doğal frekansları
𝑘
0.6
n
𝑘
0.3 𝑘
0.2
𝑘
0.2
1
2
3

7.0447
28.5662
64.4219

7.1163
28.6325
64.4852

7.1163
28.6325
64.4852

6.5427
28.0536
63.9494
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ÇOK FAZLI MALZEMELERİN DÜZLEMSEL ARAYÜZLERLE
HOMOJENLEŞTİRİLMESİ: KİNEMATİK UYUMLU YAKLAŞIM
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ABSTRACT
The mechanical properties of a material depend on its structure and morphology, which in
turn characterize the micro-mechanisms that operate during deformation. Therefore,
morphology is an important factor to be considered in micromechanical models. To this end,
we propose a method that accounts for neighbor-to-neighbor interactions and can be
employed in homogenization-based constitutive models. In the proposed approach, a
geometry that may represent a microstructure can be discretized into an arbitrary number of
regions as long as each region is in contact with either one or two regions. Different
constitutive models can be assigned to each region. Similar to the lamination theory,
interfaces between the regions are planar, and the velocity gradient field of each region is
assumed to be uniform. Moreover, the deformation field is compatible throughout the
geometry, while the static equilibrium on the interfaces is replaced with an energetically
motivated condition that approaches to static equilibrium with finer discretizations.
Keywords: Homogenization, micromechanics, semi-crystalline polymers
ÖZET
Malzemelerin mekanik özellikleri, şekil değiştirme sırasında devreye giren mikromekanizmaları da etkileyen yapı ve morfolojilerine de bağlıdır. Bu yüzden mikromekanik
modellerde morfolojinin etkisini dikkate almak önemlidir. Bu çalışmada homojenleştirme
tabanlı bünye denklemleri oluşturulmasında da kullanılabilecek, komşuluk ilişkilerini dikkate
alan bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemle, bir mikro yapıyı da temsil edebilen geometri
istenen sayıda bölgeye ayrıklaştırılabilir. Her bir bölgenin en az bir en fazla da iki komşusu
bulunmalıdır. Her bir bölgeye farklı bünye denklemleri atanabilir. Laminasyon teorisinde
olduğu gibi, bölgeler arasındaki arayüzler düzlemseldir ve bölgelerin hız gradyan alanları tek
tiptir. Geometri boyunca şekil değiştirme alanı uyumlu iken, arayüzlerde statik denge yerine
motivasyonu enerji tabanlı olan bir koşul kullanılmaktadır. Önerilen bu koşul ile geometrinin
ayrıklaştırıldığı bölge sayısı arttıkça statik denge daha iyi sağlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Homojenleştirme, mikromekanik, yarı kristal polimerler
GİRİŞ
Belki de en basit kompozit yapılardan biri, düzlemsel yüzeylerle birbirinden ayrılan, üst üste
binmiş katmanlardan oluşan tabakalı yapıdır [1]. Laminasyon teorisi bu yapıyı, katmanların
birleştikleri ortak yüzeylerde statik denge ve kinematik uyumu gözeterek dikkate alır. Her bir
katmanın gerinim alanının tek tip olduğu varsayılır ve birinci dereceden lameller için
katmanlanma doğrultusu da sabittir.
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Lameller, homojenleştirme bazlı bünye denklemlerinin oluşturulmasında da kullanılır [2-5].
Bünye denklemlerinde lamellerin kullanıldığı malzemelere örnek olarak yarı kristal
polimerler verilebilir. Yarı kristal polimerler amorf ve kristal olmak üzere iki fazdan oluşurlar
[6]. Eşyönsüz kristal faz ve eş yönlü amorf fazın lamel teorisi ile birleştirilmesiyle eşyönsüz
bir kompozit yapı elde edilir. Böyle bir yapıyı yarı kristal polimerlerin en küçük yapısal
elemanı olarak ele alma yaklaşımı literatürde sıklıkla kullanılmaktadır [3-5]. Bu kompozit
yapının bir dizi farklı yöneliminden, çoklu kristaller için olan homojenleştirme yöntemleri
aracılığıyla bünye denklemi elde edilebilmektedir [4,5].
Bu çalışmada lamel yapısı, art arda gelen katmanların katmanlanma doğrultularının farklı
olmasına olanak verecek şekilde geliştirilmiştir. Böyle bir yaklaşım, yarı kristal polimer
örneğinde, farklı yönelimlere sahip kristal fazlar arasında komşuluk ilişkilerinin [7]
kurulmasına olanak tanımaktadır.
YÖNTEM
Bu bölümde, statik denge koşulunun makroskopik Helmholtz serbest enerjisini en küçülttüğü
bilinen [2] laminasyon formülasyonu tanıtılacaktır. Ardından art arda gelen katmanların
katmanlanma doğrultularının farklı olmasına olanak veren yöntem ve bu yöntemin disk
biçimli bir geometriyi ayrıklaştırmasını da içerecek şekilde geliştirilmesi sunulacaktır.
Birinci Derece Lamel
Şekil 1’de şematik gösterimi verilen lamel yapısının fazları arasında mükemmel kinematik
bağ ve statik denge bulunur. İki fazı ayıran arayüzün birim normal vektörü N , aynı zamanda
katmanlanma doğrultusudur. Lamelin mekanik özellikleri sadece bu doğrultu boyunca
değişebilir. Deformasyon grandyanı F i ve birinci tür Piola-Kirchhoff gerilme tensörü Pi iki
faz içinde de sabittir. Arayüzün statik dengesi

P

2

 P1  N  0

(1)

eşitliğini gerektirir. Arayüz düzleminde yer alan doğrusal bağımsız herhangi iki S ve T
ST
vektörleri,
 N eşitliğini sağlar. Hem S hem de T , kinematik uyum için her iki fazın
ST
deformasyon gradyanları ile aynı vektörlere eşlenmelidir

F1T  F 2 T, F1S  F 2S.

(2)

Hem S hem de T vektörleri N vektörüne dik olduğundan, (2)’deki kinematik uyum koşulu
tüm bileşenlenleri keyfi olarak seçilebilen bir m vektörü aracılığıyla şöyle ifade edilebilir

F 2  F1  m  N.

Şekil 1. Lamelin şematik gösterimi
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Fazların deformasyon gradyanlarının hacim ortalaması, lamele uygulanan F makroskopik
deformasyon gradyanına
2

AF
i

i

F

(4)

i 1

eşittir. Fazların hacim oranlarını gösteren Ai ,

2

A

i

 1 eşitliğini sağlamaktadır. (3) ve (4)

i 1

denklemleri yardımı ile fazların deformasyon gradyanlarının F ve m vektörüne bağlı

F1  F  A2m  N ve F 2  F  A1m  N

(5)

ifadelerine ulaşılır. Böylece fazların deformasyon grandyanlarının formülleri (5), F ve
m ’nin tüm değerleri için (3) ve (4)’ü sağlar. Lamelin efektif Helmholtz serbest enerjisi faz
enerjilerinin  i hacimsel ortalamasıdır
2

   Ai  i  F i , I i  .

(6)

i 1

Bu denklemdeki I i ise fazların içsel değişkenleridir. Zincir kuralı ve (5)’e göre

 A1 A2  P 2  P1  N
m

(7)

olarak bulunur. (6) ve statik denge koşulu olan (7) karşılaştırıldığında, statik dengenin efektif
Helmholtz serbest enerjisinin m vektörüne göre optimizasyon koşulu olduğu görülür. Ayrıca
efektif serbest enerjiden, yine zincir kuralı ile, efektif gerilme P için de
2

  Ai P i
F i 1

P

(8)

sonucuna ulaşılır. Son olarak, ölçekler arasında gerilme güçlerinin korunduğu gösterilebilir
.

2

P : F   Ai P i : F i .
i 1

Kinematik Uyumlu Yaklaşım
Bu bölümde Şekil 1’deki lamel yapısı, Şekil 2’deki gibi birden fazla katmanlanma doğrultusu
içerecek şekilde geliştirilecektir. Arayüzlerde mükemmel kinematik bağ bulunmasını içeren
kinematik koşullar
F 2  F1  m1  N1

F N  F N 1  m N 1  N N 1
N

AF
i

i

(9)

F

i 1

ile tanıtılabilir. Bu koşullar, (3)’ün her bir arayüz için yazılmasını içerir. (9)’da sıçrama
vektörleri m I bilinmeyenler, N I ise Şekil 2’de de görülen arayüz birim normal vektörleridir.
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Şekil 2. Birden fazla katlanma doğrultusu bulunan ve üç bölgeden oluşan yapı
İki fazlı lamelde iki bölge ve bir sıçrama vektörü m varken, bu bölümdeki yapıda N bölge
ve  N  1 sıçrama vektörü m I bulunur. Kinematik uyumu tam olarak sağlanan bu yapının

arayüzlerinde, statik denge  P i 1  P i  N i  0, i  1, , N  1 yerine efektif Helmholtz serbest

enerjisinin
   Ai  i  F i , I i 

(10)


 0, I  1 N  1
m I

(11)

N

i 1

optimizasyonunu sağlayan

koşulları kullanılır. Önceki bölümdeki gibi, (9) aracılığıyla bulunan bölgelerin deformasyon
 i F, m1 , m 2 ,  açık ifadelerine göre, (11)’den enerjik
gradyanlarının F ve m I ’lara bağlı F





motivasyonu bulunan N  1 optimizasyon koşulu
 I i i  I
  A P  N  0 I  1, 2,  N  1
 i 1


(12)

elde edilir. Bu ifadede
 I  P I  P ve P   
P
Ai P i

F i 1
N

olarak tanımlıdır. N  2 için ya da tüm N I vektörlerinin birbirlerine eşit seçildiği durumda
(12), (1)’deki statik denge koşuluna eşit olduğundan, yöntem lamel formülasyonuna dönüşür.
Belirli bir geometrinin arayüz sayısının artması ile, normal vektörleri birbirlerine yaklaştıkça
(12) ve (1) arasındaki fark da azalır.
Uç Arayüzlerinin Bağlanması
Önceki bölümde, N bölge için, sadece N  1 arayüzde kinematik ve denge denklemi
bulunmaktadır. Bu durum, örneğin Şekil 3’teki otuziki bölge ve otuziki arayüzle
ayrıklaştırılan dairesel bir geometrinin modellenmesini engellemektedir. Bu bölümde N
bölge için, N arayüzde kinematik uyumun tam olarak sağlandığı disk biçimli geometride,
statik dengenin de enerjik temele dayanan bir denklem ile dikkate alındığı formülasyon
sunulmuştur.
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Şekil 3. N bölge ve N arayüze ayrıklaştırılan disk biçimli geometri



 i F, m1 , , m N 1
Bölgelerin deformasyon gradyanları F



(9)’daki kinematik koşullara ek

olarak ilk ve son bölge arasında yer alan N numaralı arayüzdeki kinematik uyumu

F

N

 F1  T N  0,

F

N

 F1  S N  0

(13)

sağlamalıdır. Şekil 3’te disk biçimli geometrinin tüm arayüzlerinin normalleri N I aynı
düzlemde yer alır. Bu özel durumda S N ’nin tüm normal vektörlerine dik alınabilmesiyle, (13)
’teki koşullardan birinin kendiliğinden sağlandığı görülür. (9)’daki sıçrama vektörlerinden biri
(13)’teki vektör koşullarından kendiliğinden sağlanmayanı her zaman sağlayacak şekilde
 i F, m1 , , m N  2 ifadelerine göre
seçilebilir. Bu durumda bulunan F






 0, I  1 N  2
m I

(14)

 I i  i  I  N I  T N N  N  N 1
  A P  N   N N 1  T N A P  N  0 I  1, , N  2
 i 1




(15)

ifadesi yardımı ile

koşulları bulunur. (15)’teki koşul sadece N  2 arayüz için sağlandığında, N  1 ve N
numaralı arayüzlerde de sağlanır. Bu yüzden hangi arayüzün sonuncu olarak seçildiği önemli
değildir. Ayrıca komşu dilimlerin arayüz normalleri N I birbirine yakınsadıkça, (15) ve (1)
’deki statik denge koşulu arasındaki fark da azalır.

SAYISAL SONUÇLAR
Şekil 3’teki disk biçimli geometrinin farklı sayıda bölge ile ayrıklaştırılmasıyla elde edilen
basit çekme gerilme-gerinim eğrileri Şekil 4’te sunulmuştur. Amorf ve kristal bölgelerde
Oktay ve Gürses [8]’teki 8-zincir kauçuk elastisitesi ve kristal plastisitesi malzeme model ve
parametreleri ile Oktay ve Gürses [8]’tekine benzer kristal faz latis yönelimleri atanmıştır.
Artan bölge sayısı ile eğriler yakınsamaktadır. Şekil 5’te sırasıyla basit çekme, basma ve
kesme yüklemeleri için modelin % 40 görünen gerinim seviyesindeki şekil değiştirmiş
görünümleri sunulmuştur. Koyu ve açık renkli bölgeler sırasıyla amorf ve kristal fazları işaret
etmektedir. Şekil 6’da ise basit çekme, basma ve kesme yüklemelerinin gerilme-gerinim
eğrileri Oktay ve Gürses [8]’teki sonlu elemanlar modelinin Hill’in enerji kriterini sağlayan
periyodik sınır koşulları ile yapılan analizleri ile birlikte sunulmuştur.
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Şekil 4. Artan bölge sayısı ile yakınsayan basit çekmedeki gerilme-gerinim eğrileri

Şekil 5. Basit çekme, basma ve kesme yüklemeleri için modelin % 40 görünen gerinim
seviyesindeki şekil değiştirmiş görünümleri

Şekil 6. SE Modeli ve önerilen yaklaşımın basit çekme, basma ve kesme yüklemeleri için
karşılaştırılması

SONUÇLAR
Lamel formülasyonundan yola çıkılarak, düzlemsel arayüzlerde kinematik uyumun tam
olarak, statik dengenin ise yaklaşık olarak sağlandığı yapıların kurulmasına izin veren,
homojenleştirme yöntemlerinde de kullanılabilecek bir yaklaşım sunulmuştur. Önerilen
modelleme yaklaşımında plastisite gibi içsel değişken teorisini gerektiren, geometrik olarak
doğrusal olmayan formülasyondaki malzeme modelleri kullanılabilmektedir. Her bir bölgenin
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en az bir, en fazla da iki komşu bölgesi bulunacak şekilde ayrıklaştırılabilen geometriler
dikkate alınabilmektedir. Sıralı lamel formülasyonundan farklı olarak, tüm arayüzlerin aynı
ölçek seviyesinde olduğu gözetilerek, kinematik uyum yapı genelinde tam olarak
sağlanmaktadır. Statik denge koşulu yerine, motivasyonu homojenizasyonun mikro-makro
güç eşliğine ve efektif Helmholtz serbest enerjisini en küçültmeye dayanan bir koşul
önerilmiştir. Bu koşul sayesinde belirli bir geometrinin bölündüğü bölge sayısı arttıkça
fiziksel temele sahip statik denge koşulunun sağlanması durumuna yaklaşılmaktadır. Bölge
sayısı arttıkça elde edilen gerilme-gerinim eğrileri yakınsamaktadır. Kinematik uyumun tam
olarak sağlanması ile sıralı lamele kıyasla, homojenleştirmenin Taylor üst limitine daha yakın
sonuçlar alınacağı beklenebilir. Statik dengenin, bu çalışmadaki kinematik uyum gibi tam
olarak sağlandığı, ancak bu sefer de kinematik uyumun enerji koşulu ile değiştirildiği henüz
yayınlanmamış başka bir çalışmamızda ise homojenleştirmenin Sachs alt limitine daha yakın
sonuçlar elde edilmektedir.
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SANKİ-BİR-BOYUTLU KAVİTASYONLU LÜLE AKIŞLARININ
MODELLENMESİ
Şenay Pasinlioğlu1, Mehmet Kaya2, Uğurcan Morkoyun3, Can Fuat Delale4 ve Erkan Ayder5
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Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
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Makine Mühendisliği Bölümü, MEF Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
The aim of this study is to develop a hydrodynamic cavitation model that is compatible with
the results of the experiment and that can be adapted to commercial software. In particular, it
is planned to determine the cavitation performance characteristics of pumps using commercial
software including the cavitation model developed. This model includes all damping
mechanisms of bubble dynamics and is applied to quasi-one-dimensional bubbly cavitating
nozzle flows.
Keywords: Cavitating nozzle flows, cavitation models, bubble dynamics.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, deney sonuçlarıyla uyumlu ve ticari yazılımlara uyarlanabilen bir
hidrodinamik kavitasyon modelinin geliştirilmesidir. Özellikle, geliştirilecek bu kavitasyon
modelini içeren ticari yazılımlar kullanılarak pompalardaki kavitasyon performans
karakteristiklerinin belirlenmesi planlanmaktadır. Bu model, kabarcık dinamiğinin tüm sönüm
mekanizmalarını içerecek şekilde geliştirilecek ve sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu lüle
akışlarına uygulanacaktır.
Anahtar kelimeler: Kavitasyonlu lüle akışları, kavitasyon modelleri, kabarcık dinamiği.
GİRİŞ
Kavitasyon, santrifüj pompalarda pompa giriş (emme) basıncını, dönme hızını ve dolayısıyla
pompanın boyutlarını, ağırlığını ve maliyetini, mekanik ve hidrolik olarak kararlı/güvenilir
çalışma aralığını sınırlayan önemli bir etkendir. Santrifüj pompaların kavitasyonlu çalışma
durumunda hidrolik performans kaybı, kavitasyona bağlı kararsızlıklar, kavitasyon erozyonu,
ses ve titreşim seviyelerinde artış gözlenebilmektedir. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek
için pompanın kavitasyon performansının tasarım aşamasında hesaplanabilmesi önemlidir.
Bu çalışmada, sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu daimi olmayan lüle akışları için hidrodinamik
kavitasyon modeli ele alınacaktır. Kavitasyon modelinde kabarcıklı sıvı iki-fazlı homojen
karışım olarak kabul edilmiş [1-5] ve kabarcık çekirdekleşme süreci göz önünde
bulundurulmamıştır. Viskoz sönüm, ısıl sönüm ve akustik sönüm mekanizmaları biçiminde
[6-7] göz önüne alınmıştır. Kavitasyon modelinin uygulaması olarak lüle akış denklemleri ile
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küresel kabarcık dinamiği için Rayleigh-Plesset denklemi, özellikle akustik kavitasyon için
geliştirilen yeni kabarcık gaz yasasıyla [8] birlikte ele alınmıştır. Kabarcık yarıçapı, akış hızı
ve basınç katsayısı için elde edilen denklem sistemi, birinci mertebeden diferansiyel denklem
sisteminin başlangıç değer problemine dönüştürülmüştür. Başlangıç değer probleminin sayısal
çözümü için Runge-Kutta-Fehlberg uyarlanmış adım büyüklüğü yöntemi kullanılarak sayısal
algoritma yazılmıştır. Yapılan sayısal hesaplamalarda kavitasyonlu lüle akışları deney
koşullarına uygun olarak seçilmiştir.
SANKİ-BİR-BOYUTLU LÜLELERDE KAVİTASYONLU AKIŞ MODELİ
Bu çalışmada, sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu daimi lüle akışları için elde edilen sonuçların,
özellikle küresel kabarcık dinamiğinin Rayleigh-Plesset tipi bir denklemle (örneğin klasik
Rayleigh-Plesset veya Keller-Miksis denklemi) betimlendiği durumlarda kararsızlıklar
göstermeleri ve kavitasyonlu akışların zamana bağlı davranışlarından dolayı daimi olmayan
sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu lüle akışları ele alınmıştır. Daimi olmayan sanki-bir-boyutlu
kavitasyonlu lüle akış denklemleri, iki-fazlı homojen kabarcıklı sıvı modelinde aşağıdaki hali
alırlar [7]:

 
   uA  0
t x

(1)

u 
1 C p
 u
u  
2 x
x 
 t

(2)

  1 

(3)

A



ve
R 3 (1   )





1  0

0

  03 .

(4)

Burada, karışım yoğunluğu , lüle ekseni boyunca akış hızı , kabarcık yarıçapı , lüle kesit
alanı , lüle eksen uzunluğu ve zaman koordinatı t aşağıdaki gibi normalize edilmiştir:


u
A
x
t  U 0' t 
R
=

, u=
, R=
, A=
, x
, t
 
U 0
R0
A0
R0
 R0

(5)

Burada tüm
büyüklükler boyutlu büyüklükleri göstermekte olup
lüle girişindeki
ortalama kabarcık yarıçapını,
lüle girişindeki ortalama hızı,
lüle giriş kesit alanını
karakterize etmektedir. Daimi olmayan akışlarda küresel kabarcık dinamiği için sıvının
sıkıştırılabilirliğinin ihmal edildiği durumlarda normalize edilmiş Rayleigh-Plesset deklemi
kullanılmıştır:

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



3 
2
2  R  (Re) R (We)  R R 3  2

(6)

Lüle girişindeki statik basınç p0', sıvı yoğunluğu
, giriş hızı U'0 , kabarcık yarıçapı R'0, sıvı
sıcaklığındaki doymuş buhar basıncı pv' , yüzey gerilim katsayısı , sıvının kinematik
olmak üzere, (6) denkleminde basınç katsayısı Cp, kavitasyon sayısı  ,
viskozitesi
Reynolds sayısı
ve Weber sayısı
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;

;

;

(7)

şeklinde tanımlanır. (6) denklemindeki  ise, Delale ve Pasinlioğlu [8] tarafından önerilen
indirgenmiş basınç yasasındaki politropik üs olup, f Peclet sayısını karakterize eden bir
parametre ve  izentropik üs olmak üzere


2 (1  f )
(3  1  2 f )

(8)

olarak tanımlanır.
Özellikle (1)-(4) denklemleri kullanılarak kabarcık yarıçapı R ve hız u için aşağıdaki evrim
denklemleri elde edilir:
R
 R ( R 3   03 )   1 dA 
u 
 u


u 
2

3R
t
x
 x 
  A dx 

(9)

ve

u
 u ( R 3   03 )  C p
 u

.
2  03
t
x
x

(10)

Rayleigh-Plesset denklemi de kullanılarak basınç katsayısı C p için ikinci mertebeden lineer
 2C p
x 2
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3R 03
3 R 2 R  C p
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denklemi elde edilir. Burada S
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(12)

şeklindedir. (9)-(10) evrim denklemleriyle (11)-(12) denklemleri, lüle ekseni boyunca
(0<x<L; L=boyutsuz lüle uzunluğu) ve t>0 olmak üzere kısmi türevli denklem sistemi
oluştururlar. Bu denklem sistemi belirlenen başlangıç ve sınır koşullarıyla birlikte çözülür.
(9)-(12) denklemleriyle belirlenen kısmi diferansiyel denklem sistemi için kabarcık yarıçapı
R ( x , t ) , akış hızı u ( x , t ) ve basınç katsayısı Cp (x, t) ’nin başlangıç ve sınır koşulları

R( x,0)  R0 ( x) , u( x,0)  u0 ( x) , R(0, t)  R1(t ) , u(0, t)  u1(t )

Cp (0, t)  C1(t)

ve

Cp (L, t)  C2 (t )

(13)

şeklinde yazılabilir. Yukarıdaki başlangıç ve sınır değerleri kullanılarak (9)-(12)
denklemlerinin çözümünden kabarcık hacimsel oranı  ve normalize edilmiş sıvı-kabarcık
karışım yoğunluğu 

R3
 3
,
R   03
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  1  

 03

R 3   03
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şeklinde hesaplanır. Normalize kabarcık yarıçapı R , normalize hız u ve basınç katsayısı C p
için (9)-(12) kısmi türevli diferansiyel denkleminin (13) başlangıç koşullarını sağlayan sayısal
çözümü gerekmektedir. Kavitasyonsuz başlangıç koşullarından başlayıp kavitasyonlu duruma
geçiş için gerekli hesaplama süresi maalesef en hızlı bilgisayarlarla bile mümkün değildir. Bu
kapsamda Preston vd.[5] çalışmasında bile kavitasyonsuz durum daimi akışlarla belirlenmekte
olup lüle çıkışındaki basınç kayıplarını göstermek üzere çıkış basınç değerlerinin sınır koşulu
olarak belirlenmesini gerekmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada da daimi olmayan
kavitasyonlu akışlar için başlangıç değerleri
(15)
sanki-daimi kavitasyonlu akışların çözümünden elde edilmektedir. Bu çözüm yönteminde
belirlenen lüle kesit alanı A(x) için sanki-daimi kavitasyonlu akış, iteratif olarak belirlenir.
Lüle boyunca hız değişiminin basınç ve kabarcık yarıçapı dağılımının daha yavaş değiştiği
gözönüne alındığında, iteratif yönteme kavitasyonsuz durumdaki hız dağılımı
u0 ( x )  (1   0 ) / A( x ) ile başlanır. Bu hız alanı kullanılarak Rayleigh-Plesset (6) denklemi ve
(11)-(12) denklemleri lüle giriş yarıçapı sabit ve denge durumunda (
,

R (0)=0) ve giriş ve çıkış basınç katsayıları ( C1 (0)  0 ve C2 (0)  C pL ) sınır koşulları
kullanılarak daimi kavitasyonlu akışlar için çözülür. Bu durumda problemin başlangıç değer
problemine dönüştürülmesinde çözüm tekniği açısından yarar vardır. Rayleigh-Plesset
denklemi için her ne kadar başlangıç koşulları verilmişse de, basınç katsayısı için lüle giriş ve
çıkışında sınır koşulları verilmiştir. Dolayısıyla basınç katsayısı için de (11) ve (12)
denklemlerinin başlangıç değer problemine indirgenmesi gerekir. Bunun için atış isabeti
yöntemi kullanılır. Bu yöntemde C1 (0)  0 başlangıç koşuluna ilaveten Cp / x (0, 0)
başlangıç koşulu C2 (0)  C pL olacak şekilde tahmin edilir. Böylece (6), (11) ve (12)
denklemleri Runge-Kutta-Fehlberg yöntemi kullanılarak
ve
için çözülür. Hız
1  0
olarak düzeltilir. Bulunan bu daimi olmayan kavitasyonlu akışın
dağılımı u0 ( x ) 
(1   ) A( x )
başlangıç çözümü, benzetim yapılacak zaman süreleri için ortalama değer olarak kabul
edilebilir zira daimi olmayan akış çözümlerinin reel zaman benzetimleri ancak bu
ortalamadan sapmaları, ya da ortalama değer etrafındaki çalkantıları belirler. Bu çalkantılar t
anındaki çözüm kullanılarak (9) ve (10) evrim denklemlerinin çözümünden t+t anındaki
kabarcık yarıçapı ve akış hızı bulunur. Özellikle normalize akış hızı evrim denklemi için
McCormack sayısal benzetim yöntemi kullanılır ve t anındaki çözümden t+t anındaki akış
hızı hesaplanır. Hesaplanan akış hızı ile

  ln ( R 3 /  03  1)

(16)

olmak üzere


u
1 dA 

 u    (   1)  
u
t
x
x  A d x 

(17)

denklemi çözülerek t+t anındaki kabarcık yarıçapı bulunur. Bunlar kullanılarak (11) ve (12)
denklemlerinin atış isabeti yöntemiyle t+t anındaki basınç katsayısı hesaplanır. Sayısal
sonuçlarda boyutsuz lüle kesit alanı
aşağıdaki gibidir:
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A( x) 

1
x 

1  0.5C p min (1  cos  2 )
L 


A( x) 
A( x ) 

1
1  C p min

0mm< x <350mm

350mm< x <450mm

1
x  100 

1  0.5C p min (1  cos  2
)
L 


450mm< x <800mm

(18)

Kavitasyonlu lüle akışları deneylerinde kullanılmak üzere imal edilen lüle kesit alanında
, L=700 mm alınmıştır. Bu kapsamda sayısal hesaplamalar kavitasyonlu lüle
akışları deney koşullarına uygun olarak seçilmiştir. Yukarıda küresel kabarcık dinamiğini
betimleyen Rayleigh-Plesset denklemi (6) ile elde edilen sonuçlara ilaveten, ayrıca ticari
kodlardaki Schnerr-Sauer [9], Zwart [10], Shingal modeli [11] vb. modellerinde kullanılan
Rayleigh denkleminin iyileştirilmiş biçimi
(19)

denkleminde ele alınmıştır (

için (+),

için (-) işareti

alınacaktır). Böylece ticari kodlarda kullanılmak üzere (9), (10) evrim denklemleriyle birlikte
(19) denkleminden oluşan kısmi türevli sistem daimi olmayan lüle akışları için uygun
başlangıç ve sınır koşullarında sayısal olarak çözülmüş ve sonuçlar Rayleigh-Plesset
denklemiyle elde edilen sonuçlar ve özellikle lüle deneylerinde basınç sensörleriyle okunan
basınç katsayısı değerleriyle karşılaştırılmıştır.
SONUÇLAR
Bu çalışmada deney koşullarına uygun olarak lüle girişindeki ortalama kabarcık yarıçapı
, ortalama giriş hızı
olarak 200C sıcaklıktaki hava kabarcıklı su
ve ısıl
akışı gözönüne alınmıştır. Hesaplamalar lüle girişindeki hacimsel kabarcık oranı
sönümü karakterize eden (8) denklemindeki
parametreleri değiştirilerek yapılmıştır. Bu
ve Weber sayısı
değerindedir.
koşullarda Reynolds sayısı
Kavitasyonlu lüle deneylerinde basınç ölçümlerinin alındığı kuvvetli ve zayıf kavitasyon
durumları için (9), (10), (11) ve (12) denklemleri için Rayleigh-Plesset çözümleri, (9), (10) ve
(19) denklemleri için ticari kodlarda kullanılan kavitasyon model çözümleri indirgenmiş
yasadaki f parametresinin değişik değerleri için ele alınmaktadır. Bu çözümlerin başlangıç
alanı sanki-daimi ortalama çözümü betimlemekte olup zamanla değişimler bu çözüm
üzerindeki değişimleri vermektedir. Bu çalışmada gözönüne alınan zaman sürelerinde önemli
değişmelere rastlanmadığından sadece sanki-daimi ortalama çözüm sonuçları incelenecektir.
Sanki-daimi ortalama çözümler üzerindeki zamana bağlı değişimleri verebilecek hesaplama
sürelerine ulaşabilecek çalışmalar devam etmektedir. Şekillerde lüle boyunca boyutsuz x
koordinatı x  x / (70 R0 ) olacak şekilde normalize edilmiştir.
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Kuvvetli kavitasyonlu sanki-bir boyutlu lüle akışları için (kavitasyon katsayısı σ = 1.245)
sanki-daimi ortalama basınç katsayıları ve kabarcık yarıçaplarının lüle boyunca değişimleri,
Rayleigh-Plesset (RP) çözümlerinde
ve C p / x(0,0)  5.4  10 3 değerleri,
iyileştirilmiş Schnerr-Sauer (SS) çözümlerinde ise
değeri kullanılarak f
parametresinin değişik değerleri (f=0.5, 1.5 ve 20.0) için Şekil 1 ve Şekil 2’de
gösterilmektedir. Kuvvetli kavitasyon durumunda f parametresinin değişik değerleri için
basınç katsayıları deney ölçümleriyle karşılaştırıldığında RP çözümlerinin f parametresine
bağlılık göstermediği, ancak SS çözümlerinde basınç katsayılarının f parametresine göre
x  57 ’de
görülebilir farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu durumda RP çözümü
deneyden sapma gösterirken, SS çözümü f=1.5 değeri için en iyi sonucu vermektedir (deney
ölçümlerindeki hatanın 3 kPa civarında olduğu ve zamana göre ortalama alındığı
unutulmamalıdır).

Şekil 1. Kuvvetli kavitasyon durumunda
Rayleigh-Plesset (RP) çözümlerinde

,

, σ = 1.245 değerlerinde
ve C p / x(0,0)  5.4  10 3 değerleri,

iyileştirilmiş Schnerr-Sauer (SS) çözümlerinde
değeri kullanılarak f
parametresinin değişik değerleri (f=0.5, 1.5 ve 20.0) için sanki-daimi ortalama basınç
katsayılarının lüle boyunca değişimleri ve deneysel ölçümlerle karşılaştırılması.
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Şekil 2. Kuvvetli kavitasyon durumunda
Rayleigh-Plesset (RP) çözümlerinde

,

, σ = 1.245 değerlerinde
ve C p / x(0,0)  5.4  10 3 değerleri,

değeri kullanılarak f
iyileştirilmiş Schnerr-Sauer (SS) çözümlerinde
parametresinin değişik değerleri (f=0.5, 1.5 ve 20.0) için kabarcık yarıçaplarının lüle boyunca
değişimleri ve deneysel ölçümlerle karşılaştırılması.
Şekil 2’de ise kabarcık yarıçapının f parametresine göre RP çözümünde farklılıklar
gösterirken SS çözümünde görülebilir farklılık oluşmamaktadır. Ayrıca RP çözümünde daha
yüksek değerlerdeki büyüme ve ardındaki çökmeler salınım yaparken SS durumunda düşük
değerlerde salınım yapmayan büyüme ve çökme gözlemlenmektedir.
Zayıf kavitasyonlu sanki-bir boyutlu lüle akışları için (kavitasyon katsayısı σ = 1.217) sankidaimi ortalama basınç katsayıları ve kabarcık yarıçaplarının lüle boyunca değişimleri,
ve C p / x(0,0)  3.3  10 3 değerleri,
Rayleigh-Plesset (RP) çözümlerinde
değeri kullanılarak f
iyileştirilmiş Schnerr-Sauer (SS) çözümlerinde ise
parametresinin değişik değerleri (f=0.5, 1.5 ve 20.0) için Şekil 3 ve Şekil 4’te
gösterilmektedir. Zayıf kavitasyon durumunda da benzer durum görülmektedir. Bu durumda
da f parametresinin değişik değerleri için basınç katsayıları deney ölçümleriyle
karşılaştırıldığında RP çözümlerinin f parametresine bağlılık göstermediği, ancak SS
çözümlerinde basınç katsayılarının f parametresine göre görülebilir farklılıklar gösterdiği
görülmektedir. Basınç katsayısının SS çözümünde yine f=1.5 değeri için en iyi sonucu
vermektedir. Sonuç olarak iyileştirilmiş SS modelinde f parametresinin 1.5 civarında alınması
önerilmektedir.
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Şekil 3. Zayıf kavitasyon durumunda
Rayleigh-Plesset (RP) çözümlerinde

,

, σ = 1.217 değerlerinde
ve C p / x(0,0)  3.3  10 3 değerleri,

değeri kullanılarak f
iyileştirilmiş Schnerr-Sauer (SS) çözümlerinde
parametresinin değişik değerleri (f=0.5, 1.5 ve 20.0) için sanki-daimi ortalama basınç
katsayılarının lüle boyunca değişimleri ve deneysel ölçümlerle karşılaştırılması.

Şekil 4. Zayıf kavitasyon durumunda
Rayleigh-Plesset (RP) çözümlerinde

,

, σ = 1.217 değerlerinde
ve C p / x(0,0)  3.3  10 3 değerleri,

iyileştirilmiş Schnerr-Sauer (SS) çözümlerinde
değeri kullanılarak f
parametresinin değişik değerleri (f=0.5, 1.5 ve 20.0) için kabarcık yarıçaplarının lüle boyunca
değişimleri.
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YALITIMLI CAM ÜNİTELERİNDE YAYILI YÜKLEME ALTINDA
PLAKALAR ARASINDAKİ YÜK PAYLAŞIMININ SONLU ELEMANLAR
YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
Murat Yılmaz1, Sedat Kömürcü2, Erol Demirkan3, Murat Çelik4
1,2,3,4
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
The use of glass units as facade cladding in modern buildings has become a common practice.
These units are generally formed as double or triple plates by dry air or another gas (argon,
etc.) between the plates to provide heat insulation. This makes the engineering design under
the wind and thermal loading difficult, since one must consider the force interactions between
the plates due to the pressure change. In this study, the effect of the change in the geometrical
properties of a doubly insulated rectangular glass unit on the interaction between the plates is
investigated. Boyle-Mariotte law and geometric nonlinear plate finite element analysis are
considered together.
Keywords: Boyle-Mariotte’s Law, Façade cladding, Finite Element Method, Geometrically
nonlinear, Insulating glass units
ÖZET
Modern binalarda cephe giydirmesi olarak cam ünitelerinin kullanılması oldukça yaygın bir
uygulama haline gelmiştir. Bu üniteler termal yalıtım sağlayabilmek üzere genellikle
aralarında kuru hava veya bir başka gaz (argon vb.) bulunan çift veya üçlü plakalar şeklinde
teşkil edilmektedirler. Bu durum, rüzgâr ve termal yükler altında yapılan plaka dizaynına
ilişkin mühendislik hesaplamalarını zorlaştırmaktadır, zira plakalar arasındaki hacim ve
basınç değişikliklerinden kaynaklanan kuvvet etkileşimlerinin deplasman ve gerilmeye olan
etkilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada rüzgâr yükleri altında çift yalıtımlı
dikdörtgen cam ünitelerine ait plakalar arasındaki etkileşimin ünitenin geometrik özellikleri
ile değişimi parametrik olarak incelenmiştir. Hesaplamalarda Boyle-Mariotte yasası ve
geometrik bakımdan doğrusal olmayan plak sonlu elemanlar analizleri birlikte ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Boyle-Mariotte Kanunu, Geometri bakımından doğrusal olmayan analiz,
Giydirme cephe, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yalıtımlı cam ünitesi
GİRİŞ
Plaklar, bir boyutu diğer iki boyutu yanında oldukça küçük olan yapı elemanlarıdır ve cam
ünitelerinin mekanik hesapları için kullanılması uygundur. Yalıtımlı cam (YC) üniteleri,
birden fazla cam plağının termal yalıtım sağlayabilmek üzere aralarında kuru hava veya bir
başka gaz olacak şekilde sızdırmaz teşkilinden oluşur. Yüksek binalar veya havaalanları gibi
modern yapılarda genellikle yalıtımlı cam üniteleri tercih edilmektedir.
YC ünitelerinin yapısal davranışını analiz etmek için literatürde birçok özgün çalışma
mevcuttur. Chou ve ark. konu ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri deneysel ve teorik
çalışmalarında yalıtımlı cam ünitelerinin yapısal davranışları üzerine basitleştirici
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formülasyonlar elde etmişlerdir [1]. [2] de yalıtım cam ünitelerindeki yük paylaşımı, doğrusal
ve doğrusal olmayan plak deplasmanları analizi gerçekleştirilerek ortaya konulmuştur. Kabuk
eleman kullanılarak cam plakların doğrusal olmayan davranışını analiz etmek üzere sonlu
eleman modelleri uygulanmıştır [3]. Yapısal olmayan pencere cam plaklarının sismik
davranışı incelenmiştir [4, 5]. Diğer araştırmacılar, ince cam plaklardaki yaklaşık yanal
deplasmanları tahmin etmek amacıyla bir yöntem oluşturmuşturlar [6]. Başka bir çalışmada
ise birleştirilmiş değişken yükler altında yapısal camlar için bir doğrulanma formülü
sunulmuştur [7]. Çevresel yükler için yalıtım cam ünitelerinin yük paylaşımını belirlemek
üzere karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir [8].
Bu çalışmada, çift YC ünite plaklarının yayılı yük altındaki etkileşimlerini dikkate alan
geometrik yaddoğrusal Sonlu Eleman analizleri gerçekleştirilmiş ve değişken yük ve yalıtım
boşluğu için ünitenin mekanik davranışı parametrik olarak incelenmiştir.
YALITIM ÜNİTELERİNİN SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU
Yükleme altında, YC üniteleri arasında hacim değişikliği nedeniyle kuvvet etkileşimi
meydana gelmektedir. Bu etkileşim geometrik yaddoğrusal probleme ilaveten yük açısından
da yaddoğrusal bir durumu getirmektedir. Problemin çözümü için Klasik Plak Teorisi [9] ve
Boyle-Mariotte yasasının birlikte kullanılması gerekmektedir. Modellerde, elastik ve izotropik
malzeme kabülü yapılmış olup, aynı zamanda yükleme esnasında YC ünitelerinin hem iç hem
de dış kısımlarında sıcaklık değişikliği oluşmadığı ve ortam basıncının atmosferik basınca
(penv=101.3 kPa) eşit olduğu kabülleri yapılmıştır. Şekil 1’ de plak elemanına ait serbestlikler
ve yükleme yönü gösterilmiştir.

Şekil 1. 4 nodlu kabuk elemanı
Sırasıyla, yerel x , y ve z yönlerinde, u, v ve w yer değiştirme alanı olarak belirlenmiştir.
Elemanın şekil değiştirme alanları ve bünye deklemleri Denklem (1) de verilmiştir;
 N xx   A11

 
 N yy    A12
N   0
 xy  
 M xx   D11

 
 M yy    D12
M   0
 xy  

A12
A22
0
D12
D22
0


0 
 xx0  u, x  0.5w,2x



0
2
0 
 yy  v, y  0.5w, y

A66   xy0  u, y  v, x  0.5w, x w, y 
0    1xx   w, xx 


0    1yy   w, yy   M  [D]e1
D66   1xy  2 w, xy 

N  [A]e0 ,

(1)

burada Aij and Dij sırasıyla uzama ve eğilme rijitlikleri olup, Denklem (2)’deki genel bünye
denklemlerinden elde edilmişlerdir.
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Sonlu eleman denklemleri, Virtuel İş Teoremi kullanarak Deklem (3) seklinde elde edilebilir;

æ

òò çççè N
A

x

¶u
¶u ¶v
¶v ö÷
+ N xy ( + ) + N y
÷dA +
¶x
¶y ¶x
¶y ø÷÷

æ ¶w ¶w

òò çççè ¶x ( ¶x N
A

x

+

ö
¶w
¶w ¶w
¶w
(
N xy ) +
N xy +
N y )÷÷÷dA +
¶y
¶y ¶x
¶y
ø÷

(3)

æ
¶2w
¶2w
¶2wö
-òò çç M x 2 + 2M xy
+ M y 2 ÷÷÷dA = òò ( wq( x, y ))dA
çè
¶x
¶x¶y
¶y ÷ø
A
A
Üst çizgili terimler yer değiştirme alanlarının varyasyonlarıdır. Şekil 2 ‘de, YC ünitesinin dış
ve iç plakları ve seçilen yükleme yönü gösterilmiştir.

Şekil 2. İki tabakalı yalıtım cam ünitesi
Dış ve iç plak denklemleri Denklem (3) deki tekil cam plaklar için kompakt formda aşağıdaki
gibi yazılabilir,

k1 (w1 )  q  dp
k 2 (w 2 )  dp

(4)

burada dp boşluk basıncındaki değişikliği (dp) temsilen oluşturulan sonlu eleman dış yük
vektörüdür. İki plak arasındaki etkileşimi temsilen Boyle-Mariotte kanunu aşağıdaki şekilde
elde edilebilir,
k3 (dp)  dp(Vc  Vc )  penv Vc  0

(5)

Burada Vc ve penv sırasıyla, yükleme öncesi boşluk hacmi ve ortam basıncıdır. Vc is boşluk
hacimindeki değişikliği ifade etmektedir. Denklem (5)‘e ilişkin Newton iterasyon şeması
aşağıdaki şekilde yazılabilir.
dk3
ddp

dp  dpi


dVc 
  (Vc  Vc )  ( dp  penv )
  k3 ( dpi )

ddp  dp  dp

i

(6)

Analizler, Denklem (4) ve Denklem (6) birlikte kullanılarak iteratif olarak gerçekleştirilmiştir.
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SAYISAL ÖRNEKLER
Plak formulasyonun ve sınır koşullarının doğruluğunu test etmek üzere öncelikle boyutları
2.0x2.0 (mxm) ve kalınlığı h=6 mm olan tekil bir cam plak çözümü yapılarak sonuçlar Şekil
3’te ANSYS ve pr-EN16612 ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Sınır koşulu olarak: kenar
nodlar plak düzlemine dik doğrultuda tutulu, orta nod ise plak sadece düzleminde tutulu
şeklinde girilmiştir. Malzeme özellikleri için Elastisite modülü E=70 GPa ve Poisson oranı
ν=0.22 olarak alınmıştır.

(a)

ANSYS

(b) Bu çalışma (Denklem (3))

Sekil 3. 2x2 (mxm), h=6 (mm) tekil cam ünitesi Sonlu Eleman çözümü deplasman kontur
grafiği (Eleman ağı 16x16). Yayılı yük q=1.0 kPa. Doğrusal analiz maksimum deplasman
(w0): 48.78 mm. Geometrik yaddoğrusal analiz sonuçları (maksimum deplasman):
ANSYS=19.13 mm, Bu çalışma=18.43 mm,
pr-EN16612=19.45 mm.
Parametrik incelemede hesap zamanını kısa tutmak üzere Şekil 3’te mevcut çözümde görülen
%5 civarındaki hatanın kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu değerlendirilmiştir.
Tablo 1’ de parametrik inceleme için seçilen YC üniteleri, yayılı yükler ve boşluk mesafeleri
gösterilmektedir.
Tablo 1. Parametrik inceleme için seçilen cam üniteleri (Sonlu Eleman ağı: 16x16) .
Lx(m)

Ly (m)

h1/h2 (mm)

q (kPa)

c (cm)

Ünite-1

1.5

1.5

6/6

0.6, 1.0, 1.4

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0

Ünite-2

1.5

1.5

12/6

0.6, 1.0, 1.4

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0

Analiz sonuçlar Şekil 4’ deki grafiklerde verilmektedir. Bu grafiklerde “0” indisini barındıran
deplasmanlar ilgili camın aynı yükleme altında tekil olarak çözümünden elde edilen
maksimum deplasman değeridir.
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(a)

(b)

(c)

Sekil 4. Tablo 1 de verilen YC ünitelerine ait analiz sonuçları (wi: i numaralı camın
maksimum deplasmanıdır).
Grafiklerden de görüleceği üzere genel olarak c nin artmasıyla birlikte camlar arasındaki
etkileşim azalma eğilimindedir. Şekil 4a da görülebileceği üzere eşit kalınlıklı plaklar
dumunda yük paylasımı dış plakta %50-60, iç plakta %50-40 bandında gerçekleşmektedir. Bu
durumda, mühendislik hesaplamaları açısında güvenli tarafta kalmak üzere eşit kalınlıklı
plaklar için dış cama yayılı yükün %60’ ı, iç cama %50’ si gelecek şekilde tekil plak
çözümleri ile hesaplama yapmanın uyun olacağı sonucuna varılabilir. Yine Şekil 4 (a) ve 4 (b)
de görüldüğü üzere dış cam plak kalınlığı iki katına çıkarıldığında etkileşim büyük oranda
azalmakta ve bu durumda oranlar dış plakta %85-90, iç plakta %12-22 bandına taşınmaktadır.
Bu sonuç mühendislik hesaplamaları açısından 2/1 cam oranı için dış cama %90, iç cama %22
yük aktarımı ile tekil çözüm yapılabileceği şeklinde yorumlanabilir. Ara kalınlıklar için
etkileşlimlerin h1/h2 oranına göre doğrusal değişeceği kabülüne göre hesap yapmak uygun
olacaktır.

DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, YC ünitelerinin yayılı yükleme altında geometrik doğrusal olmayan analizleri,
cam plaklar arasındaki etkileşim dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, plakların
değişken kalınlıkları, ara boşluk mesafeleri ve basınç değeri için elde edilmiştir. Sayısal
örneklerde yayılı yük ve ara boşluk mesafesinin ünite davranışına etkisi değerlendirilmiş olup
tekil plak çözümlerinin ulaşılabilir olduğu durumlar için YC ünitelerinin mühendislik dizaynı
açısından basitleştirici yaklaşık bir ön-dizayn kriteri önerilmiştir. Ele alınan problem, cam
boyutları ve kalınlıklarının daha geniş data ile dahil edildiği bir incelemeye ihtiyaç
duymaktadır. Bu inceleme sonucunda prEn16612 ye katkıda bulunacak formüllerin ve
abakların geliştirlmesi bu çalışmanın devamını oluşturacaktır.
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ABSTRACT
There are various optimization methods used in the field of structural engineering. Main
objective in structural optimization can be considered as to obtain the lightest structural
weight under the stress and displacement constraints to satisfy safety, serviceability and
applicability concerns. However, the suitability of the method to the problem constitutes one
of the most important factors in the success of the method. Another important criterion that
makes the optimization method successful is the initial conditions. Within the scope of this
study, a new hybrid tabu search algorithm is proposed by improving the initial conditions of
the tabu search method with greedy search optimization. The algorithm proposed are tested on
plane frames made out of steel material. For the purpose software is coded in C# in order to
perform the optimum design and generate the algorithm, and the structural analysis part of the
study is performed using the OAPI features of SAP2000 simultaneously. The results are
presented comparatively with the ones obtained from the literature by using other
optimization algorithms.
Keywords: Tabu Search, Hybrid Optimization, Planar Steel Frame, SAP2000-OAPI
ÖZET
Yapı mühendisliği alanında kullanılan çok farklı optimizasyon yöntemleri bulunmaktadır. Bu
tip optimizasyon problemlerindeki temel amaç genellikle güvenlik, kullanılabilirlik ve
uygulanabilirlik durumlarını göz önünde tutarken yapı ağırlığını gerilme ve yer değiştirme
sınırlayıcıları altında olabilecek en hafif değere ulaştırmak olarak görülebilir. Bununla birlikte
kullanılan yöntemin, probleme uygunluğu ise yöntemin başarısındaki en önemli etkenlerden
birisini teşkil etmektedir. Optimizasyon yöntemini başarıya ulaştıran diğer bir önemli kıstas
ise başlangıç şartları olarak görülmektedir. Bu çalışma kapsamında tabu arama yönteminin
başlangıç şartları açgözlü arama optimizasyonu ile iyileştirilerek yeni bir hibrit tabu arama
algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem düzlem çelik çerçeveler üzerinde test
edilmiştir. Çerçevenin analizlerini gerçekleştirmek ve algoritmayı oluşturmak için C# dilinde
bir yazılım kodlanmakta ve OAPI yardımıyla yapısal analizler SAP2000 üzerinden eşzamanlı
gerçekleştirilmektir. Elde edilen sonuçlar literatürde yer alan ve diğer optimizasyon
yöntemleriyle bulunan sonuçlarla karşılaştırılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tabu Arama, Hibrit Optimizasyon, Düzlem Çelik Çerçeve
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GİRİŞ
Stokastik optimizasyon algoritmalarının temeli geniş bir ihtimal havuzunda belirli hedefe
odaklanarak en uygun çözümü mümkün olan en az denemeyle bulma çabası olarak
tanımlanabilir. Bu bağlamda geçmişten günümüze kadar, çok farklı amaçlara odaklanmış
optimizasyon algoritmaları geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemlerin bazıları özellikle lokal
optimum noktalara yakınsamakta ve genel optimumu göz ardı edebilmektedir. Bu sorunun
sebebi kimi zaman yöntemin parametrelerinin doğru seçilememesinden kaynaklanmakla
beraber kimi zaman da algoritmanın doğasından kaynaklanabilmektedir.
Zaman içerisinde literatüre kazandırılan yöntemlerden biri de Glover tarafından geliştirilen
Tabu Arama Algoritmasıdır [1,2]. Tabu arama algoritması optimum arama süreci içerisinde
elde edilen verimsiz sonuçları olası bir lokal optimuma takılma olasılığı sebebiyle göz ardı
etmeyerek verimsiz sonuçları da optimize etmeye çalışarak global optimumu aramaya çalışan
bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sebebiyle tabu arama algoritması ile yapısal optimizasyon
alanında son derece verimli sonuçlar elde edilebilmiştir [3]. Zira yapısal optimizasyon
problemleri içerdiği çok sayıda parametre sebebiyle çok sayıda lokal optimum nokta
içerebilmektedir. Tabu arama yönteminin yapısal optimizasyon alanında kullanılması [4,5]
yeni bir konu olmasa da yöntemin spesifik amaçlar için düzenlenerek iyileştirilmesi
güncelliğini korumaktadır.
Öte yandan bir optimizasyon algoritmasının olası dezavantajlarını azaltmak için farklı
algoritmalarla harmanlanması yani hibrit algoritmaların geliştirilmesi de son derece yaygındır
[6–8]. Bu çalışma kapsamında da tabu arama yönteminin başarılı olmasındaki en büyük
faktörlerden birisi olan başlangıç şartlarının iyileştirilmesi için açgözlü arama algoritmasından
faydalanılarak yeni bir hibrit tabu arama algoritması geliştirilmiştir.
Hibrit Tabu Arama Algoritması
Glover tarafından ortaya konan, Tabu Arama (TA) çözüm uzayındaki arama işlemlerini
komşuluk unsurları ile oluşturmakta olan metasezgisel bir algoritmadır [1,2]. TA algoritması
gerçek hayatta karşılaşılan ve literatürde yer alan birçok problem çözümü için etkili bir çözüm
yöntemidir [9–11]. Kompleks problemlerin çözümünde etkili sonuçlar veren TA algoritması,
aynı zamanda yapı mühendisliği alanında çelik çerçeve tasarımlarının en iyilenmesi amacı ile
kullanıldığı görülmektedir [11].
Öncelikle, çelik çerçevelerin TA ile en iyi tasarımında rastgele bir başlangıç çözüm
oluşturulur. Algoritmada, en iyi çözüm, daha iyi veya mevcut iyi komşu çözümler yardımı ile
bulunacağı varsayımı ile arama işlemi yapılır. Bu amaçla çözüm uzayının taranması, çeşitli
hareket operatörleri ile mevcut çözümden komşu çözüme gidilmesi ile sağlanmaktadır.
Algoritmada en iyi komşu çözümler hafızaya kaydedilir. Bu hafıza kısa dönemli hafıza olarak
isimlendirilir. Bu hafıza sayesinde daha önceden yapılan hareketlerin tekrar edilmesinin
önüne geçilmiş olur. Algoritmada bunlar tabu olarak yer alır. Tabu hareketler algoritma
içerisinde, çeşitli boyutlarda bulunabilir ve algoritma tasarımcısı tarafından bu hareketler izin
verilen iterasyon boyunca yasaklanır. Arama işleminde tabu listesinde olmayan, yeni komşu
çözüm ile devam edilir. Böylelikle algoritma içerisinde bir iterasyon tamamlanmış olur.
Algoritma için durdurma kriteri sağlanıncaya kadar her iterasyon için işlemler tekrarlanır.
Kullanılan tabu arama algoritmasında, izin verilen maksimum iterasyon sayısının aşılması
durdurma kriteri olarak kullanılmıştır. Tabu yıkma kriterleri, tabu olarak yer alan bir hareketin
bazı durumlarda “tabu olmasına rağmen” gerçekleştirilmesini sağlayan kriterlerdir. Çalışma
kapsamında, yapılan bir hareket sonucunda şimdiye kadar elde edilen en iyi çözümden daha
iyi bir çözüm bulunması durumunda bu hareket tabu olsa dahi kabul edilir. Maksimum
iterasyon sayısına varıncaya kadar her iterasyonda yukarıdaki işlemler tekrarlanır. TA
algoritmasına dair oluşturulan başlangıç çözüm, çözüm uzayı, komşuluk oluşturma, durdurma
kriterleri, tabu listesi gibi kararlar aşağıda anlatılmıştır.
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Çözüm uzayı ve başlangıç çözüm: Çelik yapılarda, belirli elemanlar gruplanarak, o grup
içerisinde sadece tek bir elemanın kullanımı gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda oluşturulan
bazı çözümler gerek koşul olan gerilme ve yer değiştirme sınırlayıcıları içerisinde olanlar
çözüm uzayı için olurlu kümede yer almaktadırlar. Aynı zamanda, TA algoritması bir
başlangıç çözüme ihtiyaç duyduğu belirtilmişti. Bu başlangıç çözüm, algoritmanın daha etkili
ve daha hızlı sonuçlar oluşturabilmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma
kapsamında sunulan TA algoritması, açgözlü arama algoritması ile bir başlangıç çözüm
üretmektedir.
Komşu arama mekanizması: Elde bulunan çözüme, komşu çözümler üretmek amacı ile
yerleştirme ve değiştirme hareket mekanizmaları kullanılmıştır. Aynı zamanda üretilen komşu
çözümlerden sadece uygun olan çözümler incelenmektedir. Uygun çözüm alanında olan
çözümler amaç fonksiyonu doğrultusunda sıralanarak en iyi komşudan en kötü komşuya dek
sıralanır.
Amaç fonksiyonunun hesaplanması: Probleme ait amaç fonksiyonu W ile verilen ve eleman
ağırlığından toplam yapı ağırlığını hesaplayan eşitliktir. Kodlanan yazılım sayesinde bu amaç
fonksiyonu SAP2000 programı ile iletişim halinde olarak, yapıya ait eleman değişikliklerinde
tekrar hesaplama işlemini gerçekleştirir.
Tabu listesi: Yapılan bir hareketin tabu olarak kaydedildiği ve yapılacak bir harekete ait tabu
kriterinin olup olmadığını kontrol eden mekanizma için iki boyutlu bir tabu listesi
tanımlanmıştır. Bu iki boyutlu tabu listesinin bir boyutu yapı içerisindeki gurupları diğer
boyutu ise elemanların oluşturduğu kümeyi temsil etmektedir.
Aday liste stratejisi: Ele alınan komşu çözümler içerisinden öncelikli olarak uygun çözümler
seçilmiş olup, bu uygun çözümlerden de yapı ağırlığına göre en hafiften en ağıra doğru
sıralanmış bir liste stratejisi izlenmiştir.
Tabu yıkma ölçütü: Bu çalışma kapsamında, amaca yönelik tabu yıkma, tabu yıkma ölçütü
olarak kullanılmıştır. Bu ölçüt, mevcut iterasyona kadar bulunmuş en iyi çözümden daha iyi
bir çözüm elde edilmesi durumunda, tabu koşulu olsa dahi gerçekleştirilir.
Durdurma koşulu: Algoritma önceden belirlenmiş iterasyon sayısına ulaşıldığı taktirde
durdurma koşulu sağlanmış olmaktadır.
Bu çalışmada geliştirilip kullanılan yeni hibrit tabu arama algoritması için yalancı kod
aşağıdaki gibi tanımlanabilir.
Hibrit tabu arama algoritması için yalancı kod
Xras[]=Rasgele çözüm üret
Elemanlist[]=Elemanlar listesini oluştur
for i=1 to grup_sayısı do
for j=1 to eleman_sayısı do
xras[i]=Elemanlist[j]
if(ꓯ gerilme_kapasite<1) then
xint=Xras;
break;
end
end
end
while U<iter do
while komşu_cozum_kume≠0 do
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if Cn≤1 then
Hesapla fcurrent
Aday listeye ekle
else
sonraki komşuluğa geç
end
for i=1 to Aday_liste_say do
fcurrent =min(aday liste)
end
if fcurrent<fbest then
fbest = fcurrent
yeni çözüm=yeni komşu çözüm
else
yeni çözüm=yeni komşu çözüm
end
end
end
Yazdır(en iyi çözüm)

DÜZLEM ÇERÇEVELERİN OPTİMİZASYONU
Test problemi olarak incelenecek çerçevenin ağırlığını (W) minimize eden amaç fonksiyonu
aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

çerçevedeki çubuk eleman sayısını,
yapı elemanın birim ağırlığını,
ve ise
burada
sırasıyla her bir çubuk elemana ait kesit alanını ve çubuk boyunu ifade etmektedir. Çalışmada
kullanılacak kesitler, AISC’ta [12] tanımlanan 267 kesit arasından seçilecektir.
Çerçeve türü yapıların elemanları hem eksenel kuvvet hem de eğilme momenti etkisinde
olabileceği için gerilme analizlerinde yönetmenliklerde belirtilen etkileşim denklemlerinin
sağlanması gerekir. AISC-LRFD’te [12] hem eğilme hem de eksenel yüke maruz elemanlar
için tanımlanan gerilme sınırlayıcıları için etkileşim denklemleri (
) aşağıda verildiği
gibidir;

burada
ve
sırasıyla gerekli ve karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı;
güçlü eksendeki gerekli ve karakteristik eğilme momenti dayanımını;
ve

ve
zayıf

eksendeki gerekli ve karakteristik eğilme dayanımını ifade etmektedir. Literatürle tutarlı
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olmak amacıyla dayanım katsayıları eksenel basınç halinde
halinde
ve eğilme momenti için
olarak alınmıştır.
Bir diğer sınırlayıcı olan tepe noktası yatay ötelenmesi (
alınarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

, eksenel çekme

) ise yine literatür esas

burada
çerçevenin en üst katında oluşan yatay yer değiştirmeyi,
ise çerçevenin toplam
yüksekliğini ifade etmektedir.
TEST YAPISI
Geliştirilen yöntemin test edilmesi için Şekil 1’de görülen 3 açıklıklı 15 katlı düzlem çelik
çerçeve [13] seçilmiştir. Malzeme olarak A36 tipi çelik kullanılmıştır. Elastisite modülü 200
GPa (29000 ksi) ve akma dayanımı 248.2 MPa (36 ksi) olarak belirlenmiştir. Her bir kat
seviyesinde 30 kN, ve her kat döşemesinde 50 kN/m yayılı yük uygulanmıştır. Dolayısıyla
sistemin geometrisi simetrik ancak yüklemesi simetrik değildir. Test edilen 105 çubuklu
düzlem çelik çerçevede bulunan yapı elemanları 11 grupta toplanmıştır. Her üç katta bir kesiti
değişen iç ve dış kolonlar 10 grup oluşturmaktadır. Açıklıkları ve yükleme değerleri aynı olan
kirişler ise 11. grubu oluşturmaktadır. Yapı elemanlarının bu şekilde gruplandırılması hem
uygulama açısından tutarlı hem de optimizasyon sürecinde iterasyon sayısını azaltmak için
yararlı olmaktadır. Elemanların grup numaraları Şekil 1’de gösterilmektedir. Her bir grup için
olası 267 kesit göz önüne alındığında çerçevenin tasarımı olası çözüm uzayının 5x1026 olduğu
görülmektedir. Çerçeve sistemin optimum tasarımı karşılaştırmalı olarak incelendiği için tüm
değerler literatürden alındığı gibidir. Yine literatüre esas alınarak çerçevenin optimum
tasarımı için gerilmeler ve çerçevenin en üst noktasındaki yanal yer değiştirme sınırlayıcılar
olarak kabul edilmiştir. Göreli kat ötelenmesi ise çerçevenin tasarımını sınırlamamaktadır.
Çerçevenin sınırlayıcılar bağlamında analizini gerçekleştirmek için hibrit tabu arama
algoritmasını uygulayan, C# dilinde bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım SAP2000’nin açık
uygulama geliştirme arayüzü (OAPI) ile etkileşime girerek her bir iterasyonda modeli
oluşturmakta ve eşzamanlı analiz ederek sınırlayıcılara bağlı olarak uygunluğunu kontrol
etmektedir.
Bu çerçeve daha önce bazı araştırmacılar tarafından farklı optimizasyon algoritmalarıyla da
test edilmiştir. Literatürden alınan ve bu çalışmada hibrit tabu arama algoritması ile elde
edilen sonuçlar Çizelge 1’de detaylı şekilde verilmektedir. Test yapısı olarak seçilen çerçeve
daha önce PSO (Parçacık Sürü Optimizasyonu), PSOPC (Pasif Topluluklu Parçacık Sürü
Optimizasyonu), HPSACO (Harmoni Arama, Parçacık Sürü ve Karınca Kolonisi Hibrit Algoritması),
HBB-BC (Ayrık Büyük Patlama-Büyük Çöküş Algoritması), ICA (Emperyalist Rekabetçi Algoritma)
ve GSS (Yönlendirilmiş Stokastik Arama) yöntemleriyle optimizasyon sürecine tabi tutulmuştur.
Ancak burada geliştirilen Hibrit Tabu Arama (HTA) yöntemi ile ulaşılan optimum yapı ağırlığı daha
önce yapılan çalışmalara kıyasla 22.87 kN daha hafiftir. Çerçevenin optimum tasarımı için

algoritmanın 1200 iterasyon yapmasına izin verilmiş fakat optimum sonuç 792. iterasyonda
elde edilmiştir. Çerçeve ağırlığının iterasyona bağlı değişimi Şekil 2’de gösterilmektedir.
Optimum tasarımda gerilme sınırlayıcıları etkin olmuş, deplasman sınırlayıcıları sınır değerlere
yaklaşmamıştır.
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Şekil 1. 3 açıklıklı 15 katlı düzlem çelik çerçeve
Çizelge 1. Onbeş katlı çelik çerçevenin optimum tasarımı karşılaştırmalı sonuçları
PSO
PSOPC
HPSACO HBB-BC
ICA
GSS
HTA
Grup Nu.
Bu çalışma
[8]
[8]
[8]
[14]
[15]
[13]
1 W33X118 W26X129 W21X111 W24X117 W24X117 W36X135 W21X122
2 W33X263 W24X131 W18X158 W21X132 W21X147 W27X146 W27X146
3 W24X76 W24X103 W10X88
W12X95
W27X84
W24X94
W18X86
4 W36X256 W33X141 W30X116 W18X119 W27X114 W14X109 W14X109
5 W21X73 W24X104 W21X83
W21X93
W14X74
W24X68
W12X65
6 W18X86
W10X88 W24X103 W18X97
W18X86
W21X93
W30X90
7 W18X65
W14X74
W21X55
W18X76
W12X96
W30X90
W21X55
8 W21X68
W26X94 W26X114 W18X65
W24X68
W18X65
W12X58
9 W18X60
W21X57
W10X33
W18X60
W10X39
W16X36
W16X36
10 W18X65
W18X71
W18X46
W10X39
W12X40
W16X40
W8X35
11 W21X44
W21X44
W21X44
W21X48
W21X44
W21X44
W21X44
Ağırlık
496.68
452.34
426.36
434.54
417.466
417.05
394.18
(kN)
İterasyon
50000
50000
6800
9900
6000
600
1200
598
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Şekil 2. Çerçeve ağırlığının iterasyonlarla değişimi

SONUÇLAR
Bu çalışmada düzlem çelik çerçevelerin optimum tasarımı için yeni bir Hibrit Tabu Arama
algoritması (HTA) önerilmiştir. Bu sezgisel algoritmanın temel odak noktası tabu arama
algoritmasının başarısında önemli rol oynayan başlangıç şartlarını iyileştirmek üzerine
yoğunlaşmıştır. Bu amaç doğrultusunda açgözlü arama algoritması ile tabu arama
algoritmasının başlangıç şartları iyileştirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra kesit seçimi
aşamasında daha olumlu sonuçlar elde etmek amacıyla tabu arama algoritmasının komşuluk
ilişkileri üzerinde de bir takım iyileştirmeler yapılmıştır. Tüm bu geliştirmelerin temel amacı
algoritmanın lokal optimumlara takılmasını önlemek ve global optimuma yakınsamasını
sağlamaya çalışmaktır.
Böylece tabu arama yönteminin başlangıç şartları açgözlü arama optimizasyonu ile
iyileştirilerek geliştirilen yeni hibrit tabu arama algoritması düzlem çelik çerçevelerin
optimum tasarımı için test edilmiştir. Bu amaçla C# dilinde bir yazılım kodlanmış ve yapısal
analizler SAP2000-OAPI üzerinden eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar diğer
araştırmacılar tarafından elde edilen ve literatürde yer alan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. PSO,
PSOPC, HPSACO, HBB-BC, ICA ve GSS yöntemleriyle elde edilen sonuçlarla kıyaslandığında, bu
çalışmada geliştirilen Hibrit Tabu Arama (HTA) algoritması ile 22.87 kN yani yaklaşık %5.5 daha
hafif bir çerçeve ağırlığı elde edildiği görülmektedir. Diğer algoritmalarla elde edilen sonuçlara

kıyasla daha hafif çerçeve ağırlığı elde edilmesi lokal optimumlar yerine global optimuma
yakınsama olarak değerlendirilebilir.
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ABSTRACT
A narrow rectangular cross-section curved beam subjected to positive bending is considered.
Plane stress analytical solution is derived for partially plastic deformation of the beam under
pure bending. Linearly hardening material behavior is assumed. Elastic and two stages of
elastic-plastic deformations are studied using Tresca’s yield criteria and its associated flow
rule. Elastic, partially-plastic and residual stresses are calculated. While the results of the
studies in which elastoplastic bending of curved beam under positive bending has been
published in the literature, the residual stresses have not been estimated and reported. This
study provides the missing information in the literature. In addition, the results for positive
bending given in the literature are regenerated by the use of a different nonlinear system
solution technique and the corresponding residual stresses are evaluated. Beam deforms
elastically as long as the load falls below the elastic limit. If the elastic limit is exceeded,
plastic deformation commences at the inner surface. Further increase in the applied load leads
to formation of another plastic region at outer surface. As the bending moment is further
increased, the two plastic regions spread into the elastic region. It is observed that the
deformation in the cross-section of the beam is negligibly small.
Keywords: curved beam, pure bending, elastic-plastic deformations, Tresca’s yield criteria,
residual stresses
ÖZET
Dar dikdörtgen kesitli bir eğri kiriş göz önünde bulundurulmuştur. Kirişin basit eğilme altında
kısmen plastik deformasyonu için düzlemsel gerilme analitik çözümü yapılmıştır. Lineer
sertleşen malzeme davranışı varsayılmıştır. Elastik ve elastik-plastik deformasyonların iki
aşaması, Tresca akma kriteri ve ilgili akma kuralı kullanılarak incelenmiştir. Elastik, kısmen
plastik ve artık gerilmeler hesaplanmıştır. Pozitif eğilme altındaki eğri kirişin elastoplastik
eğilmesini içeren çalışmaların sonuçları literatürde yayınlanırken, artık gerilmeler
hesaplanmamış ve yayınlanmamıştır. Bu çalışmada, literatürde konu ile ilgili eksikler
tamamlanmıştır. Ek olarak, literatürde verilen pozitif eğilme sonuçları, farklı lineer olmayan
sistem çözüm teknikleri kullanılarak yeniden üretilmiş ve ilgili artık gerilmeler
hesaplanmıştır. Elastik limit aşılmadığı sürece, kiriş elastik olarak deforme olur. Elastik limit
aşıldığında, plastik deformasyon iç yüzeyde başlar. Uygulanan yükün daha fazla artırılması,
dış yüzeyde başka bir plastik bölgenin oluşmasına yol açar. Eğilme momenti daha fazla
arttırılırsa, iki plastik bölge aradaki elastik bölgeye doğru ilerler. Kiriş kesitindeki
deformasyonun ihmal edilebilir derecede küçük olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: eğri kiriş, basit eğilme, elastik-plastik deformasyonlar, Tresca akma kriteri
artık gerilmeler.
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INTRODUCTION
Beam is a basic mechanical structure which resists load, transverse to the longitudinal axis,
primarily by providing resistance against bending. Analytical solution of a beam provides
determination of stresses and displacements developed in the beam under the specified condition
of loading. Analytical solutions of most of the basic structures in different states of stress are
available in advanced textbooks. Comprehensive treatments of a large number of basic structures
in the elastic state of stress by Timoshenko [1], Timoshenko and Goodier [2], Rees [3], Boresi et
al. [4], Ugural and Fenster [5], Boley and Weiner [6], and Timoshenko and Gere [7], and in the
plastic state of stress by Johnson and Mellor [8], Mendelson [9], Hill [10], and Nadai [11] are
available in literature.
In this study, a narrow rectangular cross-section curved beam is considered to be subjected to
couples at its end sections. Plane stress analytical solution is derived for partially plastic
deformation of the beam under pure bending in positive bending cases. The geometry and the
loading is shown at the considered coordinate system in Fig. (1).

Figure 1: The geometry and the coordinate system of the curved beam under positive bending.
Moreover, linearly hardening material behavior is assumed. Elastic and two stages of elasticplastic deformations are studied using Tresca’s yield criteria and its associated flow rule
which permit the analytical treatment and result in linear differential equations. Tresca’s flow
rule also provides conservative results in the elastoplastic solutions. Beam deforms elastically
below the elastic limit load. When the elastic limit is exceeded, plastic deformation
commences at the inner surface (r = a). In the first stage of elastic-plastic deformation, the
beam consists of an inner plastic region and an outer elastic region. Further increase in the
applied load leads to formation of an other plastic region at outer surface (r = b). Then, the
beam consists of an inner plastic region, an elastic region and an outer plastic region in the
second stage. As the bending moment is further increased, the two plastic regions spread into
the elastic region. A single differential equation that governs the elastoplastic behavior of the
bar has been derived by using the equations of the generalized Hooke’s law, the equation of
equilibrium and the compatibility relation. The radial stresses, circumferential stresses, axial
stresses and the radial displacement are calculated analytically. The calculations are
performed for the plastic range because the results allow to investigate the level of the
residual stresses which is the difference between the stress distribution for elastoplastic and
elastic behavior. For this purpose, the residual stresses remaining in the beam after removing
the load at plastic limit for stages I and II are also evaluated. The numerical solutions of the
elastic and plastic deformations are obtained by solving the nonlinear systems of equations
associated with the boundary and interface conditions by using Newton’s Method.
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ANALYTICAL SOLUTIONS
The total strain equations with the usage of the generalized Hooke’s law of elastic strain are

then the strain- displacement relations read

The equilibrium equation

Compatibility relation

Governing Differential Equation
Combining the strain equations in the generalized Hooke’s law, equilibrium equation and the
compatibility relation, the differential equation is obtained as

This equation governs the partially plastic response of the curved beam under pure
bending for plane stress state.
Elastic Region
p
The normal plastic strains vanish in the elastic region, i.e., ϵi = 0 and in the plane stress
p
p
solution σz = 0. Rewriting the governing equation with ϵr = 0, ϵ θ = 0 and σz = 0;
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Solving the differential equation,

With the help of the equilibrium equation, σθ becomes;

By using Hooke’s law, the displacement becomes

Plastic Region I
The stress state in this region is
and Tresca’s yield criterion reads

The associated flow rule gives

From the equivalence of plastic work increment, the plastic tangential normal strain is

where ϵEQ is the equivalent plastic strain. The yield stress for a linearly hardening material

Then,

p
Substituting in the differential equation with σz = 0 and ϵr = 0,

where the hardening parameter H = ησ0 ∕E. Solving the differential equation for σr
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in which

From the equilibrium equation σθ becomes;

The plastic strain components:

The displacement:

Plastic Region II
The stress state in this region:
and Tresca’s yield criterion reads

The plastic normal strains and the equivalent plastic strain are

The yield stress is

p
p
ϵr and ϵ θ become

Substituting in the differential equation with σz = 0

Solving the differential equation
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From the equilibrium equation, σθ becomes

The plastic strain components:

The displacement:

RESULTS AND DISCUSSION
The following data are used in the numerical solutions: E = 200 GPa, σ0 = 250 MPa, ν = 0.3
and the dimensionless variables for radial coordinate r = r∕a, bending moment M =
2
M∕(σ0×b ×t), normal stress σ j = σj∕σ0, normal strain ϵj = ϵjE∕σ0, and displacement u = uE∕bσ0
where a and b are inner and outer diameters, t is the thickness of the beam. In the calculations,
b = 1.0 and t = 1.0.
Elastic Solution
Initially, the entire beam is stress free. The beam deforms elastically under bending moment
M ≤ ME and becomes partially plastic when M ≥ ME. Therefore, ME is called the elastic
limit load. In the stress equations, there are three unknowns which are C1, C2 and ϕ. For
evaluation of these unknowns, three linearly independent conditions are available. These are:
σ θrdr = -M, σr(a)=σr(b)=0. The unknown integration constants C1, C2 and ϕ are obtained
by above equations. Then, the displacement will be equal to zero assuming that the beam is
rigidly fixed at r = a, θ = 0. A2 is calculated with u(a, 0) = 0. The elastic limit load for a beam
-3
of b∕a = 1.3 is calculated as ME = 8.0999 × 10 . The corresponding integration constants
-3
C1,C2,ϕ, and A2 are calculated as C1=-1.3332, C2=1.3332, ϕ = -8.7656 × 10 , and A2 =
-3
7.7043 × 10 with the dimensionless form of Ci=Ci∕σ0. The stress response of the beam at
the plane of symmetry, i.e. θ = 0 under elastic limit load M = ME is plotted in Fig. (2). The
solution of σθ(rNA) = 0 is achieved by Newton-Raphson method and the neutral axis are
calculated for the beam of b∕a = 1.3 as rNA=1.1435.

606

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Kabakcı1, Eraslan2

Figure 2: The stress response under the elastic limit load of a beam of b/a=1.3.
First Stage of Elastic-Plastic Solution
The curved beam consists of a plastic region in a ≤ r ≤ r1 and an elastic region in r1 ≤ r ≤ b,
the plastic region is governed by Tresca’s yield criterion σy = σθ in positive bending case.
where r1 is the plastic-elastic border radius. In the first stage of elastic-plastic solution, it is
required to solve elastic region and plastic region I together. C1,C2,C3,C4,A2,ϕ and r1 are the
unknowns that should be evaluated to solve this problem. Corresponding seven boundary and
p
interface conditions are available to determine these unknowns. These are: u (a, 0) = 0,
p
e
e
p
e
p
e
σr (a)=0, σ0=σθ (r1), σr (b)=0, σr (r1)=σr (r1), u (r1,θ)=u (r1,θ), and
σ θrdr =
e
p
σθ rdr = -M. The beam becomes partially plastic under the load M ≥ ME.
σθ rdr +
The first stage of elastoplastic deformation is in the range ME ≤ M ≤ MI with MI = 9.5488 ×
-3
10 for a beam of b∕a=1.3. The hardening parameter, H is taken as 0.2 for b∕a = 1.3. The
integration constants are calculated for M=MI. As seen in Fig. (3) (a), the plastic deformation
begins at r∕a=1 and r∕a=1.3 is also critical location as σθ - σr = 1. In the comprehensive study
by Eraslan and Arslan [12], the optimization method was used to solve the systems of
nonlinear equations with MINPACK library. In this study, all of the equations obtained for
the boundary and interface conditions are solved simultaneously by using subroutne NLNF
which solves non-linear system of equations using Newton method included in NONLIN
library. Subroutines are supplied for the nonlinear equations to estimate the unknowns
C1,C2,C3,C4,A2,ϕ and r1. The solution using all of the nonlinear equations will be called
Version I in this study. Thereafter, the unknowns are found as C1 = -1.5986, C2 = 1.5986, C3
-3
-2
= -1.2153, C4 = 2.0868, A2 = -9.2294 × 10 , ϕ = 1.0493 × 10 , and r1=1.0218. However,
by giving a careful consideration for the seven equations derived from above boundary
conditions, it is realized that the constants C1,C2,C3, and C4 can be solved by a linear system
p
p
e
e
of equations by solving the boundary conditions u (a,0)=0, σr (a)=0, σ0=σθ (r1), σr (b) = 0.
After solving the four linear equations and obtaining the definitions for C1,C2,C3, and C4, the
number of equations is reduced from seven to three. The remaining three constants A2, ϕ and
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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r1 are calculated by solving the three nonlinear equations which are derived from the
remaining boundary conditions Then, the results for the unknowns A2,ϕ and r1 are substituted
in the equations for C1,C2,C3,C4 and hence all of the unknowns are obtained. The solution
achieved in this way will be called Version II in this study. The results for the beam of b∕a =
-3
-2
1.3 are A2 = 9.2294 × 10 , ϕ = -1.0493 × 10 , and r 1 = 1.0218. Substituting the solution of
the unknowns A2,ϕ and r1 in linear equations C1, C2, C3, and C4 for b∕a = 1.3 become C1 =
-1
1.5986, C2 = -1.5986, C3 = -1.2153, C4 = 2.0868,and for b∕a = 1.5 C1 = 9.4093 × 10 , C 2 =
-1
-1
9.4093 × 10 , C3 = -7.9433 × 10 ,C 4 = 1.2266. The stress response of the beam at the
plane of symmetry, i.e. θ = 0 under M = MI is plotted for a beam of b∕a = 1.3 in Fig. (3) (a).
The solution of σθ(rNA) = 0 is achieved by Newton-Raphson method and the neutral axis are
calculated as rNA = 1.1443. The residual stress remaining in the structure after the unloading
is simply obtained by the difference of the stress distribution for elastic-plastic behavior and
the one for elastic behavior both evaluated at the load under consideration. By applying this
evaluation on Stage I, i.e. taking difference of the stresses for elastic-plastic and elastic
-3
behavior under MI=9.5488 × 10 for a beam of b∕a = 1.3, the unknowns for the residual
-2
-3
stresses are obtained as C1=-1.5717, C2=1.5717, ϕ=-1.0334×10 , A2=9.0825 × 10 and the
corresponding graph can be seen in Fig. (3) (b).

Figure 3: (a) The stress response under M = MI (b) the residual stresses in stage I.
Second Stage of Elastic-Plastic Solution
The curved beam consists of an inner plastic region (region I) in a ≤ r ≤ r1, an elastic region in
r1 ≤ r ≤ r2, and an outer plastic region (region II) in r2 ≤ r ≤ b. The outer plastic region is
governed by Tresca’s yield criterion σy=-σθ+σr where r1 and r2 are the elastic-plastic border
radii. In the second stage of elastic-plastic solution, it is required to solve elastic region,
plastic region I and plastic region II together. C1,C2,C3,C4,C5,C6,A2,ϕ, r1, and r2 are the
unknowns that should be evaluated to solve this problem. Ten boundary and interface
p
p
conditions are available to determine these unknowns. These are: u (a, 0) = 0, σr (a) = 0,
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p
e
p
e
e
e
e
e
p
σr (r 1) = σr (r1), u (r1,θ) = u (r 1,θ), σ0 = σθ (r 1), -σθ (r 2) + σr (r 2) = σ0, σr (r2) = σr (r
𝒃
e
p
p
p
e
p
𝐫𝟏
𝐫𝟐
𝐛
2), u (r 2,θ) = u (r 2,θ), σr (b) = 0, and 𝒂 σ θrdr = 𝒂 σ θ rdr + 𝐫𝟏 σ θ rdr + 𝐫𝟐 σ θ rdr=-2
M. The second stage of elastoplastic deformation begins when M ≥ MI with M=1.4×10 . By
solving above ten equations for boundary and interface conditions simultaneously using
Version I solution method, the unknowns are calculated as C1=-3.6684, C2=3.6282, C3=-1
-1
-2
-2
2.5110, C4=5.5283, C5=-6.1140×10 , C6=6.1140×10 , A2=2.1050×10 , ϕ=-2.3896×10 ,
r1=1.0885, and r2=1.2036. By applying Version II solution for stage II, as the constants
C1,C2,C3, and C4 can be solved by a linear system of the equations obtained by boundary
p
p
p
e
p
e
conditions u (a, 0) = 0,σ r (a) = 0,σ r (r 1) = σr (r1), u (r1,θ) = u (r 1,θ), C1,C2,C3, and C4
are calculated. Thus the number of equations is reduced from ten to six and the unknowns C5,
C6, A2, ϕ, r1, and r2 are obtained from the remaining boudary conditions by using Newton’s
-1
-1
Method. The results of the unknowns are C5=-6.1140×10 , C6=6.1140×10 ,
-2
-2
A2=2.1050×10 , ϕ=-2.3896×10 , r1=1.0885, and r2=1.2036. Substituting the solution of
the unknowns C5,C6,A2,ϕ, r1, and r2 in linear equations, C1,C2,C3, and C4 for b∕a=1.3
become C1=-3.6684, C2=3.6282, C3=-2.5110, C4=5.5283, and for b∕a = 1.5 C1=-3.8477,
C2=3.6475, C3=-2.6858, C4=6.5939. The constants C5 and C6 can also be solved by a linear
system of equations. However, the solutions for these two unknowns are so complex and
difficult to solve, and in order not to cause an error in calculations and in order to take
accurate results, these equations have been included in the system. The stress response of the
beam is plotted in Fig. (4) (a). The neutral axis in the elastic region is calculated with σθ(rNA)
= 0 as rNA = 1.1457. To obtain the residual stresses, taking difference of the stresses for
-2
elastic-plastic and elastic behavior under M=1.4×10 , the unknowns for the residual stresses
-2
-2
are obtained as C1=-2.3044, C2=2.3044, ϕ=-1.5151×10 , A2=1.3316×10 , and the
corresponding graph is in Fig. (4) (b).

Figure 4: (a) The stress response under M ≥ MI, (b) the residual stresses in stage II.
21. Ulusal Mekanik Kongresi

609

Kabakcı1, Eraslan2

CONCLUSION

The results for positive bending available in the literature [12] are regenerated by the use of
different nonlinear system solution technique. Beam deforms elastically below the elastic
limit load. If the load exceeds the elastic limit, plastic deformation commences at the inner
surface. As the bending moment is further increased, this plastic region spreads into the beam
in the radial direction. When it reaches at a critical load, second plastic region occurs at the
outer surface. The two plastic regions expand over the elastic region with the increasing load.
In the first stage of elastic-plastic deformation, the beam consists of an inner plastic region
and an outer elastic region, and it consists of an inner plastic region, an elastic region and an
outer plastic region in the second stage. The radial stresses, circumferential stresses, axial
stresses, radial displacement, and the corresponding strains are calculated analytically. The
calculations are performed for the plastic range to investigate the residual stresses. The
numerical solutions of the elastic and plastic deformations are obtained by solving the
nonlinear systems of equations associated with the boundary and interface conditions by using
Newton’s Method. It is observed that the deformation in the cross-section is negligibly small.
The results also indicate that the tangential stress components for elastic and elastoplastic
solutions give higher absolute magnitudes than the radial and axial stress components. The
radial stress components are compressive, and highest at the center, and the tangential stress
components are compressive at inner radius and tensile at the outer radius, and highest where
the plastic deformation begins. Then, the magnitude of the tangential residual stresses is
higher than that of the radial and axial residual stresses.
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ELASTİK ZEMİNE OTURAN PERİYODİK YIĞILI KÜTLELİ KİRİŞLERDE
DALGA YAYILIMI
Aydın Özmutlu1
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekirdağ
ABSTRACT
This study analyzes wave propagation in periodic beams with lumped mass model resting on
elastic foundation, and is to find out the dynamic characteristics of a periodic structure. The
dispersion relation was derived considering an infinite beam with lumped mass as a onedimensional periodic structure and analyzed the band gaps properties and the effects as
function of the model dimensionless parameters. The propagator that establishes the
relationship between the state vectors at the ends of the beam part was directly derived. Also
point propagator across the lumped mass was derived from the dynamic equilibrium and
continuity conditions. Combining these, generalized propagator was obtained, and using that,
the problem has been reduced an eigenvalue problem. Wave numbers, phase angles and phase
velocities has been computed at wide frequency range. Therefore, the results are presented in
all the figures with respect to dimensionless frequency.
Keywords: Elastic foundation, Wave propagation, Periodic structure, Lumped mass, Band gap
ÖZET
Bu çalışmada, elastik zemine oturan yığılı kütleli periyodik kirişlerde dalga yayılım analizi
yapılmakta ve periyodik bir yapının dinamik özellikleri araştırılmaktadır. Sonsuz uzunluktaki
yığılı kütleli bir kiriş, bir boyutlu periyodik bir yapı olarak dikkate alınarak dispersiyon
ilişkisi türetilmiş ve boyutsuz parametrelerle bağlı olarak bant boşluklarının özellikleri ve
etkileri analiz edilmiştir. Kiriş uç kısımlarındaki durum vektörleri arasındaki ilişkiyi kuran
alan yayılım matrisi doğrudan türetilmiştir. Ayrıca, yığılı kütle için nokta yayılım matrisi,
dinamik denge ve süreklilik koşullarından elde edilmiştir. Bunları birleştirerek,
genelleştirilmiş yayılım matrisi elde edilmiş ve bu matris kullanılarak, özdeğer problemine
indirgenmiştir. Dalga sayıları, faz açıları ve faz hızları geniş frekans aralığında
hesaplanmıştır. Sonunda, tüm şekillerde sonuçlar, boyutsuz frekans değerlerine bağlı olarak
verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Elastik temel, Dalga yayılımı, Periyodik yapı, Yığılı kütle, Bant boşluğu
GİRİŞ
Mühendislik yapılarının oluşturulmasında periyodik malzemelerin kullanılması gelecek vaat
eden bir teknolojik gelişmedir. Periyodik yapıdaki ortamların genel olarak, frekansa bağlı
dalga yayılım özellikleri gösterdiği bilinmektedir. Bazı periyodik malzeme tasarımlarına ait
frekans spektrumundan, ortamın herhangi bir dalga yayılımının gerçekleşmesine izin
vermediği belirli frekans aralıklarının olduğu gözlemlenir. Bu frekans aralıkları genellikle
“bant boşluğu” veya “durdurma bandı” olarak adlandırılır. Bu durumun, dışında kalan frekans
aralıkları ise dalgaların ortamdan geçmesine veya yayılmasına izin veren “geçiş bandı” olarak
611

Özmutlu

adlandırılır. Bu bantların frekans alanındaki yeri ve bu bantlar içindeki dağılım ilişkisinin
şekli, periyodik malzemenin frekans bandı yapısını oluşturur. Frekans bandı yapısı, en
azından sürekli ortam mekaniği çalışmaları bağlamında, herhangi bir periyodikliğe bağlı
heterojen ortamın dinamik özelliklerini tamamen açıklar [1]. Bu tasarım şemasından ortaya
çıkan yapılar, potansiyel olarak geniş uygulama alanlarına sahiptir. Makine ve taşıtlardaki
yapısal bileşenlerin titreşiminin minimuma indirilmesi; teçhizatın ve yolcuların korunması
için titreşim/şok yalıtımı, mekanik bileşenleri rezonans frekanslarından korumak amacıyla
dinamik kuvvetlerin filtrelenmesi; yapıların/ekipmanların korunması için dalga hızı kontrolü
bunlar arasındadır. Ayrıca deprem ve yapı mühendisliği açısından ise, sismik dalgaların
önündeki engellerin geliştirilmesi (dalga bariyeri), binalar için periyodik çerçeve tasarımı ve
daha büyük ölçekte saha-şehir etkileşiminin hafifletilmesi için yapılan çalışmalar yeni
uygulama alanlarıdır.
Literatüre bakıldığında, periyodik ortamda bir boyutlu dalga yayılımına ilişkin problem, ilk
kez Floquet tarafından ele alınmış olup, bir başka öncül çalışma ise Rayleigh tarafından
yapılmıştır [2, 3]. Floquet, yaptığı çalışmada, periyodik katsayılı keyfi mertebeli adi
diferansiyel denklemler için belirli bir temel çözüm sisteminin varlığını kanıtlayıp, periyodik
fonksiyonlarından oluşan bir boyutlu (1B) kafes yapılar için çözüm elde etmiştir. Kristal kafes
yapılarının ve periyodik elektrik filtrelerinin dalga yayılım problemlerinin araştırılması ve
Floquet teoremi kullanılarak analiz edilmesi Brillouin tarafından yapılmıştır [4]. Elastik bir
ortamda yayılan düzlem dalgalar için yayılım denklemleri Gilbert ve Backus tarafından
verilmiştir. Yapılan çalışmada gelen SH dalgası etkisindeki, yatay tabakalı bir yarı sonsuz
ortamda kayma gerilmesi ve yer değiştirme, yayılım matrisi yaklaşımı kullanılarak
çözülmüştür [5]. Lee ve diğ., Euler-Bernoulli kiriş teorisini kullanarak periyodik parçalardan
oluşan bir kirişin eğilme dalgaları yayılımını araştırmıştır. Durduran ve geçiren bantları içeren
dispersiyon spektrumuna sahip periyodik yapı boyunca dalga yayılımının genel
karakteristiklerini göstermiştir [6]. Uygulama alanının genişliği nedeniyle elastik zemine
oturan kirişlerle ilgili çalışmalar oldukça fazladır. Çalışmalarda genellikle zeminlerin mekanik
davranışını idealleştirmekte Winkler, Pasternak, Filonenko-Borodich, Vlasov, vb. modeller
kullanılmaktadır [7]. Bu modeller içinde Winkler modeli en basiti olup, zemin her noktada yer
değiştirme ile orantılı olarak kirişe bir tepki kuvveti uygulamaktadır. Gül ve Aydoğdu,
yaptıkları çalışmada, Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorilerini kullanarak, elastik zemin
üzerine oturan kirişlerde dalga yayılımını incelemiş ve Winkler zemin parametresine bağlı
olarak, her iki teori için dalga dispersiyonuna ait eğrileri elde etmiştir [8]. Periyodik yapılar
üzerine yapılan çalışmalar çok eski olmasına rağmen elastik zemine oturan periyodik
yapıların davranışının araştırılmasına yönelik çalışmalar yenidir. Yu ve diğ., elastik zemine
oturan fononik kristal (FK) Euler kirişinde eğilme dalgasının yayılma özelliklerini
incelemişlerdir. Çalışmada, Winkler zemin modeli kullanılmış olup Bragg saçılma
mekanizması, yerel rezonans mekanizması ve bu iki mekanizma çiftinin oluşturduğu bant
boşlukları araştırılmıştır [9].
Bu araştırmanın amacı, elastik zemine oturan periyodik yığılı kütleli Euler-Bernoulli kirişinin
dispersiyon analizini yapmak ve bir periyodik yapının dinamik karakteristiklerinin nasıl
olduğunu ortaya koymaktır. Hareket denklemleri elde edilmiş elastik zemine oturan
Euler-Bernoulli kirişi için uzay ve zaman değişkenlerinde boyutsuzlaştırma yapılmıştır.
Boyutsuz hareket denklemi kullanılarak herhangi bir kiriş parçasının uçlarında geçerli durum
vektörleri elde edilmiştir. Kiriş parçasının uçlarında tanımlı bu durum vektörleri arasında
ilişkiyi kuran alan yayılım matrisi doğrudan türetilmiştir. Yığılı kütleler için nokta yayılım
matrisi yazılmıştır. Genelleştirilmiş yayılım matrisi, alan yayılım matrisi ile nokta yayılım
matrisinin çarpımından oluşmaktadır. Genelleştirilmiş yayılım matrisi bir özdeğer problemine
indirgenerek, dalga sayıları, faz açıları ve faz hızları geniş bir frekans aralığında
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hesaplanmıştır. Boyutsuz frekans ve dalga hızlarına bağlı, geçiş ve durdurma bantları grafikler
yardımı ile gösterilmiştir.
MODEL ve ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Şekil 1’de elastik zemine oturan periyodik yığılı kütleli bir Euler-Bernoulli kirişi
görülmektedir. Kirişin yapıldığı malzeme homogen, izotrop ve lineer elastiktir. Malzemede 
kütle yoğunluğu, E Young modülü, G kayma modülüdür. Periyodik yığılı kütleler arasındaki
kiriş parçasının boyu L, kiriş en kesiti A ve eylemsizlik momenti I dır. Küçük
şekildeğiştirmeler için lineer teori geçerlidir ve düzlem kesitler eğilmeden sonra da düzlem
kalmaktadır.
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Şekil 1 Model
Kirişin oturduğu zemin için Winkler zemin modeli kullanılmış olup, bu durumda EulerBernoulli kiriş elemanındaki hareket denklemi aşağıda verildiği gibi elde edilmektedir.

T
2w
kf w  A 2
x
t

(1)

Burada w  x; t  düşey yerdeğiştirme bileşeni T  x; t  kiriş eleman kesitindeki kesme kuvveti
ve k f zemin yatak katsayısıdır. Euler-Bernoulli kiriş elemanındaki kinematik ilişkiden, bünye
bağıntısından ve moment dengesinden sırası ile aşağıdaki bağıntılar elde edilir.
i)

w
,
x

ii )


M
,

x
EI

iii )

M
T
x

(2)

Burada   x; t  kesit dönmesi, M  x; t  kiriş eleman kesitindeki eğilme momentidir.
Boyutsuzlaştırma ve Ayrıklaştırma
Hem yukarıdaki diferansiyel ilişkilerde hem de hareket denkleminde boyutsuzlaştırma için
yeni bağımsız değişkenler uzay ve zaman koordinatında   x / rg ve   cL / rg t şeklinde





seçilecektir. Burada rg  I / A kiriş parçalarının eğilme eksenindeki eylemsizlik yarıçapı ve
cL 

E /  kiriş parçasındaki boyuna dalga hızıdır. Buna göre bağlı değişkenler
w ( ; )  w( x; t ) / rg ,  ( ; )   ( x; t )

M ( ; ) 

rg
EI

M ( x; t ) , T ( ; ) 

rg2
EI

T ( x; t )

(3)
(4)

şeklinde yazılır. Boyutsuz değişkenler kullanılarak (1) hareket denklemi yeniden düzenlenirse
boyutsuz haldeki yönetici denklem
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T
2w
Kfw 2


şeklinde elde edilir. Burada K f 

rg4
EI

(5)

k f dir.

Kiriş Parçaları için Alan Yayılım Matrisi
Ortamın ei yapısında zamana bağlı harmonik bir hareket yaptığı göz önüne alınırsa,
w( ; ) ,  ( ; ) , M ( ; ) ve T ( ;  ) için frekans alanında kararlı hal çözümleri elde edilir.
Burada    rg / cL boyutsuz açısal frekans ve  boyutsuz zamandır. Bu durumda, kiriş
parçaları için genelleştirilmiş vektör f ( )e i

şeklinde tanımlanmış olup, burada

T

f ( )  W , , M ,T  ( ) durum vektörüdür. Ayrıklaştırılmış büyüklükler, (2) bağıntılarının
boyutsuzlaştırılması ile elde edilen bağıntılarda ve (5) boyutsuz yönetici denklemde yerine
yazılacak olursa, aşağıdaki 1. mertebeden diferansiyel bağıntılar elde edilir.

dW

d

(6)

d
 M
d

(7)

dM
T
d

(8)

dT
 ( K f   2 )W
d

(9)

(6)-(9) bağıntıları kullanılarak durum vektörü aşağıdaki gibi yazılabilir.
df
 B f ( )
d

(10)

Burada B sabit katsayılı matris olup ifadesi açık bir şekilde aşağıda verilmiştir. Eğer B
herhangi bir kiriş parçası için 0 ’dan  ’ye her noktada geçerli ise   0 noktasındaki belirli
başlangıç koşulları kümesi için, (10) denklemi tek bir çözüme sahiptir.


B  

 K f

0
0
0

 2

1 0 0
0 1 0 

0 0 1

0 0 0 

(11)

Ayrıca, B ’nin ayrık özdeğerlerinin q , q  1, 2,3, 4 ve X ’in de bunlara karşılık gelen
doğrusal bağımsız özvektörler olduğunu kabul edelim. Bu durumda, (10) denkleminin
köşegenleştirme yöntemi ile çözümü
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f ( )  eB ( 0 ) f (0 )
 X eΛ ( 0 ) X1 f (0 )

(12)

 P f ( , 0 ) f (0 )
olarak yazılabilir. Burada
P f ( ,  0 )  X e Λ (  0 ) X 1





 X diag e 1 (  0 ) , e 2 (  0 ) , e 3 (  0 ) , e 4 (  0 ) X 1

(13)

 X Λ f X 1

0 ’dan  ’ ye kiriş parçası için “alan” yayılım matrisidir. (12) bağıntısından P f ( , 0 ) ’nin
 (  )

0
özdeğerlerinin e q
, q  1, 2,3, 4 olduğu ve B ile aynı özvektörlere sahip olduğu
anlaşılır. P f ( , 0 ) ’nin özdeğerleri bir kez hesaplanınca, K q kolayca bulunur.

Kq 



1
 ( 0 )
arg e q
  0



(14)

K q   / cL kiriş parçası için izin verilen boyutsuz dalga sayısı olup P f ( , 0 ) ’nin
özdeğerleri ile yakından ilgili olduğu gösterilebilir, burada cL faz hızıdır.
1,2   K1,2   K1

(15)

3,4  iK3,4  iK1

1,2 , negatif ve pozitif yönde üstel olarak bozulan dalgalara karşılık gelir ve yiten dalgalar
veya yakın alanlar olarak bilinir. 3,4 ise pozitif ve negatif yönde ilerleyen harmonik
dalgalara karşılık gelir ve bu dalgalar bozulma olmadan yayılabilir ve enerji taşıyabilir.
Yığılı Kütleler için Nokta Yayılım Matrisi
Kiriş parçası için alan yayılım matrisi yukarıda elde edilmişti, şimdi ise kiriş parçalarının
uçlarında tutturulmuş yığılı kütleler için nokta yayılım matrisi elde edilecektir [10]. Herhangi
bir j numaralı kiriş parçasında uç yerdeğiştirme vektörleri Şekil 3’te görülmektedir.
j inci parça

j-1 inci
wj
m

wj
m

2

j

j+1 inci
w j +1
m

2

j

L

w j +1
2

j +1

m

2

j +1

Şekil 2 Modelde j inci birim kiriş parçası
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Kiriş parçalarının sınırlarında yerdeğiştirme, dönme ve moment sürekliliği söz konusu iken
kesme kuvveti kesit zoru için bu geçerli değildir. x  x j , noktasındaki yığılı kütle ve buna
etkiyen kesit zorları ile atalet kuvvetine ilişkin serbest cisim diyagramı Şekil 4’te
görülmektedir.

mj

 2w
t 2 x  x j

T ( x j )
M ( xj )

M ( x j )
T (x j )

xj
Şekil 3 j noktasındaki yığılı kütle için serbest cisim diyagramı
Nokta yayılım matrisinin türetilmesinde hareket denklemi ve süreklilik koşulları
kullanılacaktır. Boyutsuzlaştırma yapmadan, Newton’un 2. yasası kullanılarak hareket
denklemi yazılacak olursa
(x j  )
T (x j  )  T ( x j  )  m j w

(16)

bağıntısı elde edilir, burada mj , j noktasındaki yığılı kütledir. Süreklilik koşulları ise aşağıdaki
gibidir.
w( x j  )  w( x j  )  w( z j )

(17)

 (x j )   (x j )   (x j )

(18)

M (x j )  M (x j )

(19)

Yukarıdaki (16)-(19) bağıntıları boyutsuzlaştırma yapılıp düzenlenirse, durum vektörleri ile
nokta yayılım matrisi arasındaki aşağıdaki ilişki yazılır.
f ( j  )  P p ( j )f ( j  )

(20)

Burada
1


0

0
Pp ( j )  

( 2 m ) L
j

rg


0 0 0
1 0 0 
0 1 0

0 0 1



   j noktasındaki “nokta” yayılım matrisidir.
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Herhangi bir j numaralı kiriş parçasında toplam kütle m c  m  m EB olarak ifade edilebilir.
Burada m yığılı kütle ve m EB   AL yalın kiriş parçasının kütlesidir. Yığılı kütlenin toplam
m
  L
kütleye oranı  
şeklinde tariflenirse, boyutsuz yığılı kütle m  
olarak

m  m EB
 1    rg
elde edilir.
Genelleştirilmiş Yayılım Matrisi ve Dispersiyon Denklemi
Buraya kadar kiriş parçası için alan yayılım matrisi ve de yığılı kütle için nokta yayılım
matrisi elde edildi. Şimdi elde edilen bu matrisleri sonlu bir kiriş için başlangıç noktasından
bitiş noktasına kadar ardışık bir şekilde yazacak olursak

   n :

n

f ( n )    P f ( i ,  i1 )P p ( i 1 )  f (0  )


i 1

(22)

denklemine ulaşılır. Genel halde periyodik bir hücre (yığılı kütleler ve kiriş parçası), iki adet
nokta yayılım matrisi ile bir adet alan yayılım matrisinden oluşur.

Pc (l )  P p (m / 2)P f (l )P p (m / 2)

(23)

Burada l  L / rg olarak alınmıştır. Bloch teoremi [4] kullanılarak n  1 için
Pc f ( 0 )  eiK c l f ( 0 )

(24)

yazılabilir. Buradan eiK c l nin Pc nin özdeğerleri olduğu çıkarılabilir. Bu yayılım matrisinin
özdeğer problemi





det Pc  e iK c l I  0

(25)

dir. Burada  c periyodik hücre için özdeğerlerdir. Bu bağıntı yardımı ile genelleştirilmiş
yayılım matrisinin özdeğerleri ve özvektörleri hesaplanabilir. Bu denklem bize periyodik
hücre için dispersiyon ilişkisini verir. (25) bağıntısının  c ,12  e

 K c ,1l

 iK l

ve  c ,34  e c ,1
olmak üzere dört tane ayrık kökü vardır. Özdeğerler  ya bağlı olup, her  frekansı için
periyodik hücrenin özdeğerleri hesaplanabilir. Dalga sayısı ile faz açısı arasında aşağıdaki
ilişki vardır.

arg  c

   
: K c    ,   =1 inci Brillouin bölgesi
Kc 
il
 l l 


(26)

arg c

 2     2 
: Kc    ,     ,  =2 inci Brillouin bölgesi
Kc 
il
l   l l 
 l


(27)

arg  c

 3 2
: Kc    , 
Kc 
il
l
 l


  2 3  
   ,   =3 üncü Brillouin bölgesi
  l l 

(28)

Brillouin bölgelerinde izin verilen K c değerleri tanımlandıktan sonra, faz ve grup hızları,

d
ccph 
ve ccgr 
kolayca hesaplanabilir.
Kc
dK c
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SAYISAL SONUÇLAR
Elastik zemine oturan, yığılı periyodik kütleli bir sonsuz uzun bir kiriş için, yukarıda
tanımlanan boyutsuz parametrelere göre birim kiriş parçasının özelliklerini ortaya koyacak üç
farklı hal için elde edilen sonuçlar bu bölümde verilmiştir. Şekil 4’te 1. Hal’e ait yığılı
kütlesiz kirişin, farklı K f değerleri için dipersiyon eğrileri verilmiştir. K f değerine bağlı
olarak, kritik bir frekans değerinin altında cr  K f kesme frekansı için dalga yayılımı
görülmemektedir.
1. Hal: L/rg = 1,  = m / (m+ AL) = 0
cr1 = 0.0316 (Kf= 0.001), cr2 = 0.0707 (Kf = 0.005),  cr3 = 0.1 (K=
0.01)
f

a) 10

C ph

|K c |

1
0.50

1
0.50
0.10
0.05

0.10
0.05
0.01
0.01

10
5

b)

5

cr1

cr2 cr3

0.05

0.10

0.50

1

0.01
0.01

0.05

0.10

Ω

1

Ω

10
5

Kf
Kf
Kf
Kf

1
0.50

C

gr

c)

0.50

0
 0.001
 0.005
 0.010

0.10
0.05
0.01
0.01

0.05

0.10

0.50

1

Ω

Şekil 4 Yığılı kütlesiz sonsuz kirişin dispersiyonu
2. Hal’e ait yığılı kütleli kirişin seçilen bazı parametre değerleri için Şekil 5 a) yayılım
matrisinin özdeğerlerinin büyüklüğünün |  c || e

iK cl

| , b) yayılım matrisinin özdeğerlerinin

argümanının  ( c )  K cl , c) boyutsuz dalga sayısının, d) ve e) faz ve grup hızının frekansa
bağlı değişiminin sonuçları verilmiştir. Dispersiyon grafikleri, geçiş ve durma bantlarından
oluşan dispersiyon eğrilerinin doğası gereği bantlı bir yapı ortaya koyduğunu göstermektedir.
Her bir Brillouin bölgesi bir geçiş bandı ve devamında gelen bir durdurma bandından oluşur.
Yalnız ilk Brillouin bölgesi, cr değerinin altında elastik zemin etkisi ile yiten dalga
gözlendiği için bu durumun dışındadır. Vurgulanmış geçiş bantlarının, Brillouin bölgesinin
sıra sayısı ile giderek genişlediği görülmektedir.
Yığılı kütle oranı değişiminin dispersiyona olan etkisi Şekil 6’da 3. Hal’e ait grafiklerde
verilmiştir.  yığılı kütlenin toplam kütleye oranıdır.  ’nın değişimi ilk Brillouin bölgesi
dışında geçiş bandı başlangıcını değiştirmemektedir. İlk Brillouin bölgesinde ise cr değerini
etkilemekte ve onu düşürmektedir. En önemli etkisi olarak ise  arttıkça geçiş bandının
daraldığı ve durma bandının genişlediği görülmektedir.
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2. Hal: L/r g = 10, K f = 0.01,  = m / (m+ AL) = 0.5 cr = 0.068
10

a)

b)

1

(λ EB-M
1,2 )  

|λ EB-M
1,2 |

8
6
4
2

0
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0
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Ω
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3
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Ω
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e)
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Cph
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|K EB-M | 
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4
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0.6

Ω

1.0
0.5

1.0
0.5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2

0

0.4

Ω

0.6

0.8

1.0

Ω

Şekil 5 Yığılı kütleli sonsuz kirişin dispersiyonu
3. Hal: Yığılı kütle etkisi (L/r g = 10, Kf = 0.01)
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Şekil 6 Yığılı kütlenin dispersiyona etkisi
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SONUÇLAR
Periyodik yığılı kütlelerin, elastik zemine oturan sonsuz uzunluklu bir kirişe tam bağlanması
durumu bir boyutlu model kullanılarak incelenirken, Winkler zemin özellikleri ve EulerBernoulli kiriş teorisi göz önüne alınmıştır. Bu model, üst yapıdan gelen periyodik yüklerin
zemine oturan kirişlerde dalga yayılımı üzerindeki etkilerine dair bir fikir edinmek için
kullanılmıştır. Bloch teoremi esas alınarak özdeş kiriş parçalarından oluşan sonsuz bir kiriş
için dispersiyon ilişkisi türetilmiştir [6].
Bu çalışmanın ana bulguları aşağıdaki gibidir. Periyodik olarak yerleştirilmiş yığılı kütleler
dalga yayılımında bantlı bir yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca bu bantlı yapı
faz hızının düşmesine neden olması ile birlikte, bu yapıda sağa ve sola doğru dalga yayılması
sadece geçiş bantlarında meydana gelmiş, durdurma bantları kiriş boyunca dalga enerjisinin
iletimini engelleyen dalga filtreleri gibi hareket etmiştir.
Sonuç olarak, yığılı kütle ve kiriş parçasının kendini ardışık tekrar etmesi ile oluşan bu basit
modelle sonsuz uzun periyodikliğin, elastik davranışa etkileri hakkında değerli bilgiler
sağlanmıştır. En önemli etkisi, yüksek frekans dalgalarının ve titreşimlerin azaltılması için
olumlu bir mekanizma olan filtrelemenin doğası gereği bantlı yapısıdır. Böylece, titreşimlere
duyarlı yapıdaki teçhizatı yalıtmak için bundan bir cevap değiştirme mekanizması olarak
faydalanılabilir.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
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ABSTRACT
This work is concerned with the development of numerically efficient approaches to
integrated cardiac electrophysiology within the bidomain setting. While the excitation of
cardiac tissue involves two field variables, namely the transmembrane potential and the
extracellular potential, the electric activity of the torso involves the extracellular field only.
Two partial differential equations define the electrophysiological behavior of the heart, and
one of these equations contains a highly non-linear current term that is modeled by the ten
Tusscher model. The linear and time-independent nature of the differential equations
describing the electrical behavior of torso enables us to propose computationally efficient
approaches. The coupling of the boundary element and the finite element methods on the
heart surface yields efficient numerical results in terms of computational time. Moreover, the
physiological results of the proposed model are tested for a healthy case where favorable
results are obtained.
Keywords: Cardiac electrophysiology, BEM-FEM coupling, ECG, torso modeling
ÖZET
Bu çalışmada kalp elektrofizyolojisinide çift alan probleminin çözümü için sayısal olarak
etkin yaklaşımlar önerilmektedir. Bu problemde doğrusal olmayan bir şekilde uyarılan kalp
dokusu doğrusal bir iletken olarak kabul edilen gövde tarafından sarmalanmaktadır. Kalp
dokusunun elektriksel uyarılması hücre zarı ve hücre dışı potansiyeline bağlı iken, gövdenin
elektriksel uyarılması sadece hücre dışı potansiyeline bağlıdır. Kalp dokusunun elektriksel
davranışı iki ayrı kısmi diferansiyel denklem ile ifade edilmektedir ve bu denklemlerden birisi
ten Tusscher modeli kullanılarak çözülen yüksek derecede doğrusal olmayan iyonik akımları
içermektedir. Gövdeyi ifade eden denklemin doğrusal ve zamandan bağımsız yapısı bu
problemin çözümü için sayısal olarak etkin yaklaşımların geliştirilmesine olanak
sağlamaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi ile sınırı elemanları yönteminin kalp yüzeyinde
bağlaştırılması sayısal olarak verimli sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Ayrıca sağlıklı
durum için fizyolojik olarak gerçekçi sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kalp elektrofizyolojisi, BEM-FEM etkileşimi, EKG, gövde modellenmesi
GİRİŞ
Kardiyovasküler hastalıklar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki en yaygın ölüm sebebidir.
Yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinde tüm ölümlerin %37'si kardiyovasküler hastalıklardan
kaynaklanmakta olup, bu hastalıkların bahsedilen ülkelere tahmini yıllık maliyeti 210 milyar
Amerikan Doları’dır. Aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümlerin %43,8'i
kardiyovasküler rahatsızlıklardan kaynaklanmakta olup, yine bu ülkedeki birincil ölüm
sebebidir [1,2]. Bu hastalıklara erken teşhis koyulabilmesi ve hassas tedaviler
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uygulanabilmesi hem ölüm oranını düşürecek hem de dünyanın birçok ülkesinin bu hastalıklar
için ayırdığı bütçeyi azaltacaktır. Bu sebeple, doğası itibariyle ampirik yöntemlerle ilerleyen
tıbbi yaklaşımı günümüz mühendislik yaklaşımıyla ve teknolojisiyle birleştirebilmek önemli
bir hedeftir. Mevcut teknoloji sayesinde sahip olduğumuz yüksek hesaplama gücü her alanda
olduğu gibi tıp ve biyoloji alanında da hızlı ve verimli benzetimler yapmamıza olanak
sağlamıştır. Günümüzde mühendislik, tıp ve temel bilimler gibi alanlarda uzmanlaşmış
insanların katkıları ile bu simülasyonların geçerliliğinin arttırılması ve medikal olarak
uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Elektrokardiyogram (EKG) kalbin elektriksel aktivitesini ölçmek ve temsil edebilmek için
tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ucuz ve noninvaziv bir teşhis aracıdır. Kalbin her
kasılma döngüsü doğrusal olmayan yayılma dalgaları ile bağlaşıktır. Dolayısı ile kalbin her
bir atımında elektriksel aktivitesi sinoatriyal düğümde başladıktan sonra kalp boyunca yayılır
ve bir kalp vektörü yaratır. Bu kalp vektörünün belirli yüzeylere izdüşümü ise zamana bağlı
EKG eğrisini yaratır [3,4]. Özellikle 12-kutup sistemi kullanılarak yapılan Standart EKG
yorumu ile hastaların kalplerindeki elektrik aktivitesi belirlenmektedir. EKG verisinin tıbbi
pratikte elde edilmesi ise hastanın belirli noktalarına yerleştirilen elektrik alıcılarının bu
noktalar arasındaki elektriksel potansiyel farkı zamana bağlı olarak ölçmesi şeklinde olur. Bu
çalışmada başarılmak istenen doğrusal olmayan kalp denklemleri ile doğrusal gövde
denklemini geometrik olarak bağlaştırarak eş zamanlı çözmek ve bu çözümden elde edilen
gövde potansiyellerini kullanarak sağlıklı kalp senaryosunda fizyolojik olarak kabul edilebilir
EKG verisi elde etmektir.
Bu amaçla burada bütünleşik (gövde-) kalp elektrofizyolojisi probleminin çift alan (bidomain)
yaklaşımına sayısal olarak verimli yöntemler önerilmektedir. Bu problemde, doğrusal
olmayan ve uyarılabilen (excitable) bir iletken olan kalp, doğrusal bir iletken olan gövde
tarafından çevrelenmiştir. Şekil 1’de bütünleşik kalp ve gövde geometrisinin boyuna kesiti
sunulmuştur. Bu görselden anlaşılacağı üzere, kalp bünyesi B H ile gövde bünyesi B T bir hat
boyunca kesişmekte ve bu bölgeleri ifade eden bünye denklemlerinin etkileştiği bir etkileşim
yüzeyi  yaratmaktadır. Bu etkileşimde kalp bir elektrik kaynağı olarak düşünülmekte olup
gövde bu kaynağa pasif olarak tepki vermektedir. Bu iki ayrı yapının bünye denklemleri
metnin devamında sırasıyla açıklanmıştır.

Şekil 1. Gövde tarafından sarmalanmış kalp geometrisinin boyuna kesiti. Bu gösterimde B H ,
B T ve  sırasıyla kalp, gövde ve kesişim bünyelerini ifade etmektedir. Bu bünyelerin
sınırları ise B , B T ve B H ile gösterilmiştir.
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ALAN DENKLEMLERİ VE FORMÜLASYON
Mikroskopik düzeyde, kalp dokusu hücre içi alanı, hücre dışı alanı ve hücre zarından
oluşmaktadır. Hücre dışı alanı hücreler arası boşluğu ifade etmekte olup hücre zarı ise, hücre
içi alanı ile hücre dışı alanını ayırmaktadır. Hücre zarı, hücre içi ile hücre dışı iyon
potansiyelleri arasındaki fark sebebiyle oluşacak iyon akışını sağlayan iyon kanallarına
sahiptir. Bu iyon kanallarındaki etkileşimlerin sebep olduğu elektrik akışının makroskopik
düzeyde etkilerini ifade edebilmek amacıyla, çift alan problemi olarak adlandırılan, hücre içi
ve hücre dışı alanlarının tek ve sürekli bir alan olduğu kabulüne dayalı matematiksel bir
yaklaşım öne sürülmüştür [5,6]. Bu yaklaşımda hücre içi elektrik potansiyeli i ile, hücre dışı
elektrik potansiyeli e gösterilmekte; hücre zarını ifade eden aksiyon potansiyeli ise bu iki
potansiyel arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır,   i  e . Bu çerçevede kalp dokusunun
elektriksel davranışı iki ayrı kısmi diferansiyel denklem ile ifade edilmektedir:

  div( Di   )  div( Di  e )  f  ,
0  div( Di   )  div( D  e ) .
Bu denklemlerde Di ve D hücre içi ve toplam elektrik iletkenlik tensörlerini ifade
etmektedir. Hücre dışı elektrik iletkenlik tensörünü De ile gösterirsek, toplam elektrik
iletkenlik tensörü hücre içi iletkenlik tensörü ile hücre dışı iletkenlik tensörünün toplamı
olarak tanımlanmıştır, D  Di  De . Denklemlerin doğrusal olmayan sistem olmasına sebep
ise elektrik kaynağı olarak anılan f  terimidir. Bu elektrik kaynağı, hücre zarının zamana ve
kimyasal iyonların konsantrasyonuna bağlı elektriksel aktivitesini ifade etmektedir.
Kalp hücreleri, tıpkı sinir hücreleri gibi, belirli bir eşiği aşan elektrik potansiyeli ile
uyarıldığında zamana bağlı depolarizasyon ve repolarizasyon davranışı gösteren (excitable)
hücrelerdir. Gövde hücreleri ise dış uyarılara tepki verebilmesine rağmen, doğrusal olmayan
akımlar üretemez. Bu sebeple kalp dokusunun elektrik aktivitesi aksiyon ve hücre dışı
potansiyeline bağlı iken, gövdenin elektrik aktivitesi yalnızca hücre dışı potansiyeline
bağlıdır. Bu çalışmada gövde dokusu elektrik yapısı açısından doğrusal, eşyönlü ve homojen
kabul edilmiştir. Bu özelliklere sahip yapının matematiksel modeli ise Laplace denklemi
div( DT  e )  0
yardımı ile oluşturulabilir. Bu gösterimde DT gövdenin iletkenlik tensörüdür.
Kalp Dokusunun Elektrokimyasal Modeli

Hücre zarının elektriksel aktivitesini matematiksel olarak ifade edebilmek için zamana bağlı
değişen elektrik ve iyon gradyanlarını biyofiziksel olarak uygun bir şekilde hesaba katan
modeller öne sürülmüştür. Bu modellerin ilki Hodgkin ve Huxley tarafından yarım yüzyıldan
fazla bir süre önce önerilmiştir [7]. Hücre zarındaki kanallardan geçen farklı iyonların
konsantrasyon gradyanlarını da içeren bu model ile zamana, elektrik gerilimine ve
konsantrasyona bağlı hücre davranışı açıklanabilmiştir. Daha sonra bu modeli temel alan daha
hassas matematiksel modeller önerilmiştir [8,9]. Bu çalışmada doğrusal olmayan hücre zarı
aktivitesini matematiksel olarak modelleyebilmek için yaygın olarak kullanılmakta olan ten
Tusscher modeli seçilmiştir [10]. Bu modelin deneysel veriyi hassas bir şekilde elde etmemizi
sağlaması, farmakolojik çalışmalar açısından elverişli olması ve hücre içindeki kalsiyum
dinamiklerini hesaba katması bu tercihteki en önemli etmenlerdir. Ten Tusscher modelini
ifade edebilmek için hücre zarının zamana bağlı geçirgenliğini sayısallaştıran 13 geçiş
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değişkeni

g gate  [ g m , g h , g j , g xr1 , g xr 2 , g xs , g r , g s , g d , g f , g xK 1 , g fCa , g g ]

ve

4

iyon

sr
konsantrasyonu cion  [cNa , cK , cCa , cCa
] tanımlanmıştır. Bu 17 değişken hücredeki 15 farklı
iyonik
akımın,
Ι crt  [ I Na , I bNa , I NaK , I NaCa , I K 1 , I Kr , I Ks , I pK , I t 0 , I CaL , I bCa , I pCa , I leak , I up , I rel ] ,

hesabında kullanılmaktadır. Şekil 2’nin soldaki figüründe modelin hücresel seviyedeki akım
şeması, sağdaki figüründe ise bu model için önerilen parametre seti kullanılarak elde edilen
aksiyon potansiyeli gösterilmiştir. Elektriksel kaynak terimi olarak geçen f  ise bu
akımlardan hücre zarından geçen 12 iyon akımının negatif toplamı ile elde edilmektedir:
f   [ I Na  I bNa  I NaK  I NaCa  I K 1  I Kr  I Ks  I pK  I t 0  I CaL  I bCa  I pCa ] .

Hücre dışı

Hücre içi

Şekil 2. Doğrusal olmayan elektrik kaynağı f  ’nin hesaplanmasında ten Tusscher modeli ile
dahil edilen akımlar (sol) ve bu model kullanılarak elde edilen aksiyon potansiyeli (sağ).
Sonlu Elemanlar Yöntemi – Sınır Elemanları Yöntemi Bağlaşımı
EKG verisini elde edebilmek amacıyla bünyelerin tanımlanan denklemleri, doğrusal olmayan
elektrik kaynağının matematiksel yapısı da hesaba katılarak, sonlu elemanlar yöntemi ile
çözülmüştür [11,12]. Fakat, gövde yapısının Laplace denklemi ile ifade edilmesi bu bünyenin
çözümünde sınır elemanları yöntemini kullanmamıza olanak sağlamaktadır. EKG verisinin
belirli noktalar arasındaki potansiyel farkı kullanılarak belirleniyor olması sebebiyle, tüm
gövde problemini çözmek yerine yalnızca gövde ve kesişim sınırları kullanılarak sayısal bir
yöntem uygulanması kurulan modelin verimliliğini arttırmaktadır. Bu yöntemi
uygulayabilmek için kullanılan sınır integral denklemi aşağıda belirtilmiştir:

c( p )e ( p ) 



B T 

e


w
ds   w e ds .
n
n
B T 

Bu denklemde, p çözümün uygulanacağı herhangi bir noktayı ifade etmekte olup c( p) bu
noktanın bulunduğu konuma göre değişen bir katsayıdır. Ayrıca, n seçilen herhangi bir
noktadan geçen sınırın normal yönünü belirtmekte olup w probleme uygulamak için seçilen
temel çözümü ifade etmektedir. Laplace denklemi için iki boyutlu düzlemde seçilen temel
çözüm [13] w   ln r 2 ’dir. Bu denklemin uzayda ayrıklaştırılması sonucu aşağıdaki ayrık
denklem sistemini elde ederiz:
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 n line 

1 i n line j 
    q j   wds  .
e   e   qds
2
 s j
 j 1  s j

j 1
Bu gösterimde elemanların orta noktalarındaki potansiyeller çözüm olarak alındığı için
c( p)  0.5 alınmış olup; n line sınır elemanları metodunda kullanılan eleman sayısını
belirtmektedir. Öte yandan q her bir sınır elemanı üzerindeki potansiyel akısı iken
q  w  n olarak tanımlanmakta ve yukarıdaki denklemde belirtildiği şekilde her ayrık
eleman üzerinde integraller alınmaktadır. Bu denklem sisteminde hücre dışı potansiyelleri ve
potansiyellerin akılarını iki tarafa ayıracak olursak H e  Gq ile ifade edilen bir denklem
sistemi elde edebiliriz. Bu denklem sistemini kesişim ve gövde sınırı serbestlik derecelerini
dikkate alacak şekilde gruplarsak ve gövde yüzeyindeki potansiyel akılarının 0 olduğunu
hesaba katarsak aşağıda belirtilen sisteme erişebiliriz:

 H 
H
 T

H T  e   G 
 
HTT  eT  G T 

G T  q  
 .
G TT   0 

Bu denklem sistemini manipüle ederek kalp-gövde kesişim yüzeyindeki potansiyel akılarını
kalp yüzeyindeki hücre dışı potansiyelleri cinsinden yazabiliriz:

 1 H
 .
q  G
e
  G  H H 1 G ve H
  H  H H 1 H olarak
Bu denklem sisteminde G
T
T

T
TT
TT
TT
T
tanımlanmıştır. Bu gösterilen ilişki sayesinde kalbin sonlu elemanlar yöntemi ile
ayrıklaştırılması sonucu elde edilen denklem sistemi manipüle edilerek gövdenin tüm etkisi
kalp yüzeyine etkiyen eşlenik akı terimleri olarak sisteme dahil edilebilir. Bu metodun önemli
bir avantajı ise ele alınan problemde mekanik etkiler olmaması sebebiyle H ve G
matrislerinin zamana bağlı değişmemesi ve yapılan analizin en başında bir kere
hesaplandıktan sonra analiz boyunca aynı kalmasıdır. Bu sayede gövde yüzeyine ait bilgi
analizin başında kullanılarak bu matrisler oluşturulmakta ve analizin geri kalan kısmında
yalnızca kalp problemi çözülse dahi denklem sisteminin yukarıda belirtildiği şekilde manipüle
edilmesi sonucunda gövdenin etkisi de hesaba katılmış olmaktadır.
SAYISAL SONUÇLAR

Sonlu elemanlar ve sınır elemanları yöntemlerinin bağlaştırılması ile elde edilen sonuçların
verimliliğini ölçmek amacıyla yalnız sonlu eleman metodu kullanılan çözüm ile melez
metodun çözüm süreleri kıyaslanmıştır. Ayrıca, modelin fizyolojik geçerliliğini gösterebilmek
amacıyla gerçekçi geometri üzerinde sağlıklı durum için elde edilen EKG sonuçları
sunulmuştur.
Sınır elemanları ve sonlu elemanlar bağlaşık modelinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla
Şekil 3’te gösterilen gerçekçi kalp-gövde modeli öncelikle sonlu elemanlar metodu ile
çözülmüş, daha sonra gövdenin elemanları kaldırılarak yalnızca gövde yüzeyindeki ve kalp
yüzeyindeki elemanlar kullanılarak daha önce bahsedilen lineer sistemde manipülasyon
yapılarak elde edilen iki çözüm kıyaslanmıştır.
Bahsedilmesi gereken bir diğer husus ise kalbin yapısında yer alan ve elektrik iletkenliğini
yüksek derecelere çıkaran Purkinje lifleridir. Bu sinirler standart kalp dokusunun 20 katı
kadar yüksek iletkenlikler göstererek aksiyon potansiyelinin biyolojik olarak gerekli şekilde
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yayılmasını hızlandırır ve kalbe yayılmakta olan aksiyon potansiyelinin belirli yönlerde
ilerlemesini sağlar. Bu sinir yapılarını
P2

P1

P3

Şekil 3. Sonlu elemanlar yöntemini uygulamak için kullanılan geometri. Bu geometride insan
vücudunun ve kalp karıncıklarının dik kesiti kullanılmış; bu amaçla 1929 dörtgen kalp
elemanı ve 6873 dörtgen gövde elemanı toplam 9177 bağlantı noktası ile ayrıklaştırılmıştır.
modele katabilmek amacıyla bir boyutlu çizgi elemanları kullanılmıştır. Kullanılan çizgi
elemanlarının kalp kesitindeki durumu Şekil 4’te verilmiştir (sol). Purkinje liflerinin gerçekçi
EKG sonuçları alabilmek amacıyla modele eklenmesinin yanı sıra, kalbin farklı noktalarında
farklı aksiyon potansiyeli zamanlamaları olması da dikkate alınması gereken bir diğer önemli
husustur. Aynı figürde (sağ) kalbin aksiyon potansiyelinin farklı zamanlamalarını ifade
edebilmek amacıyla farklı elektrokimyasal başlangıç koşullarına sahip 9 farklı bölge
gösterilmiştir. Hem Purkinje liflerinin hem de elektrokimyasal bölgelerin modele dahil
edilmesi sayesinde EKG için gerçekçi sonuçlar elde edilebilmiştir.

Purkinje
lifleri

Şekil 4. Pukinje liflerinin etkisini görebilmek amacıyla modele katılan bir boyutlu çizgi
elemanları (sol). Toplam 493 çizgi elemanı kullanılmıştır. Kalbin farklı bölgelerindeki farklı
elektrokimyasal etkileri görebilmek amacıyla oluşturulan bölgeler (sağ). Bu bölgelerde kalbin
elektrokimyasal yapısını ifade eden parametreler fizyolojik yapıya uygun seçilmiştir [14].
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Buraya kadar tanıtılan matematiksel modelin sonlu elemanlar yöntemi ile çözümünde kalbin
elektrokimyasal yapısını ifade etmek için kullandığımız ten Tusscher modeli için önerilen
parametreler seçilmiş olup [8,12], bünye denklemlerinde geçen iletkenlik tensörlerinin
hesabında ise Çizelge 1’de belirtilen parametreler kullanılmıştır. Bu parametrelerin iletkenlik
tensörlerinin hesabında kullanımıyla ilgili daha detaylı bilgi için bkz. [11].
Çizelge 1. İletkenlik tensörlerinin hesabında kullanılan parametreler
Sembol

Birim

Değer

Tanım

di

mm 2 /s

12

Hücre içi boylamsal elektrik iletkenlik katsayısı

d i

mm 2 /s

5

Hücre içi dikey elektrik iletkenlik katsayısı

d e

mm 2 /s

12

Hücre dışı boylamsal elektrik iletkenlik katsayısı

de

mm 2 /s

1

Hücre dışı dikey elektrik iletkenlik katsayısı

dT

mm 2 /s

1

Eşyönlü gövdenin elektrik iletkenlik katsayısı

Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazına girebilmesi ve kalbe yayılabilmesi için gereken
eşik değeri septumun üst kısmına +20 mV başlangıç koşulu olarak verilmiştir. Zaman adımı
olarak 0.08 ms seçilmiş ve aksiyon potansiyelinin zamanla değişimi Şekil 5’te sunulmuştur.
Seçilmiş 6 kritik anda kalpteki aksiyon potansiyelinin durumu görüldüğü gibidir. Septumun
üst kısmından başlayan depolarizasyon etkisi önce kalp ucuna kadar ilerleyip daha sonra
karıncık duvarlarına geçmiş ve 42. milisaniye itibariyle tüm kalbin depolarize olmasına sebep
olmuştur. Devamında ise öncelikle kalp ucundan başlayan repolarizasyon önce septumu, daha
sonra da karıncıkların duvarlarının denge durumuna geri dönmesini sağlamıştır.

Şekil 5. Aksiyon potansiyelinin kalp boyunca zaman içinde yayılması (t = 4, 12, 17 ms), tüm
kalbin uyarılmış durumda kalması (t = 42 ms) ve repolarizasyon sonucu kalbin denge
durumuna geri dönmesi (t = 410, 442 ms).
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Kalp boyunca zaman içinde değişen aksiyon potansiyeli hücre dışı potansiyelinin de
değişmesine sebep olmakta ve netice itibariyle tüm gövdede gözlemlenen bir elektrik
potansiyeli değişimi elde edilmektedir. Hem kalp hem de gövde üzerinde görülen zamana
bağlı bu değişim Şekil 6’da sunulmuştur.

[mV]

Şekil 6. Hücre dışı potansiyelinin kalp ve gövde boyunca zaman içinde değişimi. Kalpteki
aksiyon potansiyelinin yayılması (t = 4, 12, 17 ms), tüm kalbin uyarılmış durumda kalması (t
= 42 ms) ve repolarizasyon sonucu kalbin denge durumuna geri dönmesi (t = 410, 442 ms).
Elde edilen bu sonuçları Şekil 3’te gösterilen P1, P2 ve P3 noktalarındaki hücre dışı
potansiyellerini kullanarak EKG verisi olarak sunmak mümkündür. Bu noktada 6 kutuplu
EKG verisini çizdirmek için aşağıdaki formülasyon kullanılmıştır:



VI  e P 2  e P1

VaVR  e P1  e ort

VII  e P 3  e P1

VaVL  e P 2  e ort

VIII  e P 3  e P 2

VaVF  e P 3  e ort



Bu gösterimde e ort  e P1  e P 2  e P 3 / 3 olarak tanımlanmıştır. Bu metot ile elde edilen
EKG verisi Şekil 7’de sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki fizyolojik olarak
makul değerlere ulaşılmıştır. Veriyi incelediğimizde hem depolarizasyon fazına denk gelen
QRS dalgasının yönlerinde hem de repolarizasyon fazına denk gelen T dalgasının yönlerinde
fizyolojik sonuçlar elde edilmiştir. Bir bütün olarak 6 kutuplu EKG verisi sağlıklı kalp ile
büyük uyumluluk göstermektedir. Geliştirilmeye açık olarak belirtilecek noktalar ise R
dalgasına denk gelen kısmın beklenenden daha düşük değerlerde çıkması ve T dalgasının
başlangıcına kadar geçen sürenin beklenenden uzun olmasıdır. Burada 2 boyutlu geometride
çalışmanın ve gövde yapısının eşyönlü, homojen iletken olarak kabul edilmesinin etkisi
olduğunu söylemek mümkündür.
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Şekil 7. Sayısal metotlar kullanılarak elde edilmiş 6 kutuplu sağlıklı EKG verisi. Yatay eksen
zamanı ifade etmekte (ms) olup dikey eksen potansiyel farkının değişimini ifade etmektedir.
Ayrıca dikey eksen her bir kutup için maksimum değere göre normalize edilmiştir.
Sonlu eleman metodu kullanılarak bulunan bu sonuçlardan sonra gövdeyi ifade eden 6873
gövde elemanı kaldırılmış, yerine kalp ve gövde yüzeyini ifade eden 628 çizgi elemanı
yerleştirilmiş, daha önce formülasyonu verilmiş olan Sonlu Elemanlar Yöntemi – Sınır
Elemanları Yöntemi Bağlaşımı kullanılarak aynı çözüm elde edilmiştir.
Çizelge 2. Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Bağlaşık Sınır Elemanları Yöntemi kullanılarak elde
edilen çözümlerin hesaplama süreleri
Kullanılan yöntem

Hesaplama süresi

Sonlu Elemanlar Yöntemi

102 dk. 36 sn.

Bağlaşık Yöntem (628 sınır elemanı) 44 dk. 15 sn.
Bağlaşık Yöntem (314 sınır elemanı) 42 dk. 17 sn.
Bağlaşık Yöntem (157 sınır elemanı) 40 dk. 51 sn

SONUÇLAR

Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Sınır Elemanları
Yönteminin kalp yüzeyinde bağlaştırılması hem sadece Sonlu Elemanlar Yöntemi
kullanılarak bulunan sonuçların korunmasını sağlamış hem de hesaplama zamanını yaklaşık
iki buçuk kat kısaltmıştır. EKG verisi elde edebilmek için gövde üstündeki belli birkaç
noktanın elektrik potansiyeline ihtiyaç duyulmasına rağmen Sonlu Elemanlar Metodunu
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kullanarak tüm gövde problemini çözmek hem büyük lineer sistemlerle uğraşmayı
gerektirdiğinden hem de çözüm sonrası ihtiyaç duyulmayan veriyi işlemek gerektirdiğinden
verimsizdir. Önerilen yöntem sayesinde özellikle gövdenin yüksek sayıdaki serbestlik
derecelerini çözme zorunluluğundan kurtulmuş olmak 3 boyutlu analizler için hesaplama
zamanı açısından umut veren sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Modelin hem matematiksel hem
geometrik hem de fizyolojik olarak gerçek kalp-gövde fizyolojisine uygun olması, gerçekçi
EKG sonuçları almayı mümkün kılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda modeli daha da
gerçekçi hale getirebilmek amacıyla 3 boyutlu kalp-gövde geometrilerinin kullanımına ek
olarak gövdenin heterojen yapısının ve kalbin mekanik probleminin hesaba katılması
planlanmaktadır.
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BURKULMA ETKİSİ ALTINDA Kİ ÇELİK KOLONUN, ANSYS
OPTİMİZASYON METODLARI İLE İNCELENMESİ
Erkin EREN1, Dursun BAKIR2 ve Mehmet ÜLKER3
1,2,3
İnşaat Mühendisliği Bölümü- Fırat Üniversitesi, Elazığ
ABSTRACT
In the analysis of the structures, it is important to determine the optimized parameters
affecting the sizing. Stress and deformation effects are evaluated in equilibrium when
analyzing structure. The buckling effect is taken into consideration in the design due to the
high slenderness in the columns loaded with axial force. In this study, the design of a steel
column was examined under the influence of critical buckling load. Thus, the non-linear
analysis of the axially loaded steel column was performed. In this design, Ansys Mechanical
APDL (Ansys Programming Design Language) package program was used. Buckling effects
in the column were examined with APDL program of optimization methods (Subproblem
Approximation Method, First Order Optimization Method and Topological Optimization
Method). Each of these methods has shown different principles to optimize the design. The
most appropriate section was determined from the results obtained and it was seen that these
methods were applied successfully in the optimum design of the columns.
Keywords: Buckling Analysis, Nonlineer Analysis , Optimization

ÖZET
Yapıların analizinde boyutlandırmaya etki eden parametrelerin optimize edilerek tespit
edilmesi önemlidir. Yapı analiz edilirken denge durumunda gerilme ve deformasyon etkileri
değerlendirilmektedir. Eksenel yüklü kolonlarda narinliğin fazla olması sebebiyle burkulma
etkisi de tasarımda dikkate alınır. Bu çalışmada, çelik bir kolunun tasarımı, kritik burkulma
yükü etkisi altında incelenmiştir. Böylece eksenel yüklenen çelik kolonun lineer olmayan
analizi yapılmıştır. Bu tasarımda, Ansys Mechanical APDL (Ansys Programming Design
Language) paket programından yararlanılmıştır. Kolonda oluşan burkulma etkileri APDL
programının optimizasyon yöntemleri (Subproblem Approximation Method, First Order
Optimization Method ve Topological Optimization Method) ile incelenmiştir. Bu yöntemlerin
her biri tasarımı optimize etmek için farklı prensip sergilemiştir. Elde edilen sonuçlardan en
uygun kesit belirlenmiş ve bu yöntemlerin kolonların optimum tasarımında başarıyla
uygulandığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Burkulma Analizi, Lineer olmayan analiz, Optimizasyon
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GİRİŞ
Optimizasyon, birçok bilim ve mühendislik alanında önemli bir araçtır. Birçok
modelleme, tasarım, kontrol ve karar verme problemleri matematiksel optimizasyona
dayanarak formüle edilebilir. [1]. Optimizasyonun diğer bir amacı, yapıyı tam
gerilmeye zorlamaktır. Tam gerilmeye zorlanma sonucu yapı optimum şeklini belirler
[2]. Mühendislik problemlerinin çoğu, genellikle sınırlayıcılı minimizasyonu içerir.
Sınırlandırılmış bir yapının minimum ağırlık tasarımının, gerilme ve deplasman
üzerinde bulunması, bu tür kısıtlı minimizasyon probleminin bir örneğidir.
Optimum bir tasarım için çalışırken, tasarım sürecini karakterize eden üç tip değişken
vardır; tasarım değişkenleri, durum değişkenleri ve amaç fonksiyonu. Bu değişkenler,
APDL'de (ANSYS Paremetric Design Language) skaler parametrelerle temsil edilir.
APDL'de bağımsız değişkenler tasarım değişkenleridir. Tasarım değişkeni kısıtlamaları,
yan sınırlar olarak adlandırılır ve genel olarak uygulanabilir tasarım alanı olarak
tanımlanır.
Minimize

f= f(x)

sınırlayıcılar

gi(x) ≤ gi

hi≤hj(x) 0
burada:

(1)
i = 1,.......,m1

(2)

i = 1,.......,m2

(3)

wi≤wi(x) ≤wi i = 1,.......,m3

(4)

f
gi,hi,wi

= amaç fonksiyonu
= durum değişkenleri

m1,m2,m3 = durum değişkeni sayısı
ANSYS paket programında sayısız optimizasyon yöntemi kullanılmıştır (first-order,
sub-problem approximation, random design generation, the sweep tool, gradient
evaluation tool). Bu çalışmada, optimizasyon algoritması olarak birinci dereceden
optimizasyon yöntemi (first-order), topological optimization method ve sub-problem
approximation kullanılmıştır.
1) First Order Optimizasyon Metodu
Birinci mertebeden yöntemde, amaç fonksiyonuna ceza fonksiyonları ekleyerek
soruyu sınırsız bir hale dönüştürür. Birinci mertebeden yöntem, tasarım değişkenlerine
göre bağımlı değişkenlerin gradyanlarını kullanır. Her bir iterasyon için, bir arama
yönünü belirlemek amacıyla gradyan hesaplamaları (en dik iniş ya da eşlenik yön
metodu kullanılarak) gerçekleştirilir ve kısıtlanmamış problemi en aza indirmek için bir
çizgi arama stratejisi benimsenir. Böylece, her yineleme, arama yönünü ve gradient
hesaplamaları içeren birkaç alt yinelemeden oluşur. Bu nedenle, bir optimizasyon
yinelemesi yöntemi için birkaç analiz döngüsü gerçekleştirir [3].
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Kısıtsız bir problem aşağıdaki gibi formüle edilir.
(5)
Burada;
Q : boyutsuz ve sınırlandırıcısız amaç fonksiyonu
Px,Pg,Ph, ve Pw: kısıtlı tasarıma ve durum değişkenlerine uygulanan cezalar,
Kısıtların uygunluğu q, yanıt yüzeyi parametreleri tarafından kontrol edilir. Harici ceza
fonksiyonu (Px) tasarım değişkenlerine uygulanır. Durum değişken kısıtlamaları genişletilmiş
iç ceza fonksiyonları (Pg, Ph, Pw) ile ifade edilir. Q fonksiyonunun iki fonksiyonun toplamı
olarak yeniden yazılması durumunda belli bir hesaplama avantajı elde edilebilir ve aşağıda ki
gibi ifade edilir,
(6)

Ve

(7)
Sonra, denklem (6) aşağıdaki formu alır,
Qf ve Qp fonksiyonları sırasıyla amaç fonksiyonu ve ceza kısıtlayıcılarıyla ilişkilidir.

(8)

2) Subproblem Approximation Optimizasyon Metodu
Bu optimizasyon yöntemi, türevlerini değil yalnızca bağımlı değişkenlerin değerlerini
(amaç fonksiyonu ve durum değişkenleri) gerektirdiği için gelişmiş, sıfır dereceli bir yöntem
olarak tanımlanabilir. Küçültme, yakınsama da elde edilen veya neticede belirtilinceye kadar,
yaklaşık, cezalandırılmış işlevdeki (subproblem olarak adlandırılan) her yinelemede
gerçekleştirilir.
Denklemlerle ifade edilen kısıtlı sorunu en aza indirmenin ilk adımı, her bağımlı değişkeni
^ gösterimi ile temsil edilen bir yaklaşımla temsil etmektir.
(9)
(10)
(11)
(12)
Yaklaşımların üstesinden gelebilecek en karmaşık biçim, çapraz terimlerle tamamen ikinci
dereceden bir temsildir. Amaç fonksiyonu örneğini kullanarak,
(13)
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Her bir uygun değişkenin gerçek sekli için tekrarlanır ve program tarafından
belirlenir. Ancak bazı kullanıcı kontrolleri OPEQN komutu tarafından önerilir.
Denklemde (13) ai ve bij katsayısını belirlemek için ağırlıklı en küçük kareler tekniği
kullanılmıştır.
)

(14)

j dizayn takımı ile ilişkili ağırlık
Dizayn kümelerinin sayısı
Her durum değişkeni için benzer E2 normları oluşturulur. Denklem de ki (14)
katsayılar, E2 katsayılarına göre en aza indirilerek belirlenir. Yukarıda kullanılan
ağırlıklar aşağıdaki yollardan biriyle hesaplanır;
1. Objektif fonksiyon değerlerine dayalı düşük objektif fonksiyonlarla
tasarım
kümeleri yüksek ağırlığa sahiptir.
2. Tasarımın en iyi tasarıma yaklaştığı tasarım değişken değerlerine dayanarak
yüksek ağırlık kabul edilir.
3. Yukarıda açıklanan ağırlıkların bir kombinasyonuna dayanarak..
4. Tüm ağırlıklar bütün olarak :

1, for all j.

Belli başlı yaklaşımları oluşturmak için belirli sayıda tasarım dizisi bulunmalıdır;
Aksi takdirde, istenen numara elde edilinceye kadar rastgele tasarım dizileri
üretilecektir. Bu yaklaşımları oluşturmak rastgele tasarım dizileri oluşturmak olarak
ifade edilebilir.
(15)
(16)
Dizayn değişkenlerinin sayısı
Dizayn kümelerinin sayısı
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3) Topoloji Optimizasyon Metodu
Topolojik optimizasyon, özel bir şekil optimizasyon şeklidir. Bazen literatürde pafta
optimizasyonu olarak da adlandırılır. Topolojik optimizasyonun amacı, bir vücut için
malzemenin en iyi kullanımını bulmaktır; öyle ki, nesnel bir kriterdir (yani, küresel sertlik,
doğal frekans, vs.) verilen kısıtlamalara tabi olan maksimum veya minimum bir değer alır
(yani, hacim azaltma).[4]
Topoloji optimizasyon problemi, Ω'nın içindeki değişkenlikteki sertlik tensörünün
Eijk(x)’nın tanımı olarak formüle edilmiştir. [5]İki çizgili bir enerji formunun tanıtılması (bir
denge yer değiştirme alanında elastik bir cismin dâhili sanal çalışması ve isteğe bağlı sanal
yer değiştirmeler υ);
A (u,υ) =

(17)

doğrusal ifadeler küçük deformasyonlar için kullanılıyorsa;
εij(u) =
ve yükler için doğrusal formlarda;

(18)
Şeklinde gösterilirken, minimum uygunluğun belirlenmesi (küresel sağlamlığın azami
değeri) sorunu şu şekilde gösterilir:

(19)
Denklemde (18), denge denklemi zayıf, değişken bir biçimde yazılmıştır: u, sinematik
olarak kabul edilebilir yer değiştirme alanlarının alanını belirtir, f kütlenin ağırlığıdır ve t,
TT⸦T≡ Ω bir sınırın üzerindeki yüzey kuvvetlerinin yoğunluğudur. Sanal çalışmanın E
indeksi, AE (u,υ) 'nın iki çizgili formunun tasarım değişkenlerine bağımlı olduğunu gösterir.
Ead, bilinmeyen bir alanda Ωb ve boş bölgelerde material Ω/Ωb izotropik bir malzemenin
özelliklerini içeren, kabul edilebilir sertlik tensörlerini belirtir
Maddi kaynaklar üzerindeki kısıtlama (hacim) şu şekilde ifade edilir.[6-7]:

(20)
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SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada Ansys Mechanical APDL programı kullanılarak I profilli çelik bir
kolon, eksenel yük altında burkulma davranışı ile beraber optimize edilmiştir (Şekil1). Çelik
için E=2.1x1011 N/m2 ve v=0.3 olarak alınmıştır.

Şekil 1. Kesitin Geometrik Özellikleri

Şekil 2. Problem Modeli
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Bir optimizasyon probleminin en önemli bölümü problemi doğru formüle etmek,
dizayn değişkenlerinin (DVs), sınırlayıcıların (SVs) ve amaç fonksiyonlarının doğru
belirlenmesi ve ANSYS programına tanıtımını sağlamaktır. Statik ve dinamik yüklemeler
altında lineer olmayan davranışlarının çözümlemeleri için ANSYS programının kullanılması
tavsiye edilmektedir. Bu programın önemli etkisi APDL gibi gelişmiş bir program kodlama
diline sahip olması ile ilave alt programların yazılması kolay olmaktadır. Burada dizayn
değişkenleri olarak w1, w2, h, wt1, wt2, ft, sınırlayıcı olarak maksimum gerilme ve amaç
fonksiyonu olarak toplam alan alınmıştır. Ansys optimizasyon metotları olan First Order,
Subproblem Approximation, ve Topological Optimizasyon yöntemleri ile kesit boyutlandırması
üç alana ayrılarak A1,A2,A3 (üst başlık, gövde, alt başlık) halinde yapılmıştır. Bu metotlar
çerçevesinde çizelge1’de optimum kesit alanları ve toplam hacimleri elde edilmiştir.
Burkulma davranışında, elemanın geometrik ölçülerinin önemi ile bu metotlar yardımı ile en
uygun geometrik kesit ölçüleri elde edilmiştir.
Çizelge1.Optimizasyon Sonuçları

A1
A2
A3
VTOTAL

First Order Method

Subproblem
Approximation Method

Topology Method

104,72
96,24
136,48
880,44

108,64
100,4
144,22
1028,69

108,00
116,54
138,66
1159,65
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Deflections
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ABSTRACT
Fundamental frequency of an annular plate undergoing free transverse vibration was
approximated on the basis of Mindlin plate theory (FSDT). First, the plate under uniform
transverse pressure was solved by means of the finite element method (FEM). Four noded
isoparametric quadrilateral elements were used for meshing the plate domain. Next, Morley’s
formula was used and the fundamental frequency was computed. Numerical simulations were
carried out for several combinations of free (F), simply supported (S), and clamped (C) inner
and outer boundaries. Convergence study was performed through h-refinement. Accuracy of
the results was verified by comparison studies. The plate was assumed homogeneous and
isotropic. It was observed that compared to bending analysis very fine mesh should be
considered to obtain frequencies with admissible accuracy. It was shown that the boundary
conditions have significant influence on the rate of convergence.
Keywords: Annular plate, frequency, Morley’s formula, static deflection, free vibration,
Mindlin.
ÖZET
Serbest transvers titreşim yapmakta olan boşluklu bir dairesel plağın temel titreşim frekansı
Mindlin plak teorisi (FSDT) kullanılarak yaklaşık olarak bulunmuştur. İlk olarak, üniform
transvers basınç yükü altındaki plak sonlu eleman yöntemi (FEM) kullanılarak çözülmüştür.
Dört düğüm noktalı izoparametrik dörtgen eleman kullanılarak sonlu eleman ağı
oluşturulmuştur. Ardından, Morley formülü yardımıyla temel frekans hesaplanmıştır. Sayısal
örnekler iç ve dış kenarın serbest (F), basit mesnetli (S) ve ankastre (C) olduğu durumların
çeşitli kombinasyonları için çözülmüştür. Eleman sayısı artırılarak yakınsama çalışması
yapılmıştır. Sonuçların doğruluğu literatürdeki değerlerle karşılaştırma yapılarak test
edilmiştir. Plağın homojen ve izotrop olduğu kabul edilmiştir. Frekansları yeterli hassasiyetle
bulabilmek için eğilme analizine kıyasla çok küçük elemanlardan oluşan sonlu eleman ağının
oluşturulması gerektiği gözlemlenmiştir. Sınır koşullarının yakınsama hızı üzerinde belirgin
etkisi olduğu gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Boşluklu dairesel plak, frekans, Morley formülü, statik çökme, serbest
titreşim, Mindlin.
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NOMENCLATURE
a, b

outer radius of the plate, inner radius of the plate

g, h

gravitational acceleration, thickness of the plate

m

number of meshes in the quarter of the plate

n, p

number of nodes and number of partitions in the quarter of the plate

q, w

uniform transverse pressure, deflection

D, E, G

flexural rigidity, Young’s modulus, shear modulus

ω, qi

natural circular frequency, weight of the ith section

kx , ky, kxy

curvatures, twist

ri, si

local coordinates of the ith node (i=1, 2, 3, 4)

Ds, Ni

shear rigidity, shape function (i=1, 2, 3, 4)

κ, η, ν

shear correction factor, parameter of thickness, Poisson’s ratio

θx, θy

rotations

ϕx, ϕy

average shear deformations

[ke], [K]

element, and global stiffness matrices

[B], [C]

strain-displacement matrix, constitutive matrix

{F}, {U}

global nodal load vector, global displacement vector

[kB], [kS]

bending, and shear stiffness part of [ke]

[CB], [CS]

bending, and shear deformation part of [C]

λ, mp

nondimensional frequency parameter, mass of the plate per unit area

{ε}, {di}

curvature and shear deformation vector, nodal displacement vector
INTRODUCTION

Plates are extensively used in many engineering disciplines, and the vibration characteristics
are essential for structural design. Dynamic analysis of circular and annular plates have been
studied by various methods most of which are numerical techniques (e.g., finite difference
method (FDM), finite element method (FEM), differential quadrature method (DQM),
methods of weighted residuals, Ritz method) [1-8]. The current study is an extension of the
paper in which Morley’s formula was used to determine the fundamental frequency of a solid
circular plate [3]. The solution of bending analysis was obtained by means of the finite
element method (FEM) based on FSDT, and the fundamental frequency was computed using
the static deflections. The accuracy of the results was tested via comparison studies and good
agreement was obtained. The algorithm was coded in Matlab.
FORMULATION
Since the fundamental frequency is obtained from the first doubly-symmetric mode (SS-1
mode), quarter of the annular plate is considered in the analysis (Figure 1). The bending of the
plate under uniform transverse pressure is solved by means of the finite element method.
Four-noded isoparametric quadrilateral plate bending element with straight boundaries is used
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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[1-2]. Three degrees of freedom are defined at each node. The basic relations and the
fundamental expressions required in the solution are given as follows (The details of the FEM
formulation are presented in [4]):
4

4

x   Ni x i ,

y   N i yi

i 1

1
1  rri 1  ssi 
4

Ni 

(1)

i 1

(2)

4

w   Ni w i

(3)

i 1
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(5)

i 1

0
Ni
y
N
 i
x


0

 Ni

Ni 
x 

0 


Ni 
y 

Ni 


0 
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 k e     BT  C B dxdy

(8)

 k e    k B   kS 

(9)

 B   B1   B2   B3   B4 

(10)

A
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(11)

(12)

(13)
(14)

Once the global nodal displacements are determined, the Morley’s formula given by [5]
m

2  g

q w
i

i 1
m

q w
i 1

i

i

(15)
2

i

is used to find the fundamental frequency.
NUMERICAL RESULTS
The annular plates are identified by two letter symbols [8]. The first letter and the second
letter relate to the inner edge, and the outer edge, respectively [8]. For example, F-C indicates
an annular plate with a free (F) inner edge, and a clamped (C) outer edge [8]. The
nondimensional frequency parameter λ, and the parameter of thickness η are defined by
  a 2

mp
D

,



h
a

(16)

The numerical examples involve three combinations of inner and outer edge boundary
conditions with two different values of the thickness parameter (Table 1). The shear
correction factor, and the Poisson’s ratio are given by
2
 ,
12

  0.3

(17)
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p = 2 m = 8 n = 15
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Figure 1. Location of the nodes in the quarter of an annular plate
Convergence study performed for different values of p reveals that p  50 and m  5000
may be considered sufficient for predicting the fundamental frequency with admissible
accuracy (Table 1).
Table 1 Fundamental nondimensional frequency λ of an annular plate ( b / a  0.5 )

p=38
p=40
p=42
p=44
p=46
p=48
p=50
[6]

642

  0.001

  0.050

  0.001

  0.050

  0.001

  0.050

F-C
17.833282
17.833061
17.832969
17.832901
17.832852
17.832817
17.832794
17.714

F-C
17.702934
17.702819
17.702733
17.702670
17.702625
17.702595
17.702575
17.533

F-S
5.079733
5.079700
5.079675
5.079657
5.079644
5.079635
5.079629
5.0769

F-S
5.076229
5.076196
5.076171
5.076153
5.076140
5.076131
5.076125
5.0655

S-S
40.125196
40.120453
40.116373
40.112838
40.109754
40.107049
40.104663
40.043

S-S
39.536132
39.531530
39.527571
39.524141
39.521149
39.518524
39.516208
39.297
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CONCLUSIONS
“The eigenvalue problem is inherently nonlinear, and this may lead to many computational
problems” [9]. Morley’s formula is a simple solution method for determining the approximate
natural frequencies without requiring eigenvalue analysis. According to Morley’s formula
which is based on Rayleigh’s method, “the accuracy depends largely on how closely the static
deflection shape approximates the fundamental mode” [5]. It can be seen from the
convergence study performed for h-refinement that the rate of convergence for clamped (C)
plates is slower than that of simply supported (S) plates (Table 1). The results reveal that
Morley’s formula is an efficient tool for approximating the fundamental frequency of an
annular plate. However, the boundary conditions play an important role on the accuracy of the
results (Table 1). Finer mesh should be used if the thickness of the plate is increased.
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SERTLEŞEN BETONDA RÖTRE ÇATLAKLARININ HESAPLAMALI
MODELLENMESİ
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ABSTRACT

This contribution is concerned with the computational modeling of shrinkage-induced
cracking in hardening concrete where creep deformations play a crucial role. The interior
water content of concrete may vary due to the complex hydration process and environmental
effects. The volume changes associated with the water content variation is called shrinkage
that may be observed in any concrete structure exposed to dry climate conditions. Moreover,
creep is defined as a time-dependent deformation of concrete subjected to sustained loading or
the straining due to thermal, chemical, or hygral effects. In this contribution, a coupled
constitutive modeling approach equipped with the robust computational tools to predict
durability problems of concrete is proposed within the three-dimensional framework of
poroviscoelasticity. The coupled model is further complemented by a crack phase-field model
to conduct the crack risk analysis of concrete structures subjected to coupled hygro-chemomechanical effects.
Keywords: durability, creep, drying shrinkage, poroviscoelasticity, cracking, Phase Field Model,
coupled problems

ÖZET
Bu çalışma, sünme kaynaklı şekil değiştirmelerin de üzerine kritik etkilerinin olduğu,
sertleşen betonunda rötreye bağlı çatlamanın hesaplamalı modellemesini konu almaktadır.
Betondaki nem miktarı, karmaşık hidrasyon işlemi ve çevresel etkiler nedeniyle değişebilir.
Kuru iklim koşullarına maruz kalan beton yapılarda nem miktarı değişimi ile ilişkili hacim
değişiklikleri kuruma rötresi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca sünme, betonda sabit yükleme
altında ya da termal, kimyasal veya bağıl nem değişimi etkilerinden dolayı oluşan zamana
bağlı şekil değiştirme olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, betonda durabilite problemlerini
kestirmekte kullanılabilecek, sağlam hesaplama yöntemleri ile donanmış bir modelleme
yaklaşımı, üç boyutlu poroviskoelastisite kuramının çatısı altında önerilmektedir. Önerilen
bağlaşık model, birleşik higro-kemo-mekanik etkilere maruz kalan beton yapıların çatlak risk
analizi için Faz Alanı Yöntemini ile desteklenmiştir.
Anahtar kelimeler: durabilite, sünme, kuruma rötresi, poroviskoelastisite, çatlama, Faz Alanı
Yöntemi, bağlaşık problemler.
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GİRİŞ
Sertleşme sırasında betonda mikro seviyede meydana gelen karmaşık fiziko-kimyasal olaylar
hidratasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu olayların betonun erken yaşlarında çok önemli rol
oynaması nedeniyle, sertleşen betonun farklı yükleme koşulları ve çevresel etkiler altındaki
davranışının araştırılması, yapı malzemeleri alanında önemli bir yer tutmaktadır. Hidratasyon
olayı durabilite yanında, betonun uzun ve kısa süreli mekanik özelliklerini belirlemektedir. Bu
nedenle, betonun rijitlik ve dayanım özelliklerinin değişmesi hidratasyonun hızının
fonksiyonu olarak, olgunlaşma derecesi ile ilişkilidir. Erken yaşlardaki betonda bağıl nemin
değişiminden dolayı meydana gelen rötre ile birlikte zamana bağlı sünme olayı da ortaya
çıkmaktadır. Beton yapıların kullanım ömrünün doğru bir şekilde tahmin edilmesi için sünme
ve rötreye bağlı şekil değiştirmelerin ve gerilme konsantrasyonlarının düzgün bir şekilde
anlaşılması ve sayısal kestirimi büyük önem taşımaktadır. Durabilite ile ilişkili mikro
çatlakların başlaması asal gerilmelerin sertleşen betonun anlık çekme dayanımını aşması ile
meydana gelmektedir. Bu da betonunun genel dayanımını büyük ölçüde etkilemektedir.
Temel olarak rötre, sertleşmiş veya taze betonun nem kaybı ile ilişkilidir. Beton erken
yaşlarında ve uygun kür koşulları altında devam eden hidratasyon sonucunda bir miktar
genleşir; ancak hidratasyonun ilerleyen evrelerinde çimento harcında nem hareketine izin
verilmediği durumlarda bile betonda otojen rötresi meydana gelir. Diğer yandan, betonun
yüzeyinde nem alışverişine izin verildiği durumlarda ortamın bağıl nem miktarına bağlı olarak
betonda kuruma tetiklenebilir. Kuruma rötresi kendiliğinden dengelenen gerilmelere ve
nihayetinde çatlamaya yol açan görece yavaş olaydır. Rötreye bağlı çatlama iki ölçekte
gözlenebilir: beton yüzeyinin büzüldüğü makroskopik ölçekte beton, çekirdek tarafından
tutuluken, mezoskopik ölçekte, çimento harcının büzülmesi, agregalar tarafından
sınırlandırılmaktadır. Beton elemanlarda çatlama, su ve diğer zararlı kimyasal maddelerin
girişini hızlandırır. Bu da donatı korozyonu ve sülfat atağı gibi uzun erimli durabilite
problemleriyle sonuçlanabilir.
Beton yapıların uzun süreli davranışını doğru bir şekilde tahmin etmek için, çoğu yapı,
kullanım süreçleri boyunca aynı zamanda çeşitli çevresel etkilere maruz kaldığından, yalnızca
mekanik yükleri dikkate almak yeterli olmayabilir. Sıcaklık ve nem farklılıkları çoğu yapı için
mekanik yükten daha kritik sonuçlar doğurabilen en yaygın çevresel etkilerdir [1, 2]. Öte
yandan, kuruma rötresi aynı zamanda betonun sünmesi ile doğrudan ilişkilidir. Literatürde,
beton sünmesini etkileyen faktörlerin arasında karışım oranı, çevre sıcaklığı ve bağıl nemi,
sertleşme yaşı ve uygulanan yük seviyesi sıralanabilir [3, 4]. Uzun süreli sünmenin de, mikro
gözenekler arasındaki bağların ya da köprülerin kırıldığı ve yeniden biçimlendiği duvarlar
arasındaki viskoz kaymalardan kaynaklandığı varsayılmaktadır. Pickett etkisi (kuruma
sünmesi), kılcal gözeneklerdeki bağıl nem değişimiyle ortaya çıkan ayrışma basıncındaki
artışı dengeleyen mikro-basınç oluşumu açıklanmaktadır [5, 6].
Literatürdeki çalışmaların çoğu bağıl nem tayinine deneysel olarak odaklanmışsa da kuruma
sünmesi ve betondaki rötrenin hesaplamalı modellenmesi üzerine kısıtlı sayıda çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğunda, kuruma sünmesi, rötreye bağlı gerilme ve birim
şekil değiştirme, bağıl neme bağlı rötre katsayısının bir fonksiyonu olarak hesaplanmaktadır.
Bu rötre katsayısı bağıl nemin değişiminin doğrusal veya hiperbolik bir fonksiyonu olarak
tanımlanmıştır. Temel ve kuruma sünmesi ile ilgili hesaplamalı çalışmalarda genellikle
mikroskopik öngerilme-katılaşma teorisi kullanılmaktadır [1, 2, 5, 7, 8]. Sünme ve rötre
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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olaylarını birlikte açıklayan poroviskoelastisite teorisini temel alan çalışmalar literatürde
oldukça sınırlıdır.
Bu çalışmada üç boyutlu poroviskoelastisite kuramının çatısı altında kuruma rötresinden
kaynaklanan durabilite problemlerini ele almak için hesaplamalı bir modelleme yaklaşımı
geliştirilmiştir. Literatüredeki modelleme çalışmalarından farklı olarak, önerilen yaklaşım
nem değişimlerinden kaynaklanan basınç oluşumu ve bunun sonucunda, sertleşmekte olan
veya sertleşmiş betonda gelişen gerilme konsantrasyonları arasındaki higro-kemo-mekanik
çapraz etkileri dikkate almaktadır.
Bu amaçla, gerilme ifadesi viskoelastik beton iskelette oluşan etkin gerilme ve gözeneklerde
gelişen basınç gerilmesi olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. İskeletin viskoelastik modeli,
bilinen mikroskopik öngerilme teorisi ile kısa ve uzun süreli sünme etkilerini dikkate
almaktadır. Betonun rijitliği ve dayanımını açıklayan malzeme parametrelerinin hidratasyon
derecesi ile geliştiği varsayılmaktadır. Önerilen modelin aksine, literatürde önerilen
modelleme yaklaşımlarında çekme gerinimi, higromekanik genleşme katsayısı ve nemdeki
değişimi içeren ampirik bir formül kullanılarak elde edilmiştir. Önerilen yaklaşımda ise,
gözenek basıncının yerel bağıl nemin belirli bir değeri için sorpsiyon-desorpsiyon (soğurmasalım) denklemleri kullanılarak belirlenen betonun içerdiği su miktarının fonksiyonu olarak
elde edildiği fiziksel temellere dayanan bir yaklaşım kullanılmaktadır. Doğrusal momentumun
korunumuna ek olarak, Darcy türü zamana bağlı süreklilik denklemi, bağıl nemin zamansal ve
konumsal değişimini hesaplamak için kullanılmaktadır. Buna ek olarak, bağlaşık
poroviskoelastisite modeli, çapraz etkilere maruz kalan beton yapıların çatlak risk analizini
yapmak için çatlak Faz Alanı Yöntemi [9]–[11] ile birleştirilmiştir. Önerilen model
kullanılarak elde edilen sonuçlar, sünme ve rötre deformasyonlarını içeren deneysel verilerle
karşılaştırılmıştır.
ALAN VE BÜNYE DENKLEMLERİ
Bu kısımda sertleşen betonunun rötre ve sünme etkileri altındaki yerel higro-kemo-mekanik
davranışının poroviskoelastisite çerçevesinde hesaplamalı modellenmesi sunulmaktadır. Bu
kapsamda kullanılan temel alan büyüklükleri birim şekil değiştirme tensörü ε ( x , t ) , çatlak faz
alanı d ( x, t ) , bağıl nem  ( x, t ) ve iç değişken olarak hidratasyon derecesi  ( x, t ) ve viskoz
gerinme tensörüdür αi ( x, t ) . Buna göre bağlaşık higro-kemo-mekanik yükler altında
zorlamalara maruz kalan, sertleşen betonun t  ℝ+ anındaki yerel durumu

Durum( x , t )  {ε ( x, t ),αi ( x, t ), d ( x, t ),  ( x , t ),  ( x, t )}

(1)

ifadesi ile tanımlanmaktadır. Katılaşma teorisi ve uzun vadeli davranış için kullanılan reolojik
modelin genelleştirilmiş Maxwell zinciri şeklindeki şematik bir temsili Şekil 1’de
verilmektedir. Bu poroviskoelastisite modelinde, Maxwell zincirinin bir elemanı için elastik
ve viskoz birim şekil değiştirme tensörleri
ε ie  ε  αi ,

ve

α i  σ i
̂ i

şeklinde tanımlanmakta ve burada ̂ i betonun viskozitesini göstermektedir.
646

21. Ulusal Mekanik Kongresi

(2)

Ghasabeh1, Göktepe2

Şekil 1 Katılaşma teorisi ve uzun süreli davranış için reolojik model.
Kapalı termodinamik sistemler için hidratasyon derecesinin zaman göre değişimi, termal
olarak aktive edilen Arrhenius türü kimyasal afiniti (Af) ile birlikte ((3)’teki zamana bağlı
türevsel denklemle tanımlanmaktır.

 

Aˆ f
E
exp( a )
R
ˆ f

ve

A k
Aˆ f  k ( 0
  ) (    )



(3)

Betonun viskozitesi aynı zamanda sertleşme sırasında yaşlanma ve uzun sürede gözenekler
arası engellenmiş ve mikro gözeneklerin yüzeyine tutunmuş sudan kaynaklanan mikro
gerilme etkilerini içermektedir. Mikroskopik öngerilme teorisine göre betonun viskozitesi
sırasıyla erken yaşlarda ve ileri zamanlarda olgunlaşmadan dolayı (ˆia ( ) ) ve mikro
gözeneklerin yüzeyine tutunmuş suyun akış teriminin değişimine bağlı (̂ f ) olarak (4)’teki

ifadeye göre hesaplanmaktadır [12].
1 1
1
1
  a

ˆi i ˆi ( ) ˆ f ( )

(4)

Şekil değiştirme, faz ve bağıl nem alanlarının değişimini açıklayan korunum denklemleri
bünye denklemleri üzerinden bağlaşıktır. Buna göre higro-kemo-mekanik yükler altında
hasara maruz kalan betonun şekil değiştirmesini açıklayan doğrusal momentumun korunumu
Divσ b  0

(5)

denklemi ile açıklanmaktadır. Burada σ toplam gerilme tensörünü, b ise birim hacim için
tanımlı cisim kuvvetini göstermektedir. Gerilme tensörü hasardan etkilenecek biçimde
σ  σˆ (ε , d , αi ,  )  [ˆ (d )  kd ]σ 0

(6)

şeklinde ifade edilmektedir. Bu denklemde ˆ (d ) hasar fonksyonunu göstermekte; hasar
görmemiş malzemenin gerilmesi σ 0
N

σ 0 : σˆ 0 (εie , d ,  )   ˆi ( ) tr (εie )1  2 ˆ i ( )εie  bˆi ( )  sws piw 1

(7)

i

şeklinde ifade edilmektedir. Burada katı gözenekli malzemenin üzerinde sıvın miktarının
değişiminden dolayı oluşan basınc piw
21. Ulusal Mekanik Kongresi

647

Ghasabeh1, Göktepe2

piw  Mˆ i ( )( we  f  we 0  f )  Mˆ i ( )bˆi ( ) tr(εie )  p0w N

(8)

bağıntısı ile tanımlıdır. Diğer yandan, çatlak faz alanının büyümesini açıklayan türevsel
denklem de
Divqd  H d  f d  0

(9)

şeklinde ifade edilebilir. Bu denklemdeki H d  Hˆ d (ε, d , αi ,  ,  ) : ˆ (d )H terimi çatlağın
termodinamik olarak tutarlı bir şekilde ilerlemesini sağlayan, cismin yerel olarak sahip olduğu
çekmede oluşan en yüksek deformasyon enerjisini temsil etmekte ve

H  Hˆ (ε, αi ,  ,  ) : max s[ 0,t ] (ψ̂0 ( ( x, s), αi ( x, s ),  ( x , s ),  ( x, s )))

(10)

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada çekmede oluşan deformasyon enerjisi, elastik birim şekil
değiştirme özdeğerlerinin fonksiyonu olarak

ψ̂0 (ε e ( x, s )) :


2

1e   2e   3e  2   (1e  2   2e  2   3e  2 )

(11)

biçiminde verilmektedir. Faz alanının difüzyonunu kontrol eden (9) denklemdeki çatlak akı
vektörü
qd  qˆd (d ,  ) :  2Gcl  x d c0

(12)

şeklinde ifade edilirken, buradaki kırılma enerjisi parametresi ( Gc  Gˆ c ( ) ), hidratasyon
derecesine bağlı çatlama nedeniyle tüketilen enerjinin hızını, l ile gösterilen boy ölçeği
parametresi çatlağın yaygınlık derecesini kontrol etmektedir. Yine (9) denklemindeki
(13)
terim geometrik çatlak direncini temsil etmektedir.
Kütlenin korunumunu temel alarak türetilen, bağıl nem alanının konumsal ve zamansal
değişimini açıklayan türevsel denklem de
Divq  H   f   0

(14)

şeklinde ifade edilmektedir. Burada H  birleşik higro-mekanik etkileri göstermektedir. Bu
bağıntıda, mekanik yükler altında bağıl nem değişiminin gözardı edilebilir olduğu kabul
edilmiştir. Bağıl nemin yayılımını kontrol eden (14) denklemindeki nem akı vektörü
q  qˆ ( ;  ) :  Dˆ eff  x
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sırasıyla etkili yayılma katsayısı D̂eff ve bağıl nem gradyanının  x fonksiyonu olarak ifade
edilirken; yine aynı denklemdeki zamana bağlı bağıl nem direnci terimi
f   fˆ (d ; d )  Cˆ ( )

(16)

nem kapasitesi katsayısının Cˆ ( ) fonksiyonu olarak modellenmiştir.
Hidratasyon sırasında betonun mekanik özelliklerindeki değişimi modellemek için ortam
sıcaklığının nihai özellikler üzerine olan ters etkisini dikkate alan olgunlaşma değişkeni
  ˆ ( ,  ) kullanılmıştır [13]. Betonun basınç dayanımını, refernas sıcaklıkta θr ve
izotermal koşullar altında ulaşılan nihai dayanım f c cinsinden

fˆc (  )   f c

(17)

olarak ifade edilmektedir. Olgunlaşma değişkeninin zamana göre değişimini ise

  ˆ ˆ 

(18)

diferansyel denklemi ile modellenmektedir. Buradaki ̂ ve ̂ fonksyonları da
n

   
 ,
ˆ :  r



 max


ˆ : Af   B f

(19)

olarak verilmektedir. CEP-FIB Model (1990) koduna göre betonun çekme dayanımı ft ve
elastisite modülü Ec, [MPa] biriminde verilen betonun basınç dayanımı cinsinden

fˆt (  )  1.40 ( f c (  ) / 10)2/3

ve

Êc (  )  2.15104 ( f c (  ) / 10)1/3

(20)

olarak kestirilebilmektedir.
Yukarıda bünye denklemleri ile birlikte özetlenen; mekanik dengeyi, çatlak oluşumunu ve
yayılımını, nem dengesini açıklayan üç alan denklemi konumsal uzayda Sonlu Elemanlar
Yöntemi kullanılarak ayrıklaştırılmıştır. Nem dengesini açıklayan alan denkleminin zamana
bağlı kısmı ile sadece zamana bağlı, olgunlaşmayı ve viskoz gerinim tensörünün değişimini
açıklayan yerel türevsel denklemler tamamen örtük Sonlu Farklar Yöntemi kullanılarak
cebirsel ifadelere dönüştürülmüştür. Uygulanan ayrıklaştırma adımı sonrasında elde edilen
doğrusal olmayan denklem sistemi, bilgisayar ortamına aktarılarak Newton Yöntemi yardımı
ile tekrarlı bir şekilde çözülmüştür.
SAYISAL SONUÇLAR

Bildirinin bu kısmında, bir önceki kısımlarda geliştirilen sayısal yöntemler ve bilgisayar
programı kullanılarak, farklı mekanik ve higral yükler altında değişik geometrilere sahip
numunelerde sünme ve çatlak oluşumu ve ilerlemesi benzetimleri sunulacaktır. Bu çalışma
kapsamında, ilk örnek olarak silindirik sertleşen betonda sertleşme sırasındaki basınç
dayanımına bağlı monoton ve periyodik mekanik yükler altına gerçekleştirilen sünme
deneyleri [14] modellenmiştir. Bu çalışmada geliştirilen bağlaşık model kullanılarak elde
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edilen benzetim sonuçlarının deneysel sonuçlarla karşılaştırılması Şekil 2’de gerinim-zaman
eğrileri monoton ve periyodik yüklemeler için ayrı ayrı verilmektedir. Monoton ve periyodik
yüklemelerde kullanılan silindirik numunelerin uzunlukları sırasıyla 100 ve 120 mm,
yarıçaplarıysa 80 mm ve 150 mm’dir. Tablo ’de bu deneylerin benzetiminde kullanılan model
parametreleri sunulmaktadır.

(b)

(a)

Şekil 2 Benzetim ve deneysel sonuçlarının karşılaştırılması, (a) monoton yükleme ve
(b) periyodik yükleme altında
Tablo 1 Sünme Benzetim Örneklerinde kullanılan Model Parametreleri
Parametre
θ0
kξ∞/ηξ0
ηθ
Aξ0/kξ
ξ∞
Ea/R
fc∞
Af
Bf
τ1
τ2
αr

Birirm
[°C]
[1/saat]
[-]
[-]
[-]
[K]
[MPa]
[-]
[-]
[saat]
[saat]
[-]

Açıklama
Sıcaklık
Hidratasyon parametresi
Viskozite
Hidratasyon parametresi
Nihai hidratasyon derecesi
Normalize aktivasyon enerjisi
Nihai basinç mukavimeti
Olgunlaşma parametresi
Olgunlaşma parametresi
Relaksasyon Süresi
Relaksasyon Süresi
Mikroskopik öngerilme parametresi

Değer
21
106
0.75
10-4
0.75
4×103
47.5
2.56
0.37
15
10
1

Ayrıca bu çalışmada kuruma rötresine bağlı çatlama modellemesi, beton halka numunesi
kullanılarak yapılan deneysel çalışmayı [15] temel alarak gerçekleştirilmiştir. Beton
halkasının Sonlu Elemanlar modeli, sınır koşulları ve halkanın boyutları Şekil 3’te
sunulmaktadır.
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(b)

(a)

Şekil 3 Beton halkasının (a) sonlu elemanlar modeli ve sınır koşulları ve (b) beton halkasının
boyutları
Bu çalışmada geliştirilen yöntem ile elde edilen sonuçlar literatürde önerilen mikromekanik
sonuçlarla karşılaştırılması, sırasıyla rötreye bağlı gerinim ve bağıl nem oranı olarak Şekil
4’te gösterilmektedir.

(a)

(b)

Şekil 4 Önerilen bağlaşık poroviskoelastik model ile mikromekanik modelin sonuçlarının
karşılaştırılması (a) rötreye bağlı gerinim-zaman ve (b) bağıl nem oranını-zaman eğrileri
beton halkanın dış, orta ve iç yüzeyleri için ayrı ayrı verilmiştir
Gerçekleştirilen sayısal hesaplara sonucunda 28. gün sonunda beton halka üzerinde çatlağın
şekli ve bağıl nem dağılımı Şekil 5’te sunulmaktadır.
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(a)

(b)

Şekil 5 Beton halkası üzerinde 30. gün sonunda elde edilen (a) çatlak şekli ve (b) bağıl nem
dağılımı
SONUÇ

Bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olan poroviskoelastik model kullanılarak literatürdeki
kuruma rötresi ve sünmeyi kapsayan deneysel çalışmaların bir kısmında elde edilen
sonuçların sayısal benzetimi nicel bir şekilde yapılmıştır. Deneysel sonuçların sayısal
kestirimi başarı ile gerçekleştirilmiştir. Öbür yandan, kuruma rötresi nedeni ile betonda
meydana gelebilecek çatlamanın başlaması ve yayılması, beton halka deneyi esas alınarak
önerilen poroviskoelastik modelin Faz Alanı Yöntemi ile birleştirilmesiyle benzetilmiştir.
Önerilen modelleme yaklaşımının daha karmaşık geometrilere sahip, yüksek alan-hacim
oranına sahip beton yapılarda kuruma rötresi kaynaklı çatlakların nicel risk analizi için uygun
olduğu görülmektedir.
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THE EFFECT OF SELECTION OF ACCELERATION ON EQUATIONS OF
MOTION OF BEAM THEORY
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ABSTRACT
Beam structural elements are used in many different types of construction. As in buildings, it
is widely used in stationary buildings as well as in mobile structures. If we want to give
examples of these moving structures, we can count axial moving beam, rotating beam and
pipe problems. In the design of such structures, the use of beam theory requires extra
consideration due to the fact that they are mobile. These extra terms are related to the velocity
of the beam due to movement. The equations of motion of these problems can be obtained by
using the energy principle or the force balance approach. If the principle of energy is to be
used, it is necessary to write the velocity caused by motion. In the balance of the force also
need to write the term acceleration. In this study, equations of motion from axial moving
beam, rotating beam and pipe problems will be obtained from the theory of elasticity. The
basic difference is only the term acceleration, while it obtains the equations of motion. The
equations of motion for axial moving beam, fluid conveying pipe and rotating beam problems
will be obtained by showing changes in accelerations. The equations obtained will be
compared with the equations in the literature.
Keywords: Euler-Bernoulli Beam, pipes conveying fluid, axially moving beam, rotating beam

KİRİŞ TEORİSİNE AİT HAREKET DENKLEMLERİNDE İVME TERİMİNİN
SEÇİMİNİN ETKİSİ
ÖZET
Kiriş yapı elemanı bir çok farklı yapı türlerinde kullanım alanı vardır. Binalarda olduğu gibi
durağan yapılarda kullanıldığı gibi hareketli yapılarda da yaygın kullanımı vardır. Bu
hareketli yapılara örnek vermek istersek eksenel hareketli kiriş, dönen kiriş ve boru
problemlerini sayabiliriz. Bu tür yapıların dizaynında kiriş teorisi kullanırken hareketli
olmalarından kaynaklanan ekstra terimlerin dikkate alınması gerekir. Bu ekstra terimler ise
hareket olmasından dolayı kirişin hızı ile ilgili terimlerdir. Bu problemlere ait hareket
denklemlerini enerji prensibini veya kuvvet dengesi yaklaşımını kullanarak elde edilebilir.
Eğer enerji prensibi kullanılacaksa hareketten kaynaklanan hız terimini yazmak gerekir.
Kuvvet dengesinde de ivme terimini yazmak gerekir. Bu çalışmada elastisite teorisinden
gelerek eksenel hareketli kiriş, dönen kiriş ve boru problemlerini ait hareket denklemleri elde
edilecektir. Bu hareket denklemlerini elde ederken temel fark sadece ivme teriminden
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kaynaklanmaktadır. Eksenel hareketli kiriş, içinden akışkan geçen boru ve dönen kiriş
problemleri için hareket denklemleri, ivmelerde değişimler gösterilerek elde edilecektir. Elde
edilen denklemler ile literatürdeki denklemler ile karşılaştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Euler-Bernoulli kiriş, pipes conveying fluid, eksenel hareketli kiriş, dönen
kiriş
1. GİRİŞ
Kiriş teorileri birçok mühendislik alanına yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok farklı
mühendislik alanlarında kullanılan yapı elemanlarının modellenmesinde kiriş teorileri
kullanılır. Örneğin içinden akışkan geçen boru probleminin matematik modelinde kiriş teorisi
kullanılır. Yine birçok fabrikalarda kullanılan üretim bantları veya testere gibi yapı
elemanlarının matematik modellemesinde de kiriş teorileri kullanılır. Kiriş teorilerinin
kullanıldığı bir diğer ilginç alan da rüzgâr türbin kanatlarının veya helikopter pervanelerinin
matematik modellemesidir. Bütün bu farklı kullanım alanlarında kiriş teorileri kullanılmakta
ancak matematik modellerde farklılıklar görülmektedir. Aynı kiriş teorisi kullanılmasına
rağmen matematik modellerdeki farklılığın kaynağı ivme teriminde değişimlerdir. Bu
çalışmada ivme teriminin değişmesiyle matematik modeldeki değişimlerin nasıl elde ettiği
gösterilecektir. Bunun için Euler-Bernoulli kiriş teorisi kullanılacaktır. Matematik modeller
elastisite teorisi kullanılarak elde edilecektir. Modeller arasındaki farklılığın kaynağı ivme
teriminin problemin yapısına göre farklılıklar göstermesidir.

2. HAREKET DENKLEMİNİN ELDE EDİLMESİ
Bu çalışmada hareket denklemleri elastisite teorisi kullanılarak Euler-Bernoulli kiriş teorisi
için elde edilmiştir [1]. Hareket denklemleri elde edilirken malzemenin homojen olduğu, kiriş
kesitinin sabit ve simetrik olduğu durum göz önüne alınmıştır. Büyük yer değiştirmeler
olduğu kabul edilmiştir. Ancak lineer birim şekil değiştirme için hareket denklemleri elde
edilecektir. Cauchy gerilme denklemleri iki boyut için yazılırsa
(1)
(2)
Burada ,kiriş uzunluğu boyunca olan ekseni, ise kirişin enine deplasmanın pozitif yönünü
gösteren eksendir.
ise malzemenin yoğunluğudur. Bu çalışmada homojen malzemeden
yapılmış kiriş ele alınacaktır. Normal ve kayma gerilmeleri ve ile gösterilmiştir. Kirişin
ve ’dir. Zamana göre ikinci
ve ekseni boyunca toplam yer değiştirmesi ise sırasıyla
türevi yani bu çalışma özelinde ivmeyi
alanı boyunca integralini alırsak

ile gösterdik. Denklem (1) ve (2)’yi kiriş kesit
(3)
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(4)
Benzeri şekilde Denklem (1)’nin ile çarpılmış halinin integrali alınırsa
(5)
Burada
(6)
(7)
Euler Bernoulli kiriş teorisinde kayma gerilmesi dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla hareket
denklemlerinde kayma gerilmesini elimine etmek gerekir. Bunun için Denklem (5)’te kayma
gerilmesi çekilerek Denklem (4)’te yerine yazılırsa
(8)
Euler Bernoulli kiriş teorisine göre yer değiştirmeleri yazarsak
(9.a)
(9.b)
(9.c)
Bu yer değiştirmelere göre lineer birim şekil değiştirmeler yazılırsa
(10.a)
(10.b)
Buradaki
ve
yüklemedir.

sırasıyla Young modülünü ve kiriş kesit alanını gösterir.

ise eksenel

2.1. İçinden Akışkan Geçen Boru Problemi
İçinden akışkan geçen boru probleminde bir kesitin kütlesi borunun ve akışkanın kütlesi
olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yani
şeklindedir. Alt indisler sırasıyla akışkanı
ve boruyu göstermektedir. Bu çalışmada akışkanın ideal akışkan olduğu kabul edilmektedir.
Yani akışkan ile boru arasında bir sürtünme kuvveti yoktur. Bir diğer kabul ise akışkanın
doğrultusunda boruyla birlikte hareket ettiği kabul edilir. İvme terimini materyal türevi
şeklinde yazarsak
(11)
Burada , materyalin eksenel hızını gösterir. Kiriş kinematiğinden elde edilen bu ifadeleri
kullanarak ivme ifadelerini yazarsak
(12)
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(13)
Akışkanın eksenel doğrultuda bir akış hızı varken boru iki mesnet arasında sabit olduğu için
hızı yoktur. Yani Denklem (12) tekrar yazarsak
(14)
elde edilir. Son ivme terimi kesitin dönmesinin ivmesidir. Akışkan kesitinin dönmesi diye bir
olay olamayacağı için
(15)
Moment ve normal kuvvet ifadeleri ise
(16)
(17)
Bu ifadeleri hareket denkleminde yerine yazarsak
(18)
bulunur. İçinden akışkan geçen borunun hareket denklemindeki ilk ifade eğilme rijitliği ile
ilglidir. Eğilme rijitliğinin olmadığı durumda problem akışkan taşıyan kablo haline dönüşür.
Kablonun hareket denklemini yazarsak
(19)
elde edilir. Denklemlerin literatürle uyumlu olduğu görülmektedir [2].
2.2. Eksenel Hareketli Kiriş
Birçok fabrikada karşılaştığımız bir yapıdır. Örneğin baskı makinelerinde taşıyıcı bantlar,
testere, kayışlar v.b. yapı elemanları eksenel hareketli ortam olarak tanımlanabilirler. Bu çok
yaygın olarak kullanılan sistemlerde bütün kütle eksenel doğrultuda bir hızla hareket
etmektedir. O nedenle hareket denklemlerindeki ivme terimini materyal türev ile tanımlamak
gerekir. Bu tanımlama Denklem (11)’de yapılmıştır. Bu ifadeyi hareket denklemlerinde yerine
yazabiliriz.
(20)
(21)
(22)
Elde edilen bu ifadeleri kullanarak Denklem (8) tekrar yazılırsa
(23)
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elde edilir. İlk terimin kirişin moment taşıma kapasitesidir. İkinci terim eksenel çekme
kuvvetini verir. Üçüncü terim olan ivme terimi kesitin dönme ivmesini verir. Diğer ivme
terimi ise kesitin yer değiştirme ivmesini verir. Her ne kadar literatürde bazı çalışmalarda bu
kiriş modeli Rayleigh kirişi olarak isimlendirilse de kiriş teorileri kinematik kabulle
isimlendirildiği için Euler-Bernoulli kirişi olarak isimlendirmek daha doğrudur [3]. Eksenel
hareketli kasnak, kayış gibi yapı elemanları ise şerit olarak yapılmışlardır yani moment
taşıyamazlar. Bu durumda bunların matematik modeli birinci terimin elimine edilmesi ile elde
edilir.
(24)

2.3. Dönen Kirişin Matematik Modeli
Dönen kiriş yapı elemanın kullanım olanı çok fazladır. Helikopter pervanelerinde, rüzgâr
türbinlerinde, santrallerinde, birçok makinenin soğutma sistemlerinde ve benzeri birçok
sistemde kullanılır. Birçok çalışma ortamında yüksek hızlarla çalışır. Dolayısıyla dinamik
analizi çok önemlidir. Dönen kiriş modelini elde ederken yine ivme terimindeki değişimi ele
almak gerekir. Bunun için öncelikle kiriş üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatlarını
yazmak gerekir
(25)

Burada
(26.a)
(26.b)

Denklem (25)’i kullanarak ivme terimi dönen kiriş için yazılırsa
(27)
Bir başka gösterim şekliyle
(28.a)
(28.b)

Kiriş ekseni boyunca olan ivme teriminde, kesit dönme ivmesi genellikle çok küçük olduğu
için ihmal edilebilir. Bu durumda eksenel doğrultudaki ivme
(28.c)

Buna göre
(29)
(30)
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(31)
Denklem (3)’e Denklem (28.c) yerleştirilirse
(32)
elde edilir. Elde edilen bu denklemden de anlaşılacağı üzere
(32)’nin integralini alırsak

ifadesi ’e bağlıdır. Denklem
(33)

bulunur. Bu sonuç literatürde farklı yaklaşımlarla bulunan sonuçlarla uyumludur [4].

(34)
Elde edilen denklem literatürde yeni bir denklem diyebiliriz. İkinci terim kesitin dönme
ivmesinden gelen terimdir. Literatürde pek kullanılmayan bir terimdir. Son terim ise normal
kuvvetten gelen terimdir.
3.SONUÇ
Bu çalışmada kiriş teorisinin kullanıldığı farklı uygulamalarının matematik modelinin elde
edilmesi gösterilmiştir. Bilindiği üzere kiriş teorileri birçok farklı alanlarda kullanılmaktadır.
Çoğunlukla bu alanlar dinamik davranış içindedir. Bu problemlerin matematik modelini elde
ederken kiriş teorisindeki ivme terimlerinin değişiminin etkili olduğu gösterilmiştir. Üç farklı
durumun Euler-Bernoulli kiriş modeli için geliştirilmiş matematik modelleri sunulmuştur:
İçinden akışkan geçen boru dinamiği problemi, eksenel hareketli kiriş problemi ve dönen kiriş
problemi. Elastisite teorisinden gelerek elde edilen hareket denklemlerinin literatürle uyumlu
oldukları görülmektedir.
KAYNAKLAR
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ÖZET

Literatürde yaygın olarak kiriş teorileri çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu teoriler kayma
gerilmesinin etkisini göz önüne alınış şekline göre değişir. Kayma gerilmesinin dikkate
alınmadığı teoriye Euler-Bernoulli teorisi denilir. Kayma gerilmesinin kiriş yüksekliği ile
değişiminin üniform olduğu, bir başka deyişle doğrusal bir değişim gösterdiği teoriye
Timoshenko teoremi denilir. Ancak klasik kiriş teorisinden veya elastisite teorisinden de
bilindiği üzere kayma gerilmesi yükseklikle birlikte eğrisel olarak değişmektedir. Eğrisel
olarak değişim ancak yüksek mertebe polinom veya fonksiyonlar ile tanımlanabilir.
Dolayısıyla bu kiriş teorilerine yüksek mertebe kiriş teorileri denilir. Birçok yüksek mertebe
kiriş teorileri vardır. Bu teoriler ya kullandıkları fonksiyon ya da bu teoriyi ortaya koyan
araştırmacının ismiyle anılır. Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorilerile ait matematik
modeller 4. mertebeden diferansiyel denklem karşılık gelir. Sınır şartlarına bağlı benzersiz bir
çözüm bulunmak istenilirse 4 tane sınır şartı yazmak gerekir. Ancak yüksek mertebe kiriş
teorileri için elde edilen matematik modeller 6.mertebeden diferansiyel denklemlerdir.
Dolayısıyla mesnetlenmiş bir kiriş için 6 tane sınır şartı yazmaya ihtiyaç vardır. Literatürde
genellikle basit-basit mesnet şartlarına ait çözümler vardır. Çünkü, bu mesnet şartlarına ait
Galerkin şekil fonksiyonu, en yalın trigonemetrik fonksiyonlardır. Bu çalışmada analitik
çözüm elde edilmeye çalışılacaktır. Yüksek mertebe için elde edilen sonuçlar Euler-Bernoulli
ve Timoshenko kiriş teorileri için elde edilen ile karşılaştırılacaktır. Özellikle moment ve
kayma gerilmeleri karşılaştırılmaları yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Euler-Bernoulli kirişi, Timoshenko kirişi, yüksek mertebe kiriş teorileri
1.GİRİŞ
Kiriş, yapılarda döşeme ve kullanım alanı yüklerini düşey taşıyıcılara (kolon) aktaran,
mekanik olarak çubuk kabul edilen yapı elemanıdır. Kirişler, birçok yapıdaki ortak yapısal
elemanlardır. Statik ve dinamik özelliklerini değerlendirmek için kayma deformasyon
teorileri kullanılarak analiz edilir. Kiriş eğilme teorisi, enine deformasyon etkisini göz ardı
ettiğinden, doğal frekansları abartır ve kiriş deformasyon etkisini küçültür. Kiriş teorisi,
binalardan köprülere ve insan vücudunun yük taşıyan kemiklerine kadar geniş bir yapı
yelpazesinin tasarımında ve analizinde kullanılır.
Mühendislikte kolon, kiriş gibi çubuk elemanların analizinde kullanılan birkaç kiriş teorisi
vardır. Bu teoriler tarihi gelişim sırasına göre, en temel kiriş teorisi olan Euler Bernoulli kiriş
teorisi (EBKT), kayma şekil değiştirmelerini dikkate alan Timoshenko kiriş teorisi (TKT) ve
yine kayma şekil değiştirmelerini dikkate alan yüksek mertebeden bir teori olan ReddyBickford (RBKT veya Üçüncü mertebe kiriş teorisi) kiriş teorisi olarak sıralanabilir.
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Euler Bernoulli Kiriş Teorisine göre eğilmeden önce düzlem ve kiriş eksenine dik olan
kesitlerin eğilmeden sonra yine düzlem ve kiriş eksenine dik kaldığını ifade eder (Şekil 1.a),
böylece kayma şekil değiştirmelerinin etkisini ihmal etmiş olur. Timeshenko Kiriş Teorisi ise
Euler Bernoulli Kiriş Teorisin’den farklı olarak eğilmeden önce düzlem ve tarafsız eksene dik
olan kesitlerin eğilmeden sonra da düzlem olarak kaldığını, ancak kesitlerin artık kiriş
eksenine dik olmadığını ve kesitlerin bir ψ açısı kadar döndüğünü kabul eder (Şekil 1.b). Bu
kabul ile kayma şekil değiştirmelerinin veya kayma gerilmelerinin kirişin eğilme davranışına
katkısı göz önüne alınmış olur.

Şekil 1. Kirişin şekil değiştirme öncesi ve sonrasındaki durumu
Yüksek Mertebe kiriş teorisiyle ilgili birçok çalışma yapılmış olup bu çalışmalar şu şekilde
özetlenebilir. Zhu ve Law [1], üniform olmayan bir Euler-Bernoulli kirişinin dinamik
davranışını Hamilton prensibi ile, özvektör ve özdeğeri ise Ritz yöntemini kullanılarak analiz
etmişlerdir. Xu ve Genin, [2] üzerinde hareketli bir kütle olan bir elastik kirişin eksenel ve
düşey hareketini incelemek için Hamilton prensibini kullanarak eksenel ve düşey hareketi
yöneten iki nonlineer diferansiyel denklem oluşturmuş, oluşan sınır değer problemini çözmek
için Pertürbasyon tekniği ile birleştirilmiş bir sonlu farklar metodu kullanarak dinamik sistem
için eksenel harekette kütle ile kiriş arasındaki sürtünme kuvvetinin etkisinin önemini
göstermişlerdir. Şimşek [3], doktora tezinde bir kirişin doğrusal ve doğrusal olmayan
titreşimlerini Euler-Bernoulli kiriş teorisi, Timoshenko kiriş teorisi ve Reddy-Bickford kiriş
teorisi çerçevesinde nümerik olarak incelemiştir.
2. MATEMATİK MODEL VE ÇÖZÜM ALGORİTMASI
Bu çalışmada ele alınan kiriş modeli homojen ve izotropik malzemeye sahiptir. Kiriş herhangi
yükleme
ve
sınır
şartlarına
sahip
olabilir.
Kirişin
boyutları
,
,
. Burada , ve karyezyen koordinantlar,
uzunluk, genişlik ise toplam kiriş yüksekliğini ifade eder. Kirişin birim uzunluğuna etki
eden yükü Şekil 2’deki gibi gösterilmiştir.
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Şekil 2. Eğilme altındaki kiriş
Kiriş modellemesinde yapılan teorik varsayımlar,
bölümden oluşur [4]:

yönünde düzlem içi yer değiştirme iki

(a) temel kiriş teorisinde yer değiştirmeye benzer bir yer değiştirme bileşeni;
(b) Kalınlık koordinatına göre doğada parabolik, sinüzoidal, hiperbolik ve üstel olduğu kabul
edilen kesme deformasyonuna bağlı yer değiştirme bileşeni.
2)

yönündeki enine yer değiştirmenin w, x koordinatının bir işlevi olduğu kabul edilir.

3) Kiriş yanlızca yanal yüke maruz kalır.
4) Bir boyutlu Hooke kanunu
2.1. Yer değiştirme Bileşenleri
Kabul edilen varsayımlara göre kiriş yatay ve düşey eksendeki deplasmanlarının denklemleri
aşağıdaki gibidir [4].
(1)
(2)
zaman,
kayma
Burada u eksenel yer değiştirme, w kiriş boyunca yer değiştirme,
gerilmesinden dolayı kiriş en kesitindeki dönme,
kiriş kalınlığı boyunca kayma
gerilmesinin dağılışı olarak temsil edilmektedir.
Euler Bernoulli, Timoshenko, Reddy kiriş teorilerinin yanında başlıca yüksek mertebe kiriş
teorileri de bulunmaktadır. Bu kirişlerin formülasyonları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kiriş teorilerine göre
MODEL

KİRİŞ TEORİSİ

MODEL 1

KRUSZEWSKI
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MODEL 2

REDDY

MODEL 3

TOURATİER

MODEL4

SOLDATOS

MODEL 5

KARAMA

MODEL 6

AYDOĞDU

MODEL 7

AKAVCI

MODEL 8

AMBARTSUMIAN

Yaptığımız çalışmalar sonucunda Karama ve Aydoğdu denklemlerinin k değerleri aynı
çıkmıştır. Akavci ve Ambartsumıan denklemleri çözüm sisteminde sonuç vermemiştir.
Şekil değiştirme -yerdeğiştirme ilişkisi
(3)
(4)
Gerilme- şekil değiştirme ilişkisi
(5)
(6)
2.2. Temel Denklemler ve Sınır Şartları
Bu çalışmada A.S. Sayyad’ın çalışmasında [4] adlı makalesinde bulmuş olduğu temel
denklemler kullanılmıştır. Ancak bu çalışmada elde edilen denkleri kesit genişliği b ile
çarparak katsayıları farklılaştırıldı ve yeni denklemin analitik çözüm yapıldı.
(7)
(8)
Yüksek mertebe kiriş teorilerinde 6. Mertebe diferansiyel denklemler elde edilmiştir. Bu
denklemlerin çözümünü elde edebilmek için mesnetlenme şartına göre 6 tane sınır şartına
ihtiyaç vardır. Ele aldığımız problem sabit mesnetlenmiştir. Başlangıçta kesitin dönmesi ,Ø,
sıfırdır, elastik eğrinin eğimi

sıfırdır, ayrıca yer değiştirme( deplasman) ya da diğer bir
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deyişle elastik eğri w sıfırdır. Hamilton prensibiyle elde edilen sınır şartlarının gösterimi
aşağıdaki gibidir.
(9)
(10)
Ø

(11)

Bu sınır şartlarında tanımlanan katsayılar,
(12)
(13)
(14)
(15)
Matematik modeldeki

.

3.BOYUTSUZLAŞTIRMA
Denklem sisteminde analitik çözüm yapmak, malzemeden ve geometriden bağımsız hale
getirmek ve evrensel sonuçlar alabilmek için boyutsuzlaştırma yapılır. Denklem sisteminde
konumda ve zamanda boyutsuzlaştırma yapılır.
(16)
Burada

narinlik katsayısı,

ise atalet yarıçapıdır.

Denklem sistemindeki her terim boyutsuzlaştırılır.
Boyutsuz hale getirilen denklem sistemi analitik çözüm yöntemiyle çözümlenir.
(17)
(18)
Burada

olarak sabit terim ile gösterilir.

Burada
birer sabit katsayıdır. Ancak kiriş teorilerine göre farklı değerler almaktadır. Bu
farklı değerler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
MODEL 1
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1.0000000000

1.011904762
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MODEL 2

0.8000000000

0.6476190476

0.2222222222

MODEL 3

0.7740368261

0.6079271016

0.2083333333

MODEL 4

0.1024017156

0.10608516

0.3641052917

MODEL 5

0.7472811960

0.5684170376

0.1950617665

MODEL 6

0.7472811960

0.5684170376

0.1950617665

Bu çalışmada her ne kadar hareket denklemleri elde edilmiş olsada sadece statik çözümü ele
alındı. Statik çözümde q yayılı yüküne bağlı olarak yer değiştirme ifadesi değişmektedir.
Çünkü statik durum için elde edilen model homojen olmayan bir denklem sistemidir. Bu
denklem sisteminin çözümü homojen ve özel çözüm olarak ikiye ayrılır. Özel çözüm q yayılı
yüke bağlı olarak değişir. Sonuçlardaki karşılaştırma kolaylığı açısından bu çalışmada yayılı
yük düzgün yayılı yük olarak seçildi..
4.DENKLEM SİSTEMİNİN STATİK ÇÖZÜMÜ
Diferansiyel denklemlerde statik çözüm yaparken denklem sisteminin zamana bağlı türevleri
alınmaz. Sadece konuma bağlı çözümlerde statik çözüm yapılır. Zamana bağlı çözümler
dinamik çözümde işlemelere dahil edilir.
(19)
(20)
Sabit katsayılı, homojen olmayan, lineer, adi diferansiyel denklem sistemidir. Diferansiyel
denklemlerde çözüm homojen ve özel çözüm olarak ikiye ayrılır.
4.1. Homojen Çözüm
Homojen çözüm için

elimine edilir. Eşitlik sıfır olacak şekilde denklem düzenlenir.
(21)
(22)

Bilinmeyenlerin çözüm yapısı
(23.a)
(23.b)
şeklindedir. Bu ifadeler yerine yazılırsa
(24.a)
(24.b)
elde edilir. Matris formda yazmak istersek
(25)
olur. Burada basit çözümden farklı çözüm elde edebilmek için katsayılar matrisinin
determinantı 0 olmalıdır. Böylece homojen çözüm elde edilmiş olur.
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(26)
Burada
(27)
çözümde görüldüğü gibi 6 tane sabit katsayı vardır. Bu modelin 6. Mertebeden olduğunu
gösterir. Bu 6 keyfi sabiti bulmak için 6 tane sınır şartına ihtiyaç vardır. Özel çözüm
uygulamak için ’nun olduğu denklem sistemi dikkate alınır. Bu çalışmada
alınmıştır. sabit bir sayıdır. Dolayısıyla özel çözüm önerisi
(28)
şeklindedir. A belirsiz katsayısı
(29)
bulunur. Statik çözüm homojen ve özel çözümün toplamından oluştuğuna göre;
(30)
benzer şekilde
elde edilir. Sınır şartları denklem sistemine uygulanarak bilinmeyen
katsayılar bulunur.
(31.a)
(31.b)
(31.c)
Burada yapılan çözüm sonucu elde edilen ve fonksiyonları uzun ve karmaşık olduğu için
gösterilmemiştir. Denklem sisteminin çözümü için Mapple programı kullanılmıştır. Bu
çözümlerin
değişimine göre kesit boyunca tüm yüksek mertebe kiriş teorileriyle
karşılaştırılması grafiklerle gösterilmiştir.
5.SAYISAL SONUÇLAR
Yüksek mertebe kiriş teorilerinde kayma gerilmesinin etkisi daha gerçekçi bir şekilde ele
alındığı için öncelikle modeller arası kayma gerilmesi karşılaştırılması yapılmıştır. Şekil 3’te
için verilmiştir.
verilen grafikte modeller arası kayma gerilmesi karşılaştırması
Model 1, 2 ve 4’ün aynı sonular verdiği görülmüştür. En büyük değer ise Model 5 için elde
edilmiştir.
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Şekil 3. Modeller arası kayma ve normal gerilmelerin karşılaştırılması
Modeller arası normal gerilme karşılaştırması da aynı narinlik katsayısı için yapılmıştır (Şekil
3). Çok ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Doğrusal olması beklenen normal gerilmenin kiriş
yüksekliği boyunca değişimi non-lineer bir şekildedir. Kesitin her iki yanında da negatif ve
pozitif bölgeler oluşmaktadır. Euler-Bernoulli teorisiyle karşılaştırınca çok büyük normal
gerilme değerlerine ulaşılmıştır.
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Şekil 4. Narinlik katsayısına bağlı olarak kayma ve normal gerilmelerin karşılaştırılması
Narinlik katsayısının büyük seçildiği bu örnekte şaşırtıcı sonuçlar elde edilmiştir. O nedenle
narinlik katsayısının kayma gerilmesi (Şekil 4) ve normal gerilme değerleri (Şekil 4)
üzerindeki etkisi Model 2 kullanılarak elde edilmiştir.
Narinlik oranının büyüdükçe kayma gerilmesi değerlerinin de büyüdüğü çok net
görülmektedir. Bu beklenen bir sonuçtur. Narinlik katsayısının 1/100 olduğu durumda nerede
ise kayma gerilmesi gözlenmemektedir. Yine Model 2 için elde edilen normal gerilme
karşılaştırmalarında ise çok ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Narinlik katsayısı büyüdükçe kayma
gerilmesinin normal kuvvet üzerinde etkisinin de büyüdüğü söylenebilir. Narinlik katsayısının
1/100 olduğu durumda ortaya çıkan doğrusal değişim Euler-Bernoulli teorisine karşılık
gelmektedir. Zaten 1/50 içinde nerdeyse aynı sonuçlar elde edilmiştir. Tarafsız eksene göre
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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bir taraf pozitif diğer taraf ise negatiftir. Ayrıca narinlik katsayısı büyüdükçe doğrusal olan
değişim eğrisele dönüşmektedir. Daha da ilgiç olan nokta ise pozitif veya negatig olması
beklenen bir bölgede her iki değer birden gözlenmektedir. Ayrıca en büyük normal gerilme
değerinde Euler-Bernoulli teorisiyle karşılaştırınca kayda değer büyük farklar ortaya
çıkmaktadır.
6. SONUÇLAR
Bu çalışmada yüksek mertebe kiriş teorileri için elde edilmiş hareket denkleminin literatürde
ilk defa farklı bir tarzda boyutsuzlaştırması yapılmıştır. Elde edilen boyutsuz denklemdeki
zaman terimleri elimine edilerek statik durum için matematik model elde edilmiştir. Elde
edilen matematik modelin analitik çözümü üniform yayılı yük için yapılmıştır. Modeller arası
kayma gerilmesi ve normal gerilme değerleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçların çok
yakın olduğu gözlenmiştir. Narinlik katsayısına göre Reddy modeli üzerinde karşılaştırma
yapıldığında belli bir narinlik katsayısından sonra yüksek mertebe teorileri ile Euler-Bernoulli
modelle benzer sonuçlar verdiği görülmüştür.
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EFFECT OF POISSON'S RATE ON EULER-BERNOULLI BEAM THEORY
B. Gültekin Sınır
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
ABSTRACT
There are various approaches to mathematical models of beam theories. The most common of
these is the energy principle. The other is the force balance method. In this study, we will
obtain a mathematical model by coming from elasticity theory. Plane equilibrium equations
are used to obtain the model of elasticity theory. When planar equilibrium equations are used,
two different situations arise for the constitutional equation: planar stress and planar unit
deformation. On the other hand, the strains of large displacements obtained for EulerBernoulli theory yielded the strains along both beam axis and beam height. In the equations
obtained by using the two dimensional constitution equation instead of one dimensional
constitution equation, there will be Poisson's ratio. Therefore, the effect of Poisson's ratio on
the Euler-Bernoulli beam theories was demonstrated. As the Poisson ratio increases, the
flexural stiffness of the beam increases. Therefore, it can be said that the theory obtained
without effecting the Poisson ratio remained on the safer side.
Keywords: Euler-Bernoulli beam, Poisson’s ratio, plane stress, plane strain

EULER-BERNOULLİ KİRİŞ TEORİSİNDE POİSSON ORANIN ETKİSİ
B. Gültekin Sınır
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
ÖZET
Kiriş teorilerine ait matematik modeller elde edilirken çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlardan en
yaygın kullanılanı enerji prensibidir. Diğeri ise kuvvet dengesi yöntemidir. Bu çalışmada ise
elastisite teorisinden gelerek matematik modeli elde edeceğiz. Kiriş teoerisine ait model
elastisite teorisinden elde edilerken düzlemsel denge denklemleri kullanılmıştır. Düzlemsel
denge denklemleri kullanılınca bünye denklemi için iki farklı durum ortaya çıkar: düzlemsel
gerilme ve düzlemsel birim şekil değiştirme. Diğer yandan Euler-Bernoulli teorisi için elde
edilen büyük yer değiştirmelere ait birim şekil değiştrmelerde hem kiriş ekseni hemde kiriş
yüksekliği boyunca birim şekil değiştirmeler elde edilmiştir. Bir boyutlu bünye denklemi
yerine iki boyutlu bünye denklemi kullanılarak elde edilen denklemlerde Poisson oranı
olacaktır. Dolayısıyla Euler-Bernoulli kiriş teorilerine Poisson oranın etkisi ortaya konmuştur.
Elde edilen modellerden görüldüğü üzere Poisson oranı arttıkça kirişin eğilme rijitliği
artmaktadır. Dolayısıyla Poisson oranı etki etmeden elde edilen teorinin daha güvenli tarafta
kaldığı söylenebilir.
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Anahtar kelimeler: Euler-Bernoulli kiriş, Poisson oranı, düzlemsel gerilme, düzlemsel birim
şekil değiştirme
1. GİRİŞ

Kiriş, bir boyutu diğer boyutlarına göre çok büyük olan bir yapı elemanıdır. Bir başka deyişle
kirişin uzunluğu kirişin, kirişin enine ve yüksekliğine göre çok büyüktür. Bu nedenle yer
değiştirme ifadesini yazarken kiriş kesitinin rijit olduğu kabul edilir. Klasik kiriş teorilerinde
sadece kiriş boyunca olan birim şekil değiştirmeler yazılarak, Hooke konuna göre bünye
denklemi yazılır. Ancak büyük yer değiştirmeler için birim şekil değiştirmeler yazıldığında,
kiriş yüksekliği boyunca da birim şekil değiştirmenin elde edildiği görülecektir. İki
doğrultuda birim şekil değiştirme olması durumunda ise bünye denklemi için iki farklı durum
ortaya çıkabilir. Birinci düzlem gerilme durumudur. Diğeri ise düzlem birim şekil değiştirme
halidir.
Literatürde bazı çalışmalarda kiriş teeorileri için yazılan bünye denklemlerinde düzlem
gerilme [1-2] ve düzlem birim şekil değiştirme [3-4] kullanıldığı olmuştur. Ancak bu
çalışmalarda sadece kiriş uzunluğu boyunca birim şekil değiştirme dikkate alındığı için bir
boyutlu bünye denklemi yani Hooke konunu kullanılmalıdır.
2. MATEMATİK
UYGULANMASI

MODELİN

ELDE

EDİLMESİNDE

ELASTİSİTE

TEORİSİNİN

Euler-Bernoulli kiriş teorisinin denklem(ler)ini elde etmek için elastisite teorisini kullanabiliriz. Bunun
için iki boyutlu problem dinamik denge denklemleri yazabiliriz [1]
(1)
(2)

Burada ,kiriş uzunluğu boyunca olan ekseni, ise kirişin enine deplasmanın pozitif yönünü
ise malzemenin yoğunluğudur. Bu çalışmada homojen malzemeden
gösteren eksendir.
yapılmış kiriş ele alınacaktır. Normal ve kayma gerilmeleri ve ile gösterilmiştir. Kirişin
ve ekseni boyunca toplam yer değiştirmesi ise sırasıyla
ve ’dir. Denklem (1) ve (2)’yi
kiriş kesit alanı boyunca integralini alırsak [2]

(3)
(4)

Benzeri şekilde Denklem (1)’nin ile çarpılmış halinin integrali alınırsa
(5)

burada
(6.a)
(6.b)

Şeklinde yazılabilir. Moment ifadesini yazarken iki durumla karşılaşılır. Birincisi küçük yer
değiştirmelerin olması kabulüdür. Bu durumda moment
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(7.a)

şeklinde yazılabilir. Büyük yer değişmelerin olduğu kabulünde ise yukarıdaki moment
ifadesine ek terim eklenir ve moment aşağıdaki şekli alır
(7.b)

Euler Bernoulli kiriş teorisine göre toplam yer değiştirmeleri yazarsak [3]
(8.a)
(8.b)
(8.c)

Kiriş kinematiğinden elde edilen bu ifadeleri kullanarak Denklem (3) ve Denklem(5)
arasındaki ifadelerin sağ tarafı yeniden yazılabilir. Ancak bu ifadeleri tekrar yazarken kiriş
kesitinin üniform ve simetrik olduğu kabulü yapılmıştır.
(9)
(10)
(11)

Denklem (4) ve (5)’i kullanarak

ifadesini elimine edersek
(12)

, ve
ifadelerini elde ederken birim şekil değiştirmelerin belirlenmesine ihtiyaç vardır.
Birim şekil değiştirme ilişkilerini belirlerken Green-Lagrange ifadelerinden faydalanılmıştır.
,
ve
Green-Lagrange birim şekil değiştirmelerini yazarken
,
olduğu dikkate alınır ve Denklem (8) deki ifadeler kullanılır. Ayrıca
olduğu için türevlerinin çarpımları ihmal edilir. Böylece Euler Bernoulli
teorisi için birim şekil değiştirme değerleri elde edilir
(13.a)
(13.b)
(13.c)

3. BÜNYE DENKLEMLERİNİN UYGULANMASI
Hareket denklemlerinin buraya kadar elde ediliş aşamalarında görüldüğü üzere iki boyutlu
elastisite denklemleri kullanılmıştır. Diğer yandan ise 2 farklı doğrultuda birim şekilde
değiştirmeler elde edilmiştir. Bu durumda bünye denklemi için iki farklı seçenek karşımıza
çıkmaktadır: düzlemsel gerilme ve düzlemsel şekil değiştirme. Şimdi bu her iki farklı durum
için hareket denklemleri elde edilecektir.
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3.1. Düzlemsel Gerilme Durumu
Bu durumda iki boyutta gerilmelerin var olduğu kabul edilmiştir. Bünye denklemi yazılırsa
(14)

Denklem (13)’de verilen birim şekil değiştirmeler, Denklem (13)’te yerine yazılırsa
(15)

elde edilir. Bu durumda ,

ve

ifadeleri aşağıdaki şekli alır
(16.a)
(16.b)

(16.c)
Elde edilen bu ifadeleri Denklem (3) ve Denklem (12)’de yerine yazarsak hareket
denklemlerini elde etmiş oluruz.
(17)
(18)

Elde edilen bu denklem sisteminde iki bilinmeyen ve iki denklem vardır. Bilinmeyenler
ve
’dur. Yani kirişin enine boyuna yer değiştirme ifadeleridir. Bu yer değiştirmeler
karşılaştırıldığında
çok küçük olduğu görülür. O nedenle birçok Euler-Bernoulli kiriş
çalışmasında bilenmeyen olarak sadece yer değiştirmesi ele alınmıştır. Bunun için öncelikle
(19)

olduğu kabul edilir. Bu durumda
(20)

Yukardaki denklemde eşitliğin her iki tarafının integrali kiriş uzunluğu boyunca alınır ve
kirişin uzamadığı kabul edilirse
(21)

ederiz. Burada

kiriş uzunluğunu göstermektedir.
(22)

Denklem (22)’deki ve numaralı terimler sırasıyla kiriş kesitinin yer değiştirme ve dönme
ivmesini verir.
numaralı terim kirişin eğilme rijitliğini verir. Son terim ise kiriş eksenin
uzamasından kaynaklanan lineer olmayan terimdir. Elde edilen denklemde görüldüğü üzere
Poisson oranıyla birlikte eğilme rijitliği ve non-lineer etki artmaktadır. Ancak Poisson
oranının birden küçük bir sayı olduğu göz önüne alınırsa aynı Poisson oranında eğilme rijitliği
daha küçük artarken non-lineer etki daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle sistemin
lineer doğal frekansı ve kritik eksenel yük değerleri
oranı kadar artacaktır.
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3.2. Düzlemsel Birim Şekil Değiştirme Durumu
Düzlemsel birim şekil değiştirme durumunda bünye denklemi
(23)

Daha önce elde edilmiş olan birim şekil değiştirme ifadeleri yerine yazılırsa
(24)

elde edilir. Buna bağlı olarak
(25.a)
(25.b)
Bu ifadeleri hareket denkleminde yerine yazarsak
(26)
(27)

Matematik model görüldüğü üzere iki bilinmeyenli iki kısmi diferansiyel denklemden oluşan
bir sistemdir. Tek denkleme dönüştürmek istersek Denklem (19)’daki kabulü yine
kullanabiliriz.
(28)
Hareket denklemi aşağıdaki formu alır.
(29)

Düzlemsel gerilme durumu için çıkardığımız sonuçları burada söyleyebiliriz. Yani Poisson
oranıyla birlikte kirişin eğilme rijitliği ve non-lineer etki artmaktadır. Kirişin eğilme rijitlğinin
büyümesi sonucu ise kritik eksenel yük ve doğal frekans değerleri de büyümektedir.
4.SONUÇLAR
Euler-Bernoulli kiriş teorisine ait matematik model elastisite teorisinden yararlanarak elde
edildi. Elastisite teorisinin iki boyutlu gerilme denklemleri kullanıldı. Elde edilen birim şekil
değiştirmelerde ise iki yönde birim şekil değiştirme elde edilmiştir. Bu durumda iki boyutlu
bünye denklemleri kullanılabilir. İki boyutlu bünye denklemleri için 2 farklı durum vardır:
Düzlemsel gerilme ve düzlemsel birim şekil değiştirme. Bu durumda Euler-Bernoulli kiriş
teorisine Poisson oranı eklenmiş olur. Poisson oranı arttıkça, eğilme rijitliği ve non-lineer
termlerin etkisi artar. Bunun sonucu olarak sistemin doğal frekans ve kritik yük değerleri de
artar. Düzlemsel gerilme ve birim şekil değiştirme durumları karşılaştırılırsa, Poisson oranıyla
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eğilme rijitliği ve non-lineer etkilerin değişimi düzlemsel birim şekil değiştirmede daha
yüksektir
Teşekkür: Bu çalışma 214M050 numaralı 1001 projesi olarak TÜBİTAK tarafından
desteklenmiştir.
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ABSTRACT
Fatigue is an important design state affecting the safety of the structure. Due to the cyclical
effect of vehicle load, fatigue-induced structural cracks occur in the connection details of steel
girders. If the necessary measures are not taken against these cracks; the cracks grow and as a
result the structural elements become unstable, it can not carry the internal forces and lose
their function. The AASHTO Bridge Design Specification classifies fatigue as loaddependent and distortion-dependent in steel girder bridges and in order to ensure fatigue
safety, it is aimed to prevent or minimize the formation of cracks in structural elements. In
load-induced fatigue investigation; load and stress limits are taken into account in structural
elements to prevent fatigue cracks and fatigue safety is checked for the appropriate connection
detail category. In this study, a three-span steel girder bridge was analyzed under fatigue loads
with CSiBridge package program. In the analysis, fatigue design properties of AASHTO
Specification were used. According to the results of the analysis, it has been proved that the
structure is safe from fatigue considering the appropriate fatigue category.

ÖZET
Yorulma, yapının güvenliğine etki eden önemli bir tasarım durumudur. Araç yükünün
döngüsel etkisinden dolayı çelik kirişlerin bağlantı detaylarında yorulma kaynaklı yapısal
çatlaklar oluşmakta, bu çatlaklara karşı gerekli tedbirler alınmazsa çatlaklar büyümekte ve
sonuçta yapısal elemanlar iç kuvvetleri taşıyamayan kararsız bir duruma gelip fonksiyonunu
yitirmektedir. AASHTO Köprü Tasarım Şartnamesi çelik kirişli köprülerde yorulmayı yüke
bağlı ve distorsiyona bağlı olarak sınıflandırmış, yorulma güvenliğini sağlamak için yapısal
elemanlarda çatlak oluşumunu önlemeyi ya da en aza indirmeyi hedeflemiştir. Yüke bağlı
yorulma incelemesinde; yorulma çatlaklarının oluşmasını önlemek için yapısal elemanlarda
yük ve gerilme sınırları dikkate alınmakta, uygun bağlantı detay kategorisi için yorulma
güvenliği kontrol edilmektedir. Bu çalışmada üç açıklıklı çelik kirişli bir köprü CSiBridge
paket programıyla yorulma yükleri altında analiz edilmiştir, analizde AASHTO
Şartnamesinde yorulma tasarım özellikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yapıda
uygun yorulma kategorisi dikkate alınarak yapının yorulma yönünden güvenli olduğu ispat
edilmiştir.
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GİRİŞ
Döngüsel yükleme, tekrarlı yüklerden dolayı yapıda çatlaklar oluşumuna ve bu çatlakların
büyümesi sonucunda yapının fonksiyonunu yitirmesine neden olan yükleme tipidir [1].
Yapılar yükleme döngüsüne göre sınıflandırıldığında (Şekil 1), köprü yapılarının yüksek
döngüsel yükleme sınıfında olduğu görülmektedir. Köprülerde yüksek döngüsel yükleme
yapının yük taşıma kapasitesini ve kalan ömrünü sınırlayan yorulma durumuna neden
olmaktadır. Yorulma,
köprülerin performansına etki eden yapısal hasarlara neden
olmaktadır[1, 2].

Şekil 1. Yapı tipleri için döngüsel yüklemeye bağlı yorulma durumları [2].
Çelik kirişli köprülerde yorulma ile ilgili yapısal hasarlar, çatlak oluşumu ve çatlak büyümesi
olup bu komplikasyonlar sonucunda gerekli yapısal tedbirler alınmazsa kararsız çatlak
büyümesi yani kırılma oluşmakta ve dolayısıyla köprü işlevini yerine getirememektedir.
Çatlak oluşması ve büyümesi üç farklı rejim bölgesi ile ifade edilmektedir [4], bu rejim
bölgeleri Şekil 2’de gösterildiği gibi ilk bölge çatlak başlangıç bölgesini, ikinci bölge kararlı
hal için çatlak yayılma bölgesi ve üçüncü bölge ise kararsız hal için kırılma bölgesini ifade
etmektedir [1-7].

Şekil 2. Çatlak büyümesi rejim bölgeleri [4].
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Yorulma çatlakları yüke bağlı ve distrorsiyona bağlı olarak oluşmaktadır. Yüke bağlı yorulma
çatlaklarının oluşmasını en aza indirmek için yapı elemanlarında yük ve gerilme sınırları
dikkate alınmaktadır. Distorsiyona bağlı yorulma çatlaklarını önlemek için uygun
detaylandırma uygulamaları kullanılmaktadır [1, 7- 11]. Literatürü incelediğimizde yorulma
ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunlukla deneysel araştırmalara dayalı olduğu tespit
edilmiştir. Bu çalışmaların genellikle yorulma çatlaklarının izlenmesi, yorulma hasarlarının
incelenmesi ve yorulma güvenliğinin değerlendirilmesi üzerine olduğu görülmekte olup
yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Abdi ve arkadaşları yaptıkları çalışmada [12] döngüsel yorulma yüklemesi altında kompozit
askeri köprüleri incelemişlerdir. Mori ve arkadaşları kısa ve orta açıklıklı kirişli otoyol
köprülerinde yorulma ömrü tahmini için yeni bir parametre önermişlerdir [13]. Kawakam ve
arkadaşları çelik köprülerde yorulma çatlaklarının izlenmesinde tahribatsız kontrol yöntemi
olan FSM metodunun uygulanmasını incelemişlerdir [14]. Fasl ve arkadaşları yaptıkları
çalışmada [15] ölçülen şekil değiştirme datalarını kullanarak çelik köprülerde yorulma ömrü
tahmini için olasılıksal bir yöntemi incelemiş ve bu yöntemi kırılma yönünden kritik bir
köprüye uygulamışlardır. Ye ve arkadaşları çelik köprülerin yorulma ömrü üzerine, klasik
yorulma analizi yöntemleri, veriye dayalı yorulma ömrü değerlendirmesi ve güvenilirliğe
dayalı yorulma durum değerlendirmesi gibi yorulmanın temel unsurlarını içeren genel bir
çalışma yapmışlardır [16]. Sakagami yaptığı çalışmada [17] çelik köprülerde yorulma
çatlaklarını tespit etmek ve yapısal bütünlük değerlendirmeleri için NDE tekniği olarak
isimlendirdiği kızılötesi ısıl görüntüleme kullanan uzaktan tahribatsız değerlendirme tekniği
geliştirmiştir ve bu tekniği bir çelik köprüde kullanmıştır. Zhang ve Au yaptıkları çalışmada
[18], yıllık trafiğin değişme oranını göz önünde bulundurarak ölçümlere dayalı olarak
köprüden geçen araçları simüle etmek için gelişmiş bir olasılıksal yükleme modeli
önerilmişlerdir. Kong ve arkadaşları çelik köprülerdeki yorulma çatlaklarının izlenmesi için
bir şekil değiştirme algılama teknolojisi sunmuşlardır [19]. Kwad ve arkadaşları eski bir çelik
köprüde sonlu elemanlar modellemesi ve alan ölçümleriyle bir yaklaşım önerip yorulma
değerlendirmesi yapmışlardır [20]. Sekiya ve arkadaşları yaptıkları çalışmada [21] hareketli
yükler altında köprüde deplasmanlar ile araçların konumları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan
bir görüntüleme sistemi önermişlerdir. Hasni ve arkadaşları çelik köprü kirişlerinde yorulma
çatlağının tespitini incelemişlerdir [22]. Djoković ve arkadaşları kırılma mekaniği
uygulamasıyla çelik köprülerin yorulma ömrünün tahmini üzerine bir çalışma yapmışlardır
[23]. Karunananda ve arkadaşları yaptıkları çalışmada [24] çelik köprülerin yorulma
ömürlerinin tahmin edilmesinde yüksek genlikli yüklemenin etkisini incelemişlerdir. Pipinato
ve arkadaşları yaptıkları çalışmada [25] çelik kirişli otoyol köprülerinde sismik yükleme
altında yorulma güvenliğini değerlendirmek için olasılıksal bir yaklaşım olan LEFM (Lineer
Elastik Kırılma Mekaniği) yaklaşımını kullanılmıştır. Macho ve arkadaşları yaptıkları
çalışmada [26] mevcut bir çelik köprüde korozyon etkisinin yapısal elemanların statiğine ve
yorulma dayanımına etkisini görmek için laboratuvar testi yapmışlardır.
Bu çalışmada literatürde yaygın olarak kullanılan Kaynak [11] de verilen üç açıklıklı çelik
kirişli köprünün yorulma etkisi 3-D hassas çözüm yöntemi kullanan CSiBridge paket
programı ile incelenmiştir [11, 27].
YÜKE BAĞLI YORULMA ETKİSİ
Araç yükü ağırlık etkisinden dolayı yüksek döngüsel yüklemeye maruz kalan köprü
yapılarında, yapının dayanımını sağlamak için AASHTO Köprü Tasarım Şartnamesi’nde
tanımlanan yorulma sınır durum tasarımları uygulanır. Yorulma sınır durum tasarımı,
21. Ulusal Mekanik Kongresi

677

Peker1 ve İnce2

köprünün her bir yapısal bileşeni ve bağlantı detayında araç yüküne bağlı gerilme aralığının,
yorulma dayanımı ile sınırlandırılmasıdır [1, 10, 11, 28].
AASHTO Tasarım Şartnamesi’ne göre yorulma incelemesi Yorulma I ve Yorulma II sınır
durumlarının uygulanması ile yapılır. Yorulma I sınır durumunda, köprüde sonsuz ömür
tasarım yaklaşımı ile yüksek trafik yoğunluğu kabulü yapılır ve hesaplamalarda HL-93F
yorulma aracı kullanılır. Yorulma I sınır durumu aşağıdaki eşitlikle ifade edilmektedir [1, 10,
11]:
(1)
karakteristik yorulma dayanımı,
ise AASHTO LRFD Tablo 6.6.1.2.5Burada
3' ten alınan sabit genlikli yorulma eşiği olarak ifade edilmektedir. Bu eşik değer AASHTO
Şartnamesi Tablo 6.6.1.2.3-1’ de yapısal bağlantı detayına göre tanımlanan yorulma detay
kategorilerine göre belirlenir. AASHTO Tablo 6.6.1.2.3-1 tüm çelik köprü tipleri için bağlantı
detaylarında yorulma kategori özelliklerini içermektedir. I-kiriş köprülerde en sık karşılaşılan
ve tasarımda dikkate alınan bağlantı detay kategorileri Çizelge 1’de verilmektedir. Bu detay
kategorileri tipik bir kiriş üzerinde Şekil 3’te gösterilmektedir. Yüke bağlı yorulma
tasarımında, I-kiriş için bu bağlantı detaylarından en yaygın detay tip ve kategorilerinin
yorulma güvenliği kontrol edilir [1, 7, 11].

Şekil 3. Çelik kiriş bağlantıları detayları için yorulma kategorileri [7].
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Çizelge1. Çelik I-kiriş için yorulma detay kategorileri [10]

Çizelge 2. Detay kategorileri için karakteristik yorulma dayanımları [10].
Sabit- A
Detay kategorisi

Yorulma II

Yorulma I

(x 108)

(

)

(

)

(

)

B

120.0

28.37

16.0

C

44.0

20.31

10.0

C’

44.0

20.31

12.0

E

11.0

12.79

4.5

Yorulma II sınır durumunda, köprüde sonlu tasarım ömrü yaklaşımı vardır, trafik yoğunluğu
düşük kabul edilir ve hesaplamalarda permit yorulma tasarım araç tipi olan P9 taşıtı kullanılır.
Yorulma II sınır durumu aşağıdaki eşitlikle ifade edilmektedir [1, 10, 11]:
(2)
Burada
karakteristik yorulma dayanımı (Çizelge 2), , AASHTO LRFD Tablo
6.6.1.2.5-1' den alınan detay kategorisine bağlı sabit değeri ve , AASHTO LRFD Tablo
6.6.1.2.5-2' den alınan kamyon geçişi başına gerilme aralığı döngü sayısını ifade etmektedir.
gerilme aralığı döngü sayısı olup aşağıdaki eşitlikle ifade edilmektedir [1, 10, 11]:
3
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Bu eşitlikte
, köprüde tasarım ömrü boyunca tek şerit için ortalama günlük kamyon
trafiğini ifade etmektedir. Bu değer hesaplamalarda Yorulma I sınır durumu için 2500,
Yorulma II için 20 alınmıştır [10, 11]. Gerilme aralığı döngü sayısı, sabit genlikli yorulma
eşiğine karşılık
gelen minimum gerilme döngüsü sayısı NTH ile sınırlandırılır. NTH aşağıdaki eşitlikle ifade
edilmektedir [1, 10]:
4
Şekil 4’te yorulma dayanımının kamyon geçişi başına gerilme aralığı döngü sayısı ilişkisi
yorulma sınır durum tasarımına bağlı olarak grafiksel olarak gösterilmektedir. Köprüde araç
geçişine bağlı gerilme aralığı döngü sayısı sabit genlikli yorulma eşik değerine kadar artar
, buna karşılık yorulma dayanımı azalır. Bu sonlu köprü ömrü tasarım kabulüdür.
Sonsuz köprü ömrü tasarımında ise gerilme aralığı döngüsü yorulma eşik değerinin
üzerindedir (
ve yorulma dayanımının sabit olduğu kabul edilmektedir [1, 10].

Şekil 4. Yorulma dayanımı döngü sayısı ilişkisi [10].

CSiBRiDGE PAKET PROGRAMIYLA YORULMA ANALİZİ
Bu bölümde 3 açıklıklı kompozit çelik I-kiriş köprünün CSiBridge programında yorulma
analizi yapılmıştır. Yorulma analizinde Yorulma I ve Yorulma II sınır şartları dikkate alınmış
ve buna göre analizde HL-93F ve P9 yorulma araçları kullanılmıştır. Bu araçların tasarım
özellikleri programda default olarak yer almaktadır. Yorulma araçlarının köprüden geçişinde
dinamik etki katsayısı her iki araç için 1,15 olarak uygulanmıştır. Ayrıca yorulma araçlarının
köprüden geçişinde tek bir araç geçiş kabul yaklaşımı olduğu için analizde aracın sadece
dingil ağırlıkları hesaba katılmış şerit yükü hesaplamalarda kullanılmamıştır. Yorulma analizi
yapılan köprünün tasarım özellikleri Şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5. Çelik I-kiriş köprü örneği [11].
CSiBridge’te bu köprü 110-165-125 ft uzunluğunda eksenden 20 derece verev olarak
modellenmiştir. Bu köprüde 2 kenar 3 de iç olmak üzere 5 adet çelik kiriş bulunmaktadır.
Köprüde açıklık özelliğine göre Lane 1, Lane 2, Lane 3 ve Lane 4 olmak üzere yol şeritleri
bulunmaktadır. Modellenen bu köprü Şekil 6’ da gösterilmektedir.

Şekil 6. Üç açıklıklı çelik I-kiriş köprünün CSiBridge ile modellenmesi
Yorulma analizinde tek bir tasarım şeridi dikkate alınmaktadır. Yorulma incelemesi iç kiriş
için yapılmıştır, dolayısıyla tasarım yüklemesinde yüklü şerit Lane 2 olarak alınmıştır. Analiz
sonuçlarına göre yorulma değerlendirilmesi için AASHTO Tasarım Şartnamesinin Yorulma I
ve Yorulma II sınır durum yük kombinasyonları uygulanmıştır, bu yükleme kombinasyonları
aşağıdaki eşitliklerle ifade edilmektedir [11]:
Yorulma I: 1.5 DF LL IM

HL-93

Yorulma II: 0.75 DF LL IM

P-9

(5)
(6)

Burada (LL+IM) araç yüklerinin ağırlık etkisini, DF ise hareketli yük dağıtma katsayısını
ifade etmektedir. DF katsayısının analizde hesaplamalarda default olarak katıldığı kabul
edilmektedir.
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Yorulma I analizi için yapıya HL-93F aracı yüklenmiş ve sistem sadece araç yükü altında
analiz edilmiştir. Buna göre kesit zorlamaları Şekil 7’ de gösterilmektedir, 2. açıklığın açıklık
ortasında pozitif moment 1300,83 kip-ft, negatif moment ise -211,78 kip-ft bulunmuştur.

Şekil 7. HL-93F Araç Yüklemesinin CSiBridge ile Hesaplanan Hareketli Yük
Momenti
Yorulma I-sonsuz köprü ömrü için kiriş alt başlık kontrolünde :

Burada SSTb ve SNCb sırasıyla alt başlıkta, kısa süreli ve uzun süreli kompozit elastik kesit
modülüdür.
Kategori C’ için
Kategori B için

(Çizelge 2); 4,68
(Çizelge 2); 4,68

12
16

Yorulma I-sonsuz köprü ömrü için kiriş üst başlık kontrolünde:
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Burada SSTt ve SNCt sırasıyla üst başlıkta, kısa süreli ve uzun süreli kompozit elastik kesit
modülüdür.
Kategori C için
Kategori C’ için
Kategori B için

(Çizelge 2); 1,44

10

(Çizelge 2); 1,44
(Çizelge 2); 1,44

12
16

Yorulma II analizinde yapıya P9 aracı yüklenmiş ve sistem sadece araç yükü altında analiz
edilmiştir. Buna göre kesit zorlamaları Şekil 8’de gösterilmektedir, 2. açıklığın açıklık
ortasında pozitif moment 1740,10 kip-ft, negatif moment ise -289,96 kip-ft bulunmuştur.

Şekil 8. P9 Araç Yüklemesinin CSiBridge ile Hesaplanan Hareketli Yük Momenti
Yorulma II-sonlu köprü ömrü için kiriş alt başlık kontrolünde:

Kategori C’ için
Kategori B için

(Çizelge 2); 6,29
(Çizelge 2); 6,29

21,58
30,15

Yorulma II-sonlu köprü ömrü için kiriş üst başlık kontrolünde:
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Kategori C için
Kategori C’ için
Kategori B için

(Çizelge 2); 1,96 < 21,58
(Çizelge 2); 1,96 < 21,58
(Çizelge 2); 1,96 < 30,15
SONUÇLAR

Bu araştırmada hassas analiz yapan CSiBridge paket programı yardımıyla çelik I-kiriş bir
köprünün yorulma analizi yapılmış ve bu analiz sonuçlarına göre kirişin döngüsel yüklemeye
karşı yorulma yönünden güvenli olduğu ortaya konulmuştur. Aynı köprünün Line-girder
analiz yöntemi ile yorulma analizini yapmak karmaşık, yorucu ve zaman alıcı iken CSiBridge
3D analizle kesin sonuçlara kısa sürede ulaşmak avantaj sağlamaktadır.
Köprülerin kullanım yükü ve köprüden geçen araçlarının aks ağırlıkları her geçen gün
artmaktadır. Bu durumda yapının belirlenmiş tasarım ömrü içerisinde güvenliğinden ödün
vermeden kullanım sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Yapının tasarımında yük etkisine
karşı yorulma güvenliğinin dikkate alınması ve köprü yapımında uygun detaylandırma
uygulamaları ile distorsiyona karşı yorulma güvenliğinin sağlanması ile köprünün kullanım
sürekliliği güvenli bir şekilde sağlanacaktır.
KAYNAKLAR
[1] AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 6th ed. (2012), American Association of
State Highway and Transportation Officials, Washington,DC.
[2] Fatigue Analysis of Concrete Structures (2016). https://www.structuremag.org/wpcontent/uploads/2016/11/D-StrucAnalysis-Khatri-Dec16-1.pdf (Son Erişim Tarihi:
Temmuz 10, 2019)
[3] Mori, T., Lee, H. H., and Kyung, K. S. (2007). Fatigue Life Estimation Parameter for
Short and Medium Span Steel Highway Girder Bridges. Engineering Structures, 29(10),
2762-2774.
[4] Steel Bridge Design Handbook, Design for Fatigue-Vol.12 (2012).
https://www.fhwa.dot.gov/bridge/steel/pubs/if12052/volume12.pdf (Son Erişim Tarihi:
Temmuz 10, 2019)
[5] Save Our Bridges, The Basics. http://saveourbridges.com/basics.html (Son Erişim Tarihi:
Temmuz 10, 2019)
[6]
Comprehensive
Evaluation
of
Fracture
Critical
Bridges
(2014)
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&context=ndor (Son Erişim
Tarihi: Temmuz 10, 2019)
[7]
LRFD
Bridge
Design
Manual,
(2017).
https://www.dot.state.mn.us/bridge/pdf/lrfdmanual/lrfdbridgedesignmanual.pdf (Son Erişim
Tarihi: Temmuz 10, 2019)
[8] Haghani, R., Al-Emrani, M. and Heshmati, M. (2012). Fatigue-Prone Details in Steel
Bridges. Buildings, 2(4), 456-476.
684

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Peker1 ve İnce2

[9]
Need
for
Fatigue
Assessment
of
Steel
Bridges
(2015)
https://www.researchgate.net/publication/305950405_Need_for_Fatigue_Assessment_of_Stee
l_Bridges (Son Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019)
[10]
Bridge
Design
Practice,
Chapter
6-Steel
Design
Theory
(2015).
http://www.dot.ca.gov/des/techpubs/manuals/bridge-design-practice/page/bdp-6.pdf
(Son
Erişim Tarihi: Temmuz 10, 2019)
[11]
Bridge
Design
Practice,
Chapter
9-Steel
Plate
Girders
(2015).
http://www.dot.ca.gov/des/techpubs/manuals/bridge-design-practice/page/bdp-9.pdf
(Son
Erişim Tarihi: Nisan 18, 2019)
[12] Abdi, F., Qian, Z., Mosallam, A., Iyer, R., Wang, J. J. and Logan, T. (2006). Composite
Army Bridges under Fatigue Cyclic Loading. Structure and Infrastructure
Engineering, 2(1), 63-73.
[13] Mori, T., Lee, H. H. and Kyung, K. S. (2007). Fatigue Life Estimation Parameter for
Short and Medium Span Steel Highway Girder Bridges. Engineering Structures, 29(10),
2762-2774.
[14] Kawakam, Y., Kanaji, H. and Oku, K. (2011). Study on Application of Field Signature
Method (FSM) to Fatigue Crack Monitoring on Steel Bridges. Procedia Engineering, 14,
1059-1064.
[15] Fasl, J., Helwig, T and Wood, S. L. (2013). Probabilistic Method for Estimating
Remaining Fatigue Life in Steel Bridges using Measured Strain Data. Journal of Civil
Structural Health Monitoring, 3(4), 317-324.
[16] Ye, X. W., Su, Y. H. and Han, J. P. (2014). A State-Of-The-Art Review on Fatigue Life
Assessment of Steel Bridges. Mathematical Problems in Engineering.
[17] Sakagami, T. (2015). Remote Nondestructive Evaluation Technique using İnfrared
Thermography for Fatigue Cracks in Steel Bridges. Fatigue & Fracture of Engineering
Materials & Structures, 38(7), 755-779.
[18] Zhang, J. and Au, F. T. K. (2017). Fatigue Reliability Assessment Considering Traffic
Flow Variation Based On Weigh-İn-Motion Data. Advances in Structural Engineering, 20(1),
125-138.
[19] Kong, X., Li, J., Collins, W., Bennett, C., Laflamme, S., and Jo, H. (2017). A Large-Area
Strain Sensing Technology for Monitoring Fatigue Cracks in Steel Bridges. Smart
Materials and Structures, 26(8), 085024.
[20] Kwad, J., Alencar, G., Correia, J., Jesus, A., Calçada, R. and Kripakaran, P. (2017).
Fatigue Assessment of an Existing Steel Bridge by Finite Element Modelling and Field
Measurements. in Journal of Physics: Conference Series (Vol. 843, No. 1, p. 012038).
IOP Publishing.
[21] Sekiya, H., Maruyama, O. and Miki, C. (2017). Visualization System for Bridge
Deformations under Live Load Based on Multipoint Simultaneous Measurements of
Displacement and Rotational Response using MEMS Sensors. Engineering
Structures, 146, 43-53.
[22] Hasni, H., Alavi, A. H., Jiao, P.and Lajnef, N. (2017). Detection of Fatigue Cracking in
Steel Bridge Girders: A Support Vector Machine Approach. Archives of Civil and
Mechanical Engineering, 17(3), 609-622.
[23] Djoković, J. M., Nikolić, R. R., Bujnák, J. And Hadzima, B. (2018). Estimate of The
Steel Bridges Fatigue Life by Application of The Fracture Mechanics. In IOP
21. Ulusal Mekanik Kongresi

685

Peker1 ve İnce2

Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 419, No. 1, p. 012010). IOP
Publishing.
[24] Karunananda, K., Ohga, M., Dissanayake, P. B. R. and Siriwardane, S. (2011). Effect of
High Amplitude Loading on Fatigue Life Prediction of Steel Bridges. Procedia
Engineering, 14, 521-528.
[25] Pipinato, A., Pellegrino, C. and Modena, C. (2011). Fatigue Assessment of Highway
Steel Bridges in Presence of Seismic Loading. Engineering Structures, 33(1), 202-209.
[26] Macho, M., Ryjáček, P. and Matos, J. C. (2019). Static and Fatigue Test on Real Steel
Bridge Components Deteriorated by Corrosion. International Journal of Steel
Structures, 19(1), 110-130.
[27] CSiBridge V15-V20, Integrated 3-D Bridge Analysis, Design and Rating, Computers and
Structures Inc
[28] Barker, R. M. and Puckett, J. A. (2013). Design of Highway Bridges: An LRFD
Approach, John Wiley and Sons, New York.

686

21. Ulusal Mekanik Kongresi

21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
02 - 06 Eylül 2019, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

DAİRESEL ZIMBA İLE İZOTROP YARIM DÜZLEME BASTIRILAN ORTOTROP
TABAKANIN SÜRTÜNMELİ TEMAS PROBLEMİ
Korhan Babacan Yılmaz1, İsa Çömez2, Mehmet Ali Güler3 ve Bora Yıldırım4
1,4
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
3
American University of the Middle East, Kuveyt
ABSTRACT
In this study, a frictional contact problem between a rigid cylindrical punch and an orthotropic
layer bonded to an isotropic half plane is considered using analytical method and numerical
method (finite element analysis) where the punch is subjected to concentrated normal and
tangential forces. In the analytical method, the problem is reduced to a singular integral
equation of the second kind, in which the contact stress and the contact area are the
unknowns. By using Fourier transforms and Gauss-Jacobi integration formulas, the numerical
solution of the singular integral equation is obtained. Then, a highly efficient numerical
method is performed (finite element analysis) by utilizing Augmented finite element
formulation. The matched results are the stresses and the contact widths. It is seen that, a good
agreement is obtained between the results generated from analytical method and numerical
method.
Keywords: Contact problem, friction, orthotropic materials, Fourier integral transforms,
singular integral equation, finite element method
ÖZET
Bu çalışmada, sert silindirik zımba ile izotropik yarım düzleme bağlı bir ortotropik tabaka
arasındaki sürtünmeli bir temas problemi, zımbanın konsantre normal ve teğet kuvvetlere
maruz kaldığı anda analitik yöntem ve sayısal yöntem (sonlu elemanlar analizi) kullanılarak
ele alınmıştır. Analitik yöntem sırasında problem, temas gerilmeleri ve temas yüzeyi bilinmez
olduğu için ikinci dereceden tekil bir integral denkleme indirgenmiştir. Fourier dönüşümleri
ve Gauss-Jacobi entegrasyon formüllerini kullanarak, tekil integral denkleminin nümerik
çözümü elde edilmiştir. Ardından, yüksek derecede verimli Augmented sonlu elemenlar
modelinin kullanıldığı bir sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırılan sonuçlar
temas gerilmeleri ve kontak genişlikleridir. Analitik yöntem ve nümerik yöntem ile elde
edilen sonuçlar arasında iyi bir uzlaşmanın sağlandığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Temas problemi, sürtünme, ortotrop malzemeler, Fourier integral
dönüşümleri, tekil integral denklem, sonlu elemanlar metodu
GİRİŞ
Yüksek termal ve aşınma direnci gibi özel gereksinimlere ihtiyaç duyulan bazı mühendislik
uygulamalarında kaplamalı yüzeye sahip malzemeler geleneksel malzemelere göre oldukça
tercih edilmektedir. Kaplamalı malzemelerin son yıllardaki gelişimi ve buna bağlı olarak
uygulama alanlarındaki artış ile beraber, bu malzemelerin havacılık, savunma, otomotiv gibi
endüstrilerde ve tıp alanında kullanımı da artmıştır. Modern dişli kutusu ve debriyaj parçaları,
motor silindir gömlekleri, alt kapak contaları, manyetik disk sürücüleri, aktüatörler, mikro güç
jeneratörleri ve dönüştürücüler kaplamaları malzemelere başlıca örneklerdir [1-5].
Aşınma ve sürtünme mekanizmalarını anlamak, ortaya çıkan gerilmedağılımlarını
gözlemlemek ve yüzey çekişlerini incelemek bir temas mekaniği probleminin kilit
unsurlarıdır. Malzeme izotropisinin incelendiği ve farklı temas tiplerinin bulunduğu
problemler ile ilgili açık literatürde birden fazla çalışma sunulmuştur. İzotropik malzemelerin
kullanıldığı temas mekaniği problemleri [6-8] tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiş,
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homojen elastik malzemeler kullanılarak oluşturulmuş temas mekaniği problem derlemeleri
de [9-12] içerisinde ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.
Anizotropik, enine izotropik ve ortotropik malzemeler gibi geleneksel olmayan malzemeler
içeren temas mekaniği problemlerinin çözümü, analitik formülasyonlara giren bağımlı ve
bağımsız malzeme sabitinin çeşitliliği nedeni ile çok daha karmaşıktır. Stroh’un denklem
sistemleri kullanılarak iki boyutlu anizotropik tabakanın temas mekaniği problemi [13]
tarafından incelenmiş ve başka çözüm tipleri ile kıyas yapılabilmesi amacı ile literatüre
sunulmuştur. İki farklı zımba tipinin aynı anda yüzey ile olan etkileşimi [14] tarafından
araştırılmış ve yüzey temas gerilmelerinin deformasyonlar ile olan ilişkisine değinilmiştir.
Kayan temas koşulları altında iki enine izotropik kürenin elastik davranışı [15] tarafından
sunulmuş ve teğetsel yükün de yardımı ile gerilme alanları belirlenmiştir. Sonrasında, çok
katmanlı bir enine düzlem ve bir sürtünmeli küresel zımba kullanılarak oluşturulmuş olan
yarım düzlem temas problemi [16] tarafından incelenmiş, gerilme dağılımının zımba şekli ile
doğrudan alakalı olduğu belirtilmiştir. Green’in sunduğu analitik formülasyonun doğruluğu
bağımlı ve bağımsız temas tipleri kullanılarak [17] tarafından test edilmiştir. Enine izotropik
malzemelerin, geleneksel malzemelere göre davranışları [18] tarafından incelenmiş, aynı
koşullar altında enine izotropik malzemelerin temas ve sürtünme davranışlarının çok daha iyi
olduğu gözlenmiştir. Ortotropik malzemeleri içeren temas problemlerinin ayrıntılı analizi,
arayüz çatlak problemlerinde kullanılan yöntemler yardımı ile [19] tarafından sunulmuştur.
Bir elipsoidal rijit zımba ve bir ortotropik yüzey arasındaki sünrtünmesiz temas problemi [20]
tarafından çözülmüş ve malzeme özellikleri ile geometrik parametrelerin yüzey gerilmeleri
üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Ortotropik bir tabakanın farklı profillerdeki rijit zımba
yüklemeleri altındaki davranışlarını [21] tarafından incelenmiş ve Gauss-Chebyshev
entegrasyon formülleri kullanılmıştır. Sonrasında, [22] beş farklı gerçek ortotropik
malzemenin kullanıldığı bir temas problemi kullanarak yüzey gerilmeleri ve kontak
genişliğini hem analitik, hem nümerik yöntemler ile hesaplamıştır.
Temas mekaniği problemlerinin nümerik yöntemler ile incelenmesi sayesinde de birçok
değerli çalışma literatüre sunulmuştur. ABAQUS üzerinde çok noktalı kısıtlama yöntemi ve
sekiz düğüm noktalı yüksek dereceli elemanlar kullanılarak lamine kompozit kirişlerin temas
mekaniği analizleri [23] tarafından gerçekleştirilmiş ve çok noktalı kısıtlama yönteminin
verimi konusunda yorumlamalar yapılmıştır. Eliptik bir temas yükleme koşulu kullanan [24],
sert kaplamalı yüzeylerin kritik gerilme davranışlarını araştırmış ve kaplama kalınlığının
kritik gerilmeler ile doğrudan bağlantılı olduğunu gözlemlemiştir. Anizotropik malzemelerde
yüzey aşınmasını ve temas sıcaklığını tahmin etmek için, farklı deney türleri ve sayısal
simülasyonlar kullanılarak [25] tarafından yeni bir temas algoritması geliştirilmiştir. Farklı
türdeki sert zımbalar ve arayüz temas koşulları kullanılarak film/substrat arayüzleri için bazı
karmaşık nano-girinti problemlerinin olduğu ilginç bir çalışma [26] tarafından sunulmuştur.
Kaplama yüzeylerinin esneklik sınırını hesaplamak için yeni bir nümerik algoritma [27]
tarafından sunulmuştur. Hem geometrik hem de malzeme parametrelerini ve sürtünme
katsayısını çeşitlendirerek, dereceli ortotropik medyumların temas davranışları konusunda
oldukça parametrik bir nümerik çalışma [28] tarafından yapılmıştır.
PROBLEMİN FORMÜLASYONU
İzotropik yarım düzleme tam yapışık ortotropik tabakanın sürtünmeli temas probleminin
geometrisi Şekil 1.’de verilmiştir. Tabaka R yarıçaplı dairesel zımba vasıtasıyla düşey
doğrultuda P ve yatay doğrultuda Q tekil yükleri ile yüklenmiştir.
Düzlem şekil değiştirme durumunda ortotropik tabaka için Hooke kanunu aşağıdaki gibi
yazılabilir,
u
u
w
w
u w
 x1  C11 1  C13 1 ,  z1  C13 1  C33 1 ,  xz1  C55 ( 1  1 )
(1)
x
x
z
z
z
x
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Şekil 1. Problemin geometrisi
burada u1 ve w1 , x  ve z  doğrultularındaki yer değiştirme bileşenlerini ifade etmektedir.
Cij ise ortotrop tabakaya ait malzeme sabitleridir. Denklem (1) kullanılarak denge denklemleri
yazıldığında yer değiştirmeler için aşağıdaki kısmi diferansiyel denklem takımı elde edilir,
 2u
 2u
 2 w1
0
C11 21  C55 21  (C13  C55 )
(2a)
xz
x
z
 2u1
 2 w1
 2 w1
(C13  C55 )
0
 C55

C
(2b)
33
xz
x 2
z 2
Denklem (2)’yi adi diferansiyel denklem takımına dönüştürmek için aşağıdaki Fourier
integral dönüşümleri tanımlanır,

{ u1 ( x, z ), v1 ( x, z ), w1 ( x, z ) } 



 { u ( , z), v ( , z), w ( , z) }e
1

1

1

 I x

d

(3)



Denklem (3)’de bulunan dönüşümler Denklem (2)’ye uygulandığında aşağıdaki adi
diferansiyel denklem takımı elde edilir,
~
d 2u
dw
  2C11u~1  C55 21  I (C13  C55 ) 1  0
(4a)
dz
dz
2
du~
~  C d w1  0
 I (C13  C55 ) 1   2C55 w
(4b)
1
33
dz
dz 2
Denklem (4) çözüldüğünde aşağıdaki karakteristik denklem elde edilir,
(5)
C11C55  (C132  C11C33  2C13C55 ) n 2  C33C55n 4  0
Karakteristik denklemin kökleri aşağıdaki gibi yazılabilir,
C132  C11C33  2C13C55  (C132  C11C33 )(C132  C11C33  4C13C55  4C552 )

(6)
2C33C55
Böylelikle Denklem (4)’ün çözümünden yer değiştirmelerin dönüşümü aşağıdaki gibi
bulunur,
nj  

4

n z
u~1 ( , z )   A j e j ,
j 1

4

~ ( , z )  I k A e n j  z
w
 j j
1

(7)

j 1

Burada Aj değerleri probleme ait sınır şartlarından elde edilecektir ve k j aşağıdaki gibi
tanımlıdır,
n (C11C33  (C13  C55 ) 2  C33C55n 2j )
kj  j
C55 (C13  C55 )
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Denklem (7), Denklem (1) içerisinde yazıldığında tabakaya ait gerilme ifadeleri aşağıdaki gibi
elde edilir,

4
1
n z
 x1 ( x, z ) 
[

I

A j (C11  C13 k j n j ) e j ]e  I  x d
(9a)


2  
j 1

 z 1 ( x, z ) 

1
2



4




j 1

 [ I  A j (C13  C33k j n j ) e

nj z

]e  I  x d

(9b)

4
1
n z
[

AjC55 (k j  n j ) e j ]e I  x d
(9c)


2   j 1
İzotropik yarım düzleme ait yer değiştirme ve gerilme ifadeleri [29]’da aşağıdaki gibi
verilmiştir,

1
 B1  B2 z  e  z  e  I x d 
(10a)
u2 ( x, z ) 


2  

 xz1 ( x, z ) 

w2 ( x, y ) 



1
I
2 



 


 
   z  i x
 B1    2  z  B2  e  e d

 
 


(10b)



  I x

 x 2 ( x, y )
 3
1
z

I  2  B1e  z   z  2
 B2 e e d
22
2  
2 



(10c)




 z 2 ( x, y ) 1 
 1 

I  2  B1e  z   z  2  B2 e  z e  I x d 
22
2 
2 




(10d)



 1 
  z  2  B2 e  z e  I  x d
(10e)

2






Burada  2 yarım düzlemin kayma modülünü ifade etmektedir. v2 yarım düzlemin Poisson
oranı olmak üzere düzlem şekil değiştirme halinde  2  3  4v2 olarak tanımlıdır. B1 ve B2
yine probleme ait sınır şartlarından elde edilecek sabitlerdir.

 xz 2 ( x, y ) 1

22
2





 2   B e

z

1

PROBLEMİN SINIR ŞARTLARI VE TEKİL İNTEGRAL DENKLEMİ
Probleme ait sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir:
  p ( x)  a  x  b
 z1 ( x,0)  
x  a, x  b
0
  p ( x )  a  x  b
 xz1 ( x,0)  
x  a, x  b
0

(11a)
(11b)

u1 ( x,h)  u 2 ( x,h)
(11c)
w1 ( x,h)  w2 ( x,h)
(11d)
 z1 ( x,h)   z 2 ( x,h)
(11e)
 xz1 ( x,h)   xz 2 ( x,h)
(11f)
Burada p (x ) , tabaka ile rijit zımba arasında (  a, b) temas bölgesinde oluşan temas
gerilmesidir ve  sürtünme katsayısını ifade etmektedir. Denklem (11)’de verilen sınır
şartları tabaka ve yarım düzleme ait gerilme ve yer değiştirme ifadelerinde yazıldığında Aj
( j  1,..4) , B1 ve B2 değerleri bilinmeyen temas gerilmesi p (x ) ’e bağlı olarak aşağıdaki
şekilde elde edilir,
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b

Aj 

 p(t )e

a
b

Bl 

 p(t )e

I t

( Ajp   Aqj )dt

I t

( Alp   Alq )dt

(12a)

j  1, 2...4

(12b)

l  1, 2

a

Temas gerilmesi p(x) ’i bulmak için aşağıdaki sınır şartına ihtiyaç vardır,
w1 ( x,0) x

(13)
x
R
Denklem (12)’de bulunan A j değerleri Denklem (13)’e yazıldığında aşağıdaki gibi ikinci tür
bir tekil integral denklem elde edilir,
b
 1
 C x

1
 2 p ( x)   p (t )dt 
 K1 ( x, t )   K 2 ( x, t )   66
1
 a
 tx
 1 R
Burada

1
K1 ( x, t )   ( M 1 ( )  1 ) sin  (t  x)d

1 0

K 2 ( x, t ) 

1



1 0

( N 2 ( )   2 ) cos  (t  x)d

4

M 1 ( )  I  Ajp k j ,
j 1

4

M 2 ( )    Aqj k j

1  lim M 1 ( ) ,
 

(  a  x  b)

(14)

(15a)
(15b)
(15c)

j 1

 2  lim M 2 ( )
 

(15d)

olarak tanımlıdır. (16) no’lu tekil integral denklemde, temas gerilmesinin yanısıra temas
uzunlukları ( a ve b ) başlangıçta problemin bilinmeyenleridir. Temas gerilmesi p(x)
aşağıdaki denge şartını sağlamalıdır:






b

z

( x,0) dx    p (t ) dt   P

(16)

a

TEKİL İNTEGRAL DENKLEMİNİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ
Temasın bittiği uçlarda temas gerilmesi sıfıra gittiğinden Denklem (14)’ün indeksi  1 ’dir
[30],
Sayısal çözüm için aşağıdaki boyutsuz büyüklük ve normalizasyon,
ab
ba
ab
ba
p(s)
t
r
x
s
,
,
(17)
 (s) 
2
2
2
2
P/h
tanımlandığında Denklem (14) ve Denklem (17) aşağıdaki hale gelir,
1
 1
 C 1 ab
2
ba
1
(18a)
 k1* ( s, r )   k 2* ( s, r )   66
  ( s )    (r )dr 
s
(
)
1
 1
2h
 rs
 P / h 1 2 h
1

ab
 (r )dr  1
2h 1

(18b)

Burada

ab
ab
k1 ( x, t ) , k2* ( s, r ) 
k2 ( x, t )
2h
2h
olarak tanımlıdır. Denklem (18)’in çözümü,
 (r )  g (r ) (r )
k1* ( s, r ) 
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şeklinde aranır. Burada (r ) ,  (r ) ’nin ağırlık fonksiyonudur,
 (r )  (1  r ) (1  r ) 

(21a)

  /   I 
  /   I 
1
1
(21 b,c)
ln  2 1
 
ln  2 1
  N0 ,
  M0
2I   2 / 1  I 
2I   2 / 1  I 
N 0 ve M 0 , -1 indeks için 0  Re[ ,  ]  1 şartını sağlayacak şekilde seçilir.
Gauss–Jacobi integrasyon formülasyanu [29] kullanıldığında Denklem (18) aşağıdaki gibi
cebrik denklem sistemine dönüştürülür,
N
 1
 C 1 ab
ba
(22)
 k1 ( sk , ri )   k 2 ( sk , ri )   66
(
) k  1,2... N  1
Wi N g ( ri ) 
sk 

2h
i 1
 ri  sk
 P / h 1 2h
Benzer şekilde Denklem (18b),
ba N N
1
Wi g (ri )  ,
(23)

2h i 1




haline gelir. Burada ri , sk ve Wi N aşağıdaki gibi tanımlıdır:

PN( ,  ) (ri )  0
PN( 1 ,   ) ( sk )  0

i  1,2,......., N
k  1,2,......., N  1

(24a)
(24b)

1 2 N     ( N    1)( N    1)
2(   )
(24c)
'
 ( N  1)!
( N      1)
PN( ,  ) (ri ) PN(1,  ) (ri )
Denklem (22) ve Denklem (23)’de bulunan N  2 tane bilinmeyen olan g (ri ) ve a , b için
N  2 tane denklem sağlamaktadır. a ve b ’den dolayı denklemler doğrusal değildir. Bunun
için iterasyon yöntemi ile denklemler çözülerek bilinmeyenler bulunur.
Wi N  

Şekil 2. Sonlu elemanlar modelinin deforme geometrisi (a) Gri tonlamalı (b) Homojen VonMises stres çizgileri kullanılarak renklendirilmiş
SONLU ELEMANLAR MODELİ
Sonlu elemanlar modeli ANSYS Parametrik Tasarım Dili (APDL) 2019 ve APDL Çözücü
2019’da sırasıyla kodlanmış ve çözülmüştür. Sonlu elemanlar modelinin deformasyon
mekanizmasını daha kapsamlı bir şekilde göstermek için, modelin deforme olan geometrisi
Şekil 2'te hem gri tonlamalı olarak gösterilmiş hem de homojen Von-Mises gerilme konturları
ile renklendirilmiştir. Analitik formülasyon ve nümerik sonuçlar arasında doğru bir
karşılaştırma için geometrik ve malzeme özellikleri boyutsuzlaştırılmış ve oluşturulan model
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de 529203 sekiz düğüm noktalı yüksek dereceli eleman ile beraber 3210 kontak bölgesi
elemanı kullanılmıştır.
Tablo 1. Malzeme özellikleri

SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada, sert silindirik zımba ile izotropik yarım düzleme bağlı bir ortotropik tabaka
arasındaki sürtünmeli bir temas problemi ele alınmış, analitik yöntem ve sayısal yöntem
(sonlu elemanlar analizi) kullanılarak elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmuştur.
Sonuçların üretilmesi sırasında kullanılan ortotropik malzemeler Tablo 1’de verilmiş olup,
Şekil 3-6’da yüzeydeki gerilme dağılımları gösterilmiştir. Şekil 3'te, farklı sürtünme katsayısı
değerleri için temas gerilimi ve düzlem içi gerilme dağılımlarındaki değişim verilmiştir.
Temas gerilmelerinin sürtünme katsayısındaki değişimin etkisinin çok az olduğu söylenebilir.
Diğer taraftan, konsantre teğet kuvvetin büyüklüğü sürtünme katsayısı ile doğrudan alakalı
olduğu için, sürtünme katsayısındaki artış teğetsel kuvvetin büyüklüğünü artırmaktadır. Bu da
düzlem içi gerilmelerin artmasına ve bu gerilme dağılımlarındaki tepelerin daha belirgin
olmasında büyük rol oynamaktadır. Baskı kuvvetinin yüzey gerilmeleri üzerindeki etkisi Şekil
4’te gösterilmiştir. Şekil, baskı kuvveti arttıkça ortaya çıkan temas genişliklerinin arttığını ve
temas ve düzlem içi gerilmelerin maksimum mutlak değerlerinin azaldığını göstermektedir.Bu
azalmanın nedeni kuvvetin artışından kaynaklanan temas bölgesi genişlemesidir. İzotropik
substratın elastik modülünün yüzey gerilmeleri üzerindeki etkisi Şekil 5’te gösterilmiştir.
Elastik modülün artması, izotropik substratın daha sert bir yüzey haline gelmesini
sağlamaktadır. Tüm sistemin genel sertliği arttığı için yüzey temas ve yüzey düzlem iç
gerilmelerinde bir artış, temas bölgesinde de bir azalma gözlenmesi olasıdır. Ancak bu artış ve
azalmalar çok az olduğu için ihmal edilebilir. Bu çalışma ile ilgili en önemli bulgulardan biri,
malzeme ortotropisinin yüzey temas ve yüzey düzlem iç gerilmeleri üzerindeki etkisinin
incelendiği Şekil 6’da gösterilmiştir. Tablo 1’den de görülebileceği üzere bu çalışmada beş
farklı ortotropik malzeme kullanılmıştır. Ana basınç yönünün –z yönü olması nedeni ile, en
önemli malzeme parametresi bu yöndeki elastik modül değeridir ve Malzeme A için bu değer
en düşük iken, Malzeme E için bu değer en yüksektir. Malzeme A için bu değer en düşük
olduğu için minimum temas gerilmeleri ve maksimum temas alanı bu malzeme
kullanıldığında gözlenmiştir, çünkü, kaplamann sertliği ne kadar az olur ise yüzey
penetrasyonu da o kadar fazla olmaktadır. Aynı şekilde tam zıttı Malzeme E için
gözlemlenebilir. Diğer taraftan, -x yönünde benzer bir orantı bulunmadığı için, yüzey düzlem
iç gerilmeleri hakkında böyle bir yorum yapmak olası değildir.
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Şekil 3. Çeşitli sürtünme katsayısı değerleri için sert silindirik bir damga ile yüklenen
homojen ortotropik kaplama C’nin yüzeyindeki temas ve düzlem iç gerilmeleri, R / h  100.0 ,
( P / h) / E xx  2.34 x10 03 , E / E xx  0.585 ,   0.25 (Noktalar analitik formülasyondan
üretilen sonuçları, düz çizgiler sonlu elemanlar analizi ile üretilen sonuçları göstermektedir,
E xx  42.7GPa )

Şekil 4. Çeşitli basma kuvvetleri için sert silindirik bir damga ile yüklenen homojen
ortotropik kaplama C’nin yüzeyindeki temas ve düzlem iç gerilmeleri, R / h  100.0 ,   0.4 ,
E / E xx  0.585 ,   0.25 (Noktalar analitik formülasyondan üretilen sonuçları, düz çizgiler
sonlu elemanlar analizi ile üretilen sonuçları göstermektedir, E xx  42.7GPa )

Şekil 5. Çeşitli izotropik substatın elastik modül değerleri için sert silindirik bir damga ile
yüklenen homojen ortotropik kaplama C’nin yüzeyindeki temas ve düzlem iç gerilmeleri,
R / h  100.0 ,   0.4 , ( P / h) / E xx  2.34 x10 03 ,   0.25 (Noktalar analitik formülasyondan
üretilen sonuçları, düz çizgiler sonlu elemanlar analizi ile üretilen sonuçları göstermektedir,
E xx  42.7GPa )
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Şekil 6. Çeşitli ortotropik malzemeler için sert silindirik bir damga ile yüklenen homojen
ortotropik kaplamanın yüzeyindeki temas ve düzlem iç gerilmeleri, R / h  100.0 ,   0.4 ,
E / E xx  0.585 , ( P / h) / E xx  2.34 x10 03 ,   0.25 (Noktalar analitik formülasyondan
üretilen sonuçları, düz çizgiler sonlu elemanlar analizi ile üretilen sonuçları göstermektedir,
E xx  42.7GPa )
SONUÇLAR
Bu çalışmada, homojen bir ortotropik kaplama ve izotropik bir substratın sürtünmeli temas
problemi ele alınmıştır. Problemin tekil integral denklemi, Fourier dönüşümleri kullanılarak
çözülmüş ve üretilen sonuçlar, Augmented sonlu elemenlar modelinin kullanıldığı bir sonlu
elemanlar yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Sürtünme kuvveti ve basma kuvvetinin yüzey
gerilmeleri üzerinde büyük etkisi olduğu gözlenmiş, izotropik substratın elastik modülünün
etkisinin ise ihmal edilebilir olduğu belirlenmiştir. Yüzey gerilmelerini yüzeye dağıtmak için
Malzeme A’nın kullanılması gerektiği, temas alanını sınırlamak için de Malzeme E’nin
kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
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FOURIER-KOCHIN YAKLAŞIMIYLA YÜZEN DENİZ YAPILARININ
FREKANS BÖLGESİ ANALİZİ
Bahadır Uğurlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
A higher-order numerical solution method based on the Fourier-Kochin approach is presented
for the three-dimensional frequency domain analysis of floating structures. The key property
of the Fourier-Kochin approach is substituting the two main steps of the classical solution of
free surface flow problems that relies on the Green function, i.e., the computation of the
Green function through Fourier integration, followed by the integration over the wetted
boundary surfacethe aim is transforming the surface integrations into relatively simple
computations, while removing the singularities inherit to the Green function. The wave
radiation and diffraction problems of a 1/3 scaled frigate model with zero mean forward speed
are studied; the practicality and reliability of the Fourier-Kochin theory are assessed through
investigating the fluid-structure interaction forcesin terms of added mass and hydrodynamic
damping coefficientsand wave excitation forces.
Keywords: Boundary element method, Free surface Green function, Fourier-Kochin approach
ÖZET
Yüzen deniz yapılarının üç-boyutlu frekans bölgesi analizi için, Fourier-Kochin yaklaşımına
dayanan yüksek mertebeden bir sayısal çözüm yöntemi sunulmuştur. Fourier-Kochin
yaklaşımı, serbest yüzey akış problemlerinin sınır eleman yöntemi ile Green fonksiyonuna
dayalı klasik çözümlerindeki iki temel adımınGreen fonksiyonunun önce Fourier
integrasyonu ile hesaplanması, sonrasında ıslak yüzey üzerinde integrasyonusıralamasını
değiştirerek, Fourier integrasyonunu alan integrasyonu sonrasına bırakır. Buradaki amaç,
yüzey integrasyonunu göreceli olarak basit hesaplamalara dönüştürürken Green
fonksiyonunun içerdiği tekillikleri ortadan kaldırmaktır. Çalışmada, 1/3 ölçekli bir fırkateyn
modeli üzerinde dalga yayılım ve saçılım problemleri sıfır ileri hız için Fourier-Kochin teorisi
ile çalışılmış, akışkan-yapı etkileşim kuvvetlerieksu kütlesi ve hidrodinamik sönümile
zorlayıcı dalga kuvvetlerinin dalga frekansına bağlı değişimi üzerinden teorinin
uygulanabilirliği ve güvenilirliğini incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sınır eleman yöntemi, Serbest yüzey Green fonksiyonu, Fourier-Kochin
yaklaşımı
GİRİŞ
Belirli bir deniz bölgesi için karışık deniz durumu, ilgili dalga spektrumu ve dalga dağılım
diyagramıyla uyumlu, farklı genlik, doğrultu ve dalga boylarına sahip düzenli dalgaların
lineer bir birleşimi şeklinde tanımlanabilir. Benzer şekilde, aynı bölgede çalışan bir deniz
yapısının dinamik davranışı, karışık deniz durumunun içerdiği her bir harmonik bileşen
tarafından zorlanan yapının dinamik cevapları yardımıyla oluşturulan spektral bir kümeden
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istatistiksel olarak ifade edilebilir. Bu bakımdan, düzenli dalgalar içinde ilerleyen veya yüzen
yapıların dinamik analizifrekans bölgesi analizdeniz yapılarında tasarımın kritik bir
safhasını oluşturur ve yapının dinamik karakterini yansıtan bünyesel özelliklerinin yanında,
zorlayıcı dalga yükleri ve hidrodinamik kuvvetlerin kestirimini doğru ve etkin bir şekilde
sunan sayısal bir çözüm modeline ihtiyaç duyar.
Yüzen yapıların üç boyutlu frekans bölgesi analizi kapsamında, yapı ve onu çevreleyen deniz
ortamı arasındaki etkileşimi tanımlayanki bu etkileşim yapı üzerindeki hidrodinamik etkileri
de belirlerserbest yüzey akış problemi, potansiyel akış kabulü altında akışkan-yapı
arayüzünde (yapı ıslak yüzeyi) tanımlı bir sınır integral denklem cinsinden ifade edilebilir.
İntegral denklemin, deniz yapılarının genel formu dikkate alınarak sınır eleman yöntemiyle
yürütülen sayısal çözümü için iki ana yaklaşımdan bahsedilebilir: akışkan serbest yüzey sınır
şartını sağlayan bir serbest yüzey Green fonksiyonunun kullanılması [1-2] veya akışkan
serbest yüzeyinin çözüm alanına dahil edilerek basit tekilliklerle (Rankine kaynakları)
kaplanması ve serbest yüzey şartının bu ek yüzey üzerinde ayrıca dikkate alınması [3].
Serbest yüzey akış problemlerinin Green fonksiyonuna dayanan çözümleri, Green
fonksiyonunun iki ayrı adımda kullanılmasını gerektirir: Green fonksiyonunun (i) Fourier
integrasyonu ile hesaplanması ve takip eden (ii) ıslak yüzey üzerinde integrasyonu. FourierKochin yaklaşımı [4] bu sıralamayı değiştirerek, Fourier integrasyonunu yüzey integrasyonu
sonrasına bırakır. Bu değişim, yüzey integrasyonunu göreceli olarak basit hesaplamalara
temel dalga fonksiyonu formundaki tekillik dağılımlarına karşılık gelen spektrum
fonksiyonlarının ıslak yüzey ve serbest yüzey eğrisi üzerinde hesaplanmasıdönüştürürken,
spektrum fonksiyonlarının Fourier integrasyonunun sınır değerlerinde sıfır değerini alması,
Green fonksiyonunun içerdiği ve sınır eleman yöntemi kapsamında özel tekniklerin
uygulanmasını gereken tekillikleri de ortadan kaldırır. Diğer yanda, hız potansiyelinin farklı
karakteristikler taşıyan bileşenlere ayrılması ve spektrum fonksiyonlarının sonsuz sınırlı
integral hesaplamalarında kullanılması analiz süresini artırmaktadır.
Bu çalışmada, Fourier-Kochin yaklaşımı düzenli dalgaların etkisi altındaki yüzen bir deniz
yapısının dalga yayılım (radyasyon) ve saçılım (difraksiyon) problemlerine uygulanmıştır.
İleri hızsız yapınınpetrol platformu ya da deniz yenilenebilir enerji dönüştürücüsü olarak
alınabiliryalnızca rijid-cisim hareketleri dikkate alınmış, serbest yüzey hidrodinamiği
problemlerinin Green fonksiyonu temelli sınır eleman çözümlerinde ortaya çıkan düzensiz
frekans etkilerinin giderilmesi için, genişletilmiş sınır integral denklem tekniğinden
yararlanılmıştır. Analizler 1/3 ölçekli bir fırkateyn modeli üzerinde yürütülmüş, eksu kütlesi
ve hidrodinamik sönüm formundaki akışkan-yapı etkileşim kuvvetleri ile zorlayıcı dalga
kuvvetlerinin dalga frekansına bağlı olarak değişimi incelenmiştir.
MATEMATİK MODEL
Yüzen Yapılar için Dalga Yayılım ve Saçılım Problemleri
Düzenli dalgaların etkisi altındaki yüzen deniz taşıtlarının dinamik tepkisi, etkin zorlayıcı
dalgaların yapıyı elastik modlarında tahrik etmeyecek kadar düşük frekanslarda olduğu
kabulü altında, yapının yalnızca rijid-cisim hareketlerinin birleşimi olarak ifade edilebilir:
6

u (x, t )   ui (x) pi eit

(1)

i 1

Burada, u ve ui , yüzen yapının sırasıyla bir x  ( x, y, z ) konumundaki toplam yer
değiştirmesini ve üç öteleme (boyuna sürüklenme, yanal sürüklenme, dalıp-çıkma) ve üç
dönme (yalpa, baş-kıç vurma, savrulma) cinsinden rijid-cisim hareketlerini; pi, hareketin bu
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altı serbestlik dereceli uzaydaki hareket bileşenleri olarak modal koordinatları; t, zamanı
temsil etmektedirdalga kuvvetleri zamanla harmonik olarak  frekansıyla değişmektedir.
Dalga kuvvetlerinin zorlaması altındaki yüzen yapının salınımları, içinde bulunduğu akışkan
ortamını hareketlendirir ve bu hareketlenmeler cevaben tekne yüzeyi üzerinde ek basınç
yükleri oluşturarak yapısal tepkiyi değiştir. Yapının ve akışkanın karşılıklı şekilde birbirinin
davranışını etkileme haliakışkan-yapı etkileşim problemiyapının ve akışkanın akışkan-yapı
arayüzü (yapı ıslak yüzeyi) boyunca birlikte hareket etmeleri gerekliliği ve ıslak yüzey
üzerindeki hidrodinamik basınç dağılımının yapıyı zorlayan bir kuvvet olarak tanıtılması ile
ortaya konulabilir.
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. Süreklilik
şartından  Laplace denklemini, 2  0 , sağlar. Lineer bir analiz kapsamında  hız
potansiyeli, akışkan-yapı etkileşimini (veya dalga yayılımını) temsil eden bir R radyasyon
potansiyeli ile yapıya gelen serbest yüzey dalgalarının yapının varlığıyla uğradığı değişimi
ifade eden bir D difraksiyon potansiyelinin birleşimi olarak alınabilir. Difraksiyon
potansiyelinin, gelen dalgaları ifade eden I potansiyeli ve dalgaların hareketsiz alınan
yapının varlığı nedeniyle bozulmasını ifade eden S saçılım potansiyelinin toplamı olarak
alınmasıyla toplam potansiyel için   R D  R  I S  yazılabilir.R ve D,
sırasıyla akışkan-yapı etkileşim kuvvetlerinin ve zorlayıcı dalga kuvvetlerinin kaynağıdırlar.
R, (1) tanımına benzer şekilde her bir hareket şekli, dolayısıyla ilgili modal koordinat ile
ilişkilendirilerek verilebilir:
6

 R ( x, t )    i ( x) pi e  it

(2)

i 1

i radyasyon potansiyeli bileşenleridir. Akışkan-yapı arakesiti, Sw, üzerinde i ve D için
kinematik sınır şartları,

 i n  i ni (i  1  3) ,  i n  i  r  n i 3 (i  4  6)

(3)

 D n    I   S  n  0

(4)

şeklindedir. Geminin rijid cisim ötelemeleri ve dönmeleriyle ilgili (3) eşitliğinde yer alan iki
sınır şartı grup, her bir i bileşeni için, qi ilgili normal yer değiştirmeyi temsil etmek üzere
 i n  i qi ile verilebilir. Ek olarak, akışkan serbest yüzeyi, Sf, üzerinde
  R , I , S  z   2 / g   R , I , S 

(5)

serbest yüzey sınır şartı tüm bileşenler için geçerlidir. Yukarıdaki eşitliklerde, n, S w üzerinde
akışkan ortamı için dış normal doğrultuyu; r, alınan referans eksen takımına göre konum
vektörünü, g yer çekim ivmesini ve z serbest yüzeyden yukarı doğru pozitif yön olacak
şekilde düşey doğrultuyu göstermektedir. Derin su kabulüyle, dip için bir duvar sınır şartı
ayrıca uygulanmamıştır. Derin su ve birim dalga genliği için gelen dalga potansiyeli

 ig kz i  k ( x cos   y sin  )t  
e e




 I (x, t )  Re 

(6)

ile belirlenir. , k = 2/g ve  sırasıyla dalga frekansı, dalga sayısı ve dalga geliş açısıdır.
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Dalga Yayılım Probleminin Çözümü için Fourier-Kochin yöntemi
Radyasyon potansiyeli için Laplace denklemi, (3)-(5) sınır şartları ve yapı kaynaklı etkilerin
sonsuzda ortadan kalkması gerekliliğini ifade eden 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

(7)

Sw

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.
(7) integral denkleminin sınır eleman yöntemiyle klasik çözümünün ana adımları, (i) sınır
yüzeyinin düğüm noktaları ve elemanlar kullanılarak ayrıklaştırılması ve , ,n yüzey
dağılımlarının eleman düğüm noktalarındaki değerler cinsinden şekil fonksiyonları
kullanılarak ifade edilmesi, (ii) etki katsayılarının belirlenmesi için serbest yüzey Green
fonksiyonunun1 hesaplanarak eleman integrasyonlarının tamamlanması, şeklindedir. FourierKochin yaklaşımı ikinci adımda bir yer değişikliği öngörür: Green fonksiyonu önce eleman
üzerinde integre edilir, sonrasında Fourier integrasyonuna geçilir.
(7) eşitliğinde kullanılan Green fonksiyonu, G   H  R  R / 4 olarak ifade edilebilir;
R  1/ r , R  1/ r  terimleri yalın Rankine kaynaklarına karşılık gelirken, H serbest yüzey
etkilerini temsil eder [1]:






H  lim(1  )  d   d  ( f 2 / k ) / D     x
 0







(8)

Burada, tüm değişkenler bir L referans uzunluk cinsinden boyutsuz olarak verilmiştir ve
r  [(  x) 2  (  y ) 2  (  z ) 2 ]1/ 2 uygulama noktası ile kaynak noktası arasındaki mesafeyi;
r   [(  x) 2  (  y ) 2  (  z ) 2 ]1/ 2 uygulama noktası ile kaynak noktasının serbest yüzey imajı
arasındaki mesafeyi;  Fourier değişkenlerini; k  [( 2   2 )]1/ 2 dalga sayısını;
f   L / g

1/ 2

frekansı göstermekte, elemanter dalga fonksiyonları olan    e k i (   ) ,

 x  ek  i (   ) ,   0 için D  f 2  k  i f ifadesi ile Laplace denklemini sağlamaktadır;
  0 , radyasyon şartının yerine gelmesi için tanıtılmıştır.
Green fonksiyonunun formu dikkate alınarak, boyutsuz radyasyon potansiyeli,    /  L2  ,

Rankine dağılımları  R ,  R  ve H dalgalarının Fourier birleşimi şeklindeki serbest yüzey

bileşeni  H  olarak verilebilir:    R   R   H . Böylece (7) sınır integral denklemi,

4 c  H   R   R     ( H  R  R).n da 
SW

 q(H  R  R) da

(9)

SW

haline gelir. (9) eşitliğindeki Rankine bileşenlerinin hesaplanması ve yüzey üzerinde integrali
özel dikkat gerektirmeyen olağan işlemlerdirFourier-Kochin yaklaşımının ilgi odağında
dalga bileşeni yer alır. Fourier-Kochin teorisinin yukarıda belirtilen temel ilkesine göre, H ve
H terimlerinin (9) integraline yerleştirilmelerinin ardından, Fourier değişkenlerine göre
1

Aslen bir Fourier integrali ile tanımlanmış olsa da özel durumlar için geçerli daha yalın ifadeleri mevcuttur [2].
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integral işlemi ve alan değişkenlerine göre integral işleminin sıraları değiştirilir. Sonuç,
öncelikle elemanter dalgaların ıslak yüzey üzerindeki integrallerine karşılık gelen spektrum
fonksiyonlarının hesaplanması ve bunu takip eden Fourier integrasyonudur [4-5]. Buna göre
 H için,




4 c H  lim(1  )  d   d
 0





{ ( f

2

/ k ) / D  S W  

}

(10)

yazılabilirifadedeki dalga spektrum fonksiyonu SW

SW 

 {q

x

  ( x .n)}dA 

Sw

 {q   (i n

x

 i ny  knz )} x da

(11)

Sw

ile belirlenir.  H serbest yüzey potansiyeli,  W dalga potansiyeli ve  L lokal akış
potansiyelinin birleşimi olarak alınabilir [6]. Salınımsız karakterdeki lokal akış potansiyelinin
RL Rankine bileşeni ve FL Fourier bileşeninin toplamı şeklinde ifade edilmesiyle,

   R   R  RL   W  FL

(12)

elde edilir [6,7]. RL ,FL ve  W için




4 2cRL    d   d (S D / k )   ,

4 2cFL 






4 c W  i



 d   d {(S



(13)

L

 ES W ) / D)   },



 (sign( f )  erf ( )

D S W    ds

(14)
(15)

D 0

geçerlidir. (12) ifadesindeki ilk üç terim Rankine dağılımlarıdır ve (9), (13) eşitlikleriyle
belirlenir2. Elemanter dalgaların ıslak yüzey üzerindeki Fourier -Kochin dağılımlarına karşılık
gelen diğer iki terimden lokal olanı (14) denklemiyle Fourier uzayında, dalga bileşeni ise (15)
denklemiyle dağılım eğrisi üzerinde hesaplanır3.
(9) eşitliğinin genel bir tekne yüzey formu üzerinde çözülebilmesi, ıslak yüzeyin elemanlar
kullanılarak ayrıklaştırıldığı ve potansiyel ve hız dağılımlarının bu elemanların düğüm
noktalarındaki değerler cinsinden verildiği sayısal bir yaklaşımı gerektirir:
ni

ni

   N jij , q   N j qij
i

i

j 1

(16)

j 1

Burada,, q, sırasıyla potansiyel ve normal yer değiştirme dağılımını; ni elemanda yer alan
düğüm noktası sayısını; Nj şekil fonksiyonlarını ve i, j indisleri sırasıyla ilgili elemanı ve
eleman üzerindeki düğüm noktalarını göstermektedir; ni ve Nj seçilen sayısal yaklaşımın
mertebesine ve elemanın şekline bağlıdır. Yüzey ayrıklaştırılmasını ve (16) dağılımlarını
içeren çözüm şeması spektrum fonksiyonlarına basit bir şekilde uygulanabilir. Rankine
bileşenlerinin hesaplanması ve spektrum fonksiyonlarının dalga ve lokal Fourier bileşenlerine
yerleştirilmesini takiben, (7) sınır integral denklemi ayrıklaştırılmış formda ifade edilir. Lokal

(13) eşitliği bir Fourier integrali formunda verilmiştir, ancak ilgili spektrum fonksiyonu kullanılarak, basit
Rankine tekilliklerinin ıslak yüzey üzerindeki integrasyonu cinsinden de tanımlanabilir.
3
Lokal akış ve lokal Fourier potansiyellerini tanımlayan SD ve SL spektrum fonksiyonları ve dalga potansiyelini
D  f 2  k dağılım (dispersiyon) eğrisi yardımıyla belirleyen  fonksiyonu için bkz. [5-6].
2
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Fourier bileşenini ifade eden sonsuz integraller, Gauss-Laguerre şeması ile etkin bir şekilde
hesaplanabilir [8]. Elde edilen etki katsayıları, sadece kinematik sınır şartı bakımından
farklılık taşıyan S saçılım potansiyelinin sınır yüzeyi üzerindeki dağılımının belirlenmesi
için de kullanılabilir, ancak Haskind ilişkileri kullanılarak, ilgili dalga kuvvetleri R ve I
cinsinden hesaplanabilir. Bu çalışmada, aşağıda görüleceği gibi bu yaklaşım tercih edilmiştir.
Dalga Kuvvetlerinin Hesaplanması
Bernoulli denkleminde ikinci mertebeden terimler ihmal edilerek, akışkan basıncı
P      t  ile verilebilir. Akışkan-yapı etkileşimi neticesinde yapıya uygulanan
hidrodinamik kuvvetin i. bileşeni,

 it

 6

fi (t )   P(t ) qi dS  i  Re  e   j qi da  p j  Re   p j eit  2 Aij  i Bij  


j 1
 j 1

Sw
Se


6

(17)

ile belirlenir. Burada,

Aij    qi Re  j  da , Bij     qi Im  j  da,
Sw

(18)

Sw

yapı hareketleriyle ilişkili olarak sahip olduğu atalet ve enerji yayılımı karakterini yansıtan,
sırasıyla ek su kütlesi ve hidrodinamik sönüm katsayılarıdır. akışkan yoğunluğudur.
Difraksiyon potansiyelinden kaynaklanan zorlayıcı dalga kuvvetinin i. bileşeni, fwi, Haskind
ilişkileri ile radyasyon potensiyeli bileşenleri kullanılarak doğrudan hesaplanabilir [9]:
f wi      I qi   I , n i  da

(19)

Sw

UYGULAMA
Fourier-Kochin teorisi ile deniz yapılarının frekans bölgesi analizi, 1/3 ölçekli bir fırkateyn
modeli üzerinde, sıfır ileri hız için ve rijid-cisim hareketleri dikkate alınarak yürütülmüştür.
Buradaki amaç, deniz yapıları tarafından akışkan kaynaklı çevresel etkilere karşı verilen
global tepkiler kapsamında, Fourier-Kochin teorisinden yararlanan bir hesaplama yaklaşımının
uygulanabilirliğini ve ulaşılan sonuçların güvenilirliğini araştırmaktır. Kullanılan fırkateyn
modelinin su hattı uzunluğu, genişliği ve draftı, sırasıyla 35.613 m, 4.048 m ve 1.692 m ve
deplasmanı (122 ton değerindedir. Hesaplamalar için üç farklı yüzey ağ örgüsü kullanılmış,
bunun yanında, serbest yüzey hidrodinamiği problemlerinin Green fonksiyonuna dayalı sınır
eleman çözümlerinde ortaya çıkan düzensiz frekans etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla
genişletilmiş sınır integral yöntemiüzerinde duvar şartı tanımlı olan gemi iç serbest yüzeyinin
hesaplama alanına dahil edilmesi [10]uygulanmıştır. Tüm ağ örgüleri ikinci mertebeden
(kuadratik) elemanlardan oluşmaktadır. İç serbest yüzeyin yüksek mertebeden sınır elemanları
ile ayrıklaştırılması halinde, ıslak yüzey ile serbest yüzeyin kesiştiği eğri üzerinde yer alan
düğüm noktalarında yüzey normalinin süreksizliği ve iç serbest yüzey sınır şartı sebebiyle,
ıslak yüzey ağı ile iç serbest yüzey ağı arasında sınırlı bir boşluk bırakılarak ağ sürekliliğinin
bozulması gerekmektedir [11]. Hesaplamalarda su yoğunluğu 1000 kg/m3 alınmıştır ve model
karşıdan gelen dalgaların ( = 180) etkisi altındadır. Sonuçlar boyutsuz olarak verilmiştir: f
ve m üst indisleri, sırasıyla kuvvet ve moment formundaki büyüklüklere işaret etmek üzere,
fi f  f wif /  g , f i m  f wim /  g L zorlayıcı dalga kuvvetlerini, aijf  Aijf / , aijm  Aijm / L
eksu kütlesi katsayılarını ve bijf  Bijf / ( g / L)1/2 , bijm  Bijm / ( gL)1/2 hidrodinamik sönüm
katsayılarını temsil etmektedir;    ( L / g )1/2 boyutsuz frekans değeridir.
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İlk olarak, hesaplama ağı yoğunluğunun kestirim sonuçları üzerindeki etkisi üç farklı ağ
örgüsü ile incelemiştir. Kullanılan ıslak yüzey ağları 372, 654 ve 1428, karşılık gelen iç
serbest yüzey ağları ise 198, 326 ve 672 elemandan oluşmaktadır. 1428-6724 ayrıklaştırması
Şekil 1’de verilmiştir. Yanal sürüklenme ve baş-kıç vurma hareketleriyle ilişkili diyagonal
etkileşim katsayılarının frekansa bağlı değişiminin sunulduğu Şekil 2, sıklaşan ağ yapısıyla
birlikte değerlerin yakınsadığını ve düzensiz frekans etkilerinin daha etkin bir şekilde ortadan
kaldırıldığını göstermektedir. Bununla birlikte, 372-198 ayrıklaştırmasının son derece yetersiz
olduğu ve 1428-672 ayrıklaştırmasıyla dahi bütünüyle yok edilemeyen düzensizliklerin,
hidrodinamik sönüm için daha baskın yapıda olduğu dikkat çekmektedir.

Şekil 1. Gemi sınır eleman modeli (a) iç serbest yüzey ağ örgüsü, (b) ıslak yüzey ağ örgüsü
(c) isometrik görünüş (d) profil görünüş
Dalga yayılım ve saçılım problemlerinin serbest yüzey Green fonksiyonu dayanan klasik (GF)
ve Fourier-Kochin teorisini temel alan (FK) çözümleri 1428-672 ayrıklaştırması ile
yürütülerek, elde edilen sonuçlar Şekil 3-4’te karşılaştırılmıştır. Şekil 3’te yer alan dalıp-çıkma
ve baş-kıç vurma hareketlerine ait hidrodinamik katsayılar, reel kısım (eksu kütlesi) için tüm
frekansları kapsayan bir uyumu, sanal kısım (hidrodinamik sönüm) içinse belirli frekans
bölgelerinde ortaya çıkan değer farklılığına ve kaldırılamayanözellikle yüksek frekans
bölgelerindedüzensizliklere işaret etmektedir.

Şekil 2. Hidrodinamik katsayıların yakınsaması (a) a22 (b) a55 (c) b22 (d) b55
4

Ağ yapıları, ıslak yüzey ve iç serbest yüzey ayrıklaştırmalarında kullanılan eleman sayılarıyla tanımlanacaktır.
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Benzer bir karşılaştırma, dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma hareketleriyle ilişkili zorlayıcı dalga
kuvvetleri için Şekil 4’te sunulmuştur. İki ayrı yaklaşımla hesaplanan dalga kuvvetleri
arasında hem frekansa bağlı değişimin karakteri hem de değerler bakımından uyum açıktır;
bununla birlikte, Haskind ilişkilerinin kullanılmış olması sebebiyle beklenebileceği gibi,
düzensiz frekans etkileri Fourier-Kochin çözümleri için bazı frekanslar civarında
gözlenmektedir ve küçük de olsa değer farklılıkları mevcuttur.

Şekil 3. Hidrodinamik katsayıların karşılaştırılması (a) a33 (b) a55 (c) b33 (d) b55

Şekil 4. Zorlayıcı dalga kuvvetlerinin karşılaştırılması (a) f3 (b) f5
SONUÇLAR
Yüzen deniz yapılarının frekans bölgesi analizidalga yayılım ve saçılım problemlerinin sıfır
ileri hız altında çözümüiçin Fourier-Kochin teorisinden yararlanan yüksek mertebeden bir
sayısal çözüm yöntemi sunulmuştur. Yöntem 1/3 ölçekli bir fırkateyn modeline uygulanmış,
eksu kütlesi ve hidrodinamik sönüm formundaki akışkan-yapı etkileşim kuvvetleri ve
zorlayıcı dalga kuvvetleri dalga frekansına bağlı olarak incelenmiştir. Çalışmada yalnızca
rijid-cisim hareketleri dikkate alınmış, serbest yüzey Green fonksiyonu kaynaklı düzensiz
frekans etkilerinin giderilmesi için genişletilmiş sınır integral denklem yöntemi uygulanmıştır.
Fourier-Kochin çözümü ile elde edilen sonuçların problemin klasik çözümünden elde edilen
değerlerle karşılaştırılması, yaklaşımın uygulanabilirliğini ve güvenilirliğini belirli ihtiyatlarla
birlikte göstermiştir: eksu kütlesi katsayıları yüksek doğrulukta hesaplanmış olmakla birlikte,
hidrodinamik sönüm katsayıları ve zorlayıcı dalga yükleri için klasik çözüme kıyasla daha
yüksek değerler elde edilmiş ve belirli frekanslar civarında düzensizlikler tamamen ortadan
kalkmamıştır. Ancak farklı ağ örgüleriyle yapılan analizler, bu gözlemlerin sıklaşan ağ
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yapılarıyla birlikte zayıfladığına işaret etmektedir. Üzerinde durulması gereken bir diğer
nokta, Fourier-Kochin çözümünde sınır eleman etki katsayılarının klasik çözüme kıyasla daha
uzun hesaplama süresileri gerektiriyor olmasıdırözellikle sonsuz sınırlı integrallerin
varlığından kaynaklanan bu fark, hesaplama algoritmasının paralelleştirilmesiyle azaltılabilir.
Fourier-Kochin yaklaşımının getirdiği belki de en temel avantajsıfır ileri hız sebebiyle bu
çalışma için bir önem taşımamaktaysa daserbest yüzey Green fonksiyonunun içerdiği
tekilliklerin teorinin temel ilkeleri sayesinde ortadan kalkmasıdır; yaklaşımın, bu üstünlüğü ile
deniz yapısının ileri hıza sahip olduğu durumlarda daha etkin bir analiz ortamı sunacağı
düşünülmektedir.
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ABSTRACT
In this study, the frictional receding contact problem between a layered composite and an
elastic half plane is considered. The normal and tangential loads are transmitted to the upper
layer via rigid cylindrical punch. In the double contact problem, the contact stresses and the
contact widths between the upper layer and punch and between the lower layer and half plane
are not known priori. Using the Fourier integral transform technique and the boundary
conditions of the problem second kind singular integral equations are obtained. The system of
singular integral equations is converted to the equivalent algebraic equations applying the
Gauss-Jacobi integration formulas. Numerical results for the contact stresses and the contact
widths are given for various parameters.
Keywords: Contact mechanics, friction, receding contact, Fourier integral transform
technique, singular integral equation
ÖZET
Bu çalışmada elastik yarım düzlem ile tabakalı kompozitin ayrılmalı temas problemi sürtünme
etkisi dikkate alınarak incelenmiştir. Yükler üst tabakaya dairesel zımba vasıtasıyla düşey ve
yatay olarak uygulanmıştır. Temas sonucu üst tabaka ile zımba arasında ve alt tabaka ile
yarım düzlem arasında ortaya çıkan temas gerilmeleri ve temas genişliği değerleri problemin
bilinmeyenleridir. Çalışmada problemin sınır koşullarına Fourier dönüşüm tekniklerinin
uygulanmasıyla elde edilen ikinci tür tekil integral denklemlerden oluşan sistemin GaussJacobi integrasyon formülleri kullanılarak sayısal çözümü gerçekleştirilmiştir. Temas
gerilmeleri ile temas genişlikleri çeşitli parametreler için hesaplanarak sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Temas mekaniği, sürtünme, ayrılmalı temas, Fourier integral dönüşüm
teknikleri, tekil integral denklem
GİRİŞ
Temas problemleri katı mekaniğinin önemli bir parçası olup pratik uygulamaları nedeniyle
artan bir ilgiye sahiptir. Temas problemlerinin çoğunda temas eden cisimlerin birbirine
yapışık ve ayrılmanın olmadığı kabul edilmiştir. Bu kabule göre temas alanı önceden
bilinmekte ve temas gerilmeleri hesap edilmektedir [1].
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İki tabaka veya tabaka ile yarım düzlem birbirine yapışık değilse yük etkisinde ikisi arasında
ayrılma meydana gelecektir. Temas eden cisimlerin kütle kuvvetleri ihmal edilirse bu ayrılma
sonsuz kalır. Dolayısıyla yüklemeden sonraki temas bölgesi yüklemesiz durumdaki sonsuz
temas bölgesinin içinde sınırlı bir alanda kalır. Bu tür temasa ayrılmalı temas (Receding
Contact) adı verilir [1].
Uygulamada, cisimlerin temas ara yüzeyleri sürtünmesiz değildir ve sürtünmenin etkisi göz
önünde bulundurulmalıdır. Sürtünme etkilerini tanımlamanın zorluğundan dolayı, sürtünmeli
temas problemleri ile literatürde daha az karşılaşılmaktadır. Homojen tabaka ile yarım düzlem
arasındaki sürtünmeli temas problemi, Çömez [2] tarafından Fourier integral dönüşüm tekniği
kullanılarak incelenmiştir Parel ve Hills [3] sürtünmeli ayrılmalı temas probleminde temas ara
yüzü boyunca kayma ve ayrılmayı belirlemiştir. Homojen yarım düzlem üzerine uzanan FGM
tabakanın sürtünme etkisinde ayrılmalı temas problemi El- Borgi vd. [4] ve El-Borgi ve
Çömez [5] tarafından incelenmiştir. FGM iki tabakanın sürtünmeli ayrılmalı temas problemi
Yılmaz vd. [6] tarafından analitik olarak ve sonlu elemanlar metodu ile nümerik olarak
incelenmiştir.
Elastik yarım düzleme rijit dairesel zımba ile bastırılan iki homojen tabakanın temas problemi
Adıbelli vd. [7] tarafından incelenirken aynı problem tabakaların FGM olması durumu için
Yan ve Mi [8,9] tarafından incelenmiştir. Ancak bu problemlerde sürtünme etkisi gözönüne
alınmamıştır.
Bu çalışmada elastik yarım düzleme rijit silindirik zımba ile bastırılan homojen iki tabakanın
sürtünmeli temas problemi incelenmiştir. Bu sürtünmeli temas problemi linner Elastisite ve
İntegral dönüşüm teknikleri kullanılarak çözülmüştür.
Sınır koşullarını uygulayarak temas gerilmelerinin ve temas genişliklerinin bilinmediği tekil
integral denklem sistemi elde edilerek sayısal çözüm için Gauss-Jacobi integral polinomları
kullanılmış ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
PROBLEMİN FORMÜLASYONU
Rijit zımba vasıtasıyla elastik yarım düzleme bastırılan tabakalı kompozitin sürtünmeli temas
problemi Şekil 1’de verilmiştir. Problemde zımba ile üst tabaka (-a, b) aralığında ve alt tabaka
ile yarım düzlem (c, d ) aralığında temas halindedir. Temas bölgelerinde sürtünme etkisi
dikkate alınmıştır. R yarıçaplı rijit panç vasıtasıyla tabakalı kompozite düşey doğrultuda P
ve yatay doğrultuda Q   P değerinde tekil yükler etki etmektedir. Burada  sürtünme
katsayısını ifade etmektedir.
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Şekil 1. Problemin geometrisi
Homojen izotrop olarak kabul edilen tabakalı kompozit ve elastik yarım düzlem için gerilmeyer değiştirme bağıntıları aşağıdaki gibi yazılabilir:

 

u
v 
(  1)  (3   ) 

x
y 
 1 
u
v 
 
 y ( x, y ) 
(3   )  (  1) 

x
y 
 1

 x ( x, y ) 

 u

(1a)
(1b)

v 

 xy     
 y x 

(1c)

Burada  kayma modülü, u , v ise yer değiştirme vektörünün sırasıyla x ve y bileşenleridir.
Düzlem şekil değiştirme halinde  Poisson oranı olmak üzere   3  4 olarak yazılabilir.
(1) denklemleri denge denklemlerinde yazıldığında Navier denklemleri aşağıdaki gibi elde
edilir:

 2u
 2u
 2v

(


1
)

2
0
x 2
y 2
xy
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 2v
 2v
 2u
(  1) 2  (  1) 2  2
0
x
y
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(  1)

Elde edilen kısmi türevli diferansiyel denklemleri adi diferansiyel denklemlere dönüştürmek
için aşağıdaki gibi Fourier integral dönüşümleri uygulanır:

{ u ( x, y), v( x, y ) } 



 { u( , y), v( , z) } e

 I x

d
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u~( , y) ve v~( , y) , yer değiştirme ifadeleri u( x, y) v( x, y) ’nin Fourier dönüşümleridir.

(3) denkleminde elde edilen yer değiştirme ifadeleri (2) denkleminde yerine yazılıp, elde
edilen adi diferansiyel denklemler u~ ve v~ için çözüldüğünde aşağıdaki gibi bir adi homojen
diferansiyel denklem elde edilir:
2~
d 4u~
2 d u

2

  4u~  0
4
2
dy
dy

(4)

(4) denkleminin çözümünden yer değiştirmeler aşağıdaki gibi elde edilir.
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1
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(5b)

Burada i (i  1, 2 ) tabaka numarasını Aij ( j  1,... 4 ) ise problemin sınır koşullarından
belirlenecek bilinmeyen fonksiyonları ifade etmektedir.
(5) denkleminde elde edilen yer değiştirme ifadelerinin (1) denkleminde yerine yazılmasıyla
tabakalar için gerilme ifadeleri (6) denkleminde elde edilir.
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Yarım düzlem için gerilme bileşenleri x 2  y 2   iken sıfıra gitmesi gerektiğinden yer
değiştirme ve gerilme denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir:
1
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burada 3 yarım düzlemin kayma modülü, v3 Poisson oranı,  3  3  4v3 olarak tanımlıdır.
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PROBLEMİN SINIR ŞARTLARI VE TEKİL İNTEGRAL DENKLEM

Düzlem temas probleminin sınır şartları aşağıda verilmiştir:

 p1 ( x)
 0
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x   a, x  b 

(8a)

  p1 ( x)
 0
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Burada p1 ( x) zımba ile üst tabaka, p2 ( x) alt tabaka ile yarım düzlem arasındaki bilinmeyen
temas gerilmeleridir. (8) no’lu sınır şartları yardımıyla Aij katsayıları temas gerilmelerine
bağlı olarak aşağıdaki şekilde elde edilir:
b

A

Aij 

p1
ij

a

d

b

d

p1 (t )e dt   A q (t )e dt   A p2 (t )e dt   Aijq 2 q2 (t )e It dt
It

q1
ij 1

It

c

p2
ij

It

a

(9a)

c

b

d

b

d

a

c

a

c

A3i   A31p1 p1 (t )e It dt   A31q1 q1 (t )e It dt   A31p 2 p2 (t )e It dt   A31q 2 q2 (t )e It dt

(9b)

Temas gerilmelerini p1 ( x) ve p2 ( x) bulmak için aşağıdaki şartlara ihtiyaç vardır:
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x
 F ( x) 
x
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[v2 ( x,h)  v3 ( x,h)]  0
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x
Aij ( j  1,... 4 ) ve A3i (i  1,2 ) katsayıları (10a) ve (10b) şartlarında yazıldığında aşağıdaki
tekil integral denklem sistemi elde edilir:
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 m22 ( x2 , t2 )dt2  0
 a
 c
 t2  x2


1

b

L( x1 ) 

1 x1
,
1 R

1  1

2
,
1

 2  2

olarak tanımlıdır. m11 ( x1 , t1 ) , m12 ( x1 , t 2 ) , m21 ( x2 , t1 )
çekirdekleri,  j ise tekil terimlerdir.

ve

(11a)
(11b)

4
3

m22 ( x2 , t 2 )

(12)
integral denklemin

Problem aşağıdaki denge şartları da dikkate alınarak çözülecektir:
d

b

 p1(t1)dt1  P ,

 p (t )dt
2

a

2

2

P

(13)

c

TEKİL İNTEGRAL DENKLEM SİTEMİNİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ
Sayısal çözüm için aşağıdaki boyutsuz büyüklükler tanımlanmış ve normalizasyon işlemi
yapılmıştır:
ab
ba
ab
ba
,
t1 
r1 
x1 
s1 
2
2
2
2
t2 

cd
d c
,
r2 
2
2

1 ( s1 ) 

x2 

p1 ( s1 )
,
P / h1

cd
d c
s2 
2
2

(14b)

p2 (s2 )
P / h1

(14c)

2 (s2 ) 

Böylelikle (11) no’ lu tekil integral denklemler ve (13) no’ lu denge şartları aşağıdaki hali alır:
1
1
 1

1
1
*
*
11 ( s1 )   1 (r1 ) 
 m11
( s1, r1 ) dr1   2 (r2 ) m12
( s1, r2 )dt2  L* ( s1 )
 1
 1
 r1  s1


 22 ( s2 ) 

1



1

*
 1 (r1 )m21(s2 , r1 )dr1 

1

1

burada

1

1




1
*
 m22
( s2 , r2 )dr2  0
2  s2


 (r ) 

r
2

(14a)

2

1

(15b)

1

ab
cd
1 (r1 )dr1  1 ,
2 ( r2 )dr2  1

2h1 1
2h1 1

(16a,b)

ab
cd
m11 ( s1 , r1 ) ,
m12* ( s1 , r2 ) 
m12 ( s1 , r2 )
2h1
2h1
ab
cd
*
*
m21
m22
( s2 , r1 ) 
m21 ( s2 , r1 ) ,
( s2 , r2 ) 
m22 ( s2 , r2 )
2h1
2h1
1 1
1 ab
ba
(
)
L* ( s1 ) 
s1 
2h1
 1 P / h1 R / h1 2h1

(17a)

m11* ( s1 , r1 ) 
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(17b)
(17c)
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olarak tanımlıdır. Temas gerilmeleri her iki temas bölgesinde de temas uçlarında sıfıra
gittiğinden integral denklemlerin indeksleri -1 alınır [10]. Problemin çözümü

i (ri )  gi (ri )(1  ri ) (1  ri ) 
i

i  1,2

i

(18)

olarak aranır. Burada

1 

  i 
1
ln  1   N 01 ,
2 i  1  i 

1  

  i 
ln  1   M 01
2 i  1  i 

(19a)

2 

1  2  i 
ln
 N 02 ,
2 i   2  i 

2  

1  2  I 
ln
 M 02
2 i   2  I 

(19b)

1

olarak tanımlıdır. N 0i ve M 0i , -1,0 veya 1 değerlerini alırlar.
Tekil integral denklemler Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonu [10, 11] yardımıyla cebrik
denklem sistemine dönüştürülür:

 1
 N N
*
W g1 (r1m ) 
 m11 ( s1k , r1m )  W1m g 2 (r2 m )m12* ( s1k , r2 m )  L ( s1k )

m 1
 r1m  s1k
 m 1
N

N
1m

k  1,2...N  1
N

W
m 1

N
2m

(20a)

N
 1

*
*
 m22
g1 (r1m ) m21
( s2 k , r1m )   W2Nm g 2 (r2 m ) 
( s2 k , r2 m )  0
m 1
 r2 m  s2 k


k  1,2...N  1

(20b)

Benzer şekilde denge şartları da
ab N N
1
W1m g1 (r1m )  ,


2h1 m 1

cd N N
1
W2 m g 2 ( r2 m ) 


2h1 m 1

(21a,b)

haline gelir. Burada rim , sik ve Wi mN aşağıdaki gibi tanımlıdır:

Wi mN  

PN( i , i ) ( rim )  0

m  1,2,......., N

(22a)

PN( 1 i ,  i ) ( si k )  0

k  1,2,......., N  1

(22b)

1 2 N   i  i  ( N   i  1) ( N   i  1)
2 ( i   i )
'
 ( N  1)!
( N   i  i  1)
PN( i ,i ) ( rim ) PN(1i ,i ) rim

(22c)

2 N  4 tane bilinmeyen olan g1 (r1m ) , g 2 (r2 m ) (m  1,...., N ) ve a , b , c , d değerleri, (20)
ve (21)’den elde edilen 2 N  4 cebrik denklem yardımıyla bulunabilir. Temas uzunlukları a ,
b , c ve d nedeniyle problem doğrusal değildir ve iterasyon yöntemi uygulanır.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde temas gerilmelerinin sürtünme  , dış yük P /( 1h) , alt tabakanın kayma modülü
2 / 1 ile değişimi verilmiştir. Tabakalar ve elastik yarım düzlemin poisson oranları
 1   2   3  0.25. olarak kabul edilmiştir.
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Temas gerilmelerinin sürtünme katsayısı ile değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Şekilden
görüldüğü gibi sürtünme temas gerilmelerinin tepe değerlerinde önemli bir etkide
bulunmamıştır. Sürtünme olmaması durumunda pançın altında ve alt tabaka ile yarım
düzleme arasındaki temas gerilmeleri simetrik olup x=0 için en büyük değerini almaktadır.
Temas gerilmelerinin dış yük P /(1h1 ) ile değişimi Şekil 3’de görülmektedir. Diğer
parametreler sabit iken dış yük üç farklı değer için incelenmiştir. Dış yük arttıkça hem temas
genişliği hem de temas gerilmelerinin arttığı şekilden görülmektedir.
Tabakaların kayma modüllerinin oranının temas gerilmelerine etkisi Şekil 4’ de verilmiştir.
Kayma modülü oranı  2*   2 / 1 için üç farklı değer göz önüne alınmıştır. Alt tabakanın
kayma modülünün üst tabakadan daha büyük, üst tabaka ile aynı veya üst tabakanın kayma
modülünden daha küçük olduğu durumlar için Şekil 6 da gösterilmiştir. Alt tabakanın üst
tabakadan daha rijit olması durumunda üstteki temas gerilmeleri artarken alttaki tabakada
temas gerilmeleri azalmaktadır.
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Şekil 2. Temas gerilmelerinin sürtünme katsayısı  ile değişimi.
( R / h1  100, 1 ( P / h1 )  100, h2 / h1  2,  2  0.51 , 3  0.2 1 )
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Şekil 3. Temas gerilmelerinin dış yük P*  P /( 1h1 ) ile değişimi.
( R / h1  100,   0.5, h2 / h1  2,  2  0.51 , 3  0.2 1 )
0.2

1

0.8

0.16

0.6

0.12

p2/(P/h)

p1/(P/h)

  

0.4

  
 

0.08

0.04

0.2

0

0
-0.8

-0.4

0

0.4

x/h

0.8

1.2

1.6

-12

-8

-4

x/h
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Şekil 4. Temas gerilmelerinin tabakaların kayma modülleri oranına  2*   2 / 1 göre
değişimi. ( R / h1  100, 1 ( P / h1 )  100,  0.5, h2 / h1  2, 3  0.21 )

SONUÇLAR

Bu çalışmada rijit dairesel zımba ile yarım düzleme bastırılan tabakalı kompozitin sürtünmeli
temas problemi lineer elastisite teorisi ve integral dönüşüm teknikleri göz önüne alınarak
çözülmüştür.
Sürtünme etkisi ile temas genişlikleri artarken, zımbanın altında ve alt tabaka ile yarım
düzlem arasındaki temas gerilmelerinin tepe değerleri değişmemiştir. Dış yükün artması ile
temas gerilmeleri ve temas genişlikleri artmıştır. Alt tabakanın üst tabakadan daha rijit olması
durumunda üstteki temas gerilmeleri artmış alttaki gerilmeler ise azalmıştır.
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DAİRESEL ZIMBA İLE BASTIRILAN ELEKTROMANYETİK YARIM
DÜZLEMİN HAREKETLİ TEMAS PROBLEMİ
İsa Çömez
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
ABSTRACT
In this study, a moving frictional contact problem between a homogeneous magneto-electroelastic half plane and a conducting rigid cylindrical punch is considered. The punch slides on
the half plane in the lateral direction at a subsonic constant velocity V. Applying the Fourier
transform and Galilean transformation, the singular integral equations in which the unknowns
are the contact stress, the contact width, the electric displacement and magnetic induction on
the surface of the half plane are obtained. The system of singular integral equations is solved
numerically performing the Gauss-Jacobi and Gauss-Chebyshev integration formulas.
Numerical results for the contact width, the contact stress, in-plane stress, the electric
displacement and magnetic induction on the surface of the half plane are given depending on
the various parameters.
Keywords: Contact problems, elektromagnetic materials, piezoelectric materials, Fourier
integral transforms, singular integral equations, friction
ÖZET
Bu çalışmada, elektromanyetik yarım düzlem ile iletken rijit dairesel bir zımba arasındaki
hareketli temas problemi sürtünme etkisi dikkate alınarak incelenmiştir. Zımba yarım düzlem
üzerinde yatay doğrultuda sabit, ses altı V hızıyla hareket etmektedir. Fourier integral
dönüşüm tekniği ve Galilean dönüşümü kullanılarak, temas bölgesindeki temas uzunluğunun,
temas gerilmesinin, elektriksel yer değiştirmenin ve manyetik indüksiyonun bilinmeyen
olduğu tekil integral denklemler elde edilmiştir. Tekil integral denklem sistemi Gauss-Jacobi
ve Gauss-Chebyshev integrasyon formülleri yardımıyla sayısal olarak çözülmüştür. Değişik
parametrelere bağlı olarak temas bölgesindeki temas uzunluğunun, temas gerilmesinin,
elektriksel yer değiştirmenin ve manyetik indüksiyonun değişimine ait sayısal sonuçlar
verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Temas problemleri, elektromanyetik malzemeler,
malzemeler, Fourier integral dönüşümleri, tekil integral denklem, sürtünme

piezoelektrik

GİRİŞ
Elektromanyetik malzemeler, mekanik, elektrik ve manyetik alanlar arasında enerji dönüşümü
yapabilme özelliği olan malzemelerdir. Bu özelliklerinden dolayı, sensör, aktüatör, hasar
dedektörü gibi akıllı yapı uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadırlar.
Akıllı sistemlerdeki gelişmelere paralel olarak elektromanyetik malzemelerin temas
problemlerine ait çalışmalar önem kazanmıştır. [1] ve [2] sırasıyla rijit zımba ile bastırılan
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piezoelektrik ve piezomanyetik yarım düzlemin sürtünmesiz dönel simetrik temas problemini
Hankel dönüşümü kullanarak incelemişlerdir. Rijit zımba ile bastırılan piezoelektrik ya da
piezomanyetik yarım düzlemin sürtünmeli temas problemi düzlem şekil değiştirme durumu
göz önüne alınarak [3-5] tarafından Fourier integral dönüşüm tekniği ile incelenmiştir. [3]’de
enine izotrop ve elektromanyetik malzeme özelliğine sahip yarım düzlem iletken dairesel
zımba ile yüklenmiştir. [4]’de enine izotrop ve piezoelektrik malzeme dikdörtgen veya üçgen
profildeki zımbalar ile bastırılmıştır. [5]’de malzeme ortotrop ve elektromanyetik özellikte
seçilmişken dairesel zımbanın yalıtkan olduğu kabul edilmiştir.
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM), malzeme özellikleri istenilen bir ya da
daha fazla yönde düzgün ve sürekli olarak değişen malzemelerdir. İletken bir zımba ile
basırılan enine izotrop, elektromanyetik FDM yarım düzlemin ve FDM tabaka ile kaplı
homojen yarım düzlemin sürtünmeli temas problemleri [6] ve [7]’de incelenmiştir.
Buraya kadar bahsedilen çalışmalar statik temas problemleridir. Eğer temas eden cisimlerden
birinin hızı diğerininkine göre ihmal edilemeyecek mertebede büyük ise problemi hareketli
olarak ele almak gerekir [8]. Piezoelektrik veya elektromanyetik malzemelerin hareketli
zımba ile bastırılan temas problemleri Zhou ve ekibi tarafından incelenmiştir [9, 11]. [9] ve
[10]’da sırasıyla sabit hızla, enine izotrop, elektromanyetik özelliğe sahip yarım düzlem
üzerinde hareket eden, rijit ve iletken zımbanın sürtünmesiz temas probleminin formülasyonu
ve çözümden elde edilen sonuçlar verilmiştir. İletken olmayan, hareketli rijit zımba ile
yüklenen piezomanyetik yarım düzlemin sürtünmeli temas problemi [11]’de incelenmiştir.
Literatürden görüldüğü üzere, iletken, hareketli zımba ile bastırılan elektromanyetik yarım
düzlemin sürtünmeli temas problemi henüz incelenmemiştir. Bu boşluğu doldurmak üzere, bu
çalışmada, Fourier integral dönüşüm tekniği ve Galilean dönüşümü kullanılarak, enine
izotrop, elektromanyetik malzeme özelliğine sahip yarım düzlem ile iletken ve dairesel rijit
zımbanın hareketli temas problemi, analitik olarak düzlem şekil değiştirme durumu için
incelenmiştir.
PROBLEMİN FORMÜLASYONU
Problemin geometrisi Şekil 1’de verilmiştir. R yarıçaplı rijit dairesel zımba, enine
izotropik ve elektromanyetik özellikteki yarım düzlem üzerinde sabit V hızıyla hareket etmektedir.

Şekil 1. Problemin geometrisi
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Kütle kuvvetleri ihmal edildiğinde elektromanyetik yarım düzleme ait denge
denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir:
 x  xz
 2u

 2 ,
X
Z
t

 xz  z
2w

 2
X
Z
t

(1a)

Dx Dz

 0,
X
Z

Bx Bz

0
X Z

(1b)

Burada u ve w , X  ve Z  doğrultularındaki yer değiştirme vektörlerini, Dx ve Dz
elektrik yer değiştirme bileşenlerini, Bx ve Bz manyetik indüksiyon bileşenlerini ifade
etmektedir. t ve  ise sırasıyla zaman değişkenini ve yoğunluğu simgelemektedir.
Düzlem şekil değiştirme halinde, enine izotrop elektromanyetik malzeme için bünye
denklemleri aşağıdaki gibidir:
u
w


 C13
 e31
 h31
X
Z
Z
Z
u
w


 z  C13
 C33
 e33
 h33
X
Z
Z
Z
u w


 xz  C44 ( 
)  e15
 h15
Z X
X
X
u w


Dx  e15 ( 
)  11
 d11
Z X
X
X
u
w


Dz  e31
 e33
 33
 d 33
X
Z
Z
Z
u w


Bx  h15 ( 
)  d11
 11
Z X
X
X
u
w


Bz  h31
 h33
 d33
 33
X
Z
Z
Z

 x  C11

(2a)
(2b)
(2c)
(2d)
(2e)
(2f)
(2g)

Burada  ve  sırasıyla elektrik ve manyetik potansiyellerdir. Cij , eij ve ij elastik,
piezoelektrik, dielektrik sabitler, hij , d ij ve ij ise piezomanyetik, manyetoelektrik ve
manyetik geçirgenlik sabitleridir.
Zımba sabit hızlı olduğu için aşağıdaki Galilean dönüşümü yapılarak problem statik
hale getirilebilir:
(3)
x  X  Vt , z  Z
(2) ve (3) no’lu denklemler (1)’de yazıldığında kısmi türevli diferansiyel denklem
takımı elde edilir. Aşağıdaki Fourier integral dönüşümleri yardımıyla

{ u ( x, z ), w( x, z ),  ( x, z ), ( x, z ) } 



 { u( , z), w ( , z ),( , z ), ( , z) } e

 I x

d

(4)



kısmi türevli diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlere indirgenir:

C44
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du
d 2 w
d 2
d 2
2
2
2 

I  (C13  C44 )   C44 (1  c ) w  C33 2  e33 2  e15   h33 2  h15 2  0
dz
dz
dz
dz

(7b)

du
d 2 w
d 2
d 2
2
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 I (e15  e31 )
  e15 w  e33
 33 2  11    d33 2  d11 2  0
dz
dz
dz
dz

(7c)

du
d 2 w
d 2
d 2
  2 h15 w  h33
 d33 2  d11 2  33 2  11 2  0
dz
dz
dz
dz

(7d)

 I (h15  h31 )

Burada  Fourier dönüşümünü,  dönüşüm parametresini ifade eder ve c  V / C44 
olarak tanımlıdır. (7) denklem sistemi çözüldüğünde bilinmeyenler aşağıdaki gibi bulunur

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

 4

1, k j ,  j , m j  Aj en j  z e I  x d
  
j 1



(8)

(8) denklemleri (1)’de yazıldığında yarım düzleme ait gerilme, elektrik yer değiştirme ve
manyetik indüksiyon bileşenlerini aşağıdaki gibi elde edilir.

1
 x ( x, z ) 
2

 4
n  z
Aj (  IC11  n j (C13k j  e31 j  h31m j )  ) e j  e I  x d
 
j 1


(9a)

1
2

 4
n z
Aj (  IC13  n j (C33 k j  e33 j  h33 m j )  ) e j  e  I  x d 
 
j 1


(9b)

1
2

 4
nj  z  I  x
(
(
))



A

C
n
I

C
k
e

h
m
e


e d
j
44
j
44
j
15
j
15
j
  j 1


(9c)

1
Dx ( x, z ) 
2

 4
n  z
Aj (e15  n j  I  (e15 k j  11  j  d11m j )) e j e I  x d

 
j 1


(9d)

 z ( x, z ) 

 xz ( x, z ) 









Dz ( x, z ) 

1
2

 4
n  z
Aj (  I  e31  n j (e33 k j  33  j  d33 m j )  ) e j e  I  x d 
 
j 1


(9e)

Bx ( x, z ) 

1
2

 4
n  z
Aj (h15  n j  I  (h15 k j  d11  j  11m j )) e j e  I  x d
 
j 1


(9f)





 4
n  z
Aj ( I  h31  n j (h33k j  d33  j  33m j )  ) e j e I  x d
 
j 1

Burada A j ( j  1,...4) bilinmeyenleri probleme ait sınır şartlarından elde edilecektir.
1
Bz ( x, z ) 
2



(9g)

PROBLEMİN SINIR ŞARTLARI VE TEKİL İNTEGRAL DENKLEM SİSTEMİ
Sürtünmeli temas problemi aşağıdaki sınır şartları altında çözülecektir:

  p1 ( x)
0

a  x b
x  a, x  b

(10a)

  p1 ( x)
0

a  x b
x  a, x  b

(10b)

 z ( x, 0)  

 xz ( x, 0)  
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  p2 ( x)
Dz ( x, 0)  
0

a  x b
x   a, x  b

(10c)

  p3 ( x)
Bz ( x, 0)  
0

a  x b
x   a, x  b

(10d)

x2
,
2R

dw( x, 0) x
(11a)
a  x  b

dx
R
d ( x, 0)
(11b)
 ( x, 0)  0 ,
a  x  b
0
dx
d ( x, 0)
(11c)
 ( x, 0)   0 ,
a  x  b
0
dx
Burada pi ( x ) (i  1, 2, 3) (  a , b) sırasıyla temas bölgesindeki, temas gerilmesi elektrik yer
değiştirme ve manyetik indüksiyonu ifade etmektedir. 0 ve  0 temas bölgesindeki sabit
elektrik ve manyetik potansiyellerdir.  sürtünme katsayısını,  zımbanın altındaki en büyük
yer değiştirmeyi, F ( x ) zımba profil fonksiyonunu, f ( x ) zımba profil fonksiyonunun türevini
ifade eder.
w( x, 0)   

(10) no’lu sınır şartları yazıldığında A j ( j  1, 2,...4) sabitleri bilinmeyen pi ( x ) değerlerine
bağlı olarak elde edilir. Bulunan A j değerleri (11) no’lu şartlarda yazıldığında ve bu
denklemler düzenlendiğinde aşağıdaki gibi bir tekil integral denklem sistemi elde edilir:

 H10 p1 ( x) 
b

1



b

1

x

   x p ( )d  R
1

x
R

( a  x  b)

(12b)

p1 ( x )  H 31

x
R

( a  x  b)

(12c)

20

a
b

(12a)

p1 ( x)  H 21

1

2

1

( a  x  b)

a

   x p ( )d   H




H11

1

   x p ( )d   H
3

30

a

İntegral denklem sistemi aşağıdaki denge şartları dikkate alınarak çözülecektir:
b



b



p1 ( ) d   P ,

a

p2 ( ) d  T ,

a

b

 p ( )d  J
3

(13a,b,c)

a

Burada P , T ve J sırasıyla mekanik yük, elektrik yükü ve manyetik yüktür.
TEKİL İNTEGRAL DENKLEM SİSTEMİNİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ
Sayısal çözüm için aşağıdaki normalizasyonlar yapıldığında

ab
ba
ab
ba
r
x
s
,
2
2
2
2
(12) ve (13) denklemleri aşağıdaki hale dönüşür:



 H10 p1 ( s ) 
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H11



1

1

ba
1 ab
s
)
2
2

 r  s p (r )dr  R (
1

1
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1


1



1

20

p1 ( s )  H 21

1 ab
ba
s
(
)
R 2
2

( 1  s  1)

(15b)

30

p1 ( s )  H 31

1 ab
ba
s
(
)
R 2
2

( 1  s  1)

(15c)

1

 r  s p (r )dr   H
2

1
1

1

 r  s p (r )dr   H
3

1

1

1

ab
ab
p1 (r )dr  P ,
p2 (r )dr  T ,

2 1
2 1

1

ab
p3 (r )dr  J
2 1

(16a,b,c)

Temas gerilmesi p1 ( s ) temasın bittiği noktalarda “0” olduğu için integral denklem (15a)’nın
indeksi 1 olarak alınır (Erdogan,1978). (15a)’nın çözümü
p1 ( r2 )  g1 ( r )(1  r ) (1  r ) 

(17)

olarak aranır. Burada
 H10  IH11 
 H10  IH11 
1
(18)
 
ln 
ln 
 ,
 1
2 I  H10  IH11 
2 I  H10  IH11 
olarak tanımlıdır. Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonu (Krenk, 1973) kullanıldığında
(15a) ve (16a) aşağıdaki hale gelir:



1

N

W
i 1

N

i

g1 ( ri )

H11
1 ab
ba
 (
sk 
),
ri  sk R 2
2

k  1, 2...N  1

(19a)

ba N N
1
Wi g1 (ri )  P

2 i 1


(19b)

Burada ri , sk ve Wi N aşağıdaki gibi tanımlıdır:

Wi N  

PN( , ) (ri )  0

i  1,2,......., N

(20a)

PN( 1 ,  ) (sk )  0

k  1, 2,......., N  1

(20b)

1 2 N     ( N    1)( N    1)
2( ,  )
'
( N      1)
 ( N  1)!
PN( ,  ) (ri ) PN(1,  ) (ri )

(20c)

(19) denklemleri N  2 tane bilinmeyen olan g1 (r2i ) , a ve b değerlerini bumak için
N  2 tane denklem verir. İterasyon ile bu bilinmeyenler elde edilir. Bu bilinmeyenler elde
edildikten sonra (15b) ve (15c) yardımıyla p2 ( x) ve p3 ( x) elde edilir.
SAYISAL SONUÇLAR
Yarım düzlemin malzemesi piezoelektrik baryum titanyum oksit BaTiO3 ve piezomanyetik
kobalt demir oksit CoFe2O4 birleşimi olarak seçilmiştir. BaTiO3- CoFe2O4 malzeme
özellikleri aşağıdaki gibidir:
C11  226 x109 GPa , C13  124 x109 GPa , C33  216 x109 GPa , C44  44 x109 GPa
e31  2.2 C / m 2 , e33  9.3 C / m 2 , e15  5.8 C / m 2 , 11  5.64 C 2 / ( Nm 2 ) , 33  6.35 C 2 / ( Nm 2 )

h31  290.2 N / ( Am) , h33  350 N / ( Am) , h15  275 N / ( Am)
d11  5.367 x1012 Ns / (VC ) , d33  2737.5 x1012 Ns / (VC )
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11  2.97 x10 4 Ns 2 / C 2 , 33  0.835 x104 Ns 2 / C 2
Sürtünme olmadığında temas gerilmesi, normal gerilme  x (x, 0) , elektrik yer değiştirme ve
manyetik indüksiyon dağılımı simetrik olmaktadır. Sürtünmenin temas gerilmesi, elektrik yer
değiştirme ve manyetik indüksiyon üzerindeki etkisi ihmal edilebilecek derecede azdır.
 x (x, 0) normal gerilmesi sürtünmeden ciddi anlamda etkilenmektedir. Sürtünmesiz durumda
temas bölgesi dışında  x (x, 0) gerilmesi oluşmazken, sürtünmeyle beraber temasın sağ
tarafında çekme gerilmesi sol tarafında ise basınç gerilmesi meydana gelmektedir. Elektrik
yükü ve manyetik yük nedeniyle  x (x, 0) normal gerilmesi temas uçlarında sonsuza
gitmektedir.

Şekil 2. Sürtünme katsayısı  ile temas gerilmesinin  z ( x, 0) ,  x ( x, 0) normal gerilmesinin,
elektrik yer değiştirmenin Dz ( x, 0) ve manyetik indüksiyonun Bz ( x, 0) değişimi.

( R  0.01m, c  0.5, P  2 x103 N/ m, T  105 C/ m, J  103 N/ A)
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Zımba hızının c temas gerilmesi, normal gerilme  x (x, 0) , elektrik yer değiştirme ve
manyetik indüksiyon dağılımına etkisi Şekil 3’de verilmiştir. Zımbanın sabit hızı ne kadar
büyük olursa temas uzunluğu da o oranda artmakta, buna bağlı olarak temas gerilmesinin en
büyük değeri azalmaktadır. Hızın belli bir değerine kadar temas bölgesinde  x (x, 0) gerilmesi
çekme olarak artarken daha büyük hızlarda basınç olarak artmaktadır. Yine temas bölgesinde
elektrik yer değiştirme ve manyetik indüksiyon değerleri zımba hızlandıkça azalmaktadır.
Şekil 4’de mekanik yük P ile temas gerilmesinin, normal gerilmenin  x (x, 0) , elektrik
yer değiştirmenin ve manyetik indüksiyonun değişimi verilmiştir. Diğer parametrelerden
farklı olarak mekanik yük arttığında hem temas uzunluğu hem de temas gerilmesinin en
büyük değeri artmaktadır. Diğer taraftan elektrik yer değiştirme ve manyetik indüksiyonun
büyüklüğü mekanik yük arttıkça temas bölgesinde azalmaktadır. Mekanik yük arttıkça temas
bölgesinde  x (x, 0) gerilmesi çekmeden basınca geçmektedir.

Şekil 3. Hız parametresi c ile temas gerilmesinin  z ( x, 0) ,  x ( x, 0) normal gerilmesinin,
elektrik yer değiştirmenin Dz ( x, 0) ve manyetik indüksiyonun Bz ( x, 0) değişimi.

(a  0.02 m,   0.3, P  1x106 N/ m, T  103 C/ m, J  102 N/ A)
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Şekil 4. Mekanik yük P ile temas gerilmesinin  z ( x, 0) ,  x ( x, 0) normal gerilmesinin,
elektrik yer değiştirmenin Dz ( x, 0) ve manyetik indüksiyonun Bz ( x, 0) değişimi.

( R  0.01m,   0.3, c  0.5, T  105 C/ m, J  103 N/ A)

SONUÇLAR
Bu çalışmada elektromanyetik özelliğe sahip homojen ve enine izotrop yarım düzlemin temas
problemi, elastisite teorisi ve integral dönüşüm teknikleri yardımıyla analitik olarak
incelenmiştir. Çalışmadan çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1- Sürtünmenin temas gerilmesi, elektrik yer değiştirme ve manyetik indüksiyon dağılımına
etkisi az olmakla beraber  x (x, 0) normal gerilmesine etkisi büyüktür.
2- Temas gerilmesi temas uçlarında sıfıra giderken,  x (x, 0) normal gerilmesi, elektrik yer
değiştirme ve manyetik indüksiyon sonsuza gitmektedir.
3- Zımba hızı arttığında temas gerilmesi, elektrik yer değiştirme ve manyetik indüksiyon
temas bölgesinde azalmaktadır.
4- Mekanik yük arttığında hem temas uzunluğu hem de temas gerilmesinin en büyük değeri
artmaktadır.
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MAGNUS ETKİSİYLE ÇALIŞAN YALPA ÖNLEYİCİ BİR SİSTEMİN
İNCELENMESİ
Deniz Öztürk
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
ABSTRACT
A cylindrical anti-rolling system that relies on the Magnus effect is presented. The performance
of the system is investigated through the obtained reductions of the rolling amplitude and
vertical acceleration for a selected ship model, where the rotor angular speed is adopted as the
varying parameter. The hydrodynamic simulations of the ship and the rotor are independently
performed by applying the computational fluid dynamics. Analyses include the bare hull model
and the rotor-ship model, on which the restoring moments computed from the cylinder analyses
are applied.
Keywords: Anti-rolling, Magnus effect, Computational fluid dynamics
ÖZET
Magnus etkisinden yararlanan dairesel kesitli silindirik bir yalpa sönümleyici sistem ele
alınmış, sistemin performansı, seçilen bir gemi modelinde yalpa hareketinin ve dikey
ivmelenmelerin azaltılması üzerinden ve sistem davranışını belirleyen parametrelerden biri olan
rotor devri etkisi dikkate alınarak incelenmiştir. Gemi ve rotor hidrodinamik analizleri,
hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemlerinin bir gemi formuna uygulanmasıyla
yürütülmüştür. Hesaplamalar, çıplak gemi modeli ile silindirlerden kaynaklanan düzeltici
momentlerin uygulandığı birbirinden bağımsız vakaları içermektedir.
Anahtar kelimeler: Yalpa sönümleme, Magnus etkisi, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
GİRİŞ
Gemi ve deniz yapılarında gerçekleşen yalpa hareketi ve düşey ivmelenmeler, yolcuların
seyahat sırasında hareket hastalığı belirtileri göstermelerine yol açabilmekte veya çalışma
şartlarını ağırlaştırarak personeli hata yapmaya daha açık hale getirebilmektedir. Söz konusu
yalpa hareketini kontrol altına almak için yalpa sönümleme sistemlerinin kullanıldığı
bilinmektedir. Bu çalışmada, alternatif bir model olarak, Magnus etkisinden yararlanan dairesel
kesitli silindirik bir yalpa sönümleyici sistem araştırılmıştır.
Magnus etkisi, ya da Magnus kuvveti, bir akışkan içerisinde dönen dairesel kesitli bir hacmin
dönüşüyle ilişkili simetrik olmayan akış profilinin meydana getirdiği kaldırma kuvvetine
verilen isimdir [1]. Magnus etkisini kullanan ticari ürünlerin sayısı, hem havacılık hem de
denizcilik sektöründe, benzer işleve sahip ancak farklı prensiplerle çalışan sistemlere göre
oldukça azdır [2–4].
Magnus etkisinden faydalanarak yalpa genliklerini azaltan rotor sistemler, yalpa sönümleyici
olarak sıklıkla kullanılan finlere alternatif olarak düşünülebilir. Fiziksel olarak Magnus
rotorları, dairesel kesitli silindirlerden oluşmakta ve tekne karinasına, su hattının altına monte
edilmektedir. Aktif olmadığı durumlarda fazladan gemi direnci oluşturarak hız kaybına sebep
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olmamaları için, tekne yüzeyine paralel olacak biçimde katlanabilirler; yüzeydeki bir yuvaya
yerleşebildikleri gibi açıkta da durabilmektedirler. Tekne geometrisine uygun olarak farklı
şekillerdesistem serbest su yüzeyine paralel veya açılı durumdakonumlandırılmaları
mümkündür. Gerçek zamanlı kontrol sistemleri vasıtasıyla, rotorların devri, dönüş yönü ve
salınım hareketi, rotorun üzerine gelen akışın yönü ve hızı ile tekne yalpa yönüne göre
düzenlenebilmektedir. Yalpa önleyici sistemde kullanılan rotorun fiziksel davranışı Şekil 1’de
ele alınmıştır. Saat yönünde dönen bir silindir ve silindire doğru Şekil 1(a)’daki gibi gelen
serbest akışın olduğu durumda, akışkan hızı silindirin üstünde hızlanmakta, altında ise
yavaşlamaktadır. Üst tarafta hızın artmasıyla basınç azalırken, alt tarafta hızın azalması basıncı
arttırmakta ve oluşan basınç farkından dolayı silindir yukarı yönde bir kuvvete maruz
kalmaktadır. Şekil 1(b)’de ise saat yönünün tersine dönen silindir için durum gösterilmiştir.
Silindirin alt ve üst yüzeyleri arasındaki basınç farkı Magnus kuvvetinin kaynağıdır.

Şekil 1. Magnus kuvveti (a) Saat yönünde dönüş, (b) Saat yönünün tersine dönüş.
Bu çalışmadaki hesaplamalar, Reynolds sayısının kritik olduğu rejimde yürütülmüş ve benzer
silindir vakalarının literatürde kısıtlı sayıda olduğu görülmüştür. Reynolds sayısını 500,000 ve
5,000,000 alarak sırasıyla kritik ve kritik-üstü rejimde k- türbülans modelini iki-boyutlu
dairesel bir kesite uygulayan Karabelas vd. [5], hız oranınındönüş hızının serbest akış hızına
oranıetkisinin yüksek Reynolds sayılarındaki türbülanslı akış profilinde laminer akıştan daha
farklı şekilde olduğu belirlemiş, ayrıca hız oranındaki artış ile kaldırma kuvvetinin lineer olarak
arttığını, sürüklenme kuvvetinin ise önce artıp, ardından düşüşe geçtiğini gözlemişlerdir.
Çalışma kapsamında, Magnus etkisiyle çalışan yalpa sönümleyici bir sistemin performansı,
rotor devri ana parametre alınarak, yalpa genlik, hız ve ivme karakteristiklerinin çıplak gemi
değerleriyle karşılaştırılmasıyla değerlendirilmiştir. İki-serbestlik dereceli gemi hareketleri ve
rotorun hidrodinamik davranışı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemleriyle incelenmiş, iki
boyutlu rotor analizleriyle belirlenen kuvvet katsayıları, tekne üzerine harici momentler olarak
etkitilmiştir. Kullanılan gemi modeli, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Ata Nutku
Deney Laboratuvarı’nda direnç ve sevk deneyleri gerçekleştirilen bir formdur.
HESAPLAMALI ÇALIŞMA
Akış problemi, daimi ve zamana bağlı Reynolds-Ortalaması-Alınmış-Navier-Stokes
denklemlerinin, seçilen türbülans modeliyle (SST k-ω) ve ilişkili türbülans taşınım denklemleri
ile birlikte çözülmesiyle ele alınmıştır. İlgili kısmi diferansiyel denklemler sonlu hacim yöntemi
ile sayısal olarak ve ayrık algoritma kullanılarak çözülmüştür [6]. Basınç ve hız alanları
arasındaki bağlantı SIMPLE temelli basınç-düzeltme tekniği [7] ile sağlanmıştır. RANS ve
türbülans taşınım denklemlerinde yer alan konvektif terimlerin uzaysal ayrıklaştırılması ikinci
dereceden çözüm şeması ile yapılmıştır.
İki-Boyutlu Dönen Silindir Analizi
Literatürde yer alan dönen dairesel silindir araştırmaları, akışta ortaya çıkan kararsızlık ile
silindirin dairesel hızının serbest akış hızına oranı (U0/U∞) arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Serbest akış hızının 3 m/s seçildiği ortamda rotor devri için beş farklı değer
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seçilmiş, iki-boyutlu silindir etrafındaki akış ve elde edilen kaldırma katsayıları incelenmiştir.
Hız oranı α=2, 4, 6 ve 8 için hesaplamalardan elde edilen kaldırma kuvveti katsayıları, [5]
sonuçları ile Re = 1.0E+6 (L = 2 m, D = 0.4 m) için karşılaştırılmıştır. Doğrulama analizinin
ardından, SST k-ω türbülans modelinin kullanıldığı iki-boyutlu silindir simülasyonlarına
geçilmiştir.
D silindir çapı için, XY düzlemindeki çözüm bölgesinin boyutları, silindir merkezinden çıkış
yüzeyine 32D, giriş yüzeyine 20D ve yanal yüzeylere 13.2D olacak şekilde belirlenmiştir. Giriş
sınır koşulu hız girişi, çıkış sınır koşulu basınç çıkışı, yanal sınırlar duvar tipinde girilmiştir.
HAD yazılımlarında yapıya dönüş hızı tanımlamanın birden çok yöntemi olduğu bilinse de, ikiboyutlu silindir çalışmasında duvar yüzeyi üzerine doğrudan teğetsel hız girilmiştir.
İki-boyutlu silindir vakalarında ağ örgüsü, HAD paket programının bünyesinde bulunan ikiboyutlu otomatik ağ örme aracı ile oluşturulmuştur. Duvar cidarında ortogonal prizmatik
hücreler oluşturmak için prizma tabakası ağ modeli kullanılmıştır. Prizma ağ tabakası, gerek
duvar üzerindeki kuvvetlerin gerekse sınır tabaka bölgesinde gerçekleşen akım ayrılması gibi
akış özelliklerinin kestirimi için kritik öneme sahiptir. Bu akış özelliklerinin doğru tahmin
edilmesi, kaymaz duvar üzerinde hız ve basınç gradyanlarının çözülebilmesine bağlıdır. Sınır
tabakada ağ örgüsü oluşturma aşamasında ise, y   1 olacak şekilde prizma tabakası sayısı, ilk
yükseklik ve toplam kalınlık özellikleri girilmiştir.
Rotor-Gemi Sistemi Analizi
Gemi, yalpa hareketini tetiklenecek şekilde Stokes dalgasına 90 derecelik bir açıda
konumlandırılmış, dalganın sönümlenebilmesi için, söz konusu giriş yüzeyinin karşısında yer
alan çıkış bölgesine sönüm boyu tanımlanmıştır. Öte yandan, serbest yüzeyin altında kalacak
şekilde gemi karinasına monte edilmesi gereken rotorların baş-kıç yönündeki salınım hareketini
yapmadığı, yani karinaya sabit ve dik konumda yerleştirildiği varsayılmıştır. Bu kabul
doğrultusunda, Magnus kuvvetinin silindir tarafından üretilebilmesi için gereken akış hızı,
gemiye 3 m/s ilerleme hızı tanımlanarak sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle, rotorlar hem yandan
gelen dalga sistemine hem de ilerleme hızının doğrultusuna dik şekilde yerleştirilmiştir. Burada
unutulmaması gereken ise bu iki özelliğin giriş sınırlarının da birbirine dik olduğudur. Şekil 2
(a)’da görüldüğü gibi, Stokes dalgası pozitif x yönünden, akış hızı ise pozitif y yönünden
gelecek şekilde kurulum yapılmıştır; çözüm bölgesinde dört hız girişi ve iki basınç çıkışı
mevcuttur.
Hesaplama bölgesi kurulurken, overset ağ yapısı özelliğinden faydalanılmış ve bu sayede
geminin iki-serbestlik dereceli hareketi modellenebilmiştir. Genel olarak sistem, overset
bölgesi ve tank bölgesi olmak üzere iki parçaya ayrılmıştır.
Dalga parametrelerinin tespitinde ilk olarak dalga boyu, gemi boyunun yaklaşık 1.5 katı olmak
üzere 50 metre seçilmiş ve dalga dikliği 1/64 olarak kabul edilmiştir (Çizelge 1). Su derinliği
ise gemi boyunun 2.5 katı alınarak hesaplanmıştır. H dalga yüksekliği, λ dalga boyu ve d su
derinliği olmak üzere, Ursell sayısının (𝑈 = 𝐻𝜆 /𝑑 ) 30’dan küçük bir değer alması,
parametrelerin Stokes dalgası için uygun olduğuna işaret etmektedir [8].
Çizelge 1. Yalpa analizinde kullanılan dalganın karakteristik boyutları.
Dalga
yüksekliği
H
m
0.781

Dalga
boyu
λ
m
50

Karşılaşma
periyodu
Te
s
5.652

Karşılaşma
frekansı
fe
Hz
0.177

Dalga
dikliği
H/ λ
–
1/64

Su
derinliği
d
m
85.25

Sönüm
boyu
xd
m
62.5

d/gT2

H/gT2

–
–
0.272

–
–
0.0025

Her iki basınç çıkışı yüzeyinden itibaren dalga sönüm boyu, dalga boyunun 1.25 katı olarak
62.5 metre değerindedir. Bu şekilde, dalga yansıma etkilerinden minimum derecede
etkilenilmesi hedeflenmiştir [9]. Diğer yanda, ikinci basınç çıkışına yakın bölgede ağ boyutları
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iyice büyütülerek, hem yansıma kaynaklı hataların çoğalmasının hem de hesaplama süresinin
gereğinden fazla artmasının önüne geçilmiştir.
Çalışmada rotor-gemi sistemindeki üç-boyutlu akış karakteristikleri dikkate alınmamıştır.
Bunun sebebi, Magnus momentinin gemi dönme merkezine harici bir etki olarak tanımlanması,
yani rotorların fiziksel olarak yerleştirilmemesidir. Üç-boyutlu simülasyonların, gemi
hareketleri ve rotorların dönüşü aynı çözüm ortamı içerisinde ve ilişkili olacak şekilde
kurulmasının, gereken modelleme zamanı ve hesaplama kaynakları bakımından bir hayli
talepkâr olacağı da açıktır.
(a)

(b)

Şekil 2. Rotor-gemi sisteminde (a) çözüm bölgesinin sınır koşulları, (b) dalga formu ve ağ
örgüsü detayı.
DEĞERLENDİRME
Bu bölümde, saat yönünün tersine dönen iki-boyutlu silindire ait akış topolojileri incelenmiş ve
çıplak gemi vakası (H078L50) ile rotor-gemi sistemi vakaları karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiştir. Uygulanan vaka kodlama sistemi hem silindirler, hem de gemi-rotor sistemi
için aynıdır. Örnek olarak V3D040N300, 3 m/s sabit serbest akış hızında yürütülen, 40 cm çapa
sahip ve dakikada 300 devirle dönen bir rotorun yer aldığı bir analizi temsil etmektedir. Silindir
vakaları, çapa bağlı Reynolds sayısının 1.01E+06 değerini almasıyla birlikte, dönen silindir
literatürünün kısıtlı ilgi gösterdiği kritik rejimde kalmıştır. Yalpa analizlerinden elde edilen
bulgular ise, literatürde benzer bir deneysel veya sayısal çalışma bulunmadığından bağıl olarak
karşılaştırılmıştır.
İki-Boyutlu Dönen Silindir Sonuçları
Öncelikle, iki-boyutlu silindir analizlerinden elde edilen kaldırma kuvveti değerlerinin
literatürde var olan sonuçlarla uyumu incelenmiştir. Doğrulama çalışması için, hem Reynolds
sayısının çok yakın olması, hem de benzer boyutsuz dönüş oranlarına sahip olması nedeniyle
[5] referans alınmıştır. Yürütülen HAD analizleri, hesaplama bölgesinin özellikleri (çıkış
sınırının 32D mesafesine karşılık 100D kadar uzaklıkta olması) ve kullanılan türbülans modeli
(SST türbülans modeline karşılık k-modeli) bakımından referans çalışmadan farklılık
göstermektedir. URANS yaklaşımının silindirin üç-boyutluluk etkisinden doğan geçişleri ve
geniş çaplı türbülanslı hareketleri yakalama yeterliliği literatürde tartışılan bir konu olsa da,
Şekil 3(c)’de görülebileceği gibi, kaldırma kuvveti için çalışma kapsamında yürütülen
uygulamaları oldukça başarılı sonuçlar vermiştir1.

1

Aynı başarının, gemi üzerindeki etkisi bu çalışmada ihmal edilen sürüklenme kuvveti için tekrarlanamadığını
ayrıca belirtmek gerekir.
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(c)

Şekil 3. Sabit rotor çapı için rotor devrine bağlı (a) kaldırma katsayısı, (b) Magnus momenti
değişimleri ve hız oranına bağlı (c) kaldırma katsayısı, (d) Magnus momenti değişimleri.
Referans çalışma ile nitel kapsamda akım hatları üzerinden de kıyaslama yapılmıştır. Şekil
4(b)’deki A, B, C ve D noktaları durma noktalarıdır [5]. B, silindir yüzeyine oldukça yakınken,
A, silindirin geri bölgesinde, C ise iz bölgesindeki girdaplara yakın yerde konumlanmıştır. α=2
durumunda emme tarafında, yaklaşık olarak ɸ=180° ve ɸ=150° konumlarında, iki girdap
yapısının oluştuğu görülebilir. Burada açısal konum (ɸ) için silindir merkez yatay ekseninin sol
tarafı referans alınmıştır. Boyutsuz hız oranı arttıkça (α=3) bir girdap kaybolmuş, daha yüksek
oranlarda ise hem akış yukarı doğru sapmış, hem de ikinci girdap yok olmuştur. Öte yandan, A
ve B noktalarının birbirine yaklaştığı ve belirli bir noktadan sonra birleşerek, yeni bir durma
noktası oluşturdukları (D) görülebilir. D noktası da, boyutsuz hız oranı arttıkça silindir
yüzeyinden uzaklaşma eğilimindedir. Hesaplamalı çalışmadan elde edilen akım hatlarının
literatürde verilen benzeriyle uyumundan, SST modelinin başarılı olduğu söylenebilir2.

Şekil 4. V3D040 vakaları (Re=1.01E+06) akım hatları (a) Mevcut çalışma, (b) Referans
çalışma [5].

2

İdeal olarak, durma noktaları, basınç ve hız dağılımları incelenerek hassas bir şekilde tespiti edilmelidir; burada
sadece nitel bir karşılaştırmayla yetinilmiştir.
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Kaldırma katsayısı ve Magnus momentinin devirle olan ilişkilerinin sunulduğu Şekil 3,
parametreler (devir ve hız oranı) ile her iki büyüklük arasındaki doğrusal ilişkiye işaret
etmektedir. Kaldırma katsayısı, 𝐶 = 𝐹 /0.5𝜌𝐷𝑉 ile hesaplanmaktadır. Burada, D rotor
çapını3, ρ akışkan yoğunluğunu, V serbest akış hızını, FL kaldırma kuvvetini temsil etmektedir.
Şekil 3(a) ve 3(b)’de sabit çap için devirdeki artışın kaldırma katsayısını, dolayısıyla moment
değerini, artırdığı görülebilir. Şekil 3(c) ve 3(d)’de, kaldırma katsayısı ve Magnus momentinin
değişimi bu kez α hız oranına bağlı olarak verilmiştir. Silindirin çizgisel hızı 𝑈 = (2𝜋⁄60)𝑟𝑁
ile belirlenir; N ve r, silindirin sırasıyla devri (rpm) ve yarıçapıdır.
Rotorların zıt yönlü dönüşünden kaynaklanan kuvvetlerin aksi doğrultularda etki etmesi ile
pratikte gemi üzerine iki kat kuvvet uygulanmaktadır. Bu değerin ve moment kolu olarak
silindir hacim merkezi ile gemi dönme merkezi arasındaki mesafenin (4.82 m) hesaba
katılmasıyla zorlayıcı moment değerlerine ulaşılmıştır.
Rotor-Gemi Sistemi Sonuçları
Bu bölümde, silindirik yalpa sönümleyici sistemin, farklı rotor devirleri için iki-serbestlik
dereceli geminin hareketleri üzerindeki etkileri sunulmuştur. Simülasyonlardan elde edilen
yalpa genliklerinin H078L50 vakasına ait genlik değeriyle karşılaştırıldığı Çizelge 2, yalpa
önleyici sistemin %19 ile %50 arasında değişen bir azalma sağladığına işaret etmektedir.
Çizelge 2. Yalpa açısının bağıl karşılaştırması.
Vaka kodu
H078L50
V3D040N300
V3D040N600
V3D040N900
V3D040N1200
V3D040N1500

Mutlak maksimum
yalpa açısı (°)
4.63
3.97
3.49
3.38
2.86
2.17

Yalpa RMS değeri(°)

Mutlak bağıl fark (%)

2.19
1.77
1.61
1.56
1.35
1.10

19
27
29
38
50

Yalpa açısı, yalpa açısal hızı, yalpa ivmesi, dalıp-çıkma miktarı ve dalıp-çıkma ivmesindeki
değişimler Şekil 5 ve 6’da gösterilmiştir. Tüm gemi vakalarında simülasyon süreleri, hareketin
beş devir süreceği şekilde ayarlanmıştır. Ayrıca, negatif ve pozitif bölgeler, geminin sırasıyla
iskele ve sancak yönüne doğru yatışını temsil etmektedir.
Şekil 5(a)’da, sabit rotor çapı için devirdeki değişimlerin yalpa açısı üzerindeki etkileri
sunulmuştur. Magnus etkisi kaynaklı engelleyici momentin, geminin yalpa hareketini, üçüncü
devir hariç tutulursa, genel olarak zayıflattığını görülmektedir. İstisnai davranışın sergilendiği
üçüncü devirde ise, rotor-gemi sistemi tüm vakalarda çıplak gemiye (H078L50) nazaran daha
büyük genliklere sahiptir. H078L50 analizinin yaklaşık 20. saniyesinde geminin iskele
yönündeki hareketini tamamladığı (yaklaşık -2.45 derecede), aksi yöndeki hareketini sancak
tarafına geçmeden 23. saniyede (yaklaşık -0.05 derece) sonlandırdığı ve tekrar iskele yönüne
döndüğü görülmektedir. Gerek bu davranışın varlığı, gerekse yalpa sönümleyici momentin
etkinliğine rağmen rotor-gemi sistemlerinde çıplak gemiye kıyasla gözlenen daha büyük genlik
değerleri, hareket problemininhem geminin dinamik karakteri, hem de harekete yol açan
etkiler bakımındanlineer olmayan doğasının bu türden geçici ve kaotik davranışlara izin
vermesi bakımından şaşırtıcı değildir.
Yalpa açısal hızına ait sonuçların verildiği Şekil 5(b)’de, sol düşey eksen rotor-gemi sistemi
analizlerinden elde edilen yalpa açısal hızlarını, sağ düşey eksen ise H078L50 vakasının 0.1
ölçek faktörü ile verilen yalpa açısal hızlarını ifade etmektedir. Grafiklerde dikkat çeken ilk
unsur, H078L50 vakası ile geri kalan tüm vakalar arasında yaklaşık 180 derecelik bir faz
3

Rotor tarafından gemiye uygulanacak Magnus kuvvetleri, iki-boyutlu silindir çalışmasından elde edilen boyutsuz
katsayılarda yanal izdüşüm alanı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
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farkının olmasıdır. Beklendiği gibi, rotor devrindeki artış, yalpa açısal hızını azaltmaktadır,
kayda değer bir şekilde; çıplak gemi için 0.5 rad/s civarına ulaşan en büyük değerler, rotor
sisteminin eklenmesiyle 0.05 rad/s değerlerine kadar düşmüştür.
Özellikle yolcu konforu için önemli bir parametre olan yalpa ivmesi sonuçları Şekil 5(c)’de
verilmiştir. Fin sistemleri, jiroskop veya çalışmada incelenen rotor sistemi gibi yalpa azaltıcı
sistemlerin diğer bir temel amacı da ivme karakteristiklerini düşürmektir. Yalpanın ciddi
ölçülerde azaltılması her zaman yeterli değildir; geminin düşük genliklerde olsa dahi ilgili
hareketi yüksek ivmelerle gerçekleştirmesi, yolcu ve mürettebatı olumsuz biçimde etkiler.
Yalpa ivmesi eğrilerinde, ilk iki devirler için yalpa ivmesi azaltılmışken, yukarıda yalpa
açısında karşılaşıldığı gibi, bazı vakaların üçüncü ve dördüncü devirlerinin tepe bölgelerinde
yalpa ivmesinde artış söz konusudur. Ancak, bu artışı olumsuz bir gösterge olarak almak da
gereksizdir: analizlerdeki çevresel şartlara ve giriş koşullarına geminin verdiği cevap daima
düşük seviyelerde kalmıştır.

Şekil 5. Rotor devrinin etkisi (a) Yalpa açısı, (b) Yalpa açısal hızı, (c) Yalpa ivmesi.
Yalpa ile birlikte dalıp-çıkma hareketi de dikkate alınarak yürütülen iki-serbestlik dereceli
analizlerle, rotor sisteminin geminin dalıp-çıkma hareketine olan etkisi Şekil 6’da incelenmiştir.
Her iki eğriden de görülebileceği gibi, yalpa sistemini tanımlayan parametrenin, hatta sistemin
varlığının, gerek dalıp-çıkma hareketi, gerekse dalıp-çıkma ivmesi üzerinde önemli bir etkisi
bulunmamaktadır. 40 cm çapındaki silindirin 300 devirden daha hızlı döndüğü durumlar, 28.
saniyeden itibaren dalıp-çıkma miktarında az da olsa değişimlere sebep olmuştur. 1500 devirin,
yalpa ile ilgili olarak olumlu sonuç ürettiği yukarıda görülmüş olsa da, dalıp-çıkma hareketine
bariz bir etkisi yoktur. Rotor sisteminin dalıp-çıkma ivmesine etkisi önemsiz de olsa, değerlerin
yalpa ivmesine kıyasla çok daha yüksek olması, gemi dikey ivmelenmesiyle ilişkili hareket
hastalığı–ya da deniz tutmasıincelemelerinde, dalıp-çıkma hareketinin yalpa hareketine
kıyasla daha fazla belirleyici olacağına işaret etmektedir.
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Şekil 6. Rotor devrinin etkisi (a) Dalıp-çıkma miktarı, (b) Dalıp-çıkma ivmesi.
SONUÇLAR
Bu çalışmada Magnus etkisiyle faaliyet gösteren dairesel kesitli yalpa sönümleyici bir sistemin
bir motor yat üzerindeki performansı hesaplamalı olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında
iki-boyutlu dönen silindir ve iki-serbestlik dereceli gemi vakaları hesaplamalı akışkanlar
dinamiği uygulanarak çalışılmıştır. Kritik rejimde yürütülen incelemeler sonucunda, rotor
devrindeki artışın Magnus kuvvetini arttırdığı tespit edilmiştir. Öte yandan, devrin iz
bölgesindeki girdap topolojisini büyük ölçüde etkilediği ortaya çıkmıştır. Üç-boyutlu
simülasyonlar çıplak gemi vakası ve Magnus momentinin etkitildiği rotor-gemi sistemi
vakalarını kapsamaktadıriki boyutlu dönen silindir akış analizleriyle belirlenen kuvvetler,
Magnus kuvvetini temsilen gemiye uygulanmıştır. Sonuç olarak, iki-serbestlik derecesinde 5
tam devir süren analizler, çıplak gemi vakasıyla kıyaslandığında ortalama yalpa açısının, %19
ile %50 arasında orantılı olarak azaldığını ortaya koymuştur.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
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DENİZALTI YAPILARINDA AKIŞ VE TİTREŞİM KAYNAKLI GÜRÜLTÜ
YAYILIMININ SAYISAL KESTİRİMİ
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ABSTRACT
A numerical solution approach is presented for the computation of noise radiation from an
underwater structure, e.g. submarine. The method is capable of considering noise components
due to the hydrodynamic form and structural vibrations. The flow field about the submarine is
predicted by using the computational fluid dynamics and the flow noise is obtained from the
solution of FWH integral equation. Moreover, the noise due to the vibration of the structure
excited by the hydrodynamic pressure forces acting on the hull surfaceis computed through a
coupled finite element-boundary element analysis. The proposed approach is applied on a
submarine model (DARPA-SUBOFF) and the spectral variations of noise components for
selected locations are presented.
Keywords: Vibro-acoustics, Submarine acoustics, Computational fluid dynamics, Fluidstructure interaction
ÖZET
Bir denizaltı yapısının hidrodinamik formuna ve türbülanslı akış kaynaklı zorlamaların neden
olduğu titreşimine bağlı gürültü yayılımının belirlenmesi için bir çözüm yaklaşımı ortaya
konulmuştur. Bu kapsamda, denizaltı etrafındaki akış alanının kestirimi için hesaplamalı
akışkanlar dinamiğinden yararlanılarak, akış gürültüsü FWH integral denklemi çözülerek
belirlenmiş ve tekne yüzeyine etkiyen hidrodinamik basınç kuvvetlerinin zorlaması altındaki
denizaltı yapısının titreşim hareketlerinden kaynaklanan gürültü için birleşik bir sonlu
eleman-sınır eleman analizi yürütülmüştür. Önerilen çözüm yönteminin uygulaması olarak,
bir denizaltı modeli (DARPA-SUBOFF) çalışılmış, gürültü bileşenleri seçilen konumlar için
frekansa bağlı olarak sunulmuştur
Anahtar kelimeler: Vibro-akustik, Denizaltı akustiği, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği,
Akışkan-yapı etkileşimi
GİRİŞ
Bir denizaltıdan yayılan sesin kontrolü, yapıyla ilişkili ses üretici etkilerin tanımlanmasını ve
her bir etkinin neden olduğu ses unsurlarının saptanmasını gerektirir. Hidrodinamik, yapısal,
mekanik, vs. bakımlardan denizaltının davranışını belirleyen çok sayıda etkenin yapının
akustik karakteristikleri üzerindeki etkilerinin incelenerek gürültü azaltıcı değişikliklerin
denenebileceği bir analiz ortamı, denizaltı yapısının tasarım safhasını önemli ölçüde destekler.
Bir denizaltının yaydığı dış gürültü üç grup altında incelenebilir: Hidrodinamik gürültü,
pervane gürültüsü ve titreşim gürültüsü [1]. Hidrodinamik gürültü, çoğu durumda denizaltı
yüzeyi üzerinden yayılan geniş bant türbülanslı akış gürültüsüne karşılık gelir. Pervane
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gürültüsü, denizaltı teknesi ve kontrol yüzeylerindeki asimetri sebebiyle pervanenin düzgün
olmayan bir iz içinde çalışmasının neden olduğu tonal gürültü ve iz bölgesindeki ve kanatlar
üzerindeki türbülanslı akış kaynaklı geniş bant gürültüden oluşur. Diğer yanda, pervane
kuvvetlerinin zorladığı tekne-pervane-şaft sisteminin titreşimi de gürültü yayılımına yol açar.
Pervane kaynaklı akış ve hidrodinamik akış tekneyi zorlayan unsurlar olarak da davranırlar;
tekne üzerinde oluşturdukları basınç yapıyı titreştirerek bir gürültü kaynağı haline getirir.
Denizaltı kaynaklı akustik yayılım için geliştirilen çözüm modellerinin önemli bir kısmında
pervane ve teknenin oluşturduğu sistem üzerinde durulmuş, genellikle basitleştirilmiş
modeller altında ve düşük frekans bölgesi için, pervane kuvvetlerinin şaft ve yataklar
üzerinden tekneye aktarımı, temsili pervane kuvvetleriyle tahrik edilen tekneden gürültü
yayılımı veya pervane, şaft ve teknenin modal karakterlerinin dinamik ve akustik cevaba olan
katkıları gibi problemlere odaklanılmıştır. Merz vd. [2], pervane kuvvetleri tarafından
zorlanan eksenel simetrik forma sahip bir denizaltıdan kaynaklanan gürültünün tespiti için
düşük frekans bölgesinde geçerli sayısal bir model önermişlerdir. Pervaneden gelen etkiler,
dinamik davranışı sonlu eleman yöntemi ile belirlenen yapıya hem şaft hem de akışkan ortamı
üzerinden iletilmiş, titreşen yapıdan yayılan gürültünün tespiti için sınır eleman yöntemini
uygulamıştır. Wei vd. [3], denizaltı ve pervane sisteminin oluşturduğu akışı RANS
denklemleriyle elde ederek, pervane tarafından denizaltıya uygulanan itme kuvveti ve
burulma momentini hesaplamış ve bu etkiler altındaki titreşen yapıdan yayılan gürültüyü sınır
eleman yöntemi ile belirlemişlerdir. Pervane, şaft ve denizaltı teknesinin oluşturduğu elastik
sistemin akustik cevabını sayısal ve deneysel olarak araştıran Li vd. [4], sonlu eleman ve sınır
eleman yöntemlerini, sırasıyla yapısal ve akustik davranışları tanımlamak için kullanmışlardır.
Pervane, şaft ve tekne arasındaki etkileşime odaklanan Qi vd. [5], sistemin birim yük altındaki
davranışını üç-boyutlu sono-elastisite teorisi ile incelemişlerdir.
Bu çalışmada denizaltı kaynaklı akustik yayılımın belirli bileşenleriniyapı etrafındaki
türbülanslı akış ve akışın yapıda neden olduğu titreşimhedefleyen bir sayısal çözüm modeli
sunulmuştur. Akış gürültüsü, bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımıyla tekne
civarı için elde edilmiş olan zamana bağlı akış verisinin FWH denkleminde kullanılmasıyla
belirlenmiş, titreşim gürültüsü kestirimi içinse, denizaltı hareketini ve akışkan-yapı
etkileşimini eş zamanlı olarak inceleyen birleşik bir sonlu eleman-sınır eleman analizi
yürütülmüştür. Önerilen yaklaşım bir denizaltı modeline (DARPA-SUBOFF) uygulanmıştır.
YÖNTEM
Akış Gürültüsü Kestirimi
Denizaltı etrafındaki basınç, hız ve türbülans dağılımlarının belirlendiği hidrodinamik
analizler için sıkıştırılamaz RANS denklemleri uygulanırken, gürültü analizleri için zamana
bağlı RANS denklemleri kullanılmış, türbülans alanı ve Reynolds gerilmeleri k türbülans
modeli ile temsil edilmiştir. RANS ve türbülans taşıma denklemleri sonlu hacim yöntemiyle
ve basınç tabanlı sıralı algoritma uygulanarak çözülmüştür. Basınç ve hız eşleştirmesi için,
zamana bağlı çözümlerde hızlı yakınsama sağlayan SIMPLE basınç düzeltme tekniği
uygulanmıştır. Konvektif ve viskoz terimlerin uzaysal ayrıklaştırmaları için, sırasıyla ikinci
mertebe akış yönü şeması ve ikinci mertebe merkezi farklar şeması, zamana bağlı
ayrıklaştırmalar içinse ikinci mertebeden kapalı şema uygulanmıştır. Yakınsama kontrolü için,
ölçeklenmiş artık değerlerin yanı sıra, akış alanındaki hız ve basınç gibi temel değişkenlerin
her zaman adımındaki değişimi de incelenmiştir.
Denizaltı sisteminin akış gürültüsü, HAD ile tekne civarı için elde edilmiş olan zamana bağlı
akış verisinin FWH denkleminde [6] kullanılmasıyla hesaplanmıştır (hibrit yaklaşım).
Lighthill’in akustik benzerlik teorisini [7] temel alan FWH denklemi, lineer monopol ve dipol
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kaynakların yer aldığı yüzey integralleri ile lineer olmayan kuadrupol kaynağın yer aldığı bir
hacim integrali içermektedir. Akustik analizlerin düşük Mach sayısında gerçekleştirilmesiyle,
türbülans kaynaklı gürültüyü temsil eden kuadropol terim ihmal edilmiştir. Gürültü kaynağı
olarak tekne gövdesi ve takıntılar seçilmiştir.
Titreşim Gürültüsü Kestirimi
Akışkan ortamıyla etkileşim içinde olan bir yapının dinamik davranışı, eğer yapısal sönüm
akışkan varlığının açığa çıkardığı sönüm etkilerinin yanında ihmal edilebilecek seviyedeyse,
yapının sadece kütlesi ve rijitliği ile tanımlanabilir. Yapının bu iki özelliği, sonlu eleman kütle
ve rijitlik matrisleri olarak ayrıklaştırılmış formda ifade edilebilir. Titreşim kaynaklı gürültü
kestirimi için çalışmada önerilen yaklaşım, akışkan-yapı etkileşimi sonucunda ortaya çıkan
hidrodinamik kuvvetlerin ve bu karakteristik matrislerin, denizaltı hareket denkleminde bir
araya getirilmesine dayanmaktadır.
Sualtı akustiği kapsamında akışkan basıncındaki değişimler için geçerli bir davranış modeli
sunan klasik dalga denklemi, periyodik akustik alanlar için yerini, problemin frekans
bölgesinde ele alınmasına izin veren Helmholtz türünde bir denkleme bırakır. Akustik basınç
için Helmholtz denklemi, Green teoremi uygulanarak ve ilgili temel çözüm yardımıyla, basınç
dağılımı ve onun normal gradyanı cinsinden bir sınır integral denkleme dönüştürülebilir.
Denizaltı yapısının titreşiminden kaynaklanan gürültü yayılımı özelinde, söz konusu denklem
tekne yüzeyi üzerinde tanımlıdır. Tekne yüzeyi boyunca yapı ve akustik ortamın
davranışlarını ilişkilendiren sınır şartı ile sınır integral denklemdeki gradyan büyüklükler
yapısal hareketler cinsinden verilebilir. Yüzeyin sınır elemanlarla ayrıklaştırılması ve basınç
ve yer değiştirmelerin eleman düğüm noktalarındaki değerler cinsinden ifade edilmesiyle
birlikte, sınır integral denklem bir cebrik denklem sistemine karşılık gelir:
ne

ni

ne

ni

ck pk   pij  j G, n da   2    u.n ij  j G da
i 1 j 1

i 1 j 1 Si

Si

k  1,..., nn

(1)

Burada,  akustik basınç dalgasının frekansını (veya yapının tahrik frekansını), pij ve (u.n)ij, i.
elemanın j. düğüm noktası için sırasıyla basıncı ve u yer değiştirme vektörü ile n dış normal1
vektörün skaler çarpımını, nn ve ne tekne yüzeyi ayrıklaştırmasında kullanılan sırasıyla toplam
eleman ve toplam düğüm noktası sayılarını, ni bir elemanda yer alan düğüm noktası sayısını,
G  e ikr 4 r Helmholtz denklemi için Green fonksiyonunu, ck k. düğüm noktası için sınır
eleman serbest terimini,  şekil fonksiyonlarını,  akışkan yoğunluğunu, Si i. elemanın
alanını ve (),n ilgili büyüklüğün normal türevini ifade etmektedir. (1) eşitliği matris formda

Ru  H p  0

(2)

şeklinde yazılabilir. Burada,
ne

ni

ne

ni

H    j G, n da , R    nij  j G da
i 1 j 1 Si

i 1 j 1

(3)

Si

düğüm noktaları arasındaki sınır eleman ilişkilerini yüzey geometrisine bağlı olarak tanımlar.
Türbülanslı akış kaynaklı hidrodinamik basınç yükleri tarafından zorlanan denizaltı yapısının
hareket denklemi, frekans uzayında2 ayrıklaştırılmış olarak   2 M  K  Q  F ile verilebilir.
M ve K yapının sırasıyla kütlesi ve rijitliğini, Q her bir düğüm noktası için üçer adet öteleme
1

“Dış” akışkan alanından dışarıya doğruyu ifade etmektedir, dolayısıyla dış normal tekneden içeriye doğrudur.
Türbülanslı akışla ilişkili zamana bağlı basınç sinyali geniş bantta etkiyen frekansa bağlı basınç sinyallerine
dönüştürülebilir ve akışkan-yapı etkileşim problemi zaman uzayından frekans uzayına taşınabilir.
2
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ve dönme formundaki serbestlik derecelerini içeren yerdeğiştirme cevabını, F ise
hidrodinamik basınç kuvvetlerini temsil etmektedir. Düğüm noktalarının tekne yüzeyinde
(akışkan-yapı arayüzü) yer alanlar ve diğerleri olarak ikiye ayrılmasıyla yerdeğiştirme ve
kuvvet vektörleri Q = (u, q)T ve F = (f, 0)T şeklinde tanımlanabilir ve hareket denklemi

 2  Muu
 

M qu


Muq  K uu

M qq  K qu

K uq    u   f 


K qq    q   0 

(4)

ile verilebilir. Burada, kütle ve rijitlik matrisleri ilgili serbestlik dereceleriyle ilişkilendirilerek
ayrıştırılmıştır ve u yüzey düğüm noktalarının yer değiştirmelerine, q ise yüzey düğüm
noktalarının dönmelerine ve diğer düğüm noktalarının tüm serbestlik derecelerine işaret
etmektedir. Hidrodinamik basıncın tekne yüzeyine etkimesiyle kuvvet vektörü sadece u ile
ilişkili bileşenlerden oluşur. Basıncın, türbülanslı akış ve akışkan-yapı etkileşiminden
kaynaklanan iki bileşenliyapısı dikkate alındığında f,
ne

ni

f   nP da   n  p  p  da    pij  p ij   n j da  Sp  f
Sw

i 1 j 1

Sw

(5)

Si

şeklini alır. Burada, f türbülanslı akışın denizaltı üzerinde neden olduğu zorlayıcı kuvveti ve
p titreşim gürültüsüne karşılık gelen akustik basıncı temsil etmektedir ve
ne

ni

S    n j da , f  Sp

(6)

i 1 j 1 Si

geçerlidir.(4) denklem sisteminin ikinci eşitliği kullanılarak q, u cinsinden ifade edilebilir ve
hareket denklemi yalnızca yüzey düğüm noktalarının yer değiştirmelerine bağlı olarak,

Au  Sp  f



(7)



ile verilebilir. A   2 Muu  K uu   2 Muq  K uq  2 M qq  K qq

   M
1

2

qu

 K qu  şeklinde

ifade edilmiştir. (2) ve (7) eşitliklerinin bir araya getirilmesiyle,

 A S   u   f 
 R H   p    

   0

(8)

elde edilir. (8) sisteminin çözümü, tekne yüzeyi üzerinde yer değiştirme ve basınç değerlerini

verecektir. Akışkanrtamında yayılan titreşim gürültüsü ise aşağıdaki ifade ile hesaplanabilir:
ne

ni

ne

ni

p   2    u.n ij  j G da   pij  j G, n da
i 1 j 1 Si

i 1 j 1

(9)

Si

UYGULAMA
Önerilen çözüm yöntemi, David Taylor Model Basin tarafından geliştirilen, 4.356 m boy,
0.508 m çap ve 6.348 m2 ıslak alan değerlerine sahip DARPA-SUBOFF takıntılı denizaltı
modeli (AFF-8) [8] üzerinde uygulanmış, akış ve titreşim kaynaklı gürültü bileşenleri akışkan
ortamında belirli konumlar için frekansa bağlı olarak sunulmuştur. Analizlerde, su içindeki
ses hızı 1500 m/s, ses basınç seviyesi için referans basınç değeri 106 Pa alınmıştır.
Akış Gürültüsü
Akustik analizler gerçekleştirilmeden önce, tekne etrafındaki akış topolojisi ve direnç vb.
hidrodinamik değerlergürültü hesaplamalarında kullanılacak akış değişkenlerinin (u, p)
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güvenilirliğini temin etmek ve HAD analizlerinde kullanılacak nihai ağ örgüsünü belirlemek
içindoğrulanmalıdır. Denizaltının derin suda çalıştığı varsayımı altında serbest yüzey etkileri
hesaplamalarda ihmal edilmiş, hesaplama hacmi boyutları sınırlardan gelen sayısal hataları en
aza indirecek ve en az eleman sayısı olacak şekilde; tekne başından giriş bölgesine 1.5L3,
çıkış sınırına 4L, yan, alt ve üst sınırlar ise 1.5L olarak seçilmiştir. Sınır şartları olarak, tekne
yüzeyi duvarlarında kaymama koşulu, giriş ve çıkış bölgelerinde sırasıyla hız girişi ve basınç
çıkışı, diğer tüm yüzeylerde ise kayan duvar sınır şartları uygulanmıştır. Hesaplama bölgesi
düzensiz ağ örgüsü ile ayrıklaştırılmıştır. Boyutsuz ilk hücre yüksekliği (y+), seçilen türbülans
modeline uygun şekilde 50 olarak belirlenmiştir. Takıntılar ve iz bölgesi etrafındaki akış
değişkenlerinin doğru şekilde elde edilmesi için, farklı çözünürlüğe sahip ağ sıklaştırmaları
yapılmıştır (Şekil 1).

Bölge 3
Bölge 2
Bölge 1

Şekil 1. Sıklaştırma bölgelerinde (Bölge 1, Bölge 2, Bölge 3) çözünürlük dağılımı.
Ağdan bağımsızlık analizi üç farklı ağ çözünürlüğü ile yürütülmüştür. Re  1.3  107 için elde
edilen toplam direnç (RT) değerinin deney verisi [1] ile Çizelge 1’de görülen uyumu, üç ağın
da hidrodinamik analizler için yeterli olduğunu göstermektedir, ancak denizaltı yapısını
zorlayan yüzey basınç değerleri ile HAD hesaplarında çalışılacak frekans aralığının
güvenilirliğini artırmak amacıyla, en yoğun çözünürlüğe sahip ağ örgüsü tercih edilmiştir.
Akış gürültüsü kestirimi için göreceli olarak daha az hesaplama gücü gerektiren FWH
denkleminin kullanılacak olmasının, bu seçimde belirleyici olduğunu vurgulamak gerekir.
Çizelge 1. Re  1.3  107 için ağdan bağımsızlık analizi sonuçları.
Ağ Yapısı Toplam Hücre Sayısı RT [N] (HAD) RT [N] [8] Fark (%)
Seyrek

800K

103.17

Normal

1.84M

100.72

Yoğun

3.6M

100.55

0.9
102.3

1.5
1.7

Gürültü kestirimi 10 Hz-1 kHz frekans aralığında yürütülmüş, zaman adımı buna izin verecek
şekilde, Nyquist koşulu ve toplam analiz süresi de göz önüne alınarak 10-4 s olarak seçilmiştir.
Akış gürültüsü ölçümü için kullanılacak alıcılar Çizelge 2’deki konumlara yerleştirilmiştir.

3

L tam tekne boyunu ifade etmektedir.
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Açık literatürde DARPA-SUBOFF AFF-8 geometrisi için deneysel sonuçların bulunmaması
sebebiyle, kestirim sonuçlarının doğrulanması için farklı bir yol izlenerek, denizaltının
civarında (yakın bölge) ve uzağında (uzak bölge) alınan sırasıyla p1 ve p2 (Çizelge 2)
konumlarında, FWH denklemi ve doğrudan hesaplama (URANS denklemleri4 kullanılarak)
yoluyla elde edilen gürültü seviyeleri5 10 Hz-1 kHz aralığında karşılaştırılmıştır. Şekil 2’de
verilen sonuçlar, yakın bölge için tüm frekans bandında geçerli bir uyuma, uzak bölge içinse
10-20 dB arasında değişen farklara işaret etmektedirmevcut çözüm ağının uzak bölgede
doğrudan hesaplama ile güvenilir bir çözümü destekleyecek yapıda tasarlanmadığı göz önüne
alındığında, bu beklenebilecek bir farktır.
Çizelge 2. Sayısal alıcıların konumları.
Sayısal Alıcılar Konum (x, y, z) [m]
p1

2.178, -0.26, 0

p2

12, 0, 0

p3

6.976, 0, 0

p4

4.356, 0, 0.524

Şekil 2. Akış gürültüsü seviyelerinin karşılaştırılması (a) yakın bölge, (b) uzak bölge.
Titreşim Gürültüsü
DARPA-SUBOFF AFF-8 denizaltı modeli yapısal olarak, 6 mm kalınlığındaki kabuk, kabuğu
enine ve boyuna olarak destekleyen sırasıyla T 20/3-12/4 halka stifnerler ve T 35/3-35/3 tipi
derin elemanlar ve yapıyı kompartımanlara ayıran 6 mm kalınlığa sahip perdelerden
oluşmaktadır. Halka stifnerler arası boy 480 mm olarak seçilmiştir (perde konumları için bkz.
Şekil 4) ve perdeler, sürekliliği yapı boyunca korunan boyuna derin elemanlar ile
güçlendirilmiştir. X-dümen sistemine ait dümenler karşılıklı kenarları 4 parçaya bölen sistem
ve yan cidarları 1/3’ünden ayıran H 20/14/2 stifnerler ile desteklenmiştir. Malzeme özellikleri
olarak, elastisite modülü 200x109 Pa, Poisson oranı 0.3 ve yoğunluk 7850 kg/m3 alınmıştır.

4
5

Zamana bağlı (veya daimi olmayan) RANS
Gürültü değerleri ses basınç seviyesi (sound pressure level) cinsinden sunulmuştur.
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Şekil 3. DARPA-SUBOFF AFF-8 denizaltı modeli yapısal planı.
Denizaltı modelinin yapısal karakteristiklerikütle ve rijitlik dağılımları2196 adet 8 düğüm
noktalı kabuk eleman ve 1261 adet üç düğüm noktalı kiriş elemandan oluşan bir ağ örgüsü
kullanılarak, sonlu eleman analiziyle belirlenmiştir6. Yapısal planın sunulduğu Şekil 3’te,
yüzey ağ örgüsü ve destek elemanları (sol) ile perde ağ örgüsü destek elemanları (sağ)
görülmektedir. Yapısal sönüm, kompleks bir büyüklük olarak alınan yapısal rijitlik üzerinden,
%2’lik sönüm oranı ile dikkate alınmıştır. Titreşim kaynaklı gürültü yayılımının belirlenmesi
için yürütülen sınır eleman hesaplamaları, denizaltı teknesinin dış yüzeyini oluşturan 5760
adet düğüm noktası ve 1943 adet kuadratik (8 düğüm noktalı) eleman içeren bir ağ örgüsü
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda denizaltı ileri hızı göz önüne alınmamıştır.

Şekil 4. Titreşim gürültüsü seviyeleri (a) yakın bölge, (b) uzak bölge
Denizaltı modeline zorlayıcı kuvvet olarak yalnızca türbülanslı akışla ilişkili hidrodinamik
basınç uygulanmıştır. HAD analizlerinin zamana bağlı olarak yürütülmesi, titreşim
gürültüsünün ise frekans uzayında ele alınması sebebiyle, tekne yüzeyine etkiyen basınç alanı,
Ayrık Fourier Dönüşümü ile harmonik bileşenlere dönüştürülmüştür. HAD analizlerinde
kullanılan ağ örgüsü ile yapısal ağ örgüsünün hesaplama gereklilikleri sebebiyle birbirinden
oldukça farklı olması, basınç yüklerinin yapısal düğüm noktalarına aktarılmasında
interpolasyon kullanımını zorunlu kılar. Hidrodinamik ağ örgüsünün göreceli sıklığı göz
önüne alınarak, çalışmada en yakın nokta interpolasyonu uygulanmıştır.
p1 ve p2 alıcılarında hesaplanan titreşim gürültüsü seviyeleri, 10 Hz-1 kHz aralığı için Şekil
4’de sunulmuştur. Grafiklerdeki yapının rezonans durumuna işaret eden pik değerler, akışkan
varlığıyla birlikte doğal frekans değerlerinden farklılaşan ıslak (rezonant) frekanslara karşılık
gelmektedir. Gürültü seviyelerinin akış gürültüsü seviyelerine kıyasla çok daha düşük
olmasının ardında yatan iki sebepten bahsedilebilir: Kestirim için seçilen her iki konum da
6

Sonlu eleman analizi için Ansys yazılımı kullanılmış, kabuk ve kiriş elemanlar olarak sırasıyla SHELL281 ve
BEAM189 seçilmiştir.
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teknenin arkasındatürbülansın kuvvetli olduğu, tekne titreşimi etkilerinin ise tam tersi
nispeten düşük hissedildiğiiz bölgesinde yer almaktadır. Bunun yanında, denizaltı yapısı
gerek tekne et kalınlığı gerekse destekleyici iç mukavemet elemanları bakımından, titreşim
cevabının düşük seviyelerde kalmasına yol açacak ölçüde rijit alınmıştır.

Şekil 5. Alıcılarda elde edilen toplam gürültü seviyeleri (a) p3, (b) p4
p3 ve p4 alıcılarında (Çizelge 2) hesaplanan akış ve titreşim gürültüsü seviyeleri, toplam
gürültü seviyesi ile birlikte Şekil 5’de verilmiştir. Bu alıcılar için de titreşim gürültüsünün
akış gürültüsü yanında zayıf kalması, toplam gürültü seviyesinin neredeyse tüm frekans
aralığında pratik olarak akış gürültüsüne denk olmasına yol açmıştır.
SONUÇLAR
Denizaltı kaynaklı akış ve titreşim gürültüsü yayılımının hesaplanması içinhidrodinamik akış
alanının hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile çözümlenmesini, akış gürültüsünün FWH
integral denklemi kullanılarak kestirimini ve tekne yüzeyine etkiyen hidrodinamik basınç
kuvvetlerinin zorlaması altındaki denizaltı yapısının titreşiminden kaynaklanan gürültünün
tespiti için birleşik bir akışkan-yapı etkileşim modeli altında sonlu eleman ve sınır eleman
yöntemlerinin kullanımını içerensayısal bir çözüm yaklaşımı sunulmuştur. Yöntem DARPASUBOFF denizaltı modeline uygulanmış ve gürültü bileşenlerinin denizaltının akustik
imzasına olan katkıları akışkan ortamında belirli konumlar için frekansa bağlı olarak
incelenmiştir. Pervane kaynaklı akış ve tahrik etkilerinin eklenmesi ile mevcut analiz yapısı
daha kapsayıcı bir kestirim ortamına dönüşebilecektir.
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ABSTRACT

This work is concerned with the computational modeling of cracking in hardening concrete
subjected to coupled chemo-thermo-mechanical effects. The local state of a material point is
described through the displacement, the temperature, the degree of hydration, and the crack
phase fields that constitute the material response. While the conservation of linear momentum
and the conservation of internal energy describe the mechanical and thermal balance
equations, respectively, an Arrhenius-type equation models the evolution of the degree of
hydration. Moreover, the evolution of the crack phase field, used to define the complex crack
topologies, is described through a Ginzburg–Landau-type partial differential equation. The
rate of heat of hydration enters the heat conduction equation as a heat source. The setting and
hardening of concrete is modeled using aging relationships. The capabilities of the proposed
approach are demonstrated through representative numerical examples.
Keywords: Concrete, Chemo-thermo-mechanical coupling, Cracking, Phase-Field Method
ÖZET
Bu çalışma kemo-termo-mekanik bağlaşık etkiler altındaki, sertleşen betonda meydana gelen
çatlak oluşumunun hesaplamalı modellenmesi konu almaktadır. Sertleşen betondaki bir
malzeme noktasının yerel durumu şekil değiştirme, sıcaklık, hidratasyon derecesi ve çatlak
faz alanı olmak üzere dört ana alan yardımı ile tanımlanmış; bünye denklemleri de bu
değişkenler cinsinden ifade edilmiştir. Mekanik denge, doğrusal momentumun korunumu,
termal denge, enerjinin korunumu denklemleri ile ifade edilirken, hidratasyon derecesinin
değişimi Arrhenius türü bir denklem yardımı ile açıklanmıştır. Çatlak topolojisinin
belirlenmesinde kullanılan çatlak faz alanının değişimi Ginzburg–Landau türü parçalı bir
türevsel denklem yardımı ile tanımlıdır. Hidratasyon enerjisinin hızı ısı transferi denklemine
ısı kaynağı olarak girmektedir. Hidratasyon sırasında betonun rijitliğini ve dayanımını
kazanması olgunlaşma ilişkileri ile modellenmiştir. Önerilen yaklaşımın modelleme yeteneği
sayısal temsili örnekler yardımı ile sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Beton, Kemo-termo-mekanik etkileşim, Çatlak oluşumu, Faz Alanı
Yöntemi
GİRİŞ
Betonun hidratasyon sırasında sertleşmesi kemo-termo-mekanik olarak bağlaşık, karmaşık bir
problemdir. Hidratasyon ısısı yapının içindeki sıcaklık alanının eşit olmayan artışına yol
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açabilmektedir. Barajlar, enerji santralleri, köprü ayakları gibi büyük kütlelere sahip kütle
yapılarda bu ısı çevreye kolayca serbest bırakılamaz. Bunun sonucunda, kütle beton içinde
yüksek iç sıcaklık alanları oluşur. Yüksek sıcaklık gradyanları, yapının şekil değiştirmesi
üzerindeki kısıtlayıcı sınır koşulları ile birlikte, yapı içerisinde karmaşık çekme gerilmesi
alanlarının oluşmasına neden olabilir. Bu da yapı içerisinde ve yüzeyindeki, henüz yeterli
çekme mukavemetini kazanmamış̧ bölgelerde hiç istenmeyen yerel termal çatlamaların
oluşumunu tetikleyebilir. Yüzeyde oluşan termal çatlaklarla beton, sülfat ve asit hücumu,
donatı korozyonu, donma-çözülme gibi çevre kaynaklı, zararlı fiziksel ve kimyasal etkiler
karsısında savunmasız hale gelir. Bu zararlı etkiler sonucunda beton, gördüğü hasarlar
sonucunda dayanıklılığını yitirip; malzemenin kullanım ömrü tasarım aşamasında öngörülenin
çok altında düşebilmektedir. Bu da baraj ve nükleer santral örneklerinde olduğu gibi çevre
felaketlerine yol açabilmekte ve büyük can kayıplarına neden olabilmektedir
Bu çalışmada betonun sertleşmesindeki çapraz etkiler, Gözenekli Reaktif Ortamlar Kuramı
[1,2] temel alınarak kapalı termodinamik sistemler için modellenmiştir. Eldeki sistem, şekil
değiştirme, sıcaklık, hidratasyon derecesi ve çatlak faz alanı olmak üzere dört alan yardımı ile
tanımlanmış; bünye denklemleri de bu değişkenler cinsinden ifade edilmiştir. Mekanik denge,
doğrusal momentumun korunumu, termal denge, enerjinin korunumu parçalı diferansiyel
denklemleri ile modellenirken, iç değişken olarak modellemeye giren hidratasyon derecesinin
değişimi Arrhenius türü bir diferansiyel yardımı ile açıklanmıştır. Çatlak topolojisinin
belirlenmesinde kullanılan Faz Alanı Modellerinde [5,6,7] çatlak faz alanının konum ve
zaman uzayındaki değişimi Ginzburg–Landau türü parçalı bir türevsel denklem yardımı ile
tanımlıdır. Kimyasal reaksiyonlar sırasında açığa çıkan enerji, sıcaklığın değişimini açıklayan
parçalı diferansiyel denkleme ısı kaynağı olarak girmektedir. Hidratasyon sırasında betonun
rijitliğini ve dayanımını kazanması olgunlaşma derecesi kavramı ile dikkate alınmıştır.
Oluşturulan bu bağlaşık modellerin parametreleri farklı deneysel veriler yardımı ile
belirlenmiş; yapılan hesaplamalı benzetimlerde kullanılmıştır.
ALAN VE BÜNYE DENKLEMLERİ
Beton bir cismin B referans konumunda x  B koordinatlarına sahip malzeme noktalarının
t  R+ anındaki yer değiştirmesi u( x,t) ile gösterilsin. Betonun sertleşmesindeki bağlaşık
kemo-termo-mekanik çapraz etkilerin modellenmesinde kimyasal, termal ve mekanik etkiler
altında meydana gelecek olan şekil değiştirmelerin küçük olacağı kabul edildiğinden ana
kinematik büyüklük olarak doğrusal birim şekil değiştirme tensörü  (x,t) kullanılacaktır; bu
tensör yer değiştirme vektörünün u( x,t) simetrik gradyanı olarak tanımlıdır. Problemin
termal alan büyüklüğü ise  ( x,t) ile göstereceğimiz mutlak sıcaklık alanıdır. Ekzotermik
hidratasyon reaksiyonunun mertebesini de  ( x,t) ile göstereceğimiz hidratasyon derecesi
alanı temsil edecektir. Çatlağın topolojisini temsil etmek için ise d=0 için çatlamamış durumu,
d=1 için ise tamamen çatlamış durumu gösteren çatlak faz alanı d( x,t)  [0,1]
kullanılacaktır. Bu durumda bağlaşık kemo-termo-mekanik yükler altında zorlamalara maruz
kalan, sertleşen betonun t  R+ anındaki yerel durumu

Durum(x,t) { (x,t), d(x,t),  (x,t),  (x,t)}
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şeklinde gösterilsin. Buna göre kemo-termo-mekanik yükler altında hasara maruz kalan
betonun şekil değiştirmesini açıklayan doğrusal momentumun korunumu
(2)
denklemi ile açıklanmaktadır. Burada
gerilme tensörünü, b ise birim hacim için tanımlı
cisim kuvvetini göstermektedir. Basınç altındaki mukavemeti çekme altındaki
mukavemetinden çok daha yüksek olan betonun, bu yönbağımlı davranışını dikkate almak
için gerilme tensörünün sadece çekme durumunda büyüyen kısmı hasardan etkilenecek
biçimde
(3)
olarak ifade edilmektedir. Çekme
biçimde

ve basınç

gerilme tensörleri aşağıdaki spektral
(4)

asal gerilmeler

 i   1  2  3  2 i




(5)

cinsinden tanımlanmaktadır. Buradaki Lame sabitleri  ve  sertleşen beton için, ileri kısımda
verilecek olan olgunlaşma denklemleri ile hidratasyon derecesinin fonksiyonu olarak
tanımlanacaktır. Gerilme tensörü birim ısıl genleşmenin birim şekil değiştirme tensöründen
çıkarılması ile elde edilen elastik birim şekil değiştirme tensörünün
özdeğerlerinin i Macaulay değerleri cinsinden ifade edilmektedir. Birim ısıl genleşmenin
hesabında kullanılan  katsayısı ısıl genleşme sabitini göstermektedir.
Öbür yandan, çatlak faz alanının büyümesini açıklayan sayıl türevsel denklem de

divqd  H d  f d  0

(6)

olarak ifade edilebilir. Bu denklemdeki Hd terimi çatlağın termodinamik olarak tutarlı bir
şekilde ilerlemesini sağlayan, cismin yerel olarak sahip olduğu çekmede oluşan en yüksek
özgül şekil değiştirme enerjisini göstermektedir. Çatlak faz alanının yayılımını kontrol eden
çatlak akı vektörü ise

qd  Gc l  x (d)

(7)

şeklinde ifade edilirken, buradaki Gc parametresi hidratasyon derecesine bağlı çatlama
nedeniyle tüketilen enerjinin hızını, l ile gösterilen boy ölçeği parametresi çatlağın yaygınlık
derecesini kontrol etmektedir. Yine (6) denklemindeki çatlak direnci terimi fd=Gc d/l olarak
tanımlıdır.
Termodinamiğin birinci yasasına dayanılarak türetilen, sıcaklık alanının konumsal ve
zamansal değişimini açıklayan sayıl türevsel denklem de
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divq  H  f  0
şeklinde ifade edilebilir. Burada

(8)

betonun sertleşmesi sırasında meydana gelen

hidratasyon reaksiyonlarında ortaya çıkan ekzotermik enerji hızını, yani kimyasal ısı
kaynağını göstermekte; hidratasyon derecesinin itici kuvveti olan kimyasal afinite de
A hidratasyon derecesinin fonksiyonu olarak aşağıda tanımlanmaktadır. Isının yayılımını
kontrol eden termal akı vektörü

q  k  x ( )

(9)

olarak ifade edilirken, viskoz ısı direnci terimi
şeklinde tanımlıdır. Yukarıdaki
denklemlerdeki k ve c parametreleri, sırasıyla ısı iletim katsayısını ve öz ısıyı göstermektedir.
Kimyasal ısı kaynağı ifadesinde hidratasyon derecesine enerji yönünden eşlenik olan kimyasal
afinite A hidratasyon derecesinin zamana göre değişiminde
(10)
Arrhenius türü denklem ile itici kuvvet görevini üstlenmektedir.
Hidratasyon sırasında betonun mekanik ve dayanım özelliklerindeki değişimi olgunlaşma
(katılaşma) denklemleri ile ifade edilecektir. Buna göre, betonun basınç dayanımı, nihai
dayanım f c ve hidratasyon derecesinin ilk değeri  0 cinsinden

  
0
f c  f c 

 1  0 

(11)

olarak ifade edilmektedir. Sertleşen betonun çekme dayanımı ise basınç dayanımının onda biri
olarak kabul edilmiştir. Betonun Young modülü ise

E  E 

(12)

nihai Young modülünün E hidratasyon derecesinin karekökü ile çarpımı olarak ifade
edilmiştir. Sabit malzeme parametresi olarak kabul edilen Poisson oranı ve Young modülü E
kullanılarak Lame sabitleri elde edilmektedir. Çatlak oluşumunu kontrol eden çatlama enerjisi
Gc de nihai değerinin Gc hidratasyon derecesi ile çarpımı ile kestirilmektedir.
Yukarıda verilen, bünye denklemleri üzerinden bağlaşık olan, alan denklemleri zaman
uzayında Sonlu Farklar ve konumsal uzayda Sonlu Elemanlar Yöntemleri kullanılarak
ayrıklaştırılırlar. Ayrıklaştırma sonucunda elde edilen, doğrusal olmayan denklemlerden
oluşan denklem sistemleri monolitik ya da çapraz durumlar için doğrusallaştırılarak tekrarlı
bir şekilde çözülür. Uygulanan ayrıklaştırma için geliştirilen algoritmalar bilgisayar ortamına
aktarılarak, düzensiz geometrilere sahip yapılardaki sayısal etkileşim analizlerine olanak
sağlayan bir hesaplama aracı geliştirilmiştir.
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SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON (SSB) BARAJDA ÇATLAK OLUŞUMU
Bu kısımda, bir önceki kısımlarda geliştirilen sayısal yöntemler ve bilgisayar programı
kullanılarak çatlak oluşumu ve ilerlemesi benzetimleri sunulacaktır. Bunun için silindirle
sıkıştırılmış beton (SSB) barajın erken yaşlarında çatlak oluşumu ve ilerlemesi sınır-değer
problemi seçilmiştir. SSB barajların geçmişi son kırk yıla dayanmaktadır. Bu yöntemle inşaa
edilen barajlar, olağan beton barajların güvenlik ve ekonomik bakım avantajlarına sahipken,
toprak ya da kaya dolgulu barajların görece düşük üretim maliyeti ve hızlı inşaa edilebilme
üstünlüklerine haizdir. Lackner ve Mang [4] çalışmasında incelenen bir barajdan esinlenilen
bu örnekte sertleşmekte olan, toplam 37.8 m yüksekliğe sahip SSB barajın kemo-termal
yükleme altında çatlak risk analizi gerçekleştirilmiştir.
Eldeki sınır-değer probleminde incelenen, boyutları ve sınır koşulları Şekil 1'de verilen, SSB
barajın alt kenarı ve sol alt ve sağ alt kenarlarındaki yer değiştirmeler tutulmuş; barajın hava
ve toprak ile temas eden dış kenarlarında sırası ile q   hava (   ) ve

q   toprak (   ) Robin türü ısı akısı  toprak  20 J/(sKm2) ve  hava  0.4 J/(sKm2) değerleri

kullanılarak uygulanmıştır. Bu problemin analizinde kullanılan bünye denklemlerinin
parametrelerinin değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu örnekte kimsayal afinite sabit olarak
alınmış [4] ve böylece kimyasal ısınmanın H hesabında kullanılmıştır.
Tablo 1 Benzetimlerde kullanılan malzeme katsayılarının değerleri
Parametre
Hidratasyon
ξ0
Ea/R
a
b
c
Mekanik
E∞
ν
fc∞
Faz Alanı
Gc∞
l
η
kd
Termal
c
kθ
α
Aξ
ρ

Birim

Tanım

Değer

İlk hidratasyon derecesi
Normalize aktivasyon enerjisi
Kimyasal afiniti parametresi
Kimyasal afiniti parametresi
Kimyasal afiniti parametresi

10-2
4×103
57
0.75
7.05

[MPa]
[-]
[MPa]

Nihai Young modülü
Poisson oranı
Nihai basinç dayanımı

22×103
0.15
13.6

[N/mm]
[mm]
[Ns/mm2]
[-]

Nihai çatlama enerjisi
Boy ölçeği
Viskozite
Artık enerji

0.006
300
0
10-8

[J/(K kg)]
[J/(Kms)]
[1/K]
[J/mm3]
[kg/mm3]

Öz ısı
Isı iletim katsayısı
Isıe genleşme katsayısı
Hidratasyon ısısı
Özkütle

1000
1.6972
8.33×10-6
45×106
2500

[-]
[K]
[-]
[-]
[-]

Barajın Sonlu Elemanlar Yöntemi ile sayısal analizi için 26978 dört düğüm noktalı elemandan
oluşan, toplam 26574 düğüm noktalı bir sonlu elemanlar ağı kullanılmıştır. Analiz tmax=1848
saat = 77 gün süresi boyunca saat t  1 zaman adımı ile toplam 1848 adımda
gerçekleştirilmiştir. Bu baraj için yapılan analizlerde çevresel sıcaklığın   ve kademeli
dökümün mekanik gerilme yoğunlaşmaları üzerine etkisini incelemek için üç farklı durum
incelenmiştir:
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i. Baraj betonunun üç kademede, (42 günde alt, 21 günde orta ve 14 günde üst
kısmının, bkz. Şekil 1, döküldüğü ve çevresel sıcaklığın
olduğu durum.
ii. Baraj betonunun üç kademede, (42 günde alt, 21 günde orta ve 14 günde üst
kısmının, bkz. Şekil 1, döküldüğü ve çevresel sıcaklığın
olduğu,
analizlerin 3400 adıma kadar uzatıldığı (~142 gün) durum.
iii. Baraj betonunun yekpare olarak döküldüğü ve çevresel sıcaklığın
olduğu durum.

Şekil 1 SSB barajın geometri, ebat ve sınır koşulları. Boyutlar metre cinsinden verilmiştir.

Şekil 2 Betonu üç kademede dökülen, çevresel sıcaklığın
maksimum asal gerilme dağılımı

olduğu SSB barajda

Durum (i) için elde edilen Şekil 2'de maksimum asal gerilmenin, Şekil 3'te faz alanının ve
Şekil 4'te mutlak sıcaklık alanının baraj içindeki eşdeğer eğrileri seçilen üç farklı aşama için
sunulmuştur. Şekil 3'de görüleceği üzere hasarın (çatlama riskinin) en yüksek olduğu yerler
sıcaklık gradyanının ve çekme gerilmesinin en yüksek olduğu, barajın eğimli yüzeyinin orta,
sol dik yüzeyinin alt, sağ ve sol alt köşe bölgeleri olarak ortaya çıkmıştır.

748

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Ghasabeh1, Göktepe2

Şekil 3 Betonu üç kademede dökülen, çevresel sıcaklığın
çatlak faz alanı dağılımı

olduğu SSB barajda

Şekil 4 Betonu üç kademede dökülen, çevresel sıcaklığın
mutlak sıcaklık dağılımı

olduğu SSB barajda

Durum (i)'e göre çevresel sıcaklığın
’den
’ye düşürüldüğü Durum (ii) için
elde edilen, Şekil 5'te maksimum asal gerilmenin, Şekil 6'da faz alanının ve Şekil 7'de mutlak
sıcaklık alanının baraj içindeki eşdeğer eğrileri üç farklı aşama için sunulmuştur. Şekil 6'da
’ye düşürülmesi ve analiz süresinin de
görüleceği üzere, çevresel sıcaklığın
arttırılması ile barajın eğimli yüzeyinin orta kısmında çatlak oluşumu gözlemlenmiştir.

Şekil 5 Betonu üç kademede dökülen, çevresel sıcaklığın
maksimum asal gerilme dağılımı

21. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 6 Betonu üç kademede dökülen, çevresel sıcaklığın
faz alanı dağılımı

Şekil 7 Betonu üç kademede dökülen, çevresel sıcaklığın
mutlak sıcaklık dağılımı

olduğu SSB barajda çatlak

olduğu SSB barajda

Durum (i)'de üç kademeli döküm yerine beton dökümünün tek parçada gerçekleştirildiği
Durum (iii) için elde edilen Şekil 8'de maksimum asal gerilmenin, Şekil 9'da faz alanının ve
Şekil 10'da mutlak sıcaklık alanının baraj içindeki eşdeğer eğrileri üç farklı aşama için
sunulmuştur. Bu sonuçlardan görüleceği üzere kademeli yerine yekpare beton dökümü
yapılması, çevresel sıcaklığın değerinin ve analiz süresinin değişmemesine rağmen, baraj
içindeki asal gerilme ve mutlak sıcaklık dağılımını tamamen değiştirmiş; erken yaşlardan
itibaren barajın hemen hemen tüm sınırlarının çatlamasına neden olmuştur.

Şekil 8 Betonu yekpare dökülen, çevresel sıcaklığın
maksimum asal gerilme dağılımı
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Şekil 9 Betonu yekpare dökülen, çevresel sıcaklığın
alanı dağılımı

Şekil 10 Betonu yekpare dökülen, çevresel sıcaklığın
sıcaklık dağılımı

olduğu SSB barajda çatlak faz

olduğu SSB barajda mutlak

SONUÇ
Bu çalışmada sunulan örnek sınır-değer problemleri için elde edilen benzetim sonuçları, Faz
Alanı yaklaşımının, beton gibi kırılgan ve yarı kırılgan malzemelerde, kemo-termo-mekanik
yüklemeler altında meydana gelebilecek çatlakların düzgün olmayan geometriye sahip
yapılarda oluşumunun ve ilerlemesinin modellenmesinde başarı ile kullanılabileceğini ortaya
koymuştur. Önerilen modelleme yaklaşımının daha karmaşık geometrilere sahip, daha büyük
üç boyutlu kütle beton yapılarda termal etkilerden kaynaklı çatlakların nicel risk analizi için
uygun olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, önerilen modelleme yaklaşımı kütle beton
yapılarda kullanılan soğutma sistemlerinin tasarımının eniyilemesinin de, çatlak riski dikkate
alınarak yapılmasına olanak sağlayabilecektir. Bu konuların bundan sonraki çalışma
konularını oluşturması beklenmektedir.
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ABSTRACT
In last decades, a great interest from many researchers has been directed to study relations
between the mechanical characteristics of materials and their microstructure since almost all
materials used in engineering are heterogeneous at the micro level, which the classical
continuum mechanics does not take into account the structural effects in the material. For this
reason, multiscale modeling techniques on various level have been developed to get over this
difficulty. A representative volume element (RVE) is used for the simulation in order to
obtain the results in a multiscale micro-macro numerical process. Homogenization method is
employed as the input data for the model at the macro level. The aim of this research is to set
a method based on an iterative scheme in order to approximate the numerical solution. Finite
elements analysis is utilized for a representative volume element in two dimension based on
the concept of homogenization for the evaluation of the effective mechanical properties The
iterative process is considered on the basis of an updating of the constitutive relations of these
models.In this study, the particular case of the heterogeneous materials with several elastic
isotropic phases are considered. It naturally passes deformation gradients to an representative
volume element; which allows for the study of geometrically necessary dislocations in
metallic crystals materials at the micro-scale. Fast convergence of the iterative solution to
obtain the numerical result with a suitable consistency between the solutions. The method is
also very promising for non linear simulations, when coupled with a threshold criteria to
decide if it is necessary to analyze the RVE. Finally, homogenization is a very convenient
alternative for the simulation of material modeling with complex micro structures.
Keywords: Homogenization; representative volume element; finite element
ÖZET
Son on yılda, pek çok araştırmacı, malzemelerin mekanik özellikleri ile mikroyapıları
arasındaki ilişkileri incelemeye yoğun ilgi göstermiştir çünkü mühendislikte kullanılan
malzemelerin neredeyse tamamı mikro seviyede heterojendir. Sürekli ortam mekaniği
malzemedeki bu seviyedeki yapısal etkileri dikkate almaz. Bu nedenle, bu zorluğun
üstesinden gelmek için çeşitli seviyelerde çok ölçekli modelleme teknikleri geliştirilmiştir.
Çok ölçekli bir mikro-makro sayısal işlemde sonuçları elde etmek amacıyla simülasyon için
temsili bir hacim elemanı (RVE) kullanılır. Makro düzeyde model için girdi verileri olarak
homojenizasyon yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, sayısal çözümü tahmin etmek
için yinelemeli (iteratif) bir şemaya dayanan bir yöntem belirlemektir. Etkin mekanik
özelliklerin değerlendirilmesinde homojenizasyon kavramına dayanan iki boyutlu temsili bir
hacim elemanı için sonlu elemanlar analizi kullanılmıştır. İteratif süreç, bu modellerin kurucu
ilişkilerinin güncellenmesi esasına göre değerlendirilmektedir. Birkaç elastik izotropik fazlı
heterojen malzemelerin özel durumu göz önünde bulundurulur. Deformasyon gradyanlarını
doğal olarak temsili bir hacim elemanına geçirir. Bu, metalik kristal malzemelerdeki
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geometrik olarak gerekli dislokasyonların mikro ölçekte incelenmesine olanak sağlar.
Çözümler arasında uygun bir tutarlılık ile sayısal sonuç elde etmek için iteratif çözümün daha
fazla yakınsaması . Bu yöntem ayrıca temsili hacim elemanını analiz etmenin gerekip
gerekmediğine karar vermek için eşik kriterleri ile birleştiğinde doğrusal olmayan
simülasyonlar için çok umut vericidir. Son olarak, homojenizasyon, karmaşık mikro yapılarla
malzeme modelleme simülasyonu için çok uygun bir alternatiftir.
Anahtar kelimeler: temsili hacim elemanı, homojenleştirme, sonlu eleman yötemi
INTRODUCTION
In last decades, a great interest from many researchers has been directed to study relations
between the mechanical characteristics of materials and their microstructure since almost all
materials used in engineering are heterogeneous at the micro level, which the classical
continuum mechanics does not take into account the structural effects in the material. For this
reason, multiscale modeling techniques on various level have been developed to get over this
difficulty. Multi-scale modeling is the analysis of a material, where the required information
at each scale is enriched by the information emanated from the lower scales. The connection
between the scales is considered by homogenization. Diﬀerent homogenization techniques
have been proposed to estimate the overall macroscopic properties. Multi-scale modeling is
the analysis of a material, where the required information at each scale is enriched by the
information emanated from the lower scales. The properties of the material are obtained prior
to the modeling of any more complex problem [1, 2]. The global constitutive behavior is
determined simultaneously throughout the analysis based on the behavior of the constituents
and their interactions [3]. The connection between the scales is considered by
homogenization. Diﬀerent homogenization techniques have been proposed to estimate the
overall macroscopic properties; like the eﬀective medium approximation by [4, 5], the self
consistent method by [6] and the variational bounding methods by [7]. Recently, due to the
powerful computational resources, the most eﬃcient method has been the computational unit
cell method as was proposed by [8, 9]. Homogenization techniques have also been extended
to cover the gradient theories.[10] used strain gradient plasticity to model the matrix material
in order developed a second order computational homogenization, where the higher order
stress conjugate to the full strain gradient tensor is available at the macro scale while using a
conventional model at the micro scale.
FORMULATION
In order to understand the key point of the homogenization procedure, let us consider a RVE
consisting of the matrix material and inclusion phase. As a RVE is comprised of different
materials, the micro-constitutive law that governs each material or phase in a RVE is given by
the standard elastic constitutive law. On the other hand, the macro-stress and macro-strain on
the macro-level are directly associated with the global analysis of a two-phase composite. On
the macro-level, a RVE is regarded just as a point with a homogenized constitutive law.
(1)

Where Ω is the domain of RVE and V is its volume. Similarly, the volume average strain εij
and strain energy density ω in a RVE are defined by
(2)
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(3)
where w = σij εij/2 is density of strain energy, Dijkl are local stiffness coefﬁcients and Cijkl
(C=D-1) are local compliant coefﬁcients which are different from phase to phase.
Moreover, the macroscopic strain energy should satisfy
(1)
The effective properties represented by effective stiffness Dijkl or compliancy Cijkl of the
composites can be deﬁned by the average stress and strain
(2)
or by equivalence of the strain energy
(3)
From the homogenization procedure of ﬁeld quantities and the deﬁnition of the effective
properties described above, we can see that the traction and displacement on the boundary of
the RVE are sufﬁcient for calculating the effective properties of the composite.
NUMERICAL EXAMPLE
In order to evaluate the presented method pure bending of a rectangular strip under plane
strain conditions has been examined. Both the length and height of the sample equal 0.2m, the
thickness is taken 1m. The macroscale is constituted of five quadrilateral eight node plane
strain elements. Two heterogeneous microstructures consisting of a homogeneous matrix
resine with 12 and 30 percent volume fractıon of voids are examined as seen in Fig.1. A
random distribution of cavities in the matrix with a prescribed volume is to be generated.

Figure 1. RVE’s used in the calculation with 12% voids (a) and 30% voids (b)
Micro-macro calculations for a heterogeneous material, represented by the RVE’s have been
considered by simulating pure bending at a prescribed moment rate which is equal 5x105
Nms-1. The moment-curvature diagram is shown, which results micro-macro approach.
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Figure 2. Moment curvature diagram resulting from the micro-macro calculations
RESULTS
The proposed formulation is capable of modeling two-phase composites with in
homogeneities such as cracks, holes or inclusions. The study indicates that the boundary ﬁeld
values of a RVE are sufﬁcient for calculation of the effective properties of the two-phase
composites mentioned above. As a consequence, the calculation of internal ﬁelds can be
omitted.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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ABSTRACT
This paper deals with the development of computational tool for two-dimensional frame
structures. Used finite element formulation of a developed family of four noded C(0) continuity
Mindlin-Reissner model curved and straight frame elements which include shear deformation
and rotatory inertia effects is presented. The accuracy and efficiency of these developed frame
elements are explored through a series of transient dynamic analyses of frame structures.
Several examples are presented to illustrate performance transient dynamic analysis of frame
structures. The results are compared with those obtained by other analytical and numerical
methods.
Keywords: Finite element analysis, Mindlin-Reissner model, Frames, Transient dynamic
analysis.
ÖZET
Bu makale iki boyutlu çerçeve yapıları için dinamik analiz hesaplama araçlarının
geliştirilmesiyle ilgilidir. Dört noktalı C(0) sürekliliğine sahip, kayma ve dönme etkilerini
içeren düz ve eğrisel Mindlin-Reissner çerçeve elemanları formülasyonu kullanılmıştır.
Çerçeve yapılarının zamana bağlı dinamik analizi performanslarını göstermek için örnekler
sunulmuştur. Sonuçlar, diğer analitik ve sayısal yöntemler ile elde edilen sonuçlarla
karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sonlu elemanlar analizi, Mindlin-Reissnerr, Çerçeveler, Zamana bağlı
dinamik analiz.
GİRİŞ
Yapıların tasarımında dikkate alınması gereken birçok dış yük kaynağı, felaket sonuçları
potansiyeli açısından en önemlisi dinamik yüklerdir. Dinamik yükün neden olduğu kuvvetlere
dayanabilen ekonomik yapıların tasarımının yapısal mühendislik, sanat ve bilim alanlarında
çalışma gerektiren konu olduğu bilinmektedir. Analiz ve tasarım işlemi sırasında, uygulanan
yüklemenin statik ve dinamik bileşenleri arasında ayrım yapmak, her yükleme türüne ait olan
tepkiyi ayrı ayrı değerlendirmek ve daha sonra toplam etkilerini elde etmek için iki tepki
bileşenini birleştirmek uygun bir yöntemdir. Dinamik analizin amacı atalet ve/veya sönümleme
etkilerinin önemli bir rol oynadığı bir yapının dinamik davranışını belirlemektir. Buna ek
olarak, tüm gerçek yapılar potansiyel olarak sonsuz sayıda yer değiştirmelere sahiptir. Bu
nedenle, yapısal analizin en kritik aşaması, sonlu sayıda kütlesiz üye ve gerçek yapının
davranışını temsil edecek sonlu sayıda düğüm noktası değiştirmeleri olan bir bilgisayar modeli
oluşturmaktır
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Dinamik sistemin denklemi, Newton'un ikinci hareket yasasını ifade eder; bu, herhangi bir kütle
parçacığının momentum değişim oranının üzerinde hareket eden kuvvete eşit olduğunu belirtir.
İlişki diferansiyel denklem ile matematiksel olarak ifade edilebilir.
𝒇(𝒕) =

𝒅
𝒅𝒖
𝒎
𝒅𝒕
𝒅𝒕

Burada 𝒇(𝒕) uygulanan kuvvet vektörü, u(t) yer değiştirme vektörünü ve m ise kütleyi temsil eder.
Kütlenin zamana göre değişmediği düşünülürse diferansiyel denklem aşağıdaki gibi yazılabilir.
𝒇(𝒕) = 𝒎

𝒅𝟐 𝒖
≡ 𝒎𝒖̈ (𝒕)
𝒅𝒕𝟐

Kuvvetin kütle ve ivme çarpımına eşit olduğunu gösteren denklem, ayrıca aşağıdaki formda
yazılabilir.
𝒇(𝒕) − 𝒎𝒖̈ (𝒕) = 𝟎

Bir kütlenin, ivmesiyle orantılı olan ve ona karşı çıkan eylemsiz bir kuvvet geliştirdiği konsepti,
d’Alembert'in ilkesi olarak bilinir. Yapısal dinamiklerin problemlerinde çok uygun bir
yaklaşımdır çünkü hareket denklemlerinin dinamik denge denklemleri olarak ifade edilmesini
sağlar [1].
Birçok yapısal sistem için, fiziksel denge ifadesini aşağıdaki ikinci mertebeden, doğrusal,
diferansiyel denklemlere dönüştürmek için doğrusal yapısal davranışın yaklaşımı yapılır:
𝑴𝒖̈ (𝒕)𝒂 + 𝑪𝒖̇ (𝒕)𝒂 + 𝑲𝒖(𝒕)𝒂 = 𝑭(𝒕)

Burada M kütle matrisini, C sönüm matrisini ve K ise katılık matrisini temsil eder. Zamana
bağlı vektörler ve sırasıyla mutlak düğüm noktası yer değiştirmeleri, hızları ve ivmeleri temsil
etmektedir.
SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
Bu çalışmada çerçeveler, lineer, kuadratik veya kübik Mindlin-Reissner (MR) teorisine bağlı
düz ve eğrisel sonlu elemanlar kullanılarak analiz edilmiştir. İzoparametrik ve C(0)
sürekliliğinin sağlandığı, kalınlık doğrultusunda kayma ve dönme etkisinin dahil edildiği bu
elemanlar kalın ve ince cidarlı kemerlerin analizi için uygundur . Şekil 1’de MR eğrisel çerçeve
elemanı görülmektedir. Sonlu elemanlar analizinde n düğüm noktalı, C(0) sürekliliğini
sağlandığı çizgi elemanlarda global yer değiştirme parametreleri u, w ve 𝜽 her bir elemanda şu
şekilde enterpole edilebilir,
𝒖 = ∑𝒏𝒊 𝟏 𝑵𝒊 𝒖𝒊 ,

𝒘 = ∑𝒏𝒊 𝟏 𝑵𝒊 𝒘𝒊 ,

𝜽 = ∑𝒏𝒊 𝟏 𝑵𝒊 𝜽𝒊

burada 𝒖𝒊 ,𝒘𝒊 ve 𝜽𝒊 tipik düğüm noktalarındaki yer değiştirme serbestlik dereceleri, n düğüm
noktası sayısı ve 𝑵𝒊 ise i düğüm noktasına ait şekil fonksiyonudur. Şekil fonksiyonlarına ait
ayrıntılı bilgi [2]’de verilmiştir. Ayrıca, eksenel 𝜺𝒎 , eğilme 𝜺𝒃 ve kayma 𝜺𝒔 şekil değiştirmeleri
şu şekilde ifade edilebilir.
𝜺𝒎 = ∑𝒏𝒊 𝟏 𝑩𝒆𝒎𝒊 𝒅𝒆𝒊

𝜺𝒃 = ∑𝒏𝒊 𝟏 𝑩𝒆𝒃𝒊 𝒅𝒆𝒊

𝜺𝒔 = ∑𝒏𝒊 𝟏 𝑩𝒆𝒔𝒊 𝒅𝒆𝒊

Burada,
𝑩𝒆𝒎𝒊 = [(𝝏𝑵𝒊 /𝝏𝓵)𝒄𝒐𝒔𝜶 (𝝏𝑵𝒊 /𝝏𝓵)𝒔𝒊𝒏𝜶 𝟎]
𝑩𝒆𝒃𝒊 = [(𝟎 𝟎 −𝒅𝑵𝒊 /𝒅𝓵]
𝑩𝒆𝒔𝒊 = [−(𝒅𝑵𝒊 /𝒅𝓵)𝒔𝒊𝒏𝜶 (𝒅𝑵𝒊 /𝒅𝓵) 𝒄𝒐𝒔 𝜶 −𝑵𝒊 ]
𝒅𝒆𝒊 = [𝒖, , 𝒘𝒊 , 𝜽𝒊 ]𝑻
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Şekil 1. Eğrisel MR kemer elemanının tanımlanması
Burada i düğüm noktasını j düğüm noktasına bağlayan katılık matrisi [𝑲𝒆𝒊𝒋 ] aşağıdaki gibi
yazılabilir,
𝟏

𝑲𝒆𝒊𝒋 =

𝟏

{𝑩𝑻𝒎𝒊 𝑫𝒎 𝑩𝒎𝒋 + 𝑩𝑻𝒃𝒊 𝑫𝒃 𝑩𝒃𝒋 + 𝑩𝑻𝒔𝒊 𝑫𝒔 𝑩𝒔𝒋 }𝑱𝒅𝝃

Burada i düğüm noktasını j düğüm noktasına bağlayan kütle matrisi [𝑴𝒆𝒊𝒋 ] aşağıdaki gibi
yazılabilir,
𝟏

𝑴𝒆𝒊𝒋 =

𝟏

𝑵𝑻𝒊 𝑷𝑵𝒋 𝑱𝒅𝝃

𝟏 𝟎 𝟎
𝑷 = 𝝆𝑨 𝟎 𝟏 𝟎
𝟎 𝟎 𝑰

Burada  malzemenin yoğunluğunu, I ise kesite ait atalet momentini göstermektedir. Jakobyen
ise şöyle ifade edilebilir, ve jakobyen matrisin elde edilmesine ait ayrıntılı bilgi [2]’de
verilmiştir.
𝒅𝓵
𝑱=
=
𝒅𝝃

𝝏𝒙
𝝏𝝃

𝟐

𝝏𝒚
+
𝝏𝝃

𝟐 𝟏/𝟐

; 𝒅𝓵 = 𝑱𝒅𝝃

DİNAMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ
Dinamik yükler, büyüklüleri, uygulama noktaları ve zamanla değişimleri tamamen bilinen
belirli yükler olabileceği gibi zamanla değişimleri diğer karakteristikleri istatistik yöntemlerle
belirlenen rasgele yüklerde olabilir. Yukarıda verilen dinamik denge denkleminin çözümü için
değişik matematik modeller geliştirilmiştir. Bunlar;


Modların birleştirilmesi yöntemi,



Sayısal integrasyon yöntemi.
a) Açık Metotlar (Merkezi farklar metodu)

b) Kapalı Metotlar (Newmark, Houbolt, Wilson θ ve Hilber-Hughes-Taylor-
Metodları
Kapalı yöntemlerde, çözümü elde etmek için, birçok noktada aynı anda hesap yapılır.
Hesaplanan değer sadece bilinen değerlerden değil aynı zamanda hesaplananın komşusu olan
bilinmeyen değerlere de bağlıdır. Açık yöntemlerde ise dinamik denge denklemi sadece bir
önceki bilinen değerlerden hesaplanacak şekilde düzenlenmiştir. Her iki metodun kendine göre
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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iyi sonuçlar verdiği uygulama alanları vardır. Kapalı metotta ancak bir kritere bağlı yakınsama
sağlanabilir ve hesap yoğunluğu açık metotlara göre fazladır. Açık metotlarda önemli nokta ise
çok küçük zaman adımları kullanılır ve bu zaman adımları, yapının doğal titreşim periyoduna
bağlı olarak belirli bir kritik değerden büyük olamaz. Bu çalışmada Newmark tarafından
önerilen ve çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilen, lineer ve ortalama ivme metotları
kullanılarak zamana bağlı dinamik analizler yapılmıştır [3,4].
Newmark Metodu
Bu yöntem 1959’da Newmark [4] tarafından patlama ve sismik yükler altında yapı dinamiği
problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere ortaya atılmıştır ve zaman içerisinde birçok
araştırıcı tarafından geliştirilmiştir.
Newmark Metodunda hız ve deplasman terimleri için şu formüller kabuller edilmektedir.
𝒖̇ 𝒕
𝒖𝒕

𝜟𝒕

𝜟𝒕

= 𝒖̇ 𝒕 + [(𝟏 − 𝜸)𝒖̈ 𝒕 + 𝜸𝒖̈ 𝒕

𝜟𝒕 ]𝜟𝒕

= 𝒖𝒕 + 𝒖̇ 𝒕 𝜟𝒕 + [(𝟏/𝟐 − 𝜷)𝒖̈ 𝒕 + 𝜷𝒖̈ 𝒕

𝜟𝒕 ]𝜟𝒕

𝟐

Burada  ve  integrasyon parametreleridir ve kullanım amaçları yöntemin stabilitesi ve
doğruluğunu sağlamaktır. Doğrusal sistemler için Newmark’ın orijinal formülasyonu
geliştirilebilir. Şekil 2. ve Şekil 3. de sayısal integrasyon yöntemlerinden iyi bilinen Sabit
Ortalama İvme Yöntemi ve Doğrusal İvme Değişim Yöntemi için yaklaşımlar verilmiştir.
u(t )



u  

ut t

1
2

ut  ut t 

ut

t



t

t  t

Şekil 2. Sabit ortalama ivme yöntemi
ut



u   ut 

ut  t


t

ut  t  ut 

ut

t

t



t  t

Şekil 3. Doğrusal ivme değişim yöntemi
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SAYISAL ÖRNEK
Bu çalışmada, Şekil 4’de görülen iki katlı iki açıklıklı betonarme çerçeve SAP2000 sonlu
elemanlar yazılımı yardımıyla çözülmüştür. Çerçeve zemine ankastre ve kütle ve eğilme
rijitlikleri brüt beton olarak hesaplanmıştır. Betonun, birim hacim ağırlığı 24𝑘𝑁/𝑚 ve
elastisite modülü ise 𝐸 = 28.5 × 10 𝑘𝑁/𝑚 ’dir. Tüm kolon ve kiriş kesitleri sabittir. Kolon
kesitleri 0.40𝑚 × 0.40𝑚 ve kiriş kesitleri ise 0.25𝑚 × 0.50𝑚’dir. İlk iki titreşim periyotları
Çizelge 1’de verilmiştir. Çerçeve Şekil 5’de verilen rampa yüklemesi kat seviyelerinde
yüklenmiştir. 𝑡 /𝑇 ≅ 0.2 varsayımı ile rampa yüklemesinin yükselme süresi 𝑡 = 0.08𝑠𝑛
olarak hesaplanmıştır. Bu varsayımın bir sonucu olarak, yapının dinamik tepkisi açıkça
görülmektedir. Rampa yüklemesinin zamana bağlı değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Yapının
tepkisi 𝛥𝑡 = 0.01𝑠𝑛 ile 1.0𝑠𝑛 için sönümlü ve sönümsüz olarak hesaplanmıştır. Sönümlü
durum için 𝜉 = 0.10 varsayımı yapılarak sönümleme kuvvetinin etkisin açıkça gözlenmesi
sağlanmıştır.
Sonuçların Değerlendirilmesi: Bu problem ortalama ivme yöntemi kullanılarak çözülmüş ve
sonuçlar Çizelge 2‘de verilmiştir. Şekil 4’de görülen A noktasının yer değiştirmesi ve B
noktasının dönmesi 𝛥𝑡 = 0.01𝑠𝑛 için elde edilen sonuçlar Şekil 6 ve 7’de SAP2000 ile elde
edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar arasında dikkat çekici uyum olduğu
görülmektedir. 𝑡 /𝑇 ≅ 0.2 olarak sonuçlar sunulmuştur. Farklı 𝑡 /𝑇 oranları için sonuçlar
Şekil 8’de sunulmuştur. 𝑡 /𝑇 oranı artırıldığında dinamik etkilerin azaldığı görülmektedir.

0.5p(t)

2@3m=6m

p(t) A

B

2@5m=10m

Şekil 4. İki katlı iki açıklıklı çerçevenin geometrisi
Çizelge 1. İki katlı iki açıklı çerçeve için titreşim periyotları
Periyotlar
Modlar Bu çalışma SAP2000
1

0.3622

0.3622

2

0.1120

0.1120
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p, kN
p0

 p (t / t r ) t  t r
p(t )   0
t  tr
 p0
t,sec
tr

Şekil 5. Rampa yüklemesi için yükleme geçmişi
Çizelge 2. A noktası için yer değiştirme ve B noktası için dönme sonuçları
Zaman

762

A noktası (𝑚 × 10 )

B noktası (𝑟𝑎𝑑 × 10 )

SAP2000 Bu çalışma SAP2000

Bu çalışma

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.01

0.0016

0.0016

0.0000

0.0000

0.02

0.0067

0.0068

0.0000

0.0002

0.03

0.0168

0.0169

0.0000

0.0009

0.04

0.0344

0.0345

0.0026

0.0026

0.05

0.0620

0.0621

0.0054

0.0054

0.06

0.1008

0.1010

0.0091

0.0091

0.07

0.1519

0.1521

0.0141

0.0141

0.08

0.2164

0.2166

0.0206

0.0206

0.09

0.2927

0.2929

0.0286

0.0286

0.10

0.3792

0.3794

0.0377

0.0377

0.20

1.2700

1.2677

0.1301

0.1302

0.30

0.8213

0.8208

0.0837

0.0836

0.40

0.0709

0.0710

0.0054

0.0054

0.50

0.7516

0.7524

0.0762

0.0763

0.60

1.2800

1.2839

0.1317

0.1317

0.70

0.4363

0.4352

0.0434

0.0433

0.80

0.1771

0.1779

0.0166

0.0167

0.90

1.1100

1.1124

0.1139

0.1140

1.00

1.0800

1.0735

0.1101

0.1100
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Şekil 6. A noktasının zamana bağlı yer değiştirmesi

Şekil 7. B noktasının zamana bağlı dönmesi
21. Ulusal Mekanik Kongresi

763

Göğüş ve Özakça

Şekil 8. Statik ve farklı 𝒕𝒓 /𝑻𝒏oranları için A noktasının yer değiştirme sonuçlarının
karşılaştırılması.
SONUÇLAR
Bu yayında çerçevelerin geometrik modellenmesi, otomatik ağ üretimi, analizi için geliştirilen
bir bilgisayar programı ile elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. Bu çalışmada kullanılan program
ucuz, doğru ve güvenli bir şekilde çerçevelerin, kalın, ince ve değişken kalınlık durumlarında
dinamik analizleri yapabilmektedir. Kullanılan programın sonuçları sonlu elemanlar yazılımı
olan SAP2000 yazılımı ile karşılaştırılmıştır. Sonuçların oldukça yakın sonuçlar verdiği
görülmüştür.
KAYNAKLAR
[1] Clough, R.W. ve Penzien, J. Dynamics of structures. New York: McGraw-Hill, 1993.
[2] M.T. Göğüş, Analysis and design of frame structures under dynamic loads, Yüksek lisans
tezi, Gaziantep Üniversitesi, 2003.
[3] A.K. Chopra, “Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake
Engineering”. New Jersey, Prentice Hall.-2000.
[4] Newmark, N.M. “A Method of Computation for Structural Dynamics”, ASCE, Journal of
Engineering Mechanics Division, 85(EM3), 67-94. 1959.
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ÇİFT YÖNLÜ FONKSİYONEL DERECELENMİŞ MALZEMELİ DAİRESEL
PLAKLARIN EĞİLME ANALİZİ
Beytullah TEMEL1, Ahmad Reshad NOORI2
1,2
İnşaat Mühendisliği Bölümü- Çukurova Üniversitesi, ADANA
ABSTRACT
In this research, an effective numerical approach is applied to the bending analysis of twodirectional functionally graded (2D-FG) thick circular plates with variable thickness. The
material properties are assumed to vary continuously both in thickness and radial directions.
The effect of shear deformation is considered in the formulation. The governing equations are
converted to a set of ordinary differential equations (ODEs). Obtained canonical equations are
solved numerically by the Complementary Functions Method (CFM). The main purpose of this
research is to infuse this method to the bending analysis of wide range of solid circular plates,
with linear or non-linear thickness profiles, radially FG, FG in the thickness direction or 2DFG, without any restrictions. The influence of material variation exponents and thickness
profiles on the bending response of the considered structures are investigated. Several examples
are presented and results are verified with those obtained by finite element method. Excellent
agreement is observed.
Keywords: Two-Point Boundary Value Problems; Complementary Functions Method (CFM);
Two-directional Functionally Graded Materials; Circular Plates.
ÖZET
Bu araştırmada, çift yönlü fonksiyonel derecelenmiş (FD) ve kalınlığı değişken olan kalın
dairesel plakların eğilme analizi için etkin bir sayısal yaklaşım uygulanmıştır. Malzeme
özelliklerinin hem radyal yönde hem de kalınlık boyunca sürekli olarak değiştiği kabul
edilmiştir. Formülasyonda, kayma deformasyonu etkileri göz önünde bulundurulmuştur.
Plakların davranışını idare eden denklemler kanonik halde elde edilmiştir. Elde edilen kanonik
denklemler Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) ile sayısal olarak çözülmüştür. Bu
çalışmanın temel amacı kalınlık boyunca FD, radyal yönde FD, veya çift yönlü FD, lineer veya
lineer olmayan kalınlık profili olan çeşitli dairesel plakların eğilme analizlerine TFY'i
uygulamaktır. Malzeme indekslerinin ve kalınlık fonksiyonlarının söz konusu yapıların eğilme
davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları sonlu elemanlar yöntemi
kullanılarak hesaplanan sonuçlar ile karşılaştırıp, doğruluğu çeşitli örnekler üzerinde
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İki Nokta Sınır Değer Problemleri; Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi
(TFY); Çift Yönlü Fonksiyonel Derecelenmiş Malzeme; Dairesel Plak.

765

Temel 1 ve Noori 2

GİRİŞ
Çift yönlü FDM'ler genellikle, içlerinden birinin veya ikisinin seramik, diğerlerinin ise metal
alaşımlı fazları olduğu üç veya dört farklı malzeme fazının düzgün değişimi ile yapılan
malzemelerdir. Üretim yöntemlerinde yeni gelişmeler ile birlikte bilgisayar destekli üretim süreçleri
kullanılarak çift yönlü FDM’leri üretmek mümkündür. Analitik çözümlerinin elde edilmesi
mümkün olmayan, değişken kalınlığa sahip FDM dairesel plakların eğilme analizleri için,
Tamamlayıcı Fonksiyonler Yöntemi (TFY) gibi etkili ve güçlü sayısal yöntemlere ihtiyaç vardır.
Nümerik analizde, TFY ile sınır değer problemi başlangıç değer problemine indirgenmektedir. Bu
metodun bilgisayarda programlanması kolay olup, oldukça etkili bir çözüm yöntemidir. Bu
çalışmada ele alınan plaklar, eksenel dönel simetrik olarak kabul edilmiştir. Dairesel plakların
eğilme analizi birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır.
Alipour [1] FD dairesel plakların eğilme ve gerilme analizi için analitik bir çözüm sunmuştur.
Mousavi ve Tahani [2] radyal yönde FD plaklarının eğilme analizi için kesin bir çözüm yöntemi
önermiştir. Kalın FD dairesel plakların eksenel simetrik eğilme analizi Sahraee ve Saidi[3]
tarafından çalışılmıştır. Saidi ve ark. [4], FD kalın dairesel plakların eksenel simetrik eğilmesini
incelemek için üçüncü dereceden kayma deformasyon teorisi kullanmıştır. Çalışmalarında
analitik bir çözüm yöntem kullanmışlardır. Reddy ve ark. [5] FD dairesel plakların eksenel
simetrik eğilmesini birinci dereceden kayma deformasyon teorisi ile incelemiştir. Ayrıca FD
dairesel plaklar için klasik plak teorisi ve birinci dereceden kayma deformasyon teorisi
arasındaki kesin ilişkiyi geliştirmişlerdir. Wang ve ark. [6] radyal yönde etkiyen yükler altında
FD dairesel manyeto-elektro-elastik plakların eksenel simetrik eğilmesini araştırmak için üç
boyutlu teori kullanıp, sonuçlarını sonlu elemanlar ile doğrulamışlardır. Bayat ve ark.[7], döner
bir FD diskin eğilme analizini birinci mertebeden kayma deformasyon teorisine dayanarak
teorik olarak incelemiştir. FD halka plakların eğilme analizi, Fereidoon ve ark. [8] tarafından
Kirchhoff plak teorisi ve genişletilmiş Kantorovich yöntemi ile araştırılmıştır. FD kalın dairesel
plakların eğilme analizi, birinci mertebeden kayma deformasyon teorisine dayanan Levinson
plaka teorisi (LPT) kullanılarak Sahraee [9] tarafından araştırılmıştır. Değişken kalınlıklı
dairesel izotropik plakların eksenel simetrik eğilmesinin kapalı formda çözümü Vivio ve Vullo
[10] tarafından elde edilmiştir.
Li ve ark. [11] çeşitli sınır koşulu ve malzeme indeksleri için gerilme fonksiyonları yöntemini
kullanarak eksenel simetrik yüklerinin etkisinde kalan FD dairesel plakları incelemişlerdir.
Yayılı yüke maruz kalan ankastre mesnetli kalın FD plakların eğilme analizi Aghdam ve ark.
[12] tarafından araştırılmıştır. Li ve ark. [13] üniform olarak yüklenmiş FD halka plakların
eksenel simetrik eğilme analizi için analitik çözüm geliştirmiştir. Ma ve Wang [14], FD dairesel
plakların eğilmesini ve burkulmasını incelemek için üçüncü mertebeden kayma deformasyon
teorisini kullanmışlardır. Rad [15], elastik zemine oturan FD halka ve dairesel plakların statik
davranışını incelemek için üç boyutlu elastisite teorisini kullanmıştır. Rad [16] WinklerPasternak elastik zeminine oturan FD dairesel ve halka plakların eğilme analizini incelemek
için SSM-DQM yöntemini kullanmıştır. Wang ve ark. [17] keyfi yüklere maruz kalan FD
plakların esksenel eğilme analizini incelmişlerdir. Nie ve Zhong [18] çift yönlü FD dairesel
plakların eğilme davranışını araştırmışlardır. Çift yönlü FD plaklarının, tek yönlü FD ve
homojen plaklardan daha iyi bir performans gösterdiğini göstermişlerdir. Rad ve Alibeigloo
[19], iki parametreli elastik zemine oturan çift yönlü FD dairesel ve halka plakların eğilmesini
incelemek için DQM'nu kullanmışlardır. Üç boyutlu elastisite teorisine ve yarı-analitik
yaklaşıma dayanarak, elastik zemine oturan çift yönlü FD dairesel plakların eğilme davranışı
Rad [20] tarafından çalışılmıştır. Zafarmand ve Kadkhodayan [21] Rayleigh-Ritz metodu
yardımıyla çift yönlü FD kalın pakların statik ve dinamik davranışını incelemiştir.
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Bu araştırmada, plak kalınlığının ve FDM’lerin üstel şekilde değiştiği kabul edilmiştir. Ele
alınan plakların eğilme davranışını idare eden denklemler birinci mertebeden kayma
deformasyon teorisine dayanılarak minimum toplam potansiyel enerji prensibi ile elde edilmiş
ve bu denklemler adi diferansiyel takımına dönüştürülmüştür. Olayı idare eden kanonik
denklemler ilk defa bu çalışmada elde edilerek, TFY ile sayısal olarak çözülmüştür. TFY’ye
dayalı başlangıç değer probleminin çözümleri için 5. mertebe Runge-Kutta (RK5) algoritması
kullanılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Şekil 1'de gösterildiği gibi, kalınlığı h(r), iç yarıçapı ri ve dış yarıçapı ro olan değişken
kalınlıktaki çift yönlü FD Mindlin-Reissner plağı dikkate alınmıştır.

Şekil 1. Çift yönlü FD plak
Plak malzemesi hem kalınlık hem de radyal doğrultularda derecelenmiş olarak dikkate
alınmıştır. Malzemelerin hacimsel oranları aşağıdaki gibi seçilmiştir.
𝑉

𝑉

𝑟, 𝑧

𝑟

1

𝑉

𝑟, 𝑧

𝑟, 𝑧

1

𝑟

𝑟

𝑟
𝑟

𝑟

1

𝑟

(2)

ℎ 𝑟
2𝑧
2ℎ 𝑟

(3)

ℎ 𝑟
2𝑧
(4)
𝑟 𝑟
2ℎ 𝑟
Burada m1, m2, c1 ve c2 birinci ve ikinci, metalleri ve seramikleri, λr ve λz radyal ve kalınlık
boyunca hacim indekslerini göstermektedir. z-ekseni plağın orta yüzeyinde tanımlanmış olup,
kalınlık yönündeki koordinat değeridir. r koordinatı ise, plağın iç yarıçapından dış yarıçapına
doğru radyal yönde ölçülmektedir. Plağın elastisite modülü, r ve z doğrultularında fonksiyonel
olarak değişmekte olup, Poisson oranı sabit (v=0.3) olarak alınmıştır. Plak ile ilgili malzeme
özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.
(5)
𝐸 𝑟, 𝑧
𝐸 𝑉
𝐸 𝑉
𝐸 𝑉
𝐸 𝑉
𝑉

𝑟, 𝑧

𝑟

(1)

ℎ 𝑟
2𝑧
2ℎ 𝑟

𝑟
𝑟

ℎ 𝑟
2𝑧
2ℎ 𝑟

1

Çizelge 1. Malzeme özellikleri
Bileşen

Malzeme

E (Gpa)

m1

Titanyum alaşımı

115

m2

Alüminyum alaşımı

70
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c1

Silicon carbide (SiC)

440

c2

Alumina

380

Plak kalınlığının değişimi aşağıdaki fonksiyon ile tarif edilmiştir.
ℎ 𝑟

ℎ 1
𝑛

(6)

𝑛𝛼
ℎ
ℎ
𝑟

1
𝛼

(7)

𝑟
𝑟
ℎ𝑖 ve ℎ0, plağın iç ve dış yarıçaptaki kalınlıkları olup, 𝜆ℎ ise, geometri sabitidir.

(8)

Ele alınan problemin eğilme davranışını idare eden denklemler, birinci mertebeden kayma
deformasyon teorisine dayanılarak, minimum toplam potansiyel enerji prensibi ile elde edilmiş
ve bu denklemler adi diferansiyel denklem takımına dönüştürülüp, aşağıda verilmiştir.
𝑑𝑢
𝑑𝑟

𝑑𝜒
𝑑𝑟

𝐷 𝑁

𝐵 𝑀

𝐴 𝐷
𝑑𝑤
𝑑𝑟
𝐴 𝑀

𝐵
𝑄
𝜒
𝐴
𝐵 𝑁

𝐴 𝐷

𝑣

𝑢
𝑟

(9)
𝑟
(10)

𝑣

𝐵

𝜒
𝑟

(11)
𝑟

(12)
𝑣
𝑣 1
𝐴 𝑢 𝐵 𝜒
𝑁
𝑝
𝑟
𝑟 𝑟
𝑑𝑄
1
(13)
𝑄
𝑝
𝑑𝑟
𝑟 𝑟
1 𝑣
𝑣 1
(14)
𝑑𝑀
𝑄
𝐵 𝑢 𝐷 𝜒
𝑀
𝑟 𝑟
𝑟 𝑟
𝑑𝑟
Burada 𝑢, radyal yönde yer değiştirme, 𝑤, orta düzlemdeki bir noktanın çökmesi, 𝜒, dönme,
𝑁 , iç kuvvetlerin radyal bileşeni, 𝑀 , iç momentlerin radyal bileşeni ve 𝑄 ise, kesme
kuvvetidir. Plak rijitlik sabitleri ise aşağıdaki gibidir.
𝑑𝑁
𝑑𝑟

1
𝑟

/

𝐴
/
/

𝐵
/
/

𝐷
/

768

𝐸 𝑧, 𝑟
𝑑𝑧 ; 𝐴
1 𝑣
𝐸 𝑧, 𝑟
𝑧 𝑑𝑧 ; 𝐵
1 𝑣

𝐸 𝑧, 𝑟
𝑧 𝑑𝑧 ; 𝐷
1 𝑣

/

/
/

/
/

/

𝑣 𝐸 𝑧, 𝑟
𝑑𝑧
1 𝑣
𝑣 𝐸 𝑧, 𝑟
𝑧 𝑑𝑧
1 𝑣
𝑣 𝐸 𝑧, 𝑟
𝑧 𝑑𝑧
1 𝑣
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𝑣𝐴

𝑣𝐵

𝑣𝐷

(15)

(16)

(17)
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/

𝐴

𝑘
/

/

𝐸 𝑧, 𝑟
𝑑𝑧
2 1 𝑣

𝑘

(18)

𝐺 𝑧, 𝑟 𝑑𝑧

Ele

/

alınan plakların statik davranışları TFY yardımıyla araştırılmıştır. TFY’ye dayalı başlangıç
değer probleminin çözümleri için RK5 algoritması kullanılmıştır. Elde edilen birinci
mertebeden 6 adet adi diferansiyel denklem takımı matris formunda aşağıdaki gibi ifade
edilebilir.
𝑢′
⎧ 𝑤′ ⎫
⎪
⎪
𝜒′
⎨ 𝑁′ ⎬
⎪ 𝑄′ ⎪
⎩𝑀′ ⎭

𝜓
⎡ 0
⎢
⎢ 0
⎢𝜓
⎢ 0
⎣𝜓

0
0
0 𝜓
0 𝜓
0 𝜓
0
0
0 𝜓

𝜓
0
𝜓
𝜓
0
0

0
𝜓
0
0
𝜓
𝜓

𝜓
0
𝜓
0
0
𝜓

𝑢
⎤⎧ 𝑤
⎥⎪ 𝜒
⎥
⎥ ⎨𝑁
⎥ ⎪𝑄
⎦ ⎩𝑀

⎬
⎪
⎭

𝐘

𝛙

𝐘

⎫
⎪

0
⎧ 0 ⎫
⎪
⎪
0
⎨ 𝑝 ⎬
⎪ 𝑝⎪
⎩ 0 ⎭

(19)

𝐅

TFY, başlangıç şartları yardımıyla (19) denkleminin çözümüne dayanmaktadır. TFY ile sınır
değer problemi başlangıç değer problemine indirgenmektedir. Denklemin genel çözümü ise,
𝐘

𝐶

𝐔

𝐕

(20)

şeklindedir. 𝐔 𝒎 m’inci bileşenine 1, diğerlerine sıfır değeri verilerek elde edilen homojen
çözümdür. 𝐕 ise, başlangıç şartları sıfır alınarak elde edilen özel çözümdür. Burada Cm
integrasyon sabitleri sınır şartlarından elde edilmektedir.
SAYISAL UYGULAMALAR
Bu bölümde, çift yönlü FD dairesel plakların eğilme davranışı çeşitli sınır koşulları, hacim
indeksleri ve kalınlık fonksiyonları için araştırılmıştır. Bu amaçla, çift yönlü FDM dairesel
plakların eğilme analizini yapan FORTRAN dilinde bir bilgisayar programı hazırlanmıştır.
Önerilen metodun sonuçlarını doğrulamak için ANSYS [22] sonuçları ile karşılaştırmalar
yapılmıştır.
Örnek 1. Sabit Kalınlıklı, Çift Yönlü FD Halka Plağın Eğilmesi
İç yarıçapı 𝑟
1 m, dış yarıçapı 𝑟
5 m ve kalınlığı sabit ℎ 𝑟
1 m olan bir çift yönlü
FDM halka plak göz önüne alınmıştır. Ele alınan plak iç kenarı ve dış kenarından sabit
mesnetlidir ve üzerinde ise 𝑝
10 N/m şiddetinde üniform yük bulunmaktadır.
Malzemelerin mekanik özellikleri Çizelge 1’de verilmektedir. Çift yönlü FD halka plakların
eğilme davranışı için literatürde yapılan mevcut herhangi bir çalışma bulunmaması nedeniyle,
bu çalışmanın sonuçları ANSYS programından elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Söz
konusu plakları ANSYS'te modellemek için, kalınlık ve radyal yönlerde çok sayıda katmana
bölmek gerekmektedir. Bu araştırmada ANSYS'te iki farklı model oluşturulmuştur. Birinci
modelde, dikkate alınan plak, kalınlık boyunca 20 katmana ve radyal doğrultuda 100 katmana
bölünmüştür. İkinci modelde ise, plak kalınlığı boyunca 40 katmana ve radyal doğrultuda 200
katmana bölünmüştür. Her katman için ANSYS programında, denklem 5 yardımıyla
hesaplanan farklı bir malzeme özelliği tanımlanmıştır.
Plağın sınır şartları aşağıdaki gibidir.
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𝑟

𝑟 𝑑𝑒;

𝑢

0, 𝑤

0, 𝑀

0

(21)

𝑟

𝑟 𝑑𝑎;

𝑢

0, 𝑤

0, 𝑀

0

(22)

Ele alınan plak için maksimum düşey deplasman, eğilme momenti ve kesme kuvvetleri
hesaplanıp, Çizelge 2'de sunulmuştur. Bu örnekte kayma düzeltme faktörü, 𝑘 = 5/6 olarak
alınmıştır.
Çizelge 2. Sonuçların karşılaştırılması
Sonuçlar
λr

2

1

Yöntem

λz

4

6

10

Qmax

Mmax

(m)

(N)

(N.m)

ANSYS (20 x 100 katman)

1.380

45.74

16.69

ANSYS (40 x 200 katman)

1.368

45.74

16.62

TFY

1.366

45.73

16.59

ANSYS (20 x 100 katman)

1.250

45.79

16.62

ANSYS (40 x 200 katman)

1.248

45.80

16.68

TFY

1.244

45.77

16.58

ANSYS (40 x 200 katman)

1.166

45.60

16.60

TFY

1.110

45.77

16.58

wmax

Önerilen metodu kullanarak elde edilen değerler ile, ANSYS programından elde edilen
deplasman, kesme kuvveti ve momentlerin birbiri ile örtüştüğü görülmektedir. Ele alınan plağı
ANSYS'de modellemek için SHELL209 elemanı seçilmiştir (Bakınız [23,24]]. ANSYS'de
tutarlı sonuçlar elde edebilmek için, plak kalınlığını ve radyal yöndeki uzunluğunu yeterli
sayıda dercelermiş katmana bölmek gerekmektedir. Her bir katman için de farklı malzeme
özellikleri tanımlanmalıdır. Örneğin, 20x100 katmanlı model için, plak kalınlığını her biri farklı
malzeme özelliklerine sahip 20 katmana, radyal yöndeki uzunluğunu 100 katmana ve 40x200
katmanlı model için, plak kalınlığını her biri farklı malzeme özelliklerine sahip 40 katmana ve
radyal yöndeki uzunluğunu 200 katmana bölünmelidir. Böylece birinci modeli oluşturmak için
2000 ve ikinci model için 8000 adet farklı malzeme özellikleri tanımlanmalıdır. Bu kadar çok
sayıda malzemenin tanımlanması aşırı zaman alıcı bir işlemdir. Karşılaştırmalar, katmanların
sayısı arttıkça, ANSYS sonuçlarının bu çalışmanın sonuçlarına yaklaştığını göstermektedir. Bu
husus, önerilen yöntemin doğruluğunu ve uygulanabilirliğini göstermektedir.
Örnek 2. Değişken Kalınlıklı, Çift Yönlü FD Dairesel Plağın Eğilmesi
Bu örnekte, kalınlığı değişken olan, çift yönlü FD dairesel bir plağın eğilme davranışı
incelenmiştir. Sabit mesnetli ve yarıçapı 5 m olan plak, 𝑝
10 N/m şiddetinde üniform yük
etkisindedir. Plak kalınlığı, iç sınırda, ℎ 2 m ve çevrede ise ℎ
1 m olarak alınmıştır. Plağın
sınır şartları aşağıda verilmiştir. Bu örnekte kayma düzeltme faktörü, 𝑘
𝜋 ⁄12olarak
alınmıştır.
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𝑟

0 𝑑𝑎; 𝑢

0, 𝜒

0, 𝑄

𝑟

𝑟 𝑑𝑎; 𝑢

0, 𝑤

0, 𝑀

0

(23)

( simetri sınır şartı)

(24)

0

Çeşitli malzeme indeksleri için elde edilen maksimum düşey deplasman değerleri Çizelge 3'te
listelenmiştir. Ayrıca, farklı parametrelerin belirli indeks değerleri için çift yönlü FD dairesel
plağın eğilme davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Çizelge 3. Çift yönlü FD dairesel Plak için maksimum deplasman değerleri
λr

0

1

2

3

λz

λh
1

2

3

10

0

2.0430

2.1780

2.2260

2.2960

2

0.5665

0.6040

0.6174

0.6367

4

0.5054

0.5391

0.5510

0.5683

6

0.5759

0.5076

0.5188

0.5351

0

1.5670

1.6710

1.7070

1.7600

2

0.5117

0.5458

0.5578

0.5753

4

0.4607

0.4914

0.5023

0.5181

6

0.4356

0.4647

0.4750

0.4899

0

1.4320

1.5260

1.5390

1.6080

2

0.4932

0.5260

0.5376

0.5544

4

0.4453

0.4749

0.4855

0.5007

6

0.4217

0.4497

0.4597

0.4741

0

1.3700

1.4600

1.4920

1.5390

2

0.4844

0.5166

0.5280

0.5445

4

0.4379

0.4671

0.4774

0.4924

6

0.4150

0.4426

0.4524

0.4667

Beklendiği gibi, tabloda verilen sonuçlar, malzeme indeksleri ve geometri sabitinin çift yönlü
FD dairesel plakların düşey deplasman değerleri üzerinde önemli etkileri olduğunu
göstermiştir. Şöyle ki, malzeme hacim indeksleri artıkça düşey deplasman değerleri
azalmaktadır. Ancak, geometri indeksini artırmak, çökme değerlerinin azalmasına sebep
olmaktadır. Ayrıca, λr 'nin çift yönlü FD dairesel plakların eğilme davranışı üzerindeki etkisi
λz'nin etkisinden daha azdır.
SONUÇLAR
Bu çalışmanın temel amacı, TFY’nin çift yönlü FDM dairesel plakların eğilme analizine
uygulamasıdır. Ele alınan problemlerin denge denklemleri, bünye denklemleri ve uygunluk
şartları yardımıyla altı adet skaler denklem elde edilmiştir. Kayma deformasyonu etkisi de
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dikkate alınarak yapılacak çözümler için, FORTRAN dilinde bir bilgisayar programı
hazırlanmıştır. Hazırlanan programdan elde edilen sonuçlar, ANSYS’ten elde edilen sonuçlar
ile tablolar üzerinde karşılaştırılmış ve sonuçların uyum içerisinde olduğu görülmüştür. Ayrıca,
malzeme hacim indeksi ve kalınlık değişim indeksinin çift yönlü FD dairesel plakların eğilme
davranışı üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde araştırılmıştır.
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ABSTRACT
In this study, a mixed type finite element solution is presented for the linear buckling analysis
of moderately thick plates resting on elastic foundation. Kinematical relations are expressed
according to the Mindlin plate theory and von Kármán strain definitions and force intensity of
foundation interaction included in equilibrium equations is calculated using the Pasternak
foundation model. The nonlinear first variation of the systems functional is obtained
according to the Hellinger-Reissner principle and linearized using the incremental formulation
in order to obtain terms of system and geometric matrices. Plate domain is discretized by four
noded isoparametric quadrilateral elements. Stress resultant type field variables are eliminated
from the equations next, so that the problem is revolved into a standard Eigen-value problem.
Convergence studies are performed to investigate the accuracy of the solution procedure.
Keywords: Mindlin plate, Pasternak foundation, Hellinger-Reissner, Finite elements,
Buckling
ÖZET
Bu çalışmada, elastik zemine oturan nispeten kalın plakların doğrusal burkulma problemi için
karışık yapıda bir sonlu eleman çözümü sunulmaktadır. Mindlin plak teorisi ve von Kármán
şekil değiştirmelerine göre kinematik ilişkiler tarif edilmiş ve denge denklemlerine katılan
zemin etkileşim kuvvet yoğunluğu Pasternak zemin modeline göre hesaplanmıştır. HellingerReissner prensibi kullanılarak elde edilen doğrusal olmayan birinci varyasyon ifadesi artımsal
formülasyon ile doğrusallaştırılmış, böylece sistem ve geometrik matris terimleri elde
edilmiştir. Dört düğüm noktalı izoparametrik dörtgen elemanlar ile plak bölgesi
ayrıklaştırılmış, gerilme bileşkesi tipindeki bölge değişkenleri daha sonra kondensasyon
işlemi ile denklemlerden elenerek standart bir özdeğer problemine dönüştürülmüştür. Sunulan
çözüm yöntemini doğrulamak üzere birkısım yakınsama ve karşılaştırma analizleri
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Mindlin plağı, Pasternak zemini, Hellinger-Reissner, Sonlu elemanlar,
Burkulma
GİRİŞ
Yapısal taşıyıcı sistemler bulundukları servis şartları içerisinde çeşitli yükleme ve zorlanma
etkileri altında bulunurlar. Burkulma davranışının belirlenmesi ve tasarım esnasında bu göçme
durumunun göz önüne alınması, özellikle ince cidarlı taşıyıcı sistemlerde (çubuk, plak, kabuk
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gibi) önemli bir husustur. Yapısal elemanların elastik burkulma yüklerinin belirlenmesi, bu tip
sistemlerin tasarlanması aşamasında zorunlu olmaktadır. Bir çok mekanik probleminde
olduğu gibi bazı özel durumlar için elastik burkulma yükü analitik olarak elde
edilebilmektedir [1]. Yapısal sistemler elastik bir dış ortamla etkileştiklerinde mekanik
davranışlarında önemli miktarda değişiklik olur [2]. Örneğin zeminle etkileşen sistemlerde bu
karmaşık durum, yapı-zemin arasındaki etkileşimi göz önüne alacak şekilde mekanik
modellerle tarif edilebilir. Plak-zemin etkileşiminde burkulma yükünün hesaplanması için
literatürde çeşitli teoriler (Klasik Plak Teorisi (KPT), Birinci Mertebe Kayma Teorisi
(BMKT) vb.) ve çözüm yöntemleri kullanılmıştır. BMKT [3] ve Pasternak [4] elastik zemin
modelini Levy-plaklarına uygulayan Xiang ve diğ. [5], düzlemleri içinde yüklenmiş,
Pasternak zeminine oturan Mindlin plaklarının serbest titreşim problemi için bir kesin çözüm
sunmuşlar, özel bir hal olan burkulma problemi için de ifadeleri elde etmişlerdir. Xiang ve
diğ. [6], [5]’deki problemi, basit mesnetlenmiş dik açılı simetrik lamine plaklar için
geliştirmişlerdir. Lam ve diğ. [7] statik, serbest titreşim ve burkulma analizi için kesin
çözümler sunmuşlardır. Akhavan ve diğ. [8], [5]’daki problemde burkulma yükünü farklı
mesnet koşullarını ve uniform olmayan yükleme durumunu da içerecek şekilde hesaplamak
üzere bir kesin çözüm yöntemi önermişlerdir. Matsunaga [9] kuvvet serilerini kullanarak
kayma etkileri yüksek mertebeden tarif edilmiş plağın, iki parametreli zemin etkileşimi
altında serbest titreşim ve burkulma problemini çözmüştür. Park ve Choi [10] basitleştirilmiş
birinci mertebe kayma teorisini kullanarak Pasternak zeminine oturan plakların eğilme,
serbest titreşim ve burkulma problemi için bir analitik çözüm yöntemi sunmuşlar ve birçok
parametrik çözüm gerçekleştirmişlerdir. Doğruoğlu ve Omurtag [11] karışık sonlu elemanlar
yöntemini kullanarak, Pasternak zeminine oturan tabakalı kompozit, ince plakların burkulma
analizini gerçekleştirmişlerdir. Setoodeh ve Karami [12] 3 boyutlu elastisite teorisini
kullanarak sürekli, noktasal ve çizgisel olarak elastik zeminle etkileşen tabakalı kompozit
plakların statik, serbest titreşim ve burkulma analizini sonlu elemanlar ile
gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada birinci mertebe kayma etkisinin gözetildiği izotrop ve
homojen plağın elastik zeminle etkileşimi altında burkulma analizi için bir karışık sonlu
eleman çözümü sunulmuştur. Von Kármán şekil değiştirmeleri Mindlin plak teorisi ile
kullanışmış ve Pasternak zemin modeli ile birlikte problemin alan denklemleri sunulmuştur.
Hellinger-Reissner varyasyonel prensibi ile problemi tarif eden fonksiyonelin doğrusal
olmayan birinci varyasyonu elde edilmiştir. Artımsal formülasyon kullanılarak
doğrusallaştırma işlemi ile sistem ve geometrik matris elde edilmiştir. Dört düğüm noktalı
dörtgen elemanlar bilineer şekil fonksiyonları ile adapte edilmiş ve sayısal integraller 2  2
Gauss şemasına göre hesaplanmıştır. Önerilen çözüm yöntemi kullanılarak literatürdeki
sonuçlarla karşılaştırma ve yakınsama analizi yapılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON

Mindlin plak kabulleri altında von Kármán şekil değiştirmeleri (  uzama oranları,  kayma
şekil değiştirmeleri,  eğrilik olmak üzere) kinematik yapıda şu şekilde tarif edilir:

 xx  u, x  12  w, x 
 xx =  x , x

2

;  yy  v, y  12  w, y 
;  yy =  y , y

2

;  xy  u, y  v, x  w, x w, y
;  xy =  x , y   y , x

;  xz  w, x   x 

;  yz  w, y   y 

Burada u, v, w plak ortalama düzlemine yerleştirilmiş x  y eksen takımına göre sırasıyla
x, y, z doğrultularındaki yer değiştirmeleri,  x ve  y ise plak kesitlerinin sırasıyla y ve x
eksenleri etrafındaki dönmelerini belirtir. Alt indislerde virgül, kendisinden sonra gelen eksen
terimine göre türev alındığını simgelemektedir.
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Büyük çökme tanımı altında Pasternak zemin etkilerini de içeren denge denklemleri aşağıdaki
gibi yazılabilir [13].
qx + N xx , x + N xy , y = 0
q y + N xy , x + N yy , y = 0

qz + ( N xx w, x + N xy w, y ) + ( N xy w, x + N yy w, y ) + Qxz , x + Qyz , y - kw + G f ( w, xx + w, yy ) = 0
,x

,y

M xx , x + M xy , y - Qxz = 0
M yy , y + M xy , x - Qyz = 0

Burada k Winkler yay parametresi olup, G f zemin kayma modülü olarak tanımlanmıştır.
Hellinger-Reissner varyasyonel prensibine göre, elastik bir sistemin fonksiyonelinin birinci
varyasyonu aşağıdaki şekilde tariflenebilir:

  HR    εu  εσ   σσ dV  
T

V

V

σ   ε  q  u dV   tˆ  ud  0
σ T

u

T

T



(1)

Tanımlanan problem için fonksiyonelin tam varyasyonu (1) denklemine göre aşağıdaki gibi
elde edilir [13].

é
ê
ë

ù
1
N xx - N yy )ú  N xx d
(
úû
Eh
é
N ù
é
ù
2
1
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ê
ê
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Gh úû
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ù
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12
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ê
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ë
ë
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é
ù
+ò ê( N xx w, x + N xy w, y + Qxz ) w, x + ( N xy w, x + N yy w, y + Qyz ) w, y ú d
û
ë
é
ù
é
+ò êë kw w + G f w, x w, x + G f w, y w, y úû d + ò ëê M xx x , x + M xy x , y + Qxz x ùûú d
2

  HR = ò êu, x + 12 ( w, x ) -





+ò éêë M xy y , x + M yy y , y + Qyz y ùúû d - ò  wqz d - ò tˆj u j d = 0



Burada h plak kalınlığını,  plak ortalama düzlem bölgesini,  plak sınırını temsil
etmektedir. Doğrusal olmayan terimler de içeren bu ifade hem yerdeğiştirme hem de kuvvetmoment tipinde büyüklükler barındırır. İfade artımsal formülasyon ile doğrusallaştırılarak
aşağıdaki gibi bir ardışık yaklaşım şeması ile çözülebilir [13].

(K + K
++

++

nl ( i-1)

)X
+

(i )

+

+

+

= F - K (i-1) ; X(i ) = X(i-1) + X (i )

(2)

Bu aşamada doğrusal burkulma analizine geçilmek istendiğinde düzlem içi kuvvetlerin
varyasyonları sıfır olacaktır  N xx =  N yy =  N xy = 0 . Bölge değişkeni olan düzlem içi

kuvvetler de burkulma analizinde sabit kabul edildiğinde ( N xx  N xx , N yy  N yy , N xy  N xy )
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ve dış yükün de olmadığı düşünüldüğünde (2) ifadesi aşağıdaki gibi bir özdeğer problemine
dönüşür.
 k ss 

 k us 


k su    0

k uu  b 0

 0

  MT  0
 

T 
K g     U  0

(3)

Burada, b problem için sabit kabul edilen düzlem içi kuvvetin kritik değerine yani burkulma
yüküne karşılık gelir. K g ise geometrik matris olarak adlandırılır. Moment tipi büyüklüklerin
sistemden elenmesi ile sadece yer değiştirme türünde büyüklükler barındıran yapıya inilebilir.
Burada statik kondensasyon yapıldığında indirgenmiş matris
K *   k uu   k su  k ss 
T

1

k su 

(4)

şeklinde elde edilebilir. Böylece özdeğer ifadesi aşağıdaki gibi olur:

 K    K  U   0
*

(5)

T

b

g

Bu denklemin çözümü ile burkulma yüklerine karşı gelin burkulma mod şekilleri de U
vektörü ile temsil edilmektedir.
SAYISAL SONUÇLAR
Sunulan formülasyon ve üretilen sayısal çözüm yöntemini doğrulamak üzere kare plakların
ele alındığı çeşitli çözümler yapılarak yakınsama ve karşılaştırma analizleri
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak zeminle etkileşimi olmayan çok ince plak ele alınmış, daha
sonra farklı sınır koşulları altında ince ve nispeten kalın plak çözümleri gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar boyutsuz parametreler üzerinden verilmiştir. a, b sırasıyla x, y doğrultularındaki
plak kenar uzunlukları olmak ve D  E h / 12 (1   ) plağın eğilme rijitliğini tanımlar;
boyutsuz parametreler: k = kb 4 / D boyutsuz Winkler parametresi, G = G b 2 / D boyutsuz
3

2

f

f

zemin kayma parametresi, N b  N bb 2 / D boyutsuz kritik yükü göstermektedir. Örneklerde,
Poisson oranı   0.3 sabit tutulmuştur.

Doğrulama Örneği 1: Çok İnce Kare Plak
Geliştirilen karışık sonlu eleman, kayma etkisinin gözetildiği formülasyonlarda karşılaşılan
kayma kilitlenmesi sorununu kendiliğinden aşmaktadır. Burada çok ince ( a / h  1000 ) bir
plak ele alınarak bu özelliğin geçerliliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Dört kenarı basit
mesnetli (SSSS) kare plakta zemin parametreleri sıfıra eşitlenerek çözüm yapılmıştır. 4
elemandan 400 elemana kadar ağ sıklaştırması yapılarak çözümün yakınsaması incelenmiş ve
sonuç literatürle ([10]’daki Çizelge 4) karşılaştırılmıştır. x doğrultusunda etkiyen düzgün
yayılı düzlem içi yük etkisindeki kritik burkulma yükü için sonuçlar Çizelge 1’de
sunulmuştur. Çizelge 1’de görüldüğü üzere sunulan sonlu eleman çözüm yöntemi düzenli bir
şekilde yakınsama davranışı sergilemekte ve literatür sonuçlarıyla çok uyumlu olacak
değerlere erişebilmektedir. Örneğin 20  20 eleman ağında KPT sonucu ile karışık sonlu
eleman sonucu arasında 0.2% fark gözlenmektedir. Bu sonuç altında sunulan formülasyonun
çok ince plak çözümlerinde kayma kilitlenmesi sorunu yaşamadan çözüm ürettiği
belirtilebilir.

Doğrulama Örneği 2: Elastik Zemine Oturan İnce Kare Plak
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Bu örnekte Pasternak zeminine oturan ince ( a / h  100 ) kare plakta x ekseni doğrultusunda
etkiyen uniform yükleme altında burkulma yükü hesaplanmıştır. Boyutsuz zemin
parametreleri olarak k = 100 , G f = 10 değerleri seçilmiş ve [8]’de sunulan kesin sonuçlar
ile karşılaştırma yapılmıştır.
Çizelge 1. Basit mesnetli çok ince kare plakta tek eksenli yükleme altında kritik burkulma
yükü N b /  2
Eleman Ağı
2×2
4×4
8×8
12×12
16×16
20×20
KPT (Lam ve diğ. 2000)
BMKT (Akhavan ve diğ. 2009)
BMKT (Park ve Choi 2018)

Burkulma Yükü
2.7357
3.7664
3.9468
3.9768
3.9870
3.9917
4.0000
3.9999
4.0000

Boyutsuz kritik burkulma yükleri SSSS mesnetli ve SCSC mesnetli plak için Çizelge 2’de
verilmiştir. Burada y doğrultusundaki kenarlar basit mesnetli (S), x doğrultusundaki
kenarlar ise ankastre mesnetlidir (C). (m,n) sırasıyla ( x, y ) doğrultularındaki yarım dalga
sayılarını göstermek üzere; SSSS mesnetli plakta (m,n)=(1,1) ve SCSC mesnetli plakta
(m,n)=(2,1) mod şekillerine karşı gelen burkulma yükleri belirlenmiştir. Çizelge 2’den
görüldüğü üzere her iki mesnetlenmede de düzenli bir yakınsama davranışı sergilenmesine
rağmen SSSS mesnetli plakta yakınsamanın daha hızlı gerçekleştiği izlenmiştir.
Çizelge 2. Farklı mesnetlenmelerde zemine oturan kare plakta tek eksenli yükleme altında
kritik burkulma yükü N b
Eleman Ağı

SSSS

SCSC

2×2

55.3112

4×4

66.7690

72.9229

8×8

68.9237

87.7211

12×12

69.2905

89.6840

16×16

69.4166

90.3225

20×20
BMKT (Akhavan ve diğ. 2009)

69.4745

90.6144

69.5891

90.2040

Doğrulama Örneği 3: Elastik Zemine Oturan Nispeten Kalın Kare Plak
Bu çözümde Örnek 2 deki plak parametrelerinde sadece plak kalınlık oranı a / h  10 olarak
değiştirilmiş ve SSSS mesnetli plak için kritik burkulma yükü değerleri yine yakınsama
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çözümleriyle [8]’deki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Elaman ağı sıklaşmasıyla birlikte
çözümün düzgün bir yakınsama gösterdiği gözlemlenmiştir. Fakat ince plak çözümleri ile
karşılaştırıldığında, plak kalınlaştıkça yakınsamanın biraz daha yavaş olduğu dolayısı ile plak
kalınlaştıkça sıklaştırılmış eleman ağlarının tercih edilmesi gerektiği söylenebilir.
Çizelge 3. Elastik zemine oturan nispeten kalın kare plakta kritik burkulma yükü N b
Eleman Ağı

Burkulma Yükü

2×2

53.2896

4×4

63.8869

8×8

65.9066

12×12

66.2522

16×16

66.3711

20×20
BMKT (Akhavan ve diğ. 2009)

66.4258
67.5798

SONUÇLAR
Bu çalışmada karışık sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak elastik zemine oturan nispeten
kalın plakların doğrusal burkulma analizi gerçekleştirilmiştir. Plakta kayma etkileri Mindlin
plak kuramına göre dikkate alınmış ve von Kármán şekil değiştirmeleri ile kinematik
bağıntılar türetilmiştir. Elastik zemin Pasternak modeli olarak ele alınmıştır. HellingerReissner varyasyonel prensibine göre sistemin fonksiyonelinin birinci varyasyonu doğrusal
olmayan terimlerle birlikte elde edilmiştir. Artımsal formülasyonla ifadeler
doğrusallaştırılmış, bunun sonucunda sistem matrisi ve geometrik matris elde edilmiştir.
Sayısal çözüm aşamasına geçildiğinde bilineer şekil fonksiyonları ile tariflenmiş dört düğüm
noktalı dörtgen izoparametrik elemanlar kullanılmış ve integraller 2×2 Gauss şemasına göre
hesaplanmıştır. Özdeğer ifadesinde gerilme bileşkesi tipindeki büyüklükler kondensasyon ile
sistemden elenerek çözüme gidilmiştir. Sunulan formülasyon ve önerilen sayısal çözüm
yöntemi birkaç yakınsama ve karşılaştırma örnekleriyle doğrulanmıştır. Çok ince plak
çözümü yapılarak karışık yapıdaki formülasyonun kayma kilitlenmesi sorununu kendiliğinden
aştığı gösterilmiştir. Çeşitli mesnet koşulları ve plak kalınlık oranları da ele alınmış, plak
kalınlaştıkça eleman sıklaştırmasının daha fazla olması gerektiği gösterilmiştir.
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LİNEER OLMAYAN ALAN DENKLEMLERİNİN KESİN ÇÖZÜMLERİNİN
BELİRLENMESİNDE NOKTA DÖNÜŞÜMLERİ
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İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü,

ABSTRACT
The problem of the reduction of nonlinear equations to linear equations under some suitable
transformations is an important problem in determining the solutions of nonlinear equations
and the problems they represent. A basic approach to this problem is the equivalence
transformations, which are one of application of Lie groups to differential equations.
Equivalence transformations generate transformations that provide maps between different
members of the family of equations, while keeping the given family of differential equation
invariant. Via these transformations, non-linear equations can be reduced to linear equations
and thus exact solutions of non-linear equations can be determined. Many of the basic physics
and engineering problems can be written in the form of family of equations when the
parameters in the equations are considered with general functional dependencies. In this study,
we will focus on the question of which type of nonlinear members of a basic family of equations
can be linearized, then how appropriate transformations are determined and their exact
solutions will be exemplified.
Keywords: Nonlineer equations, exact solutions, equivalence transformations
ÖZET
Lineer olmayan denklemlerinin, bazı uygun dönüşümler altında lineer denklemlere
indirgenmesi problemi, lineer olmayan denklemlerin ve bunların temsil ettiği problemlerin
çözümlerinin belirlenmesinde önemli bir problemdir. Bu probleme bir temel yaklaşım, Lie
gruplarının diferansiyel denklemlere uygulanması araçlarından biri olan eşdeğerlik
dönüşümleridir. Eşdeğerlik dönüşümleri, esasen verilen bir diferansiyel denklem ailesinin
yapısını korumakla birlikte, denklem ailesinin farklı üyelerinin arasında geçişleri sağlayan
dönüşümler üretir. Bu dönüşümler aracılığı ile, lineer olmayan denklemler, lineer denklemlere
indirgenebilir ve böylelikle lineer olmayan denklemlerin kesin çözümleri belirlenebilir. Temel
fizik ve mühendislik problemlerinin birçoğu, denklemlerin yapısında bulunan parametrelerin
genel fonksiyonel bağlılıkları ile ele alınması halinde bir denklem ailesi şeklinde yazılabilir. Bu
çalışma çerçevesinde, temel bir denklem ailesinin hangi tip lineer olmayan üyelerinin
lineerleştirilebileceği sorusu üzerinde durulacak ve ardından uygun dönüşümlerin nasıl
belirlendiği gösterilip, çözümlerin yapılandırılması örneklenecektir.
Anahtar kelimeler: Lineer olmayan denklemler, kesin çözümler, eşdeğerlik dönüşümleri
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GİRİŞ
Lineer olmayan kısmi türevli denklemlerin kesin, yaklaşık ya da sayısal çözümlerinin
belirlenebilmesi, çözümlerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde ise, denklemlerin
davranışının incelenmesi, sadece mühendislik uygulamalarında değil, uygulamalı matematiğin
de en ilgi çeken konularından biridir. Bu alanda en yaygın yaklaşımlardan birisi, denklemlerin
uygun bazı dönüşümler altında lineerleştirilmesidir. Bu noktada karşı karşıya kalınan en temel
sorular;
i.
Denklemlerin dönüşümler aracığıyla lineerleştirilmesinin mümkün olup olmadığı
ii.
Mümkün ise, uygun dönüşümlerinin yapısının ne olduğudur.
Bu sorulara cevaplar verebilmek amacı ile, birçok araştırmacı tarafından çok değişik yöntemler,
yaklaşımlar geliştirilmiş ve halen geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi, Lie gruplarının
diferansiyel denklemlere uygulamasıdır. Lie gruplarının diferansiyel denklemlere uygulaması,
denklemlerin değişmez çözümlerinin elde edilmesi, denklemlerin sınıflandırılması, korunum
yasalarının bulunması ve birbirine denk denklemlerin belirlenmesi açısından güçlü bir
yaklaşımdır.
TEMEL KAVRAMLAR
İçerisinde parametre ya da keyfi fonksiyonlar barındıran denklemler, denklem ailesi olarak
adlandırılabilir.
Tanım 1: 𝑥 , , 𝑢 , 𝑖 1,2, . . 𝑛, 𝛼 1,2, … 𝑁, olacak şekilde, sırası ile bağımlı, bağımsız
, 𝑘 1,2, … 𝑚 ler, 𝑢
değişkenlerin uzayını temsil etsin. Σ 𝑥 , , 𝑢 , 𝑢
…
… , bağımlı
değişkenlerin bağımsız değişkenlere göre keyfi mertebe türevlerini temsil edecek şekilde,
değişkenlerinin keyfi fonksiyonları olsun. Bu halde,
Δ 𝑥 ,𝑢 ,𝑢

…

,Σ

,

𝑥 ,𝑢 ,𝑢

…

0

(1)

denklemi bir diferansiyel denklem ailesi olarak adlandırılır. Burada Σ , ile, Σ fonksiyonu ve
onun bağımlı, bağımsız değişkenler ve onların türevlerine göre kısmi türevlerine bağlı keyfi
fonksiyonlar, parametreler temsil edilmektedir.
Lie gruplarının diferansiyel denklemlere uygulanması anlamında uzun yıllardır çalışılan simetri
grupları, bir denklemin çözüm ailelerini sınıflandırmak için kullanılır iken, eşdeğerlik grupları,
denklem ailesinin yapısını değişmez kılmakla birlikte, içerisindeki keyfi fonksiyonların ya da
bir başka yaklaşımla parametrelerin değişimine izin verdiği için, uygun dönüşümler
bulunabildiği takdirde davranışı bilinen bir denklem ile daha karmaşık olan bir diğeri arasında
dönüşümlerin mümkün sınıflarını üretir. Bu nedenle, klasik simetri dönüşümlerinden farklıdır
ve lineerleştirme problemlerinde, aynı aileye ait farklı denklemler arasındaki ilişkileri
yapılandırdığı için, sınıflandırma problemine cevap verir. Uygulama anlamında, temel fizik ve
mühendislik problemlerini temsil eden diferansiyel denklemler, problemin içerisinde
bulunduğu ortamın temel özelliklerini ifade eden bazı parametrelerce birbirlerinden farklılaşır.
Eşdeğerlik dönüşümleri ile, esasen denklemin yapısı korunur iken, yukarıda da ifade edildiği
üzere, aynı denklem ailesinin farklı üyeleri arasında geçişler sağlar.
Tanım 2: Δ 𝑥 , 𝑢 , 𝑢
𝑥 ,𝑢 ,𝑢
0 ile verilen bir diferansiyel denklem
… , Σ ,
…
ailesi için, ℇ ile temsil edilen eşdeğerlik grubu, bağımlı, bağımsız değişkenler, onların
türevlerinin, diferansiyel denklemin yapısını koruyan, fakat, ailenin herhangi bir üyesi olan
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Δ 𝑥̅ , 𝑢 , , 𝑢

…

,Σ

Δ 𝑥 ,𝑢 ,,𝑢

…

,Σ

denklemini,

0

,

aynı

ailenin

bir

başka

üyesi

olan

0 denklemine dönüştüren sürekli dönüşümlerin grubudur.

,

Mühendislik uygulamaları açısından bakacak olur isek, bir problemde, alan denklemi, farklı
malzemeler için farklı denklemler ile yazılabileceğinden, eşdeğerlik dönüşümlerinin grupları,
bunlar arasında ilişkiler üretir. Örnek verecek olursak, eşdeğerlik grupları, homojen ile homojen
olmayan, izotrop ile izotrop olmayan malzemeler arasında, matematiksel olarak, sabit katsayılı
ile değişken katsayılı denklemler arasında geçişi mümkün kılabilir. Hem matematik anlamında
hem de mühendislik uygulamaları açısından, lineer ve lineer olmayan denklemler arasında
dönüşümleri de belirlemesi anlamında son derece önemlidir. Bu mümkün dönüşümler, sadece
sınıflandırma yapmak için değil, denklemlerin çözümlerinin, davranışlarının belirlenmesinde
de kullanılabilir.
Son yıllarda birçok araştırmacı tarafından lineer olmayan diferansiyel denklemlerin
incelenmesinde, gerek değişmez çözümlerin bulunması [1-4], gerek denklemlerin
sınıflandırılmasında [5-7], gerek se tam çözümlerin belirlenmesinde [8-12], eşdeğerlik grupları
kullanılmıştır.
Eşdeğerlik Grupları hakkında genel bilgi [13-17] kaynaklarında bulunabilir. Tarihsel olarak,
Lie`nin klasik değişmezlik yaklaşımının eşdeğerlik dönüşümlerinin gruplarını üretmek için
kullanılabileceği fikri ilk olarak Ovsiannikov [14]`a dayanır, sonrasında bu fikrin uygulanması
anlamında değişik yöntemler geliştirilmiştir. Eşdeğerlik dönüşümlerinin belirlenmesi için
kullanılabilecek yöntemler [13-17]`de ayrıntıları ile verilmiştir. Bu yöntemlerin dışında, bizim
bu çalışmada da kullanacağımız, Şuhubi [13] tarafından geliştirilen, genel denklik
denklemlerinin eşdeğerlik gruplarının izovektör alanı, bir başka deyişle, grubun sonsuz küçük
üreteçlerinin çözümleri, diğer yöntemlere göre daha kısa ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir.
Tanım 3: İkinci mertebeden, n adet bağımsız, N tane bağımlı değişken içeren denklem sistemi
için ikinci mertebeden genel denklik denklemleri
∂Σ

𝑥 , 𝑢 , 𝑢,
∂𝑥

Σ 𝑥 , 𝑢 , 𝑢,

şeklinde tanımlanır. Burada Σ
fonksiyonlarını ifade etmektedir.

0,

ve Σ

𝑖, 𝑗 1,2, … , 𝑛,

𝛼

1,2, … , 𝑁

2

bağlı olduğu değişkenlerin keyfi türetilebilir

Açıktır ki yukarıda (2) ile tanımlanan denklik denklemleri, (1) ile tanımlanmış olan bir denklem
ailesi yapısındadır. Bu nedenle, eşdeğerlik dönüşümlerinin yapılandırılması için Edelen ve
Şuhubi tarafından yapı taşı olarak kullanılmıştır.. Eşdeğerlik dönüşümlerini belirleyebilmek
için 𝑣
𝑢, tanımı ile denklem birinci mertebeden denklem sistemine indirgendikten sonra,
keyfi fonksiyonların fonksiyonel bağlılıkları da göz önüne alınarak elde edilen genişletilmiş
katman üzerinde izovektör alanı

𝑉

𝑋

𝜕
𝜕𝑥

𝑈

𝜕
𝜕𝑢
𝑇

𝜕
𝜕𝑡

𝑉

𝜕
𝜕𝑣
𝒯

𝜕
𝜕𝜏

𝜕
𝜕Σ

𝑆
𝑇

𝒮

𝜕
𝜕Σ

𝑆

𝜕
𝜕𝑡
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𝜕
𝜕𝑠

𝒮

𝜕
𝜕𝜎

𝑆

𝜕
𝜕𝑠
3
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şeklinde yazılır. Burada fonksiyonel bağlılıklar için katmana eklenen fonksiyonlar, yer kısıtı
nedeni ile, ayrıntıları ile verilmemiştir. Okuyucu Şuhubi [13]`den ayrıntıları inceleyebilir.
İzovektör alanının katsayıları, bir diğer adı ile denklik denklemlerinin, eşdeğerlik
dönüşümlerinin sonsuz küçük üreteçleri Şuhubi [13] tarafından elde edilen halinin, tek bir
denklem olması durumunda yapısı aşağıda verilmiştir.
𝑋
𝑉

𝐷𝑈

𝐷𝜙 𝑣,

𝜙 𝑥 ,𝑢 ,
𝑆

𝑤
𝒮

𝑈

𝑈 𝑥 ,𝑢 ,

𝜕𝜙
𝑣 Σ
𝐷𝜙 Σ
𝜕𝑢
𝜕𝜙
𝑤
𝑣 D𝑆 .
𝜕𝑢

𝛼 𝑣

𝛽,

4

Burada 𝐷
𝑣
olarak tanımlanan tam türevdir. Fonksiyonel bağlılıklarının göz önüne
alınması için tanımlanan ek bileşenlere ait izovektör alanı bileşenleri ise
𝜕𝐻
𝜕𝑥

𝑆
𝑇

𝜕𝐻
𝑠
𝜕Σ

𝜕𝑀
𝜕𝑥

𝜕𝐻
𝑡, 𝒮
𝜕Σ

𝜕𝑀
𝑠
𝜕Σ

𝜕𝐻
𝜕𝑢

𝜕𝑀
𝑡, 𝒯
𝜕Σ

𝜕𝐻
𝜎
𝜕Σ

𝜕𝐻
𝜏,
𝜕Σ

𝜕𝑀
𝜎
𝜕Σ

𝜕𝑀
𝜏, 𝑇
𝜕Σ

𝜕𝑀
𝜕𝑢

𝜕𝐻
𝜕𝑣

𝑆

𝜕𝐻
𝑠
𝜕Σ

𝜕𝑀
𝜕𝑣

𝜕𝑀
𝑠
𝜕Σ

𝜏𝑈

𝑡𝑉

𝜕𝐻
𝑡 ,
𝜕Σ
𝜕𝑀
𝑡
𝜕Σ

5

şeklindedir. Burada 𝐻 ve M fonksiyonları,
𝐻

𝑠𝑋

𝜎𝑈

𝑠 𝑉

𝑆,

𝑀

𝑡𝑋

𝒮

olarak tanımlanmıştır.
PROBLEM
Bu çalışmada lineer olmayan iki boyutlu dalga denklemlerinin en genel ailesinin lineerleştirme
probleminin örnekleri, eşdeğerlik dönüşümleri kullanılarak verilecektir. Bu aile,
𝑢

𝑓 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢, 𝑢 , 𝑢 , 𝑢

𝑔 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢, 𝑢 , 𝑢 , 𝑢

0

(6)

denklemi ile verilir. Burada 𝑥, 𝑦 lokal koordinatları, t ise zamanı temsil eden bağımsız
değişkenler iken, u bunların bağımlı değişkenidir. f ve g ise, en az bir kez bağlı olduğu
değişkenlere göre türevlenebilir keyfi fonksiyonlardır. Bu denklem daha genel bir ailesi için
lineerleştirme tablosu ve en genel yapıları [18] çalışmasında yazar tarafından verilmiştir. Bu
çalışma çerçevesinde, denklem ailesinin birçok lineer olmayan üyelerinin, lineer sabit katsayılı
denklemine hangi uygun dönüşümler ile indirgenebileceği incelenmiştir.
Yukarıda Tanım 2 ile verilen eşdeğerlik dönüşümleri aracılığı ile
𝑢

𝑓 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢, 𝑢 , 𝑢 , 𝑢
𝑢
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̅ ̅

𝑓 ̅ 𝑥̅ , 𝑦, 𝑡̅, 𝑢, 𝑢 ̅ , 𝑢 , 𝑢
̅

𝑔 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢, 𝑢 , 𝑢
̅

𝑔̅ 𝑥̅ , 𝑦, 𝑡̅, 𝑢, 𝑢 ̅ , 𝑢
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geçişi sağlanır. Bu durumda 𝜙 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢 çözümü, dönüşmüş denklemin bir 𝜙 𝑥̅ , 𝑦, 𝑡̅, 𝑢
çözümünü üretir.

0

Yöntem
Bu çalışmada kullanılan yöntem, Harrison ve Estabrook`un [19] geliştirdiği, esasen Cartan`ın
[20] diferansiyel denklemlerin dış formlar aracılığı ile yazılması fikrine dayanan geometrik bir
yaklaşımdır. Yöntem, daha sonra Edelen [21] tarafından denklik denklemlerinin simetri
dönüşümleri için kullanılmış ve Özer [22] tarafından birinci mertebe denklik denklemlerine,
Şuhubi [23] tarafından, ikinci mertebe denklik denklemlerine ve son olarak yine Şuhubi [24]
tarafından keyfi mertebe denklik denklemlerinin eşdeğerlik dönüşümlerinin üretilmesine
genişletilmiş, üreteçler belirleyici denklemlerinin çözülmesi ile açık olarak elde edilmiştir.
Problem için 𝑀 𝑅 örtüsü, (x,y,t) olan 3 boyutlu katman, 𝐺 𝑅
𝑅 ; 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢 koordinat
örtülü graf uzayı olsun. Eşdeğerlik dönüşümlerini belirleyebilmek için 𝐺 katmanımıza,
𝑢 , 𝑣

𝑣

𝑢 , 𝑣

(7)

𝑢

ile tanımlanan yeni değişkenler ile, f ve g`nın kendilerinin ve onların fonksiyonel bağlılıklarını
göz önüne alabilmek için, aşağıda açık olarak verilen, bağlı oldukları değişkenlere göre
türevlerinin:
𝑓, 𝑠

𝑠
𝑠

𝑔 , 𝑠

𝑓 ,𝑠

𝑓, 𝜎

𝑔 ,𝑠

𝑓,

𝑔, 𝜎

𝑠

𝑓 ,

𝑔 , 𝑠

𝑠

𝑓 , 𝑠

𝑔 ,𝑠

𝑓 ,

𝑔 ,𝑠

(8)

𝑔

bağımsız değişkenler gibi eklenmesi gerekir. Böylelikle oluşturulan genişletilmiş katmanın
koordinat örtüsü
𝐾

𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢, 𝑣 , 𝑣 , 𝑣 𝑓, 𝑔, 𝑠 , 𝜎 , 𝑠

olacaktır. K katmanının teğet uzayında bir vektör alanı 𝑉 ∈ 𝑇 𝐾 ise,
𝑉

𝑋

𝜕
𝜕𝑥

𝑌

𝜕
𝜕𝑦

𝑇

𝜕
𝜕𝑡

𝑈

𝜕
𝜕𝑢

𝑉

𝜕
𝜕𝑣

𝑉

𝜕
𝜕𝑣

𝑉

𝜕
𝜕𝑣

𝐹

𝜕
𝜕𝑓

𝐺

𝜕
𝜕𝑔

⋯

9

şeklinde yazılır ve (6) ile verilen ikinci dalga denklemi ailesinin izovektör alanı olarak
adlandırılır. Denklem ailesinin eşdeğerlik dönüşümleri ise,
𝑑𝑥̅
𝑑𝜖

𝑋,

𝑑𝑦
𝑑𝜖

𝑑𝑡̅
𝑑𝜖

𝑌,

𝑇,

𝑑𝑢
𝑑𝜖

𝑈,

𝑑𝑓 ̅
𝑑𝜖

𝐹,

𝑑𝑔̅
𝑑𝜖

𝐺

adi türevli denklem takımının,
𝑥̅ 0

𝑥,

𝑦 0

𝑦,

𝑡̅ 0

𝑡,

𝑢 0

𝑢,

𝑓̅ 0

𝑓,

𝑔̅ 0

g

başlangıç koşulları altında çözülmesi ile belirlenir.
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Genel denklik denklemi için elde edilmiş sonuçların kullanılması için, dalga denklemi ailesi ile,
denklik denklemini eşlememiz gerekir. Bu nedenle
Σ

𝑓, Σ

𝑔, Σ

0

alınarak, izovektör alanı bileşenlerinin belirleyici denklemleri
𝒮

0,

𝑉

𝑆

(10)

0

olarak yazılır. İzovektör bileşenlerinin (4) ile verilen açık çözümlerinin uygulanması ile, (6)
dalga denklemi ailesinin sonsuz küçük üreteçleri
𝑋

𝑋 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢 , 𝑌

𝑌 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢 , 𝑇
𝑋 𝑓

𝐹

Α

𝑇

𝐺

Α

𝑇

𝛼

𝑌𝑣

𝛼

𝑋 𝑣

𝑋

𝑌 𝑔

𝑇 𝑡 ,

𝑋 𝑣 𝑔

𝑌𝑣 𝑓

𝑌

𝑈

𝛼 𝑣

Α 𝑥, 𝑦, 𝑡
𝛼 𝑣

𝛼 𝑣

𝑇 𝑢
2𝑋

𝛼 𝑣

Β 𝑥, 𝑦, 𝑡

𝑋 𝑣 𝑣

2𝑌

𝛽

𝑌𝑣 𝑣

(11)

𝛽

olarak belirlenir. Burada 𝛼 , 𝛽 ve 𝛽 bağımsız değişkenler uzayında keyfi fonksiyonlardır ve
aşağıdaki şartlar geçerlidir:
1
𝛼
𝛼
𝛽
𝑌 ,
𝛼
𝛼
𝛽
𝑋 , 𝛽
𝛽
𝐴
𝑇 𝑢
𝑇 𝐵
2
İzovektör bileşenlerinin (11) ile belirlenmiş genel hali, açıktır ki birçok lineer ve lineer olmayan
denklemler arası geçişi, sadece bağımlı değişkenin sonsuz küçük üreteci üzerinde değil, aynı
zamanda, bağımsız değişkenlerin üreteçleri olan 𝑋 ve 𝑌 üzerinde de mümkün kılar. Aşağıda
bunlardan bir tanesine basit bir örnek ele alınmıştır.
Örnek: (11) ile elde edilmiş olan sonsuz küçük üreteçleri, 𝑋 𝑢, 𝑌 𝑇 𝑈 0 şeklinde ele
alalım. Bu durumda bağımlı, bağımsız değişkenler, ek değişkenler ve denklemin keyfi
fonksiyonları, yukarıda verilen adi türevli denklem takımının başlangıç koşulları altında
çözülmesi ile
𝜖𝑢,
𝑦 𝑦,
𝑡̅ 𝑡,
𝑢 𝑢
𝑣
𝑣
𝑣
𝑣̅
, 𝑣̅
, 𝑣̅
1 𝜖𝑣
1 𝜖𝑣
1 𝜖𝑣
𝑔𝑣
𝑣
𝑔
𝑓̅ 𝑓 𝜖
,
𝑔̅
1 𝜖𝑣
1 𝜖𝑣
𝑥̅

𝑥

olarak belirlenir. Dönüşmüş keyfi fonksiyonların yapısından açıkça görülür ki, lineer olmayan
denklemin lineer olmayan terimleri 𝑢 ve 𝑢 `nin x`e göre kısmi türevlerini barındırmaktadır.
Üstelik bu bağlılığın 𝑢 üzerinde lineer olmayan yapıda olmasına dikkat edelim. Bu önemli
sonucun etkisini daha sonra inceleyeceğiz.
Kısmi türevler ise, türevin zincir kuralı uyarınca,
𝜕
𝜕𝑥̅

1

𝜖𝑣̅

𝜕
,
𝜕𝑥

𝜕
𝜕𝑦

𝜕
𝜕𝑦

𝜖 𝑣̅

𝜕
,
𝜕𝑥

𝜕
𝜕𝑡̅

𝜕
𝜕𝑡

𝜖 𝑣̅

olacaktır. Yukarıda elde edilmiş olan dönüşümlere kısmi türevler uygulanır ise,
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𝜕
𝜕𝑥

Özer

𝑓

𝑢 ⇔ 𝑓̅ ̅

𝑔

𝑔̅
̅

𝑢

̅ ̅

eşdeğerlik dönüşümünün sağlandığı kolaylıkla görülür. Öte yandan, bu dönüşüm 𝑓
𝑔 𝑢 alınarak,
𝑢

𝜖 𝑢
𝑢
1 𝜖𝑢

𝑢

𝑢 ve

𝑢

lineer olmayan denklemini,
𝑢

̅ ̅

𝑢

𝑢

̅ ̅

klasik, sabit katsayılı dalga denklemine dönüştürür. Bu aracılıkla, lineer denklemin bilinen
𝑢

𝜓 𝑦 𝑡̅

𝑥̅

𝜙 𝑦 𝑡̅

𝑥̅

𝜙 𝑦 𝑡

𝑥

genel çözümünü, lineer olmayan denklemin bir
𝑢

𝜓 𝑦 𝑡

𝑥

𝜖𝑢

𝜖𝑢

şeklinde kapalı çözümüne dönüştürür. Lineer olmayan denklem için yazılan bu çözümün genel
çözüm olmadığı unutulmamalıdır. Ayrıca, bu dönüşümlerin başlangıç ya da sınır değer
problemlerininde, bu değerleri korumadığı da unutulmamalıdır.
Yukarıda, lineer bir denklem üzerinden lineer olmayan denkleme ulaşılmıştır. Özel bir lineer
olmayan denklem için, uygun dönüşümlerin varlık problemi cevaplandıktan sonra, ters
dönüşümler aracılığı ile lineer denklemlere ulaşmak da mümkündür. Fakat her lineer olmayan
denklem için bu tarz dönüşümlerin sağlanamayacağı da açıktır. Aşağıda bu durumu açıklayıcı
bir çalışma verilmiştir.
Özel hal: Çalışmanın girişinde dile getirdiğimiz sorulara cevap aramak amacı ile denklemin
keyfi fonksiyonları üzerine bazı kısıtlar koyarak, hangi fonksiyonel bağlılıklar altında nokta tipi
dönüşümler aracılığıyla lineerleştirmenin sağlanabileceği cevaplanabilir.
Biraz önce elde ettiğimiz sonucun da ışığında, özel bir hal olarak, 𝑓 ve 𝑔 fonksiyonlarının
𝑢 `ye bağlı olmadığı zaman hala lineer olmayan denklemler ile lineer denklemler arasında
dönüşüm olup olmayacağını inceleyelim. Aslında dönüşümlerin yapısı bize bunun pek de
mümkün olmayacağı sinyalini veriyor. 𝑓 ve 𝑔 fonksiyonları 𝑢 `ye bağlı olmadığı zaman,
sisteme fonksiyonel bağlılıkları göz önüne almak için (5) ile tanımladığımız ek değişkenlerden
𝑠 ve 𝑠 özdeş olarak sıfır olacaktır. O halde dalga denkleminin izovektör alanı (9)`da
bunlara bağlı bileşenlerin katsayıları da sıfır olmalıdır:
𝑆

𝑆

0

11

Teorem: (6) ile verilen lineer olmayan dalga denklemlerinin, nokta tipi eşdeğerlik dönüşümleri
ile lineerleştirilebilmesi için, keyfi fonksiyonlarının yapısında 𝑢 bulunması gerekir.
Kanıt: Lineer olmayan dalga denklemini ailesinin (6)`nın bir özel hali olarak
𝑓 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢, 𝑢 , 𝑢

𝑔 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢, 𝑢 , 𝑢
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şeklinde göz önüne alalım. Ek izovektör bileşenlerinin (5) ile verilen formüllerinin uygulanması
ile yukarıda verilen (11) belirleyici denklemlerin çözümü
𝑋

𝑋 𝑥, 𝑦 , 𝑌

𝑌 𝑥, 𝑦 , 𝑇

𝑇 𝑡 , 𝑈

𝑋

𝑌

1
𝑇
2

𝜆 𝑥, 𝑦 𝑢

𝛾 𝑥, 𝑦, 𝑡

12

olarak elde edilir. Eşdeğerlik dönüşümlerinin yapısını belirleyen bu üreteçlerden açıkça
görülmektedir ki, dönüşümler, lineer ve lineer olmayan denklemler arası geçişe ne yazık ki izin
vermemektedir. Ancak lineer bir denklemi farklı bir lineer denkleme dönüştürmesi söz konusu
olabilir. Örneğin, sabit katsayılı bir denklemi, sabit olmayan katsayılı bir başka lineer denkleme
dönüştüreceği öngörülür.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışma çerçevesinde (6) ile verilen lineer olmayan, genel, 2 boyutlu dalga denklemleri
ailesinin eşdeğerlik dönüşümlerini verecek olan sonsuz küçük üreteçler elde edilmiş ve lineer
denklemlere geçişi mümkün kılan genel yapı yazılmıştır. Ayrıca, en genel hali ile ele alınmış
olan denklem ailesinin, daha dar yapıda alt aileleri için üreteçlerin nasıl elde edilebileceğine
yönelik bir örnek de verilmiştir. Benzer şekilde, farklı alt aileler için üreteçler kolaylıkla elde
edilebilir ve bir dönüşüm tablosu çıkarılabilir.
Öte yandan, lineer ve lineer olmayan denklemler arası geçişin nasıl yazıldığına yönelik bir
örnek, çalışma içerisinde verilmiştir. Daha fazla örnek için, okuyucu her ne kadar aynı denklem
ailesi olmasa da yakın yapıda bir ailenin ele alındığı yazarın, kaynaklarda [18] ile verilen
çalışmasından yararlanabilir.
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YENİ TİP HÜCRESEL KOMPOZİT SANDVİÇ PANELİN SERBEST
TİTREŞİM SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
Durukan Burak DİLEK1 ve Hasan GEDİKLİ 2
1-2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Trabzon 61080
ABSTRACT
In this study, the natural frequencies and mode shapes of the new type of simple supported
cellular sandwich panel design were determined analytically and numerically by free vibration
analysis. Similar results were obtained from finite element method and equivalent plate
approach with minimum potential energy principle. The results obtained by both methods
showed that the increase in web angle increased the stiffness of the structure. In addition, free
vibration analysis was performed by using finite element method for sandwich panels with
cellular core with straight and two different curved paths. The results show that natural
frequencies of the straight path sandwich panel has higher natural frequencies than the curved
paths.
Keywords: Minimum Potential Energy, Free vibration Analysis, Finite Element Method,
Cellular Sandwich Structures
ÖZET
Bu çalışmada, basit mesnetli yeni tip hücresel sandviç panel tasarımının analitik ve sayısal
olarak serbest titreşim analizi ile doğal frekansları ve mod şekilleri belirlenmiştir. Sonlu
elemanlar yöntemi ve Minimum potansiyel enerji prensibiyle gerçekleştirilen eş değer plaka
yaklaşımı ile gerçekleştirilen analizlerden birbirine yakın sonuçlar elde edilmiştir. Her iki
yöntemle elde edilen sonuçlar web açısında meydana gelen artışın yapının rijitliğinin
artırdığını göstermiştir. Ayrıca bu çalışma ile düz ve iki farklı kavisli yola sahip hücresel
çekirdekli sandviç kompozit panellerin sonlu elemanlar yöntemiyle serbest titreşim analizleri
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar düz yörüngeli sandviç panelin eğri olanlara göre
daha yüksek doğal frekanslara sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Minimum Potansiyel Enerji, Serbest Titreşim Analizi, Sonlu Elemanlar
yöntemi, Hücresel Sandviç Yapılar
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GİRİŞ
Sandviç plakalar genel olarak iki ince yüzey plaka arasında, çekirdek bileşen olarak polimer
köpükler [1], viskoelastik esaslı malzemeler [2,3], karbon nanotüpler [4,5] doğal malzemeler
[6] ve bal petekleri [7] kullanılabilmektedir. Bunlardan başka, çekirdek bileşeni, çeşitli profil
geometrilerine sahip periyodik formlarda olabilmektedir. Bu sandviç plakalar metal esaslı [8]
olabildiği gibi yüksek mukavemetli mukavvalardan da üretilebilmekte ve titreşim
kontrolünde, patlama [9], balistik, darbe ve şok [10] ve uçak kanatlarında [11]
kullanılabilmektedir.
Son yirmi yılda periyodik çekirdek geometrisine sahip sandviç yapıların rijitlik bileşenlerinin
hesaplanmasında analitik, deneysel ve sayısal pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Fung ve
ark, farklı geometrik profillere sahip sandviç yapıların eşdeğer rijitlik matrislerini
belirlemişlerdir [12,13]. Carlsson ve ark. [14] periyodik yapılarda birinci mertebe kayma
teorisiyle uzama, kayma ve eğilme rijitlik bileşenlerini hesaplamışlardır. Analitik ve deneysel
olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar düzlem içi uzama ve kayma terimleri ile düzlem dışı
eğilme ve burulma terimlerinin sandviç yapının yüzey bileşeni ile yakından ilişkili olduğu,
ancak enine kayma terimlerinin çekirdek geometrisi ve yapısıyla ilişkili olduğuna işaret
etmiştir. Nordstrand ve ark.[15] ise bu tür yapılarda farklı periyodik geometrilerin sandviç
yapının enine kayma modülü üzerindeki etkisini ve geliştirdiği yaklaşımlar ile enine kayma
modülünün üst sınırını belirlemişlerdir. Lok ve ark [16] kafes çekirdekli ortotropik bir sandviç
plakanın elastik rijitlik matrislerini hesaplamış ve uniform basınç altında elde ettikleri
sonuçlar ile sonlu elemanlar yöntemiyle elde ettikleri sonuçların birbirini doğrulamıştır.
Biancolini [17] ve Buannic ve ark.[18] periyodik kompozit yapılarda eğilme ve rijitlik
karakteristiklerini belirlemek için homojenizasyon teorisini sonlu elemanlar yöntemiyle
birleştirerek uygulamışlardır. Park ve ark.[19] Chang ve ark. [20] ankastre ve basit mesnetli,
kafes çekirdekli sandviç plakaların eğilme davranışını Mindlin–Reissner plaka teorisini
kullanarak belirlemişler ve elde ettikleri analitik sonuçları; sayısal ve deneysel sonuçlar ile
doğrulamışlardır. Wang ve ark. [21] üçgen geometrili kafes çekirdekli sandviç plakaların
elastik sabitlerini belirlemişler ve bu parametreleri doğrulayabilmek için sandviç plakanın
üniform basınç altındaki davranışı sonlu elemanlar yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Rejab ve
Cantwell [22] da benzer geometriye sahip alüminyum, karbon fiber ve cam fiberden üretilmiş
sandviç plakaların hasar modlarını sayısal ve deneysel olarak belirlemişlerdir. sandviç plakada
plastik deformayonlar gözlemlenirken, kompozit plakalarda elyaf kırılması, delaminasyon ve
sınır ayrılması hasarları görülmüştür. Park ve ark. [19] ise sinüsodiyal çekirdek geometrisine
sahip ortotropik sandviç plakalarda enerji yaklaşımlarını kullanarak homojenizasyon
modellemesi yapmıştır. Tumino ve ark. [23] cam elyafından üretilmiş kıvrımlı profile sahip
sandviç kompozit plakaların eğilme davranışını belirleyebilmek için eğilme testleri ve sayısal
analizler gerçekleştirmişlerdir. İlerleyen yıllarda Martinez ve ark. [24] ilk kez Minimum
Potansiyel Enerji Yöntemini kullanarak üniform yayılı yük altındaki kıvrımlı çekirdeğe sahip
sandviç plakaların üniform yayılı yük altındaki eğilme davranışını belirlemişlerdir. Boorle ve
Marlick [25,26] ise bu çalışmayı genişleterek kıvrımlı çekirdeğe sahip sandviç plakaların
eğilme davranışları üzerinde plakalar arası mesafe ve birim hücre uzunluğu, eğim açısı gibi
geometrik parametrelerin yanı sıra farklı laminasyon dizilimlerinin etkileri de belirlenmiştir.
Periyodik bir çekirdek geometrisine sahip sandviç plakaların titreşim davranışlarıyla alakalı
son yirmi yılda yapılan çalışmalara bakıldığında Liew ve ark.[27], için Peng ve ark.[28] ağsız
bir yöntem olan Galerkin yöntemi kullanarak kıvrımlı geometriye sahip sandviç plakaların
farklı sınır şartlarındaki serbest titreşim analizi gerçekleştirmişlerdir. Peng ve ark. farklı
olarak gerçekleştrdiği çalışmada birinci mertebe kayma teorisini de kullanmıştır. Her iki
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çalışmada da elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar yöntemiyle doğrulanmıştır. Thurnherr ve
ark. [29] kıvrımlı geometriye sahip sandviç plakalarda yüksek serbest titreşim analiziyle
anizotropi nedeniyle ortaya çıkan kayma rotasyon, kütle dağılımı etkileriyle meydana gelen
titreşim modlarını belirlemişlerdir. Ayrıca bu çalışma dahilinde parametrik bir analiz
gerçekleştirilerek bu etkilerin titreşim modları üzerindeki etkileri de belirlenmiştir.
Gerçekleştirilen bu çalışmada ise Boorle ve Marlick [21] çalışmalarından esinlenerek farklı
bir periyodik birim hücre çekirdeğine sahip sandviç plakanın bu çalışmada serbest titreşim
analizi gerçekleştirilerek sandviç plakanın doğal frekans ve mod şekilleri elde edilmiştir.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Sandviç Birim Hücre Geometrisi
Bu çalışmada sayısal olarak sonlu elemanlar yöntemiyle serbest titreşim analizleri
gerçekleştirilecek olan sandviç plakaların birim hücre geometrileri Şekil 1’de gösterilmiştir.
Bu geometrilere ait parametreler ise aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:

Şekil 1 Birim Hücre Geometrisi

Burada;
2p, birim hücrenin uzunluğu, d Üst ve alt plakaların merkezleri arasındaki mesafe, tTF üst
plakanın kalınlığı, tBF Alt plakanın kalınlığı, tC web kalınlığı, web eğim açısıdır.
Bu geometrik parametrelerden yararlanılarak, kullanılacak olan aşağıdaki geometrik
parametreler tanımlanmıştır:
dc  d 
s

tTF t BF

2
2

dc
sin 

1
1 d 
f   p

2
2 tan  

Burada;
dc, çekirdek yüksekliği, s, web uzunluğu, f, alt plakanın her iki tarafındaki web konumudur.
Bu çalışmada gerçekleştirilen sayısal analizler için yukarıda ifade edilen geometrik
parametrelerin sayısal karşılıkları olarak p ve d eşit 30 mm olarak kabul edilmiştir. Eğim
açısının sandviç yapının serbest titreşim davranışı üzerindeki etkisini belirleyebilmek için ise
Web eğim açısı ise  ise 45⁰, 60⁰, 75⁰, 90⁰ olarak seçilmiştir. Ayrıca bu çalışma için
gerçekleştirilmiş analizlerde, sandviç plakanın tüm kalınlıkları ise eşit kabul edilmiştir. web
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açısı =90° durumu için ise tüm kalınlık değerleri (Alt ve Üst plaka ile hücresel çekirdek) 1
mm seçilmiştir. Plaka boyutları ise 30 cm x 30 cm olarak seçilmiştir.
Bu çalışmada gerçekleştirilen sayısal analizler için birim hücre kesit alanının sabit olduğu
varsayılmıştır. Dolayısıyla herhangi bir için birim hücre kesit alanı;
tc
sin 
olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla 90⁰ için kesit alanı 178 mm2 olarak hesaplanmıştır. Diğer
eğim açıları için kullanılacak olan sandviç yapı kalınlıkları bu matematiksel ifade ile belirleniştir.
A  2 p  tTF  t BF   2 d c

Tasarımların Tanıtılması
Gerçekleştirilen çalışma dahilinde, düz ve iki farklı eğrisel yörüngeli hücresel çekirdek tasarımına
sahip sandviç yapının farklı profil eğim açıları için serbest titreşim analizi ile doğal frekansları ve mod
şekilleri belirlenmiştir.
(a)

(b)

Şekil 2 Kavisli yollu hücresel çekirdeklerin tanıtılması tasarım 1 (a) ve tasarım 2 (b)

Malzeme özellikleri
Gerçekleştirilen analizlerde malzeme olarak referans‘daki malzeme sabitleri seçilmiş olup
Tablo ’da verilmiştir.
Tablo1 Karbon elyafı mekanik sabitleri

E1 (GPa)

E2 (GPa)

G12 (GPa)

138 GPa

9 GPa

6.9 GPa

12 kg/m3
0.3

1800

Ayrıca gerçekleştirilen analizlerde hücresel profilli sandviç panellerin tüm bölgeleri 4 adet
laminadan oluşmakta ve açı dizilimi [0/90]2s şeklinde belirlenmiştir.
Problemin Sonlu Elemanlar Modeli
Basit mesnetli bir hücresel çekirdekli sandviç plakanın sonlu elemanlar yöntemiyle de serbest
titreşim analizi gerçekleştirilerek yapıya ait modal karakteristikler elde edilmiştir. Basit
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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mesnet sınır şartlarını sağlamak için sandviç yapının üst ve alt plakalarının dört kenarı sadece
z yönünde ötelemelere kapatılmıştır (Uz=0). Gerçekleştirilen serbest titreşim analizleri için
sonlu elemanlar paket programı ALTAIR Hyperworks/Optistruct kullanılmıştır.

b

a
Şekil 3 Probleminin sonlu elemanlar modeli (a) ve detay görüntüsü (b)

Her bir web açısı için sandviç panellerin tüm bölgelerinde kullanılan eleman sayıları ve
eleman boyutları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Web açısına göre eleman ve düğüm sayısının değişimi

yüzey

Çekirdek

Üst
plaka

Alt plaka

45⁰

60⁰

75⁰

90⁰

Eleman sayısı

14400

14400

19200 16800 14400

14400

Düğüm Sayısı

14641

14641

20570 18150 15370

15370

SAYISAL BULGULAR
Tablo 3. MPE prensibi ve FEA tarafından elde edilen mod frekansları
°
Mod

°

°

°

1

MPE (Hz)
953.9

FEA (Hz)
963.8

MPE (Hz)
1049

FEA (Hz)
1073

MPE (Hz)
1105.3

FEA (Hz)
1129.1

MPE
1129

FEA (Hz)
1147

2

1017.9

1027.4

1135.1

1155.2

1211.7

1224.3

1254.7

1248.4

3

1098.4

1137.6

1247.4

1296

1353.4

1384.5

1423.6

1416.8

4

1261

1286.9

1368

1480.6

1509.3

1592.6

1611.2

1635.4

5

1399

1434.2

1490.3

1672

1670.4

1826.3

1806.9

1910
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Düz
1232.7 Hz
1285.2 Hz
1381.2 Hz
1533.3 Hz
1716.2 Hz
1995.5 Hz

CCCC
1.Profil
1026.7 Hz
1037.7 Hz
1050 Hz
1059.3 Hz
1158.6 Hz
1168.3 Hz

2.Profil
1174 Hz
1197 Hz
1233 Hz
1276.3 Hz
1496.2 Hz
1508.6 Hz

Düz
963.8 Hz
1027.4 Hz
1137.6 Hz
1286.9 Hz
1434.3 Hz
1813.5 Hz

SSSS
1.Profil
910 Hz
919.6 Hz
942.6 Hz
966.5 Hz
1124.8 Hz
1134.7 Hz

2.Profil
936 Hz
988.2 Hz
1060.8 Hz
1159 Hz
1331 Hz
1414.7 Hz

Tablo 4 Düz ve eğrisel yollu hücresel sandviç kompozitlerin doğal frekanslarının karşılaştırılması

Şekil 4 Tasarım 1 için tamamen ankastre durumda elde edilen mod şekilleri
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Şekil 5 Tasarım 2 için tamamen ankastre durumda elde edilen mod şekilleri

Şekil 6 Tasarım 1 için tamamen ankastre durumda elde edilen mod şekilleri

Şekil 7 Tasarım 2 için tamamen ankastre durumda elde edilen mod şekilleri

796
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SONUÇLAR
Bu çalışmada düzgün çokgen profile sahip basit mesnetli kompozit sandviç bir plakanın,
farklı eğim açıları için (), Analitik olarak Minimum Potansiyel Enerji Prensibi (MPE) ve
Sonlu Elemanlar Yöntemiyle düzgün yayılı statik yük altındaki eğilme ve serbest titreşim
analizleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde aşağıdaki sonuçlara
varılmıştır;
 WEB eğim açısının artması ile yapının rijitliği ve doğal frekans değerleri artar.
 WEB eğim açısının artması ile MPE yöntemi ile SEY arasındaki fark artar.
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DÖNEN KİRİŞLERİN PARAMETRİK REZONANS ANALİZİ
Betül Çelik1, B. Gültekin Sınır2
1,2
Mühendislik Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

ÖZET
Son zamanlarda sabit açısal hızla çalışan dönen yapıların dinamik analizi geniş ilgi
görmektedir. Bu çalışmada dönen kirişlerin parametrik rezonans analizi yapıldı. Bu modelde
kiriş ankastre-serbest mesnet şartlı olarak düşünülmüştür. Kiriş belli bir çapa sahip rijit bir mile
bağlı olarak sabit açısal hız ile dönmektedir. Açısal hız zamana bağlıdır ve zamanla değişimi
harmoniktir .Ele aldığımız kesit üniform olmayıp kesit kiriş genişliği boyunca değişmektedir. Bu
değişimlere bağlı olarak sistemde alanın ve ataletlerin de değişimini incelenecektir. Bu
çalışmada değişken katsayılı denklemleri çözmek için sonlu elemanlar metodunun bir çözüm
yöntemi olan Galerkin Metodu kullanıldı. Karmaşık yüksek mertebeden diferansiyel
denklemleri çözümlemek için Mapple programı kullanılacaktır. Parametrik rezonans olması
durumu ancak açısal hızın sisteminin doğal frekansın 2 katına yakın olduğu durumlarda ortaya
çıkmaktadır.
GİRİŞ
Dönen kirişler günümüzde çeşitli yapılarda kullanılmaktadır. Bunun en güzel örnekleri
helikopterler, türbin kanatları, rüzgar türbinleri, havalandırma sistemleri, deniz altı gemileri,
dönme alanı yapıları gibi birçok ileri mühendislik yapılarıdır. Matematik model olarak bu
konuda çalışma yapan Ozdemir O., Kaya M. O., 2006 yaptığı çalışmadaki matematik model ele
alındı. Bu dinamik analizlerde sistemin kontrolünün yanı sıra ekonomik ve güvenilir bir tasarım
elde etmek için dinamik özeliklerin doğru ve verimli bir şekilde analiz edilmesi gerekir.
Böylece burada kirişin açısal dönme hızı
𝛺

𝛺

𝜀𝛺 cos 𝜃𝑡

olarak tanımlanmıştır. Burada 𝜴𝟎 ortalama açısal hız değerini gösterir. 𝜺 ise küçük bir sayısal
değerdir. 𝜴𝟏 ise küçük sayısal hızın değişimini gösterir. Buradaki θ değişim hızı, kirişin doğal
frekansının 2 katına yaklaşınca sistemde rezonans oluşur. Bu durum sistemin kararlılığını
kaybetmesine neden olur. Bu çalışmada rezonansa geçecek bölgeleri tespit ederek sistemin
kararlı çalışacağı alanları belirlemiş oluyoruz. Bu konuyla çeşitli birçok çalışmalar yapılmış
olup bu çalışmalardan 2006 yılında Banerjee ve arkadaşlarının çalışmasında, dönen bir kiriş
için dinamik katılık formülasyonu yöntemiyle serbest titreşimleri incelenmiştir[1]
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Boukhalfa rijit yataklar üzerinde dönen kompozit milin dinamik davranışını incelemiştir.
Dönen milin doğal frekanslarını bulmak için sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır [2]
Kang ve Leissa dairesel kesite sahip değişken kesitli çubukların serbest titreşim ve mod
şekillerini araştırmışlardır [3]. Bulut periyodik olarak değişken hızlarda dönen değişken kesitli
kirişlerin düzlemine dik eğilme titreşimlerini incelemiştir [4].
Bu çalışmada Euler Bernoulli kiriş teorisi kullanılmıştır. Böylece sistemde oluşan kayma
etkileri ihmal edilmiştir. Sistemde problemleri çözmek için Galerkin ve Perturbasyon yöntemi
birlikte kullanılmıştır. Direkt Perturbasyon ve Discretize Perturbasyon olarak ikiye
ayrılmaktadır, burada biz Direkt Perturbasyon metodunu kullanarak literatürde Galerkin ve
Perturbasyon metodu ile birlikte orijinal çözüm yapılacaktır.
Kirişin matematik modeli, dönen kiriş modeli olduğundan dolayı denklemler değişken katsayılı
kısmi diferansiyel denklemlerdir. Değişken katsayılı ve yüksek mertebeli diferansiyel
denklemlerin çözümünde nümerik metotlara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada parametrik rezonans
analizi yapabilmek için matematik model Çok Zaman Ölçekli Perturbasyon metodu ile
çözülmüştür. Bu yöntemde zaman çeşitli hız ölçeklerine göre ayrılmıştır. Perturbasyon tekniği
uygulandığında problem birden fazla denkleme dönüşmektedir. Bu denklemler, lineer kısmi
diferansiyel denklemdir. Perturbasyon tekniği bir tür seri çözümdür. Birden çok küçük bir sayı
olan epsilonun kuvvetlerine göre sistem seriye açılır. Buna göre en küçük epsilon kuvvetindeki
denklem lineer kısmi diferansiyel denklemlerdir. Lineer denklemlerin çözümünü elde etmek
istediğimizde problem değişken katsayılı olduğu için numerik yaklaşıma ihtiyaç vardır.
1. HAREKET DENKLEMİ
Dönen, konsol, genişliği üniform olarak değişmeyen Euler Bernoulli kirişinin şematik olarak
gösterimi aşağıdaki gibidir.

Şekil 1. Üniform olmayan Euler Bernoulli kirişi
Ele aldığımız yapıdaki Dönen kiriş için geçerli hareket denklemi Özdemir, Kaya (2006) [5]
tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır.
𝜌𝐴 𝑥

𝐸𝐼 𝑥

𝑇 𝑥

0

(1)

Bu denklemdeki fonksiyonlar ise
𝐴 𝑥
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𝐴 𝑓 𝑥
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𝐼 𝑥
𝑇 𝑥

𝜌𝐴 𝑥 𝛺

𝑟

(2.b)

𝐼𝑓 𝑥
𝑥 𝑑𝑥

𝜌𝐴 𝑓 𝑥 𝛺

𝑟

(2.c)

𝑥 𝑑𝑥

Şekil 1 de verilen kirişin uzunluğu 𝐿, sabit rijit bir şaft ile tutulmuş, kirişin merkezi 𝑂,
yarıçapı 𝑅 ve sabit açısal hız Ω olarak verilmiştir. Kesit genişliği değişen kirişin genişliği 𝑏 ,
yüksekliği ℎ olarak gösterilmiştir. Değişken kesitin alanı 𝐴 , atalet momenti 𝐼 olarak
gösterilmiştir.
Çalışma kapsamında yer alan kirişler ile ilgili aşağıda sıralanan kabuller yapılmıştır. Kirişlerin
yapıldığı malzeme homojen ve izotropiktir. Malzeme davranışı doğrusal elastiktir. İkinci
mertebe etkiler ihmal edilmiştir. Sönüm etkisi ihmal edilmiştir. Eksenel deformasyonlar
dikkate alınmamıştır.
Ele aldığımız Euler Bernoulli kirişinde 𝑇 merkez kaç kuvveti olmak üzere sınır şartları
aşağıdaki gibidir.
𝑥 0

𝑥 0
𝑥

𝐿

𝑥

(3)

0
𝐿

(4)

0

Burada
konuma göre türevi göstermektedir. Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre, düzlem
içi eğilme hareketi için hareketin diferansiyel denklemi aşağıdaki gibidir.
𝐸𝐼 𝑓 𝑥 𝑋

2𝐸𝐼 𝑓 𝑥 𝑤
2 𝐸𝐼 𝑓 𝑥
𝑇 𝑥 𝑤
𝜌𝐴 𝑓 𝑥 𝑤 0

𝑤

𝐸𝐼 𝑓 𝑥

𝑇 𝑥

𝑤
(5)

2.BOYUTSUZLATIRMA VE KİRİŞ FORMÜLASYONU
Denklem sisteminde analitik çözüm yapmak, malzemeden ve geometriden bağımsız hale
getirmek ve evrensel sonuçlar alabilmek için boyutsuzlaştırma yapılır. Denklem sisteminde
konumda ve zamanda boyutsuzlaştırma yapılır.
𝑤 𝑡, 𝑥

, 𝑡̃

, 𝑥

𝑡

(6)

, 𝛿

Boyutsuz olarak elde edilen terimde çalışmanın geri kalan kısmında gösterim kolaylığı
açısından şapka
işareti kullanılmayacaktır. Boyutsuzlaştırma yapılan denklem;
𝑓 𝑥 𝑤

2 𝑓 𝑥

𝑤

𝑓 𝑥

𝑇 𝑥

𝑤

𝑇 𝑥 𝑤

𝑓 𝑥 𝑤

0

(7)

şeklindedir. Bu denklemde kesit alanı ve kesitin atalet momenti ve ayrıca kesit genişliğinin
değişimi doğrusaldır ve 𝑓 𝑓
1 𝑐x ele alınmıştır. Burada 𝑐 katsayısı kesit genişliğinin
küçülme oranını gösterir. Gerçekte motorun çalışma şartlarından dolayı sabit bir açısal hız
elde edilemez. Ancak sabit bir ortalama değerin etrafında dalgalanma şeklinde oluşur. Buna
göre açısal hızı yazmak istersek
𝛺

𝛺

𝜀𝛺 cos 𝜃𝑡

(8)

Burada 𝛺 ortalama sabit hızı, 𝛺 ise ortalama hızın etrafındaki değişim genliğini gösterir. 𝜃
ise açısal hızın zamanla değişim frekansındır. 𝜀 ≪ 1. Bu durumda eksenel yükü tekrar
yazarsak
801
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𝑇 𝑥

𝛿

𝑥 1

𝑐x 𝛺

(9)

2ε𝛺 𝛺 cos 𝜃𝑡 𝑑𝑥

Burada 𝛿 boyutsuz merkez yarıçap olarak ele alınmıştır. Çalışmanın çözümleri boyutsuz
terimler üzerinden yapılacaktır. Boyutsuz terimlere uygulanacak sınır şartları;
𝑥 0
𝑥

𝑥 0

1

𝑥

(10.a)

0
1

(10.b)

0

şeklindedir.
3.ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Değişken katsayılı yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri çözmek için sayısal yöntemler
gerekir. Biz bu çalışmada daha net sonuçlar alabilmek için çok zaman ölçekli perturbasyon
yöntemini ve Galerkin çözüm tekniğini uyguladık. Parametrik rezonans analizini
gerçekleştirmek için ilk olarak, Perturbasyon tekniği olarak çoklu zaman ölçeği yöntemi
doğrudan matematiksel modele uygulanır. Bu yöntemde, zaman çoklu ölçeklere ayrılmıştır.
Perturbasyon tekniğinin uygulanmasından sonra, matematiksel modeller birden fazla denklem
haline gelir. Bu denklemler doğrusal kısmi diferansiyel denklemlerdir. Değişken katsayının
varlığı nedeniyle sonlu farklar, sonlu elemanlar, Galerkin vb sayısal yöntemler kullanılacaktır.
Perturbasyon tekniği, ε ile işaretlenmiş küçük bir parametre kullanan bir tür seri çözümdür
[8]. ε mertebesine göre, matematiksel model parçalara ayrılır. En küçük üstel değerde,
denklem doğrusal bir kısmi diferansiyel şeklindedir. Pertürbasyon metotları, bir yapı elemanın
dinamik davranışının analizinde çok güçlü yöntemlerdir. Bu yöntemler ile lineer ve non-lineer
modellerin analizi yapılabilir. Pertürbasyon teknikleri arasında belki en güçlüsü ve
uygulaması kolay olanı çok zaman ölçekli metottur. Bu metodun direkt ve diskretize olmak
üzere iki farklı uygulama şekli vardır. Bu çalışma kapsamında direkt çok zaman ölçekli metot
uygulamasını tercih ettik. Çünkü bu yöntemin diğerine göre daha doğru sonuçlar verdiği
literatürde gösterilmiştir. Ayrıca çok zaman ölçekli metodu seçmemizin diğer nedeni çok
zaman ölçekli metot da sınır şartlarından bağımsız çözüm yapılmaktadır.[9]
Zamanın türevleri
𝐷

⋯ ve

ε𝐷
𝑤

𝑤

𝐷

2ε𝐷 𝐷

⋯

ε𝑤

Denklemler (11) ve (12) Denklem (7)’de yerine yazılır ve mertebelere ayrılırsa
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(11. a ve b)
(12)
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𝑂 1 : L𝑤

1

𝑐x 𝑤

𝑐x 𝛺 𝑑𝑥 𝑤
(13)

2 1

𝑐x

𝑤

𝛿

𝑥 1

𝑐x 𝛺 𝑑𝑥 𝑤

1

𝑐x 𝑤

2 1

𝑂 𝜀 :
𝑐x 𝛺 𝑑𝑥 𝑤

𝛿

𝑥 1

1
1

𝑐x

𝑐x

𝛿

𝑐x 𝐷 𝑤

𝑤

1

𝑐x 𝛺 𝑑𝑥 𝑤

1

𝑥 1

0

𝑐x

𝛿

𝑥 1

𝑐x 𝐷 𝑤
2𝐷 𝐷 𝑤
2𝛺 𝛺 cos 𝜃𝑡 𝑇𝑤 ′ (14)

Perturbasyon tekniğiyle dinamik çözüm yapılır [6],[7].
𝑤
1

𝑐x 𝑋

2 1

𝑋 𝑥 𝐴 𝑒
𝑐x 𝑋

(15)

𝑘. 𝑒
1

𝑐x

𝑇 𝑋

𝑇𝑋

𝜔 𝜌𝐴𝑋

0

(16)

Bu denklem değişken katsayılara sahip olduğundan, sayısal çözüme ihtiyaç vardır.
3.1.Galerkin Metodu ile Lineer Kısmının Çözümü
Bu yöntem yarı analitik bir yöntemdir. Galerkin metodunda konum bağımlılığından, sınır
şartlarını sağlayan fonksiyonların seri toplamı şeklinde ayrıklaştırarak kurtulunur. Alınan her
terim sayısına karşılık bir adi diferansiyel denklem elde edilir.
𝑦

𝜆 𝑦

(17)

0

En basit kiriş denkleminin statik çözümü
𝑦

𝑐 cosh 𝜆𝑥

𝑐 sinh 𝜆𝑥

𝑐 cos 𝜆𝑥

𝑐 sin 𝜆𝑥

(18)

sınır şartları çözümde yerine yazılır.
𝑦 0
𝑦

0
1

𝑦′ 0
0

𝑦

(19)

0
1

0

(20)

Denklemim sisteminin çözümünü yapabilmek için determinantı 0 a eşitlenir.
Determinant(A)=0
Katsayılar matrisinin determinantının sıfıra eşit olma şartıyla nonlineer cebrik denklem elde
edilir. Bu denklemin çözümüyle 𝜆 değerleri bulunur. Bu çalışmada iki terim alınacağı için
ilgili 𝜆 değerleri verilmiştir.
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𝜆

1.875104069

𝜆

4.694091133

𝑤

𝑞 𝑌

(21)

𝑞 𝑌

3.2. Kararlılık Bölgelerini Tespiti
Lineer denklemin Galerkin metoduyla çözümü sonucunda 𝑋 ifadesi yaklaşık olarak bulunur.
Elde edilen çözümü kullanarak 𝑂 𝜀 mertebesinin çözümü aranır. Bu mertebedeki çözüm
𝑤

(22)

𝜑 𝑥, 𝑇 𝑒

şeklinde kabul edilebilir. Bu ifade ve lineer çözüm 𝜀 mertebesindeki denklemde yerine
yazılırsa
L𝑤

2𝑋 1

𝐴̅ 𝑒

𝑋

𝑖𝑤 𝐷 𝐴̅ 𝑒

𝑐x 𝑖𝑤 𝐷 𝐴 𝑒
𝛿

𝑒Ф

𝑥 1 𝑐x 𝑑𝑥
(23)

𝑒

Ф

𝛺 𝛺 𝐴 𝑒
)

Bu denklemde seküler terimler oluşacaktır. Hangi Ф değerleri için seküler terimler oluşacağı
hesaplanır.
Ф

2𝜔

(24)

𝜎𝜀

Bu denklemde 𝜎 denge parametresidir.
Seküler terimeler elimine edilirse,
𝑓 𝑥 𝜑
𝑘𝑒

2 𝑓 𝑥

2𝑖𝜔 𝑋 1

𝜑

𝑓 𝑥

𝑐x 𝐷 𝐴

𝛺 𝛺

𝑇 𝑥
𝑋

𝑇 𝑥 𝜑

𝜑

𝛿

𝑥 1

𝑋

𝛿

𝑓 𝑥 𝜔 𝜑 𝑒

𝑐x 𝑑𝑥 𝐴̅ 𝑒

𝑒

𝑘. 𝑒
(25)

elde edilir.
Çözülebilirlik şartları uygulanr

2𝑖𝜔 1

𝑐x

𝑋 𝑋 𝑑𝑥 𝐷 𝐴

1

𝑐x 𝑋 𝑋 𝑑𝑥
𝐷𝐴
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𝛺 𝛺

𝛼 𝑖𝐴̅ 𝑒

𝑋

𝑥 1

𝑐x 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝐴 𝑒

1 normalizasyon yaplır.
0
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0
(26)
(27)
(28)
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Burada 𝛼 ,

𝛼

(29)

kabul edilir.
𝐴
ɤ

(30)

𝑎 𝑇 𝑒

(31)

2𝛽 𝑇

𝑃𝑇

bütün değerler denklemde yerine yazılırsa
𝑎

ɤ

𝑖

𝛼 𝑖𝑎𝑒 ɤ

(32)

0

düzgün rejim durumu için 𝛼
0 , ɤ
0 denklem 29 da yerine yazılır. Böylece problem
gerçek ve sanal olarak üzere iki kısma ayrılır ve problem çözülür.
𝛼 𝑐𝑜𝑠ɤ

𝑅𝑒:

𝛼 𝑐𝑜𝑠ɤ

İ𝑚: 𝛼 𝑠𝑖𝑛ɤ
𝛼

𝑃

(33)

𝑖 sin ɤ

(34)

0

(35)

0
0

(36)

𝛼

(37)

2𝛼

Tablo 1. Kesit genişliğine ve açısal hıza bağlı 𝛼 değişimi
𝛀𝟎

𝛅

c

𝜶

1

0.1

0

0.1819Ω1

1

0.1

0.5

0.1537Ω1

1

0.1

1

0.0988Ω1
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2

0.1

0

0.3183Ω1

2

0.1

0.5

0.2788Ω1

2

0.1

1

0.1892Ω1

Tablo 2. Kesit genişliğine ve açısal hıza bağlı 𝛼 değişimi
𝛀𝟎

𝛅

c

𝜶

1

0.25

0

0.2119Ω1

1

0.25

0.5

0.1801Ω1

1

0.25

1

0.1184Ω1

2

0.25

0

0.3643Ω1

2

0.25

0.5

0.3222Ω1

2

0.25

1

0.2258Ω1

Tablo 3. Kesit genişliğine ve açısal hıza bağlı 𝛼 değişimi
𝛀𝟎

𝛅

c

𝜶

1

0.5

0

0.2607Ω1

1

0.5

0.5

0.2234Ω1

1

0.5

1

0.1513Ω1

2

0.5

0

0.4364Ω1

2

0.5

0.5

0.3910Ω1

2

0.5

1

0.2852Ω1

4.SONUÇ
Ele alınan bu çalışmada karmaşık denklemlerin çözümüne yardımcı olarak bilgisayar
programı olan Mapple kullanıldı. Doğal frekans, çap ve merkezi yarıçap δ etkileri ve
hesaplanan sonuçlar incelenmiştir. Paramatik rezonans olması durumu ancak açısal hızın
sisteminin doğal frekansın 2 katına yakın olduğu durumlarda ortaya çıktığı görülmektedir.
Kısmi diferansiyel denklem olan matematik modelin zamana bağlı kısmı Çok Zaman Ölçekli
Perturbasyon metoduyla çözüldü. Bu çözümün bir aşamasında karşımıza çıkan lineer, adi,
değişken katsayılı problemin çözümünde ise çözüm yöntemi olarak Galerkin metodu
kullanıldı. Yapılan çözümler sonucunda kararlılık bölgesinin sınırları tespit edilmiştir.
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EĞİLME RİJİTLİĞİ ÜSLÜ DEĞİŞEN KOLONLARIN KRİTİK BURKULMA
YÜKLERİNİN DİFERANSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE ELDE
EDİLMESİ
Safa Bozkurt Coşkun1, Sevda Memiş2 ve Baki Öztürk3
1,2
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
3
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
ABSTRACT
Differential transformation method (DTM) has been used successfully for the solution of
variable coefficient linear or nonlinear differential equations. In this work, DTM is used for
the determination of critical buckling loads of Euler columns for which the flexural rigidity is
changing exponentially. Results show the efficiency of DTM for the elastic stability analysis
of columns with variable flexural rigidity.
Keywords: Differential transformation method, stability, buckling, column.
ÖZET
Diferansiyel dönüşüm yöntemi değişken katsayılı doğrusal veya doğrusal olmayan
diferansiyel denklemlerin çözümlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada eğilme
rijitliği üslü değişen Euler kolonunun kritik burkulma yükleri diferansiyel dönüşüm yöntemi
ile elde edilmektedir. Sonuçlar yöntemin eğilme rijitliği değişken kolonların elastik stabilite
analizinde etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir..
Anahtar kelimeler: Diferansiyel dönüşüm yöntemi, stabilite, burkulma, kolon.
GİRİŞ
Diferansiyel dönüşüm yöntemi değişken katsayılı doğrusal veya doğrusal olmayan
diferansiyel denklemlerin çözümünde etkin olarak kullanılmaktadır. Yöntem Zhou [1]
tarafından elektrik devrelerinin analizinde karşılaşılan başlangıç değer problemlerinin
çözümünde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve mühendislik mekaniğinde çeşitli problemlere
başarıyla uygulanmıştır [2,3]. Kolonlarının elastik stabilitesi ile ilgili çalışmalar Euler
öncülüğünde başlamıştır [4]. Stabilite alanında yayımlanmış çok sayıda çalışmanın referansı
olan, çeşitli stabilite problemlerinin teorik olarak incelendiği ve analitik çözümlerinin
verildiği önemli kitaplar literatürde yer almaktadır [5,6,7]. Stabilite problemleri diferansiyel
dönüşüm yönteminin yanısıra başka analitik tahmin yöntemleri ile de incelenmiştir [8,9]. Bu
çalışmada eğilme rijitliği üslü olarak değişen bir kolonun kritik burkulma yükleri elde
edilecektir. Analitik çözüm elde etmenin kolay olmadığı bu problemler için diferansiyel
dönüşüm yöntemi önemli bir alternatif olup, çeşitli problemlerin çözümünde halen etkin bir
şekilde kullanılmaktadır.

808

Coşkun1, Memiş2 ve Öztürk3

EĞİLME RİJİTLİĞİ ÜSLÜ DEĞİŞEN KOLONUN DENKLEMİ
Eğilme rijitliği çubuk ekseni boyunca değişken kolon için stabilite denklemi aşağıda
verilmektedir.

d2
dx 2

2 ù
é
d 2w
ê EI ( x) d w
ú
+
P
=0
2 ú
2
ê
dx
dx
ë
û

(1)

Bu denklemde EI(x) eğilme rijitliğini, w yerdeğiştirmeyi, P eksenel yükü, x ise çubuk eksenini
ifade etmektedir. Eğilme rijitliği aşağıda verildiği şekilde üslü fonksiyonla değiştiğini
varsayacağız.

EI ( x)   e ax

(2)

Denklem (2)’yi (1)’de yerine koyacak olursak stabilite denklemi aşağıdaki formu alır.

d 4w
d 3 w æç 2 P ax ö÷ d 2 w
a
2
+ ça + e ÷÷ 2 = 0
dx 4
dx3 çè
 ø dx

(3)

Denklem (3) diferansiyel dönüşüm yöntemi ile formüle edilerek kritik burkulma yükleri elde
edilecektir.
DİFERANSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ
Yöntem Taylor serisi açılımına dayanmaktadır. f(x) analitik fonksiyonunun diferansiyel
dönüşümü aşağıdaki gibi verilmektedir.

F [k ] 

1  dk f 


k !  dx k  x  x
0

(4)

Burada f(x) original fonksiyon, F[k] diferansiyel dönüşümdür. f(x) fonksiyonu ters
diferansiyel dönüşümle aşağıdaki gibi tanımlanır.


f ( x)   F [k ]  x  x0 

k

(5)

k 0

Denklem (3) ve bu denkleme ait sınır koşullarına uygulanacak dönüşüm formülleri Çizelge
1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Temel dönüşümler
Orijinal fonksiyon Dönüştürülmüş fonksiyon

d n g ( x)
f ( x) 
dx n

f ( x )  g ( x ) h( x )

F [k ]  (k  1)(k  2)...(k  n)G[k  n]
k

F [k ]   G[l ]H [k  l ]
l 0

f ( x)  x n

1, k  n
F [ k ]   ( k  n)  
0, k  n
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f ( x)  eax

F [k ] 

ak
k!

Çizelge 1’de görülmekte olan dönüşümler Denklem (3)’e uygulanacak olursa aşağıdaki ifade
edilir.

W [k  4] 

2a
1
W [k  3] 

k 4
(k  1)(k  2)(k  3)(k  4)
 2

P al 
 a  (l ) 

 ( k  l  1)(k  l  2)W [k  l  2]
 l! 
l 0 


k

(6)

Denklem (6) için uygulanacak sınır koşullarına da yöntem uygulanarak dönüştürülmüş sınır
koşulları elde edilecektir. Dönüştürülmüş sınır koşulları orijinde (x=0) elde edilecek, kolonun
diğer ucundaki koşullar dönüştürülmeden daha sonra kullanılmak üzere bırakılacaktır.
Dönüştürülmüş sınır koşulları Çizelge 2’de verilmektedir.
Çizelge 2. Sınır koşulları için dönüşümler
Sınır koşulu Dönüştürülmüş sınır koşulu

w(0)  0

W [0]  0

w '(0)  0

W [1]  0

w ''(0)  0

W [2]  0

SAYISAL SONUÇLAR
Denklem (6)’da elde edilen formülasyon, sınır koşulları Çizelge 2’de verilen, her iki ucu sabit
mafsallı (MM), her iki ucu ankastre (AA), bir ucu ankastre diğer ucu sabit mafsallı (AM)
kolona uygulanacaktır. Belirli bir boyutsuz üstel değişim katsayısı (aL=0.5, 1.0) için boyutsuz
kritik burkulma yükleri (PL2/) elde edilerek literatürde var olan analitik çözümlerle [7]
karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 3 ile Çizelge 4’te özetlenmiştir.
Çizelge 3. aL=0.5 için boyutsuz kritik burkulma yükleri
Kolon Wang ve diğ. [7] Diferansiyel dönüşüm yöntemi
MM

7.634

7.6344

AA

30.60

30.5978

AM

15.64

15.6388

Çizelge 4. aL=1.0 için boyutsuz kritik burkulma yükleri
Kolon Wang ve diğ. [7] Diferansiyel dönüşüm yöntemi
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MM

7.634

5.8266

AA

23.49

23.4831
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AM

11.99

11.9984

SONUÇLAR
Bu çalışmada eğilme rijitliği değişken bir kolonun kritik burkulma yükleri diferansiyel
dönüşüm yöntemi ile elde edilmiştir. Eğilme rijitliğinin çubuk ekseni boyunca üslü fonksiyon
ile değiştiği varsayılmıştır. Varsayılan değişim, stabilite denkleminde yerine konarak elde
edilen denkleme diferansiyel dönüşüm yöntemi uygulanarak dönüştürülmüş denklem elde
edilmiştir. Yöntem başlangıç noktasındaki sınır koşullarına da uygulanarak dönüştürülmüş
sınır koşulları elde edilmiş, kolonun diğer ucundaki sınır koşulları daha sonra kullanılmak
üzere bırakılmıştır. Dönüştürülmüş denklem kullanılarak elde edilen dönüştürülmüş
yerdeğiştirmeler, ters dönüşüm uygulanarak orijinal yerdeğiştirme fonksiyonunun elde
edilmesinde kullanılmıştır. Orijinal yerdeğiştirme fonksiyonuna kolonun diğer ucunda daha
önce kullanılmamış olan sınır koşulları uygulanarak aşikar olmayan çözüm elde edilmiş ve bu
şekilde kritik burkulma yüklerine ulaşılmıştır. Elde edilen çözümlerin literatürde var olan
analitik çözümlerle çok iyi uyum gösterdiği varsayılan iki farklı dönüşüm parametresi için
gözlenmiş ve sonuçlar diferansiyel dönüşüm yönteminin eğilme rijitliğe değişken kolonların
stabilite problemlerinde başarıyla kullanılabileceğini göstermiştir.
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DERIVATIONS OF MATHEMATICS MODELS OF EULER-BERNOULLI AND
TIMOSHENKO BEAM THEORIES BY USING ELASTICITY THEORY
B. Gültekin Sınır1,
1
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
ÖZET
Beam structure element is widely used in many areas. While obtaining the mathematical
model of the beam, two approaches are commonly used in the literature: The energy or
Hamilton principle and the balance of force, or the second law of Newton. These approaches
are given in different names. From another point of view, the principle of energy is a scalar
approach and the force balance is a vector approach. In this study, the beam mathematical
model was obtained by using elasticity theory. However, two different cases have emerged in
the mathematical model of elasticity theory: small displacements and large displacements.
There are small differences in the mathematical model for these two different situations. The
source of this difference in mathematical model is the difference in obtaining moment
expression. The energy method is more commonly preferred from two well-known methods.
There are two great reasons for this. The first is to obtain the equation with the energy
method, but also the boundary conditions come up. This is an important advantage especially
in complex problems. The other reason is that the finite element method, which is one of the
most powerful numerical methods, can be applied directly to energy. In this study EulerBernoulli and Timoshenko beam theory theories using elasticity theory will be obtained
mathematical models. Two different mathematical models were obtained for small and large
displacements. The theory of elasticity was not preferred in the process of obtaining boundary
conditions. Boundary conditions were obtained by using variational solution technique. The
obtained equations and boundary conditions were found to be the same as the equations
known in the literature. Therefore, the solution of these equations is not seen as necessary.
Keywords: Euler-Bernoulli Beam, Timoshenko Beam, Elasticity Theory, Equations of
Motions
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ELASTİSİTE TEORİSİNİ KULLAN ARAK EULER-BERNOULLİ VE
TİMOSHENKO KİRİŞ TEORİLERİNİN MATEMATİK MODELLERİNİN ELDE
EDİLMESİ
B. Gültekin Sınır1,
1
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
ÖZET
Kiriş yapı elemanı birçok alanda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Kirişin matematik
modelini elde ederken literatürde yaygın olarak 2 yaklaşım kullanılmaktadır: Enerji veya
Hamilton prensibi ve kuvvet dengesi veya Newtonun ikinci kanunu. Bu yaklaşımlara farklı
isimlerde verilmiştir. Bir başka bakış açısıyla Enerji prensibi skaler yaklaşım, kuvvet dengesi
ise vektörel yaklaşımdır. Bu çalışmada ise kiriş matematik modelini elastisite teorisini
kullanılarak elde edilmiştir. Ancak elastisite teorisinden matematik model elde edilmesinde
iki farklı durum ortaya çıkmıştır: Küçük yer değiştirmeler ve büyük yer değiştirmeler. Bu
farklı iki durum için matematik modelde küçük farklılıklar vardır. Matematik modeldeki bu
farklılığın kaynağı moment ifadesinin elde edilmesindeki farklılıktır. İyi bilinen iki
yöntemden enerji metodu daha yaygın olarak tercih edilmektedir. Bunun iki büyük sebebi
vardır. Birincisi eneji metoduyla denklem elde edilirken aynı zamanda sınır şartları da otaya
çıkmaktadır. Bu durum özellikle karmaşık problemlerde önemli bir avantajdır. Diğer tercih
edilme sebebi ise en güçlü nümerik metotlardan biri olan sonlu elemanlar metodu direkt
enerjiye uygulanabilmesidir. Bu çalışmada elastisite teorisini kullanarak Euler-Bernoulli ve
Timoshenko kiriş teorileri ait matematik modeller elde edilecektir. Küçük ve büyük yer
değiştirmeler için iki farklı matematik model elde edilmiştir. Sınır şartlarını elde etme
aşamasında elastisite teorisi tercih edilmemiştir. Varyasyonel çözüm tekniği kullanılarak sınır
şartları elde edilmiştir. Elde edilen denklemler ve sınır şartlarının literatürde bilinen
denklemlerle aynı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu denklemlerin çözümü yapmaya gerek
görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Euler-Bernoulli Kiriş, Timoshenko Kiriş, Elastisite Teorisi, Hareket
Denklemleri
1. GİRİŞ
Kiriş, birçok mühendislik alanında yaygın olarak kullanılan bir yapı elemanıdır. Uzay ve uçak
mühendisliğinden petrol ve açık deniz yapıları mühendisliğine, makine mühendisliğinden
inşaat mühendisliğine, kimya mühendisliğinden biyo-mühendisliğe birçok alanlardaki
uygulamalarda kiriş kullanılmaktadır. Kiriş, uzunluğu kesit alanı boyutlarına göre çok büyük
olan bir yapı elemanıdır. Yani bir boyutlu bir yapı elemanıdır. Kirişin matematik modelleri
elde edilerken literatürde yaygın olarak Newton’un hareket kanunları (kuvvetler dengesi)
veya Hamilton prensibi (enerji yaklaşımı) kullanılır [1]. Bu çalışmada ise kirişe ait matematik
modeller elastisite teorisinden gelerek elde edilmiştir. Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş
teorileri ise en yaygın bilinen kiriş teorileridir [2]. Bu çalışmada her iki modele ait matematik
modeller elde edilmiştir.
2. KİRİŞ KİNEMATİĞİ
Kiriş teorileri kiriş kinematiğinde yapılan kabullere göre değişir. Teorilerin isimleri ya teoriyi
geliştiren araştırmacının ismiyle ya da kayma gerilmesini dikkate alış şekline göre
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isimlendirilir. Örneğin Euler-Bernoulli model kayma gerilmesini dikkate almaz. O nedenle bu
teorinin ismi sıfır mertebe teorisidir. Timoshenko teorisinde ise kayma gerilmesinin kesit
boyunca üniform olduğu kabul edilir. Bu üniform gerilmeye karşılık kiriş kesitinde doğrusal
bir dönme meydana gelir. Bu doğrusal değişimden dolayı Timoshenko teorisi birinci mertebe
kiriş teorisi olarak bilinir. Euler-Bernoulli teorisinde sadece eğilme momentinin etkisi göz
önüne alınır. Dolayısıyla tek bir etki ve bu etkiye bağlı bilinmeyen olarak yer değiştirme
ortaya çıkar. Timoşhenko teorisinde ise iki büyüklüğün eğilme momenti ve kesme kuvvetikayma gerilmesi etkileri göz önüne alınır. Bu durumda iki bilinmeyen ortaya çıkar: yer
değiştire ve kayma gerilmesinden kaynaklanan dönme. Kesitte sonuçta iki sebepten
kaynaklanan dönme oluşur. Bazı araştırmacılar sadece kayma gerilmesinden kaynaklanan
dönmeyi bazıları ise toplam dönmeyi bilinmeyen olarak seçmişlerdir. Timoshenko teorisine
göre kirişe ait yer değiştirmeler [2]
(1.a)
(1.b)
(1.c)
Kiriş uzunluğu boyunca olan eksen ile kirişin yüksekliği boyunca olan eksen ve kirişin
genişliği boyunca olan eksen de ile gösterilmiştir.
ise kirişin enine doğrultudaki yer
değiştirmeyi gösterir. ise hem eğilme momenti hem de kayma gerilmesi etkisinden dolayı
kesitte oluşan toplam dönmeyi göstermektedir. Bu yer değiştirmeleri dikkate alarak birim
şekil değiştirmeleri yazarsak
(2.a)
(2.b)
(2.c)
Benzeri şekilde Euler-Bernoulli kiriş teorisinin kinematiği yazarsak [2]

(3.a)
(3.b)
(3.c)
Buna göre birim şekil değiştirmeleri yazarsak
(4.a)
(4.b)
elde ederiz. Birim şekil değiştirme ifadesinden de anlaşılacağı üzere Euler-Bernoulli
teorisinde kayma gerilmesi yoktur.
2. ELASTİSİTE TEORİSİ İLE HAREKET DENKLEMLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorilerinin denklem(ler)ini elastisite teorisinden elde
edebiliriz. Genellikle kiriş ve plak gibi yapı elemanlarının matematik modellerini elde
ederken ya kuvvetler dengesi (Newton’un hareket kanunları) ya da minimum enerji prensibi
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(Hamilton enerji prensibi) kullanılır. Ancak biz bu çalışmada literatürde pek yaygın olmayan
şekilde elastisite teorisinden yararlanarak elde edeceğiz. Bunun için iki boyutlu problem
dinamik denge denklemleri yazabiliriz
(5)
(6)

Burada ,kiriş uzunluğu boyunca olan ekseni, ise kirişin enine deplasmanın pozitif yönünü
gösteren eksendir.
ise malzemenin yoğunluğudur. Bu çalışmada homojen malzemeden
yapılmış kiriş ele alınacaktır. Normal ve kayma gerilmeleri ve ile gösterilmiştir. Kirişin
ve ekseni boyunca toplam yer değiştirmesi ise sırasıyla
ve ’dir. Denklem (5) ve (6)’yi
kiriş kesit alanı boyunca integralini alırsak

(7)
(8)

Benzeri şekilde Denklem (3)’nin ile çarpılmış halinin integrali alınırsa
(9)

Burada
(10)
(11)

Şeklinde yazılabilir.
2.1. Küçük Yer Değiştirmeler Olması Durumu
Elastisite teorisinde yazılan gerilme denge denklemlerinde Cauchy gerilme tensörü
kullanılmıştır. Cauchy gerilmesi gerçek gerilme diye bilinir. Deforme olmuş şeklin
gerilmesini gerilme olmuş duruma göre yazılmasıyla elde edilir. Katı mekaniğinde ise genelde
deforme olmamış durumla karşılaştırma yapılır. Yani gerilmenin deforme olmuş konuma göre
yazılması katı mekaniğinde beklenen bir durumdur. Ancak küçük yer değiştirmelerde Cauchy
gerilmesi kabul edilebilir bir durumdur. Küçük yer değiştirmeler kabulünde moment ifadesi
(12)

şeklinde yazılabilir.
Timoshenko kiriş teorisinde yer değiştirme ifadelerini ivme terimlerinde yerlerine yazarsak
(13.a)
(13.b)
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(13.c)

burada
(14)
Bu gösterimden anlaşılacağı üzere malzeme, fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme olarak
kabul edilmiştir. Özel durum olarak homojen malzeme olması durumunda
,
ve
olur. Burada ve sırasıyla kiriş kesit alanı ve atalet momentidir.
Bu terimleri kullanarak hareket denklemini yazarsak
(15)
(16)
(17)

elde ederiz.
(18)
(19)
(20)

Yukarıdaki ifadeler Denklemler (15)-(17) de yerine yazılarak hareket denklemi elde edilir.
Bilinmeyenler, Denklem (16) ve (17)’nin birlikte çözümüyle elde edilir.
(21)
(22)

Görüldüğü üzere iki bilinmeyenli iki denklem elde edilmiştir. Burada
(23)

Yukarıdaki ifade de

, kesite bağlı bir düzeltme katsayısıdır.

Benzer şekilde Euler-Bernoulli kiriş teorisi de elde edilir. Ancak Euler-Bernoulli teorisinde
bir bilinmeyen vardır. O nedenle Denklem (16)-(17) birleştirilir. Bunun için Denklem
(17)’den çekilerek Denklem (16)’ya yerleştirilir.
(24)

Euler-Bernoulli kirişinde
(25)
(26)
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Bu ifadeyi Denklem (24)’e yerleştirilirse
(27)

Elde edilen denklem fonksiyonel olarak derecelendirilmiş malzemeler için geçerlidir.
hem de
yönünde fonksiyonel olarak derecelendirilmiş olarak kabul
Malzeme hem
edilmiştir.
2.2. Göreceli Büyük Yer Değiştirmeler Olması Durumu
Daha önce belirttiğimiz gibi Cauchy gerilme yaklaşımına göre deforme olmuş şekil üzerinden
gerilmeler yazılmıştır. Ancak katı mekaniğinde yer değiştirmeleri ve ilgili büyüklükleri ise
deforme olmamış şekle göre yazılmıştır. Dolayısıyla büyük yer değiştirmeler olduğu durumda
ilgili kuvvetleri yazarken bazı düzeltmelere ihtiyaç vardır. Büyük yer değişmelerin olduğu
kabulünde ise yukarıdaki moment ifadesine ek terim eklenir ve moment aşağıdaki şekli alır
(28)

Bu durumda Denklem (17) ve (24) ifadeleri değişir. Denklem (17) Timoshenko teorisinde
kullanılır
(29)

Denklem (24) ise Euler-Bernoulli teorisinde kullanılır.
(30)

Euler Bernoulli için elde edilen denklemdeki negatif işaretin sebebi ise buradaki normal
kuvvetin pozitif yönünün çekme doğrultusunda olmasıdır. Eğer işaret pozitif olursa bu normal
kuvvetin basınç yönünde olduğu anlamına gelir.
2.3. Sınır Şartları
Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorileri için sınır şartları matematik model olarak biraz
farklı gibi görünse de aslında aynıdır: Örneğin bir mesnette ya moment ya da dönme sıfırdır.
Bir diğer sınır şartı da ya yer değiştirme ya da kesme kuvveti sıfırdır. Buna göre sınır şartları
küçük yer değiştirme ve büyük yer değiştirme kabulüne göre değişmektedir. Küçük veya
büyük yer değiştirmeler kabulüne göre yer değiştirme ve dönme ifadeleri değişmemektedir.
Yer değiştirme ifadesi her iki kiriş teorisi içinde aynıdır ve
ile gösterilir. Ancak dönme
Timoshenko teorisinde

ile gösterilirken, Euler-Bernoulli teorisinde ise

şeklindedir.
Moment ifadesini Euler-Bernoulli teori için yazarsak sırasıyla küçük ve büyük yer değiştirmeler için
aşağıdaki ifadeleri elde ederiz.
(31)
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(32)
Benzeri şekilde Timoshenko teorisi için sırayla küçük ve büyük yer değiştirmeler için
(33)
(34)

Kesme kuvvetini Euler-Bernoulli teorisi için yazmak istersek moment ifadesinin bir kere ’e
göre türevini almak gerekir. Timoshenko teorisi için kesme kuvvet ifadesi Denklem (20)’ de
verilmiştir.
3. SONUÇ
Bu çalışmada elastisite teorisi kullanılarak hareket denklemler elde edilmiştir. Hareket
denklemlerini elde ederken çeşitli durumlar ele alınmıştır. İki farklı kiriş teorisi ele alınmıştır.
Birincisi Timoshenko kiriş teorisidir. Bu teoride kayma gerilmesinin etkisi doğrusal olarak ele
alınmıştır. Euler-Bernoulli teorisinde ise kayma gerilmesi göz ardı edilmiştir. Kiriş
teorilerinde yer değiştirme de en etkili kuvvet momenttir. Euler-Bernoulli teorisinde
bilinmeyen moment kaynaklı yer değiştirmedir. Bu teori için elde edilen matematik model de
bir bilinmeyen ve bir denklem elde edilmiştir. Kayma gerilmesinin dikkate alındığı
Timoshenko teorisinde ise matematik model iki bilinmeyen ve iki denklemden oluşmaktadır.
Malzeme ise fonksiyonel olarak derecelendirilmiş olarak seçilmiştir. Malzeme değişimi kiriş
boyunca ve yüksekliğince olduğu genel durum dikkate alınmıştır. Ele alınan bir diğer durum
ise küçük ve büyük yer değiştirmeler olması durumudur. Büyük yer değiştirme olması
durumunda moment ifadesine ek terim gelmektedir. Elde edilen denklemler literatürde
bulunanlarla uyumludur.
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KATI PARÇACIK EROZYON HASARININ KATI CİSİMLER MEKANİĞİ VE
AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE MODELLENMESİ
Ali İhsan Budur1 , Hasan Gedikli2 , Bülent Öztürk3
1
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ABSTRACT
In this study, numerical modeling approaches of solid particle erosion damage in Ti-6Al-4V
titanium alloy, which is widely used in engineering, has been investigated. In numerical
approaches, solid body mechanics and fluid dynamics are used separately.The numerical
results obtained were compared with the results of the erosion tests that performed in this
study. Thus, which numerical approach is more suitable for erosion damage is examined. As a
result of numerical analysis; while the results obtained with solid mechanics approach was not
in agreement, computational fluids dynamics numerical results were consistent .
The analyses using the finite element method was performed by Ls-Dyna software using the
solid mechanics method. Numerical model were formed by with 50 micrometer diameter
spherical particles that hitting on a 1x1x0.08 mm size of a sample. In numerical analysis; The
Johnson-Cook material model was used and the analyses were limited to 50 particles each of
10 sets of particles to shorten the solution time.
Another numerical analysis was performed using the fluid dynamics method. In this method
ANSYS Fluent commercial software was used. By using experimentally determined
parameters, solid particle erosion damage of titanium (Ti-6Al-4V) material was determined
numerically. In the analyses, k-ω model that the best convergence to the results was chosen
and in erosion modeling, the erosion equation which was expanded by DNV firm was used.
Keywords: Solid particle erosion, Finite element method, Computational fluid dynamics,
Ti-6Al-4V material
ÖZET
Bu çalışmada, mühendislikte yaygın olarak kullanılan Ti-6Al-4V titanyum alaşımında
meydana gelen katı parçacık erozyon hasarının sayısal modelleme yaklaşımları araştırılmıştır.
Sayısal yaklaşımlarda katı cisimler mekaniği ve akışkanlar dinamiği yöntemleri ayrı ayrı
kullanılmıştır. Elde edilen sayısal sonuçlar, bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen erozyon
testleri sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Böylelikle hangi sayısal yaklaşımın erozyon hasarına
daha uygun olduğu incelenmiştir. Sayısal analizler sonucunda; katı cisimler mekaniği
yaklaşımı ile gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizi sonucunda test sonuçlarıyla uyumlu
veriler elde edilememişken, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yaklaşımı ile test sonuçları ile
uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.
819

Budur1, Gedikli2 ve Öztürk3

Katı cisimler mekaniği yöntemiyle yapılan analizler, sonlu elemanlar yöntemi kullanan LsDyna yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sayısal model; 1x1x0.08 mm boyutlarındaki bir
numune yüzeyine 50 mikrometre çapında küresel parçacıklar çarptırılarak oluşturulmuştur.
Sayısal analizlerde; Johnson-Cook malzeme modeli kullanılmış ve çözüm zamanını kısaltmak
için analizler her bir seti 10 parçacıktan oluşan 50 parçacıkla sınırlandırılmıştır.
Bir diğer sayısal analizler ise akışkanlar dinamiği yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu
yöntemde ise ANSYS Fluent ticari yazılım kullanılmıştır. Deneysel olarak belirlenen
parametreler kullanılarak, titanyum (Ti-6Al-4V) malzemesinin katı parçacık erozyon hasarı
sayısal olarak belirlenmiştir. Analizlerde en iyi yakınsama veren model k-ω türbülans modeli
seçilmiş ve erozyon modellemelerinde ise DNV firmasına tarafından genişletilen erozyon
eşitliği kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Katı parçacık erozyonu, Sonlu elemanlar yöntemi, Hesaplamalı
akışkanlar dinamiği, Ti-6Al-4V malzemesi
GİRİŞ
Katı parçacık erozyonu, belirli bir hıza sahip küçük katı parçacıkların herhangi bir yüzeye
tekrarlı çarpmaları sonucu
malzeme yüzeyinde oluşturdukları hasar olarak
tanımlanmaktadır[1,2]. Bu hasar türünü uçakların kompresör kanatçıkları, helikopterlerin
rotor palleri, vanalar, boru hatları, pompalar gibi bir çok parçada yoğun olarak
görülebilmektedir[3]. Katı parçacık erozyonunu etkileyen bir çok etmen bulunmaktadır.
Bunların önemli olanlarını; hedef yüzeye çarpan parçacıkların hızı, çarpma açısı, sertliği,
hedef malzemenin özelliği (sünek veya gevrek olması), sertliği olarak sıralamak
mümkündür[4].
Katı parçacık erozyonu üzerine yapılan çalışmalar sonucu elde edilen analitik denklemler
deneysel içermektedir. Bu denklemlerin çözülmesi aşırı işgücü ve zaman kaybına neden
olmaktadır. Bu sebeple 1990’lı yıllarından itibaren, malzemelerin erozyon davranışı
incelemek için sayısal yöntemler kullanılmaya başlanmıştır[5-9]. Bilgisayar teknolojisi ile son
yıllarda erozyon aşınmasının sayısal modellenmesi ve simülasyonları üzerine yoğun ilgi
oluşmuştur. Modelleme çalışmalarında ilk olarak ağlı yöntemler kullanılırken, zamanla SPH
(Smooth Particle Hydrodynamics), DEM (Discrete Element Method) ağ bağımsız teknikler
ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri de yoğun olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, havacılıkta yoğun olarak kullanılan Ti-6Al-4V malzemesindeki erozyon
aşınmasının sayısal olarak modelleme çalışmaları yapılmıştır. Sayısal çalışmalarda ilk olarak
katı cisimler mekaniği yöntemi kullanılmış olup, deneysel verilerle yeterli uyumlulukta
sonuçlar elde edilememiştir. Bu sebeple ikinci aşamada hesaplamalı akışkanlar dinamiği
yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemde elde edilen sonuçlar ise deneysel sonuçlar ile çok
uyumlu olduğu görülmüştür.
MALZEME VE METOT
Bu bölümde Ti-6Al-4V malzemesinin deneysel ve sayısal (katı cismler mekaniği, hesaplamalı
akışkanlar dinamiği) modellemesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Deneysel Çalışmalar
Deneysel çalışmalarda Ti-6Al-4V malzemesinin erozyon davranışının parçacık çarpma açısı
ve parçacık çarpma hızına göre değişimleri incelenmiştir.
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İlk olarak, sabit parçacık çarpma hızı (100 m/s) değerinde, değişik parçacık çarpma açılarında
(20, 30, 45, 60, 90°) erozyon deneyleri yapılmış ve malzemenin erozyon davranışının çarpma
açısına göre değişim grafiği elde edilmiştir. İkinci kısmında ise sabit parçacık çarpma açısı
(90°) değerinde farklı parçacık çarpma hızlarında (100, 127, 170, 210, 250 m/s ) erozyon
deneyleri yapılmıştır ve aynı malzemesinin erozyon davranışının parçacık çarpma hızına göre
değişim grafiği elde edilmiştir.
Sayısal Çalışmalar
Katı Cisimler Mekaniği Yöntemiyle Modelleme
Katı cisimler mekaniği yöntemiyle yapılan analizlerde; sonlu elemanlar yönteminden
yararlanılmıştır. Analiz için LS-Dyna ticari paket yazılımı yardımıyla bir sonlu elemanlar
modeli oluşturulmuş olup bu model Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Ti-6Al-4V malzemesine ait sonlu elemanlar modeli
Modelleme çalışmasında; Ti-6Al-4V numunesi (1x1x0.08 mm) boyutlarında solid eleman
olarak oluşturulmuştur. Çarpma bölgesine yoğun ağ örgüsü atılırken, çarpma bölgesinden
uzaklaştıkça ağ boyutu arttırılarak daha az sayıda ağ oluşturulmuştur. Bu şekilde eleman
sayısı azaltılıp çözüm süresinin düşürülmüştür. Numune yüzeyine çarpan parçacıklar, 50
mikrometre çapında küresel şeklinde kabuk (Shell) elemanlar olarak oluşturulmuştur. Çözüm
süresinin azaltılması için küresel parçacıkların sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. Bu parçacıklar
her set 10 parçacıktan oluşan toplam 5 set halinde numune yüzeyine çarptırılmıştır. Ayrıca
yine çözüm süresinin azaltılması için küresel parçacıkların üst kısımları silinerek sadece
numune yüzeyine çarpan kısımları modellenmiştir. Parçacıkların bu şekilde azalan kütlelerini
telafi etmek için ELEMENT_MASS kartı yardımıyla her bir parçacığın kütleleri modele
eklenmiştir.
Sayısal hesaplamalarda malzeme modeli olarak sıcaklık değişimleri, deformasyon
hızlarındaki değişimleri iyi bir şekilde modelleyebilen Johnson-Cook (MAT015) malzeme
modeli kullanılmıştır[10]. Sayısal analizlerde; Ti-6Al-4V malzemesinin elastisite modülü 41.9
GPa, poission oranı 0.31 ve yoğunluğu da 4428 kg/m³ olarak girilmiştir[11]. Johnson-Cook
malzeme modeline ait malzeme ve hasar sabitleri Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. Ti-6Al-4V malzemesine ait Johnson-Cook malzeme ve hasar sabitleri [11]
A

B

C

n

m

d1

d2

d3

d4

d5

[Mpa] [Mpa]
1098

1092

0.98 0.014 1.1 -0.09 0.27 -0.48 0.014 3.87

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemiyle Modelleme
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), akış ortamında karmaşık geometriye sahip
parçalarda erozyon hızı miktarının hesaplanmasında güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerde ANSYS Fluent ticari paket programı tercih
edilmiştir. ANSYS Fluent yazılımı kullanılarak oluşturulan model ve ağ örgüsü yapısı Şekil 2
ve Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Ti-6Al-4V malzemesi için oluşturulan
hesaplamalı akışkanlar modeli

Şekil 3. Ti-6Al-4V malzemesi için oluşturulan
ağ örgüsü yapısı

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği için oluşturulan modelde akış ortamı ve numune için
yaklaşık 500784 adet hexagon (dikdörtgen prizması) şeklinde elemanlarla ağ yapısı
oluşturulmuştur. Bu modelde aşınma kalkanı yüzeylerine yakın yerlerde yoğunlaştırılmış ağ
yapısı kullanılmıştır. Erozyon modellemelerinde DNV firmasına tarafından geliştirilen
erozyon eşitliği (Denklem 1) kullanılmış olup bu eşitlik aşağıda verilmiştir[12]. Analizlerde
en iyi yakınsamayı gerçekleştiren, k-ω türbülans modeli seçilmiştir.
n

E
i
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Bu denklemde;
ER : Erozyon hızı ( kg/m²s )
mi : Hedef yüzeye çarpan parçacığın kütlesel debisi (kg/s),
Vi : Hedef yüzeye çarpan parçacıkların hızı ( m/s ),
K : Hedef malzeme yüzeyine bağlı malzeme sabiti
n : Hedef malzeme yüzeyine bağlı hız üssü sabiti
Ai : Parçacıkların çarptığı hedef yüzeyin alanı
F(α) : Çarpma açısına bağlı fonksiyon sabiti olarak
olarak tanımlanmakta olup, K ve n parametreleri, Ti-6Al-4V numunesi için yapılan erozyon
deneylerinden elde edilen veriler yardımıyla aşağıdaki denklemlerle hesaplanmıştır.

1
N

K

n

1
N

N

N

e90 (Vp ,i )

i 1

e90 (Vp , i n )

ln
1

i 1

(2)

e90 (V p ,i 1 )

ln

e90 (V p ,i )
(V p ,i 1 )

(3)

(V p ,i )

Ti-6Al-4V numunesi için yukarıdaki K ve n denklemleri (Denklem 2 ve 3) parametreleri
Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Ti-6Al-4V malzemesine ait K ve n katsayıları
K
1.72962 x 10

n
-8

2.3

SAYISAL SONUÇLAR
Katı Cisimler Mekaniği Yöntemi
Katı cisimleri mekaniği yöntemi ile hesaplanan erozyon değerleri ile deneylerde elde sonuçlar
Şekil 4’de bir arada verilmiştir. Grafik incelendiğinde sayısal çalışmalardan elde edilen
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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sonuçların deney sonuçlarından uzak olduğu görülmektedir. Erozyon deneylerinde, Ti-6Al4V malzemesinde maksimum erozyon miktarı 20° lik çarpma açısında görülmesine rağmen
sayısal çalışmalarda bu açı değeri 45° olarak bulunmaktadır. Ayrıca bu açı değerinde elde
edilen erozyon oranı da test verilerden elde edilen erozyon miktarından daha az olarak elde
edilmiştir.
Şekilde görülebileceği üzere katı cisimler mekaniği yöntemi ile elde edilen sonuçlar deney
sonuçları arasında yeterli derece bir uyum elde edilememiştir.

0.8

Deneysel

Erozyon Oranı ( mg/gr)

0.7
0.6

Sayısal sonuç (SEY)

0.5
0.4

0.3
0.2
0.1

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Çarpma Açısı ( )

SEY : Sonlu elemanlar yöntemi

Şekil 4. Deneysel ve katı cisimler mekaniği yöntemiyle elde edilen sonuçların
karşılaştırılması

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle elde erozyon oranı miktarlarının deney
sonuçlarıyla karşılaştırılması Şekil 5’ de verilmiştir. Şekil incelendiğinde, erozyon oranının
çarpma açısına göre değişimi için hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile yapılan çalışmalarda
elde edilen sonuçlar deney verileriyle oldukça uyumludur.

,
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Şekil 5. Ti-6Al-4V malzemesi için erozyon miktarının çarpma açısına göre değişiminin test
sonuçları ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle elde edilen sonuçlarının
karşılaştırılması

İkinci aşamada çarpma hızının etkisi incelemek üzere yapılan testlerin bu yöntemle
modellemesi için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmada 90° deki modellerde çarpma hızları
sırasıyla 127, 170, 210 ve 250 m/s’ ye çıkarılarak modeller tekrar oluşturulmuştur. Bu
modellerin çözdürülmesi sonucu elde edilen kütlesel erozyon miktarlarının deney verileriyle
karşılaştırılması Şekil 6’ da verilmiştir. Burada elde edilen sonuçların deneysel verilerle iyi
derecede uyuştuğu görülmektedir. Bunun nedeni deney sonuçlarına göre ampirik erozyon
denkleminin (Denklem 1) sağlatılmasıdır.
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Şekil 6. Ti-6Al-4V malzemesi için erozyon miktarının çarpma hızına göre değişiminin test
sonuçları ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle elde edilen sonuçlarının
karşılaştırılması

SONUÇLAR
Bu çalışmada Ti-6Al-4V malzemesinin erozyon aşınmasının parçacık çarpma açısı ve
parçacık çarpma hızına göre değişimi için sayısal bir model oluşturulmaya çalışılmıştır.
Çalışmalar sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
1. Katı cisimler mekaniği yöntemiyle erozyon modellenmesi hem zahmetli hem de
deneysel sonuçlarla uyumlu sonuçlar elde edilememektedir.
2. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yönteminde ile hem erozyonun modellenmesi kolay
hem de deneysel verilere daha yakın sonuçlar elde edilebilmektedir.
3. Parçacık çarpma hızının artması ile titanyum alaşımındaki erozyon oranı geometrik
olarak artar.
4. Katı parçacık çarpma açısı 20 de maksimum erozyon oranı meydana gelmektedir.
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ÖZEL BİR BAŞLANGIÇ KOŞULU ALTINDA (N+1) BOYUTLU BENJAMİNONO DENKLEMİNDE DİSPERSİF ŞOK DALGALARI
Ali Demirci
İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, İstanbul
ABSTRACT
Dispersive shock waves (DSWs) in (n+1) dimensional Benjamin–Ono equation (nDBO) is
considered using step like initial data along a paraboloid front. Employing a similarity
reduction exactly reduces the study of such DSWs in (n + 1) dimensions to finding DSW
solutions of (1 + 1) dimensional equations. With this ansatz, the nDBO equation can be
exactly reduced to a Benjamin–Ono (nBO) type equation. Whitham modulation equations
which describe DSW evolution in the nBO equation are derived and Riemann type variables
are introduced. DSWs obtained from the numerical solutions of the corresponding Whitham
systems and direct numerical simulations of the nBO equation are compared with very good
agreement obtained. It is concluded that the (n+1) DSW behavior along self similar parabolic
fronts can be effectively described by the DSW solutions of the reduced (1 + 1) dimensional
equations.
Keywords: Dispersive Shock Waves, Whitham Modulation Theory, Benjamin- Ono Equation.
ÖZET
Bu çalışmada, paraboloid tipi bir dalga cephesi boyunca uzanan basamak tipi bir başlangıç
koşulu için (n+1) boyutlu Benjamin- Ono denkleminin dispersif şok dalga çözümleri
incelenmiştir. Bu amaçla, (n+1) boyutlu Benjamin- Ono denklemi uygun bir çözüm formu
kullanılarak, (1+1) boyutlu değişken katsayılı Benjamin- Ono (nBO) tipi bir denkleme
indirgenmiştir. nBO denkleminin dispersif şok dalgası çözümünü betimleyen Whitham
modülasyon denklemleri uygun Riemann tipi değişkenler cinsinden türetilmiştir. Türetilen bu
modülasyon denklemlerinin sayısal çözümlerinden elde edilen dispersif şok dalgası
çözümleriyle, nBO denkleminin doğrudan sayısal çözümleri n=4 boyutu için karşılaştırılmış
ve aralarında iyi bir uyumun olduğu görülmüştür. (n+1) boyutlu Benjamin- Ono denkleminin
paraboloid tipi bir dalga cephesi boyunca yayılan dispersif şok dalgası çözümünün,
indirgenmiş (1+1) boyutlu nBO denkleminin dispersif şok dalgası çözümüyle
betimlenebileceği gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Dispersif Şok Dalgaları, Whitham Modülasyon Teorisi, Benjamin- Ono
denklemi.
GİRİŞ VE PROBLEMİN TANIMI
Şok dalgası ortamda meydana gelen ani bir değişimi ifade eder ve genellikle bu dalga tipi
yerel dalga hızından daha hızlı hareket eder. Eğer yayılma ortamındaki dispersiyon ve
disipasyon etkisi ihmal edilirse, başlangıçta iletilen dalga sinyali kritik bir zaman değerinde
kırılmaya uğrar. Fakat fiziksel olarak genellikle bu etkiler ihmal edilemediğinden, çoğu model
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zayıf dispersiyon ve zayıf disipasyon etkisi içerir. Eğer disipasyon dispersiyona göre daha
baskınsa viskoz şok dalgası (VŞD) oluşur. VŞD genellikle akışkanlarda ve sıkışabilir gazlarda
görülür. Diğer taraftan, dispersiyon etkisi daha baskınsa dispersif şok dalgası (DŞD) oluşur.
DŞD, zayıf dispersiyon ve zayıf nonlineerliğin hakim olduğu sistemlerde meydana gelen
fiziksel olarak önemli bir olaydır ve atmosfer olayları, su dalgaları, soğuk plazmalar, süper
akışkanlar ve optik gibi alanlarda yapılan birçok gözlemin ve deneyin konusu olmuşlardır.
DŞD, nonlineer ortamda kendiliğinden gelişen, durağan olmayan dalga trenleridir. Ortamın
nonlineerliği, dalga cephesinin dikleşmesine ve dolayısı ile ‘gradient catastrophe’ diye
adlandırılan olayın ortaya çıkmasına sebep olur [1]. Eğer VŞD’nın oluştuğu bir yayılma
ortamı varsa, dalga dikleşmesinin oluştuğu andan itibaren, dalga yayılımı, dalganın formu
aynı kalacak şekilde (zayıf çözüm veya şok dalgası çözümü), devam edecektir. Fakat
DŞD’nın oluştuğu bir yayılma ortamı varsa, dalga dikleşmesinin oluştuğu andan itibaren,
dispersiyonun etkisiyle yüksek titreşimli bir dalga treni formundaki dalga, yayılımına devam
eder. Bu yüksek titreşimli DŞD’sı çözümünü inşa etmek için ilk olarak Whitham tarafından
Korteweg-de-Vries (KdV) denkleminde tanımlanan Riemann probleminin çözümü için ortaya
konan modülasyon teorisi kullanılır [2].
Bu teori, DŞD’sının yayılımının, tabiatına uygun şekilde, zamana ve maddesel konuma göre
yavaş ve hızlı olarak adlandırılan farklı ölçeklerde değişim gösteren fiziksel büyüklüklerle
tanımlandığını kabul eder. Dalga treninin yayılımı hızlı ölçekte gerçekleşirken; dalga sayısı,
faz hızı ve genlik gibi fiziksel büyüklüklerdeki değişim DŞD’larında yavaş ölçekte
gerçekleşir. Whitham modülasyon denklemleri adı verilen denklemler ise, bu fiziksel
büyüklüklerin yavaş değişimini karakterize etmek için türetilmektedir. Whitham modülasyon
denklemlerinin çözümleri sayesinde DŞD’larına ait yayılma zarfı, yayılma hızı ve belirli bir
andaki maksimum-minimum genlik büyüklükleri gibi bilgiler elde edilir.
Gerekli matematiksel araçların yetersizliğinden dolayı Whitham modülasyon teorisi son
döneme kadar sadece (1+1) boyutlu, (1 maddesel boyut + zaman boyutu), nonlineer kısmi
diferansiyel denklem modeller için ortaya konmuştur. Farklı ortamlarda yayılan dispersif
dalgaların yayılmasını modelleyen (1+1) boyutlu; Korteweg-de-Vries (KdV) [3], modifiye
KdV [4], Nonlineer Schrödinger (NLS) [5], Benjamin- Ono (BO) [6], Gardner [7], vb.
denklemleri için DŞD’sının yayılımının incelendiği çalışmalar yapılmıştır. Birden daha fazla
maddesel boyuta sahip modeller için DŞD’larının yayılımının incelenmesi ve Whitham
Teorisinin uygulanması ise yeni gelişim gösteren bir problem sınıfıdır. [8] çalışmasında
parabolik bir cephe boyunca tanımlanan başlangıç koşulu altında Kadomstev- Petviashvili
(KP) ve İki Boyutlu Benjamin- Ono (2DBO) denklemi için DŞD’sı yayılımı problemi
incelenmiştir. Daha sonra genel bir başlangıç koşulu altında bu iki denklem için Whitham
Modülasyon Teorisi genelleştirilmiştir [9-10]. Ayrıca, [8]’deki yöntem kullanılarak, iki
boyutlu NLS denkleminin indirgenmiş hali olan radyal Schrödinger denklemin’de DŞD’sı
çözümleri inşa edilmiştir [11]. Bu çalışmalara ek olarak, Bose- Einstein yoğuşmasında ortaya
çıkan, yüksek boyutlu diferansiyel denklem modelleriyle tanımlanan DŞD’sı yayılımını
inceleyen çalışmalar verilebilir [12].
Bu çalışmada ise, [8]’de ortaya konan yöntem genelleştirilerek (n+1) boyutlu Benjamin- Ono
denkleminde
n-1
¶2
(1)
(ut + uu x +  H (u xx ))x + u = 0,  := å 2 , n ³ 2, x Î ,
i =1 ¶yi
dispersif şok dalgasının yayılımı problemi ele alınacaktır. Burada, u = u ( x, yi , t ), i = 1,..., n -1
şeklinde bir fonksiyon;  = 1 sabit,   1 zayıf dispersiyon etkisini belirleyen diğer bir
sabit; Hu(x) ise
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Hu ( x) =

1



¥

u ( x ¢)
dx ¢
¢
x
x
-¥

P.V . ò

(2)

Hilbert Dönüşümü olarak tanımlanırlar. (1) denkleminde görünen alt indisler ilgili
değişkenlere göre kısmi türevleri temsil ederken; (1) denklemi çok derin sularda yayılan
nonlineer uzun içsel dalgaların yayılımını modelleyen iki boyutlu Benjamin- Ono
denkleminin genelleştirilmiş halidir [13].
Ayrıca, bu çalışmada (1) denkleminin, Riemann tipi başlangıç koşulunun n boyutlu haline
genişletilmiş özel bir hali olan aşağıdaki başlangıç koşulu için çözümü inşa edilecektir:
ì
ï1,  < 0;
u ( , 0) = ïí
(3)
ï
ï
î0,  ³ 0.
1
Burada,  = x + P( yi , 0).
2
(1) denkleminin, (3) tipi başlangıç koşulu altında ortaya çıkan DŞD’sı çözümleri; özel olarak
seçilen paraboloid tipi başlangıç dalga cephesi
P ( yi , 0) = c ( y12 + y22 + ..... + yn2-1 ) , c reel bir sabit ,
(4)

için (1) denkleminin bir indirgemesi kullanılarak elde edilecektir. Bu indirgemenin
yapılabilmesi için (1) denkleminin
u = f ( x + P ( yi , t ) / 2, t )
(5)
çözüm formuna sahip olduğunu kabul edelim. (5) çözüm formu, (1) denkleminde kullanılırsa,
n-1
n-1
æ
ö
2
æ
ö
çç 1 f Pt + ft + ff +  H ( f )÷÷ +  çç 1 f å ( Py ) + 1 f å Py y ÷÷ = 0
(6)
i
i
i
çè 4
èç 2
ø÷
2 i=1
ø÷
i =1
denklemi elde edilir. Burada,  := x + P ( yi , t ) olarak tanımlanır. Ayrıca, (1) denklemi için
sonsuzda
  -¥ için u  R (t ) ve   ¥ için u  0
sınır koşullarının sağlandığı kabul edilsin. Buradaki, R(t ) fonksiyonu daha sonra
belirlenecektir.
Bu sınır koşulları altında, Pyi yi fonksiyonlarının yi değişkenlerinden bağımsız olduğu kabul
edilirse, (6) denklemindeki f teriminin katsayısı sadece t değişkenine bağlı olur. Ek olarak,
(6) denklemindeki f terimlerinin katsayı toplamlarının sıfır olduğu kabul edilirse, P ve f
fonksiyonları aşağıdaki denklem sistemini sağlarlar:
Pt +



n-1

2

å(P )
2
i=1

yi

= 0,

( Da lg a Cephesi Denklemi )

ft + ff +  H ( f ) +



(7a)

n-1

f å Pyi yi = 0.

(7b)
2 i=1
(7a) denklemi dalga cephesinin zamanda evrimini karakterize ederken, (7b) denklemi DŞD’sı
yayılımının  ekseni doğrultusundaki yayılımını karakterize etmektedir. (7a) denkleminin (4)
başlangıç koşulu altındaki çözümü karakteristikler metodu kullanılarak
c ( y12 + y22 + ..... + yn2-1 )
(8)
P ( yi , t ) =
1 + 2ct
şeklinde bulunur ve Pyi yi fonksiyonlarının yi değişkenlerinden bağımsız olması kabulüne de

doğrulamaktadır. Daha sonra (8) çözümü de (7b) denkleminde kullanılırsa, Benjamin-Ono tipi
aşağıdaki denklem elde edilir:

830

21. Ulusal Mekanik Kongresi

Demirci

ft + ff +  H ( f ) +

 c(n -1)
f = 0, (nBO).
1 + 2 ct

(9)

Özet olarak, (5) çözüm formu kullanılarak, (n+1) boyutlu (1) denklemi, (4) ile verilmiş
paraboloid tipi başlangıç dalga cephesi için (1+1) boyutlu değişken katsayılı bir kısmı türevli
denkleme (KTD) (9) indirgenmiştir. Benzer bir indirgeme KTD’ler için benzerlik
dönüşümleri kullanılarak da elde edilebilir [14]. n = 2 için (9) denklemi [8]’de elde edilen
silindirik Benjamin-Ono (sBO) denkleminin aynısıdır.
1
1
 c(n -1)
t0 =
olarak tanımlanırsa,
terimi h(t ) =
halini alır. Bu
2
(n -1) c
1 + 2 ct
t0 +
t
n -1
çalışmada sadece  = 1 durumu için analiz yapılacak olup,  = -1 durumu için sonuçlar
c  -c dönüşümü yapılarak da elde edilebilir. (9) denklemi ile ilişkilendirilecek sınır
koşullarını elde etmek için, (9) denklemindeki  değişkenine bağlı terimleri ihmal edip,
geriye kalan adi diferansiyel denklem, Riemann tipi başlangıç koşulunu (3) da sağlayacak
şekilde R(0) = 1 olarak seçilen başlangıç koşulu için çözülürse, R (t ) fonksiyonu
æ
ö÷
çç
÷÷
t0
ç
R (t ) = çç
÷÷÷
2 ÷
çç
÷
çè t0 + n -1 t ø÷

n-1
2

(10)

şeklinde belirlenir.
Bir sonraki kısımda (3) tipindeki başlangıç koşulu altında, (9) (nBO) denkleminin DŞD’sı
çözümleri inşa edilecektir.
nBO DENKLEMİNDE DİSPERSİF ŞOK DALGALARI
Bu kısımda, nBO denkleminin dispersif şok dalgası çözümleri Whitham modülasyon teorisi
kullanılarak incelenecektir. Bu teoride nBO denklemi için üç tane korunum yasası elde
edilecektir. Daha sonra bu korunum yasaları uygun Riemann tipi değişkenler kullanarak,
Whitham sistemi adı verilen kuazilineer birinci mertebe kısmi türevli denklem sistemine
dönüştürülecektir. Bu yaklaşım ilk olarak Whitham tarafından KdV denklemi özelinde
kullanılmıştır [2]. KdV gibi integrallenebilir denklemler için türetilen Whitham sistemleri
diagonal hale dönüştürülüp, tam olarak çözülebilirler.
Fakat bildiğimiz kadarıyla nBO denklemininin integrallenebilirliği konusunda bir bilgi
bulunmamaktadır. Bu nedenle nBO denklemi için Whitham sistemi türetilirken, ilk olarak
Luke tarafından Klein- Gordon denklemiyle ilgili Whitham sisteminin türetilmesinde
kullanılan çoklu ölçekler yöntemi kullanılacaktır [15]. Bu yöntemin kullanılmasının başlıca
nedeni, orjinal Whitham Teorisinde gerekli olan, ilgili denklemlere ait korunum yasalarının
nBO denklemi için bilinmemesidir. İndirgenen nBO denklemine ait korunum tipi denklemler
yapacağımız asimptotik analiz olan çoklu ölçekler metodu uygulanarak elde edilecek
sekülerlik koşullardan türetilecektir. Bu amaçla ilk olarak nBO denklemi için elde edilecek
birinci mertebe pertürbasyon probleminin periyodik ilerleyen dalga çözümü elde edilecektir.
Bu periyodik çözüm yavaş değişen üç tane serbest parametre içermektedir. Ayrıca, bu
periyodik çözüm hızlı değişen ve dalgaların korunum yasası adı verilen bir uygunluk
koşuluna tabi olan faz değişkenine de bağlıdır. Dalgaların korunum yasasına ek olarak, ikinci
mertebe pertürbasyon probleminden elde edilecek iki sekülerlik koşuluyla birlikte periyodik
çözümdeki üç serbest parametre için gerekli olan korunum tipi üç adet denklem elde
edilecektir.
Bu amaçla, ilk olarak f = f ( , , t ;  ) formunda olduğunu kabul edelim. Burada,  , hızlı
değişen faz değişkeni olmak üzere, aşağıdaki bağıntılar yardımıyla tanımlanır:
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 =

k ( , t )



,

t = -

 ( , t )
kV
=- .



(11)

Bu tanımda görünen yavaş değişkenler  ve t ’ye bağlı olarak değişen k ,  ve V sırasıyla
dalga sayısı, frekans ve faz hızı olarak adlandırılırlar. Bu tanımın geçerli olabilmesi için,
( )t = (t ) kısmı türev bağıntısının sağlanmasından elde edilen
kt + (kV ) = 0

(12)

denklemi sağlanmalıdır. (12) denklemi dalgaların korunumu olarak adlandırılır ve gerekli olan
ilk modülasyon denklemidir.
Daha sonra, f fonksiyonu  ’nun kuvvetleri cinsinden seriye açılır
f ( , , t ) = f 0 ( , , t ) +  f1 ( , , t ) + ... .
(13)
Ardından, çoklu ölçekler metodunun olağan uygulaması olarak, (9) denklemi hızlı ve yavaş
değişkenler cinsinden dönüştürülüp, (13) seri açılımı bu dönüştürülmüş denklemde yerine
konup, terimler  ’nun kuvvetleri cinsinden gruplanırsa, birinci ve ikinci mertebe
pertürbasyon problemleri sırasıyla,
æ1ö
 çç ÷÷÷ :
-  f 0, + kf 0 f 0, + k 2 H ( f 0, ) = 0,
(14)
çè  ø
ve
 (1) :

LH f1 º - f1, + k ( f 0 f1 ) + k 2 H ( f1, ) = G

şeklinde elde edilirler. Burada, (15) denkleminin sağ tarafındaki G ,
G º- éë f 0,t + f 0 f 0, + H (k f 0, + 2kf 0, ) + h(t ) f 0 ùû

(15)
(16)

şeklinde tanımlanır. (14) denkleminin çözümü  0 bir sabit olmak üzere
4k 2

+
(17)
A2 + 4k 2 - A cos ( - 0 )
olarak bulunur. (19) çözümü, ayrıca klasik BO denkleminin periyodik dalga çözümü olarak da
1
bilinir [16]. Burada, A = ( f 0,max - f 0,min ) dalgaların genliği olarak tanımlanırken, dalgaların
2
1
faz hızı V =
A2 + 4k 2 +  şeklinde ifade edilir. (17) çözümündeki k , A,  ve V , yavaş
2
değişkenler  ve t ’ye bağlı fonksiyonlardır. nBO denklemi için k , V ve  ’ya bağlı şekilde
modülasyon denklemleri türetilecektir.
(17) çözümü (16) denkleminde kullanılırsa, denklemin sağ tarafında  ’ya bağlı bir sekülerlik
oluşmaktadır. w ; (15) denkleminin homojen kısmının kendine eş probleminin çözümü olmak
üzere,
LAH w = 0, LAH = ¶ - kf 0¶ - k 2 H (¶ )
(19)
denklemini sağlar. Seküler terimi ortadan kaldırmak için, (15) denkleminden elde edilen
2
2
é wLH f1 - f1 LAH wùd =
(20)
ê
ú
ò0 ë
ò0 wGd
û
bağıntıyı kullanacağız. (19) probleminin çözümleri olan w = 1 ve w = f 0 fonksiyonlarını
sırasıyla (20) bağıntısında yerine koyup, f 0 ’ın  ’ya göre periyodikliği de kullanılarak ilgili
integraller hesaplanırsa, gerekli olan diğer iki modülasyon denklemi aşağıdaki şekilde
bulunurlar:
 t +  + h(t ) (2k +  ) = 0,
(21)

f0 =
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Vt + VV + kk + h(t ) (2V -  ) = 0.

(22)

(12) denklemiyle birlikte (21) ve (22) denklemleri k , V ve  ’nın belirlenebilmesi için gerekli
olan modülasyon denklem sistemini (Whitham sistemi) oluştururlar. Bu denklemlerde
h(t ) fonksiyonu özdeş olarak sıfır alındığında, indirgenen sistem klasik BO denkleminin
Whitham sistemidir [17].
Whitham sistemini daha sade hale getirmek için uygun Riemann tipi değişkenler
k = b - a , V = b + a ,  = 2c
(23)
kullanılıp [17], Whitham sistemi dönüştürülürse aşağıdaki kuazilineer kısmı türevli denklem
(KTD) sistemi elde edilir:
at + 2aa + h(t ) (a + b - c ) = 0,
(24)
bt + 2bb + h(t ) (a + b - c) = 0,

(25)

ct + 2cc + h(t ) (b + c - a ) = 0.

(26)

Buna ek olarak, (23) Riemann tipi değişkenler cinsinden (17) birinci mertebe çözümü
2
2 (b - a )
f0 =
+ 2c
(b + a - 2c) - 2 (a - c )(b - c ) cos ( - 0 )
ifade edilir. Ayrıca, hızlı değişen faz terimi  , (11) denklemi integre edilerek bulunur:
'
'
'
 k (x , t)
t k ( , t )V ( , t )
 ( , t ) = ò
dx ' - ò
dt ' .
-L



0



(27)

(28)

(17) çözümünde  0 sabiti bulunmakta olup, bu sabitin değeri nBO denkleminin sayısal
çözümünün, (17) çözümüyle karşılaştırılmasıyla bulunacaktır.
İlgili başlangıç koşullarıyla birlikte (24-27) Whitham sisteminin çözümü, (28) faz terimi ile
birlikte, (27) çözümünün inşasında kullanılır. Klasik BO denkleminin Whitham sistemi
diagonal formda olup, tam çözümü benzerlik değişkeni  / t cinsinden seyreltme dalga
çözümü olarak elde edilir [17]. Fakat (24-27) Whitham sistemi diagonal formda olmadığı için
ve analitik olarak çözülemediğinden dolayı, bu sistem sayısal olarak çözülecektir.
SAYISAL SONUÇLAR

Bu kısımda, özel olarak seçilen boyut değeri n=4 için, Whitham sisteminin ilgili başlangıç
koşulları altında hesaplanan sayısal çözümleriyle elde edilen asimptotik çözümle, nB0
denkleminin (3) başlangıç koşulu altında elde edilen sayısal çözümleri karılaştırılacaktır. Bu
karşılaştırma ile nB0 denkleminin (3)’de verilen başlangıç koşulu altında ortaya çıkan
DŞD’sının yapısını anlamak için Whitham Teorisinin ne kadar başarılı olduğu görülecektir.
Bu amaçla ilk olarak Whitham sistemi için başlangıç koşulları tanımlanmalıdır. nB0
denkleminin (3) basamak tipi başlangıç koşulu altında çözümünü aradığımız için, (3)
koşulunu a, b ve c Riemann tipi değişkenler cinsinden inşa edecek başlangıç koşulları
belirlenmelidir. Aynı zamanda Whitham sistemi için de başlangıç koşulları olacak bu
fonksiyonlar basamak tipinde
ì0,
 £ 0;
ï
a ( , 0) = ïí
b ( , 0) = 1/ 2,
c ( , 0) = 0,
(29)
ï
ï
î1/ 2,  > 0,
olarak belirlenirler. Bu başlangıç koşullarının grafikleri Sekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Riemann tipi değişkenler için (29) başlangıç koşulları.
Klasik BO denklemine ait Whitham sistemi için Riemann değişkenlerinin sağlaması gereken
sınır koşulları başlangıç koşullarının sınırdaki değerleri olarak sabitlenmişlerdir. Fakat,
orijinal problemimiz olan (n+1) boyutlu BO denkleminin sağlaması gereken sınır koşulları
R (t ) fonksiyonuna bağlı olarak değişken olduğu için, nBO denklemine ait Whitham sistemi
için geçerli olan sınır koşulları da zamana bağlı olarak belirlenmelidir. Bu koşullar, (24-27)
sistemindeki denklemlerin  maddesel değişkenine bağlılığı düşürülerek elde edilen zamana
bağlı diferansiyel denklemlerin (29) başlangıç koşulu altında sol sınır ve sağ sınır uç için ayrı
ayrı olarak çözülmesiyle elde edilirler. Bu işlem yapılırsa, sınır koşulları problemin  tanım
kümesinin sol ve sağ uçlarında sırasıyla,
1
R(t )
1
(30a)
, c- = [ R(t ) -1],
a- = [ R(t ) -1], b- =
2
2
2
R 2 (t )
, c+ = 0
a+ = b+ =
(30b)
2
olarak bulunurlar.
(24-27) Whitham sisteminin, (29) başlangıç koşulları ve (30) sınır koşullarıyla birlikte sayısal
çözümlerinin bulunmasında, Shampine [18] tarafından birinci mertebe hiperbolik KTD’ler
için geliştirilmiş MATLAB tabanlı bir çözücü kullanılmıştır. Hesaplamalar yapılırken, iki
basamaklı Lax- Wendrof yönteminin farklı bir türü seçilmiştir. [19]. Sayısal çözümde,  için
[-30, 30] tanım kümesinde N = 215 nokta kullanılırken, zaman ayrıklaştırma aralığı olarak da
maddesel ayrıklaştırma aralığının 0.9 katı alınmıştır. Çözümlerin grafikleri t=7.5’da klasik
BO ve nBO denklemleri için Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Sol panelde BO denklemi, sağ panelde nBO denklemi için t=7.5’da Whitham
sistemlerinin çözümleri.  = 10-(3/2) , t0 = 10 olarak alınmışlardır.
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BO ve nBO denklemlerinin basamak tipi başlangıç koşulu (3) altında ve ilgili sınır
koşullarıyla birlikte sayısal çözümlerini elde etmek içinse, önce nBO denklemi uygun bir
teknikle Fourier uzayında dönüştürülüp, elde edilen adi diferansiyel denklem ETDRK4
(Exponential Time Differencing Fourth Order Runge- Kutta) [20- 21] yöntemi kullanılarak
çözülmüştür. Yöntemin uygulanmasındaki ayrıntılar için [8] çalışmasına bakılabilir.
Yöntemin uygulanmasında yine maddesel koordinat için [-30,30] tanım kümesi seçilirken, bu
koordinat için N = 215 adet Fourier modu alınmıştır. Zaman ayrıklaştırma aralığı olarak da
10-4 değeri seçilerek elde edilen çözümlerin, Whitham sisteminin sayısal çözümlerinden elde
edilen (27) çözümünün karşılaştırmaları yapılmıştır. Sonuçlar t=7.5 değerinde BO ve nBO
denklemleri için Şekil 3’de verilmişlerdir.

Şekil 3. (3) başlangıç koşulu için; sol panelde BO denklemi, sağ panelde nBO denklemi için
t=7.5’da doğrudan sayısal ve Whitham sistemleri üzerinden elde edilen asimptotik çözümlerin
karşılaştırılması.  = 10-(3/2) , t0 = 10 olarak alınmışlardır.
Asimptotik çözümlerin elde edilirken gerekli olan  0 ’ların belirlenmesi için doğrudan sayısal
çözümlerden elde edilen sol taraflardaki seviye değeriyle sağ taraftaki en büyük dalga
katarının genlik değerinin ortalaması alınmıştır. Asimptotik çözümde bu ortalama değerine en
yakın genliğe sahip ortadaki dalga katarına göre  0 değeri belirlenmiştir. BO denklemi için
ortalama değer (3.387+1)/2=2.194 iken, ortadaki dalga katarının genliği 2.127 olmuştır. nBO
denklemi içinse bu değerler sırasıyla 0.9492 ve 0.9389 olarak elde edilmişlerdir.

Şekil 3’den görüleceği üzere asimptotik çözümlerden elde edilen dalga sayısı ve genlik
sonuçları doğrudan sayısal çözümlerden elde edilen çözümlerle tutarlıdır. Fakat dalga
katarlarının konumları arasında küçük bir farklılık görülmektedir. Bunun nedeni ise  0
değerini ancak yaklaşık olarak belirleyebilmemizdir. Diğer bir gözlemse, BO durumu için
DŞD’nın en büyük genliğe sahip dalga katarının t=7.5’daki ortalama hızı Vavg =0.831’dir. Bu
hız BO denkleminin 4 Vavg =3.34 genlikli cebirsel yalnız (solitary) dalga çözümünün faz
hızının yaklaşık değeridir [22]. nBO durumu için DŞD’sının en büyük genliğe sahip dalga
katarının t=7.5’daki ortalama hızı Vavg =0.4889’dır. Bu değer BO durumundaki değerden
oldukça düşüktür. Bunun sebebi ise en büyük genlikli dalga katarının genliğinin nBO
durumunda zamanla küçülmesidir. Bu durumu ve nBO denklemi için DŞD’sının genel
hatlarını [23]’de verilen animasyondan ayrıntılı bir şekilde görülebilmektedir.
n=4 durumu için nBO denklemi kapsamında verdiğimiz tüm sonuçlar farklı n boyut değerleri
için de tekrarlanabilir.

21. Ulusal Mekanik Kongresi

835

Demirci

SONUÇLAR

Paraboloid tipi bir dalga cephesi boyunca uzanan basamak tipi bir başlangıç koşulu için (n+1)
boyutlu Benjamin- Ono denkleminin dispersif şok dalga çözümleri incelenmiştir. İnceleme
yapılırken, özel bir çözüm formu kullanılarak bu problem basamak tipi başlangıç koşulu
altında (1+1) boyutlu değişken katsayılı nBO denkleminde DŞD’sı çözümlerinin elde
edilmesi problemine indirgenmiştir. İndirgenen probleme Whitham teorisi uygulanarak elde
edilen asimptotik çözümün geçerliliği, nBO denkleminin basamak tipi başlangıç koşulu için
elde edilen sayısal çözümleriyle karşılaştırılmış, bu iki çözüm arasında tutarlılığın oluştuğu
gözlenmiştir. Whitham teorisinin uygulanması ile elde edilen sonuçlar her boyut değeri için
geçerlidir. Hesaplamalar ve karşılaştırmalar sadece n=4 için yapılmışlardır.
Bu çalışmanın sonuçlar, (n+1) boyutlu Benjamin- Ono denkleminde özel bir başlangıç koşulu
altında oluşan DŞD’sına ait sonuçları elde etmek için yapılmıştır. Genel bir başlangıç koşulu
için (n+1) boyutlu Benjamin- Ono denkleminde oluşan DŞD’larının incelenmesi için iki
boyutlu BO denklemi özelinde [10] çalışmasında kullanılan yöntemin geliştirilmesi
gerekmektedir. Açık olan bu problem, gelecekteki bir araştırmanın konusu olabilir.
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ABSTRACT
In this study, the optimum parameters of the tuned mass damper (TMD) placed at the top of a
building type structure that was modeled as a shear frame were investigated in terms of
different relative densities of sand soil. Optimum parameters were calculated for the rigid,
dense sand, medium dense sand and loose sand. In the optimization stage, an optimization
method for rigid soil conditions was applied for both rigid and different sandy soil conditions.
Governing equations was established for the structure and soil interaction model. After the
optimization of TMD, the existing designs were examined under the effect of earthquake and
the floor displacements, the interstorey drifts and the top absolute acceleration were
examined. Analyzes have shown that the optimum TMD design improves the behavior of the
structure in different soil conditions.
Keywords: Tuned mass damper, soil-structure interaction, sandy soil, relative density
ÖZET
Bu çalışmada kayma çerçevesi olarak modellenen bina tipi bir yapının tepesine yerleştirilen
ayarlı kütle sönümleyicisinin (AKS), optimum parametreleri farklı zemin durumlarına göre
araştırılmıştır. Optimum parametreler zeminin rijit, sıkı kum, orta sıkı kum ve gevşek kum
olması durumları için hesaplanmıştır. Optimizasyon aşamasında literatürde rijit zemin durumu
için verilen bir optimizasyon yöntemi, hem rijit hem de farklı sıkılığa sahip kumlu zemin
durumları için uygulanmıştır. Yapı ve zemin etkileşim modeli için yönetici denklemler
kurulmuş, AKS’nin optimizasyonundan sonra, bulunan tasarımlar deprem etkisi altında
incelenmiş ve kat yerdeğiştirmeleri, rölatif kat yerdeğiştirmeleri ve tepe nihai ivmesi
açısından irdelenmiştir. Yapılan analizler göstermiştir ki optimum AKS tasarımları farklı
zemin durumlarında, yapının davranışını iyileştirmektedir.
Anahtar kelimeler: Ayarlı kütle sönümleyici, zemin-yapı etkileşimi, kumlu zemin, sıkılık
GİRİŞ
Dünya nüfusunun günden güne artması, köyden kente göçüşün hızla devam etmesi ve bununla
beraber yaşanılabilir alanların kısıtlı ve maliyetli olması nedeniyle artan konut ihtiyacını
karşılamak amacıyla çok katlı ve geniş kütleli yapıların artması birçok sorunu da beraberinde
getirmiştir. Depreme dayanıklı yapı tasarımında temel amaç; güvenlik, hizmet ve konfor
şartlarını sağlamaktır. Yapı teknolojisi ne kadar ilerlerse ilerlesin, deprem bölgelerinde ileri
yapı teknolojisinin yanında deprem içinde ekstra bir önlem alınmalıdır. Gelişen teknoloji ve
ihtiyaç duyulan önlemler göz önüne alındığında yer hareketlerinin meydana getirdiği enerjiyi
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sönümlemek için çeşitli kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur. Deprem esnasında yapıya
gelen kuvvetler, yapının rijitliğinin değiştiği kolon-döşeme birleşimlerine etki etmektedir. Bu
hassas noktalarda yapının kütle ve rijitlik merkezlerinin çakışmasına bağlı olarak, deprem
etkisi ile rölatif kat ötelemelerini minimize etmek amacıyla, temel ile temele bağlı kolonlar
arasında sönümleyici elemanlar kullanılmaktadır. Deprem etkisi altındaki yapı tasarımının son
yıllarda çok ilgi görmesi ve gerçekten bir ihtiyaç olması, yapıların dış etkilere karşı rijitlik,
dayanım ve özellikle sönüm özelliklerini değiştiren; pasif, aktif ve yarı aktif sistemlerinin
geliştirilmesini sağlamıştır. Bu elemanların optimizasyonları pek çok bilimsel çalışmaya konu
olmaktadır. Pasif sönümleyicilerin optimizasyonu hem yapısal davranışın daha iyileştirilmesi,
hem de ekonomik sebeplerden dolayı, deprem bölgelerindeki yapılar için oldukça önemli bir
konudur. Literatürde zemin özellikleri genellikle ihmal edilerek sadece üst yapı davranışları
göz önüne alınmaktadır. Zeminin özelliklerini dikkate alan çalışma oldukça sınırlıdır. Ayarlı
kütle sönümleyici kavramı ilk olarak Hermann Frahm tarafından gemi makinelerinin gemi
omurgasında meydana getirdiği titreşim tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik olarak ortaya
atılmıştır. Frahm bu sisteme ayarlı titreşim sönümlendirici adını vermiştir. Bu titreşim kontrol
aleti hiçbir doğal sönüme sahip değildi ve alet sadece ayarlı kütle doğal frekansı ile dış etki
frekansı birbirine çok yakın olduğunda etkili olmaktaydı[1]. Daha sonra yapılan çalışmalarda
optimum sönüm parametreleri geliştirilmiş, sistemin ana kütlesinde sönüm olmadığını fakat
AKS’nin sönüm içerdiği varsayılmıştır [2]. Yüksek şiddetli depremlerin meydana getirmiş
olduğu etkiler dikkate alındığında, AKS’nin yüksek yoğunluktaki depremlerdeki davranışı
incelenmiştir. 22 katlı lineer olmayan bir binaya AKS yerleştirerek orta yoğunluktaki ivme
kayıtları kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda AKS’nin yapılar üzerindeki pik tepkilerinin
azaltılması sağlanmıştır [3]. Fleksibil sistemlerin bir sınıfının titreşim kontrolünde ayrık pasif
sönümleyicilerin optimum dizaynı için bir gradyan algoritması gösterilmiştir [4]. Eş zamanlı
optimal rijitlik ve sönümleyici katsayılarını bulmak için deformasyonlarını ve ivmelerini aynı
zamanda kontrol eden, gradyan temelli bir algoritma ele alınmıştır [5]. Çalışılan problem
aslında ters bir öz vektör problemi idi. Zemin büyütme davranışını içeren, en üst kata
yerleştirilen bir ayarlı kütle ile yapıdaki optimal viskoz sönümleyiciler için bir metod
gösterilmiştir [6]. Kesmeli, eğilmeli, kazıklı bir temele sahip bir yapı için etkili bir sismik
rijitlik tasarımı geliştirilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Kazıklı temele sahip esnek alt ve üst yapının birlikte modeli (Takewaki, 1999)
Üst yapının tasarımında farklı zemin seviyelerinin etkisi göz önüne alınarak, tasarım
depremlerinin bir kısmı sağlam zeminde tanımlanmıştır. Bunun sonucunda, kat
yerdeğiştirmelerini düzenlemek için önemli parametreler olarak en düşük mod’un
deformasyon değerleri ve toplam sistemin doğal periyodunu göz önüne alarak, sismik bir
rijitlik tasarım yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemin geliştirilmesinde kapalı formda karışık
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ters bir öz vektör problemi kullanılmıştır ve yönetici denklemlerin fiziksel açıklaması formal
olarak non-lineer denklemlerin eş lineer denklemlere transformasyonu ile açıklanmıştır. En
üst kata ayarlı bir kütle sönümleyici yerleştirilerek, zeminde davranışı büyüten faktörleri de
kapsayan, yapıdaki optimal viskoz sönümleyici yerleşimini ortaya koyan yeni bir sistematik
yöntem geliştirilmiştir (Şekil 2). Zemin yüzeyinin histerik (çevrimsel) sönümleyicisi ve viskoelastik yarı sonsuz zemin içerisinde sönümleyiciler düşünülmüştür. Yapı–zemin etkileşim
modeline “ steepest direction search ” yöntemi uygulanmıştır. Sonuç olarak, en üst kata
yerleştirilen ayarlı kütle sönümleyici ve her kata yerleştirilen viskoz sönümleyicilerin birlikte
kullanılması durumunda yapının davranışı ve doğal periyot oranlarını düşürmek için etkili
olduğu tespit edildi ve optimum sönümleyici yerleşimini belirlemek için zemin yüzeyinin
modellenmesi önemli bir parametre olmuştur.

Şekil 2. Üst katta yerleştirilen kütleli sönümleyici yay sistemi ile zemin yüzeyinin birlikte
modeli (Takewaki, 2000)
Bu çalışmada; AKS’lerin optimizasyon yöntemlerine ek olarak zemin etkileri; gevşek, orta
sıkı ve sıkı kum zeminler göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Ayrıca deprem etkisi altındaki
yapılarda AKS tasarımı ve yapının deprem davranışı farklı zemin durumları (gevşek, orta sıkı
ve sıkı kum) göz önüne alınarak incelenmiştir. Yani ayarlı kütle sönümleyicilerin tasarımında
zeminlerin davranışı da göz önüne alınarak tasarım yapılmıştır. Optimum tasarım da
literatürde verilen yöntemler, ampirik denklemler ve analitik yöntemler kullanılmıştır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Şekil 3’ deki gibi 5 katlı yapı zemin modeli kabul edilmiştir. Sismik etkiye maruz sistem,
genelleştirilmiş koordinat sisteminde zamana bağlı olarak U(t) kadar yerdeğiştirme yaptığı
düşünülmüştür. M sistemin kütle matrisi, Md ayarlı kütle sönümleyiciye ait kütle matrisi, MB
yapının kütle matrisi, MBS doğrusal yaya ait kütle matrisi, MBR açısal yaya ait kütle matrisi,
K sistemin rijitlik matrisi, KB yapının rijitlik matrisi, KS zeminin doğrusal rijitlik matrisi, KR
zeminin açısal rijitlik matrisi, Kd ayarlı kütle sönümleyicinin matrisi, CB yapının sönüm
matrisi, CS zeminin doğrusal sönüm matrisi, Cd ayarlı kütle sönümleyicinin doğrusal sönüm
matrisi, CR zeminin açısal sönüm matrisi olarak tanımlanmıştır. M ve K matrislerine ait
elemanlar bilinmektedir. Şekil 3’de yapıda oluşacak yerdeğiştirmeler gösterilmiştir. 1., 2., 3.,
4., ve 5. katlarda oluşan yerdeğiştirmeler u1, u2, u3, u4, u5 olup u6 ayarlı kütle sönümleyiciden
meydana gelen yatay yerdeğiştirmeyi, u7 yapının zeminden kaynaklanan yatay
yerdeğiştirmesini, u8 ise temel dönmesinden kaynaklanan açısal yerdeğiştirmeyi ifade
etmektedir.
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Şekil 3. Yapı modelinin deformasyon şekli
Sistem kütle matrisi,
 [ M B ] [ M BS ] [ M BR ]
[ M ]  
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 Simetri
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0

[M B ]   0

0
 0

0
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0
0
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m 
m H 
 2
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(3)
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[ M BR ]   m3 H 3 


 
 m4 H 4 
 m4 
 m5 H 5 
 m5 
Burada, Hi (i=1,2,…,5) her kat için zeminden kat döşemesine olan yüksekliği ifade etmekte

olup birimi m dir.
E1  m1  m2  m3  m4  m5

(4)

E2  m1 H1  m2 H 2  m3 H 3  m4 H 4  m5 H 5

(5)

E3  m1 H12  m2 H 22  m3 H 32  m4 H 42  m5 H 52  I R1  I R2  I R3  I R4  I R5

(6)

(2) ve (3) matrislerini ve (4), (5), (6) denklemlerini (1)’de yerine koyarsak sistemin kütle
matrisi,
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şeklinde elde edilir.
Sistem rijitlik matrisi
Sistem rijitlik matrisini elde etmek için (9), (10), (11) numaralı matrisler, (8)’de yerine yazılır.
kS ve kR değerleri (12) denklemlerinden bulunur.
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Buradan sistem rijitlik matrisi,
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şeklinde elde edilmiş olur.
Sistem sönüm matrisi,
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Hareketin zaman bağlı diferansiyel denklemi;
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(15)

şeklindedir.
SAYISAL SONUÇLAR

Bu çalışmada, bir yapının farklı zemin şartlarında sismik etki altında zemin türünün (kumların
sıkılığının), yapıya yerleştirilecek ayarlı kütle sönümleyicinin optimum edilerek etkisi
incelenmiştir. Bu bağlamda; rijit durum ile gevşek, orta sıkı ve sıkı kum zemin profillerinden
oluşan dört farklı durum için 5 katlı betonarme bir yapı ele alınmıştır. Analizlerde
kullanılacak zeminlere ait parametreler; yoğunluk (), poisson oranı (), kayma dalgası hızı
(vs) ve kayma modülü (G) literatürden derlenerek Çizelge 1’de verilmiştir. Yapı, zeminde
yatay yönde ve dönmeye maruz bir yapı olarak modellenmiştir, kayıcı mesnetten kaynaklanan
yerdeğiştirmeye, ayarlı kütle sönümleyiciden kaynaklanan yerdeğiştirmeye, yapının kendi
içinde yaptığı yerdeğiştirmeye ve dönmeden kaynaklanan yerdeğiştirmeye maruz
bırakılmıştır. Seçilen 5 katlı yapıda, katların kütleleri (m) ve kat kütle atalet momentleri (IR)
sırasıyla; mi = 30x103 kg ve IRi = 1,6x105 kgm2 (i=1, 2….5) ile temele ait m0 = 90x103 kg ve
IR0 = 4,8x105 kgm2 ve kat yükseklikleri (hi) 3 m olarak ele alınmıştır [7].
Çizelge 1. Uygulamada kullanmak üzere seçilen vs, , G,  değerleri (Carter ve Bentley,
1991; AASHTO,1995; Bowles, 1996; DBYBHY, 2007)
G (MPa)
vs (m/s)

(kg/m3)
Statik
Dinamik
Gevşek Kum

150

0,25

8

33

1450

Orta Sıkı Kum

300

0,30

15

151

1650

Sıkı kum

550

0,35

24

570

1850
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Yapı-zemin etkileşiminin yatay hareketi (ks, cs), ayarlı kütle sönümleyici (kopt, cd) ve açısal
hareketi (kR, cR) ile ilgili rijitlik ve sönüm katsayıları (12) ve (15) denklemleri yardımıyla
bulunmuştur [8]. Yapısal sönüm o= %2, kat rijitlikleri üniform ve 2,5 107 N/m seçilmiştir. r,
yapının oturma alanının eşdeğer teğet çemberin yarıçapı olup 4 m seçilmiştir.
Optimizasyon

Mathematica 5.0 simgesel yazılım programı kullanılarak yapılan analizler sonucunda
optimum parametreyi, zeminin sıkılık durumu da göz önüne alınarak, seçilen ayarlı kütle
sönümleyicinin kütle değeri etkilemektedir. Gevşek kum durumunda kütle; temelin kütlesi ile
toplam kat kütlesinin % 12’si seçilerek, orta sıkı kum durumunda kütle; temelin kütlesi ile
toplam kat kütlesinin % 9’u seçilerek ve sıkı kum için kütle; temelin kütlesi ile toplam
kütlenin % 8’i seçilerek belirlenmiştir. Yapılan optimizasyon analizlerinde bulunan dinamik
büyütme faktörünün kütle oranı ile değişiminin, rijit ve farklı sıkılığa sahip kumlu zemin
durumları için karşılaştırılması Şekil 4’de verilmiştir. Her bir zemin türü için optimum zemin
parametreleri belirlenmiş olup zeminin optimum parametreleri kendi aralarında
kıyaslandığında, sıkı kumun optimum değerinin gevşek kum ve orta sıkı kuma göre daha
yüksek bir değere sahip olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Dinamik büyütme faktörünün zemin sınıfına göre optimum dağılımı
Zaman Tanım (Time History) Alanında Deprem Analizi

Sönümleyicili ve sönümleyicisiz analizden; rijit, gevşek, orta sıkı ve sıkı kumlu zemin
durumlarında her bir kat için maksimum toplam yerdeğiştirmeler Şekil 5(a)’da
karşılaştırılmıştır. Hem sönümlü hem de sönümsüz durumlarda, üst katlara çıkıldıkça zemin
türü fark etmeksizin maksimum toplam yerdeğiştirmelerin arttığı belirlenmiştir. Sönümsüz
yani AKS’nin kullanılmadığı durumda, maksimum toplam yerdeğiştirme, gevşek kumlu
zeminde diğer zemin durumlarına göre kat seviyesi arttıkça daha büyük değerlere sahip
olduğu ve yapıyı oldukça olumsuz etkidiği görülmüştür. AKS ile yapının iyileştirilmesi
durumunda ise gevşek kumlu zeminin toplam yerdeğiştirme açısından olumsuz etkisi ortadan
kalktığı belirlenmiştir. Sönümleyicili (AKS’li) sistemde rijit durum için; 1. katta 0,02 m
mertebelerine ulaşan maksimum yerdeğiştirme, 5. katta 0,07 m civarındadır. Sönümleyicisiz,
doğal sönümlü sistemde ise yine rijit durum için maksimum yerdeğiştirme; 1. Katta yaklaşık
0,03 m de maksimum değerine ulaşılırken 5. katta 0,1 m olduğu belirlenmiştir. Sönümleyicili
sistemde gevşek kum zemin için; 1. katta 0,02 m mertebelerine ulaşan maksimum
yerdeğiştirme, 5. katta 0,07 m civarındadır. Sönümleyicisiz, doğal sönümlü sistemde ise yine
gevşek kumlu zemin için maksimum yerdeğiştirme; 1. katta yaklaşık 0,03 m de maksimum
değerine ulaşılırken 5. katta ise 0,1 m olduğu belirlenmiştir. Sönümleyicili sistemde orta sıkı
kum zemini için; 1. katta 0,02 m mertebelerine ulaşan maksimum yerdeğiştirme, 5. katta 0,08
m civarında pik değerine ulaşmaktadır. Sönümleyicisiz, doğal sönümlü sistemde ise yine orta
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sıkı kum zemini için maksimum yerdeğiştirme; 1. katta yaklaşık 0,03 m de maksimum
değerine ulaşılırken 5. katta 0,09 m olduğu belirlenmiştir. Sönümleyicili sistemde sıkı kum
zemini için; 1. katta 0,02 m mertebelerine ulaşan maksimum yerdeğiştirme, 5. katta 0,08 m
civarındadır. Sönümleyicisiz, doğal sönümlü sistemde ise yine sıkı kum zemini için
maksimum yerdeğiştirme; 1. katta yaklaşık 0,03 m de maksimum değerine ulaşılırken 5. katta
ise 0,1 m olduğu belirlenmiştir. Sönümleyicili ve sönümleyicisiz analizden; rijit, gevşek, orta
sıkı ve sıkı kumlu zemin durumlarında her bir kat için maksimum rölatif yerdeğiştirmenin
karşılaştırılması Şekil 5(b)’de gösterilmiştir. Maksimum rölatif yerdeğiştirmeler, üst katlara
çıkıldıkça sönümsüz yada sönümlü durumlar için fark etmeksizin azaldığı belirlenmiştir.
Sönümsüz yani AKS’nin kullanılmadığı durumda, maksimum rölatif yerdeğiştirme gevşek
kumlu zeminde diğer durumlara göre belirgin farkla daha olumsuz etkilendiği görülmüştür.
AKS ile yapının iyileştirilmesi durumunda ise gevşek kumlu zeminin olumsuz etkisi
maksimum rölatif yerdeğiştirme açısından ortadan kalktığı söylenebilir.

(a)

(b)

(c)
Şekil 5. Dinamik büyütme faktörünün zemin sınıfına göre optimum dağılımı
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Sönümleyicili sistemde rijit durum için; 1. katta 0,02 m mertebelerine ulaşan maksimum
rölatif yerdeğiştirme 5. katta 0,009 m civarındadır. Sönümleyicisiz, doğal sönümlü sistemde
ise rijit durum için maksimum rölatif yerdeğiştirme; 1. katta yaklaşık 0,03 m de maksimum
değerine ulaşılırken 5. katta 0,01 m olduğu belirlenmiştir. Sönümleyicili sistemde gevşek kum
zemin için; 1. katta 0,02 m mertebelerine ulaşan maksimum rölatif yerdeğiştirme 5. katta 0,01
m civarındadır. Sönümleyicisiz, doğal sönümlü sistemde ise gevşek kum zemin için
maksimum rölatif yerdeğiştirme; 1. katta yaklaşık 0,03 m de maksimum değerine ulaşılırken
5. Katta 0,02 m olduğu belirlenmiştir. Sönümleyicili sistemde orta sıkı kum zemini için; 1.
Katta 0,02 m mertebelerine ulaşan maksimum rölatif yerdeğiştirme 5. katta 0,01 m
civarındadır. Sönümleyicisiz, doğal sönümlü sistemde ise yine orta sıkı kum zemini için
maksimum rölatif yerdeğiştirme; 1. katta yaklaşık 0,03 m de maksimum değerine ulaşılırken
5. Katta 0,01 m olduğu belirlenmiştir. Sönümleyicili sistemde sıkı kum zemini için; 1. katta
0,02 m mertebelerine ulaşan maksimum rölatif yerdeğiştirme 5. katta 0,01 m civarındadır.
Sönümleyicisiz, doğal sönümlü sistemde ise yine sıkı kum zemini için maksimum rölatif
yerdeğiştirme; 1. katta yaklaşık 0,02 m de maksimum değerine ulaşılırken 5. katta 0,01 m
olduğu belirlenmiştir. Rijit ve farklı zemin türleri (gevşek kum, orta sıkı kum, sıkı kum) için
sönümleyicili ve sönümleyicisiz durumlarda sadece 5. katta oluşan ivme değerleri Şekil
5(c)’de kıyaslanmıştır. Rijit durum için maksimum ivme değeri sönümsüz durumda 10,6 m/s2,
sönümlü durumda ise 9,6 m/s2; gevşek kumlu zemin için maksimum ivme değeri sönümsüz
durumda 12,3 m/s2, sönümlü durumda ise 9,5 m/s2; orta sıkı kumlu zemin için maksimum
ivme değeri sönümsüz durumda 10,7 m/s2, sönümlü durumda 9,0 m/s2; sıkı kum için
maksimum ivme değeri sönümsüz durumda 10,6 m/s2, sönümlü durumda 9,6 m/s2 olarak
belirlenmiştir. Sönümsüz yani AKS’nin kullanılmadığı durumda, maksimum ivme gevşek
kumlu zeminde diğer durumlara göre yapıya oldukça olumsuz etkidiği görülmüştür. AKS ile
yapının iyileştirilmesi durumunda ise gevşek kumlu zeminin olumsuz etkisi ortadan kalktığı
belirlenmiştir.
SONUÇLAR

Yapılan sayısal analiz sonuçlarında; rijit durum için literatürde gösterilen bir optimizasyon
metodu gevşek kum, orta sıkı kum ve sıkı kumlu zemin durumlarına uygulanmış ve optimum
sönümleyici parametreleri bulunmuştur. Rijit durum, gevşek kum, orta sıkı kum ve sıkı kumlu
zemin durumları için yapıyı kontrol eden AKS’nin kütlesi ayarlanarak optimum parametreler
bulunmuştur. Sonuç olarak, farklı sıkılığa sahip kumlu zemin durumlarında farklı AKS
kütlelerine ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Bir tasarım depremi altında kat yerdeğiştirmeleri,
katlar arası rölatif deplasmanlar ve tepe nihai ivmeleri zaman tanım alanında incelenmiş ve
AKS’nin yerdeğiştirmelerinin bütün zemin durumlarında yapısal davranışı iyileştirdiği
görülmüştür. Özellikle en kötü zemin durumu olan gevşek kumlu durumda, AKS’nin
yerleştirilmesi ile yapısal davranışlar ciddi oranda azaltılmıştır. Zeminin sıkı ve orta sıkı
olması durumlarında yerdeğiştirmeler ve ivmeler beklendiği gibi gevşek kumlu zemin
durumuna göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Analizler sonucunda yapının dinamik
davranışında zeminin olumsuz etkileri AKS’ler ile iyileştirilebileceği gözlemlenmiştir.
Deprem etkisindeki yapıların tasarımında üst yapı ile alt yapının birlikte düşünülmesi
gerektiği bir kez daha ortaya çıkarılmıştır.
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WİNKLER ZEMİNİNE OTURAN İKİ TABAKANIN TEMAS PROBLEMİ
Gökhan Adıyaman1 ve Ahmet Birinci2
1,2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
ABSTRACT
In this study, contact problem of two layers resting on a Winkler foundation was considered.
The bottom layer consists of homogeneous material whereas the top layer consists of
functionally graded (FG) material. The Poisson ratios of the layers and the shear modulus of
homogeneous layer are taken as constants while the shear modulus of the FG layer is assumed
to vary along the depth according to an exponential function. The FG layer subjected to a
concentrated load by means of a rigid block which has curvilinear shape. The friction and
body forces are neglected in the problem and the problem is considered as a plain strain
problem. The problem was reduced into a system of integral equations using elasticity theory
and Fourier integral transformations and solved numerically using Gauss-Chebyshev integral
formulations. In this study, the effects of foundation stiffness and material properties on
contact lengths and contact stress distributions were investigated.
Keywords: Contact problem, functionally graded material, Winkler foundation, GaussChebyshev quadrature
ÖZET
Bu çalışmada, Winkler zemini üzerine oturan iki tabakanın temas problemi incelenmiştir.
Alttaki tabaka homojen malzemeden oluşurken üstteki tabaka fonksiyonel derecelendirilmiş
(FD) malzemeden oluşmaktadır. Tabakaların Poisson oranlarının ve homojen tabakanın
kayma modülünün sabit kaldığı, FD tabakanın kayma modülünün ise üstel bir fonksiyona
göre derinlik boyunca değiştiği kabul edilmektedir. FD tabakaya şekil fonksiyonu eğrisel
olarak değişen rijit bir blok aracığıyla iletilen tekil bir yük etkimektedir. Problemde sürtünme
kuvvetleri ve kütle kuvvetleri ihmal edilmekte olup problem düzlem şekil değiştirme problemi
olarak ele alınmıştır. Problem elastisite teorisi ve Fourier integral dönüşümleri kullanılarak
integral denklem sistemine indirgenmiş ve Gauss-Chebyshev integral formülasyonları
kullanılarak sayısal olarak çözülmüştür. Çalışmada, zemin rijitliğinin ve malzeme
özelliklerinin temas uzunluklarına ve gerilme dağılışlarına etkisi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Temas problemi, fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme, Winkler zemini,
Gauss-Chebyshev integral formülasyonları
GİRİŞ
Literatürde, tabakalı ortamlara ilişkin temas problemi genel olarak iki tipte ele alınmaktadır.
Birinci tip problemlerde, ağırlığın etkisi göz önünde bulundurulmakta ve ayrılma sonlu bir
bölgede gerçekleşmektedir. İkinci tip problemlerde ise, ağırlığın etkisi ihmal edilmekte ve
ayrılma bölgesi sonsuz uzunlukta olmaktadır. Burada ağırlık etkisi ihmal edileceğinden,
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mevcut çalışma bahsi geçen ikinci gruba girmektedir. Bahsi geçen gruba giren literatürde
mevcut çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Chen ve Engel Chen [1], farklı rijit blok profilleri ile bastırılan çok tabakalı elastik tabakalar
ile yarı sonsuz düzlem arasındaki temas problemini ele almışlardır. Çalışmada, farklı tabaka
kalınlıkları için gerilme analizleri yapılmıştır.
Yayılı yük aracılığıyla yüklenmiş ve yarım düzlem üzerine oturan sonsuz uzunluklu elastik
tabakanın temas problemi Keer vd. [2] tarafından incelenmiştir. Çözümde, dönel simetrik
durum için Hankel dönüşümleri ve düzlem şekil değiştirme hali için ise üstel Fourier
dönüşümleri kullanılmıştır. Problem tabaka ile yarım düzlem arasındaki gerilmelerin
bilinmeyen olduğu ikinci tür bir Fredholm integral denklemine indirgenmiş ve integral
denklem sayısal olarak çözülmüştür.
Üst tarafından rijit olarak mesnetlenmiş ve alttan rijit bir blok ile bastırılan bir tabakanın
temas problemi Kahya [3] tarafından incelenmiştir. Problemin çözümü bloğun dairesel, düz
veya parabolik olması durumları için ayrı ayrı yapılarak temas gerilmeleri ve temas
uzunlukları irdelenmiştir. Aynı problem, Kahya vd. [4] tarafından tekrar ele alınmıştır.
Birinci ve Erdöl [5], basit mesnetler üzerine oturan ağırlıksız iki tabakadan oluşan bileşik
tabakanın sürtünmesiz temas problemini incelemişlerdir. Bileşik tabakaya üstten dairesel veya
dikdörtgen rijit bloklar ile bastırılması sonucu oluşan temas uzunlukları ve temas gerilmeleri
her iki durum içinde elde edilmiştir.
Alt tarafından rijit olarak mesnetlenmiş yapışık olmayan iki elastik tabakanın ve rijit bloğun
sürtünmesiz temas problemi Çömez [6] tarafından incelenmiştir. Problemin çözümü elastisite
teorisi ve integral dönüşüm yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda,
farklı malzeme özellikleri ve yükleme durumları için elde edilen sonuçlar tablolar ve
grafiklerle verilmiştir. Aynı problem Çömez vd. [7] tarafından tekrar ele alınmıştır.
Malzeme biliminin ilerlemesiyle birlikte malzeme özelliklerinin eleman içerisinde konuma
bağlı olarak değiştiği üretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerle üretilen
malzemelerde, malzeme özellikleri sabit sayısal değerler olarak değil fonksiyonlar ile ifade
edilmektedir. Bu şekilde üretilen malzemeler genel olarak Fonksiyonel Derecelendirilmiş
Malzeme (FDM) olarak isimlendirilmekte ve bu malzemeler çoğunlukla aşınmaya karşı
direnç kazandırma ve yüksek sıcaklıklara dayanabilme özellikleri için kullanılmaktadır. Son
yıllarda FDM içeren tabakalı ortamların temas problemlerine ilişkin çalışmalara literatürde
sıklıkla karşılaşılmaktadır.
El-Borgi vd. [8], homojen yarım düzlem üzerine oturan ve yayılı yük ile yüklenmiş FD bir
tabakanın ayrılmalı temas problemini inceleyerek, FD malzeme özelliklerinin temas
gerilmeleri ve temas uzunluklarına olan etkilerini incelemişlerdir.
FD bir kaplamanın eksenel simetrik sürtünmesiz temas problemi Liu v.d. [9] tarafından
araştırılmıştır. FD kaplamanın kayma modülünün üstel olarak değiştiği ve Poisson oranının
sabit kaldığı kabul edilmiştir. Hankel integral dönüşüm tekniği kullanılarak eksenel simetrik
temas problemi, Cauchy tipi bir tekil integral denkleme indirgenmiş ve elde edilen bu
denklem sayısal olarak çözülmüştür.
Chen ve Chen [10], homojen elastik yarım düzlem üzerine oturan ve rijit bir blok aracılığıyla
yüklenen FD bir tabakanın temas problemini çalışmışlardır. Tabakanın malzeme özelliklerinin
lineer olarak ve üstel bir fonksiyona bağlı olarak değişimine göre sonuçlar elde edilerek, her
iki durum için elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Çömez [11], Winkler zemine oturan FD bir tabakanın temas problemini lineer elastisite
teorisini kullanarak çözmüştür. Tabaka, normal doğrultuda silindirik rijit bir blok aracılığıyla
iletilen tekil yükle yüklenmiştir. Çalışmada, Poisson oranı sabit olarak seçilmiş ve elastisite
modülünün tabakanın kalınlığı boyunca üstel olarak değiştiği varsayılmıştır. Problem, Fourier
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integral dönüşüm yöntemleri ve sınır koşulları kullanılarak Cauchy tipi bir tekil integral
denkleme indirgenmiştir. İntegral denklemin sayısal çözümü Gauss-Chebyshev integrasyon
formülleri kullanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda; malzeme homojenliği, Winkler
temelinin rijitliği ve rijit blok yarıçapının temas gerilmeleri, temas uzunlukları ve normal
gerilmeler üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Yan ve Li [12], FD bir tabaka ile elastik bir tabaka arasında sürtünmesiz ayrılmalı temas
problemini incelemişlerdir. Çalışmada, FD tabakanın izotropik olduğu ve tabakanın kayma
modülünün kalınlık boyunca üstel bir fonksiyona bağlı olarak değiştiği kabul edilmektedir.
Çalışma sonucunda; temas uzunlukları ve temas gerilmeleri için sayısal sonuçlar çeşitli
boyutsuz büyüklükler için grafikler ve tablolarla verilmiştir.
Homojen iki çeyrek düzlem üzerine oturan FD bir tabakanın ayrılmalı temas problemi
Adıyaman vd. [13] tarafından irdelenmiştir. Çalışmada, FD tabakanın kayma modülü üstel bir
fonksiyona bağlı olarak değişmektedir. Malzemen özelliklerinin temas uzunluklarına ve temas
gerilmelerine etkisi çalışma sonunda elde edilen bulgulardır.
Eksenel simetrik yükleme altında homojen zemine oturan FD tabakanın temas problemi Turan
vd. [14] tarafından incelenmiştir. FD tabakanın kayma modülünün, kalınlık boyunca üstel bir
biçimde değiştiği kabul edilmiştir. Yer değiştirmeler ve gerilmelere ilişkin elde edilen sayısal
sonuçlar klasik elastisite ve sonlu elemanlar çözümleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde
edilen sonuçlardan yola çıkılarak; kullanılan yaklaşımın elasto-statik FD malzemelere ilişkin
problemlerin çözümü için doğru ve etkili olduğu vurgulanmıştır.
Yarım düzlem üzerine oturan yapışık iki tabakanın temas problemi Liu vd. [15] tarafından
araştırılmıştır. Çalışmada, üst tabakanın homojen ve alt tabakanın FD malzemeden oluştuğu
kabul edilmiştir. Yayılı yükle yüklenmiş sistem hem analitik olarak hem de sonlu elemanlar
metodu kullanılarak çözülmüş olup temas uzunlukları ve temas gerilmeleri için elde edilen
sayısal sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analitik ve sayısal yöntemle elde edilen sonuçların uyumlu
olduğu sonucuna varılmıştır.
Yan ve Mi [16], yarım düzlem üzerine oturan ve fonksiyonel derecelendirilmiş bir katman ile
güçlendirilmiş homojen bir tabakanın temas problemini incelemişlerdir. Çalışmada, tabaka
farklı profillere sahip bloklar aracılığıyla yüklenmiştir. Problem Fourier integral dönüşüm
teknikleri kullanılarak tekil integral denklem sistemine dönüştürülmüştür. Elde edilen bu
sistem, Gauss–Chebyshev integral formülasyonları kullanılarak sayısal olarak çözülmüştür.
Çalışma sonucunda, malzeme özelliklerinin ve blok profilinin temas uzunlukları ve temas
gerilmeleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Mevcut çalışmalar incelendiğinde, Winkler zemini üzerine oturan homojen ve FD malzeme
oluşan iki tabakaya ait temas probleminin incelenmediği görülmektedir. Bu çalışmayla
literatürdeki bu boşluğu kapatılması amaçlanmaktadır.
PROBLEMİN TANIMI
Çalışmada, Winkler temeli üzerine oturan iki tabakanın temas problemi ele alınmaktadır.
Alttaki tabaka homojen malzemeden oluşurken üstteki tabaka FD malzemeden oluşmaktadır.
Tabakaların Poisson oranlarının ( 1 , 2 ) ve homojen tabakanın kayma modülünün ( G1 ) sabit

kaldığı, FD tabakanın kayma modülünün ( G2 ) ise aşağıda verilen üstel fonksiyona göre
derinlik boyunca değiştiği kabul edilmektedir.
G2  G20e  y2

(1)

Burada, G20 tabakanın alt yüzeyindeki kayma modülünün değerini, y2 FD tabakanın alt
yüzeyinden geçecek şekilde seçilen yerel eksen takımına göre ( x, y2 ) derinliği ve  ise
kayma modülündeki değişimi gösteren parametreyi ifade etmektedir. FD tabakaya P tekil
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yükü şekil fonksiyonu eğrisel olarak değişen rijit bir blok aracılığıyla etkimektedir. Üst tabaka
ile rijit blok arasındaki ve tabakalar arasındaki temas sırasıyla [ a1S , a1E ] ve [ a2S , a2E ]

aralığında gerçekleşmektedir. Problemde sürtünme ve kütle kuvvetleri ihmal edilmekte olup,
problem düzlem şekil değiştirme problemi olarak ele alınmaktadır. Probleme ilişkin geometri
ve yükleme durumu Şekil 1 ’de verilmektedir.
Şekil 1. Probleme ait geometri ve yükleme durumu
Probleme ilişkin sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir.

 p1 ( x)
 0

 a1S  x  a1E  

;

 2 y  x , y2  h 2   

;

 2 xy  x, y2  h2   0
 p2
 0

 2 y  x, y2  0   

(0  x  )

;

diğer

1xy  x, y1  h1   0

(5)

 a2 S  x  a2 E  

;
;

diğer
(0  x  )

1 y  x, y1  0   k y v1 ( x, y1  0)
1xy  x, y1  0   0

(4)




(0  x  )

 p2
 0

(0  x  )
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(2)
(3)

 a2S  x  a2 E  

;

 2 xy  x, y2  0   0

1 y  x, y1  h1   




diğer




(6)
(7)
(8)
(9)
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v1  x, y1  h1   v2  x, y2  0    0
x 

 v2  x, y2  h2    f ( x)
x 

 a2S  x  a2 E 
 a1S  x  a1E 

(10)
(11)

Burada, p1 ve p2 sırasıyla tabakayla rijit blok ve tabakalar arası bilinmeyen temas
gerilimlerini ve f ( x) ise rijit bloğa ait şekil fonksiyonunun x ’e göre türevini göstermektedir.
Probleme ait denge şartları aşağıda verilmektedir.




p1 ( x)dx 

a1E





a1S



a2 E



p2 ( x)dx 



p1 (t1 )dt1  P

(12)

p2 (t2 )dt2  P

(13)



a2 S

ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON

TabakalR ait yer değiştirmeler cinsinden denge denklemleri (Navier denklemleri) düzlem
halde aşağıdaki gibi elde edilir.
(  1)

(  1)

 2u
x 2

 2v
x 2

 (  1)

 (  1)

 2u
y 2

 2v
y 2

2

 2v
u
v
  (  1)   (  1)  0
xy
y
x

(14)

2

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

(15)

Homojen tabakanın kayma modülü sabit kabul edildiğinden homojen tabaka için 
parametresi sıfıra eşittir. Kısmi diferansiyel denklemlerden oluşan (14 ve 15) ifadeleri Fourier
integral dönüşümü kullanılarak kısmi diferansiyel denklemlere dönüştürülüp çözülürse,
homojen ve FD tabaka için tabakaların alt yüzeylerinden geçen yerel eksen takımlarına ( x, yi )
göre (i=1,2) aşağıda verilen gerilme ve yer değiştirme ifadeleri elde edilir.
u1 ( x, y1 ) 

1
v1 ( x, y1 ) 
2







1
2



 ( A11  A12 y1 )e







 i  A11  ( 1  y1) A12  e



 y1

 y1

 ( A13  A14 y1 )e y1  e i x d 


(16)





 i   A13  ( 1  y1 ) A14  e y1  ei x d (17)






3  1

  y1
  ( A11  A12 y1 )  2 A12  e

1


 i x
2G1 i 
dx (18)
 x1 ( x, y1 )  
e

2 
3  1

  y1 

A14  e
  ( A13  A14 y1 ) 


2
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1  1   y1

  ( A11  A12 y1 )  2 A12  e

1
 

 i x
2G1 i 
dx (19)
 y1 ( x, y1 ) 
e

2 
1  1   y1 


A14  e
   ( A13  A14 y1 ) 


2




 
1  1   y1

  ( A11  A12 yi )  2 A12  e

1
 

 i x
2G1 
dx (20)
 xy1 ( x, y1 )  
e

2 
1





A14  e y1 
  ( A13  A14 y1 )  1


2




u 2  x, y2  

1
2

 4

  A2k e

n2 k y2 i x

e

d

(21)

 k 1

1
v2  x, y2  
2

 4

  A2k m2k e

n2 k y2 i x

e

d

(22)

 k 1



4
G20 e  y2
 x2  x, y2  
A2 k  3   2  m2 k n2 k    2  1  e n2 k y2 e i x d 


2  2  1  k 1

 y 2  x , y2  



4
G20 e  y2
A2 k C2 k e n2 k y2 e i x d 


2  2  1  k 1

 xy2  x, y2  

G20e  y2
2

 4

  A2k D2k e

n2 k y2 i x

e

d

(23)

(24)

(25)

 k 1

Bu ifadelerde geçen; n2k , m2k , C2k ve D2k (k=1,…,4) bilinen fonksiyonlardır, A jk (j=1,2;
k=1,…,4) ise bilinmeyen katsayı fonksiyonlarıdır. Ayrıca,  i (i=1,2) malzeme sabiti olup
 i  3  4 i şeklindedir.
(2-9) sınır şartları kullanılarak gerilme ve yer değiştirme ifadelerindeki bilinmeyen A jk
katsayı fonksiyonları bilinmeyen p1 ve p2 temas gerilme fonksiyonlarına ve bilinmeyen
a1S , a1E , a2S ve a2E temas uzunluklarına bağlı olarak bulunabilir. (10 ve 11) sınır şartları
kullanılmak suretiyle bilinmeyen temas gerilmelerinin ve temas uzunluklarının çözümü için 2
adet integralden oluşan bir integral denklem sistemi elde edilebilir. Bu integral denklem
sisteminin ve (12 ve 13) denge denklemlerinin ortak sayısal çözümü Gauss-Chebyshev
integral formülasyonları kullanılarak yapılabilir. Böylece problemin çözümü bir denklem
sisteminin çözümüne indirgenmiş olur.
SAYISAL SONUÇLAR

Problemin çözümüne ilişkin sayısal sonuçlar elde edilirken rijit blok profili için aşağıda
verilen üç farklı şekil fonksiyonu göz önünde bulundurulmuştur.
i. F1  x 2 /100
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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ii. F2  x /100
iii. F3  x 4 /100
Sayısal çözümler elde edilirken boyutsuz büyüklükler kullanılmış olup yük ve uzunluk
parametreleri sırasıyla Pb  P ve hb  h1 olarak seçilmiştir.
Tablo 1‘de, farklı rijit blok profilleri ( f x ) ile k y / G1 ve G20 / G2h oranları için tabakalar
arasındaki ve tabaka ile rijit blok arasındaki temas uzunlukları verilmektedir. Tablo
incelendiğinde, geometri ve yükleme x=0 eksenine göre simetrik olduğundan temas
uzunluklarının de bu eksene göre simetrik olduğu görülmektedir. Rijit blok profiline ait şekil
fonksiyonunun derecesi arttıkça temas uzunlukları büyümekte ve temas bölgesi
genişlemektedir. Buna karşılık, Winkler temelin rijitliği arttıkça temas uzunlukları azalmakta
ve temas bölgesi küçülmektedir. G20 / G2h oranı arttıkça (üst tabakanın üst yüzeyinin rijitliği
alt yüzeyinkine göre azaldıkça) tabakalar arasındaki temas uzunlukları artarken, FD tabaka ile
rijit blok arasındaki temas uzunlukları azalmaktadır.
Tabakalar ve tabaka ile rijit blok arasındaki temas yüzeyleri boyunca meydana gelen temas
gerilmeleri farklı rijit blok profillerine ait şekil fonksiyonları için sırasıyla Şekil 2 ve 3‘de
verilmektedir. Şekillerden de görülebileceği gibi, tabakalar arasındaki en büyük temas
gerilmeleri x  0 simetri ekseninde meydana gelmekte ve rijit blok profilinin şekil
fonksiyonunun derecesi arttıkça bu değerler küçülmektedir. Benzer şekilde, rijit blok ile
tabaka arasındaki temas gerilmelerinin değerleri de şekil fonksiyonunun derecesi arttıkça
küçülmektedir. Ancak, temas gerilmelerinin en büyük değerlerini her zaman simetri ekseni
üzerinde meydana gelmemekte, şekil fonksiyonunun derecesi arttıkça simetri ekseninden
uzaklaşmaktadır.
Tabakalar arasındaki ve FD tabaka ile rijit blok arasındaki temas yüzeyleri boyunca meydana
gelen temas gerilmeleri Winkler temeline ilişkin yay sabitinin alt tabakanın kayma modülüne
oranının farklı değerleri için sırasıyla Şekil 4 ve 5‘de verilmektedir. Şekiller incelendiğinde,
temas gerilmelerinin en büyük değerinin simetri ekseninde meydana geldiği görülmektedir.
k y / G1 oranı arttıkça en büyük temas gerilmesinin değeri küçülmektedir. k y / G1 oranının
temas gerilmelerine etkisi, tabakalar arası temasta daha büyük olmaktadır.
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Tablo 1. Farklı rijit blok profili şekil fonksiyonları ile k y / G1 ve G20 / G2h kayma modülü
oranları için Winkler temeline oturan iki tabakaya ilişkin temas uzunluklarının
G1
değişimi (
 100 G20 / G1  1 , h2 / h1  1 , 1   2   0  2 )
Pb / hb
k y / G1
1

G20 / G2h  2

Şekil
Fonksiyonu

a2 S / hb

a2 E / hb

a1S / hb

a1E / hb

x2/100

-1,47524130

1,47524135

-0,64263009

0,64263008

1

|x| /100

-1,51606268

1,51606270

-0,68973804

0,68973808

1

x4/100

-1,55032411

1,55032411

-0,72794600

0,72794601

10

x2/100

-1,27634401

1,27674401

-0,61675083

0,61675083

3

10

|x| /100

-1,32490327

1,32490327

-0,66837438

0,66837438

10

x4/100

-1,36550399

1,36550432

-0,70942329

0,70942324

3

100

x /100

-1,24811436

1,24811462

-0,61252002

0,61252000

100

|x|3/100

-1,29730259

1,29730259

0,66505661

0,66505661

100

x4/100

-1,33914803

1,33914824

-0,70637812

0,70637811

k y / G1
1

2

G20 / G2 h  1.001

Şekil
Fonksiyonu

a2 S / hb

a2 E / hb

a1S / hb

a1E / hb

x2/100

-1,51058107

1,51058107

-0,52317737

0,52317737

1

|x| /100

-1,55390734

1,55390731

-0,60407835

0,60407836

1

x4/100

-1,59159694

1,59159690

-0,65996028

0,65996033

3

10

x /100

-1,27657526

1,27657527

-0,50120949

0,50120949

10

|x|3/100

-1,32574660

1,32574651

-0,58310673

0,58310675

10

x4/100

-1,36860880

1,36860865

-0,64049109

0,64049114

2

100

x /100

-1,24250233

1,24250234

-0,49776376

0,49776376

100

|x|3/100

-1,29254968

1,29254968

-0,57973423

0,57973423

-1,33621375

1,33621372

-0,63731227

0,63731228

100

k y / G1

2

4

x /100

G20 / G2 h  0.5

Şekil
Fonksiyonu

a2 S / hb

a2 E / hb

a1S / hb

a1E / hb

1

x2/100

-1,58483982

1,58483982

-0,41446173

0,41446173

1

|x|3/100

-1,62424692

1,62424649

-0,52562570

0,52562590

1

x4/100

-1,66288645

1,66288645

-0,59781019

0,59781020
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10

x2/100

-1,31384430

1,31384434

-0,39705568

0,39705568

10

|x|3/100

-1,35880230

1,35880241

-0,50551183

0,50551186

10

x /100

-1,40108865

1,40108865

-0,57776086

0,57776086

100

x2/100

-1,27314454

1,27314454

-0,39423639

0,39423639

100

|x|3/100

-1,31972668

1,31972681

-0,50228178

0,50228178

-1,36265912

1,36265913

-0,57451041

0,57451041

100

4

4

x /100

p1/(Pb/hb)

Şekil 2. Farklı rijit blok profili şekil fonksiyonları için Winkler temeline oturan iki tabaka
ky
G1
 10 , G20 / G1  1 ,
arasındaki temas gerilmelerinin değişimi (
 100 ,
G1
Pb / hb
G20 / G2 h  1.001 , h2 / h1  1 , 1   2   0  2 )
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Şekil 3. Farklı rijit blok profili şekil fonksiyonları için Winkler temeline oturan iki tabakaya
ilişkin FD tabaka ile rijit blok arasındaki temas gerilmelerinin değişimi
ky
G1
 10 , G20 / G1  1 , G20 / G2 h  1.001 , h2 / h1  1 ,
(
 100 ,
G1
Pb / hb
1   2   0  2 )

Şekil 4. Farklı k y / G1 oranları için Winkler temeline oturan iki tabaka arasındaki temas
G1
 100 , Şekil fonksiyonu F1 , G20 / G1  1 ,
Pb / hb
 1.001 , h2 / h1  1 , 1   2   0  2 )

G20 / G2 h

p1/(Pb/hb)

gerilmelerinin değişimi (
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Şekil 5. Farklı k y / G1 oranları için Winkler temeline oturan iki tabakaya ilişkin FD tabaka ile
G1
 100 , Şekil fonksiyonu
Pb / hb
 1.001 , h2 / h1  1 , 1   2   0  2 )

rijit blok arasındaki temas gerilmelerinin değişimi (

F1 , G20 / G1  1 , G20 / G2 h
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ÖZET
Doğrusal olmayan optik gibi matematiğin uygulanabildiği fiziksel sistemlerin sonucu
olarak elde edilen solitonlar, doğrusal olmayan dalgaların yayılımı olan ve kararlı olan
yapılardır. Solitonlar, bulundukları ortamın doğrusalsızlığı ve dağılımı (dispersiyon)
arasındaki dengenin sonucu olarak, şekillerini, büyüklüklerini, genliklerini korumakta ve
birbirleri ile çarpışmaları sonrası hızlarını korumaktadırlar.
Schrödinger denklemi, kuantum sistemlerindeki fiziksel sistemlerin zamana bağlı
değişimini tanımlayan matematiksel bir denklemdir. Denklemin adı, denklemi bulan kişi,
fiziksel denklemler hakkındaki çalışmalarndan dolayı Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Erwin
Schrödinger'den gelmektedir.
Doğrusal olmayan Schrödinger denklemi teorik fizikteki Schrödinger denkleminin
doğrusal olmayan formudur. Işığın yayılması gibi yayılım ortamlarında yavaş olarak değişen
tek renkli dalgaların ileri doğru hareketini tanımlayan evrensel deklemdir. Doğrusal olmayan
Schrödinger denkleminin çözümlerinin soliton tipinde olduğu gözlemlenmektedir.
Doğrusal olmayan optikte, ışığın yayılması Raman etkili doğrusal olmayan
Schrödinger denklemi ile modellenebilmektedir.
Bu çalışmada, aşağıda verilen, raman etkisi terimi ve PT-simetrisi özelliği olan bir dış
potansiyel içeren Schrödinger (NLS) denkleminin optik soliton tipi çözümlerinin sayısal
varlığı ve kararlılık (stabilite) analizleri incelenmiştir ve sonuçlar çeşitli grafiklerle
gösterilmiştir. Problemi modelleyen denklem aşağıda verilmiştir
(1)
Verilen denklemde, u ( x, z )

karmaşık değerli fonksiyonu,

katsayısı olup karmaşık olan sabit bir sayıdır. Burada
deyişle doğrusal olmayan yerel terimi göstermektedir.
temsil etmektedir.

Raman etkisinin

terimi Raman etkisini bir diğer
PT simetrisine sahip dış potansiyeli

İlk olarak, NLS denkleminin analitik çözümü hesaplanmıştır. Dış potansiyel
aşağıda verildiği gibi PT-simetrik;
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formunda bir dış potansiyel alınmıştır ve (1) denkleminin (2) dış potansiyeli altında soliton
tipi kesin çözümleri elde edilmiştir. Buna ek olarak, sayısal çözümler üretmek için, Fourier
iterasyonuna dayanan [1] ve literatürde yarı -spektral renormalizasyon yöntemi [2] olarak
bilinen sayısal yöntem kullanılmıştır. Sayısal çözümler kesin çözümlerle karşılaştırılmış ve
sayısal çözümlerin analitik çözümlere yakınsadığı bulunmuştur.
Daha sonra, hesaplanan solitonmların kararlılık özelliklerin analiz edilmiştir. Doğrusal
olmayan kararlılık analizi için pseudospektral yöntemi kullanılmışttır. Yarı -spektral methodu
kullanılarak elde edilen sayısal çözümlerin kararlılık analizleri yapılırken raman etkisinin
çözümün kararlılığına katkısı tartışılmıştır.
SAYISAL YÖNTEM
Raman etkili NLS denklemlerinin kesin analitik çözümleri elde edilememektedir. Bu
sebeple alınan denklem sayısal yöntemlerle analitik olarak çözülmüştür. NLS denklemi
Fourier uzayında ele alınarak denklemin çözümlerine ulaşmak için
çözümü önerilmiştir. Bu çözüm önerisi ile bir yakınsama faktörü hata oranı belirlenerek, bu
hata oranına ulaşana kadar döngü devam ettirilmiştir. Bu çalışma için hata oranı
olarak
belirlenmiştir. Denklemin sayısal çözümleri pseudo-spektral renormalizasyon yöntemi
kullanılarak elde edilmiştir. Daha sonra bulunan analitik çözüm ve sayısal çözümler
kıyaslanmıştır.
Verilen çözüm önerisindeki
ve
sıfırdan farklı gerçek değerli fonksiyonları
olarak aşağıdaki potensiyel seçilerek ve çözüm önerisini ana denklemde
ifade etmektedir.
yerine koyarak aşağıdaki analitik çözüm elde edilmiştir.

,
,
ve
değerleri için, denklemde potensiyel
Bu çalışmada farklı , ,
olmadan, PT simetrik potansiyel, PT periyodik potansiyel veya PT olmayan potensiyel
alınarak soliton tipi çözümler analitik olarak elde edilmiştir. PT potansiyel PT simetrik
tanımını [3] sağlayacak şekilde seçilmiş, PT olabilmesi için
fonksiyonunun çift,
fonksiyonunun ise tek olması gerektiği gösterilmiştir [4]. Bu sebeple de Raman etkili NLS
denklemi için önerilen çözümde potansiyelin PT simetrik olması için
değerinin 0 olması
gerektiği keşfedilmiştir. Genel olarak hesaplamalar
için hesaplanmıştır. , , ,
ve değerleri minimum değerleri alınarak hesaplanmıştır.
KARARLILIK ANALİZİ
Pseudospektral yöntemi ile elde edilen solitonların doğrusal olmayan kararlılıkları
incelenmiştir. Runge-Kutta [5] ve yarı-spektral yöntemi [6] kullanılarak daha önce yarıspektral renormalizasyondan elde edilen solitonların doğrusal olmayan kararlılıkları
incelenmiştir. Raman etkisi teriminin kararlılık analizine etkisi vardır. Ancak bu etki yüksek
dereceli NLS denklemlerinde görülmektedir. Tek boyutlu raman etkili NLS denkleminde elde
edilen soliton çözümlerin kararlı oldukları bulunmuştur.
SOLİTONLARIN VARLIKLARI VE YAKINSAKLIKLARI
Yarı-spektral renormalizasyon yönetimi ile ile elde edilen sayısal soliton çözümleri,
farklı potansiyeller altında, elde edilen solitonların analitik çözümleri kıyaslanmıştır. Bulunan
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analitik çözüm denklemde yerine koyularak denklemi sağladığı ispatlanmıştır, her bulunan
sayısal çözüm için iterasyondaki değerleri arasındaki farklara bakılarak yakınsaklık olup
olmadığı incelenmiştir.
Potansiyelin olmadığı durumlarda Raman etkisi terimi içerisinde bulunan karmaşık
değerli için, gerçek kısmı çok küçük değerler alındığında bulunan solitonların yakınsaklık
oranının arttığı gözlemlenmiştir.
ve
gibi küçük değerler alındığında
yakınsaklık
mertebesinde elde edildiği gösterilmiştir.

Şekil 1.

ve

değerleri için yakınsaklık oranı

Şekil 1’den de görüleceği gibi potansiyelin olmadığı durumda, (a) grafiğindeki gibi
NLS çözümleri soliton yapısındadır. Solitonun gerçek kısmı (a), sanal kısmı (b) ve bulunan
sayısal çözümün kaç iterasyonda bulunduğu ve hata oranı (c) grafiğinde gösterilmiştir.
PT Periyodik ve simetrik bir potansiyel olan
veya
değerlerinden
alındığında bulunan solitonlar için yakınsaklık elde edilmesi için
birinin 0 olması gerektiği elde edilmiştir. Her iki değerin de sıfırdan farklı olduğu durumda
soliton tipi çözümlerin elde edilemediği gösterilmiştir.

Şekil 2.
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,

ve

değerleri için yakınsaklık oranı
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Şekil 2’de gösterildiği gibi PT periyodik simetrik bir potansiyel altında NLS
çözümlerinde yukarıda belirtilen şart sağlanmadığından, (a) grafiğinde NLS için soliton tipi
çözümler elde edilememiştir.

Şekil 3.

,

,

ve

değerleri için yakınsaklık oranı

Şekil 3’te PT periyodik simetrik potansiyel altında uygun değerler alındığında NLS
çözümleri (a) grafiğindeki gibi soliton tipindedir. (c) grafiğinden de anlaşılacağı üzere sayısal
çözümler yakınsaktır.
PT periyodik simetrik potansiyel altında
değeri
arttırıldığında
bozulduğu gözlemlenmiş ve yakınsaklık elde edilememiştir. (Şekil 4).

Şekil 4.

,

,

ve

değerleri

Solitonların varlığı ve yakınsaklığı elde edebilmek için
değerinin de aynı oranda arttırılması gerektiği bulunmuştur.
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Şekil 5.

,

,

ve

Şekil 5’te görüldüğü gibi,
çözümler elde edilmiştir.

ve

değerleri

için yakınsaklık oranı

aynı oranda arttırıldığında yakınsak ve soliton tipi

PT simetrik potansiyel altında incelendiğinde, PT simetrik olabilmesi için
olması gerektiği elde edilmiştir.
alınarak farklı
,
ve
değişkenlerinin hem
küçük hem de büyük değerleri için soliton çözümler elde edilmiştir. Elde edilen soliton
çözümlerinin yakınsak olduğu gösterilmiştir.

Şekil 6.

,

,

ve

değerleri için yakınsaklık oranı

Şekil 6’te görüleceği üzere PT simetrisine sahip bir potansiyel altında soliton tipi
çözümler elde edilmiş bu çözümlerin analtitik çözüme yakınsadığı gösterilmiştir.
PT simetrik potansiyel tanımını sağlamayan,
olduğu durumlar için soliton
ve
değerleri için yakınsak soliton çözümler elde
çözümleri araştırılmıştır. Farklı ,
edilmiştir.
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Şekil 7.

,

,

ve

değerleri için yakınsaklık oranı

Şekil 5’te ifade edildiği gibi PT olmayan potansiyel için farklı değerler alındığında da
bulunan sayısal NLS çözümleri soliton tipindedir ve analitik çözüme yakınsaktır.
KARARLILIK ANALİZİ
Raman etkili NLS denklemi için elde edilmiş soliton çözümlerinin doğrusal olmayan
kararlılıkları analiz edilmiştir. Alınan tüm potansiyeller için elde edilen soliton çözümlerinin
kararlılıkları incelenmiştir.

Şekil 8.

ve

değerleri için doğrusal olmayan kararlılık

Şekil 6’da potansiyel olmadığı durumda ilgili değerler için soliton kararlılıkları
gösterilmiştir. (a) grafiğinde elde edilen solitonların genliklerinin değişmediği, (b) grafiğinde
de maksimum genliğin sabit olduğu ve 1.5 değerinden az olduğu açıkça görülmektedir.
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Şekil 9.

,

,

ve

değerleri için doğrusal olmayan kararlılık

Şekil 7’de PT periyodik simetrik potansiyel altında ilgili değerler için soliton
kararlılığı gösterilmiştir. PT periyodik simetrik potansiyel altında elde edilen soliton
çözümleri kararlılıdır. (b) grafiğinde maksimum genliğin sabit olduğu ve 1 değerinden biraz
fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 10.

,

,

ve

değerleri için doğrusal olmayan kararlılık

Şekil 8’de PT simetrik potansiyel altında ilgili değerler için soliton kararlılığı
gösterilmiştir. (a) grafiğinde görüleceği üzere elde edilen solitonlar kararlıdır, (b) grafiğinden
görüleceği üzere solitonların maksimum genlikleri 1.5 değerinin altında elde edilmiştir.
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Şekil 11.

,

,

ve

değerleri için doğrusal olmayan kararlılık

Şekil 9’da PT simetrik olmayan potansiyel altında elde edilen soliton çözümlerinin
kararlılığı gösterilmiştir. Kararlı olan solitonların maksimum genlikleri 1 olarak elde
edilmiştir.
SONUÇLAR
Bu çalışma da 1+1 boyutlu raman etkili lineer olmayan Schrödinger denkleminin,
potansiyel olmadığı durumda, PT simetrik periyodik potansiyel altında, PT simetrik ve PT
simetrik olmayan potansiyel altında soliton tipi çözümlerinin yakınsaklığı ve kararlılığı
incelenmiştir. Raman etkili NLS denklemi için çözüm önerisi yapılarak analitik çözümü elde
edilmiş ve analitik çözüm denklemde yerine koyulup denklemi sağladığı ve gerçek çözüme
yakınsadığı gösterilmiştir. Yarı-spektral renormalizasyon yöntemi kullanılarak bir dış
potensiyele sahip lineer olmayan Schrödinger denkleminin soliton tipindeki çözümleri sayısal
olarak elde edilmiştir. Her iterasyonda elde edilen soliton çözümleri kıyaslanarak yakınsaklık
hesabı yapılmıştır. Elde edilen soliton çözümlerinin doğrusal olmayan kararlılıkları yarıspektral yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
Potansiyel olmadığı durumda 1+1 boyutlu raman etkili sahip lineer olmayan
Schrödinger denkleminin (NLS), terim içerisinde bulunan τ karmaşık sayı sabitinin gerçek
kısmının değeri sıfıra yaklaştıkça, yakınsaklığın arttığı gözlemlenmiştir. Bu durumda elde
edilen tüm solitonlar doğrusal olarak kararlı olduğu gösterilmiştir.
PT periyodik simetrik potansiyel altında 1+1 boyutlu raman etkili NLS denkleminin
soliton tipi çözümlerinin yakınsak olması için potansiyel içerisindeki sabit değer ile raman
etkisi terim içerisinde bulunan τ karmaşık sabitinin gerçek değeri birbiri ile uyumlu olması
gerektiği elde edilmiştir. İki değerden birinin sıfır olduğu durumlarda analitik çözüme
yakınsak solitonlar elde edilmiştir. Analitik çözüm içerisinde verilen μ değeri arttıkça, PT
periyodik simetrik potansiyel altında soliton çözümleri analitik çözüme yakınsamamıştır. μ
değeri arttıkça potansiyelin gerçek kısmındaki sabit değerinin de arttırılması, böylece
yakınsak çözümler elde edilebildiği gösterilmiştir. Yakınsak olarak elde edilen tüm soliton
çözümlerinin aynı zamanda kararlı oldukları gösterilmiştir.
Analitik çözüm hesabında kabul edilen potansiyelin PT simetrik özelliklerini
sağlayabilmesi için raman etkisi terimi içerisinde bulunan sabit karmaşık değerli τ sayısının
gerçek kısmının sıfır olması gerektiği elde edilmiştir. τ sayısının gerçek değeri sıfırdan farklı
bir değer seçildiğinde PT simetrik olmayan potansiyel için de yakınsaklık hesabı yapılmıştır.
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PT simetrik bir potansiyel altında raman etkili NLS denklemi soliton çözümleri analitik
çözüme yakınsak olarak hesaplanmıştır. PT simetrik tanımını sağlamayan potansiyeller için
de yakınsak çözümler elde edilmiştir. Her iki potansiyel için yakınsak elde edilen solitonların
doğrusal olarak kararlı oldukları hesaplanmıştır.
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GİRİŞ
Son yarım asır içinde optik konusu, üstel bir hızla yenilenme sürecine girmiş, bilim ve
teknolojide optikle bağlantılı birçok özgün çalışma alanı ortaya çıkmıştır. Optik alanındaki bu
dönüşümü tetikleyen temel sebeplerden biri 1960 yılında lazerin icat edilmesi ve bununla
bağlantılı olarak yarı iletken optik malzemelerin üretilmesidir. Yine bu dönem içinde çok hızlı
darbe (sinyal) üreten lazerlerin geliştirilmesi önemli bir çalışma alanı olarak göze
çarpmaktadır.
Lazer ışığı elde etmek için yaratılan en kısa darbe uzunluğu, sistemde kullanılan malzemenin
(kristalin) kırınım indisine (Kerr etkisine), doğrusal olmayan fiziksel etkilere (polarizasyon,
soğrulma, saçılma vb.), kovuğun uzunluğuna, kovuk içerisindeki aynaların yansıma ve
geçirgenliklerine göre değişmektedir. Bu tür sistemleri kuramsal olarak tasvir etmek için
doğrusal olmayan Schrödinger (NLS) tipi denklemler kullanılmaktadır [1].
NLS denkleminden türetilen temel (master) kip kilitleme (mode-locking) modeli, darbe
enerjisi ile doğrusal olmayan etkileri dengeleyerek kararlı sinyaller elde etmeyi sağlar. Bu
model (1+1) boyutta
2

iut  D 2u   u u  iRu

ile verilir [2,3]. Burada u yavaş değişen elektrik alan genliğini, t dalganın yayılma zamanını
(veya yönünü) ifade eder. D ortamın doğrusal olmayan ortalama kırınım endeksidir, 
üçüncü dereceden (kübik) kendi başına faz kiplenme (self-phase modulation) etkisini gösterir
ve mekansal boyutlara (koordinatlara) bağlı olarak değişir. R operatörü kovuk içindeki
fiziksel etkileri (dağınım miktarı, enerji kaybı vb.) gösterir ve
R  g (t )(1   2 )     u

şeklinde ifade edilir. Burada

g (t ) 

2 g0
2

1  u / e0

2

, zamana bağlı kazanç terimidir, lazer
2

kaynağının (optik pompanın) gücüne ( g 0 ) ve toplam kovuk enerjisine ( u 

 

u

2

dxdy )

 

bağlı olarak değişir, e0 enerji doyum noktasını gösterir. R operatörünün içerdiği pozitif
 ,  ,  katsayıları sırasıyla spektral kazanç aralığı, kristalde (veya malzemede) oluşan kayıp
ve doyurulabilir soğrulma gücünü ifade eder.
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Lazer kovuğunda yaratılan ortamın (malzemenin veya eğrisel kristalin) simetri merkezli
(centro-symmetric) olması durumunda üçüncü ve beşinci dereceden terimler içeren NLS
denklemi yönetici denklem olarak kullanılabilir. Fakat kullanılan malzeme simetri merkezli
değilse, dalga dinamiğini tasvir edebilmek için NLS denklemine ikinci dereceden (kuadratik)
katkılar eklenmelidir [4,5]. Kübik NLS denklemine kuadratik katkılar eklendiğinde (NLS
equation with mean term) NLSM sistemi elde edilmektedir [6,7].
Bu çalışmada, lazer sistemlerinde ikinci dereceden polarizasyonun dalga dinamiği üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için lazer kovuğu içindeki dalga davranışı
NLSM sistemi üzerine yapılandırılan bir kip kilitleme modeliyle ifade edilmiştir.
2

iut  D 2u   u u   u  iRu ,

 

xx  yy  u

2

(1)

xx

Burada u ( x, y, t ) birinci harmoniğin elektrik alan genliğine katkısını,  ( x, y ) ikinci dereceden
(kuadratik) etkileri,  üçüncü dereceden (kübik) etkisini göstermektedir.  ikinci dereceden
polarizasyon katsayısını,  kullanılan malzemenin (ortamın) yönlere bağımlılığını
(anizotropisini) ifade etmektedir.
Kovuk içindeki fiziksel etkileri tasvir eden R operatörü
4

R  g (t )(1   2 )    p u  

ile verilir. Burada p beşinci dereceden doyum etkisi sağlayarak dalganın sınırlı zamanda
patlamasını önler,  malzemeden kaynaklı ikinci derece polarizasyon etkisini ifade eder.
SAYISAL YÖNTEM

NLSM kip kilitleme modelinin temel soliton çözümleri Yang ve Lakoba tarafından ortaya
konan kare operatör yöntemi (Squared Operator Method - SOM) kullanılarak elde edilmiştir
[8]. SOM ile iterasyona sokulan diferansiyel denklem sistemi kullanılan modele (1) ait
doğrusallaştırma operatörünün karesi olarak hesaplanır. İkinci dereceden türevler Fourier
transformu ile hesaplanıp ters Fourier transformu ile yeni basamak için başlangıç koşulu elde
edilir. SOM yöntemi için kullanılan operatör aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
Yönetici denklem Fourier uzayında ele alınıp, u  U  x, y  eit çözüm önerisi ile
L 0u 

D 2
2
4
 U   U U  i U  igt (1   2 )  ip U U  U  iU  U ,
2


  L u  
T 1  Re   1  2 0   ,


 K  c 


 

xx  yy  U


  L u  
T 2  Im   1  2 0   ,


 K  c 


denklemleri elde edilir, burada  Fourier transformunu, K 2  k x2  k y2 Fourier değişkenini ve
c kullanılan yakınsaklık faktörünü göstermektedir. U  u ( x, y )  iv( x, y ) olarak belirlenip
yönetici denklem gerçel ve sanal kısımlarına ayrılır.
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LRe 

D 2
 u   (u 3  uv 2 )   v  gt (1   2 )v  p  u 4 v  2u 2 v3  v5    u   v   u ,
2

LIm 

D 2
 v   (v3  u 2 v)   u  gt (1   2 )u  p  u 5  2u 3v 2  uv 4    v   u   v.
2

Elde edilen yeni sistemin u ve v ye göre kısmi türevleri alınarak aşağıdaki matris elde edilir.
R11 

LRe
(T 1) ,
u

R12 

LRe
(T 2),
v

R21 

LIm
(T 1) ,
u

R22 

LIm
(T 2) ,
v

L1u  R11  R12  i ( R21  R22 )

operatörü tanımlandıktan sonra yeni iterasyon adımı için başlangıç koşulu, yayılma sabiti ve
ikinci derece terim aşağıdaki şekilde hesaplanır.



 k 2 U 2
 1    L1u   
x
n
1 
U n 1  U n     2
dt , n 1  n     u  T 1  v  T 2  dxdydt  , n 1  




 k x2  k y2
 K  c 


Her adımda kontrol edilen hata 106 ’dan daha küçük olana kadar iterasyon devam eder.
Hata   U n 1  U n  dxdy   n 1  n .
2

SOM yöntemi ile temel soliton çözümler elde edildikten sonra elde edilen çözümlerin
doğrusal olmayan kararlılık analizleri yapılmıştır. NLSM sisteminin ana denklemindeki
türevler  u xx , u yy  sonlu farklar yöntemiyle doğrudan çözülüp solitonlar dördüncü dereceden
Runge-Kutta yöntemiyle ilerletilerek kip kilitlenmesinin gerçekleşip gerçekleşmediği test
edilmiştir.
TEMEL SOLİTONLARININ VARLIĞI VE KİP KİLİTLENMESİ
SOM yöntemi kullanılarak NLSM yönetici sisteminin sayısal çözümleri aşağıdaki değişken
takımı kullanılarak elde edilmiştir.

 D,  ,  , g0 , E0 , , p,  , ,  ,    (1,1,1, 4.88,1, 0.08, 0.5, 0.5,1,1,1)

(2)

Şekil 1’de   0.5 ,   1 , c  0.5 ve dt  0.1 için elde edilen temel soliton ve iterasyondaki
adım sayısına karşılık gelen hata gösterilmiştir. 440 adım sonucunda, belirlenen yakınsama
sınırı olan 106 ’ya ulaşılmıştır.
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Şekil 1: NLSM kip kilitleme modelinin soliton çözümünün üç boyutlu görünüşü ve
iterasyondaki adım sayısına karşılık gelen hata.
Uygun c ve dt değerleri belirlendiğinde   1 iken 0    1.7 aralığında temel soltion
çözümler elde edilmektedir.
Şekil 1’de gösterilen temel çözüme ait kip kilitlenmesi Şekil 2’de gösterilmiştir. Kararlılık
analizi yapılırken 0  t  100 zaman aralığında 0.001 birimlik adımlarla ilerlenmiştir.
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Şekil 2: Şekil 1’de elde edilen temel solitonun kip kilitlenmesinin üç boyutlu görüntüsü ve
üstten görünüşü.
Şekil 3’te ilerleme sonucunda soliton formunun korunduğu gösterilmiştir. t=100 anına kadar
solitonun genliğini ve şeklini koruyarak geldiği görülmektedir.

Şekil 3: Kip kilitlenmesi gerçekleşen solitonun t=100 anındaki üç boyutlu görüntüsü.
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 3’tekine benzer şekilde   1 iken 0    0.9 aralığında elde edilen soltion çözümler
için kip kilitlenmesi gerçekleşmektedir.   0.9 durumunda soliton genişleyerek formunu
kaybetmektedir.   1 için elde edilen temel solitonun kip kilitlenmesinin gerçekleşmediği,
modun genişleyerek dağılmaya başladığı Şekil 4’te görülmektedir.

Şekil 4:   1 için elde edilen temel solitonun NLSM modelindeki ilerleyişinin üç boyutlu
görüntüsü ve üstten görünüşü.
Ayrıca yapılan analizler sonucunda NLSM modelinde ikinci derece polarizasyon etkisini
gösteren  değişkeninin soliton kararlılığı için belirleyici olduğu anlaşılmaktadır.   0 iken
  0 olan her durumda kip kilitlenmesinin gerçekleşmediği görülmüştür. Şekil 5’te   0.5
ve   0 için elde edilen temel çözümün ilerledikçe soliton formunu kaybettiği görülmektedir.
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Şekil 5:   0.5 ve   0 için elde edilen temel solitonun NLSM modelindeki ilerleyişinin
üç boyutlu görüntüsü ve üstten görünüşü.
SONUÇLAR
Çalışma sonucunda NLSM kip kilitleme modelinde katsayıların uygun seçilmesi durumunda
temel soliton çözümlerin sayısal olarak elde edilebildiği ve temel çözüm elde edilen aralığın
(0    1.7) bir kısmı (0    0.9) için kip kilitlenmesinin gerçekleştiği ortaya
konmuştur.
NLSM modelinde ikinci derece polarizasyon etkisini gösteren  ve  katsayılarının kip
kilitleme için önemli rol oynadıkları,   0 iken   0 olan her durum için kararlı kip
kilitlenmesinin gerçekleşmediği, solitonun genliğinin azalarak formunu kaybettiği
görülmüştür.
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CAM İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ BEZ AYAĞI KUMAŞIN ÜÇ BOYUTLU
ŞEKİL ALABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Erdem İnce
Gaziantep Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Gaziantep
ABSTRACT
Due to the advantages of tailorable, easy to process and integrated structure; textile woven
fabrics are widely used in the production of fiber reinforced polymer composites. It is
desirable for the textile reinforcement fabric to fit easily into a complex three-dimensional
mold (i.e. take the form of the mold without wrinkles, folds or tears). In this study, three
dimensional (hemispherical) formability of plain woven fabric made of glass yarn was
simulated using fabric bursting strength tester. The dome area was chosen as 10 and 50 cm2.
The maximum pressure was set to 50 kPa. The inflation rates were selected as 5 and 20 kPa/s.
Tests were carried out in a cyclic rapid fatigue manner (without any standby time in
maximum and zero pressures), thus the change in the shape ability of the fabrics were also
observed depending on the number of cycles. The total number of cycles was set to 5. As the
dome area increased, the amount of fabric distension increased. Distension measurements in
the dome area of 50 cm2 showed a normal distribution, whereas those made at 10 cm2 did not.
The fabrics exhibited more distension at low pressure increase rate. Fabric distension
increased with the increase in the number of cycles.
Keywords: glass fiber, woven fabric, fiber reinforced polymer, shape ability, mold ability
ÖZET
Tekstil dokuma kumaşları isteğe göre tasarlanabilir, kolay işlenebilir ve bütünleşik bir yapıya
sahip olmalarından ötürü lif takviyeli polimer kompozit malzeme üretiminde büyük ölçüde
kullanılmaktadır. Tekstil takviye kumaşının karmaşık şekilli üç boyutlu bir kalıba kolaylıkla
yatması (bir başka deyişle; herhangi bir kırışıklık, katlanma ve yırtılma olmaksızın kalıbın
şeklini alması) istenen bir özelliktir. Bu çalışmada cam ipliğinden üretilmiş bez ayağı dokuma
kumaşın üç boyutlu (yarı küresel) şekil alabilirliği kumaş patlatma test cihazı kullanılarak
simule edilmiştir. Kubbe alanı olarak 10 ve 50 cm2 seçilmiştir. Maksimum basınç 50 kPa
olarak ayarlanmıştır. Şişirme hızı olarak 5 ve 20 kPa/s seçilmiştir. Testler döngüsel hızlı
yorulma tarzında (maksimum ve sıfır basınç seviyelerinde bekleme yapmaksızın) yapılmak
suretiyle döngü sayısına bağlı olarak da kumaşın şekil alabilirliğindeki değişim
gözlemlenmiştir. Toplam çevrim sayısı beş olarak belirlenmiştir. Kubbe alanının artması ile
birlikte kumaşın şişme miktarı da artmıştır. 50 cm2’lik kubbe alanında yapılan şişme
ölçümleri normal bir dağılım gösterirken, 10 cm2’likte yapılanlar göstermemiştir. Düşük
basınç artış hızında kumaşlar daha fazla şişme sergilemişlerdir. Çevrim sayısının artması ile
birlikte kumaş şişmesi de artmıştır.
Anahtar kelimeler: cam lifi, dokuma kumaş, lif takviyeli polimer, şekil alabilirlik, kalıplana
bilirlik
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GİRİŞ
Lif ve polimer malzemenin bir araya gelmesiyle oluşan ve bileşenlerinin tek başına
sergileyemedikleri performansı kendisi sergileyebilen lif takviyeli polimer kompozit
malzemeler günlük hayattan savunma sanayiine kadar uzanan geniş bir yelpazede
kullanılmaktadır [1, 2]. Tekstil dokuma kumaşları isteğe göre tasarlanabilir, kolay üretilebilir
ve kolay işlenebilir olmalarından ve bütünleşik yapılarından dolayı lif takviyeli polimer
kompozit malzeme üretiminde takviye kumaşı olarak büyük ölçüde kullanılmaktadır. Tekstil
dokuma kumaşının karmaşık şekilli üç boyutlu bir kompozit üretim kalıbına kolaylıkla
yatması (bir başka deyişle; herhangi bir kırışıklık, katlanma, yırtılma olmaksızın kalıbın
şeklini alması) istenen bir özelliktir.
Cam elyafı; makul fiyat, iyi seviyede mekanik özellik, yüksek seviyede alev ve kimyasal
dayanım avantajlarından dolayı teknik tekstiller alanında, özellikle lif takviyeli polimer
kompozit malzeme üretiminde büyük ölçüde tercih edilmektedir. Bu çalışmada cam
ipliğinden üretilmiş bez ayağı dokuma kumaşın üç boyutlu şekil alabilirliği kumaş patlatma
test cihazında ölçülmüştür. Bu bağlamda gözden geçirilen literatür aşağıda verilmektedir.
Lomov ve Verpoest [3] kompozit üretiminde kullanılan tekstil takviye kumaşlarının iç
geometrisini ve buna karşılık şekil alabilirliğini modellemeye yönelik bir yazılım
geliştirmişlerdir. Geliştirilen model, kompozit üretimi esnasında kumaşın reçine akışına karşı
gösterdiği direncin ve kompozit malzeme üretildikten sonra ürünün sergileyeceği mekanik
özelliklerin tahmin edilmesine de yöneliktir. Dokuma kumaşların şekil alabilirliğinin
modellenmesinde kalınlık yönünde kumaşın sıkıştırılması, iki eksenli germe ve kayma
germeleri ele alınmıştır.
Willems ve arkadaşları [4, 5], Lomov ve arkadaşları [6] farklı mimariye sahip tekstil dokuma
kumaşlarının şekil bozunumunu (tek ve iki eksenli çekme ve kayma deneyleri kullanarak) tam
alan optik ölçüm yöntemiyle ölçmüşlerdir. Araştırmacılar kumaşların şekil alabilirliğinin
değerlendirilmesinde tam alan ölçüm yönteminin, üç boyutlu şekil alabilirliği de ölçmek
suretiyle, klasik çekme ve kayma deneylerinin sonuçlarına oranla gerçek uygulamaya daha
yakın sonuçlar verdiğini ifade etmişlerdir.
Dokuma kumaşlardan farklı olarak birbiri içine geçmiş ilmeklerden oluşan örme kumaşların
şekillendirilebilme kabiliyeti dokuma kumaşlardan oldukça yüksektir. Dokuma kumaşlarda
şekillendirilebilmeyi etkileyen en önemli etken düzlem içi kesme kuvvetlerine gösterilen tepki
iken; örme kumaşlarda herhangi bir düzlem içi kuvvet uygulandığında ilmeklerin birbiri
üzerinden kolaylıkla kayması kumaşın üzerine konduğu katı cismin (kalıbın) şeklini almasını
kolaylaştırmaktadır. Örme kumaşların kompozit üretimi açısından şekil alabilirliğini
inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır. Örme kumaşların kompozit takviye kumaşı perspektifinden
şekil alabilirliğini inceleyen yayınların özeti aşağıda verilmektedir.
Savci, Curiskis ve Pailthorpe [7] cam ipliğinden farklı mimarilerde (tam-Milano, değişmeli
yarım-Milano, tam-hırka, Fransız çift pike, 1x1 ribana ve düz) üretilmiş atkılı örme
kumaşların çekme özelliklerini KESF test metoduyla ölçerken, şekillendirilebilme
özelliklerini ise modifiye edilmiş California bearing-ratio (CBR) test metoduyla ölçmüşlerdir.
Tam-Milano kumaş yapısının şekillendirilmesinde ribana ilmeklerden ziyade düz ilmeklerin
daha belirleyici rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Tam-Milano kumaş yapısındaki düz
ilmeklerin uzunluğunun artması ile birlikte şekillendirilebilme yükü ve enerjisi düşmüştür,
yani kumaş daha kolay şekil alabilir hale gelmiştir. Tam-Milano kumaş için örgü sırası
yönünde elde edilen KESF çekme verileri ile şekillendirilebilme verileri arasında yüksek
pozitif ilgileşim katsayıları (R2) edinilmiştir. Diğer kumaş mimarileri için de benzer sonuçlar
elde edilirken, en kolay şekillendirilen mimari tam-hırka olurken, en zor şekillendirilen
mimari Fransız çift pike olmuştur.
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Savci, Curiskis ve Pailthorpe [7] daha önce şekil alabilirliğini inceledikleri cam ipliği atkılı
örme kumaşlardan helikopter kapı cebi kompozit malzemesi üretmişlerdir [8, 9].
Araştırmacılar şekil alabilirliği etkileyen faktörleri; takviye kumaşının uzaya bilirliği, ortaya
çıkan nihai kompozit ürününün kalitesine bağlı olarak içerdiği hataların seviyesi ve takviye
kumaşının kompozit içerisindeki uzama dağılımı olarak sıralamışlardır. Şekil alabilirliğin
sadece CBR test metodundan elde edilen şekil değiştirme enerjisi ve kuvvet-uzama grafikleri
ile değerlendirilemeyeceği, kumaşın kalıp üzerindeki göreceli uzaysal yerleşiminin de önemli
olduğunun altı çizilmiştir.
Zhong ve Hu [10] dokuma kumaşlarda temel şekil bozunum biçiminin kayma olduğunu, örgü
kumaşlarda ise bunun gerilme olduğunu ve bu nedenle örgü kumaşların dokuma kumaşlardan
daha fazla şekil alabilir olduğunu ifade etmiştir. Aynı araştırmacılar cam ipliğinden 1x1
ribana, tam ribana, interlok, Milano, çift Milano, çift kat düz örgü kumaşlar üretmiş ve bu
kumaşların şekil alabilirliğini; elle kumaş üzerine çizilen ızgara hücrelerinin kumaş yarım
küre üzerine oturtulduğunda uğradıkları boyutsal değişim üzerinden test etmişlerdir. Bu yolla
her farklı örgü tipi için farklı alana sahip kesim taslakları oluşturmuşlardır. Örgü yapıları
arasında 1x1 ribana en çok şekil bozunumu performansını göstermiştir. Izgara hücrelerin alan
değişimi üzerinden bölgesel lif hacimsel oranı değişimi hakkında fikir yürütmüşlerdir. Ancak,
kumaşların yarım küre üzerine yerleşiminin ve ölçümlerin elle yapılması sonuçların
güvenilirliğini azaltmıştır.
Kompozit takviye (dokuma veya örme) kumaşlarının şekillendirile bilirliği kapsamında
yapılan literatür çalışmaları incelendiğinde optik yöntemle dokuma kumaşların üç boyutlu
şekil alabilirliğinin incelenmesi hususunda bir çalışmaya denk gelinmemiştir. Dokuma
kumaşların şekil alabilirliği genellikle düzlem içi kayma ve iki eksenli çekme deneyleri ile
anlaşılmaya çalışılmıştır. Hâlbuki dokuma kumaşın üç boyutlu bir kalıbın şeklini, katlanma,
kırışıklık ve yırtılma olmaksızın almasının benzeş bir deneyle tespit edilmesi daha sağlıklı
olacaktır. Bu çalışmada cam ipliğinden bez ayağı dokuma kumaşın yarım küre şekil
alabilirliği, tekstil laboratuvarlarında kumaş patlatma amacıyla kullanılan cihazda, kumaşı
patlatmadan, kumaşın şişme miktarı ölçülerek test edilmiştir. Literatürde bu cihazın bu amaçla
kullanıldığı bir çalışmaya denk gelinmemiştir. Kumaşın şekil alabilirliği tek bir parametre ile
kumaşın şişme miktarı ile değerlendirilmiştir. Girdi parametreleri olarak: yarım kürenin alanı,
kumaşı şişirme hızı ve tekrarlı şişirme sayısı esas alınmıştır. Bu çalışmada benimsenen girdi
parametrelerini inceleyen benzer bir çalışmaya da yine literatürde rastlanmamıştır.
MALZEME ve METODLAR
Bu çalışmada cam ipliğinden üretilmiş bez ayağı dokuma kumaşın yarı küresel üç boyutlu
şekil alabilirliği kumaş patlatma test cihazında ölçülmüştür. İlgili kumaşın teknik özellikleri
Çizelge 1’de verilirken, kumaşın fotoğrafı Şekil 1’de verilmektedir. Çizelge 2’de deneysel
çalışma planı ekseninde kumaşın şekil alabilirliği üzerine etkisi incelenen değişkenler ve bu
değişkenlerin seviyeleri verilmektedir.
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Çizelge 1. Bez ayağı cam iplik dokuma kumaşın teknik özellikleri
Özellik

Değer

Cam tipi

E-camı

Doku tipi

Bez ayağı

Kumaş eni, mm

1000

Reçine bağlayıcısı

Silane

Alansal yoğunluk, g/m2

135

Çözgü sıklığı, uç/cm

10

Atkı sıklığı, uç/cm

10

Çözgü iplik numarası, Tex 66
Atkı iplik numarası, Tex

66

Şekil 1. Bez ayağı cam iplik dokuma kumaşın yakından çekilmiş fotoğrafları
Çizelge 2. Deneysel çalışma planı

880

Değişkenler

Seviyeleri

Kubbe alanı, cm2

10 ve 50

Basınç artış hızı, kPa/s

5 ve 20

Test döngü sayısı

1, 2, 3, 4, 5

Maksimum basınç, kPa

50

Halka çene basıncı, kPa

300
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Kumaşın şekil alabilme kabiliyeti Gaziantep Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü,
kumaş laboratuvarında bulunan James H. Heal TruBurst² marka kumaş patlatma mukavemeti
test cihazı kullanılarak ölçülmüştür (Şekil 2). Cihaz 10 bar hava basıncına kadar
çalışabilmektedir. Cihazın amacı tekstil kumaşlarının patlatma mukavemetini ölçmektir.
Halka çene (Şekil 2-b) üzerine düz bir şekilde yerleştirilen kumaş, sert plastikten imal edilmiş
kubbenin aşağı inmesiyle halka çene yüzeyi boyunca sıkıştırılmaktadır. Test başlatıldığında
kauçuk diyaframın altındaki hava belirlenen basınç artış hızında basınçlandırılarak diyafram
ile birlikte test kumaşının yarı küre formunda şişmesini sağlamaktadır. Cihaz aynı anda
basıncı (kPa), şişme miktarını (mm) ve zamanı (saniye) ölçmektedir. Bu çalışmada, cihaz
patlatma modunda değil, hızlı yorulma modunda çalıştırılmıştır. Maksimum basınç 50 kPa
olarak ayarlanmıştır. Dolayısıyla cihaz belirlenen basınç artış hızına bağlı olarak (2 veya 20
kPa/s basınç artış hızıyla) 50 kPa basınca ulaşmakta ve bu noktada bekleme yapmadan aynı
anda sıfır hava basıncına inmektedir. Cihaz sıfır basınca indikten sonra da bekleme yapmadan
ayarlanan basınç artış hızıyla (2 veya 20 kPa/s) maksimum basınca doğru yeniden
yükselmektedir. Her bir döngü 5 defa tekrarlanacak şekilde ayarlanmıştır. Her maksimum (50
kPa) basınca çıkıldığında ölçülen şişme miktarı kayıt altına alınmaktadır. Milimetre cinsinden
ölçülen şişme miktarı kumaşın şekil alabilirliğinin bir ölçüsü kabul edilmiştir. Şekil 3’te test
esnasında çekilmiş resimler verilmektedir. Deney sonuçlarının görsel grafiklerinin
çizilmesinde ve detaylı istatistiksel analizlerinin yapılmasında JMP® 14 istatistiksel analiz
paket programının deneme sürümü kullanılmıştır.

a
b
Şekil 2. TruBurst² kumaş patlatma mukavemeti test cihazının ana parçalarının
(a) ve kubbe bileşenlerinin (b) tanıtımı

a
b
c
Şekil 3. TruBurst² cihazında yapılan testler esnasında çekilen fotoğraflar (a: 10 cm2 kubbe
alanı, b: 50 cm2 kubbe alanı, c: test edilmiş kumaş numunesi)
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Şişme miktarı, mm

SAYISAL SONUÇLAR
Kubbe Alanının Kumaşın Şekil Alabilirliği Üzerine Etkisi
Şekil 4 ve Çizelge 3 kubbe alanının kumaşın şekil alabilirliği (şişme miktarı) üzerine etkisini
göstermektedir. Beklenildiği üzere kubbe alanının artması ile birlikte kumaşın şekil alabilirliği
istatistiki olarak önemli seviyede artmıştır.

Şekil 4. Kubbe alanının kumaşın şişme miktarı (mm) üzerine etkisi
Not: Yeşil renkteki elmasların alt ve üst köşeleri arasındaki mesafe, elmasın ait olduğu kubbe alanı seviyesinde ölçülen şişme
değerlerinin % 95’lik güven seviyesinde güven aralığını temsil etmektedir. Sağ taraftaki sütunda her bir kubbe alanı
seviyesinde ölçülen şişme miktarlarının ortalaması için bir adet karşılaştırma dairesi verilmektedir. Şişme miktarı
ortalamaları farklı olan kubbe alanlarını temsil edilen karşılaştırma daireleri ya kesişmemekte ya da hafifçe kesişmektedir.
Varyasyonun sayısal bir ifadesi olan kırmızı kutuların yüksekliği, çeyrekler arası aralık olarak da ifade edilmektedir.

Çizelge 3. Kubbe alanının kumaşın şişme miktarı (mm) üzerine etkisi
Kubbe alanı, cm2
50
10

A
B

n

Ort.

SS

AL

ÜL

130

7.50

0.50

7.42

7.59

130

1.04

0.15

1.02

1.07

p-değeri
< 0.0001

Not: Aynı büyük harfle birleştirilmeyen kubbe alanı seviyeleri birbirinden istatistiki olarak (α = 0.05) önemli seviyede
farklıdır. n: toplam ölçüm sayısı, Ort. : ortalama, SS: standart sapma, AL: alt limit, ÜL: üst limit. Alt ve üst limitler % 95’lik
güven seviyesine göre tesis edilmiştir. p-değeri çift taraflı hipotez kurulumuna göre hesaplanmıştır. Önem seviyesi (α) 0.05
olarak alınmıştır. 0.05’den daha küçük olan p-değerleri istatistiki olarak önemli bir farkın ifadesi olup kırmızı renge
boyanmıştır.

Şekil 5 ve 6 sırasıyla 10 cm2 ve 50 cm2 kubbe alanlarında yapılan şişme miktarı ölçümlerinin
dağılımını göstermektedir. Bu dağılımların normal olup olmadığının analizi yapıldığında 10
cm2 kubbe alanında yapılan ölçümlerin normal olmayan bir dağılım karakteristiği sergilediği
gözlemlenirken (p-değeri < 0.0001), 50 cm2 kubbe alanında yapılan ölçümlerin normal bir
dağılım karakteristiği (p-değeri = 0.4248) sergilediği tespit edilmiştir. Kubbe alanının artması
ile birlikte kumaş şişme zorlanmasına daha tutarlı (istikrarlı) bir tepki göstermekte ve
dolayısıyla ölçülen şişme miktarları da normal bir dağılım sergilemektedir.
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Şekil 5. 10 cm2 kubbe alanında yapılan şişme miktarı ölçümlerinin dağılımı

22%

Probability

0,20

18%
15%

0,15

12%

0,10

13%

8%

0,05
1%

6,0

2%

5%

3%

6,5

2%

7,0

7,5

8,0

8,5

Şekil 6. 50 cm2 kubbe alanında yapılan şişme miktarı ölçümlerinin dağılımı
Basınç Artış Hızının Kumaşın Şekil Alabilirliği Üzerine Etkisi
Şekil 7 ve Çizelge 4 basınç artış hızının şişme miktarına etkisini göstermektedir. Kumaş
düşük basınç artış hızıyla yarım küre formunu aldığında şişme miktarı daha fazla olmaktadır.
Bir başka deyişle düşük şekil alma hızlarında kumaş daha fazla şekil bozunumuna
uğratılabilmektedir. Şişme hızı düşük olduğunda kumaş şekil alabilme noktasında daha fazla
zamana sahip olmakta, kendini bu değişime ayak uydurma açısından daha fazla zamana sahip
olarak ipliklerin kayma deformasyonu daha rahat olmakta ve iplikler kayma deformasyonu
toleranslarını daha iyi kullanabilmektedirler. Ancak bu çalışma kapsamında seçilen basınç
artış hızı seviyeleri, şişme miktarları açısından karşılaştırıldıklarında, aralarında istatistiki
olarak bir fark gözlemlenmemiştir (α = 0.05). Basınç artış hızının 20 kPa/s değerinden daha
yüksek seviyelere çıkması durumunda aradaki farkın anlamlı olması beklenmektedir.
Dolayısıyla kumaşın şekil alabilirliğini arttırmak için düşük şişirme hızlarının seçilmesi
gerektiği sonucu buradan rahatlıkla çıkarılabilmektedir.
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İnce
9

Şişme miktarı, mm

8
7
6
5
4
3
2
1
2

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

20

Basınç artış hızı, kPa/s

Şekil 7. Basınç artış hızının kumaşın şişme miktarı üzerine etkisi
Çizelge 4. Basınç artış hızının kumaşın şişme miktarı üzerine etkisi
Basınç artış hızı, kPa/s

n

Ort.

SS

AL

ÜL

2

A

130

4.40

3.26

3.83

4.96

20

A

130

4.15

3.26

3.59

4.72

p-değeri
0.5472

Döngü Sayısının Kumaşın Şekil Alabilirliği Üzerine Etkisi
Şekil 8 ve Çizelge 5 döngü sayısının kumaşın şişme miktarı üzerine olan etkisini
göstermektedir. Döngü sayısının artması ile birlikte kumaşın şişme miktarında bir artış
gözlemlenmiştir. Dolayısıyla her bir sonraki döngüde kumaş bir önceki döngüye nazaran daha
fazla şekil değişimine uğramıştır. Cam ipliğinin esnek olmayan yapısı her döngü sonunda
kumaşın tam olarak eski haline dönmesine engel olmuş ve bunun sonucunda kumaş üzerinde
oluşan kalıcı şekil bozunumları takip eden döngülerde daha fazla şişkinlik oluşmasına neden
olmuştur. Buradan çıkarabilecek sonuç: kumaşın üç boyutlu şekil alabilirliğinin arttırılmasına
(yani üç boyutlu kalıba daha iyi yatmasını sağlamaya) yönelik olarak, kalıba yatırma
işleminin birden fazla kez tekrarlanması faydalı bir pratik olarak önerilebilir.
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Şekil 8. Döngü sayısının kumaşın şişme miktarı üzerine etkisi
Çizelge 5. Döngü sayısının kumaşın şişme miktarı üzerine etkisi
Döngü sayısı

n

Ort.

SS

AL

ÜL

5

A 52

4.46

3.40

3.51

5.41

4

A 52

4.40

3.36

3.47

5.34

3

A 52

4.32

3.32

3.39

5.24

2

A 52

4.22

3.26

3.32

5.14

1

A 52

3.97

3.03

3.13

4.81

p-değeri

0.9504

SONUÇLAR
Kompozit takviye kumaşlarının karmaşık şekilli, çift eğrili ve üç boyutlu kalıplara
kırışmadan, katlanmadan, yırtılmadan yatması hem müteakip kompozit üretiminin sorunsuz
gerçekleştirilmesi, hem de üretilen nihai ürünün kalitesi ve tek düze mekanik özelliklere sahip
olması açısından önemlidir. Kompozit takviye kumaşlarının şekil alabilirliğini inceleme adına
literatürde çok farklı yöntemler kullanılmıştır. Klasik tek ve çift eksenli germe testi, kayma
germe testi, fotoğraf çerçevesi testi, yer tekstillerine uygulanan California dayanma testi
bunlara örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada cam ipliğinden dokunmuş bez ayağı düz
dokuma kumaşın yarım küre (3D) şekil alabilirliği kumaş patlatma mukavemeti test cihazında
kumaşı patlatmadan maksimum 50 kPa basınca kadar şişirmek suretiyle elde edilen şişme
miktarları üzerinden ele alınmıştır.
Bez ayağı cam iplik dokuma kumaşın şekil alabilirliğini etkileyen faktörler olarak kubbe alanı
(10 ve 50 cm2), basınç artış hızı (2 ve 20 kPa/s) ve döngü sayısı (toplamda 5 döngü) hesaba
katılmıştır. Kumaşlar 50 kPa maksimum basınca 2 veya 20 kPa/s basınç hızında şişirilmiş ve
maksimum basınçta bekleme yapmaksızın derhal sıfır basınca indirilmişlerdir. Her 50 kPa
maksimum basınca ulaşıldığında ölçülen yarım küre yüksekliği (mm biriminden şişme
miktarı) kumaşın şekil alabilirliğinin bir ölçüsü kabul edilmiştir.
50 cm2’lik kubbe alanında kumaşlar 10 cm2’lik kubbe alanına nazaran daha fazla şişme
sergilemişlerdir. Alanın artması ile birlikte kumaş daha fazla genişleme imkânı bulmuştur. 50
cm2‘lik kubbe alanında ölçülen şişme miktarları normal bir dağılım sergilerken, 10 cm2’lik
kubbe alanında yapılan ölçümler normal bir dağılım sergilememişlerdir. Bu sonuç geniş
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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kubbe alanında kumaşın basınç artışına daha istikrarlı cevap verdiği şeklinde yorumlanmıştır.
Yüksek basınç artış hızında kumaş daha az şişme sergilemişlerdir. Dolayısıyla kumaşın kalıba
daha iyi oturmasını sağlamak adına basınç artış hızı yüksek seçilmemelidir. Düşük basınç
artış hızlarında kumaş kalıba uyum sağlama ve kalıba uygun olarak şekil evrimi geçirme
adına daha fazla zaman bularak daha fazla deforme olabilmektedir. Döngü sayısının artması
ile birlikte kumaş şişme miktarı artış göstermiştir. Bu sonuç takviye kumaşının kalıba tam
olarak oturmasını sağlamak için kumaşın kalıba yatırma işleminin birden fazla tekrarlı olarak
yapılmasını gerektiğini göstermiştir. Elde edilen bu bulgular karmaşık şekilli kompozit
malzeme üreten üreticiler için faydalı pratik bilgiler içerirken, kompozit takviye kumaşlarının
üç boyutlu şekil alabilirliğinin incelenmesinde kumaş patlatma test cihazının test zamanından
ve maliyetinden tasarruf sağlanarak, tek bir değer (şişme miktarı) üzerinden
kullanılabileceğini göstermiştir.
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HASARLI KONİK KİRİŞLERİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZLERİ İÇİN
BİR SONLU ELEMAN MODELİ
Volkan Kâhya, Sevgi Dilara Güneş ve Sebahat Karaca
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
ABSTRACT
In this study, a finite element model with two nodes and four degrees of freedom per node
(horizontal and vertical translations, rotation and curvature) is presented for free vibration
analysis of damaged tapered beams. By considering the beam equations based on BernoulliEuler theory, the equations of motion in weak form are derived and finite element matrices
(mass and stiffness) are obtained via Galerkin technique. In the finite element formulation,
linear polynomials for extensional vibrations and fifth order Hermitian polynomials for
bending vibrations are chosen. For defining the damage, the stiffness matrices of the related
elements are multiplied by the damage severity coefficient, a positive real number smaller
than one. The accuracy of the proposed element is shown by comparison with the studies in
the literature. Some numerical results are presented in order to show the success of curvature
in finding damage (crack) positions.
Keywords: Tapered beam; Damage; Finite element method; Free vibration
ÖZET
Bu çalışmada, hasarlı konik kirişlerin serbest titreşim analizleri için iki düğüm noktalı ve her
bir düğüm noktasında dörder serbestliği (yatay ve düşey ötelenme, dönme ve eğrilik) olan bir
sonlu eleman modeli sunulmuştur. Bernoulli-Euler teorisine dayalı kiriş denklemleri göz
önüne alınarak zayıf formda hareket denklemleri türetilmiş ve buradan Galerkin tekniği ile
sonlu eleman matrisleri (kütle ve rijitlik) elde edilmiştir. Sonlu eleman formülasyonunda,
uzama titreşimleri için doğrusal, eğilme titreşimleri için ise beşinci dereceden Hermit
polinomları seçilmiştir. Hasarın tanımlanması için, hasarlı bölgedeki elemanlara ait rijitlik
matrisleri, birden küçük pozitif bir reel sayı olan hasar şiddeti katsayısı çarpılmıştır. Önerilen
elemanın doğruluğu, literatürdeki çalışmalarla karşılaştırmalar yapılarak gösterilmiştir.
Özellikle eğriliğin hasar (çatlak) konumlarını bulmadaki başarısını göstermek amacıyla bazı
sayısal sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Konik kiriş; Hasar; Sonlu elemanlar yöntemi; Serbest titreşim
GİRİŞ
Değişken kesitli kirişler, yüksek katlı binalar, köprüler, makine elemanları, gemiler ve uçaklar
gibi farklı mühendislik yapılarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüz yapılarında
güvenlik ve estetik açıdan en üst seviyeye en az maliyetle ulaşılmak istenildiğinden yapıdaki
fazla malzemenin en aza indirilmesi ihtiyacı, birçok yapı elemanının değişken kesitli olarak
yapılmasını gerektirmektedir.
Literatürde değişken kesitli kirişlerin serbest titreşimleri ile ilgili çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Değişken kesitli kirişlerde titreşim problemini tanımlayan kısmi diferansiyel
denklemlerin kapalı formda çözümlerini bulmak çoğu zaman son derece zordur. Bu sebeple,
887

Kâhya, Güneş ve Karaca

değişken kesitli kirişlerin serbest titreşim özelliklerini elde etmek amacıyla çeşitli analitik [1–
3] ve sayısal [4–8] çözüm yöntemleri kullanılmıştır.
Kirişler, çatlak tipi hasarların sıklıkla görüldüğü taşıyıcı elemanlardır. Yapıda hasar, rijitlik
kaybına sebep olmakta ve dolayısıyla sistemin genel davranışını önemli ölçüde
etkilemektedir. Bu sebeple yapısal hasarların tespiti ve bunlara karşı gerekli önlemlerin
alınması, can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için önemlidir. Yapısal hasarların
tespitinde çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte, uygulama kolaylığı ve diğerlerine göre
daha ekonomik olmaları sebebiyle titreşim verilerine (doğal frekanslar, mod şekilleri ve
türevleri, sönüm) dayalı hasar tespiti son yıllarda oldukça cazip hale gelmiştir [9–14].
Özelikle mod şekli eğriliği, rijitlik değişimlerine karşı son derece hassas olduğundan hasarın
yerini tespitte son derece etkili bir araçtır [15–17]. Ancak, bu yöntemlerin verimli bir şekilde
kullanılabilmesi için hasar etkisiyle kirişin dinamik davranışının nasıl değiştiğinin detaylı bir
şekilde incelenmesi gerekmektedir. Literatürde, değişken kesitli kirişlerde hasar sebebiyle
serbest titreşim davranışında meydana gelen değişimlerin ele alındığı çalışma sayısı oldukça
sınırlıdır [18–23].
Bu çalışmada, birden fazla hasar (enine çatlak) içeren değişken kesitli elastik kirişlerin serbest
titreşim analizleri için bir sonlu eleman modeli önerilmiştir. Modelde, iki düğüm noktası ve
her düğüm noktasında dört serbestlik derecesi (yatay ve düşey yer değiştirmeler, kesit
dönmesi, eğrilik) bulunmaktadır. Hareket denklemleri zayıf formda yazılarak, Galerkin
yöntemi yardımıyla eleman kütle ve rijitlik matrisleri elde edilmiştir. Hasarın
tanımlanmasında, çatlağın olduğu eleman veya elemanlarda rijitlik azaltılmıştır. Önerilen
modelin doğrulanması için literatürdeki çalışmalarla ve üç boyutlu ANSYS® [24] sonlu
eleman analizleriyle karşılaştırmalar yapılmıştır. Önerilen model, eğriliği bağımsız bir
değişken olarak dikkate alması sebebiyle, açıklık boyunca çizilen eğrilik mod şekilleri (modal
eğrilik) yardımıyla hasar yerlerinin kolayca tespit edilmesini sağlamaktadır.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Problemin Tanımı ve Hareket Denklemleri
Çalışmada göz önüne alınan kirişin geometrisi Şekil 1’de gösterilmiştir. Kiriş kesitinin
uzunluk boyunca doğrusal değiştiği kabul edilmiştir. Kiriş, homojen, izotrop elastik
malzemeden yapılmıştır. Kiriş genişliği ve yüksekliği x koordinatının fonksiyonları olarak
aşağıdaki gibi tanımlıdır:

x
x
b( x)  b1  (b2  b1 ) , h( x)  h1  (h2  h1 )
L
L

(1)

Burada 1 ve 2 indisleri, ilgili değerlerin sırasıyla kirişin sol ve sağ ucuna ait olduğunu
göstermektedir. Bernoulli-Euler kiriş teorisine göre, göz önüne alınan kirişin boyuna ve enine
titreşimleri için hareket denklemleri sırasıyla
 
u ( x, t ) 
 2 u ( x, t )
0
 EA( x)
   A( x)
x 
x 
t 2

(2)

2 
 2 w( x, t ) 
 2 w( x, t )
EI
(
x
)
A
(
x
)


0


x 2 
x 2 
t 2

(3)

olarak verilmektedir. Burada, E elastisite modülü,  kütle yoğunluğu, A(x) ve I(x) sırasıyla
kirişin kesit alanı ve atalet momentidir. u(x, t) ve w(x, t), sırasıyla x ve y doğrultularındaki yer
değiştirme bileşenlerini ve t zamanı göstermektedir.
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Şekil 1. Değişken kesitli kirişin geometrisi ve koordinat eksenleri
(2) denklemi (x) ile, (3) denklemi (x) ile çarpılıp elde edilen ifadelerin kiriş uzunluğu
boyunca integrali alınırsa



L

0

 ( x)

L
 
u ( x, t ) 
 2 u ( x, t )
EA
(
x
)
dx
(
x
)
A
(
x
)
dx  0





0
x 
x 
t 2

L
2 
 2 w( x, t ) 
 2 w( x, t )
0  ( x) x 2  EI ( x) x 2  dx  0  ( x)  A( x) t 2 dx  0
L

(4)
(5)

elde edilir. Burada (x) ve (x) interpolasyon fonksiyonları olup ileride tanımlanacaklardır.
(4) eşitliğinin ilk terimine bir kez, (5) eşitliğinin ilk terimine iki kez kısmi integrasyon
uygulanırsa



L

EA( x)

0

L
 ( x) u ( x, t )
 2 u ( x, t )
dx    A( x) ( x)
dx
0
x
x
t 2

u ( x, t )
  ( x) EA( x)
x 0

L



L

0

EI ( x)

L
 2 ( x)  2 w( x, t )
 2 w( x, t )
dx


A
(
x
)

(
x
)
dx
0
x 2
x 2
t 2
L

L

 2 w( x, t )
 ( x)
 3 w( x, t )
  ( x) EI ( x)

EI
(
x
)
x 2 0
x
x 3 0

(6)

(7)

şeklinde zayıf formda hareket denklemleri elde edilir. Bu eşitliklerin sağ tarafındaki terimler,
geometrik ve mekanik sınır şartlarını göstermektedir.
Sonlu Eleman Modeli

Çalışmada, Şekil 2’de görülen iki düğüm noktalı ve her düğüm noktasında dörder serbestliği
olan sonlu eleman modeli önerilmiştir Eleman düğüm noktası yer değiştirme vektörü
u   u1

u2

w1

w2

w3

w4

w5

w6 

T

(8)

şeklindedir. Bu elemanda, her bir düğüm noktasında bilinmeyenler; uzama, çökme dönme ve
eğrilik olarak göz önüne alınmıştır. (6) ve (7) denklemlerinin çözümü için u(x,t) ve w(x,t) yer
değiştirmeleri aşağıdaki gibi kabul edilmiştir:
21. Ulusal Mekanik Kongresi

889

Kâhya, Güneş ve Karaca

Şekil 2. 8-serbestlik dereceli sonlu eleman modeli
Sayısal çözüm için yer değiştirmeler aşağıdaki gibi seçilsin:
u ( x, t )  a0  a1 x,
w( x, t )  b0  b1 x  b2 x 2  b3 x 3  b4 x 4  b5 x 5

(9)

Burada görülen ai ve bj katsayılarının elde edilmesi için
u (0, t )  u1 , u (l , t )  u2 , w(0, t )  w1 , w(l , t )  w2 ,
w(0, t )  w3 , w(l , t )  w4 , w(0, t )  w5 , w(l , t )  w6

(10)

olduğu göz önüne alınır ve (10) ifadelerinin (11)’de yazılması ve gerekli işlemlerin yapılırsa
2

6

i 1

i 1

u ( x, t )   i ( x)ui (t ), w( x, t )   i ( x) wi (t )

(11)

şeklinde yer değiştirme fonksiyonları elde edilir. Bu ifadelerde şekil (veya interpolasyon)
fonksiyonları

1  1   ,  2   ,  1  1  10 3  15 4  6 5 ,  2  10 3  15 4  6 5 ,
 3  l (  6 3  8 4  3 5 ),  4  l (4 3  7 4  3 5 ),

(12)

 5  (l 2 / 2)( 2  3 3  3 4   5 ),  6  (l 2 / 2)( 3  2 4   5 )
olarak elde edilmiştir. Burada  = x / l olup l eleman uzunluğudur. (11) ve (12) ifadeleri, (6)
ve (7) ifadelerinde yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa aşağıdaki matris denklem elde
edilir:
  ku  0
mu

(13)

Burada m ve k sırasıyla eleman kütle ve rijitlik matrisleri olup
m u
m =  22
 0

k u22
0 
k
=
,


m 6w6 
 0

0 

k 6w6 

(14)

şeklinde tanımlıdır. Burada, mu, mw, ku ve kw alt matrislerinin elemanları
l

l

0

0

miju    A( x)i ( x) j ( x)dx (i, j  1, 2), mijw    A( x) i ( x) j ( x)dx (i, j  1, 6),
l

l

k  E  A( x)i( x) j ( x)dx (i, j  1, 2), k  E  I ( x) i( x) j ( x)dx (i, j  1, 6)
u
ij

0

w
ij

0

şeklinde tanımlıdır.
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Hasarlı Kirişin Serbest Titreşimleri
Hasar, kirişte yerel rijitlik kaybına sebep olur. Buradan hareketle çalışmada, hasarın olduğu
elemanlarda rijitlik matrisi, hasar şiddeti katsayısı denilen ve [0,1] aralığında değişen bir sayı
ile çarpılarak azaltılmıştır. Buna göre hasarlı kiriş elemanı için rijitlik matrisi

k D   kU , 0    1

(16)

şeklinde tanımlanır. Burada D ve U indisleri sırasıyla hasarlı ve hasarsız durumları ifade
etmektedir. İfadede görülen β, hasar şiddeti (derecesi) katsayısı olup, β = 1 hasarsız duruma, β
= 0 ise tam kırılma (göçme) durumuna karşılık gelmektedir. Çalışmada, hasar sebebiyle
kirişin kütle matrisinde herhangi değişim meydana gelmediği kabul edilmektedir.
Değişken kesitli kiriş için global hareket denklemi

  KU  0
MU

(17)

şeklindedir. Burada, M = m ve K = k sırasıyla sistem kütle ve rijitlik matrisleri, U
bilinmeyen yer değiştirme vektörüdür. (17) denkleminin çözümü U = U0eit şeklinde kabul
edilirse, gerekli düzenlemelerden sonra aşağıdaki standart öz değer problemi elde edilir:

K   M  U
2

0

0

(18)

Burada,  kirişin doğal frekanslarını ve U0 ise mod şekillerini göstermektedir. (18) eşitliğinin
sıfırdan farklı çözümlerinin olabilmesi için

det  K   2 M   0

(19)

sağlanmalıdır. Buradan elde edilecek denklemin sıfırdan farklı kökleri, kirişin doğal
frekanslarına karşılık gelmektedir. Her bir doğal frekans, (18) ifadesinde yerine konularak öz
vektörler (mod şekilleri) elde edilir.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde, değişken kesitli kirişlerin çeşitli hasar senaryoları altında doğal frekansları, mod
şekilleri ve ilgili türevlerinin (modal eğim, modal eğrilik) değişimleri koniklik, hasar şiddeti
ve yerine bağlı olarak incelenmiştir. Sayısal sonuçlar, Fortran dilinde yazılan bir program ile
elde edilmiştir. Programda, kütle ve rijitlik matrislerinin elemanları, (15) ifadelerine sekiz
noktalı Gauss integrasyonu uygulanarak elde edilmiştir. Şekil 3’te, tek hasarlı konik bir kirişin
geometrisi ve koordinat eksenleri görülmektedir. Kiriş malzemesi için elastisite modülü E =
210 GPa, Poisson oranı  = 0,3 ve yoğunluk  = 7800 kg/m3 tür. Kirişin geometrik özellikleri
ise, aksi belirtilmedikçe, L = 0,6m, b1 = b2 = 0,02 m, h1 = 0,02 m ve h2 = 0,005 m dir.

Şekil 3. Hasarlı konik kirişin geometrisi ve koordinat eksenleri
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Çizelge 1. İki ucu ankastre hasarlı konik kiriş için sonlu eleman yakınsama analizi sonuçları
Tek çatlak (xc / L = 0,5)
İki çatlak (xc1 / L = 0,5, xc2 / L = 0,1)
N
1
2
3
1
2
3
10 16,08715 46,17496 84,94863 15,25170 45,79521 84,00482
20 16,29459 45,48831 86,42339 15,75869 45,19249 86,33047
30 16,36193 45,31289 87,11384 15,96896 45,05124 87,07434
40 16,39383 45,24830 87,45568 16,08521 45,02217 87,42355
50 16,41224 45,21839 87,65404 16,15833 45,02115 87,62375
60 16,42417 45,20245 87,78220 16,20860 45,02829 87,75320
80 16,43866 45,18727 87,93676 16,27316 45,04682 87,91042
100 16,44712 45,18080 88,02607 16,31285 45,06342 88,00233

Şekil 4. Değişken kesitli konsol kirişin Şekil 5. Değişken kesitli konsol kirişin
boyutsuz ilk üç doğal frekansının koniklik boyutsuz ilk üç doğal frekansının koniklik
oranıyla değişimi (L/h1 = 15, b = h = )
oranıyla değişimi (L/h1 = 15, b =1, h = )
Sonlu eleman analizlerinde yeter doğrulukta sonuçlar elde edebilmek için önce ağ yakınsama
analizleri yapılmıştır. Çizelge 1’de, tek ve iki çatlak içeren iki ucu ankastre kirişin boyutsuz
ilk üç doğal frekansının eleman sayısıyla değişimi sunulmuştur. Burada, b = b2 / b1 ve
h = h2 / h1 koniklik oranları ifade edilmektedir. Göz önüne alınan kirişte, L/h1 = 15, b = h =
0,5 olarak kabul edilmiştir. Sonuçlar i  i L2  A1 / EI1 şeklinde boyutsuz olarak verilmiştir.
Hasar şiddeti katsayısı her iki hasar senaryosu için  = 0,5 olarak alınmıştır. Görüldüğü üzere,
eleman sayısı arttıkça boyutsuz doğal frekanslar hızla azalmakta ve sabit bir değere
yakınsamaktadır. Buna göre, sayısal sonuçların bulunması için gerçekleştirilecek analizlerde
N = 80 eleman kullanmanın yeterli olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Şekil 4 ve 5’te, değişken kesitli, hasarsız konsol kirişin ilk üç boyutsuz doğal frekansının
koniklik oranı ile değişimi verilmiştir. Boyutsuz doğal frekanslar i  i L2  A1 / EI1
şeklindedir. Şekil 4’te yüksekliği değişken, genişliği sabit kiriş; Şekil 5’te ise hem yüksekliği
hem de genişliği değişken kiriş göz önüne alınmıştır. Koniklik oranının  = 1 olması, üniform
kesitli kiriş haline karşılık gelmektedir. Şekillerden görüleceği üzere, çalışmada önerilen
sonlu eleman ile elde edilen sonuçlar, Hsu ve diğ. [2] tarafından verilen analitik sonuçlarla
çok iyi örtüşmektedir.
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Çizelge 2. Değişken kesitli konsol kirişin hasarsız ve hasarlı durumda ilk dört doğal
frekansının (Hz) deneysel ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılması
f1
f2
f3
f4
Durum
Yöntem
Hasarsız
Bu çalışma
47,2012 336,7236 979,4030 1937,340
Deneysel [21] 46,625 336,030 992,345 1866,505
47,1627 336,5600 978,2749 1937,011
Tek çatlaklı Bu çalışma
Deneysel [21] 46,600 336,015 992,040 1865,475
47,0346 334,6442 977,8495 1927,371
İki çatlaklı Bu çalışma
Deneysel [21] 46,505 335,000 990,850 1862,900
Çizelge 3. Değişken kesitli konsol kirişin ilk beş doğal frekansının (Hz) ANSYS®
sonuçlarıyla karşılaştırılması
di / h1
Yöntem
f1
f2
f3
f4
f5
Hasarsız Bu çalışma 55,3663 214,5786 514,1293 958,0858 1548,351
ANSYS® 55,3371 214,1357 511,7005 950,0612 1528,468
Tek çatlak, xc / L = 0,1
0,15
Bu çalışma 54,8769 213,3584 512,8516 957,5848 1548,312
ANSYS® 55,0031 213,2607 510,7032 949,5886 1528,449
0,30
Bu çalışma 53,9080 211,0396 510,4797 956,6573 1548,240
ANSYS® 53,7684 210,1802 507,3006 947,9342 1528,402
0,50
Bu çalışma 50,2012 203,2271 502,9858 953,7341 1547,963
ANSYS® 49,8543 201,7011 498,5692 943,6033 1528,047
İki çatlak, xc1 / L = 0,1, xc2 / L = 0,3
0,15
Bu çalışma 54,4172 213,3577 510,2291 950,1183 1544,657
ANSYS® 54,0897 211,0134 503,6495 934,1835 1508,401
0,30
Bu çalışma 52,4313 211,0292 501,3734 932,6731 1536,842
ANSYS® 51,6389 207,7436 493,2627 913,9643 1498,408
0,50
Bu çalışma 44,0536 202,5796 455,7454 863,7425 1508,885
ANSYS® 43,9644 198,2299 453,7426 852,7938 1469,038
Üç çatlak, xc1 / L = 0,1, xc2 / L = 0,3, xc3 / L = 0,5
0,15
Bu çalışma 54,0626 211,3418 507,6169 944,8394 1527,701
ANSYS® 53,7419 209,5299 501,2385 930,2806 1495,596
0,30
Bu çalışma 51,0552 202,5744 492,5681 908,5262 1474,857
ANSYS® 50,2487 200,4695 484,1233 893,3722 1441,773
0,50
Bu çalışma 33,0813 141,2448 438,6071 768,3908 1312,761
ANSYS® 37,8306 157,0905 434,6491 718,5286 1289,336
Çizelge 2’de, değişken kesitli konsol kirişin hasarsız ve farklı hasar durumları için bu
çalışmadan elde edilen ilk dört doğal frekansı, Zhang ve Yan [21] tarafından deneysel olarak
elde edilenlerle karşılaştırılmıştır. Burada göz önüne alınan kiriş için geometrik özellikler: L =
130 mm, b1 = 12 mm, b2 = 22 mm, h1 = h2 = 1,8 mm dir. Kirişte çatlağın genişlik boyunca
olduğu kabul edilmiştir. Tek çatlak için xc1/L = 0,32 ve d / b = 0,10, iki çatlak için ise xci/L =
0,03 ve 0,5 ve di / b = 0,10 ve 0,25 (i = 1,2) olarak alınmıştır. Görüldüğü üzere, bu çalışmada
önerilen yöntem ile deneysel ölçümlerden elde edilen sonuçlar çok iyi bir uyum içerisindedir.
Değişken kesitli konsol kirişin hasarsız ve çeşitli hasar durumları çalışmada önerilen sonlu
eleman ve ANSYS® programıyla elde edilen ilk beş doğal frekansı (Hz) Çizelge 3’te
sunulmuştur. ANSYS® modellemesi için SOLID186 katı elemanı kullanılmıştır. Hasarlı
durum için ANSYS® ortamında modellenen örnek konik kiriş ve çatlak bölgesi detayı Şekil
6’da görülmektedir. Çizelgeden de görüleceği üzere çalışmanın sonuçları, ANSYS® 3
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boyutlu sonlu eleman analiz sonuçlarıyla iyi bir uyum göstermektedir. Yüksek modlarda
değerler biraz uzaklaşsa da bu, kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.
Şekil 7’de, önceki paragrafta ele alınan konsol kirişlere ait ilk üç mod şekli ve modal eğrilik
değişimleri görülmektedir. Kirişte tek ve iki hasar olması durumu için grafikler verilmiştir.
Tüm hasar durumları için hasar şiddeti katsayısı  = 0,95 olarak göz önüne alınmıştır. Hasar
yerleri, tek çatlaklı durumda xc / L = 0,1’de, iki çatlaklı durumda ise xc1 / L = 0,1 ve xc2 / L =
0,3’tedir. Çatlaklı kesitte meydana gelen rijitlik değişiminden dolayı mod şekli eğrilerinde
çatlaklı kesitlere karşılık gelen noktalarda eğimde süreksizlikler görülür. Burada göz önüne
alınan çatlaklar son derece sığ olduğundan, mod şekil eğrilerinde bu eğim süreksizliği
gözlenememektedir. Belki daha yüksek modlar için bu süreksizliği görmek mümkün
olabilecektir, ancak yüksek modların doğruluğu ilk birkaç moda göre daha düşüktür. Bununla
beraber, modal eğrilik değişimleri incelendiğinde, tüm durumlarda hasarlı kesitlere karşılık
gelen noktalar civarında değerlerde ani yükselme (pik) olduğu görülmektedir. Buradan, modal
eğrilik kullanılarak, sığ çatlaklar için dahi hasar yerlerini tespit etmenin mümkün olduğu
görülmektedir. Bu çalışmada önerilen sonlu eleman modeli, doğrudan modal eğriliği çözüm
olarak verdiğinden hasar tespiti uygulamaları için son derece elverişli olduğu
düşünülmektedir.

Şekil 6. Hasarlı konik kiriş için örnek ANSYS® sonlu eleman modeli ve çatlak bölgesi detayı
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Şekil 7. Hasarlı konik kirişte ilk üç mod şekli ve modal eğrilik değişimleri
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SONUÇLAR
Bu çalışmada, hasarlı konik kirişlerde serbest titreşim özeliklerinin incelenmesi için her
birinde dörder serbestliği (yatay ve düşey ötelenme, dönme, eğrilik) olan iki düğüm noktalı
bir kiriş sonlu eleman modeli önerilmiştir. Bernoulli-Euler kiriş denklemleri, zayıf formda
yazılarak, Galerkin yöntemiyle eleman rijitlik ve kütle matrisleri elde edilmiştir. Fortran
dilinde yazılan bir program yardımıyla çeşitli koniklik oranlarına sahip değişken kesitli
kirişlerin farklı hasar durumları için doğal frekansları, mod şekilleri ve modal eğrilik
değişimleri incelenmiştir. Çalışmada önerilen sonlu eleman modeli, literatürdeki farklı çözüm
yöntemleriyle uyumlu sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada önerilen kiriş elemanının sığ
çatlaklar için dahi konum belirlemede güvenle kullanılabileceği görülmüştür. Dolayısıyla,
önerilen elemanın, hasar tespiti uygulamaları için son derece elverişli olduğu
değerlendirilmektedir.
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ABSTRACT
This study investigates linear modal behaviour of a spur gear pair under prescribed conditions
with analytical and numerical methods. In the analytical method, a six degree of freedom
lumped parameter model of the spur gear pair is employed where gear bodies are assumed to
be rigid while the gear teeth contacts and bearings are assumed to be flexible. In the numerical
method, a finite element model of the spur gear pair is built with three-dimensional tetrahedral
elements by utilising a commercial software. For the simplification of the gear teeth contact
nonlinearity, a linear rigid bonding is defined at the contact area in the finite element model. To
compute the natural frequencies and mode shapes, modal analyses are performed for both
models. The results of these two models are compared, and the advantages of each model are
discussed.
ÖZET
Bu çalışmada, öngörülen koşullar altında bir düz alın dişli çiftinin doğrusal modal davranışı,
analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmektedir. Analitik yöntemde, altı serbestlik dereceli
yığılı parametre modeli kullanılmaktadır. Burada, dişli temas noktalarının ve yatakların esnek
olduğu varsayılırken, dişli gövdelerinin rijit olduğu varsayılmaktadır. Sayısal yöntemde, ticari
bir yazılım kullanılarak düz alın dişli çiftinin sonlu eleman modeli, üç boyutlu dört yüzlü
elemanlar ile oluşturulmaktadır. Dişli temasının sebep olduğu doğrusal olmama durumunun
basitleştirilmesi için sonlu eleman modelindeki temas alanında doğrusal rijit bağ
tanımlanmaktadır. Her iki model için de modal analiz gerçekleştirilerek, doğal frekanslar ve
mod şekilleri hesaplanmaktadır. İki modelin sonuçları karşılaştırılarak, sonrasında modellerin
avantajları tartışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Dişli dinamiği, alın düz dişliler, sonlu eleman yöntemi, yığılı parametre
yöntemi, modal analiz
GİRİŞ
Dişli çark mekanizmaları, dönen sistemlerde güç ve hareket aktarımı, hız ve moment değişimi
için sıkça kullanılan makina elemanlarındandır. Düz alın dişli çarkları, yüksek verim, imalat
kolaylığı ve düşük maliyet avantajlarından dolayı, elektrik motorları, içten yanmalı motorlar,
çamaşır makinaları ve dişli pompalar gibi birçok endüstriyel uygulamada sıkça görmek
mümkündür. Dişli çarklarda, çalışma koşulları altında, dişli çiftinin arasında oluşan temas,
dinamik bir problem ortaya çıkarmaktadır. Dişlilerin dinamik olarak modellenmesi, dişli
dinamik kuvvetlerini hesaplamak ve sistemin modal cevabını ve davranışını tahmin etmek için
önem arz etmektedir.
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Literatürde, alın dişli çiftlerinin dinamik analizi için birçok analitik model mevcuttur [1–3]. Bu
modeller burulma, burulma-yanal ve üç boyutlu (burulma, yanal, eksenel, devrilme) olmak
üzere üç gruba ayrılmaktadır [4]. İlk geliştirilen dinamik burulma modelleri, tek serbestlik
derecelidir ve düz alın dişlilerinin burulma hareketini incelemek için kullanılmıştır [1]. Ancak,
dönen kütle dengesizliğinden ve yüksek hızlardaki jiroskopik etkilerden dolayı, dişlilerin yatay
ve düşey yönlerde, yanal hareketi oluşmaktadır. Bu nedenle, dinamik burulma modeli, yanal
hareketleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Burulma-yanal modeli olarak bilenen bu
model, üç serbestlik derecelidir [5]. Helisel dişlilerde ise, eksenel kuvvetlerin oluşmasından
dolayı burulma-yanal modeli de yeterli olamamaktadır. Bu amaçla, eksenel ve yana yatma
(devrilme) hareketlerinin burulma-yanal modeline eklenmesiyle üç boyutlu gelişmiş model elde
edilmiştir [3,6,7]. Bu dişli modellerinin, doğrusal olmama durumları da birçok sayısal ve
deneysel çalışmalarda gösterilmiştir [8–11]. Bu çalışmalarda, doğrusal olmamanın temel
sebebinin, dişli temasının kaybedilmesi olduğu ifade edilmektedir. Analitik çalışmalara ek
olarak, sonlu eleman/temas modeli [12], sonlu eleman/yığılı parametre yaklaşımı [13], frekans
çözüm kümesi sonlu eleman yaklaşımı [14] gibi farklı yöntemlerle dinamik analizlerin yapıldığı
görülmektedir. Analitik dişli modelleriyle birçok doğrusal ve doğrusal olmayan titreşim
analizleri yapılmasına rağmen, sonlu eleman gibi sayısal yöntemlerle karşılaştırma yapan az
sayıda çalışma bulunmaktadır [15,16]. Bundan dolayı alın dişli dinamiği analizlerinde analitik
ve sayısal yöntemlerin detaylı olarak karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır.
Bu çalışmada, bir düz alın dişli çiftinin serbest titreşimleri analitik olarak yığılı paramatre
yaklaşımı ve sayısal olarak sonlu eleman yöntemiyle (SEY) incelenmektedir. Yığılı parametre
modelinde yataklar ve dişler arasındaki temasın esnek ve dişli gövdelerinin rijit olduğu kabul
edilirken, sonlu eleman modelinde ise yatak ve diş gövdeleri esnek, dişler arasındaki temasın
rijit olduğu varsayılmaktadır. İki yöntemle modal analiz gerçekleştirilip, düz alın dişli çiftinin
doğal frekansları ve mod şekilleri incelenmektedir.
SİSTEMİN DİNAMİK OLARAK MODELLENMESİ
Bu bölümde, bir düz alın dişli çiftinin yığılı parametre yaklaşımı kullanılarak analitik ve sonlu
eleman yöntemleri kullanılarak modellenmesi ele alınacaktır.
Yığılı Parametre Dinamik Modeli
Bir düz alın dişli çifti, pinyon dişlisi, çark dişlisi ve bu dişlilerinin yataklarından oluşmaktadır.
Alın dişli çiftinin dinamik modellenebilmesi için altı serbestlik dereceli doğrusal yığılı
parametre modeli kullanılmaktadır [6,7]. Bu dinamik modelde, pinyon ve çark dişli
gövdelerinin rijit olduğu, dişli temaslarının ve yataklarının esnek olduğu kabul edilmektedir.
Diş temas rijitliğinin, temas boyunca, zamana bağlı olarak doğrusal değişimi, dişlilerin teması
kaybetmelerinden dolayı dinamik olarak ortaya çıkan doğrusal olmama durumu, dişli
temasındaki ve dişli gövdelerinin yataklarındaki sönümler ve jiroskopik etkiler bu yığılı
parametre modelinde ihmal edilmektedir.
Pinyon ve çark dişlisi arasındaki temas rijitliği ve yatak rijitlikleri doğrusal yay elemanlarıyla
modellenmektedir (Şekil 1). Dişli temas rijitliği, kullanılan doğrusal yay elemanı nedeniyle
zamana ve konuma bağlı olarak değişmemektedir [6,7].
Bu dinamik modelde her bir dişli için koordinatlar;
𝒒
𝑥 ,𝑦 ,𝑧 ,𝜃 ,𝜃 ,𝜃
(1)
şeklinde yazılır. Burada, 𝑖 1, 2 ve 1 indisi pinyonu ve 2 ise çark dişlisini temsil etmektedir.
Bu sistemin genelleştirilmiş koordinatları;
𝒒
𝑥 ,𝑦 ,𝑧 ,𝜃 ,𝜃 ,𝜃 ,𝑥 ,𝑦 ,𝑧 ,𝜃 ,𝜃 ,𝜃
(2)
olarak ifade edilir. Şekil 1’de x-y düzlemi referans olarak kabul edilirse, 𝑥 ve 𝑦 düzlem içi
ötelemeyi, 𝑧 düzlem dışı ötelemeyi, 𝜃 ve 𝜃 düzlem dışı dönmeyi, 𝜃 düzlem içi dönmeyi
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temsil eder. Pinyon ve çark dişlisinin her birinin altı serbestlik derecesi vardır.Bu durumda,
sistemin toplam serbestlik derecesi on iki olmaktadır.

y

θz

θy
z

θx

x

Şekil 1. Alın dişli çiftinin yığılı parametre dinamik modeli
Pinyon ve çark dişlilerinin yatak rijitlikleri, 𝐊 öteleme ve dönme hareketi yapabilen altı
serbestlik dereceli doğrusal yay elemanlarıyla;
𝐊
diag 𝑘 , 𝑘 , 𝑘 , 𝑐 , 𝑐 , 0
(3)
olarak ifade edilmektedir [6]. Bu modelde, yatak rijitlik elemanları, 𝑘 , 𝑘 düzlem içi öteleme
ve 𝑘 düzlem dışı öteleme ve 𝑐 , 𝑐 düzlem dışı dönme yönlerinde rijitlik değerlerine sahiptir.
Dişliler, güç aktarımı sırasında, düzlem içinde herhangi bir direnç olmadan serbestçe
0) sıfır olarak
dönebilmektedir. Bu nedenle, düzlem içi z eksenindeki dönme rijitliği (𝑐
tanımlanmaktadır. Yatak rijitliği, Denklem (3)’te köşegen bir matris olarak tanımlanmaktadır.
Bu nedenle, yatakların öteleme ve dönme rijitlikleri arasında her hangi bir bağlaşım yoktur.
Dişli çiftinin hareket denklemleri Lagrange denklemleriyle elde edilebilmektedir. Bu amaçla,
sistemin kinetik ve potansiyel enerjilerinin hesaplanması gerekmektedir. Pinyon ve çarktan
oluşan dişli çiftinin kinetik enerjisi;
1
2

𝑇

𝑚 𝑥

𝑦

𝑧

𝐼

𝜃

𝜃

𝐼 𝜃

(4)

denklemiyle ifade edilir. Burada, 𝑚 , 𝐼 ve 𝐼 sırasıyla pinyon ve çark dişlisinin kütlelerini,
dönme ve polar eylemsizlik momentlerini göstermektedir. Pinyon ve çark dişlilerinin
yataklarındaki toplam şekil değiştirme enerjisi, 𝑉 ve dişli çiftinin şekil değiştirmesi nedeniyle
oluşan şekil değiştirme enerjisi, 𝑉
𝑉

1
2

𝑘 𝑥

𝑘 𝑦

𝑘 𝑧

𝑐 𝜃

𝑐 𝜃

(5)

1
𝑘𝛿
(6)
2
şeklinde yazılır. Denklem (6)’daki 𝑘 pinyon ve çark dişlisi arasındaki temas rijitliğini, 𝛿
pinyon ve çark dişlisi arasındaki diş yüzeyine dik olan göreceli yer değiştirme;
𝛿
𝑥
𝑥ç sin ∅ 𝑦
𝑦ç cos ∅
𝑟𝜃
𝑟ç 𝜃 ç cos 𝛽
(7)
𝑟𝜃
𝑟ç 𝜃 ç sin ∅
𝑟𝜃
𝑟ç 𝜃 ç cos ∅
𝑧ç 𝑧 sin 𝛽
𝑉

şeklinde ifade edilir [6,7].
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Denklem (7)’de, 𝛽 dişli helis açısını ve ∅ kavrama açısını temsil etmektedir. Alın dişliler için
helis açısı sıfır olmaktadır. Sistemin toplam potansiyel enerjisi
(8)
𝑉 𝑉 𝑉
olarak ifade edilir. Dişli çiftinin serbest titreşimlerinin hareket denklemleri, Lagrange
denklemleriyle elde edilebilmektedir;
𝜕 𝑇 𝑉
𝑑 𝜕 𝑇 𝑉
(9)
0
𝑘 1,2, … , 𝑛
𝜕𝑞
𝜕𝑞
𝑑𝑡
Burada; 𝑛, sistemin toplam serbestlik derecesini temsil etmektedir. Denklem (9), sistemin
serbest titreşimleri için çözüldüğünde hareket denklemleri
(10)
𝐌𝒒 𝑡
𝐊𝒒 𝑡
0
olarak elde edilir. Denklem (10)’da 𝐌 ve 𝐊 sistemin kütle ve rijitlik matrislerini, 𝒒 𝑡 ise
Denklem (2)’de verilen genelleştirilmiş koordinatları temsil etmektedir. Kütle ve rijitlik
matrisleri, açık şekilde literatürde mevcuttur [6]. Kütle ve rijitlik matrislerinin iç yapısı Şekil
2’de gösterilmektedir. Burada, matrislerdeki mavi noktaların dışındaki tüm elemanlar 0
(sıfır)’dır.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Alın Dişli Direngenlik Matrisi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Şekil 2 Alın dişli çifti kütle ve rijitlik matrislerinin iç yapısı
olduğu
Serbest titreşim durumunda, yer değiştirmelerin harmonik 𝐪 𝑡
𝜓 𝑒
varsayılarak, Denklem (10) özdeğer problemine dönüşür;
(11)
𝑲
𝜔 𝑴 𝜓
0
𝑟 1, 2, … , 𝑘
Burada, 𝜔
(doğal frekanslar) özdeğerleri, 𝜓
(yer değiştirmeler) ise özvektörleri
göstermektedir. Tekil olmayan çözümler için, katsayılar matrisinin determinantı sıfıra eşit
olmalıdır:
𝑑𝑒𝑡 𝑲
𝜔 𝑴
0
(12)
Bu denklem çözülerek 𝜔 değerleri elde edilir. Denklem (11)’den de 𝜓 özvektörleri elde
edilir. Özvektörler kullanılarak, modal matris, 𝐔, aşağıdaki gibi verilmektedir.
𝐔
𝜓 ,𝜓 ,….,𝜓
(13)
Sonlu Eleman Dinamik Modeli
Sonlu eleman modelnde ̀ kullanılan üç boyutlu katı modeller Sol dWorks programında
GearTrax yazılımı yardımıyla DIN 867 standartlarına göre hazırlanmış ve standart merkezler
arası mesafede dş ̀ boşluğu kalmayacak şeklde ̀ eşleşt r lm şt r. Geometr s ̀ hazırlanan d şl ç ft ,
sonlu eleman anal z nde kullanılmak üzere ABAQUS programına aktarılarak ağ yapısı
oluşturulmuştur. Ağ yapısı oluşturulurken, bu tp ̀ geometr ler temsl ̀ kab l yet n n görecel ̀
olarak daha y olması neden yle, k nc dereceden dört yüzlü eleman kullanılmıştır (Şek l 3).
21. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 3 Dişli çifti geometrisi ve ağ yapısı
Modal anal z n yapılab lmes .ç n en temel şart, s stem n doğrusal olmasıdır. Söz konusu s stem,
esasen doğrusal değ ld r. Doğrusallığı bozan en öneml etken se d şler n temasıdır. S stem n
doğrusallaşab lmes ç n, çok parçalı s stemlerdek temasların bazı kabullerle bas tleşt r lmes
gerek r. Bu çalışma kapsamında, bas tleşt rme, d şler n temas ett kler bölgelerde r j t temas
algor tmasının uygulanması sayes nde yapılmıştır.
D şl ler n yataklanması ç n se altı serbestl k derecel yaylar kullanılmıştır. Bu yayların r j tl k
özell kler yığılı parametre model yle aynı olacak şek lde seç lm ş r. Benzer şek lde d şl
malzemes n n elast k özell kler de, yığılı parametre model ndek le aynı alınmıştır.
D şl lere herhang b r yük uygulanmamıştır. Yük uygulanan d şl lerde oluşan ger lmelere bağlı
olarak d rengenl ğ n azalmasının, dolayısıyla doğal frekanslarda azalmanın meydana geleceğ
göz önünde bulundurulmalıdır.
Yığılı parametre anal t k model ndek temel kabuller, sonlu eleman model ndek lerden farklıdır.
Bunlardan en öneml s , yığılı parametre model d şl çarkları r j t d skler olarak kabul ederken,
sonlu eleman model esnek yapılar olarak kabul etmekted r. Yığılı parametre model nde, d şler
d sk kütles n n ç nde varsayılmakta ve esnekl kler hesaba dah l ed lmemekted r. Sonlu eleman
anal z nde se d ğer d şler de esnek olarak, esas konumlarında ve geometr ler nde
modellenmekted r. Bu nedenle, hesaplamalar sonucunda, anal t k model n yakalayamadığı d ş
modları ve d şl çarkların elast k modları da elde ed lmekted r. Son olarak, anal t k modelde,
temas hal ndek d şler yalnızca b r öteleme yayı le bağlanmıştır. Sonlu eleman anal z nde se,
d şler n esnekl ğ n öne çıkaracak şek lde, d şler n temasının r j t olduğu kabul ed lm şt r.
SAYISAL SONUÇLAR
Yığılı parametre ve sonlu eleman modeli için modal analizler, Çizelge 1’de özellikleri verilen
alın dişli çifti için gerçekleştirilmiştir. Dişli çiftinin standart çelik malzemeden yapıldığı
varsayılmaktadır. Sonlu eleman analizinde ortaya çıkan diş temas rijitliğini yeterince temsil
edecek yay katsayısının belirlenmesi için yürütülen ön çalışmalar sonucunda, diş temas rijitliği
katsayısına karar verilmiştir. Yatak rijitlikleri ise, literatürde sıklıkla kullanılan ve seçilen dişli
çiftine uygun olarak seçilmiştir.
Yığılı parametre modeli ile gerçekleştirilen modal analiz sonucunda, sistemin doğal frekansları
ve özvektörleri hesaplanmıştır. Sistemin her bir modu için, bütün özvektörleri gösteren modal
matris, 𝐔, Denklem (14)’te verilmektedir.
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Çizelge 1. Düz Alın Dişli Çifti Değerleri
Değişken
Pinyon
Diş sayısı
8
Dişli modülü [mm]
2,5
Dişli delik çapı [mm]
7
Diş genişliği [mm]
20
3
Malzeme yoğunluğu [kg/m ]
7800
Young modülü [GPa]
210
Kayma modülü [GPa]
80
Yatak öteleme rijitliği [N/m]
2 × 108
Yatak kayma rijitliği [N/m]
108
Yatak devrilme rijitliği [N.m/rad]
106
Helis açısı β [derece]
0
20
Kavrama açısı ∅ [derece]
Diş temas rijitliği [N/m]
5 × 108

𝐔

0
⎡ 0
⎢
0
⎢
0
⎢
⎢ 0
⎢ 205
⎢ 0
⎢ 0
⎢ 0
⎢ 0
⎢ 0
⎣ 68,3

0
0,04 0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 157,2 0
0
0,6
1,6
0
1,5
0,6
1,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,9
0

0
1,3 4,5 0
0
3,6 1,7
0
4,8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 361,7 0
0
0
0,1 0
0
0
0,3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,5
0
0
0
96
0
13,6
0
0

Çark
24
2,5
25
20
7800
210
80
2 × 108
108
106
0
20
5 × 108

0
1
0
0
2,8
0
0
0
0
0
0 615,4
0
0
1,6
0 465,6 0
0
0,1
0
0
0,3
0
0
0
0
96
0
0
2,5 0
0
0
17,5
0

0
0 ⎤
⎥
0
⎥
1,6
⎥
615,4⎥
0 ⎥
0 ⎥
0 ⎥
0 ⎥
0 ⎥
0 ⎥
0 ⎦

(14)

Modal matriste, her sütun pinyon ve dişli çarkın merkezlerinden geçen eksenlere göre yaptıkları
hareketleri göstermektedir. Titreşim mod şekilleri, modal matristeki sıfırdan farklı sayıların
tarif ettiği hareketlere göre isimlendirilmiştir. Şekil 1’de referans alınan eksen takımlarına göre,
dişli çarkların z ekseni yönünde yaptıkları hareket kayma, x-y düzleminde yaptıkları hareket
öteleme, z ekseni etrafındaki dönüşleri yuvarlanma, x ve y eksenleri etrafındaki dönmeleri
devrilme ve x-y düzlemindeki hareketle birlikte z eksenindeki dönmeleri de ötelemeyuvarlanma olarak isimlendirilmiştir Bu mod şekillerinden sadece öteleme-yuvarlanma modu
bağlaşımlı bir titreşim modudur. Titreşim modları, bir adet yuvarlanma, iki adet kayma, iki adet
öteleme, üç adet öteleme-yuvarlanma ve dört adet devrilme modundan oluşmaktadır. Bu
modlardan, rijit yuvarlanma ve yuvarlanma-öteleme modları diş modları, geriye kalan modlar
ise yatak modları olarak da ifade edilmektedir [17]. Alın dişli çifti için toplamda dört adet diş
modu bulunurken, sekiz adet yatak modu bulunmaktadır. Bu modlardan sadece yuvarlanmaöteleme diş modları diş temas rijitliğinin değişiminden etkilenmektedir.
Sonlu eleman analizi için oluşturulan geometri, ağ yapısı ve sınır şartları kullanılarak yapılan
analiz sonucu, doğal frekanslar ve mod şekilleri elde edilmiştir. Dişliler, geometrisi ve
malzemeleri tanımlanmış, esnek elemanlar olarak modellenmiştir. Diş teması için, her iki
dişlideki temas eden sonlu eleman düğümleri rijit olarak bağlanmıştır. Dişli çarklar
merkezlerinden, yığılı parametre modelinde olduğu gibi öteleme ve dönme yaylarıyla
bağlanmıştır. Bu bağlantıda, dişli çarkların serbestçe dönebilmesine izin verilmiştir. Dişli
çarkların moment taşımadığı varsayılmaktadır. Bu şekilde yapılan, modal analizle doğal
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frekanslar ve mod şekilleri elde edilmiştir. Sonlu eleman ve yığılı parametre analizlerinden elde
edilen sonuçların karşılaştırılması Çizelge 2’de verilmektedir.
Çizelge 2. Modal Analiz Sonuçları
Titreşim
Modu

Doğal
Frekans
YPY [Hz]

Doğal
Frekans
Mod Şekli
SEY [Hz]

1

0

2152

Rijit Yuvarlanma

2

2636

3384

Kayma (Çark)

3

3612

3964

Yuvarlanma-Öteleme

4

3728

4842

Öteleme (Çark)

5

7675

20845

Kayma (Pinyon)

6

8758

9611

Yuvarlanma-Öteleme

7

10854

28785

Öteleme (Pinyon)

8

21618

12385 x

Devrilme (Çark)

9

21618

13808 y

Devrilme (Çark)

10

30905

30681

Yuvarlanma-Öteleme

11

138518

Devrilme (Pinyon)

12

138518

Devrilme (Pinyon)

Her iki analizin varsayımları arasında önemli farklar olmasına rağmen, oldukça uyumlu
sonuçlar elde edilmiştir. Yığılı parametre yönteminde, çarkların dönmesini ifade eden, rijit
yuvarlanma olarak isimlendirilen mod şekli için, sonlu eleman analizinin sonucunun farklı
olmasının nedeni, çarkların ve temasın modellenmesindeki farklılıktır. Çarkın ve pinyonun mil
doğrultusunda yaptığı titreşim modunun frekanslarının farklı olarak hesaplanması, yığılı
parametre ve sonlu eleman yöntemlerinin varsayımlarının farklılığından kaynaklanmaktadır.
Yığılı parametre modelinde, dişlerin birbiri üzerinde serbestçe kayabiliyor varsayılırken, sonlu
eleman modelinde dişlerde temas eden düğümler birbirine bağlanmıştır. Çarkın kütlesi pinyona
göre büyük olduğundan ve eğilme rijitliği küçük olduğundan, piyonun kayma modunun frekans
değerleri çok daha farklıdır. Her iki yöntemin verdiği yuvarlanma-öteleme modlarına ait
frekanslarının oldukça yakın ve uyumlu olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, her iki yöntemde
de, aynı yatak rijitlik değerlerinin kullanılmasıdır. Diş temasının, her iki yöntemde farklı
şekillerde modellenmiş olması, frekansların bir miktar farklı olmasına yol açmaktadır.
Çarkların düzlem içindeki, rijit bir disk gibi titreşim hareketini ifade eden mod şeklinin
frekanslarının da farklı olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, diş temas modellerinin farkıdır.
SONUÇLAR
Bir alın dişli çiftinin, yüksüz durumdaki doğal frekansları ve mod şekilleri, yığılı parametre ve
sonlu eleman yöntemleriyle analiz edilmiştir. Yığılı parametre modeli, dişli çarkları kütle ve
ataletten oluşan rijit elemanlar olarak modellemekte ve zemine z eksenindeki dönüşleri serbest
olacak şekilde üç öteleme ve iki dönme yayı ile bağlandığını varsaymaktadır. Diş temasını da
bir öteleme yayıyla temsil etmektedir. Sonlu eleman analizinde ise, dişli çarklar, geometrisi ve
malzemesi belli esnek cisimler olarak, diş teması düğümlerin birleştirilmesiyle, yatak rijitlikleri
ise yığılı parametre yöntemindeki gibi modellenmiştir. Yapılan analizler sonucu, yığılı
parametre modelinin ön gördüğü mod şekillerine uyumlu mod şekilleri elde edilmiş, ancak,
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doğal frekansların farklılık gösterdiği görülmüştür. Bunun temel nedeni, her iki yöntem
arasındaki varsayımların farklı olmasıdır. Modeller arasındaki farklar, bazı mod şekillerinde
oldukça önemli olmakta ve frekanslar arasındaki farklar da oldukça büyük olmaktadır.
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ABSTRACT
This study focuses on quasi-static stress analysis of spur gear pairs under a given scenario of
operating loads. The conventional methods for calculating the stresses in gear teeth defined by
standards lead to overdesigning of powertrain systems. Thus, more material is used to
manufacture the system and consequently, the system is loaded with more inertia. The purpose
of this work is to analyse involute gears, defined by DIN standards, and to pick the optimal
number of gear teeth in terms of safety and size. Analytical and numerical methodologies are
followed for analysing the stress state of gear teeth in contact. The analytical method involves
the conventional standardized expressions and the numerical method involves a finite element
model built via a commercial software package. For the finite element model, elastoplastic
material model is employed. The results are compared and the margin between these two
methods are explained.
Keywords: Gear pair, stress analysis, finite element method, analytical solution
ÖZET
Bu çalışmada, belirli bir yükleme senaryosu altında dişli çiftlerinin sanki durağan haldeki
gerilme analizi yapılmaktadır. Standartlarla tanımlanan dişli çark dişlerindeki gerilmelerin
hesaplanmasında kullanılan geleneksel yöntemler, güç aktarma sistemlerinin fazla emniyetli
tasarlanmasına neden olur. Böylece, sistemi üretmek için daha fazla malzeme kullanılır ve
sonuç olarak, sistem daha fazla atalet ile yüklenir. Bu çalışmanın amacı, DIN standartlarına
göre tanımlanmış dişlileri analiz etmek ve emniyet ve atalet bakımından en uygun diş sayısını
belirlemektir. Temas eden dişlerin gerilme durumunu analiz etmek için analitik ve sayısal
yöntemler kullanılır. Analitik yöntem, geleneksel standartlarca tanımlanmış ifadelerden ve
sayısal yöntem ise ticari bir yazılım vasıtasıyla oluşturulan sonlu elemanlar modelinden
oluşmaktadır. Sonlu elemanlar modelinde elastoplastik malzeme özellikleri kullanılmaktadır.
Sonuçlar karşılaştırılarak bu iki yöntem arasındaki fark açıklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Dişli çifti, gerilme analizi, sonlu elemanlar yöntemi, analitik çözüm
GİRİŞ
Dişli çarklar, bilinen en eski makina elemanlarındandır. Buhar makinasının bulunmasıyla dişli
çarklarda önemli gelişmeler olmuştur. 18. yüzyılda dişliler standartlaştırılmaya başlanmıştır.
Otomotiv endüstrisinin seri üretime başladığı 20. yüzyılın başlarında, dişli teknolojisinde büyük
bir gelişme gözlenmiştir. Günümüzde de hala, redüktörlerin ve dişli mekanizmalarının büyük
güç ve büyük devir sayılarını daha az kayıpla iletmeleri için çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle,
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üretim yöntemlerinin verimli hale getirilmesine ve daha büyük güçlerin daha küçük hacimlerde
iletilebilmesine çalışılmaktadır. Üretim ve bakım maliyetlerini düşürmek, çalışma sırasında
ortaya çıkan gürültüyü azaltmak, yorulma mukavemetini arttırmak için önemli çalışmalar
yapılmaktadır. Bu amaçla, araştırmacılar, üretim yöntemlerinin, malzemelerin ve ısıl işlemlerin
iyileştirmesine ve daha mukavemetli dişli tasarımına çalışmaktadırlar. Modern dişli
uygulamalarında ve üretiminde, çoğunlukla standart evolvent diş kullanılmakta ve bu konuda
çok sayıda çalışma yapılmaktadır [1-7].
17’den daha az dişe sahip standart evolvent dişliler, doğal olarak alttan kesilmeye uğrarlar [7].
Alttan kesilmede, kesici takımın ucu, evolvent profilin içine geçerek malzeme kaldırmaya
devam eder ve diş dibi kesitini azaltır. Bu da, diş dibi mukavemetini azaltarak, çatlak
başlangıcına ve yayılmasına neden olur. Literatürde, bu durumu inceleyen çok sayıda çalışma
mevcuttur. Liang ve Xin [8] spiral konik dişli mekanizmasının açısal hız, kuvvet ve moment
ilişkilerini ve dinamik karakteristiklerini sonlu eleman yazılımlarıyla elde etmiştir.
Asimetrik dişlilerin tasarımı ve gerilme analizi, son yirmi yılda, birçok çalışmaya konu
olmuştur [9-15]. Bu çalışmalar, ISO 6336 ve DIN 3990 gibi standartları, diş temas analizi gibi
analitik yöntemleri ve sonlu eleman yöntemi gibi sayısal yöntemleri kullanarak, geleneksel
dişlilerle asimetrik dişlilerin performanslarını karşılaştırmışlardır.
Dişlilerin dinamik davranışını analiz etmek için geliştirilen matematik modeller Özgüven ve
Houser [16] tarafından sınıflandırılarak incelenmiştir.
Dişlilerin gittikçe karmaşıklaşması ve geometrik hassasiyetlerinin artması, çeşitli yöntemlerin
geliştirilmesine yol açmaktadır. Sürekli geometrik modellerin kullanılması yaygın olarak ortaya
çıkmaktadır. Ancak, bu analizlerin en büyük güçlüğü, diş profilinin karmaşıklığı ve zaman alan
hesaplamalardır.
Bilgisayar teknolojisinin ve hesaplama yöntemlerinin gelişmesiyle, 2 ve 3 boyutlu dişli
analizleri yapılabilmektedir. Chen ve Tsay [17], helisel dişli çiftlerinin statik analizlerini, ticari
bir sonlu eleman yazılımı ile gerçekleştirmişlerdir. Huang ve Liu [18] alın dişli çarkı çiftinin uç
yerdeğiştirmelerini ve diş dibi birim uzamalarını, üniform olmayan Timoshenko kiriş
kullanarak modellemiştir.
Bu ananlizlerde birçok problemle karşılaşılmaktadır. Dişli profilleri karmaşık eğrilerle tarif
edilmek zorundadır. Dişli boyutlarıyla yerel temas noktaları ve kenarlar arasında büyük boyut
farklılıkları vardır. Dişlilerin diş profili düzeltmelerini, üretim hatalarını ve boşlukları analizlere
dahil etmek gereklidir. Dolayısıyla, dişlilerin yüksek kalitede üç boyutlu modellerinin
hazırlanması, gerçekten, çok zaman alan ve uzmanlık gerektiren bir iştir.
Brauer [19] otomatik olarak dişli elemanlarının boyutlandırılması için bir yaklaşım
vermektedir. Hassan [20] eş çalışan bir dişli çiftinin dönüşünü ifade eden, farklı temas
pozisyonları için dişlilerdeki temas gerilmelerinin analizini yapmıştır. Pinyonun 3°’lik
adımlarla dönüşü esas alınarak 10 farklı pozisyon için analizler gerçekleştirmiştir.
Dişlerin temas analizi ve gerilme analizi pinyonla dişli arasındaki anlık temas alanının
konumunun, şeklinin ve boyutunun ilerleyen zamanla değişiminin, dişli yüzeylerindeki temas
basınç dağılımının, yüzeyin altındaki gerilme dağılımının ve en büyük temas basıncının veya
en büyük von Mises veya Tresca karşılaştırma gerilmesinin ve yük altında, iletim hatalarının
hesaplanmasında kullanılabilecek, yüzey şekil değiştirmelerinin belirlenmesini sağlar.
Gonzales-Perez ve diğ. [21] bir sonlu eleman modeli geliştirerek, temas alanını, en büyük temas
basıncını, temas yüzeyi altındaki gerilme dağılımını ve en büyük Tresca gerilmesini Hertz
teorisini kullanarak, hesaplamışlardır. Sfakiotakis [22] dişlilerin çalışmalarını inceleyen bir
sayısal yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem, herhangi bir tahrik için modelleme problemlerini ve
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ilgili verileri otomatik olarak yazmaktadır ve dişlilerde ortaya çıkan gerilmeleri bulmak için
mevcut sonlu elemanlar kodunu kullanmaktadır. Hwang ve diğ. [23] dişte ortaya çıkan temas
gerilmesindeki değişimi belirleyecek bir sonlu eleman modeli geliştirmişlerdir. Gupta ve diğ.
[24] dişli modülüyle temas gerilmesinin değişimini incelemişlerdir.
Bu konuda, dünyada, önemli doktora ve yüksek lisans çalışmaları da yapılmaktadır [25-28].
Litvin ve diğ. [29], dişli çark mekanizmasında ortay çıkan gerilmelerin analizi için teması
modelleyen bir bilgisayar programı geliştirmişlerdir. Litvin ve diğ. [30] düzeltilmiş evolvent
profilli dişliler için gelişmiş bir gerilme analizi yöntemi vermektedirler. Asker [31] temas yük
periyodu sırasında dişlilerde ortaya çıkan gerilme ve şekil değiştirme durumunu anlık olarak
izleyebilecek bir sonlu eleman modeli geliştirmişlerdir.
Bu analizlerde görülen en önemli problemlerden biri uç girişimi olayıdır. Uç girişimi olayı; diş
çiftinin dişlinin çalışma şartlarından kaynaklanan yük altında elastik şekil değişimi ya da
dişlerde bulunan hatalar nedeniyle diş çiftinin temasının kavrama kıtasının öncesinde başlaması
ve dışında da sürmesidir. Aydeniz ve Yücenur [32] uç girişiminin yüksek kavrama oranlı dişli
çark mekanizmasında statik zorlanmalara olan etkisini incelemiştir.
Gediktaş ve Savcı [33] ile Akkurt [34], dişli çarklar konusundaki en önemli Türkçe eserlerdir.
Bu çalışmada, bir dişli çiftinin, bellirlenmiş koşullar altında, atalet etkileri gözardı edilerek,
gerilme analizi yapılarak boyutlandırılmıştır. Geleneksel yöntemlerle boyutlandırılan sistemin
gerilme analizleri klasik analitik yöntemlerle ve üç boyutlu sonlu eleman analiziyle yapılmıştır.
Bu iki yöntemden elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Literatürdeki çalışmalarda, çoğunlukla,
malzemelerin doğrusal elastik ve dişli çiftinin durağan olduğu varsayılan iki boyutlu sonlu
eleman analizleri yapılmıştır. Bu çalışmada ise dişli çiftleri yüzey teması oluşturularak,
sürtünme etkileri dahil edilmiş ve malzeme ise doğrusal olmayan elastoplastik bir malzeme
olarak modellenmiştir. Ayrıca, dişli çiftlerinin sanki statik (quasi static) halde döndüğü
varsayılarak bir diş çiftinin temasa girip çıkana kadar geçen süre boyunca incelenmiştir. Belirli
bir alttan kesmeye izin verilere bu alttan kesme miktarını hesaplayabilecek bir algoritma
geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda, tüm düz alın dişlilerini analiz edebilecek ve dişli kutusunun
hacimsel optimizasyonunu yapabilecek bir algoritma oluşturulmuştur.
MODELLEME
Analitik Model
Analitik modelde, literatürde bulunan, temel olarak Hertz temas gerilmesi ve diş kuvvetleri
nedeniyle dişte oluşan normal ve kayma gerilmeleri, sanki statik durumda hesaplanmıştır. Bu
modeldeki analitik denklemlerde, yaygın olarak kullanılan, deneylerle ve tecrübelerle
belirlenen katsayılardan faydalanılmıştır. Seçilen durum için, modül, çevrim oranı, dişli çark
kalınlığı, diş profili ve standardı, giriş devir hızı, giriş momenti ve dişli malzemesi değerlerinin
bilindiği kabul edilmiştir. Diş sayısı değiştirilerek, normal ve kayma gerilmelerinin
kombinasyonundan oluşan eşdeğer gerilme ve Hertz gerilmesi hesaplanmıştır. Sonuç olarak,
uygun olan en küçük diş sayısı belirlenmiştir.
Kullanılacak olan ilk tasarım içn modül değeri, dişdibi mukavemetine göre;
𝑚

0,6 ∗

𝐾 𝐾 𝑀 𝛾 𝑐𝑜𝑠𝛽
𝑧 𝜎 𝜀 𝜓

yüzey basıncına göre;
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𝑚

𝐾 𝐾 𝑀

0,9 ∗

𝐸 𝑖 1 cos 𝛽
𝑧 𝑃 𝑖𝜓

ifadeleri ile hesaplanabilir [33]. Burada, 𝐾 aşırı yük katsayısı, 𝐾 dinamik yük katsayısı, 𝑀
giriş momenti, 𝛾 form faktörü, 𝑧 pinyonun diş sayısı, 𝜓 genişlik oranı, 𝜎 dişli malzemesinin
akma gerilmesi, 𝑃 ezilme emniyet gerilmesi, 𝐸 elastisite modülü, 𝑖 çevrim oranıdır. Malzeme
DIN normuna göre imal edilmiş 15CrNi6 sementasyon çeliğidir ve elastisite modülü 210 GPa,
Poisson oranı da 0,28’dir. Şekil katsayısı, 𝛾 Çizelge 1’de verilmektedir.
Çizelge 1. Şekil katsayısı değerleri [33]
Eşdeğer
Diş Sayısı

13

14

15

16

18

20

30

50

100

𝛾

9,5

9,3

9

8,8

8,4

8,1

7,5

6,8

6,3

Dinamik yük katsayısı, 𝐾 değeri Çizelge 2’de verilmektedir.
Çizelge 2. Dinamik yük katsayısı, 𝐾 , değerleri [33]
Çevre Hızı [m/s] 2

4

12

20

Yüksek kalite

1

1

1,1

1,15 1,2

Normal kalite

1

1,1

1,25 1,3

-

-

Düşük kalite

1,5

2

-

-

-

-

40

60
1,25

Seçilen durum için, dişli çark kalınlığı b, 20 mm ve dişlilerin modülü mn, 2,5 mm’dir.
Düz alın dişlilerde eksenel kuvvet oluşmaz. Teğetsel 𝐹 , radial 𝐹 ve normal 𝐹 kuvvetleri:
𝐹
𝐹
𝐹

2𝑀
𝑑

(3)

𝐹 tan 𝛼

(4)

𝐹
cos 𝛼

(5)

ifadeleri ile hesaplanır [33]. Bu durumda, diş dibindeki gerilme [33];
𝐹
𝛾𝐾𝐾
𝑏𝑚

𝜎

(6)

şeklindedir. Çevrim oranı faktörü, 𝐾 ;
𝐾

𝑖

1
𝑖

(7)

Yuvarlanma katsayısı, 𝐾 ;
𝐾

1
cos 𝛼 sin 𝛼

(8)

olarak bilinmektedir [33]. Hertz gerilmelerinin analitik ifadesi;
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𝑝

0,69

𝐸𝐹 𝐾 𝐾
𝑏𝑑
2 1 𝜐
cos 𝛼

(9)

şeklindedir [33]. Yazılan bir kod yardımıyla, 8 ile 30 arasındaki pinyon diş sayıları için gerekli
hesaplar yapılmıştır. Analitik olarak hesaplanan eşdeğer gerilmeler ve Hertz gerilmelerinin diş
sayısıyla değişimleri Şekil 1’de verilmektedir. Diş sayısı azaldıkça, diş dibinde oluşan eşdeğer
gerilmenin ve temas bölgesindeki Hertz gerilmesinin hızla arttığı görülmektedir.

Şekil 1. Diş sayısına göre diş dibi eşdeğer ve temas bölgesindeki Hertz gerilmeleri
Sonlu Elemanlar Modeli
Sonlu eleman analizi, ABAQUS ticari yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Oldukça karmaşık bir
geometri olan evolvent profil ve alttan kesilme geometrisi, bir CAD programı ile çizilerek,
sonlu eleman paketine aktarılmıştır. Dişlerin temas bölgesinde doğrusal olmayan mekanik
davranış söz konusudur. Dişli standardı olarak DIN867 seçilmiştir. Malzeme DIN normlarına
göre imal edilmiş 15CrNi6 sementasyon çeliği olup akma dayanımı ve sonrasındaki plastik
bölge değerleri kullanılmıştır. Analizde, sönüm etkisi incelenmemiştir.
Dişlerin temas yüzey çiftleri ayrı ayrı seçilmiş, her birine aynı özelliklere sahip farklı isimlerde
temas kontrol ve özellikleri atanmıştır. Hepsi aynı isimli kontrol ve özelliklere atandığında
sonradan temasa giren dişlerin temas seti oluşmamakta ve penetrasyonlar görülmektedir. Ticari
sonlu eleman paketi olan, ABAQUS’un kütüphanesinde bulunan yüzey yüzeye temas seçeneği
ile normal ve teğetsel özellikler tanımlanmıştır. Teğetsel davranışta, sürtünme katsayısı, analitik
hesaplarda olduğu gibi 0,15 olarak alınmıştır. Normal davranışta da, katı temas seçilmiştir.
Pinyona, 104,73 rad/s’lik dönme hızı ve dönme yönünde 95,5 Nm’lik moment, çarka ise
34,9067 rad/s’lik dönme hızı ve 286,5 Nm’lik dengeleyici bir moment uygulanmıştır. Pinyona
bu hızı koruması için sınır şartı tanımlanmıştır ve çarka sadece dönme serbestliği verilmiştir.
Yükler, pürüzsüz adım seçeneği ile 10-4 saniye sonra tam değerlerine ulaşırlar. Hızlar ise
başlangıç adımından itibaren anlık olarak analize girerler. Yüklerin bu şekilde uygulanmasının
sebebi oluşabilecek ani bir darbe etkisini önlemektir.
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Şekil 2. ABAQUS analizlerinde ağ yapılarının oluşturulması
Ağ yapısı oluşturulurken ikinci mertebeden dört yüzlü elemanlar tercih edilmiştir (Şekil 1).
Eleman boyutları, temas bölgelerinde daha ince, diğer bölgelerde hesap süresini kısaltmak
amacıyla daha kaba tutulmuştur. İkinci mertebeden dört yüzlü elemanların seçilmesinin nedeni
diş profilini daha az elemanla ve daha basit eleman bağıntılarıyla temsil edebilmesidir.
SAYISAL SONUÇLAR
Bu çalışmada, standart mühendislik hesaplarının dışına çıkılarak, belirli bir alttan kesmeye izin
verilmiş ve bu alttan kesme miktarını hesaplayabilecek bir algoritma geliştirilmiştir. Öncelikle
üzerinde fazlaca çalışılmış 24-72 diş sayılı mekanizma analiz edilmiş ve bu mekanizmaya ait
sonuçlar kalibrasyon aracı olarak kullanılmıştır. Bu mekanizma için yapılan sayısal analiz
sonuçlarının, analitik çalışma sonuçları ile tatmin edici oranda örtüştüğü görülmüştür. Çevrim
oranına ve giriş momenti büyüklüğüne dokunulmadan, aynı modüle sahip en düşük diş sayısı
(kısmi bir alttan kesmeye izin verilerek) araştırılmıştır. Bu mekanizma için sonuç 14 diş olarak
hesaplanmıştır. Bu sayı pratik makina elemanları bilgileriyle uyuşmaktadır. Çalışma sonucunda
tüm düz alın dişlilerini analiz edebilecek ve dişli kutusunun hacimsel optimizasyonunu
yapabilecek bir algoritma oluşturulmuştur. Bu hacimsel kazancın, her dişli kademesi için
uygulanabileceği ve sonuçta kademe sayısıyla orantılı kümülatif bir etkiye sahip olacağı açıktır.
Bu çalışmada, analitik ve sonlu eleman yöntemleriyle elde edilen sonuçlar Çizelge 3’te
verilmektedir. Her iki yöntemle elde edilen sonuçların birbiriyle uyumlu ve hata yüzdelerinin
%15 mertebelerinde olduğu görülmektedir.
Çizelge 3: Analitik ve sonlu eleman analiz sonuçlarının karşılaştırılması
Analitik Sonuçlar

Analiz Sonuçları

Hata Yüzdesi (%)

Emniyet Değerleri

Diş
Sayısı

Eşdeğer
Gerilme

Hertz
Gerilmesi

Eşdeğer
Gerilme

Hertz
Gerilmesi

Eşdeğer
Gerilme

Hertz
Gerilmesi

Akma
Gerilmesi

Hertz
Gerilmesi

8-24

627,07

2790,70

739

3003

17,8

7,6

12-36

408,22

1860,50

457

1880

11,9

1,0

14-42

345, 0

1594,70

388

1519

12,2

4,7

500

1600

20-60

233,46

1116,30

264

1182

13,0

5,8

SONUÇLAR
Bu çalışmada, çevrim oranı 3, modülü 2,5 mm ve kalınlığı 20 mm olan alın dişli çifti, 10 kW
giriş gücünü, 1000 d/dk giriş devir hızı ile iletecektir. Bu durum için, diş sayısının en aza
indirilmesi ve en küçük hacimli dişli çiftinin belirlenmesi hedeflenmektir. Evolvent profilli
dişin geometrisinin üç boyutlu modele aktarılmıştır. Analizlerde, ticari sonlu eleman yazılımları
olan ABAQUS ve SolidWorks kullanılmıştır. Sonlu eleman ağ yapısı ve temas elemanlarının
tanımlanması, elemanların iç içe geçmeleri ve temas bozuklukları önlenecek şekilde
yapılmıştır. Başlangıç ve sınır şartları tanımlanarak analizler sonuçlandırılmıştır.
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Bu çalışmada hazırlanan sonlu eleman modeli ile, dişli çifti üç boyutlu olarak ele alınmakta ve
sanki statik durum, dinamik modül ile neredeyse sürekli gibi çözümlenmiştir. Senaryo dahilinde
ele alınan duruma uygun olarak görülen dişliler 14-42 dişli çiftidir. 24-72 dişli çark çifti, analitik
yöntemle uygun olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda, 14-42 dişli çark çiftinin
de daha düşük emniyet katsayısına sahip olmasına rağmen, bu senaryo için kullanılabileceği
görülmüştür. Pratik uygulamalarda alttan kesmeye rağmen 17 hatta bazen 14 diş sayısına kadar
inilmesi uygun olabilmektedir. Bu çalışmada oluşturulan sonlu eleman modelinin güvenilir
sonuç verdiği görülmüştür. Analitik yöntemin ve sonlu eleman analizinin verdiği sonuçların
oldukça uyumlu olduğu ve literatürde verilen fotoelastisite çalışmalarının sonuçlarındaki
gerilme dağılımlarıyla önemli ölçüde benzerlik gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle, bundan
sonraki senaryolarda bu veya benzeri modeller ile dayanım-hacim optimizasyonları daha kısa
sürelerde ve daha kolaylıkla yapılabilecektir.
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ÖZET

Sunulan çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş silindirik kabukların (FDSK’ların) titreşim
problemi klasik kabuk teorisi (KKT) kullanılarak çözülmektedir. Fonksiyonel dereceli
malzemelerin (FDM’lerin) modelleri oluşturulduktan sonra gerilme-deformasyon arasındaki
temel bağıntılar oluşturulmakta ve bu bağıntılar kullanılarak KKT kapsamında hareket ve
deformasyon uygunluk denklemleri türetilmektedir. KKT kapsamında, karışık sınır koşulları
için kısmi türevli diferansiyel denklemler Galerkin yöntemi uygulanarak çözüldükten sonra
frekans için analitik formül elde edilmektedir. Elde edilen sayısal sonuçlar literatürdeki
mevcut sonuçlarla mukayese edilerek doğruluğu teyit edilmektedir. FDM'lerin kritik
parametreler üzerindeki etkilerini görmek için farklı profiller için yeni ve özgün sayısal
örnekler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: FDM’ler, silindirik kabuk, serbest titreşim, karışık sınır koşulları,
frekanslar
ABSTRACT
In this study, the vibration problem of functionally-graded cylindrical shells is solved by
using classical shell theory (CST). Once the models of functionally graded materials (FGMs)
are formed, then the basic relationships between stresses and deformations are generated and
the motion and compatibility equations are derived within the CST. The partial differential
equations for mixed boundary conditions are solved by the Galerkin method and the analytical
formula for the frequency is obtained. The current results are compared with the results in the
literature and their accuracy is confirmed. New and unique numerical examples are presented
for different profiles to see the effects of FGMs on the frequencies.
Keywords: FGMs, cylindrical shell, free vibration, mixed boundary conditions, frequencies
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GİRİŞ
Yeni nesil kompozit malzemelerin yapısal özelliklerine bağlı olarak derecelenebilir olması
fikri ilk olarak Bever ve Duwez (1972) çalışmasında ortaya atılmış ve yerel özelliklerde
ortaya çıkan değişimlerin malzemenin genel özelliklerini etkilediği gösterilmiştir. Bu
dönemde teknolojinin seviyesi Bever ve Duwez [1] çalışmasının sonuçlarını uygulanmasına
olanak sağlamamıştır. FDM'ler ilk olarak 1984 yılında bir grup Japon bilim adamı tarafından
ısı kalkanları olarak geliştirilen farklı mekanik özelliklere sahip iki veya daha fazla
malzemenin karışımından elde edilmiştir [2]. Bu çalışmayı takiben FDM’lerin özelliklerinin
araştırılması birçok bilim insanı tarafından hayata geçirilmiştir [3]. Başlangıçta büyük
sıcaklık değişikliklerine karşı termal koruma için geliştirilen bu yeni nesil kompozit
malzemeler seramik ve metal karışımından oluşturularak, yüksek yapısal özellikler gerektiren
çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır [4]. FDM'ler, çeşitli yöntemlerle üretilmektedir.
Örneğin; Buhar biriktirme (PVD), Kimyasal buhar biriktirme (CVD), Plazma püskürtme,
sıçratma, Darbeli lazer biriktirme (PLD), Sol-jel teknikleri vs [5). FDM'lerin seri üretiminin
yapılabilmesi için ilk önce bu malzemelerin özelliklerinin araştırılması doğrultusunda
çalışmalar yapılmıştır. İlk çalışmalar, FDM'lerin termo-mekanik özelliklerinin araştırılmasına
adanmıştır [6].
FDM'lerin termo-mekanik özellikleri incelendikten ve geleneksel malzemelere kıyasla önemli
avantajlara sahip olduğu belirlendikten sonra bu tür malzemelerden oluşan yapı elemanlarının
titreşim ve stabilite davranışları ile ilgili çalışmalar gündeme gelmiştir. FDSK’ların titreşim
ve stabilite problemlerinin çözümünde farklı kabuk teorileri ve çeşitli yöntemler kullanılarak
çok sayıda çalışma yapılmıştır [7-9]. Yaklaşım fonksiyonun matematiksel olarak
tanımlanmasında ortaya çıkan zorluklardan dolayı karışık sınır koşulları altında FDSK’ların
titreşimi konusunda sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır [10, 11]. Bu çalışmada, karışık sınır
koşulları altında FDSK’ların serbest titreşim problemi KKT çerçevesinde detaylı bir biçimde
araştırılmıştır.
TEMEL BAĞINTILAR
Uzunluğu L , yarıçapı r ve kalınlığı h olan FDSK’da koordinat sistemi sol uçta referans
yüzeyinde bulunmaktadır. Ayrıca, x1 ve x2 eksenleri sırasıyla uzunluk ve dairesel
doğrultularda x3 ekseni ise onların bulunduğu yüzeye diktir (Şekil 1).
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Şekil 1. Fonksiyonel derecelendirilmiş silindirik kabuk ve koordinat sistemi
FDSK'ların etkin malzeme özellikleri aşağıdaki biçimde tanımlanmaktadır [12]:

Pf  P0  P-1T 1  1  TP1  T 2 P2  T 3 P3 

(1)

Burada Pj , j  1,0,1, 2,3 olup, T (K) sıcaklık katsayılarıdır ve bileşen materyallere özgüdür.

P genel malzeme özelliği, P1 ve P2 sırasıyla metal ve seramiğin özellikleri ise, FDM’lerin
Voight modeline dayanan etkin özellikleri aşağıdaki gibi tanımlanır:
2

P   PV
i i ,

V1  V2  1

i 1

(2)

Burada V1 ve V2 metal ve seramik fazlarının hacim kesirleridir. Seramik fazın hacim kesir
fonksiyonu kuvvet kuralına tabidir [12]:
V2   X 3  0.5  , d  0
d

(3)

Burada d , kuvvet üstü olup hacim kesir indeksidir ve FDM'nin kalınlık yönü boyunca
değişim profilini belirlemektedir. Yukarıda belirtilen karışım kuralına dayanarak, FDM'lerin
etkin malzeme özellikleri kalınlık koordinatının bir fonksiyonu olarak aşağıdaki biçimde
yazılabilir [6, 12]:

E f  ( E1  E2 )V2  E2 ,

 f  ( 1  2 )V2  2 ,  f  ( 1  2 )V2  2

(4)

Burada E1 , E2 , ν1 , ν2 ve 1 ,  2 , sırasıyla FDM’lerin metal ve seramik yüzeylerinin Young
modülleri, Poisson oranları ve yoğunluklarıdır.
TEMEL DENKLEMLERİNİN TÜRETİLMESİ
Hamilton prensibi uygulanarak, FDSK'ların hareket ve deformasyon uygunluk denklemleri
aşağıdaki biçimde elde edilir [13, 14]:
 2u3
 2 m11
 2 m12  2 m22 n22
2





f
x12
x1x2 x2 2
r
t 2
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 2 ex1
x2 2



 2 ex2
x12



 2 x1x2
x1x2



1  2u3
0
r x12

(6)

Burada mij (i, j  1, 2) moment bileşenleri, ex1 ve ex 2 FDSK’ların referans yüzeyindeki x1 ve

x2 doğrultularındaki normal deformasyon bileşenleri,  x1x2 referans yüzeydeki kayma
deformasyonudur, t zaman parametresi, u3 çökme olup yönü eğrilik merkezine doğru
yönelmektedir ve  f FDSK’nın yoğunluk parametresi olup aşağıdaki gibi tanımlanır:

f 

h/ 2



(7)

 f dx3

 h /2

Kirchhoff-Love varsayımı temelinde FDSK'larin gerilme-deformasyon ilişkileri aşağıdaki
biçimde ifade edilebilir [12]:

 x1   E11 ( X 3 ) E12 ( X 3 ) 0

 

 
    E ( X ) E ( X ) 0
11
3
 x2   12 3

 

 
0 E66 ( X 3 )
 x1 x2  0

 ex1 






 ex2 






  
 x1 x2 

(8)

Burada  x1 , x2 , x1x2 ve ex1 , ex2 ,  x1x2 FDSK’ların sırasıyla gerilme bileşenleri ve referans
yüzeyden x3 uzaklığındaki yüzeyin deformasyon bileşenleri ve Eij ( X 3 ), (i,j  1, 2, 6) ,
normalleştirilmiş kalınlık koordinatı X 3 ’ e bağlı olarak değişen büyüklükler olup aşağıdaki
biçimde ifade edilir:

E11 ( X 3 ) 

Ef (X3)
1  2f ( X 3 )

, E12 ( X 3 )   f E11 ( X 3 ), E66 ( X 3 ) 

Ef (X3)

(9)

2 1   f ( X 3 ) 

FDSK' nın kuvvet ve moment bileşenleri aşağıdaki integrallerden elde edilir [13, 14]:
 h /2

 n11 , n22 , n12     x , x , x x
1

h/ 2
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2

1 2

dx

3

 h/ 2

,

 m11 , m22 , m12   





x3  x1 , x2 , x1 x2 d x3

h/ 2
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nij (i, j  1, 2) kuvvet bileşenleriyle  Airy gerilme fonksiyonu arasındaki bağıntılar aşağıdaki
biçimdedir [13]:

n11  h

 2
 2
 2



,
n
h
,
n
h
22
12
x22
x12
x1x2

(11)

(8) ifadeleri (10) ve (11) bağıntılarında yerine yazılıp,elde edilen küvvet ve moment
bileşenleri için ifadeler (5) ve (6) temel denklemlerinde yerine yazıldığında ve (12) dikkate
alındığında aşağıdaki şekle dönüşür:
 4
 4
 4 h  2
Q2 h 4  2  Q1  Q5  h 2 2  Q2 h

x1
x1 x2
x2 4 r x12
(12)
Q3

 4u3
 4u3
 4u3
 2u3
2
2

Q

Q

Q


 4
f
6
4
x14
x12x2 2
x2 4
t 2

 4u3
 4
 4
 4
 h(2q2  q5 ) 2 2  hq1 4  q3
hq1
x2 4
x1 x2
x1
x14

(13)
  2q3  q6 

 4u3
 4u3 1  2u3

q

0
4
x12 x2 2
x2 4 r x12

Burada, Q j ve q j ( j  1,2,...,6) FDSK parametrelerine bağlı katsayılardır.
TEMEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
FDSK'nın bir ucunda, uzunlamasına yer değiştirmesini ve dönmesini önleyen bir kavrama
kullanılır ve diğer ucu basitçe desteklenir. Bu tür sınır koşullarının matematiksel modeli
aşağıdaki biçimde tanımlanır [10, 11]:

x1  0

ise

u3 

 2u3
 0;
x12

x1  L

ise

u1 

u3
0
x1

(14)

Bu sınır koşulları için (13) ve (14) denklemlerinin çözümü aşağıdaki biçimde aranır [10]:

x 
x 
u3  u3 (t )sin  1  cos(  x2 ),    (t )sin  1  cos(  x2 )
 2 
 2 

(15)

m
n
ve   , olup m  1,3,5,... x1
L
r
doğrultusunda dalga sayısı ve n , x2 doğrultusundaki dalga sayısıdır.

Burada u3 (t ) ve  (t ) zamana bağlı fonksiyonlardır,  
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(15) bağıntıları (12) ve (13) denklemlerinde yerine yazılıp Galerkin yöntemi uygulandığında
ve inetgrallemeden sonra  (t ) parametresi yok edildiğinde aşağıdaki şekle dönüşür:

16  f

d 2u3 (t )
 Q3 4  4Q6 2  2  16Q3  4 
dt 2

 4 2
4
2 2
4
 r  Q2  8  Q1  Q5     16Q2   




2
 4
4
2 2
4





q

8
q

q

16
q
 3 6
4
4
 r
  u3  0


4
2 2
4

q1  4q5   16q1

(16)

(16) denkleminden FDSK’ların karışık sınır koşullarında serbest titreşim frekansı (rad/s) için
aşağıdaki ifade elde edilir:



Q
16  f

(17)

Burada şu tanım geçerlidir:

4 2
 Q2 4  8  Q1  Q5   2  2  16Q2  4
Q r

q1 4  4q5 2  2  16q1 4
(18)

 4 2
4
2 2
4
4
2 2
4
 r  q4  8  q3  q6     16q4    Q3  4Q6   16Q3 


FDSK’lar için karışık sınır koşullarında boyutsuz titreşim frekansı için aşağıdaki ifade
kullanılmaktadır:
r2
1  
h

1 (1  12 )

(19)

E1

SAYISAL ANALİZ
Bu çalışmada, karışık sınır koşulları altında frekans için elde edilen kapalı çözümü
doğrulamak için (17) ifadesi kullanılarak elde edilen sayısal sonuçlar Agenosov ve Sachenkov
920
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[10] sonuçları ile karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapa bilmek için bu çalışmadaki (17)
ifadesinin özel halı kullanılmaktadır, yani d  0 olduğunda FDSK pür metal silindirik kabuğa
dönüşmektedir. Tablo 1’ de değişik r/h ve L/r oranları için karışık sınır koşullarında pür metal
silindirik kabukların  (rad/ sn) temel doğal frekans değerleri Ref. [10]' da elde edilen
 A S (rad / sn) frekansları ile mukayese edilmektedir. Karşılaştırmada pür çelik özellikleri
kullanılmakta
ve
tüm
veriler
Ref.
[10]'
dan
alınmıştır
:
11
3
E02  1.93 10 ( Pa),  02  0.3, 02  8000 kg / m . Ayrıca silindirik kabuk parametreleri şu
şekildedir: r / h  150; 200; 250; 500; 1000 ve L / r  1 ve 3. Tablo 1’de boyuna dalga sayısı
bire eşit ( m  1 ) olarak dikkate alınmıştır. Elde edilen temel doğal frekansı değerlerinin Ref.
[10]' da, elde edilen sonuçlarla uyum içinde olduğu Tablo 1’ den görülmektedir.
Tablo 1. Karışık sınır koşullarında pür metal silindirik kabuğun frekanslarının literatürdeki
sonuçlarla mukayesesi
Ref. [10]

Bu çalışma

Ref. [10]

Bu çalışma

 A S (rad / sn)

 (rad/ sn)

 A S (rad / sn)

 (rad/ sn)

L / r 1

r/h

L/r 2

150

329.926 (6)

329.680 (6)

163.103 (4)

163.785 (5)

200

212.141 (6)

212.711 (6)

108.810 (4)

110.108 (4)

250

154.675(7)

154.444(7)

77.447(5)

77.133(5)

500

53.776(8)

53.772(8)

27.435(6)

27.346(6)

1000

19.074(9)

19.098(9)

9.590(7)

9.574(7)

Sayısal analizlerde, FDA ve FDB gibi iki FDM türü kullanılmaktadır. FDA ve FDB silindirik
kabukları, sırasıyla silikon nitrat ve nikel karışımı (Si3N4/Ni), ve zirkonyum oksit ve
paslanmaz çelik (ZrO2/SUS304) karışımından oluşmaktadır. FDM sabitleri Shen (2009)
monografisinden alınmıştır. ZrO2/SUS304 ve Si3N4/Ni malzemelerinin Young modülleri ve
Poisson oranları sıcaklığın bir fonksiyonu olarak aşağıdaki biçimde ifade edilmektedir:
EZrO  2.4427  1011 (1  1.37110-3T  1.214  10-6T 2  3.681 10-10T 3 )  1.68  1011 ( Pa)

ESus  2.0104  1011 (1  3.079  10-4T  6.534 10-7T 2 )  2.07788  1011 ( Pa )

 Zro  0.2882(1  1.133  10-4T )  0.297996
 Sus  0.3262(1  2.002  10-7T  3.797 10-7T 2 )  0.317756
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ESi3 N 4  3.4843  1011 (1  3.07  10-4T  2.16 10-7T 2  8.946  10-11T 3 )  3.22271 1011 ( Pa )

ENi  2.2395  1011 (1  2.794 10-4T  3.998  10-9T 2 )  2.05098  1011 ( Pa )

 Si N  0.24,
3

4

 Ni  0.31

Burada T=300 (K) ve bileşen maddelere özgüdür. Seramik ve metallerin yoğunlukları sıcaklık
ve koordinatlara bağlı değildir. Zirkonyum oksit (ZrO2), Silikon nitrat (Si3N4), Nikel (Ni),
Paslanmaz çelik (SUS304) malzemelerinin yoğunlukları sırasıyla 5680 ( kg / m 3 ), 2370
( kg / m 3 ) , 8900 ( kg / m 3 ) ve 8166 ( kg / m 3 ) olarak ele alınmaktadır [6, 12].Şekil 2a ve 2b’
de a) Si3N4/Ni ve b) ZrO2/SUS304 karışımından oluşan veya FDA ve FDB çeşit silindirik
kabukların tüm profilleri için boyutsuz frekans parametresinin r/h oranına bağlı değişimi
sunulmaktadır. Şekil 2a ve 2b’ de L/r=2, pür seramik (Si3N4 veya ZrO2), hacim kesir
indeksinin (HKİ) değişik değerleri ve pür metal (Ni veya SUS304) silindirik kabuklar (SK)
kullanılmaktadır. Şekil 2’ den görüldüğü gibi r/h oranının artması ile BFP değerlerinin ve
onlara karşı gelen dairesel dalga sayısının arttığı görülmektedir. HKİ sıfırdan, yani d=0’ dan
d=10’a kadar arttığında seramiğin BFP değerleri metalden oluşan SK’nın frekans değerlerine
doğru sürekli bir biçimde azalma göstermektedir. FDSK’ların BFP değerleri Si3N4 ‘den oluşan
kabuğun BFP değerleri ile mukayese edildiğinde, d=0.25 olduğunda FD profilin BFP’ye
etkisi (-%22.44) olduğu halde d=10 olduğunda söz konusu etki (-%55.2) olmaktadır. Burada
ve sonraki karşılaştırmalarda eksi işaretinin FDM kabuğun BFP değerlerinin pür metal veya
seramikten oluşan SK’ların BFP değerlerinden küçük olduğunu göstermektedir. FDSK’ların
BFP değerleri Nikelden oluşan kabuğun BFP değerleri ile mukayese edildiğinde, d=0.25 için
FDA profilin BFP’ye etkisi (+%88) civarında iken d=10 olduğunda söz konusu etki (+%8)
civarında olduğu görülmüştür. FDSK’ların BFP değerleri ZrO2 ‘den oluşan kabuğun BFP
değerleri ile mukayese edildiğinde, d=0.25 olduğunda FDB profilin BFP’ye etkisi (+%5.1)
civarında olduğu halde d=10 olduğunda söz konusu etki (+%23) civarında olduğu
görülmektedir. FDB çeşit SK’ların BFP değerleri SUS304 ‘ten oluşan kabuğun BFP değerleri
ile mukayese edildiğinde, d=0.25 olduğunda FDB profilin BFP’ye etkisi (-%16.9) civarında
iken d=10 olduğunda söz konusu etki önemli derecede azalarak (-%2.5) civarında olduğu
görülmektedir.
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Şekil 2. a) FDA ve b) FDB çeşit SK’ların tüm profilleri için boyutsuz frekans parametresinin
r/h oranı değişimine bağlı dağılımı
Şekil 3’ de FDA ve FDB tip FDSK’ların tüm profilleri için boyutsuz frekans parametresinin
değerleri ve d hacim kesir indeksine bağlı değişimi sunulmaktadır. Hacim kesir indeksi, d ‘ni
artışına bağlı olarak Si3N4/Ni karışımından oluşan FDSK’larda BFP değerleri sürekli azaldığı
halde, ZrO2/SUS304 karışımından oluşan FDSK’larda BFP değerleri artmaktadır. Hacim kesir
indeksi d>4 olduğunda BFP’nin artış (veya azalma) hızı yavaşlamaktadır.

Şekil 3. ZrO2/SUS304 ve Si3N4/Ni karışımlarından oluşan FDSK’ların boyutsuz frekans
parametresinin d hacim kesir indeksine bağlı dağılımı
SONUÇLAR
Sunulan çalışmada, karışık sınır koşulları altında FDSK’ların serbest titreşim davranışını
incelenmektedir. FDSK’ların temel denklemlerinin türetilmesinde Donnell tipi kabuk teorisi
kullanılmaktadır. Temel denklemler Galerkin yöntemi uygulanarak çözülmüş ve frekans için
analitik ifade elde edilmiştir. Bu çalışmayı doğrulamak için, elde edilen sonuçlar literatürdeki
mevcut sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Son olarak FDM'lerin boyutsuz frekans parametre
değerleri üzerindeki etkilerini görmek için farklı FDA ve FDB profilleri için yeni ve özgün
sayısal örnekler sunulmaktadır.
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