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ÖNSÖZ
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uygun olarak zamanında Düzenleme kuruluna verilen bild iriler hem bildiri kitabın
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da Prof. Dr. Mehmet Hakkı OMURTAG ve Araş. Gör. Ozan ÇELİK' in katkıları büyük
tür. Kitap Cenkler matbaasında Sayın Adnan Tavukçuoğlu'nun yakın ilgisi ile kitap 
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YAPI MEKANİĞİNDE DEĞİŞİM YÖNTEMLERİ

A.Yalçın AKÖZ1 ve Atilla ÖZÜTOK2
'T.C. Maltepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü, İstanbul 

2Selçuk Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık. Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Konya

SUMMARY

The aim of this study is to demostrate the role of modem variationel theory in structural 
mechanics. Here shell theory is chosen as a representative problem. Variational theory not 
only provide unifıed formulation of diverse fıeld but also serve to obtain approximate 
Solutions.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı modem değişim yöntemlerinin yapı mekaniği problemlerindeki rolünü 
gösterebilmektir. Kabuk teorisi örnek olarak seçilmiştir. Değişim metotları sadece karmaşık 
alanın denklemlerini bütün hale getirmekle kalmaz aynı zamanda yaklaşık çözümü de sağlar..

GİRİŞ

Bu çalışmada yapı mekaniği problemlerinin çözüm yöntemleri ve bu alandaki gelişmeler ele 
alınacaktır. Önce çubuk, plak ve kabuklara ait matematik model

L u = f  (1)

operatörü ile belirlenir. Operatör sınır koşullarını da içeren diferansiyel denklem veya 
diferansiyel denklem takımından oluşur. Burada u alan değişkenlerini, f  ise dış kuvvetleri 
gösteren vektörlerdir. Alan denklemleri, kinematik bağıntılar, denge denklemleri, bünye 
bağıntıları ve sınır koşullarından oluşur. Değişken sayısı ve operatörün büyüklüğü çubuk, plak 
ve kabuklar için farklılık gösterir. 1960’lı yıllarda alan denklemlerini oluşturmak ve kapalı 
çözümlerini elde etmek uğraş alanı idi.

Sistematik diferansiyel denklem çözüm yöntemlerinden birisi taşıma matrisi yöntemidir. Bu 
konuda Prof. Dr. Mustafa İNAN’ın “Başlangıç değerler yöntemi” adlı kitabı temel 
kaynaklardan birisidir [1]. Alan denklemlerinin türevleri ile kendileri arasındaki ilişkiyi 
belirleyen diferansiyel geçiş matrisinin öz değerlerindeki katillik halleri ve öz vektörler 
sayısının katillik sayısına eşit olmaması hallerinde ileri matris yöntemleri gerekir. Bu halleri 
Prof. Dr. Vural CÎNEMRE’nin “Linear algebra”[2] kitabında bulmak mümkündür.
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Diğer bir çözüm yöntemi de enerji yöntemidir. Enerji yöntemleri hakkında kaynaklardaki 
eserler önerilir [3]. Enerji yönteminin yapı mekaniğinde üç ayrı işlevini irdelemekte yarar 
vardır:

■ Kesin çözüm
■ Yaklaşık çözüm
■ Alan denklemlerinin özellikle sınır koşullarının bulunması [4]

n Toplam potansiyel enerji (TPE) kesin çözümlerde kolaylık sağlar. Ne yazık ki bu yöntem 
sadece, iç enerjinin düğüm noktaları yer değiştirmelerine bağlı olarak ifade edilebildiği; 
eksenel yük taşıyan kafes sistem tipi yapılarda kullanılabilmektedir.

Ancak lateral yük taşıyan hiperstatik eğilme elemanlarında K TPE’yi kullanma olanağı 
yoktur. Çünkü iç enerji v elastik enerjisinin ikinci türevinin integrali ile hesaplanabilir. Elastik 
eğri de bilinmediği için iç enerji ve n hesaplanamaz. Bu problem bütün yük tiplerinde 
kullanılmak üzere n Eşdeğer Toplam Potansiyel Enerjisinin (ETPE) ortaya atılması ile 
aşılmıştır[5], Böylece lateral yük etkisindeki taşıyıcı sistemler de düğüm noktalarının yer 
değiştirmeleri cinsinden kolaylıkla çözülebilmektedir.

Sayısal yöntemlerdeki çalışmalar, uçak sanayindeki je t motorların kullanılması ile ortaya 
çıkan daha güçlü uçak gövdelerinin elde edilme gereksinimi yeni hesap yöntemlerinin 
arayışını hızlandırdı. 1940-1960 yıllar arasında matris metotları gelişti. O yıllarda 
kullanılmaya başlayan rij itlik matrisleri ve esneklik matrislerine dayalı sonlu elemanlar halen 
kullanılmaktadır. Sonlu eleman deyimi ilk kez Clough, R.W., tarafından kullanılmış[6j. Sonlu 
elemanlarda alan denklemlerine dayalı bir fonksiyonele ihtiyaç vardır. İşin en önemli kısmı bu 
fonksiyonele ulaşmaktır.

Daha sonra n  TPE ilkesi sadece geometrik büyüklükler cinsinden problemlerin çözümünde 
çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Bu yöntem iç kuvvetlere ulaşmakta 
yeterli değildir. Titreşim problemleri için halen başarı ile kullanılabilen bir yöntemdir. İç 
kuvvetleri de elde edebilmek için karışık sonlu elemanlar için Hellinger -R eissner ve Hu- 
W ashizu ilkeleri kullanılmıştır[7]. Verilen diferansiyel denklemlerden fonksiyonele geçmek 
için Mikhlin teoremi, basit, doğrusal ve kendine eş sistemler için kullanılabilen bir yöntemdir 
Ancak kapsamlı problemler için yeterli değildir. Son yıllarda karışık sonlu elemanlarda zayıf 
formülasyon yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır[8].

Günümüzde çözülecek problemlerin büyüklüğü sayısal çözüm yöntemlerini zorunlu 
kılmaktadır. Sayısal çözüm yöntemleri içinde de sonlu elemanlar yöntemi öne çıkmaktadır. 
Yukarda adlan verilen sonlu elemanlarda kullanılan yöntemlerin değişik açılardan eksikleri 
bulunmaktadır. Örneğin kayma kilitlenmesi, sayısal işlemlerdeki fazlalık, tamlık ve süreklilik 
koşullannı sağlayacak interpolasyon fonksiyonlarının kolay bulunamaması veya bulunan 
fonksiyonlarla kapalı işlem yapma güçlüğü gibi bir çok neden sayılabilir. Bunların dışında, 
karmaşık olan problemlerde, bazı kabullerle elde edilen alan denklemlerinin birbiri ile uyumlu 
(consistent) olması gerekmektedir. Uyumluluk konusu ilk kez Goldenvveizer tarafından ortaya 
atılmış ve konunun önemi Morris tarafından da vurgulanmıştır[9-10] Potansiyellik koşulu 
kanımızca uyumluluk (consistency) koşulunun ifadesidir. Kabuk alan denklemlerinin 
uyumluluğu hakkında görüşümüz [ 1 1 ] da yayımlanmıştır.

Bu konuşmanın başlıca iki amacı vardır. Birincisi: Alan denklemleri belli ise, bu denklemlerin 
uyumlu olduğunu gösterdikten sonra sınır koşullannı ve fonksiyoneli üretmektir. Bu işlemler 
Gâteaux türevi yöntemi ile yapılabilmektedir [12], Bütün bilinmeyenleri ve sınır koşullannı
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da içeren fonksiyonel sonlu eleman yönteminde kullanılırsa, işlem kolaylıklarının yanı sıra 
doğru sonuçlara hızla ulaşılmaktadır. Ayrıca kullanılan tek ve çift eleman sayısına göre doğru 
sonuçlara alttan ve üstten yaklaştığı bir çok problemde gözlenmiştir. Bu yöntem, yaklaşık 
otuz yıldır, İTÜ inşaat Fakültesi Mekanik Anabilim Dalında, doğrusal, doğrusal olmayan, 
elastik, viskoelastik bünye yapılı birçok problemde kullanılmıştır[13-25]. Yöntemin 
özellikleri, topluca sonuçlar bölümünde verilecektir.

İkincisi: Kabuklara ait gelişmeleri kaynaklarda bulmak mümkündür[26-27]. Kalın kabuk 
problemlerine ait bağıntılar, lateral kayma gerilmelerinin elde edilmesi, doğrusal olmayan 
problemlerin alan denklemleri, ihmal edilen üçüncü moment denkleminin kullanılması gibi 
konularda çalışmak için alan denklemlerinin bağımsız olarak kurulması gerekir. Bu çalışmada 
ayrıca kabuk denklemlerinin özellikle şekil değiştirme bağıntılarının sürekli ortam kavramları 
ile çıkarımının bu konuda çalışacaklara ışık tutacağı inancı ile, kabuk alan denklemleri genel 
kabuklar için elde edilecek ve Gâteaux Diferansiyeli Yöntemi ile Fonksiyonel bulunacaktır. 
Bu fonksiyonelin yapı mekaniğindeki çubuk, plak, ve genel kabuklara uygulanabildiği teorik 
ve sayısal çözümlerle gösterilecektir.

KABUK ELEMANLARININ GEOMETRİSİ

Keyfi bir yüzey üzerindeki her noktanın yerini O merkezli ortogonal Kartezyen koordinat 
takımında tanımlayan vektör

R = R ( a ,p )  = x \+ y \+ z V .  (2)

şeklindedir. Şekil 1 de gösterildiği gibi a, fi yüzeyin eğrisel koodinatları, i, j, k kartezyen 
koordinatın baz vektörleridir[28].

Şekil 1 Eğrisel koordinatlar 

a ve fi parametrelerine göre R konum vektörünün kısmi türevleri

—  = R , = A ,  , —  = R 2 = A 2 (3)
d a  d p

dir. Burada eğrisel koordinatların ortogonallik koşulu A, _L A 2 , A, • A 2 =  0 gereği orta yüzey 
üzerindeki iki nokta arasındaki dS yay elemanını boyu

d S 2 =  dR.dR ->  d S 2 = Au d a 1 + A,2 d  f i 2 (4)
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şeklinde yazılabilir. Burada Ay yüzey ölçüm tansörüdür ve

1̂1 — > ^22 ~~ ^2 ’ ^1 —l l^ l l  » ^2 1^2 (5)

baz vektörlerin skaler çarpımı ile elde edilir. Bu tansörler yüzey koordinatlarının 
dönüşümlerinde gereken koşullan yerine getirirler. (4) denklemi yüzeyin birinci ana form u  
olarak adlandırılır.

Yüzeyin herhangi bir noktasındaki birim normal vektörü Şekil 2 de görüldüğü gibi yüzeye 
diktir. N birim normal vektörü

|A , x A2|| A, .A2 

olarak elde edilir. Gerekli işlemler yapılırsa kabuğun ikinci ana form u

olarak elde edilir.

ŞEK İL D EĞ İŞTİR M ELER

Şimdiye kadar kabuk kalınlığını göz önüne almadığımız için kabuk yüzeyini belirleyen 
konum vektörünü R ile göstermiştik.

Bundan sonra kabuk kalınlığını göz önüne alacağımız için orta düzlemi gösteren vektör R 0 
ile keyfi bir noktadaki konum vektörünü ise R ile göstereceğiz. Konum ve baz vektörleri Şekil 
2 de görülmektedir.

Bir noktadaki şekil değiştirme, birbirine sonsuz küçük uzaklıkta keyfi iki nokta arasındaki yay 
boyları kareleri arasındaki farkla ölçülür (Şekil 3).

1 N j A, d a 2 + N 2 A2 d  fi' 

R Au d a 2 + A22d f i2
(7)

, u

Şekil.2 Kabuk geometrisi
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Şekil.3 Yer değiştirme vektörü 

Şekil değiştirmeden önceki yay boyu:

d S 2 = dR .dR  = G Kld X Kd X L (9)

dir. Şekil değiştirmeden sonraki yay boyu

cfe2 = i/ r  ölr = (G JÇ + U K) ( G i  + U i )r/X A. d X L (10)

bulunur. Bu yay boyu ayrıca

ds2 = C KLd X K d X L (11)

şeklinde de yazılabilir. CH ye Green deformasyon tansörü adı verilir. İki yay boyu arasındaki 
fark ise şekil değiştirmenin ölçüsü olarak kullanılır [29].

ds2 - d S 2 = 2 E KLd X K d X L (12)

Burada lagrangien koordinatlardaki EA7 ifadesi

2 EkL = G kV .L+ G L U.k + Ujc U t  (13)

dir. Son terim doğrusal olmayan terimdir. Açık ifadeler burada verilmeyecektir. Eğer yer 
değiştirmeler birim vektörler cinsinden yazılarak Ek-1 bölümündeki türev ifadeleri 
kullanılırsa sonuçlara kolayca ulaşılabilir. Ancak buradan şekil değiştirmelerinin 
mühendislikteki karşılıklarına ulaşmak yararlı olacaktır. Denklem (12) in sol tarafı çarpanlara 
aynlıp yay boyunun karesine bölünürse

dsN — dSN _  (dsN —dSN) (dsN + dSK)
d S İ dS., dS„

(14)
J N  “ ‘J j v  “ ‘JjV

elde edilir. Burada dSN seçilmiş herhangi bir N doğrultusundaki yay boyudur. Bu keyfi 
doğrultudaki şekil değişiminin mühendislik tanımının

ds „ — dS  v
=-

dS,_,

olduğunu düşünürsek eN <=> Em  ilişkisi Denklem (14) ün kullanılması ile

2 E u dsN -  dSN | 2 dSN
dS„ dS„:

- s N ( sN + 2 ) - e 2N + 2 e N

(15)

(16)

aşağıdaki gibi kurulabilir.
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e» = .h +
2 E„. (17)

Şekil 4 de dik doğrultular arasındaki yn açı değişiminin mühendislikteki kayma tanımı 
olduğu hatırlanırsa

. dX,= C, dXı

■ dX,= C, dX,

Şekil 4

.  d \ K ■ d \ ,
c o s tf s  Yk l= —  -

C , C ,

dxK dxL 'JCkK \ IG22

elde edilir. Kordinat takımı ortogonal ise Gu = 0 olduğundan

T  k l  :
2 E k l

Gk Gl

(18)

(19)

keyfi bir kabukta ortogonal koordinat takımı kullanılmak üzere mühendislikte kullanılan 
doğrusal kinematik bağıntılar,

Ut, + U '

Yu

G,

Gj
G

U'

A i + t M
A2 7?,

+ U 1 —  
A, R2

, e.

1  g 32 „
’ G, + g 4

u

dU 3 
dz 

2 V (20)

U "

vG 2 y

G, ( U

Gl { Gl ,

şeklinde elde edilebilir. Doğrusal olmayan kinematik bağıntılar benzer olarak denklem (13) 
ün üçüncü teriminden üretilebilir.

KABUK TEORİSİ

Yerdeğiştirme ve Şekil değiştirme bağıntıları

Kabuğun herhangi bir noktasındaki yerdeğiştirmesi

U ( a ,p , z ) =  u ( a , P )  + Pt ( a , p )  z  + yK{ a , p )  F \ z )

V ( a ,p , z ) =  v ( a , p )  + P2( a , p )  z  + y2 (a , p )  F2(z )  (21)

W (a ,P ,z )  =  w ( a , p )

6
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ile tanımlanabilir. Burada u, v, w  kabuk ortalama yüzeyinin a, fi doğrultularındaki 
yerdeğiştirmeleri göstemektedir. ,/?/, ve fi2 dönmeleri, yt ,y2 kabuğun asal en kesitlerin 
kaymalarıdır, fi/, ve fi2 dönmelerini, klasik ince kabuk teorilerinde olduğu gibi kayma 
meydana getirmeyen diye tanımlanabilir. Burada

n u 1
A  =   t  W.a (22)

dir. Kabuk yüzey sınır koşullarım sağlamak üzere Fx[z)  ve F2[z )  aşağıda gösterildiği gibi 
seçilmiştir.

F ,(z) = i / , / ( z )  F2(z ) = H 2 f ( z )

Burada / / / ,  l l 2 ve f(z)

H. =1 + —  H 2 =1 + —
R, 2 R / ( z )  = z 1 -

4z
3 ^

(23)

(24)
1 “ 2

gibi tarif edilebilir. Benzer fonksiyonlar Bhimaradda ve diğ. [30] tarafından genel dönel 
kabuklar için kullanılmıştır.

Lateral kayma ifadelerinde U ve V için sadece yeni, terimler alınırsa[l 1] 

U  (a , p ,  z ) =  y , ( a , P )  Ft (z )  , V (a , p ,  z )  = y2 (a , p ) F2 (z ) 

lateral kayma değerleri genel kabuklar için aşağıdaki ifadelere ulaşır.

(25)

7\n = 7\ H \ 1 -
4 z z

Yln = T l  H 2
4 z

(26)

Bu değerler sınır koşullarını sağladığı gibi z = 0 da yx ve y2 maksimum değerlerine ulaşır. 

GERİLMELER, İÇ KUVVETLER, ve DENGE DENKLEMLERİ

Hooke kanunu ile gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

E  E
{e, + v  e2} , a 2 = ------5- {e2 + v  e,}

1 - v
Ttn ~  G Y\n > r2„ = G y2n , tX2 = G yn

Orta yüzeyin birim uzunluğuna etki eden iç kuvvetler,

N 2

02 

m 2

M ,

(27)

’K *
•*n \=h\ö M
\MA
\Mn\r h  i

h ^ 2 2 f  \
r - z Z

1 1 * 1 <*21
1  +  —

2 ^ 1  z
° 3 1 .

dz

(28)

■s: 1 +  - dz
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şeklinde elde edilir. Burada sonlu eleman formülasyonunda indislerden kurtulmak için 
aşağıda gösterilen simgeler kullanılacaktır.

Kuvvet yer değiştirme ilişkilerine burada ihtiyaç olmadığı için integral ifadeler burada 
verilmemiştir.

Şekil 5 deki iç kuvvetler ve dış yükler altında kabuk elemanının orta yüzeyine etki eden iç 
kuvvetler ve momentler vektörel olarak ifade edilecektir. İç kuvvetlere ait vektörel ifade

/ z,

a a

Şekil 5 Kabuk elemanda pozitif kuvvet ve moment bileşenleri

— d a  + — - d j 3  + q A{ A2d ad /3  = 0 
d a  d fi

T, = ( JV, E, + Nn E2 + g, N) A2 d p  

T, = (7V2i E, + N2 E2 + g ,  N) A, d a
(30)

şeklindedir. Açık biçimleri yazılırsa,

d (A2Q,) | d(A,Q2) N  N
-  A. A, —L + —1  + A,A,q, = 0  

[ r , R2 )

(31)

d a  df)
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şeklinde elde edilir. Burada İlk endis, kuvvetin etkidiği normalin paralel olduğu ekseni, 
İkincisi kendisinin paralel olduğu ekseni gösterir. Kuvvetlerin işaret kuralı ise, sol kesite 
etkiyen kuvvetler eksenlerle çakışmaz ise, sağ kesite etkiyenler eksenlerle çakışırsa pozitiftir.

Moment vektörüne ait ifade,

^ d a  + ^ - d p - İ J ^ E ^ A ,  d a - ( T 1 x E2)A2 d p  = 0

M t = ( M l E 2- M u El )A 2 d p  

M , = (—A/2 E, + M2i E2) A, d a

şeklindedir. Açık biçimleri yazılırsa,

8{^ â  _  A M t + 8J * £ A İ  + A ı  M  _ & A A  = o
da dp

8(M.A2) d ( M 2.A.)
-  +  l ,2  \2  +  -  A , 1  M 2 -  Q A A  =  0da dp

şeklinde ifade edilir. Burada z)0 için r ajS)0ise M n  pozitiftir.

KEYFİ GEOMETRİYE SAHİP KABUKLARA AİT FONKSİYONEL 

Alan Denklemleri ve Fonksiyonelin Elde Edilmesi

Daha önceki bölümde sözü edilen sekiz kinematik ve beş denge denkleminin yanı sıra 
kabuğun dinamik ve geometrik sınır koşullan,

-  R + R = 0 ,— M + M = 0, f i - Ö  = 0, u -  û = 0 (34)

şeklinde sembolik olarak yazılabilir. Sınır koşullannm açık ifadeleri varyasyonel işlemler 
sonunda elde edilecektir. (34) denklemindeki şapkalı terimler sırasıyla sınırlarda bilinen R,  
M, O,  u kuvvet, moment, dönme, ve yerdeğiştirme vektörlerine karşı gelmektedir.

Kabuklar için sınır koşullarını da içerecek şekilde alan denklemleri operatör formda 
yazılabilir.

Q = L y -  f  (35)

Q operatörü, burada verilmeyecektir. Amaç yöntem hakkında fikir vermektir. İsteyen 
okuyucular için en basit çubuk probleminden genel kabuklara kadar değişik problemler için 
kaynakta verilen çalışmalar önerilir. Bu çalışmada kabuklar için elde edilen fonksiyonelin 
bütün yapı mekaniği problemlerinde kullanılabileceğini gösterdikten sonra fonksiyonelin 
kullanımını açıklamak olacaktır. Amaca uygun Gâteaux diferansiyeli metodu kullanılmıştır. 
Bu metoda ait geniş kullanımı ve açıklamaları [14] de yer almaktadır. Burada basitlik için 
temel kavram ve tanımları verilecektir. Q operatörünün Gâteaux türevi şu şekilde 
tanımlanmaktadır [ 12],

w ( y . y ) - ^ f A  (3«)
Ö T , _ n
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Burada x bir skalerdir. Eğer Q  sürekli bir operatörse ve (dQ (y, y)) gibi Gâteaux diferansiyeli 
varsa ve

(d Q (y ,y ),y * ) = (d Q (y ,y * ),y ) (37)

eşitliği sağlanıyorsa Q  operatörü potansiyeldir. Burada parantez içerisindeki ifadeler iç 
çarpımı göstermektedir. Bu tanım kullanılarak iç çarpımlar yapılırsa denklem (35) deki Q 
operatörünün potansiyel olduğu görülür ve sınır koşullan da;

[R,u] = [4 L, 4 , + [4A  «L+ [4 l > vl +  [AN > + ’w\a+ [A@ ’ w\e

[M ,n ]  = [A ,K , n \ + [ A J  , n 2]a + [A M  A ] „ + [ A S  ^ l  + l A Ü ^  (38)

şeklinde elde edilir. Sınır koşullan mekanik açıdan önemlidir. Bütün bu terimler sınır 
kuvvetleri tarafından yapılan işi tanımlamaktadır. Bu durumda alan denklemlerine karşı gelen 
/  fonksiyoneli

I
/ ( y )  = | [ Q ( s y ) , y ]  ds (39)

0
şeklinde hesaplanabilir [12]. Burada s bir skalerdir.

1 ( y ) =  ~ [ A2 U.a ’ P ] - \_ U.P • Al L ~ \~ [A2.a U - W ] + [ 4 , / j£  - “ ]

- [ S , z l2 vya] -  [A 2 L  , Va]  + [A 2ML  , v ]  + ̂ 5  , (S , O ,)

v v ] - [ g ,  A, w „ ] - ( Q  , Q 2) + ( q ,

j -' (?> > “ ) + (?2’ v) + (?„ . h’)-[a2k  ,Q 1„ ] + [ 4 / în l , r ]

, f i , ] - [ 4 f i 2a , r ] - [ i , û y  , m ]

{p ’ p)~ v { p ' ^ 4 {N' 4

+ [ T A u , - Q 2] + d  ^  ( K , K ) - v  (K  , M )  + I ( A /  , M ) }

+ -----^  T (L  ,L )  + ----- — r  (T  , T ) +  J   {(5  , S) + (Q , e ) }
B ( 1 - v )  '  D  ( 1 - v )  '  '  5 f l  ( 1 - v )  U X n

+ [ r  , ( u - û ) ] £ + [ m  , ( n - n ) ]  + [ r  , »]  + [ m  , n ]

, , ■> w 
*2 \ R<

(40)

Bu çalışmada alan denklemlerine karşı gelen keyfî geometriye sahip kabuklar için geçerli olan 
fonksiyonel elde edilmiştir. Yukarıdaki fonksiyonelden görüldüğü üzere herhangi bir yapının 
geometrisi belli ise (A ,,A 2)baz vektörleri büyüklükleri ile (R ,,R 2)eğrilik yarıçaplarının 
bilinmesi yeterli olacaktır.
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UYGULAMALAR

Bu bölümde geliştirilmiş olan keyfi geometriye sahip kabuklar için elde edilen fonksiyonelin, 
genel anlamda çubuk, plak ve kabuk problemlerine uygulanmasına ait örnekler incelenmiştir. 
Parabolik geometri mühendislik uygulamalarında sıkça kullanılmasından dolayı Parabolik 
silindirik (PRSH52) kabuk elemanı ile çubuk, plak ve kabuk problemleri çözülmüş ve daha 
sonra dairesel silindirik (CRSH52) kabuk elemanına ait örneklerin çözümleri verilmiştir.

Şekil 6 de gösterildiği gibi f  parabolün sarkması, £ parabolün açıklığı olmak üzere m = f /  £ 
oranı parabolün basıklığını göstermektedir. Basıklık oranı m azaldıkça parabolik silindir 
kabuk, bir plağa, ve parabolik kiriş de doğru eksenli bir kirişe dönüşmektedir.

Şekil 6 Parabolün geometrisi

Şekil 6 de gösterildiği gibi doğru eksenli kiriş ile parabolik kirişe ait malzeme özellikleri 
boyutları ve yükü E = 20 GPa, v = 0.3, /=  10 m, h = 0.50 m, b = 0.20 m, f  = 0.01 m, q = 10 
kN/m dir. Düzgün yayılı yükle yüklü, iki ucu ankastre (CC), iki ucu basit mesnetli (SS), ve bir 
ucu ankastre diğer ucu serbest (CF) olan değişik mesnet tiplerine ait maksimum yer 
değiştirmeler, momentler Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 1.Değişik mesnet tiplerine ait doğru eksenli kirişler

Mak. çökme w(m) Mak. moment M (kNm)
PRSH52 Kesin çözüm PRSH52 Kesin çözüm

CC 1.29x10'3 1.25xl0‘3 40.955 41.667

SS 6.36x10'3 6.25x10'3 124.8 125

CF 0.60x10 1 0.60x10 '1 500 500

Tablo 2. İki ucu ankastre mesnetli parabolik kirişin tepe noktasındaki çökme, moment
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Tablo 2 de görüldüğü gibi, tek veya çift sayılı elemanlara bağlı olarak elde edilen sonuçların 
üstten ve alttan doğru sonuçlara yaklaştığı gözlenmektedir.

Kenarlarından Basit Mesnetli, Düzgün Yayılı Yüke Maruz Plak

Bu çalışmada geliştirilen PRSH52 kabuk elemanı ile bir çok çalışmada ele alman dört 
kenarından basit mesnetli, düzgün yayılı yüke maruz plak çözümü yapılmıştır Problemin 
boyudan, yükü ve malzeme özellikleri sırasıyla 2a=2b=10 m, f  = 0.01, h = 0.1 m, q = 1 kPa, 
E = 20 GPa, v = 0.3 olarak alınmıştır. Eleman sayısı arttırılarak yapılan çözümlerde orta 
noktanın çökme moment değerlerinin kesin çözüme yaklaşımları Tablo 3 de verilmiştir.

Dairesel Silindirik Kabuk

Geliştirilen CRSH52 kabuk elemanın performansı, bir çok mevcut çalışmada çözümü yapılan 
kabuk çatı probleminde denenmiştir. Çözümü karşılaştırılan diğer örneklerden tamamen 
kinematik farklılığa sahiptir. Tablo 4 de geometrisi verilen üniform dairesel silindirik kabuk, 
q = 4.393 kN/m2 kendi ağırlığı altında uçlarındaki diyaframlara mesnetlenmiştir. Malzeme 
özellikleri ve boyutları sırasıyla v = 0.3, E = 20 GPa, Lx = 15.64 m, h=0.0762 m, 0 = 40° 
dir.

Tablo 3.Kenarlarından basit mesnetli, düzgün yayılı yüke manız Plak

PRSH52

0.0234 

0.0232 

0.0230 

0 0228 

0.0226 

0.0224 

0.0222 

0.0220 

0.0218

KirchhofT Plağı w * 0.0217 m.

Çift sayılı elemanlar 

♦  Tek sayılı elemanlar

0  Sayısal çözüm (w = 0.02182 m)

Eleman sayısı

w(m)

KirchhofT Plajı M = 4.79 kNm/m 

Çift ayılı elemanlar

Sayıal çözüm (M - 4.71 kNmfm)

M (kNm)

Elde edilen bu formülasyon titreşim problemlerine de uygundur. Bunlara ait örnek çözümleri

Dört kenarından basit mesnetli (SSSS) ve bir kenarı ankastre diğer kenarları serbest(CFFF) 
olan kare plak için titreşim analizi yapılmıştır. Malzemenin geometrik özellikleri E = 20 GPa, 
v = 0.30, L = 2a = 2b = 10 m, f  = 0.01 m ve p =2400 kg/m3 olarak alınmıştır. Geliştirilen 
programın sonuçlan Leissa [23] tarafından elde edilen analitik sonuçlarla, ve Gâteaux 
diferansiyeli metodu kullanılarak yapılan çözümlerle karşılaştırılmıştır [16,24]. Frekans 
paremetreleri Tablo 5 de de verilmiştir.
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Tablo 4.Uçlanndan diyafram olarak mesnetlenmiş dairesel silindirik kabuğun CD 
boyunca yerdeğiştirme ve iç kuvvetlerin değişimi

a
s

CRSH52

+  CRSH52

= 0 .0185  m 
w „II6| =  0.0129m  
vvdO 'I .  0.0142 m  
wD™  = 0.0139 m

M d =  9.083 kNm/m 
M d|i6 |=  10.80 kNm/m 
Md|,m = 9.083 kNm/m 
MD213!| = 9.207 kNm/m

Tablo 5 SSSS ve CFFF  kare plak için frekans parametreleri mmn =(omn I? J p h /D
Frekans

Parametreleri
PRSH52 

Mod şekilleri
Referans

Çözümler

SSSS
E7|i

19.774

19.738 [33] 
19.911 [22] 
19.703 [34]

SSSS
®I2

49.088

49.349 [23] 
50.112 [17] 
49.069 [24]

SSSS 78.958 [23]
80.090 [17]

-_ 78.354 [24]

78.340

c s s s
m\\ 3.472 3.440 [31]

CSSS
m22 21.150 21.090 [31]
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SONUÇLAR

• Kabuk teorisindeki mevcut eksiklikleri gidermek üzere çalışmalara gereksinim olduğu 
inancı ile, ve bu konuda çalışmaya başlayacaklara ışık tutmak umudu ile kabuk şekil 
değiştirmeleri genel koordinatlarda sürekli ortamlar anlayışı ile açıklanmıştır.

• Lateral kaymaları da içeren genel kabuklara ait fonksiyonelin, genel keyfi kabukların yanı 
sıra eğrisel çubuklar ve plaklara da sayısal olarak uygulanabildiği gösterilmiştir. Sayısal 
örneklerle gösterilen fonksiyonelin çok amaçlı kullanımı, teorik olarak ta fonksiyonel daha 
önce yaptığımız bir çalışmadaki Reissner plakları için elde ettiğimiz fonksiyoneli 
vermiştir[2 1].

• Gâteaux türevinin getirdiği avantajlar daha önceki bir yayında genişçe tartışılmıştır [11]. 
Doğrusal ve doğrusal olmayan problemler için, Kullanılan alan denklemlerinin aynı 
kaynaktan üretildiğini diğer bir deyişle denklemlerin uyumluluğunu gösterir.

• Sınır koşullarının üretilmesini sağlar.
• Doğrusal çarpım fonksiyonları, tamlık ve süreklilik koşullarını sağladığı için işlem 

kolaylığı vardır. Bu nedenle kapalı eleman denklemleri kolaylıkla elde edilir.
• Çok doğru sonuçlar verir. Tek elemanla konsol kirişte kesin sonuç alınmıştır [14]. Ayrıca 

çözümlerin doğru sonuçlara tek ve çift elemanlar için alttan ve üstten yaklaşım yaptığı 
birçok örnekte gözlenmiştir.

• Kayma kilitlenmesi yoktur.
• Kabuk denklemlerinin ortogonal olmayan koordinatlarda yazılması ve bunlara ait 

fonksiyonelin üretilmesi yararlı olacaktır.
•  Üçüncü moment denge denkleminin yürürlüğe konmasını sağlamak, kabuk teorilerindeki 

aksaklığı gidermesi bakımından yararlı olacaktır.
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Ek-1

CHRISSTOFFEL SEMBOLLERİ VE VEKTÖR TÜREVLERİ

Şekil değiştirme ifadeleri yer değiştirmelerin türevleri bulunarak elde edilir. Bir vektör baz 
vektörleri cinsinden ifade edildiği için şekil değiştirmeleri elde etmeden önce baz vektörlerin 
türevlerini bilmek gerekir. Bir vektörün türevi yine bir vektör olacağı için türev vektörleri baz 
vektörleri cinsinden aşağıdaki gibi yazabiliriz.

A“ -{ ı‘ .}A' +t 2ı}A‘+“ N

A ‘-2 = { l  1 2 }  A l + { l  2 2 }  A î + *  N (E1)

a , . , = ( 2 ' 2} a , + { 2 2 2} a , * c N

Burada gösterilen simgelere sadece bilinmeyen sabitler gözü ile bakmamız gerekir. Buradaki 
i

sabit j  numaralı değişkenin k numaralı değişkene göre türevinin i numaralı bileşeni
jk \

anlamına gelir. Taşıdığı anlamın dışında sadece bulunması gereken bir sabittir. Buna II nevi 
Chirsstoffel sembolü adı verilir. Bu sabitleri elde etmek için (E .l) bağıntılarının sağ ve sol 
tarafları sıra ile A, ve A 2 vektörleri ile çarpılır. II nevi Chirsstoffel sembolleri A, ,A k vektör

çarpımları bilinirse elde edilmiş olur. Bulunması gereken bu çarpıma ise I  nevi Chirsstoffel 
sembolü adı verilir ve aşağıdaki gibi köşeli parantez ile gösterilir.

[? ,* ]  = A ,jA * (E.2)

I Nevi Chirsstoffel sembolünü bulmak için iki baz vektörünü skaler olarak çarparsak bu bize 
metrik tansörün ij bileşenini verir. Bu metrik bileşenin k  değişkenine göre türevini alırsak

(A,. • A , ) k = A jk  = Aa  A , + A,. A,,* (E.3)

Buradan görüldüğü gibi metrik tansör bileşenlerinin türevi iki tana I.Nevi Chirsstoffel 
sembolününün toplamıdır. Bu özellik kullanılarak

[ ü ^ ]  = ^ [ A lkJ+ A Jk. - A ljJ[]  (E.4)

elde edilir. A ' karşıt baz vektörü aşağıdaki gibi tanımlanır.

S l  =  A,. A J (E.5)

Burada S İ  Kronekar deltası adını alır, ( i j )  değişkenleri birbirine eşit ise (bir) eşit değil ise 
(sıfır) değerini alır. Baz vektörü türevleri (E .l) soldan ve sağdan bir baz vektörü ile skaler 
çarpılırsa sol taraf I.nevi Chirsstoffel sembolü olur. Sonra her iki taraf ta A ' ve A '  karşıt baz 
vektörleri ile çarpılırsa

[&'.*] = {. / 7] a iA  (e .6)

elde edilir. Bu da II. Nevi aranan Chirsstoffel sembollerini verir.
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. H M  A" (E.7)
/

i J

Burada A kl karşıt baz vektörlere ait metrik tansör bileşenleridir. Metrik tansörler 
bilinmektedir. (E.5) den I. Chrisstoffel sembolleri

[ İ M ]  = 4 ^  [11 .2 ] =  - ^ -  [12 ,1 ] =  ^

[1 2 ,2 ] =  ^  [2 2, l ]  = ~ ~ ~  [2 2 ,2 ]  =  ^ !

Olarak elde edilirler. (E.8) den de II. Chirsstoffel sembolünü leri: 

1

1 2 

2 
1 2

(E.8)

1 11 M u

1 ıjI 2 A„

2 1l 1 A  1.2

ı ıj1 2 A ı

1 A  1,2 [  1 1 1 A n
2 A , [2 2) 2 An

1 ^ 22.! j  2 1 1 ^ 2.2

2 A ı 12 2 j  2 A ı

(E.9)

olarak elde edilirler. (E .l) deki a, b, c sembolleri, Gauss-Weingarten bağıntıları olarak bilinen 
aşağıdaki bağıntılardan bulunur[28]. Bütün işlemler yerine ana fikri belirtmek üzere N 
normal vektörün diklik nedeni ile A, ile skaler çarpımının sıfır olduğu düşünülüp, bu ifadenin 
bir parametreye göre türevi alınırsa

N- A,  = 0

(N .A 1) 1= N 1.A, +  N .A u = 0  (E. 10)

N l -A, + a = 0 —» a  = —N , - A ,  

bağıntısı bulunur. Şimdi II. Temel kabuk formundan 

1 N , A , d a 1 + N 2 A 2 d  f i 1

R An d a 2 + A ı  d  f i 2

d a  = l d/3 = 0 , için a - - —  (E.12)
R \

elde edilir.

BAZ VEKTÖRLERİNİN TÜREVİ

Bu değişkenler baz vektörünün türevlerinin üçüncü bileşeni oldukları için alarak tablo 
ll.Chirisstoffel Sembol Tablosu
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(E. 13)

Yer değiştirmelerin fizik bileşenlerini bulmak için birim vektörlerin türevleri önem kazanır. 
Bu amaçla birim baz vektörlerinin türevleri aşağıda verilmiştir.

E,, =- -E , -N

A
A
A

(E. 14)

E2,2=- -N

N’= t E'

N> - i E-
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İNCE LEVHALARDA DAR YARIKLAR CİVARINDA TERM AL GERİLM ELERİN
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İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi

İstanbul İstanbul

ÖZET
Bu çalışmada, sanayide yaygın olarak kullanılan farklı malzemelerden birleşik veya farklı 
sıcaklıklara maruz levhalarda birleşim yüzeyine yakın kusurlu bir yapıda kusur civarındaki termal 
goril melerin dağılımı deneysel olarak incelenmiştir. Kullanılan deneysel yöntem fotoelastisitenin 
mekanik modelleme yöntemidir.

GİRİŞ

Farklı malzemelerden birleşimler veya farklı sıcaklıklara maruz levhalar endüstride yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu levhalarda, çalışma prosesi sırasında farklı tip ve boyutlarda defektler 
oluşmaktadır [1, 3, 4], Bu konularda termal yükler için olan çalışmalar mekanik yüklere [2, 5] oranla 
daha kısıtlı olup bu çalışmada, bu kusurlardan bir tip için termal gerilme dağılımı deneysel olarak 
incelenmiştir [6, 7].

DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada incelemeler optik hassas malzemeden üretilen modeller üzerinde yapılmıştır. Termal 
gerilmeleri, aATserbest genleşmeleri oluşturduğundan ilgili genleşmeleri modelin sadece bir 
parçasında modellemek yeterlidir. Modelin diğer parçası ön işleme tabi tutulmamış malzemeden 
elde edilmiştir. Şekil 1' de modelin şeması görülmektedir. Model kalınlığı t=5 mm, yüksekliği a= 45 
ııım, genişliği *=61 mm’ oyuk uzunluğu /=8 mm, oyuk ucunun iki levhanın birleşim yüzeyine 
uzaklığı 8=1 mm ve oyuk ucu yarıçapı r=\ mm’ dir.

Şekil 1: Test numunesinin şeması 
Serbest genleşmenin dondurulduğu parçayı elde edebilmek için Şekil 2' de görülen eksenel çekme

numunesi hazırlanmıştır.

I’rof. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: abdulaliyev@itu.edu.tr 
1 l'tof. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: bakioglu@itu.edu.tr 
1 Araş. Gör., İnşaat Müh. Böl., E-posta: buluto@itu.edu.tr 
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Şekil 2: Test numunesinin fırında yüklenmesi

Bu numuneler Şekil 2' de görülen deney düzeneğine bağlanarak kontrollü ısıtma fırınına 
yeleştirilmiştir. Malzeme oda sıcaklığında lineer davrandığı gibi, bu numuneler için tespit edilmiş 
kritik sıcaklık 130 °C’ de de lineer davranış göstermektedir. Buradaki amaç gerilme altında optik 
anizotrop davranan bu malzemede oluşan interferens şeritlerini numune üzerinde oda sıcaklığında 
kalıcı kılmaktır. Bu, numuneyi kritik sıcaklığına kadar termal etkilerin oluşmaması için saatte 5 °C 
artacak şekilde ısıtıp, bu sıcaklıkta uygulanan yük altında genleşen ve üzerinde interferens şeritleri 
oluşan numunenin yine termal etkilerin oluşmaması için yavaş yavaş soğutulup oda sıcaklığına 
ulaştığında üzerinde genleşmelerin dondurulması şeklinde yapılmıştır. Bunu kabaca bir benzetme 
ile su içerisindeki bulunan bir yay örneği ile açıklayabiliriz. Su içerisinde herhangi bir yükleme 
altında şekil değiştiren yay, bu yük kaldırıldığında ilk konumuna dönebilmektedir. Ancak yük 
uygulandıktan sonra eğer su dondurulursa yük kaldırılsa dahi yay, eski konumuna dönemeyecektir. 
Şekil 3’ de, anlatılan yükleme işlemi bittikten sonra oda sıcaklığında çekilmiş, numunenin orta 
kısmının büyütülmüş fotoğrafı görülmektedir. Burada, kullanılan malzemenin elastisite modülünü 
elde edebilmek için yapılmış ölçme şeması da görülmektedir. Bunun için, şekil değiştirmeleri elde 
etmek amacıyla Mitutoyo mikrometre ve kumpas kullanılarak geometrik ölçümler yapılıp orta 
bölgedeki homojen şekil değiştirme elde edilmiştir. Yine bu bölgede numune kesitine gelen gerilme 
yükleme sonucu 0.4 MPa olarak hesaplanmıştır. Lineer elastik bu malzeme için Hooke Kanunu 
a =Es [1]
bağıntısından elastisite modülü hesaplanmıştır. Deneyde kullanılan numune için uygulanan yük 
altında şekil değiştirme
£=-0.01883 [2]
olarak elde edilmiştir.

Böylece modellerde kullanılacak, serbest genleşmeler dondurulmuş parçalar, numunenin 
mesnetlendiği uçlardan yeterli uzaklıktaki, normal gerilmenin uniform dağılma gösterdiği orta 
bölgeden hassas kesimle elde edilmiştir.
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Şekil 3: Numunenin dondurmadan sonraki fotoğrafı

Mekanik modelleme düşünüldüğünde, aslında burada elde edilen parçanın, yukarıda hesaplanmış 
elastisite modülü E olan ve sıcaklık farkından dolayı termal genleşme yaparak 
r.-aAT  [3]
kadar şekil değiştiren aynı boyutlardaki bir levhanın modeli olduğu düşünülebilir. Bu levhadaki 
toplam gerilme de
n=Ee=EaA T  [4]
olacaktır.

Burada ayrıca polarimetrik okumalar sonucunda gerilmeyi elde etmekte kullanılan, malzemenin 
optik hassasiyeti de elde edilmiştir. Bunun için gerilme değeri bilinen numunenin orta kısmında 
Berek kompensatörü ile polarimetrik ölçüm yapılmış ve buradaki interferens şerit sayısı m bulunup 
a=(m/t)a010 [5]
bağıntısından, optik hassasiyet değeri a0'°  elde edilmiştir. Burada er, ölçüm yapılan noktadaki 
qerilme, rise bu noktadaki ölçüm sırasında ışığın geçtiği kalınlıktır. Bu malzeme için 
o;,"’=0J(N/mm. şerit) [6]
olarak bulunmuştur.

Termal genleşen levhanın, yüksüz levha ile olan etkileşimini görmek için çekme numunesinden 
elde edilen bu parça, termal işlenmemiş malzemeden elde edilen parça ile yapıştırılacaktır. Bu 
işlemde yapıştırıcının türü ve uygulanması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada yapıştırıcı olarak 
epoksi reçine karışımı kullanılmış olup iki parça arasına mümkün olduğunca ince olarak 
uygulanmıştır. Yapıştırılan işlenmemiş parçaya CNC tezgahında hassas kesimle oyuk 
oluşturulmuştur.

Bundan sonra, oyuklu, ön işleme tabi tutulmamış parçalar ve genleşmelerin dondurulduğu parçalar 
ile hazırlanan model bahsi geçen kritik sıcaklığa kadar ısıtılıp tekrar soğutma işlemine tabi tutulur. 
Böylece soldaki parçada sabit bulunan homojen şekil değiştirmeler aktifleşip bütün model üzerinde 
yeni bir dağılım yapar. Bu dağılım doğal yapıdaki termal gerilmelerin dağılımına benzeyen bir 
yapıdadır.
Modellerde termal gerilmelerin dağılmasını karakterize eden interferens şeritlerinin fotoğrafları 052 
model polariskop ve Leica DM 4500 P polarimetrik mikroskopta (Şekil 4) siyah fonda çekilmiştir.
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Şekil 4: Polariskop ve polarizon mikroskop

Oyuğun birleşime yakın ve uzak uçlarındaki şerit sıklığını yakın planda görmek amacı ile bu 
bölgelerin 16 kat büyütülerek çekilen fotoğrafları Şekil 5’ da sırasıyla görülmektedir.

Şekil 5: Numunenin polariskop ve mikroskopta çekilmiş fotoğrafları
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SONUÇ

Yapılan ölçümler sonucunda bulunan interferens şerit sayıları, ölçüm yapılan noktalardaki 
kalınlıklar ve malzemenin optik hassasiyet değeri kullanılarak [5] denkleminde verilen bağıntıdan, 
oyuk civarındaki noktalarda gerilme değerleri elde edilmiştir. Bu değerler modeldeki toplam gerilme 
olan EaAT  değerine bölünerek her noktadaki boyutsuz değerler elde edilmiştir. Buna ait teğetsel 
değerlerin dağılım grafikleri aşağıda Şekil 6’ da verilmiştir. Bu grafiklerde elde edilen değerler 
ayrıca (l-ı/) ’ye bölünmüştür. Bunun sebebi incelenen gerilme halinin aslında üç boyutlu olmasına 
karşın elde edilen sonuçların düzlem probleme dönüştürülmesindendir.

Grafiklerde dikkat edilmesi gereken nokta birleşim yüzeylerindeki gerilme sıçraması miktarıdır ki,
bu da yaklaşık birdir ve yine yaklaşık %50-%50 modelin parçaları arasında paylaşılmıştır.
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Şekil 6: Oyuk civarındaki boyutsuz gerilme dağılımı
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YAKIN VE UZAK FAY YER HAREKETİ ETKİSİNDEKİ ASMA KÖPRÜLERİN 
YAPISAL DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
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Alemdar Bayraktar3 
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ÖZET
Bu çalışmada, yakın ve uzak fa y  yer hareketi etkisinde bulunan asma köprülerin yapısal davranışlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada örnek olarak, Ülkemizde bulunan iki asma köprüden biri olan 
Boğaziçi Köprüsü örnek olarak seçilmiştir. Köprünün sonlu eleman modeli proje verileri dikkate alınarak 
SAP2000 programında oluşturulmuş, analizlerde geometrik olarak lineer olmama durumu dikkate alınmıştır. 
Köprünün yapısal davranışının belirlenmesinde, 1999 yılında meydana gelen Kocaeli ve Chi-Chi 
depremlerinin aynı maksimum ivmeye ve yakm-uzakfay özelliklerine sahip ivme kayıtları kullanılmıştır. 
Analizler sonucunda, tabiiye uzunluğu ve kule yüksekliği boyunca yerdeğiştirmeler ve kesit tesirleri elde 
edilmiş, elde edilen değerler karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışmadan, yakın fa y  yer hareketinin 
yerdeğiştirme ve kesit tesirlerinde uzak fa y  yer hareketine oranla daha fazla etkili olduğu görülmüştür.

GİRİŞ
Yakın fay hareketleri, deprem fayına yakın bölgelerde olan yer hareketleridir. Fay yakını kuvvetli 
deprem hareketlerinin etkisi, yapılar üzerinde sıradan kayıtlara göre çok daha fazla büyük 
yerdeğiştirme ya da süneklik taleplerine neden olmaktadır. Yakın fay özelliği gösteren deprem 
kayıtları az olmakla beraber son yıllarda, özellikle 1992 Landers, 1992 Erzincan, 1994 Northridge, 
1995 Kobe, 1999 Düzce ve 1999 Chi-Chi depremlerinden sonra artmaya başlamıştır [1],
Yakın fay yer hareketinde kapsamında, bir fayın yakınında kaydedilen (faya uzaklık<10km) ve en 
büyük hız değerinin en büyük ivme değerine oranı (PGV/PGA) 0.1 saniyeden büyük olan yer 
hareketleri bulunmaktadır [2], Daha önce yapılan çalışmalar göstermiştir ki; yakın fay yer hareketi, 
bina, baraj ve köprü gibi önemli mühendislik yapıları üzerinde çok önemli etkilere neden olmaktadır
[3], Son zamanlardaki depremlerde büyük hasarlara neden olan yakın fay hareketleri, depremin 
başında yapıyı büyük bir enerjiye maruz bırakan darbe tipli hareket olarak da tanımlanabilir. Yakın 
fay hareket kayıtlarının en önemli özelliği yüksek pik hızlı olmasıdır.
YAKIN FAY YER HAREKETİ
Bu çalışmada, yakın fay yer hareketleri olarak 1999 yılında meydana gelen Kocaeli ve Chi-Chi 
depremlerinin ivme kayıtları dikkate alınmıştır. Dikkate alınan kayıtlar sırasıyla IZT180 ve TCU060 
istasyonlarından elde edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen verilerin birbirleriyle 
karşılaştırılabilmesi amacıyla, aynı depremlerin uzak fay yer hareketi kayıtları da elde edilmiştir.

1 Y rd. D oç. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: sadanur@ktu.edu.tr
2 Y rd . D oç. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: ahmetcan8284@hotmail.com
3 Prof. D r., İn şaa t Müh. Böl., E-posta: alemdar@ktu.edu.tr
4 Y rd. D oç. D r., İnşaat Müh. Böl., E-posta: bseviml8@hotmail.com
5 D oç. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: akkose@ktu.edu.tr
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Seçilen kayıtlara ait özellikler Tablo 1’de detaylı olarak verilmektedir. Tablo 1’de verilen kayıtlar 
Pacific Earthquake Engineering Research Çenter (PEER) veri kütüğünden elde edilmiştir [4], Bu 
..(ikilde seçilen kayıtlara ait zemin tip, zemin durumu gibi bazı özelliklere de erişilebilmektedir.

a). Yakın Fay Yer Hareketi b). Uzak Fay Yer Hareketi
Şekil 1: Yakın ve Uzak Fay Yer Hareketlerine Ait Zamana Bağlı Hız Kayıtları

Tablo 1: Analizlerde Kullanılan Yakın ve Uzak Fay Yer Hareketlerine Ait Özellikler

Yer
Hareketi

Deprem İstasyon
PGA
(m/s2)

PGV
(cm/s)

PGV/PGA

(s)
Mw

Faya Uzaklık 
(km)

Yakın Fay Kocaeli IZT180 0.15g 22.6 0.15 7.8 4.80

Uzak Fay Kocaeli FAT090 0.16g 0.09 0.06 7.8 64.50

Yakın Fay Chi-Chi TCU060 0.20g 36.3 0.18 7.6 9.50

Uzak Fay Chi-Chi ILA067 0.20g 11.8 0.06 7.6 48.68

l’GA: Maks. İvme PGV:MaksHız Mw: Magnitüt

Seçilen yakın ve uzak fay yer hareketi kayıtlarının yatay bileşenlerinin ivme ve hızlarına ait zamana 
bağlı değişimleri Şekil 2 ve 3’te verilmektedir. Şekil 2 ve 3 incelendiğinde, yakın fay yer hareketine 
ait hız grafiğinin uzak faya yer hareketine oranla oldukça farklı olduğu ve yakın fay yer hareketinde 
bulunan hız genliğinin uzak faya göre oldukça etkili olduğu görülmektedir.

Yakın Fay Uzak Fay
200

100

100

i l

l 11
Max= 149.2 (cm/s1)

10 20 
Zam an (s)

30
Zaman (s)

(a) Yakın ve Uzak Fay Yer Hareketlerine Ait ivme Kayıtları
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a

Zaman (s) Zaman (s)
(b) Yakın ve Uzak Fay Yer Hareketlerine Ait Hız Kayıtları 

Şekil 2: 1999 Kocaeli Depremine Ait Yakın ve Uzak Fay ivme ve Hız Kaydı Bileşenleri

Yakın Fay Uzak Fay

Zaman (s) Zaman (s)
(a) Yakın ve Uzak Fay Yer Hareketlerine Ait ivme Kayıtları

Zaman (s) Zaman (s)
(b) Yakın ve Uzak Fay Yer Hareketlerine Ait Hız Kayıtları 

Şekil 3: 1999 Chi-Chi Depremine Ait Yakın ve Uzak Fay ivme ve Hız Kaydı Bileşenleri
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HOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ
ıtıı çalışmada sayısal uygulama için İstanbul Boğaziçi Köprüsü seçilmiştir. Köprü İstanbul'un 
Avıııpıı İle Asya yakalarını birbirine bağlamaktadır. Yapımına 1970 yılında başlanmış olup, 1973 
yılında trafiğe açılmıştır. Boğaziçi Köprüsünün ana açıklığı 1074 m, kenar açıklıkları Avrupa 
t akmanda 231 m, Asya yakasında 255 m’dir. Kenar açıklık tabliyeleri kablolara asılı olmayıp, orta 
ıyak lamellerinin üzerine yerleştirilen çelik kolonlar tarafından taşınmaktadır. Ana kablolar 

ıiımııııdaki mesafe 28 m'dir. Her biri 3 şerit olan, biri gidiş diğeri dönüş toplam iki yolu 
lııılıııııııaktadır (Şekil 4) [5].
Iufı ııı yüksekliğinde olan çelik kulelerin her biri, birbirine üçer adet yatay portal kirişle bağlanmış 
ilmim uyağa sahiptir. Tabanda 5.20x7.00 m tepede ise 3.00x7.00 m boyutunda olan kule ayakları, 
lıı kıidemede inşa edilmiştir. Tahliyeden gelen yükleri kule ve ankrajlar vasıtasıyla zemine aktaran 
mm kablolar 5 mm çapında 160 kg/mm2 lik dayanıma sahiptir. Aerodinamik şekle sahip tabiiye, içi 
Imi'.i kutu kesitli 60 adet tabiiye ünitesinin birbirine kaynaklanmasıyla meydana gelmiştir.
A linamik şekle sahip tabiiye, geleneksel kafes sistem tahliyeden daha hafif ve rüzgâr etkisini
dn |/;t oranında azaltmaktadır. Tabiiye düşeyde 17900 m yarıçaplı bir kurb üzerinde bulunmaktadır 
|0|,

Şekil 4: Avrupa ile Asya’yı birbirine İstanbul Boğaziçi Köprüsü 
IIOGAZİÇİ KÖPRÜSÜNÜN DEPREM DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ
Boğaziçi Köprüsü’nün yapısal davranışını yakın ve uzak fay yer hareketleri etkisi altında 
Imlııleyebilmek amacıyla köprünün iki boyutlu sonlu eleman modeli SAP2000 [7] programında 
oluşturulmuştur. Boğaziçi Köprüsünün iki boyutlu sonlu eleman modeli 202 düğüm noktası, 195 
kiriş eleman ve 118 kafes elemandan oluşmaktadır (Şekil 5). Yapının kendi ağırlığından meydana 
tjıılon geometrik olarak lineer olmama durumu P-Delta etkisi dikkate alınarak hesaba katılmıştır. 
Analizlerde dikkate alınan malzeme ve kesit özellikleri Tablo 2'de verilmektedir.

Avrupa 
Y akası

Asya
Yakası

fi
Şekil 5: Boğaziçi Köprüsü’nün iki boyutlu sonlu

fi
eleman modeli
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Tablo 2: Boğaziçi Köprüsü'nün Analizlerinde Kullanılan Malzeme ve Kesit Özellikleri
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Malzeme Özelliği

Elastisite Modülü (kN/m2) Poisson Oranı Kesit Alanı (m2) Atalet Momenti (m4)

Kuleler 2.05E8 0.30 1.360 9.0000
Tabiiye 2.05E8 0.30 0.851 1.2380

Ana Kablo 1.93E8 0.30 0.410 0.0133
Kenar Açıklık 

Kabloları 1.93E8 0.30 0.438 0.0153

Askılar 1.62E8 0.30 0.0042 -

Kule Davranışı
Boğaziçi Köprüsü’nün Avrupa yakasındaki kulesinin tepe noktasında yakın ve uzak fay yer hareketi 
etkisinde gerçekleştirilen lineer olmayan analizler sonucunda oluşan maksimum yatay 
yerdeğiştirmelerin zamana bağlı değişimleri Şekil 6’da verilmektedir. Maksimum yerdeğiştirmeler 
Kocaeli ve Chi-Chi depremleri için yakın ve uzak fay yer hareketi kayıtlarında sırasıyla 2.20 cm-
0.95 cm ve 3.40 cm-1.80 cm olarak elde edilmiştir. Şekil 6’dan da görüldüğü üzere maksimum 
yerdeğiştirmeler yakın fay durumunda elde edilmiştir. Ayrıca, yerdeğiştirmelerin kule yüksekliği 
boyunca değişimi Şekil 7'de verilmektedir. Şekil 7’den de görüldüğü üzere, yerdeğiştirmeler kule 
yüksekliği boyunca artmakta ve maksimum yerdeğiştirmeler yakın fay yer hareketi durumunda elde 
edilmektedir.

Yakın Fay

Zaman (s)

•oı/>
•■5b<uT3

(b)

Zaman (s)

Uzak Fay

Zaman (s)

Zaman (s)
Şekil 6: Avrupa Yakasındaki Kulenin Tepe Noktasında Elde Edilen Maksimum Yerdeğiştirmelerin 

Zaman Bağlı Değişimi: (a) Kocaeli Depremi, (b) Chi-Chi Depremi
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- o -  Uzak Fay

(a) Kocaeli 1999 (b) Chi-Chi 1999
Şekil 7: Maksimum Yerdeğiştirmelerin Kule Yüksekliği Boyunca Değişimi 

Yakın ve uzak fay yer hareketleri altında gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen eğilme 
momenti, kesme kuvveti ve normal kuvvet değerlerinin kule yüksekliği boyunca değişimi Şekil 8’de 
verilmektedir. Şekil 8 incelendiğinde, bütün kuvvetlerin yakın fay durumunda maksimum olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, eğilme momentlerinin tabanda maksimum değere ulaştığı, kesme kuvveti 
değerlerinin ise kule yüksekliği boyunca değişkenlik gösterdiği ve bunun yanında normal kuvvet 
değerlerinin ise kule yüksekliği boyunca sabit kaldığı tespit edilmiştir.

Yakın Fay

M o m en t (kN m )

Kocaeli 1999

M o m en t (kN m ) 

Chi-Chi 1999

(a) Eğilme Momenti

K e sm e K uvv  eti (kN)

Kocaeli 1999
(b) Kesme Kuvveti

K esm e K u vve ti (kN) 

Chi-Chi 1999
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200

_  150 i  

g.

%1 0 0  41

I  50 -

0
0 5000 10000 15000

N o rm al K u v v e t (kN )

Kocaeli 1999

0 5000 10000 15000
N o m ı al K u v v e t (kN)

C h i-C h i 1999

(c) Normal Kuvvet
Şekil 8: Kule Yüksekliği Boyunca Oluşan Eğilme Momenti, Kesme Kuvveti ve Normal Kuvvet

Değerleri
Tabiiye Davranışı
Boğaziçi Köprüsü’nün tabiiye orta noktasında yakın ve uzak fay yer hareketi etkisinde 
gerçekleştirilen lineer olmayan analizler sonucunda oluşan maksimum düşey yerdeğiştirmelerin 
zamana bağlı değişimleri Şekil 9'da verilmektedir. Maksimum yerdeğiştirmeler Kocaeli ve Chi-Chi 
depremleri için yakın ve uzak fay yer hareketi kayıtlarında sırasıyla 31.2 cm-12.0 cm ve 56.1 cm- 
31.9 cm olarak elde edilmiştir. Şekil 9'dan da görüldüğü üzere maksimum yerdeğiştirmeler yakın 
fay durumunda elde edilmiştir. Yerdeğiştirmelerin ve eğilme momentlerinin tabiiye boyunca 
değişimi Şekil 10’da verilmektedir. Yerdeğiştirmeler tabiiye orta noktasına doğru artmakta ve 
maksimum yerdeğiştirmeler yakın fay yer hareketi durumunda elde edilmektedir. Eğilme momenti 
değerlerinde de yakın fay daha etkili sonuçlar vermektedir.

Yakın Fay

,6b

Z a m a n  (s) Z a m a n  (s)

Z a m a n  (s) Z a m a n  (s)

Şekil 9: Tabiiye Boyunca Oluşan Maksimum Düşey Yerdeğiştirmelerin Zamana Bağlı Değişimleri
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Uzak Fay

-600 -400  -200 0 200  400 600
K öprü  U zun luğu  (m )

1-------- 1-------- l-------- r
600  -400 -200 0 200 400 600

K ö p rü  U zunluğu (m )

(a) 1999 Kocaeli Depremi İçin Elde Edilen Yerdeğiştinne ve Eğilme Momenti Değerleri

K öprü  U zun luğu  (m ) K ö p rü  U zunluğu (m )

(b) 1999 Chi-Chi Depremi İçin Elde Edilen Yerdeğiştinne ve Eğilme Momenti Değerleri 
Şekil 10: Tabiiye Boyunca Elde Edilen Yerdeğiştirme Ve Eğilme Momenti Değerleri

SONUÇ
Bu çalışmada, yakın ve uzak fay yer hareketi etkisinde bulunan asma köprülerin yapısal 
davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada örnek olarak, Boğaziçi Köprüsü seçilmiştir. 
Köprünün sonlu eleman modeli SAP2000 programında oluşturulmuştur. Köprünün yapısal 
davranışının belirlenmesinde, 1999 yılında meydana gelen Kocaeli ve Chi-Chi depremlerinin aynı 
maksimum ivmeye ve yakın-uzak fay özelliklerine sahip ivme kayıtları kullanılmıştır. Çalışmadan 
elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilmektedir;

V Boğaziçi Köprüsü’nün Avrupa yakasındaki kulesinin tepe noktasında yakın ve uzak fay yer 
hareketi etkisinde gerçekleştirilen lineer olmayan analizler sonucunda oluşan maksimum 
yatay yerdeğiştirmelerin zamana bağlı değişimleri incelendiğinde, maksimum 
yerdeğiştirmelerin Kocaeli ve Chi-Chi depremleri için yakın ve uzak fay yer hareketi 
kayıtlarında sırasıyla 2.20 cm-0.95 cm ve 3.40 cm-1.80 cm olarak elde edildiği görülmüştür. 
Bu sonuçlar ışığında maksimum yerdeğiştirmelerde yakın fay durumunun daha etkili olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca, kule yüksekliği boyunca yerdeğiştirmelerin arttığı ve maksimum 
yerdeğiştirmelerin yakın fay yer hareketi durumunda elde edildiği belirlenmiştir.

V Yakın ve uzak fay yer hareketleri altında gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen 
eğilme momenti, kesme kuvveti ve normal kuvvet değerlerinin kule yüksekliği boyunca 
değişimi incelendiğinde, bütün kuvvetlerin yakın fay durumunda maksimum olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, eğilme momentlerinin tabanda maksimum değere ulaştığı, kesme 
kuvveti değerlerinin ise kule yüksekliği boyunca değişkenlik gösterdiği ve bunun yanında 
normal kuvvet değerlerinin ise kule yüksekliği boyunca sabit kaldığı tespit edilmiştir.

K Boğaziçi Köprüsü'nün tabiiye orta noktasında yakın ve uzak fay yer hareketi etkisinde 
gerçekleştirilen lineer olmayan analizler sonucunda oluşan maksimum düşey 
yerdeğiştirmelerin zamana bağlı değişimleri incelendiğinde, maksimum yerdeğiştirmelerin 
Kocaeli ve Chi-Chi depremleri için yakın ve uzak fay yer hareketi kayıtlarında sırasıyla 31.2 
cm-12.0 cm ve 56.1 cm-31.9 cm olarak elde edildiği görülmüştür. Bu durum maksimum 
yerdeğiştirmelerin yakın fay durumunda elde edildiğini göstermektedir.
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V Yerdeğiştirmelerin ve eğilme momentlerinin tabiiye boyunca değişimi incelendiğinde, 
yerdeğiştirmelerin tabiiye orta noktasına doğru arttığı ve maksimum yerdeğiştirmelerin 
yakın fay yer hareketi durumunda elde edildiği görülmektedir. Eğilme momenti değerlerinde 
de yakın fayın daha etkili sonuçlar verdiği göülmüştür.

Kaynaklar
[1] Umut, ö., Yakın Fay Hareketinin Yapılar Üzerindeki Etkisi Ve İzolatör-Sıvı Sönümlyicilerle 

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Trabzon,Türkiye, Haziran 2006.

[2] Bayraktar, A., Altunışık, A.C., Sevim, B., Kartal, M.E. ve Türker, T., Near-Fault Ground Motion 
Effects on the Nonlinear Response o f Dam-Reservoir-Foundation Systems, Structural 
Engineering and Mechanics, 28, 4, 411-442, 2008.

[3] Bayraktar, A., Altunışık, A.C., Sevim, B., Kartal, M.E., Türker, T. ve Bilici, Y., Comparison of 
Near and Far Fault Ground Motion Effects on the Nonlinear Response o f Dam-Reservoir- 
Foundation Systems, Nonlinear Dynamics, 58, 655-673, 2009.

[4] PEER, (Pacific Earthquake Engineering Research Centre) Available: 
http://peer.berkeley.edu/smcat/data, 2011.

[5] Adanur, S., Mesnetlerinden Farklı Dinamik Etkilere Mauz Asma Köprülerin Geometrik Olarak 
Lineer Olmayan Deterministik ve Stokastik Analizi, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2003.

[6] Günaydın, M., Asma Köprülerin Yapısal Davranışlarının Yapım Aşamaları Dikkate Alınarak 
Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Trabzon,Türkiye, Ocak 2011.

[7] SAP2000, Integrated Finite Element Analysis and Design o f Structures, Computers and 
Structures İne, Berkeley, California, USA, 1998.

32
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi

http://peer.berkeley.edu/smcat/data


M XVII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 
5-9 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ

\ I,T TABAKASINDA DÜŞEY BİR ÇATLAK BULUNAN ve ELASTİK YARIM DÜZLEME 
OTURAN ÇİFT TABAKA PROBLEMİ

Bu bildiride alt tabakasında düşey bir çatlak bulunan ve ekseneI yüklü dairesel rijit bir panç aracılığı 
ile elastik yarım düzleme bastırılan çift tabakanın iç çatlak problemi Elastisite Teorisine göre 
çözülerek gerilme şiddet faktörleri belirlenmiştir.

Hır yapı ya da yapı elemanında kırılma; akma, sünme, büzülme, burkulma, yorulma, korozyon gibi 
bir yapının mukavemetini kaybetmesine neden olabilen en önemli etkilerden biridir. Gevrek ve 
'.ıınek kırılma olarak ayrılabilen kırılmada özellikle gevrek kırılma, çatlak hızla ilerleyip kırılma 
aniden oluştuğundan önem kazanmaktadır. Çatlak ilerlemesinin başlayıp başlamadığını tesbit 
ölmek için kullanılan en önemli kriter ise gerilme şiddet faktörü olup bununla çatlağın ilerlemeye 
başlayacağı kritik yükü bulmak mümkün olmaktadır. [8]

Bir yarım düzlemden diğerine devam eden çatlak problemi Erdoğan ve Biricikoğlu [12] tarafından 
çözülmüştür. Gupta ve Erdoğan iki simetrik çatlak içeren sonsuz tabakayı incelemişler gerilme 
şiddet faktörlerini hesaplamışlardır [11] Her bir tabakasında bir veya iki çatlağı bulunan çok 
tabakalı kompozitin çatlak problemi Ratvvani ve Gupta tarafından incelenmiştir[10] Erdöl ve 
Erdoğan [9]çatlak ihtiva eden, eğilme etkisindeki tabaka için gerilme şiddet faktörlerini 
belirlemişlerdir. Adams [7] yüzeye paralel olan birbirinden farklı çatlaklar içeren homojen elastik 
tabakada çatlak problemini çözerek gerilme şiddet faktörünü hesaplamıştır. Kenarlarına dik iç ve 
kenar çatlak içeren tabaka problemi Erdöl [6] tarafından, alt tabakasında çatlak bulunan bileşik 
tabaka problemi Birinci tarafından çözülmüştür [5]. iki tabakanın ara yüzey çatlağı Veljkovic ve 
Nikolic [4] tarafından incelenirken, izotrop, anizotrop ve ortotrop çatlaklar içeren elastik yarım 
düzlem Dong ve Cheung [3] tarafından incelenmiştir. Birinci ve diğerleri [2]elastik tabakada iç 
çatlak tabakada değme ve çatlak problemi problemini çözmüşlerdir. Elastik yarım düzleme oturan 
yapışık çift tabakada değme ve çatlak problemi Adıbelli tarafından çözülmüştür [1],
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Problemin Geometrisi

y

y

y

Şekil 1. Çatlaksız ve çatlaklı halin süperpozisyonu
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I lııstik yarım düzlem üzerine oturan ve alt tabakasında y simetri ekseni üzerinde düşey bir çatlak 
bulunan yapışık iki tabakada iç çatlak problemi Elastisite Teorisine göre incelenmiştir (Şekil 1)

I ubaka yükseklikleri sırasıyla fn ve h2, üst tabakanın rijit pançla temas yüzeyi 2a ve alt tabakanın 
m İ , istik yarım düzlemle temas yüzeyi 2b olarak alınmıştır. Rijit panç aracılığıyla 2P şiddetinde 
yüklenen sistemde kütle kuvvetleri, rijit panç ile üst tabaka ve alt tabaka ile elastik yarım düzlem 
anısındaki sürtünme kuvvetleri ihmal edilmiştir. Alt tabakada çatlak yüzeyine çatlaksız çözümden 
•ılıI<j edilen gerilmelerle aynı şiddet ve aynı doğrultuda gerilmelerin zıt yönde yüklenmesiyle iç 
yırtlak olması durumunda gerilme şiddet faktörleri tayin edilmiştir.

Ç.ıtlaksız Tabakanın Sınır Şartları

[ -p A x )  0 < x < a l
<rV| (*,/>)=  „  (1a)

[  0 a < x  < oo J

r ıv (x,h) = 0 0<  x<oo  (1b)

a v (x,h2) = <jy (x,h1) 0<JC<co (1c)

r ,Vı(x,h2) = Txyı(x,h2) 0 < x < o o  (1d)

lıl(x,h2) = u2(x,h2) 0< jc<oo (1e)

\\(x ,h2) = v2(x,h2) 0 < x < o o  (1f)

\ - p A x ) 0 < x < 6 )
a „( .v ,0 )=  ^  (1 g)

O b < x < o o )

r u (x,0) = 0 0 < x < c o  (1h)

r „  (x,0) = 0 0<^:<oo (1i)

rrı (x,0) = crl (x,0) 0 < x < o o  (1j)

v.(x,h) = f ( x )  O < x < a  (1 k)
dx

^  0 )-w ,(* ,0 ) ] = 0 O < x < b  (11)

11m ıiude edilebilir. Burada a rijit bloğun üst tabakaya değme uzunluğunun yarısı b ise alt tabakanın 
. mm düzleme değme uzunluğunun yarısıdır. F(x) rijit pançın profilini tanımlamaktadır. Burada 
Miilıın P|(xı) rijit panç ile üst tabaka arasındaki, P2(x2) alt tabaka ile yarım düzlem arasındaki 

bilinmeyen değme gerilmeleridir. Problemin çatlak içermesi durumunda çatlak yüzeyine uygulanan 
m ı.nllaksız çözümden elde edilen gerilme,
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- ^ - c r 2x( x , y ) = - ] a ^  + B .y) - İ ^ - ö ,  \eay+

a(C 2+D2y )  + ̂ ^ D 2 eay >cos(a x )d a
(2)

denklemi ile ifade edilir. Bu ifadedeki sabit katsayı değerleri [1] de bulunmaktadır.

Yukarıdaki eşitliklerde geçen A2,B2, C2, D2 bilinmeyen sabit katsayılar olup probleme ait sınır 
şartlarından elde edilmişler ve değerleri [1] de verilmiştir. k2 malzeme sabiti olup düzlem gerilme 

halindek 2 = ( 3 - v 2)/(1 + v2) ,  düzlem şekil değiştirme halinde ise Kt = 3 - 4 v ,  olarak ifade 

edilmektedir. /u2 kayma modülüdür.

Çatlaklı Tabakanın Sınır Şartları ve Çözümü

c , ,(*> *) = o 0 < x < o o (3a)

r w (*>A) = ° 0<  Jt<ao (3b)

°y S X’ h2) = a ySX'h 2) 0 < x < o o (3c)

r „ S x ’ h2) = T „ i (xA ) 0 < x < o o (3d)

ux(x,h2) = u2(x,h2) 0 < a: < oo (3e)

vl (x,h2) =  v2(x,h2) 0 <  x<oo (3f)

cryı(x, 0) = 0 0 < x < o o (3g)

tV2(x ’ 0) = 0 0 < x < o o (3h)

crys(x,0) = 0 0 <  jt<oo (3İ)

r Vs(x >0'l = ° 0 < x < o o (3j)

<x, 2 ( ^ y ) = - a'’x2 (^y) c <  y  < d (3k)

u2(° ,^ )  = ° y < c ,  d < y (31)

ile ifade edilirler. Bu eşitliklerde geçen er'2(0,>0 elastik yarım düzlem üzerine oturan iki tabakaya 
ait çatlaksız çözümden elde edilen gerilme değerini ifade eder, c ve d ise sırasıyla çatlağın 
başlangıç noktasının ve bitim noktasının x eksenine uzaklığıdır. u2(0 ,y) = 0 ifadesiyle belirtilen 
karışık sınır şartı yerine;
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du2(0 ,y)
dy

dy = O =
O ; 0 < y Z c , d  < y < h 2 

G (y) ; c < y < d
(4)

olarak yazılabilir. Burada u2(0 ,y )  yer değiştirme bileşenin tek değerli olması için

j du2(0 ,y)

: dy
olmalıdır.

dy = O (5)

Çatlak bulunmayan üst tabaka ve elastik yarım düzleme ait yer değiştirme ve gerilme ifadeleri [1] 
do verilmektedir. Çatlak ihtiva eden alt tabakaya ait ifadeler ise aşağıda verilmiştir.

u'2( x ,y )  =  — J { [ 4  + B ‘2 v ] e  ay +  [cj + D2y j e a , j s in (a x )d a

+ -  f + Ç x )e* ' cos ( t y ) d {
*0 £ 2

A+B2{-Z+y)
a

-C 2 + D] (—  -  y ) ear ̂ sm (a x )d a

ımc m , K 2-\ 

1 • , L 2 f^ r ° - (x’y)=d a(A*2+B;y)-(^)B-2 |e  ̂+

a(C-2+D'2y)+(^)D;, 3-k ,

T eay > cos(ax )c /a

J # 0 ( 1  + ğx)e~tx cos (Çy)dÇ

T ~ a"y2(x,y)=—j  
2G,

a(A;+B-2y)+(^)B; |e<ly +

-a(C;+D-2y ) + ( ^ İ İ ) D ; e“y j>cos(ax)t/«

2G,

2 
7 1

v ( x>y)=“ îni a(A;+B;y)+(^)B*2e +

a(C 2 + D 2y)-( -2 -—  )D 2 e°y >sin(ax)öfa

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2 nolu tabakaya ait gerilme ve yer değiştirme ifadelerinde geçen <!>{%)’ nin bulunması gerekir. 

’ yi bulabilmek için du2(0 ,y ) /d y  oluşturulur ve bu ifade (3k) ifadesine uygulanırsa;
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c<y<d (11)

ifadesi elde edilir. Bu ifadede eşitliğin her iki tarafının da ters Fourier dönüşümü alınırsa,

c<t<d (12)

olarak bulunmuş olur.

<!>(%)’nin belirlenmesinden sonra verilmiş gerilme ve yer değiştirme ifadelerinin (3a-3l) denklemleri 
ile verilmiş sınır şartlarında yerlerine yazılması ve ters Fourier dönüşümlerinin alınmasıyla elde 
edilen cebrik denklem takımının çözümü ile bulunan katsayılar aşağıdaki denklemde yerlerine 
yerleştirilir.

(0;y ) = l im - |
2G? 2 *-** 7i i

a ( +B jy)-( ~ ~  )B, 

a(C j +Dj y)+( ~ ~ ~  )Dj e“y \c o s (a x )d a -

+ Çx)e~(x cos(Çy)dÇ) = ~ — v \  (0,>-)
r_> n 0

(13)

Yukarıdaki denklemde <j>{S,y nin yerine yazılması ve gerekli düzenlemelerin ve ara işlemlerin 
yapılması sonucunda aşağıdaki denklem elde edilir.

— j  f K '(y ,t ,a )d a  
*0 + *■,)' /o

G(t)dt ■
;r(l + xr,V

1 t 1
t - y  t+ y

G(t)dt = —— er 
2 G, 2

olarak tanımlanabilir. Bu ifadede;

 1 f K* (y, t ,a ) d a  = K"  (y , t)
t+y i '

olarak tanımlanır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa (14) ifadesi aşağıdaki gibi olur.

1 ,   , l +  /c,

- y

Uygunluk şartı ise;

d

$G (t)dt = 0

(14)

(15)

(16)

(17)

olarak gösterilebilir. K  (y ,f)in tegra l denklemin çekirdeği olup 0<c<d<h2 olmak üzere c<(y,t)<d 
kapalı aralığında sınırlı ve süreklidir.
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ı.dtlnk yüzeyindeki normal gerilmeleri bilindiğinden singüler integral denklem verilen

uygunluk bağıntısı ile birlikte çözülerek G(t) bilinmeyeni bulunabilir. Bundan hareket etmek 
mimliyle de çatlak uçlarındaki gerilme şiddet faktörleri hesaplanabilir. A ^, B j,  C \, fl'sab it katsayı 
düğerleri ve integral denklem çekirdeği ifadeleri oldukça uzun olduğundan bu bildiride 
vnrllememiştir.[1] nolu kaynakta açık ifadeleri bulunmaktadır.

İç Ç a tlak Halinde İntegral Denklem in Sayısal Çözümü

k çntlak olması durumunda integral denklemin çekirdeği cS(y,t)Sd kapalı aralığında sonlu 
kılınaktadır(0<c<d<h2). Bu durumda integral denklem belli sayısal yöntemlerle çözülebilir. [13], Bu 
Miıınçla integral denklemin integral aralığını normalize etmek için z = a h , değişken dönüşümü ile 
boyutsuz büyüklükler

d - c  d +c
y  = - g ~ rı + ^ r - (18)

siklinde tanımlanırsa

(4 -V )

1

(£ + /7) + 2

d - c
d  + c 2h,
d - c

olarak elde edilir. Bu ifade de;

4 -  ~ ~  K<J\  - 1  < 7  < 1 (19)

, d - c , . . . . d - c  d  + c d - c ,  d + c .
» < * « > - — *  (—  . - j - f — >

2 2 1 + k2 P

olarak tanımlanmaktadır. Aynı değişken dönüşümlerinin kullanılması ile (17) yan şartı,

ı
J 0 ( ^  = 0

(20 )

(21)

(22)

şeklini alır. İntegral denklemin çözümü - 1 < £ < 1  aralığında $ (£ )  = g (£ ) ( l_ £2) ' 2şeklinde 
alınabilir Burada g (ğ )  fonksiyonu - 1 < £ < 1  kapalı aralığında sınırlıdır. Uygun Gauss Chebyshev 
integrasyon formülü uygulanırsa [12].

I

4 , - T i k

g(4,) = ~ < T X2( 0 ,^ * ) , (k=1..........n-1) (23)

n Y jwig (Ç i)=o (24)

cebirsel denklem takımına indirgenebilir. Burada ,
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W = — ,
' N

(i=1 N) (25)

kn
n, = cos —  

N
(k=1......N-1) (26)

olup denklem takımın çözümünden g(£,.) (i=1 n) bilinmeyenleri bulunurlar.

Çatlak Uçlarındaki Gerilme Şiddet Faktörleri

Çatlağın malzeme içerisinde ilerlemeye başlayıp başlamadığını tesbit etmek için kullanılan 
kriterlerin en önemlisi gerilme şiddet faktörü olup İç çatlak durumunda çatlak uçlarındaki gerilme 
şiddet faktörleri, çatlağın c ve d ucu için aşağıdaki limit değerlerle ifade edilebilir [10],

Bu tanımlara göre çatlak uçarlındaki gerilme şiddet faktörlerinin g (£ ) ( i= 1 ......N)’ lerin uç
noktalarındaki g ( - l)v e  g ( l)  değerleri ile orantılı olduğu düşünülürse k(c)ve  k (d ) ' yi veren 
ifadeler

olarak bulunurlar 

SONUÇLAR

ax normal gerilmesinin alt tabaka ve elastik yarım düzlemin kayma modülleri oranı için y simetri 
ekseni boyunca dağılımı şekil 2 de grafik olarak sunulmuştur. Burada üst tabaka ve elastik yarım 
düzlemde basınç gerilmeleri oluşmakta, alt tabakanın üst kısmında küçük bir bölümde basınç 
gerilmeleri oluşmakla birlikte değeri azalarak bir y değerinde gerilmeler sıfır olmakta ve işaret 
değiştirerek yarım düzleme kadar çekme gerilmesi olarak artmaktadır.

Alt tabakasında düşey bir çatlak bulunan ve elastik yarım düzleme oturan yapışık iki tabaka için 
yazılan, gerilmeyi ifade eden integral denklemin singüleriteyi ifade etmek için yazılan integral 
denklem ile birlikte çözülmesi ile çeşitli boyutsuz büyüklükler için g (£ ) değerleri elde edilmiş ve

k(c) k (d )
g(Ç )' nin uç noktalarındaki g ( - l ) ,  g ( l)  değerlerine bağlı olarak d a  — —  ^ —

boyutsuz büyüklükleri hesaplanmıştır.

İç çatlak olması halinde gerilme şiddet faktörleri ile ilgili grafikler (Şekil 3-5)’ de verilmektedir.

Elastik tabakada iç çatlak olması durumunda önce c değeri sabit tutulup d değeri arttırılarak, daha 
sonrada d değeri sabit tutulup c değeri arttırılarak gerilme şiddet faktörlerinin değişim incelenmiştir 
(Şekil 3ve4).

k(c) =  lim y ]2 (c -y )  a  (0, y )  = lim  yJ2 (y -c )G (y)
y ^ c  **  y - * c  1 +  K

(27)

k (d ) = \m ^ İ 2 ( y - d )  <jx (0 ,y ) = lim  J 2 (d  - y)G (y)
y~*d 2 >■-></1 + ıc

(28)

ve (29)
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ı imliklerden görülebileceği gibi iç çatlağın d ucundaki gerilme şiddet faktörü k(d) değerleri c 
ucundaki gerilme şiddet faktörü k(c) değerlerine göre daha hızlı azalmaktadır. Çatlak uçlarındaki 
ıııtrllme şiddet faktörleri ax(0,y) normal gerilmelerine bağlı olarak değişmektedir. Bu gerilme 
iliklerlerini arttıran nedenler çatlak uçlarındaki gerilme şiddet faktörlerini de arttırmaktadır, 
ı, >ıtlağın çok küçük olması durumunda c ve d uçlarındaki gerilme şiddet faktörleri birbirine eşit olup

ı,,ulağın bulunduğu noktadaki crx normal gerilme değeri ile y j { d - c ) l2 ' nin çarpımına eşit

olmaktadır. k(c)=k(d)= er* (0,0 < y  < A,) * -](d  - c) /2

çnllağın c ucunun kenara yaklaşması durumunda ise çatlak boyunun büyümesi ile her iki uçta 
tıorilme şiddet faktörü artmaktadır. Çatlak ucunun k(c) ve k(d) gerilme şiddet faktörlerinin c/h ve d/h 
lltı değişimi Şekil (4 ve 5) de verilmiştir.
Alttaki tabakanın kayma modülü G2‘ nin üstteki tabakanın kayma modülü G,’ e göre artmasıyla
l.ıbakaların kayma modülü oranı m= G2/Gı artıp her iki uçta gerilme şiddet faktörleri artmış ve üç 
lıırklı m değeri için Tablo 1 de verilmiştir.

er </>A>

'..ııkil 2. Dairesel panç durumunda crx( 0 , y ) / ( P / /t,) 
normal gerilmesinin alt tabaka ile yarım 
düzlemin kayma modülleri oranı ile değişimi 
( h 2/h , =  2 , m=2, k, = k 2 = k 3 = 2 , 

G/(P/hı)=100, R/h,=500)

Şekil Ş.Çeşitli c/h, oranları için iç çatlağın
d ucundaki gerilme şiddet 
faktörlerinin d/h, ile değişimi

( h 2/h , = 2  m=0.5,n=0.5, 

K1= K 2=K j= 2 , R/h,=500)

Şekil 4. İç çatlağın c ve d uçlarındaki gerilme şiddet
faktörlerinin d/h, ile değişimi( h 2/h , = 2  m=0.5, 

n=0.5,c/h, =0.05 K ,=K 2=K 3= 2  , R/h,=500)

c /h ,

Şekil 5. iç çatlağın c ve d uçlarındaki gerilme 
şiddet faktörlerinin d/h, ile değişimi

( h 2/h . =  2 , m=0.5, n=0,5, c/h, =0.05

K ,=K 2=K 3= 2 , R/h,=500 
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Tablo 1. Tabakaların kayma modülü oranlarının farklı değerleri için iç çatlak durumunda c ve d 
uçlarındaki gerilme şiddet faktörlerinin d/h ile değişimi (Rh=500, Gph=100,

______  chı=0.05,n=0.5).__________ ____________________________________________

d ! \

m=0.5 m=l m=2
k ( d ) k ( c ) k ( d ) k ( c ) k ( d ) k ( c )

P İ d  -  c P İ d  -  c P İ d  -  c P İ d  -  c P İ d  -  c P İ d  -  c
l ı ,  V 2 h , V 2 h, V 2 h , V 2 h , V  2 h , V 2

0.0501 0.519214 0.519281 0.676849 0.676992 0.767046 0.767177
0.1 0.463705 0.505803 0.459199 0.615607 0.667644 0.740339
0.2 0.367132 0.483481 0.387687 0.589389 0.518823 0.698483
0.3 0.304573 0.464467 0.349433 0.569904 0.440908 0.667557
0.4 0.268168 0.448961 0.325101 0.554846 0.399768 0.644922
0.5 0.246301 0.436463 0.304834 0.542289 0.371459 0.627302
0.6 0.23074 0.426092 0.284498 0.530976 0.345900 0.612245
0.7 0.217192 0.417074 0.264532 0.520245 0.320134 0.598384
0.8 0.203894 0.408739 0.243629 0.509772 0.293782 0.585124
0.9 0.190337 0.400851 0.222528 0.499444 0.267060 0.572182
1 0.176551 0.393199 0.201534 0.489248 0.240404 0.559495
1.1 0.162778 0.385715 0.180941 0.479181 0.213866 0.547070
1.2 0.149391 0.378388 0.161134 0.46937 0.187596 0.534872
1.3 0.13694 0.371256 0.142727 0.459717 0.161706 0.523027
1.4 0.126392 0.364394 0.127079 0.450445 0.136426 0.511407
1.5 0.119779 0.357947 0.120460 0.441695 0.122373 0.500039
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/  AMANA GÖRE HARMONİK DEĞİŞEN YÜK ETKİSİ ALTINDAKİ PİEZOELEKTRİK  
I ABAKA VE ORTOTROP YARI SONSUZ DÜZLEMDEN OLUŞAN SİSTEMİN DİNAMİK

DAVRANIŞI

Piezoelektrik örtü tabakası ve ortotrop yarı düzlemden oluşan sistemin zamana göre harmonik 
değişen yük etkisi altındaki dinamik davranışı, düzlem şekil değiştirme halinde, parçalı homojen 
cisim modeli çerçevesinde, elasto elektro dinamiğin lineer teorisi kullanılarak incelenmiştir. 
Problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü 
integral Fourier dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Örtü tabakası ve yarı düzlemden oluşan 
listemdeki ara yüzeydeki gerilme dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal sonuçlar örtü 
tabakası ve yarı sonsuz düzlemin PZT- 5A, PZT-5H, PZT-4 ı/e PZT- 7A malzemelerinden oluşması 
halleri için elde edilmiştir. Yapılan çalışmada piezoelektrikliğin tabakalar boyunca etki eden normal 
gerilmeleri arttırdığı görülmüştür.

Piezoelektrik malzemeler; mekanik etkiyi elektrik alana veya elektrik potansiyele dönüştüren kristal 
yapıdaki malzemelerdir. Aynı zamanda piezoelektrik malzemelere etki ettirilen elektrik alan veya 
elektrik potansiyel sebebiyle malzeme üzerinde mekanik etki oluşabilmektedir. Piezoelektrik 
dönüştürücüler ve sensörler gibi cihazlarda yaygın olarak kullanılan piezoelektrik malzemeler 
özellikleri sebebiyle birçok alanda kullanılmıştır. Bu nedenle, şimdiye kadar bu alanda pek çok 
araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları sistematik olarak [17, 16, 12] ve daha bir çok 
çalışmada yayınlamıştır. Piezoelektrik yarı-düzlem için iki boyutlu elektro-elastik statik problemlerin 
çözümü için çeşitli yöntemler [7, 14, 6, 2] de geliştirilmiştir. Ayrıca [15] de iki boyutlu elektro-elastik 
tabakalı sistemler için bir çözüm yöntemi önerilmiştir.

Şimdiye kadar piezoelektrik örtü tabakası ve ortotrop yarı sonsuz ortamdan oluşan sistemin Lamb 
problemiyle ilgili herhangi bir çalışma olmamıştır. Ancak elastik tabaka ve elastik yarı-uzay oluşan 
sistem için ilgili araştırmalar [13, 8 -11 ,1 ,4 , 5, 3] de yapılmıştır.

Bu çalışmada piezoelektrik tabaka ve ortotrop yarı-düzlemden oluşan sistemin zamana göre 
harmonik Lamb probleminin çözümü yapılmıştır. Zamana göre harmonik değişen yükün etkileri 
incelenmiştir.
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Problemin Matematiksel Formülasyonu

Kalınlığı sırasıylah olan örtü tabakası yarı sonsuz ortam üzerindedir (Şekil 1). Örtü tabakası ve 
yarı sonsuz ortam sırasıyla {-o o < x1<oo, -h< ,x2 < 0, -oo<x3 <+oo}, {-00 < x, < + 00,

—00 < x2 < —/?, -oo<x3 < 00} bölgelerini kapsamaktadır. Örtü tabakasındaki ve yarı sonsuz ortama 
ait büyüklükler sırasıyla (1) ve (2) üst indisleriyle tanımlanmıştır.

Levhaya üst serbest yüzeyine Ox, eksenine göre tekil Ox3 eksenine göre ise üniform yayılı 
zamana göre harmonik değişen yük etki etmektedir. Bu nedenden dolayı ele alınan sistemde 
Ox^x2 düzleminde düzlem şekil değiştirme oluşacaktır.

Şekil 1: Problemin Geometrisi

Probleme ilişkin hareket denklemi ve bünye bağıntıları izleyen şekilde verilmektedir.

CX, dV dXj

/-)<*> _  «<*)„(") _  „(*)p(k)
L J İ — c ikl y k İ il ‘- I (1)

■»>=-L(ı/».ı + u|V)
o  '  ><J 1•' '

Burada C)S k nıncı elemanın rijitlik matrisinin elemanları, D\k) elektriksel yer değiştirme vektörü, 

E{jk) elektrik alan vektörü, ^  elektrik potansiyeli, e ^ ’ ve s f } piezoelektrik ve dielektrik sabitler, 

ujk>yer değiştirme vektörünün elemanları, / f k) şekil değiştirme tensörünün elemanları, <j\k) 

gerilme tensörünün elemanlarını göstermektedir.

Düzlem şekil değiştirme hali için incelenen sistemde tabakalar arasında tam bağlı bir ilişki olduğu 
varsayılmıştır. Sistemde sınır ve temas koşulları izleyen şekilde olmaktadır.

T<1> ^  (
lz-0

7 (1 )|
22 İr—/i

= 0;<r t<2)

\u " = um\ ; wv''| = w '‘ '|
\z = -h  \z = -h  \z = -h  \z= -h

\z= -h

,<2 )|

z = -h

,(1)I
lz=-/>

(2)

44
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• -oo giderken uj2), o-J2’ < M  = sab it, olacağı göz ardı edilmemelidir.Tüm bunlara ilaveten x2 

Çözüm Metodu

(1) denklemlerindeki bünye bağıntıları hareket denkleminde yerine yazılırsa yer değiştirmeler 
cinsinden hareket denklemi izleyen şekilde elde edilir.

a2,.(K)

11 8x

Ç,K)f d V K) , 
44 [  8xz

82u İK)

C{
a V K)

8xz

d2w {K)
8x2

f-8 ) ( A2/(1̂  I+ e(A)£_^ + ciK,
axz ez" 8xz

+ e,<*>

+ e,(*) a > (K)
ax2

+ c î? > Ü L -  +

öxz Sx2 J ax2

8xz

82u{K)
8xz

r ,K) d _ w _  ,, 
öz2

a V K)

a X
axz

, a V 2
az2

■ = p u

= p

, a2o|K)
8t2 ’

, aW K> 
at2

+ et:
8xz

, 5 V K) 
az2

= o

(3)

(3) denklemindeki tüm büyüklükleri g (x ',z ',f) = g (x ',z ')e " ' dönüşümü yaparak yeniden 
tanımlarsak probleme ait hareket denklemleri izleyen şekilde elde edilir.

c j î 'a V ’ t f ’ a V 1 e ^ a y * 1 faV *' a V ‘M e<*> ay*> 2 1 ,k)
cJî> ax2 + c<S> axaz + c<:> axaz + [ az2 + axaz J + c<5> axaz " ® (c<‘»)2Ü ' 
e2uw  a V * )Nı e'*» a y * ’ cj^ eV*» c<k3> a V k) < a y k> 2 1 w)
8xdz+ 8x2 + C<i> 8x2 + c<î> axaz + c<i» az2 + C  az2 ® ......(C'k|)2

2u , < *>ejk> ra2u(k) a v  
c£> [ axez + ax2

a y k) ! e3l’ |ka2u<k)') | «SS* f' a V * n 1 4 ’ a y k>
8x2 OSM 1 e*?!, 8z2 j I c<i» dz2

= o

(4)

Buradaki c[k) dilatasoyn dalga hızıdır c[k) = \ jn{k)/ p {k)
(4) denklemini çözebilmek için

fF(s ,z)=  j  f {x ,z )e is"dx (5)

Fourier integral dönüşümü kullanılacaktır. Bu dönüşüm sayesinde izleyen denklem takımı elde 
edilecektir.

dz2 ^C<:> )  1 dz [  c<î» ’ dz
m

uik) = 0

C<$> d 2< >  j  e<!
C<î> dz2 C<5» d r

* £  + ®  + 1l ( / s ) ^  +
lcsî>

( - S 2 )  +  n ;

C T j
e<k3>d2< >  e g 'd y ? "  fe js ' + e: 
Öî> dz2 C<î» dz2 + C<î>

,<*> du(k) e(k)\ U U F  , 15
<•<*>

-  + 0 f r ( - s 2 )< »  -  ^ ( - s 2 X »  = o

(6 )

Denklem (6) da izleyen notasyon kullanılmıştır f i 2 =| — Bu denklem takımının

çözümlenebilmesi için yer değiştirmeler ve elektrik potansiyel ifadeleri izleyen şekilde 
tanımlanmaktadır.
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uw  = A k)ek'"z, < >  = B(' V ' ”2, <pf = C,k>ek""z 

Bu durumda (6) denklemi izleyen şekilde elde edilir.
(7)

A«o k <«f

(* ’) JJ

^ f r k ,k,! + 
Ci»

- e <k)

( - s 2 ) +  Q ;
 ̂ , p(̂ )

+C<k)[^r/c +^ ( “s2)l = 0

1 '■ ''44

( e i k )  2 P<*> (  r {k )  ,  f  (*>

+ ̂  [ ö l ? + )j + C<k> ct>" - % (“s2) I= O

(8)

(8) denkleminden k{k) değerlerinin bulunacağı karakteristik denklem elde edilir.

a ' l 'k ^  + a '"  k '1"? + al”  k ‘k)+ a{:  = O (9)
(2) ve (8) denklemleri kullanılarak probleme ait mekanik büyüklüklerin Fourier integral 
dönüşmüşleri hesaplanabilir. Probleme ait gerçek büyüklüklerin bulmak için ters Fourier integral 
dönüşümü yapılır.

-j +<»
f (xv x2) = —  $ fF(s,x2)e’s’ ds (10)

Sayısal Sonuçlar

Sayısal sonuçlar Tablo (1) de mekanik, piezoelektrik ve dielektrik sabitleri verilen malzemeler için 
elde edilmiştir. Yarı sonsuz levha için Tablo 1 de verilen malzemelerin piezoelektrik ve dielektrik 
sabitleri sıfır kabul edilmiştir (ej,2) = 0 ve £-J2) = 0 )■

Tablo 1. Malzeme özellikleri

C ^ ‘ 1010
N/m2

C „ *1010 
N/m2

C,3*1010
N/m2

c 33* ıo 10
N/m2

P
kg/m3

PZT-5A 2.11 12.1 7.54 11.1 7750
PZT-5H 2.3 12.6 8.39 11.7 7500
PZT-4 2.56 13.9 7.40 11.5 7500
PZT-7A 2.53 14.8 8.13 13.1 7600

e3i
C/m2

e33
C/m2

»15
C/m2

* „ * ıo -8
CA/m

«33 *10'
8 CA/m

PZT-5A -5.4 15.8 12.3 0.811 0.735
PZT-5H -6.5 23.3 17 1.505 1.302
PZT-4 -5.2 15.1 12.7 0.646 0.562
PZT-7A -2.1 9.5 9.2 0.407 0.208

Örtü tabakası için iki durum ele alınmıştır. Durum 1 de piezoelektrik ve dielektrik sabitler kullanılmış 
( ejT *  0 ve e)'' *  0), durum 2 de malzemelerin piezoelektrik ve dielektrik sabitleri sıfır kabul

edilmiştir ( ejT = 0 ve £-J1) = 0). Böylelikle piezoelektrik ve dielektrik sabitlerin mekanik davranışa 

etkisi net bir biçimde incelenebilmiştir. Bu çalışmada zamana göre harmonik değişen yükün 
boyutsuzlaştırılmış frekansının örtü tabakası ve yarı sonsuz ortamın birleşim düzlemindeki o „h  / P

( = ct1(2)(0 ,-ö)ö) /P )  gerilme dağılımına etkisi incelenmiştir. Örtü tabakasının sırasıyla PZT- 5A,
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PZT-5H, PZT-4 ve PZT- 7A malzemelerinden olması hali için Şekil 2 deki grafikler elde edilmiştir. 
Şekil 2 de düz çizgiler örtü tabakasının piezoelektrik, yarı sonsuz levhanın ortotrop olması hali 
ıçin(Durum 1), kesikli çizgiler örtü tabası ve yarı sonsuz levhanın ortotrop olması hali için (Durum 2) 
olde edilmiştir. İncelenen tüm malzemelerde piezoelektrikliğin a „h  IP  normal gerilmelerini 
• ırttırdığı görülmüştür.

PZT-5A PZT-5H

PZT-4 PZT-7A

Şekil 1 <j„h / P normal gerilmelerinin O ya göre değişimi

SONUÇ

Yapılan çalışmada piezoelektrikliğin tabakalar boyunca etki eden normal gerilmeleri arttırdığı
görülmüştür.
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EKSENEL DOĞRULTUDA FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ TİMOSHENKO 
KİRİŞİNİN SICAKLIK ETKİSİ ALTINDAKİ BURKULMA SONRASI DAVRANIŞININ

İNCELENMESİ

Şeref Doğuşcan Akbaş1 ve Turgut Kocatürk2,
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

ÖZET

Bu çalışmada, fonksiyonel olarak derecelendirilmiş her iki ucu sabit mesnet sınır şartlarına sahip bir 
kirişin sıcaklık etkisi altında burkulma sonrası davranışı Timoshenko kiriş teorisi çerçevesinde 
incelenmiştir. Kirişin malzeme özellikleri, kiriş ekseni boyunca bir fonksiyona bağlı olarak 
değişmektedir. Bilindiği gibi burkulma sonrası davranış problemi lineer olmayan bir problem 
olduğundan, ele alınan problem geometrik lineer olmayan bir problemdir. Bununla birlikte, yer 
değiştirmiş konum üzerinden yazılan geometrik olarak lineer olmayan problemler daha sonra 
lineerleştirilerek çözüm elde edilmektedir. Buradaki çalışmada ise herhangi bir lineerleştirme 
yapılmamış olup burkulma sonrası davranış tam olarak incelenebilmektedir. Yani geometrik lineer 
olmama durumunda yer değiştirmeler ve dönmeler açısından herhangi bir sınırlama olmayıp tam 
geometrik lineer olmama hali göz önüne alınmıştır. Problemin çözümüne toplam Lagrangian 
formülasyonu kullanılarak sonlu elemanlar yöntemi ile gidilmiştir. Bu lineer olmayan sonlu eleman 
problemi Newton-Raphson ardışık yaklaşım (iterasyon) yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Çeşitli 
sayıda sonlu elemanlar alınarak yakınsama çalışmaları yapılmıştır. Nümerik hesaplamalarda 
MATLAB bilgisayar programlama dili kullanılmıştır. Bu çalışmada, sıcaklık değişimi ve farklı 
malzeme komposizyonlarının kirişin burkulma ve burkulma sonrası davranışı üzerindeki etkileri 
incelenmiştir.

GİRİŞ
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM), iki veya daha fazla farklı malzemelerin bir yapı 
elamanı içerisinde dereceli olarak değişmesiyle oluşur. Fonksiyonel derecelendirilmiş 
malzemelerde, farklı malzemelerin üstün özelliklerini birleştirerek daha dayanıklı bir malzeme 
oluşturulması hedeflenmiştir. Yüksek mukavemete sahip metallerin dayanımı yüksek sıcaklığa 
maruz ortamlarda ciddi bir şekilde düştüğünden, yüksek sıcaklığın olumsuz etkisinin azaltılması için 
metaller seramik ile kaplanmaktadır. Fakat bu tip termal bariyer sistemlerde bir takım olumsuz 
etkiler ortaya çıkmaktadır. Termal bariyer olarak kullanılan seramik ile metalin termal genleşme 
katsayıları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle bu iki malzeme birleşimi ara yüzünde sıcaklıktan 
dolayı termal gerilmeler ortaya çıkmakta, kırılma ve çatlaklıklar meydana gelmektedir. Bu gibi 
olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla tasarlanan FDM, yapı elamanı boyunca malzemelerin 
heterojen bir biçimde kademeli olarak değişmesiyle oluşturularak, ara yüzeylerdeki malzemelerin 
ısıl genleşme katsayıları arasındaki uyumsuzlukları en aza indirip, bu bölgelerde oluşan ani kırılma 
ve çatlakların önlenmesini sağlamaktadır. FDM konsepti, 1984 te Japonya da bir uzay mekiği 
projesi sırasında, 10 mm den ince bir kesit için, 2000° K seviyesinde bir yüzey sıcaklığına ve 1000°

1 Araştırma görevlisi, İnşaat Müh. Böl., E-posta: serefda4@gmail.com
2 .
~ Prof. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: kocaturk@yildiz.edu.tr
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K’lik bir sıcaklık aralığına dayanabilecek bir ısıl bariyer malzemesi önerisi ile ortaya çıkmıştır. 1984 
ten bu yana, FDM ince filmleri çok geni çapta araştırılmaktadır. Fonksiyonel derecelendirilmiş 
malzemelerde malzeme yapı ve kompozisyonu cismin içerisinde kademeli/dereceli olarak değişir.

Fonksiyonel Derecelendirilmiş kirişlerin sıcaklık etkisi altındaki davranışları ile ilgili yapılan 
çalışmalar da; Ching ve Yen [15], iki boyutlu fonksiyonel derecelendirilmiş katı cisimlerin, hem 
mekanik hem de termal yüklemeler altında davranışını ağsız Petrov-Galerkin yöntemi kullanarak 
incelemiştir. Li vd. [11], fonksiyonel derecelendirilmiş bir kirişin sıcaklık etkisi altında burkulma 
sonrası davranışını incelemiştir: Bu çalışmada Timoshenko kiriş teorisi kullanılarak, her iki ucu 
ankastre mesnetli kirişin burkulma sonrası davranışı shooting yöntemi ile çözülmüştür. Nirmula vd.
[1 2 ], üç tabakalı kompozit bir kirişin, termo-elastik gerilmelerinin analitik ifadelerini elde etmiştir. 
Çalışmada kirişin orta tabakası fonksiyonel dereceli malzemeden yapılmıştır. Na ve Kim [13], 
üniform ve üniform olmayan sıcaklık artışına maruz fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin üç 
boyutlu termal burkulma ve burkulma sonrası analizini sonlu elemanlar yöntemini kullanılarak 
yapmıştır. Lu vd. [14], fonksiyonel derecelendirilmiş kalın kirişlerin iki boyutlu termo elastik analizini 
yapmıştır. Mohammadia ve Drydena [10], fonksiyonel derecelendirilmiş eğrisel bir kirişin termo- 
elastik gerilmelerini incelemiştir. Rahimi ve Davoodinik [8], fonksiyonel derecelendirilmiş 
Timoshenko kirişinin termal davranışının analizini yapmıştır. Song ve Li [9], mekanik ve termal 
yüklemeye maruz her iki ucu ankastre mesnetli fonksiyonel derecelendirilmiş kemerlerin burkulma 
problemini incelemiştir. Ke vd. [7], kenarında çatlak içeren fonksiyonel derecelendirilmiş 
malzemeden yapılmış kirişlerin burkulma sonrası davranışını Timoshenko kiriş teorisi ve Von 
Karman kinematik bağıntılarıyla incelemiştir. Kiani ve Eslami [5], Euler- Bernoulli kiriş teorisi 
çerçevesinde, çeşitli termal yükleme tipi altında fonksiyonel derecelendirilmiş kirişlerin burkulmasını 
incelemiştir. Anandrao [6], fonksiyonel derecelendirilmiş üniform narin kirişlerin termal burkulma 
sonrası davranışını Von-Karman şekil değiştirme-yer değiştirme ilişkilerini temel alarak klasik 
Rayleigh-Ritz formülasyonu ve çok yönlü sonlu elemanlar yöntemi ile araştırmıştır. Kocatürk vd. [1], 
izleyici üniform yayılı yüke maruz fonksiyonel derecelendirilmiş konsol bir kirişin geometik lineer 
olmayan analizini Timoshenko kiriş teorisi çerçevesinde çözmüştür. Akbaş[2], fonksiyonel 
derecelendirilmiş kirişlerin burkulma sonrası davranışını Timoshenko kiriş teorisi çerçevesinde 
incelemiştir. Kocatürk ve Akbaş [3], çeşitli sınır şartlarına sahip kirişlerin burkulma sonrası 
davranışını Timoshenko kiriş teorisi çerçevesinde incelemiştir.

TEORİ VE FORMÜLASYON
Fonksiyonel derecelendirilmiş, elastik ve izotrop malzemeden yapılmış her iki ucu basit mesnetli 
kiriş 0{XYZ) koordinat sistemi ile birlikte şekil 1 de gösterilmiştir.

AKBAŞ ve KOCATÜRK________________________________

-------------L-------------------d Kesit
Şekil 1: Her iki ucu sabit mesnetli kiriş

Nümerik hesaplarda, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin seramik malzeme zirkon ve metal 
malzeme olan alüminyumun karışımından oluştuğu düşünülmüştür. Kirişin yatayda iki farklı 
malzemenin kompozisyonundan oluştuğu, bu malzemelerin kirişin en uç yüzeyleri ile orta 
yüzeyinden yerleştirildiği düşünülmüştür. FDM’nin kiriş ekseni boyunca değişen malzeme 
özelliklerinden herhangi biri P ( E  Elastisite modülü, a x termal genleşme katsayısı, K  termal 

iletkenlik katsayısı, T sıcaklık, v  Poisson oranı ve G Kayma modülü) aşağıda verilen, kiriş ekseni 
boyunca belli bir fonksiyona bağlı olarak değişmektedir [17] modellenmiştir:
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Murada, P : FDM’nin eksen boyunca değişen malzeme özelliklerinden herhangi biri. PL : Kirişin 

nol kesitindeki malzemenin özellikleri. Pm : Kirişin orta kesitindeki malzemenin özellikleri. PR : 
Kirişin sağ kesitindeki malzemenin özellikleri, n: eksen boyunca malzeme değişimini üstel dağılım 
kanununa göre (power-law) belirleyen pozitif bir katsayı. X : eksen yönündeki koordinat L: kiriş
uzunluğu.

I 'jillik (1 ) deki denkleme göre elastisite modülünün kiriş uzunluğu boyunca dağılımı şekil 2 ’de 
uösterilmiştir. Burada kirişin orta kesiti seramik (Ea =ESeramik =151 GPa) ve sağ ve sol kesitleri

l*e Alüminyum ( {E 0 = E Âlümmyum =  70 G P a ) )  dir.

Şekil 2: Elastisite modülünün kiriş uzunluğu boyunca değişimi 
Kuradaki çalışmada kirişlerin sıcaklık etkisi altındaki burkulma sonrası davranışları Timoshenko 
kiriş teorisi çerçevesinde incelenmiştir. Bilindiği gibi burkulma ve burkulma sonrası davranış bir 
geometrik lineer olmayan problemdir. Çalışmada, toplam Lagrangian formülasyonları üzerine 
temellendirilerek Timoshenko kiriş teorisi çerçevesinde sonlu eleman modeli kullanılmıştır. Toplam 
I ııgrangian formülasyonlarının çözümü için, bilinen önceki adım çözümlerinden küçük adımlı 
■ ııtımlar yapılması yaklaşımı yolu kullanılmıştır. Bu çalışmada, Felippa [4] tarafından verilen 
homojen ve izotrop malzemeli Timoshenko kirişinin toplam Lagrangian sonlu elamanlar 
lormülasyonları, sıcaklık ve fonksiyonel FDM için geliştirilmiştir. Timoshenko kiriş elemanının 2 
düğüm noktalı sonlu elaman modeli Şekil 4.3 de gösterilmiştir. Her bir düğüm noktası üç serbestlik 
derecesine sahiptir. Bunlar, yatay ve düşey yer değiştirmeler olan Uxi ve uyj ile Z ekseni etrafında

dönme olan 9t dir.

Şekil 3: iki düğüm noktalı kiriş elamanı 

Green -  Lagrange şekil değiştirme- yer değiştirme ilişkisi izleyen şekilde yazılır (Felippa [4]).
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V e x x
( l  + u ' x ) cos 9  + u ' y  sin 9 -  Y9' -1 e -Y ıc

2ex r_ -(l + u'x)sin9 + u ' r  s in # r

_ a  =  e \ . a -k = 0 ; e =  ( l+ w 'r ) c o s # + « J ,s in # - l;  y  =  -(\+u'x)s\n9+u'Ycos9

(2)

(3)

Burada e  eksenel şekil değiştirme, y  kayma şekil değiştirmesi, k  kirişin eğriliği, u'x =  dux /  (LY- , 

u'r = âuY IÛ X , 9 ' = â91AX . Sıcaklık artışı ile birlikte ikinci Piola- Kirchhoff gerilme ifadeleri FDM

için izleyen şekilde ifade edilir. Burada Felippa [4] tarafından verilen ifadelere, sıcaklık ile FDM ile 
sıcaklık etkileri eklenmiştir:

(4)

o o
Burada ve S2 başlangıç gerilmeleri, E elastisite modülü, G kayma modülü, Ctx , X  
doğrultusundaki termal genleşme katsayısı ve T sıcaklık artışını ifade ederler. Bu ifadeler eşitlik (1) 
de verilen denkleme göre X koordinatına bağlı birer fonksiyonlardır. Sıcaklık artışını temsil eden 
T = T(Y) denklemi, ısı transfer denklemini (5) kullanarak elde edilir.

sXx(X) ■ * ,w 'sl+E(X)(el - a x (X)T(Y)j
4.

~E(X) 0 \  - a x (X)T(Y)
J x y(X) s2(X) s°2+G(Y)e2 A . 0 G(X) e2

d_

dY
K(X)

dT(Y)
dY

=  0 (5)

T(h/2) = T0 ve T(-hl2) = TÂ sınır koşullarını kullanarak (5) eşitliğinin integrasyonu sonucunda 

izleyen eşitlik ortaya çıkar:

T { Y ) - Tü +T'* | (T0 - T* ) y -0.5 h < Y  <0.5/2
2 h

Çubuk elemanı için şekil değiştirme enerjisi izleyen şekilde verilmiştir:

1

2

(6 )

U = [
İ v ,

e E(x)e dAdX (7)dX  = | ( J; ~{E{x)el + G{x)e\ )

Alan integrallerin sonucunda, şekil değiştirme enerjisi kesit tesirleri cinsinden izleyen şekilde ifade edilir:

U = \  [ ] - E ( x ) A ae A d X  + \  [ ^ G { x ) A 0y A d X  + \  [ ^ E { x ) i y \ i X  (8)

iç kuvvet vektörü, şekil değiştirme enerjisinin düğüm yer değiştirmelerine göre birinci varyasyonu 
sonucunda elde edilir.

SU = J ( N  Se + V Sy +  M Sıc)dX =  J ( z TSh ) d X =  j  ( z r B dX )âu (9)
L 0 L 0 L 0

p =  J B T z dX  (1 0 )
i»

5 , şekil değiştirme - yer değiştirme matrisi olup Kocatürk vd. [1] tarafından verildiğinden burada 
yeniden yazılmayacaktır.

zT =\N,V,M] , h = \e,y,K\ (11)
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Mumda, z kesit tesirleri vektörü olup, birleşenleri olan eksenel kuvvet N , kesme kuvveti V ve 
W eğilme momenti, İkinci-Piola Kirchhoff kesit tesirleridir.

Mıı kosit tesirleri fiziki bir anlam taşımamakta olup, sadece şekil değiştirme enerjisinde ortaya çıkan 
mulmnatiksel büyüklüklerdir. İkinci-Piola Kirchhoff gerilme tansörü ile Green-Lagrange şekil 
ıli'Ulştirme tansörlerinin enerji açısından eşlenik olmasından dolayı, şekil değiştirme enerjisi 
ıi ııli".inde kullanılırlar. Bünye bağıntılarını (Eşitlik 4) kullanılarak, İkinci-Piola Kirchhoff eksenel 
kuvveti N , kesme kuvveti V ve M  eğilme momenti izleyen şekilde elde edilir:

V( V) \ s , ( X ) â A = ^ \ _ E ( X ) ( e - Y K - a x (X)T(Y)) \AA = E ( X ) e A - E ( X ) a x ( X)
A A

I (.V ) = f s 2( X ) d A  = f  [ G ( X ) e 2] dA  = G ( X ) A 0y
A A

M I V) = J-Ks, (X)d A = \ - Y \ _ E ( X ) ( e - Y K - a x (X)T(Y)) \ d A
A A

( r T - T b )
M( X) = E ( X ) I 0 K + a x ( X) -

I yittik (1 0 ) da verilen iç kuvvet vektörünün birinci varyasyonu teğet rijitlik matrisini verir: 

.V p  \ ( B TSz + S B Tz )d X  = ( K m  + K g ) S u  =  K S u

( 1 2 )

(13)

(14)

(15)

(16)

M u ra d a ^  malzeme rijitlik matrisi ve k g ise geometrik rijitlik matrisi olup izleyen şekilde
vurllmiştir:

k  *  =  f  B Tm S B m d X

E (X )A  0 0

0 G (X )A  0 

0 0 E ( X ) I0

(17)

(18)

K mgeometrik rijitlik matrisi olup Kocatürk vd. [1] tarafından verildiğinden burada yeniden 
yazılmayacaktır.

Ilmoshenko kiriş problemi için toplam Lagrangian formülasyonlarının çözümünde, bilinen önceki 
çözümlerden hareketle küçük adımlı artımsal yük yaklaşımı kullanıldı. Bilindiği gibi, tüm yükün tek 
adımda etkitilmesi durumda çözüm ancak lineer olmamanın yumuşak olması halinde mümkündür. 
Ayrıca artımsal işlem yolunun takibi aşırı sayıda iterasyon sayısını indirgemede ve fiziksel olarak 
doğru yolu izlemede faydalıdır. Burada artımsal işlem yolu ile birlikte Nevvton-Raphson ardışık 
yaklaşım yöntemi kullanılmış olup n  inci yük artımında i  inci iterasyon için çözüm izleyen formda 
ulde edilir:

, / u ; , = ( k ; ) - ' r İ +1 (19)

Murada ( K'r i’inci iterasyonda teğet doğrultudaki sistem rijitlik matrisi, i’inci iterasyonda ve

n+1 ’inci yük adımındaki artımsal çözüm vektörü, ( K + ı ) v i’inci iterasyonda ve n+ 1  ’inci yük

adımındaki sistem artık vektörüdür. Bu iterasyon işlemi, ardışık iki çözüm vektörü arasındaki fark 
Eudidean normunda seçilen bir tolerans kriterinden küçük olana kadar devam ettirilir. Söz konusu 
tolerans kriteri izleyen şekilde alınmıştır.
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ü [ d < X- d < ) r ı K +ı- d < )
r

I [K 1)ı V u" ) ’r

Ardışık yaklaşımların bir serisi

(20)

»C'ı = < +ı + d< +l =  u „ + Aui  (21)
verir, burada

i

A u l = X ^  (22)
*=ı

Eşitlik (16) de bulunan, toplam Lagrangian sonlu eleman modeli için i’inci iterasyondaki teğet rijitlik 

matrisi ( ^ r ) (, . Eşitlik (13)’de verilmiştir.

R ‘n+i art|k vektörü ise izleyen şekilde ifade edilir:

R ',+ı = f - P  (23)

Burada p iç kuvvetler vektörü ve f  dış kuvvetler vektörleri olup Kocatürk vd. [1] tarafından verilmiş 
olduğundan burada yeniden yazılmayacaktır.

Çalışmada bünye tansörü bileşenlerinin şekil değiştirme esnasında sabit kaldığı kabul edilmiştir. 

Problemde ele alınan büyüklükler boyutsuzlaştırılırsa, izleyen ifadeler elde edilir:

„ = I ,  U ^ ,  V - \  T = — ,
L L L L TA

*- = S1a MTA, ph  pv - £^ r >  A = ~ >  <î = T  (24)
... y y 1

E J  ’ "  E UI ’ L  ’ h

-
U  xy ■

Eu T»axM Em L<xxm

Burada a M kirişin orta yüzeyindeki malzemenin termal genleşme katsayısı, S L lh  oranı 

(uzunluk/ yükseklik) , Ph  boyutsuz yatay mesnet tepkisi, Pv boyutsuz düşey mesnet tepkisi, A 

boyutsuz toplam eksenel uzama, S kirişin şekil değişimi sonrası uzunluğu, 0'Xx  boyutsuz Cauchy

normal gerilmesi, 0'XY boyutsuz Cauchy kayma gerilmesi ve A ise boyutsuz termal yükü temsil 

etmektedir, ve A ise boyutsuz termal yükü temsil etmektedir.

SAYISAL SONUÇLAR

Bilinen birleştirme işlemlerinin kullanımıyla Eşitlik (12)’da verilen teğet rijitlik matrisi, iki düğüm 
noktalı eleman için Timoshenko kiriş teorisi üzerine temellendirilen toplam Lagrangian sonlu 
eleman modeline ilişkin eleman rijitlik matrislerinin kullanımıyla elde edilir. Bundan sonra önceden 
de belirtildiği gibi lineer olmayan problemlerin çözüm işlemi kullanılarak Timoshenko kirişinin toplam 
Lagrangian sonlu eleman modeli için ilgili çözümler elde edilir. Sayısal hesaplamalarda beş noktalı 
Gauss integral kuralı kullanılmıştır. Nümerik hesaplarda, farklı termal yükleme, malzeme dağılımı 
ve kirişin geometik özelliklerine göre, yer değiştirmeler, mesnet tepkileri, termal yükler, Cauchy
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gerilmeleri incelenmiştir. Nümerik hesaplarda, kirişin seramik malzemesi zirkon

( Z ı0 2; E=151 GPa, v=0.2882, K=2.09 W/(m.K), a= 10 x 10* K '1) ve metal malzemesinin

alüminyumdan ( A l; E = 10 GPa, v = 0.31, K  = 204 W/(m.K), a  = 23 x1ü-6 K 1) oluştuğu

düşünülmüştür. Buradaki malzemelerin fiziksel özellikleri, Li vd. [11] yapmış olduğu çalışmadan 
alınmıştır. Kirişin yatayda iki farklı malzemenin kompozisyonundan oluştuğu, bu malzemelerin 
kirişin en uç yüzeyleri ile orta yüzeyinden yerleştirildiği düşünülmüştür. Kirişin orta yüzeyi 
•■eramikten yapıldığı, sağ ve sol yüzeyleri ise Alüminyumdan yapıldığı düşünülmüştür. Fonksiyonel 
derecelendirme katsayısı n=0  olduğunda, eşitlik (1 )’e göre kiriş malzemesinin tamamı metal 
(homojen metal) olmaktadır.
Çeşitli sayılarda sonlu elemanlar alınarak yakınsama çalışması yapılmıştır. Kirişlerin yakınsama 
çalışması orta noktasının boyutsuz düşey yer değiştirmesine F(0.5) göre, fonksiyonel

derecelendirme katsayısı n=5, Tr = 3, 2 = 5 ve L l h = 8 değerleri için yapılmıştır. Tablo 1’den 
görülür ki sonlu eleman sayısı m = 100 olduğunda göz önüne alınan yer değiştirmeler mükemmel 
olarak yakınsarlar. Bu yüzden sayısal hesaplamalarda sonlu eleman sayısı m = 100 alınmıştır.

Tablo 1: Kirişlerin orta noktasının boyutsuz düşey yer değiştirmesine göre F(0.5), yakınsama
çalışması.

AKBAŞ ve KOCATÜRK________________________________

Kirişlerin orta noktasının boyutsuz düşey yer değiştirmesi K(0.5)
m F(0.5) m F(0.5)
20 0.2688 70 0.2704
30 0.2684 80 0.2706
40 0.2692 90 0.2707
50 0.2698 10 0 0.2708
60 0.2701 1 1 0 0.2708

Şekil 4 de, kirişin, Tr = 3 L/h=20 n =  5 2, = 1,3,5 değerleri için burkulma sonrası konfigürasyonu 

verilmiştir.

Şekil 4: Tr = 3  L/h=20 n =  5 X = 1,3,5 değerleri için kirişin burkulma sonrası konfigürasyonları

Şekil 5 de, kirişin, Tr = 3 L/h=20 T =  5 « = 0,0.3,1,5 değerleri için burkulma sonrası

konfigürasyonu verilmiştir.
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e
Şekil 5: Tr =  3 L/h=20 X =  5 n = 0,0.3,1,5 değerleri için kirişin burkulma 

sonrası konfigürasyonları

Şekil 6 da, Tr =  5 , L/h=20 ve çeşitli fonksiyonel derecelendirme katsayısı n değerleri için kirişin 
orta noktasının boyutsuz düşey yer değiştirmesi, boyutsuz mesnet tepkisi ve mesnet dönme 
değerlerinin boyutsuz termal yük arasındaki ilişkileri gösterilmiştir. Şekillerden görüldüğü gibi, kritik 
termal burkulma yükünden sonra, çok küçük sıcaklık artışında kirişin yer değiştirme, mesnet 
momenti ve mesnet dönme açısı değerleri ciddi bir biçimde artmaktadır.

A

Şekil 6 : Tr  =  5 L/h=20^ n =  0,0.5,1, 5 değerleri için a) kirişin orta noktasının boyutsuz düşey yer 

değiştirmesi F(0.5) b) boyutsuz mesnet tepkisi c) mesnet dönme açısı ile boyutsuz termal yük X
arasındaki ilişkisi.

Şekil 7 de, A = 5, L /h  = 20 ve çeşitli Tr  ( kirişin üst ve alt yüzeylerindeki sıcaklık değerlerinin 
oranı) için kirişin orta noktasının boyutsuz düşey yer değiştirmesi, boyutsuz mesnet tepkisi ve 
mesnet dönme değerlerinin fonksiyonel derecelendirme katsayısı n arasındaki ilişkileri 
gösterilmiştir. Şekillerden görüldüğü gibi, Tr artıkça kirişlerin orta noktasının boyutsuz düşey yer
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değiştirmesi ve mesnet tepkisi, fonksiyonel derecelendirme katsayısı n değerleri için artar. Çünkü 
Tr nin artması ile kirişin eğilme momenti de artar.

Şekil 7 : L/h=20, X =  5 , Tr  = 1,3,5 değerleri için a) kirişin orta noktasının boyutsuz düşey yer 
değiştirmesi F ( 0 .5 )  b) boyutsuz mesnet tepkisi c) mesnet dönme açısı ile fonksiyonel 

derecelendirme katsayısı n arasındaki ilişkisi.

SONUÇLAR

Fonksiyonel derecelendirme katsayısı n artıkça, kiriş malzemesi, orta kesitte yer alan malzeme 
özelliklerine yaklaşır. Sayısal sonuçlarda orta kesitteki malzeme seramik (zirkon), yan kesitlerdeki 
ise metal (alüminyum) malzemesidir. Seramiğin (zirkon) mukavemet özellikleri, metalden 
(alüminyum) daha büyük olduğundan, fonksiyonel derecelendirme katsayısı n artıkça, yani kiriş 
malzemesi seramiğin (zirkon) özelliklerine yaklaştıkça kirişin rijitliği artmaktadır: Çünkü Elde edilen 
sonuçlardan da görülmektedir ki, fonksiyonel derecelendirme katsayısı n artıkça kirişin yer 
değiştirmesi, mesnet tepkileri ve dönme açıları azalmakta ve kiriş daha rijit bir duruma geçmektedir. 
Her iki ucu sabit mesnetli kirişin en çok zorlandığı yer, orta bölgesi olduğundan, orta bölgeye 
mukavemeti yüksek malzeme yerleştirmek kirişin daha rijit davranmasını sağlar. Böylesi bir yapı 
elemanı tasarımında, fonksiyonel derecelendirme katsayısı n, yapı elemanının mekanik davranışı 
üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.
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EKSENEL DO Ğ RULTUDA FONKSİYONEL DERECELENDİRİLM İŞ BİR KİRİŞİN  
HAREKETLİ BİR KÜTLE ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Şeref Doğuşcan Akbaş*, Mesut Şimşek1, Turgut Kocatürk*
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

ÖZET

Bu çalışmada hareketli b ir kütle etkisinde ve eksenel doğrultuda fonksiyonel derecelendirilmiş 
(EFD) basit mesnetli bir kirişin dinamik davranışı Euler-Bernoulli kiriş teorisi çerçevesinde sayısal 
utarak incelenmiştir. Kirişin elastisite modülü ve kütle yoğunluğu gibi malzeme özellikleri kirişlerin 
uzunluğu boyunca belli bir fonksiyona bağlı olarak değişmektedir. Hareketli kütlenin atalet etkileri 
dikkate alınmıştır. Kirişin düşey yer değiştirmesini ifade eden bilinmeyen fonksiyonlar zaman ve 
uzay bağımlı koordinatlara çarpım şeklinde ayrılmıştır. Yer değiştirme fonksiyonunun 
oluşturulmasında uzay bağımlı koordinatlar için trigonometrik fonksiyonlar seçilmiştir. Problemin 
çözümü için herhangi bir t anında, sistemin şekil değiştirme enerjisi (kirişteki iç potansiyel enerji), 
kinetik enerji (kirişin ve hareketli kütlenin kinetik enerjileri) ve hareketli kütlenin potansiyel enerji 
ifadeleri elde edilmiş ve Hamilton ilkesine dayanan Lagrange denklemleri yardımıyla hareket 
denklemleri elde edilmiştir. Elde edilen zamana bağlı diferansiyel denklem takımı direkt integrasyon 
yöntemlerinden biri olan Newmark- p  yöntemiyle çözülerek, herhangi bir t anı için, herhangi bir 
noktanın ivmesi, hızı ve yer değiştirmesi hesaplanmıştır. Bu çalışmada, hareketli kütlenin hızı ve 
atalet etkileri, kütle oranı (hareketli cismin kütlesinin kiriş kütlesine oranı) ve farklı malzeme 
dağılımlarının kirişin dinamik davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir.

1. GİRİŞ

Yüksek mukavemet ve ısıl direnç özelliğini sağlayan homojen bir malzemenin bulunmayışı 
araştırmacıları yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bu arayışlar sonucunda birçok özelliği bir arada 
bulunduran ideal malzeme birleşimleri metal ve seramikler önem kazanmıştır. Bu malzeme 
çiftinden metal; tokluğa, elektrik geçirgenliğine, işlenebilirliğe, seramik ise; düşük yoğunluğa, 
yüksek mukavemete ve ısıl dirence sahiptir. Isıl işlemlerde dikkat edilmesi gereken önemli 
noktalardan biri; işlemin gerçekleştiği ortamı çevreleyen maddenin yüksek ısıdan olumsuz 
etkilenmesini önlemektir. Bu özellikleri bünyesinde taşıyan malzeme ise Fonksiyonel 
derecelendirilmiş malzemeler (FDM) olarak isimlendirilen yeni bir malzeme türüdür. FDM konsepti, 
1984 te Japonya da bir uzay mekiği projesi sırasında, 10 mm den ince bir kesit için, 2000° K 
seviyesinde bir yüzey sıcaklığına ve 1000 K’lik bir sıcaklık aralığına dayanabilecek bir ısıl bariyer 
malzemesi önerisi ile ortaya çıkmıştır. 1984 ten bu yana, FDM ince filmleri çok geni çapta 
araştırılmaktadır. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerde malzeme yapı ve kompozisyonu 
cismin içerisinde kademeli/dereceli olarak değişen yeni bir kompozit malzeme türüdür. FDM lerin 
klasik kompozit malzemelere göre birçok üstünlüğü bulunmaktadır. Örneğin, klasik çok katmanlı 
kompozit malzemelerde katmanların birbirinden sıyrılması ve kiriş/plak kalınlığı boyunca gerilme

Araştırma görevlisi İnşaat Müh. Böl., E-posta: serefda4@gmail.com
Doç. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: msimsek@yildiz.edu.tr, mesutsimsek@gmail.com
Prof. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: kocaturk@yildiz.edu.tr

59

mailto:serefda4@gmail.com
mailto:msimsek@yildiz.edu.tr
mailto:mesutsimsek@gmail.com
mailto:kocaturk@yildiz.edu.tr


AKBAŞ. SİMSEK ve KOCATÜRK

sıçraması gibi istenmeyen durumlar FDM lerde görülmez. FDM lerde gerilmeler kiriş/plak kalınlığı 
boyunca sürekli olarak tedricen değişir. Ancak FDM lerin üretilmesi ileri teknoloji gerektirdiğinden şu 
aşamada klasik kompozit malzemelere göre daha maliyetlidir. Eksenel doğrultuda fonksiyonel 
derecelendirilmiş malzemelerde (EFDM) ise malzeme özellikleri belli bir fonksiyona bağlı olarak 
kiriş/plak uzunluğu boyunca değişir. EFDM lerin statik yer değiştirmelerin izin verilen sınırları 
geçmemesi, burkulma yükünün belli bir değerden büyük olması veya yapı doğal frekanslarının belli 
sınırlar içinde kalması vb. gibi amaçlar için çok yakın bir gelecekte üretileceği düşünülmektedir [1 2 ].

Hızlı tren hatları, köprüler ve viyadük gibi birçok inşaat Mühendisliği yapısı araç trafiği sebebiyle 
hareketli yüklere maruz kalmaktadırlar. Bilindiği gibi bir yapı elemanına dinamik olarak etkiyen bir 
kuvvetin oluşturduğu yer değiştirmeler aynı kuvvetin statik olarak etkimesi sonucu oluşan yer 
değiştirmelerden çoğu zaman büyüktür. Ayrıca, hareketli yükler bu gibi yapılarda büyük yer 
değiştirme, gerilmelere ve zamanla yorulmalara neden olmaktadır. Bu nedenlerle hareketli yükler 
altında kirişlerin dinamik davranışının incelenmesi, yani hareketli yük problemleri çok uzun süreden 
beri yapı mekaniğin en önemli araştırma konularından biridir. Hareketli yük problemlerinin 
çözümünde iki farklı yaklaşım vardır. Birinci yaklaşımda hareketli yükün tüm atalet etkileri ihmal 
edilir. İkinci yaklaşım ise hareketli yükün kütle ve atalet etkilerini dikkate alan hareketli kütle 
yaklaşımıdır. Eğer yükün kütlesi kirişin kütlesi yanında ihmal edilemeyecek mertebede ve yük 
yüksek hızla hareket ediyorsa birinci yaklaşım olan hareketli yük yaklaşımı doğru olmayan sonuçlar 
vermektedir. Bu gibi durumlarda yükün tüm atalet etkilerini dikkate almak gereklidir. Bu bağlamda 
kirişlerin hareketli yükler altındaki dinamik davranışını hareketli yük yaklaşımıyla inceleyen birçok 
mevcuttur (örneğin [3]-[5], [7]-[10], [17],[18]). Hareketli kütle yaklaşımını kullanarak kirişlerin 
dinamik davranışını inceleyen belli başlı çalışmalar izleyen şekilde özetlenebilir. Stanisic and 
Hardin [19] sonlu Fourier dönüşüm tekniğini kullanarak hareketli kütlelere maruz bir Euler- Bernoulli 
kirişinin yer değiştirmeleri için analitik bir çözüm elde etmiştir. Le [16] enerji yaklaşımı ve kabul 
edilebilir mod yöntemiyle Timoshenko kirişinin hareketli yük altında dinamik davranışını incelemiştir. 
Esmailzadeh ve Ghorashi [15] kısmi üniform yayılı hareketli kütle etkisindeki bir Timoshenko 
kirişinin dinamik davranışını sonlu farklar yöntemiyle incelemiştir. Foda ve Abduljabbar [14] Green 
fonksiyonlarını kullanarak hareketli kütleye maruz bir Euler-Bernoulli kirişinin dinamik cevaplarını 
incelemiştir. Jiang vd. [13] ters bir yöntemle ölçülen ivme kayıtlarını kullanarak bu etkiye neden olan 
hareketli kütleyi belirlemeye çalışmıştır. Wu [11] sonlu elemanlar yöntemiyle hareketli bir kütle 
etkisindeki eğik bir kirişin dinamik davranışını Coriolis ve merkezkaç ivmelerinin etkilerini dikkate 
alarak incelemiştir. Kiani vd. [6] değişik sınır koşullarına sahip ve hareketli bir kütle etkisindeki 
kirişlerin dinamik analizini farklı kiriş teorileri çerçevesinde incelemiştir. Şimşek vd. [2] hareketli 
harmonik yük etkisindeki bir EFD kirişin dinamik davranışını sayısal olarak incelemiştir. Bu 
çalışmada hareketli kütlenin tüm atalet etkileri ihmal edilmiştir. Yukarıda verilen literatür özetinden 
görüldüğü gibi hareketli kütle etkisindeki EFD kirişlerin dinamik analizi ile ilgili herhangi bir 
çalışmaya rastlanmamıştır.

Bu çalışmada hareketli bir kütle etkisinde ve eksenel doğrultuda fonksiyonel derecelendirilmiş basit 
mesnetli bir kirişin dinamik davranışı Euler-Bernoulli kiriş teorisi çerçevesinde sayısal olarak 
incelenmiştir. Kirişin elastisite modülü ve kütle yoğunluğu gibi malzeme özellikleri kirişlerin uzunluğu 
boyunca belli bir fonksiyona bağlı olarak değişmektedir. Hareketli kütlenin atalet etkileri dikkate 
alınmıştır. Hareket denklemi Lagrange denklemleri yardımıyla elde edilmiş ve direkt integrasyon 
yöntemlerinden biri olan Nevvmark-/? yöntemiyle [20] çözülmüştür. Sayısal hesaplamalarda 
hareketli kütlenin hızı ve atalet etkileri, kütle oranı (hareketli cismin kütlesinin kiriş kütlesine oranı) 
ve farklı malzeme dağılımlarının kirişin dinamik davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir.

2. ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Sabit vm hızıyla hareket eden bir m kütlesi etkisi altındaki L açıklıklı, dikdörtgen kesitli, eksenel 
doğrultuda fonksiyonel derecelendirilmiş (EFD) bir kiriş Şekil 1 de gösterilmiştir. Kirişin elastisite 
modülü (E )  ve birim hacim kütlesi (p ) gibi fiziksel özellikleri kiriş uzunluğu boyunca belli bir 
fonksiyona göre değişmektedir. Bu durumda kirişin fiziksel özellikleri x koordinatının fonksiyonu 
olmaktadır.
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Vm

Şekil 1 Hareketli kütle etkisindeki bir EFD kiriş

Hu çalışmada kirişe ait fiziksel özelliklerin aşağıdaki şekilde değiştiği kabul edilmiştir;

E(x) = (EL-ER)(1-x/L)k +ER (1a)

P(x) = (PL-PR)0 -x /L )k +pR (1 b)

Burada ELve ER kirişin sol ve sağ mesnet kesitlerindeki elastisite modülü, pL vepR kirişin sol ve 
sağ mesnet kesitlerindeki malzeme için birim hacim kütlesi, k ise malzeme değişimini gösteren, 
sıfırdan büyük ve boyutsuz olan değişim parametresidir. Denklem (1) den x = 0 de E = EL, p = pL 
ve x = L de E = ER ve p = pR olduğu açıkça görülmektedir.

Şekil 2 Elastisite modülü ve kütle yoğunluğunun kiriş kalınlığı boyunca değişimi

Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre kirişin şekil değiştirme enerjisi aşağıdaki gibi yazılabilir:

'S 2w (x ,t) 
dx2

Burada w kiriş tarafsız ekseninin çökmesini, I kesit eylemsizlik momentini göstermektedir. 
Hareketli kütlenin potansiyel enerjisi ise izleyen şekilde verilir:

Uext= - } m g S ( x - v mt) w ( x , t ) d x
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(3) bağıntısında g yerçekimi ivmesi, 5( ) ifadesi Dirac-delta fonksiyonunu göstermektedir. Kirişin 
dönme ataletinin dikkate alınmasıyla birilikte kirişin herhangi bir andaki kinetik enerjisi aşağıdaki 
gibi yazılabilir:

K - = 4  J P (X) A
5 w (x , t)

at dx+̂ Jp(x)'"a 2w (x , t )

axat dx (4)

Burada A kirişin kesit alımdır. Hareketli kütleye ait kinetik enerji ise izleyen şekildedir;

K™ = - me 2 v „  + w  + v m
5w

5x
(5)

*=*»(»)

Bu çalışmada hareket denklemi Lagrange denklemleri yardımıyla elde edilmiştir. Bu amaçla kirişe 
ait w (x ,t) yer değiştirme fonksiyonu için bazı ifadelerin seçilmesi gereklidir. Bilindiği gibi, sadece 

geometrik sınır koşulunu sağlayan bazı ifadeler w (x,t) için seçilir ve Lagrange denklemleri 
kullanılırsa doğal sınır koşulları da sağlatılmış olur. Lagrange denklemleri kullanılarak, yer 
değiştirme fonksiyonlarının kabul edilebilir fonksiyonların lineer serisi olarak temsil edilmesiyle ve 
serideki katsayıların Lagrange denklemlerini sağlayacak şekilde ayarlanmasıyla yer değiştirme 
fonksiyonları için bir yaklaşık çözüm bulunur. Lagrange eşitliğinin uygulanması için w (x,t) 
fonksiyonu zaman ve uzay bağımlı koordinatlara çarpım şeklinde aşağıdaki gibi ayrılmıştır:

w (x,t) = ]T q i (t)<pi (x) (6)

Burada q, (t) hesaplanması gerekli olan genelleştirilmiş koordinatlar, cp, (x) ise şekil fonksiyonu 

olup basit mesnetli kiriş için aşağıdaki gibi seçilebilir:

(7)<p,(x) = s i n ( ^ J  1 = 1 ,2 .3 ,...

Lagrange denklemleri aşağıdaki gibi verilmektedir:

d
dt

5Ke
3q,

8K" S Uln,
3q,

= 0 i = 1, 2, 3, (8 )
c5q, J öq, öq.

Burada değişkenin üzerindeki nokta zamana göre türevi temsil etmektedir. (7) bağıntısı (6) da 
yerine konulur ve (8 ) ile verilen Lagrange denklemleri uygulanırsa izleyen şekilde verilen hareket 
denklemi elde edilir:

(K -rn v 2 R )q (t) + 2m vmH q (t) + (M + rnS)q(t) = F(t) (10)

Burada K kirişin rijitlik matrisi, M kütle matrisi, -m v2R hareketli kütle nedeniyle ortaya çıkan 

merkezkaç ivmesinin etkisini gösteren matris, 2rnvmH hareketli kütle nedeniyle Coriolis ivmesi 

etkisini gösteren matris, mS hareketli kütlenin düşey atalet etkilerini gösteren matris ve F(t) 

hareketli kütlenin ağırlığından dolayı zamana bağlı yük vektörüdür. R, H ve S matrisleri ile F(t) yük 
vektörü zamana bağlı olup hareketli kütlenin pozisyonuna göre hesaplanmalıdır. Ayrıca, sistemde 
sönüm dikkate alınmadığı halde Coriolis ivmesi etkisi nedeniyle hareket denklemine sönüme 
benzer bir matris gelmiştir. (1 0 ) bağıntısındaki matrislerin açılımı aşağıda verilmiştir;
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K (| =|[^(EL -E R)(1 -x /L )k +ER]<p’<p”dx (11a)
0

M„ = J[(P l -  P R )(1 -  x /L )k + P r ]  «Pi dx + j [ ( p L - pR )(1 -  x/L)k + pR] <p'cp' dx (11b)
0 0

r , j = <p; cp; (n e )

H„ =^(<p,cp'-cp'cpj) (11d)

Sl) = cp, <Pj ( H e)

F| =mg(pj (vmt) = m g s in ^ İ ! ^ ! - j  0 < t< L /v m (1 1 f)

F, = 0 t > L/vm i, j = 1, 2, 3,... (11 g)

(10) bağıntısıyla verilen hareket denklemi zaman tanım alanında Nevvmark yöntemiyle çözülerek 
herhangi anda kirişin herhangi bir noktasının yer değiştirmesi, hızı ve ivmesi bulunabilir. Nevvmark 
yönteminde kirişe ait başlangıç koşulları sıfır olarak alınmıştır. Serbest titreşim analizi için 
genelleştirilmiş koordinatlar izleyen şekilde yazılabilir:

q ,(t) = qi sincot ( 1 2 )

Burada ur kirişin doğal frekansıdır. Aşağıda verilen boyutsuz parametreler tanımlandıktan sonra 

W — X r _ L c- _ Er _ Pr 1 2 _ ^  Pr MQ\
w=r'x=L'ç_h,Ento_E:’ Pra“°~^'A — İT-  (13)

zamana bağlı yük vektörü sıfır alınır ve (1 2 ) bağıntısıyla birlikte bazı matematiksel işlemlerden 
sonra izleyen şekilde verilen frekans denklemi elde edilir:
[K ]{q } -Â 2 [M ]{q } = {0} (14)

Buradan kirişe ait boyutsuz frekanslar (özdeğerler) (14) bağıntısının katsayılar matrisinin 
determinantının sıfır olması şartından kolayca elde edilir.

3. SAYISAL FIESAPLAMALAR VE BULGULAR

Bu çalışmada sabit hızla hareket eden bir kütle etkisi altında basit mesnetli bir EFD kirişin dinamik 
davranışı incelenmiştir. Ele alınan kiriş çelik (Eç =210G Pa, pç = 7800kg /m 3) ve alüminadan

( A l20 3, Ea =390 GPa ,pa =3960 kg/m 3) oluşmakta olup kirişin sol kesiti saf alümina, sağ kesiti ise 

saf çeliktir. Kirişin kesit genişliği b = 0.5m, yüksekliği h = 1m , açıklığı L = 20m dir. Kiriş orta 
noktasındaki dinamik yer değiştirmeler, saf çelikten yapılmış ve ortasından P = mg yükü etkisindeki 
basit mesnetli bir kirişin D = mgL3/48Eçl yer değiştirmesine bölünerek boyutsuzlaştırılmıştır. 

Flareketli kütle için üç farklı model göz önüne alınmıştır. Bunlar:

Model 1: Tüm atalet etkilerinin ihmal edildiği hareketli kuvvet modeli;
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Model 2: Kütlenin sadece düşey atalet etkilerinin alındığı, Coriolis ve merkezkaç ivmelerinin 
etkilerinin ihmal edildiği model;

Model 3: Hareketli kütleye ait tüm atalet etkilerinin dikkate alındığı model.

Bu çalışmada, hareketli hütlenin hızı ve atalet etkileri, kütle oranı (hareketli cismin kütlesinin kiriş 
kütlesine oranı, rm = m /m kiriş) ve farklı malzeme dağılımlarının kirişin dinamik davranışı üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Kiriş orta nokta yer değiştirmesinin tarihçesi grafik olarak gösterilmiştir. Burada 
verilmemesine rağmen, yer değiştirme fonksiyonunda 12 terim ve Nevvmark yönteminde 250 
zaman adımı alınması gerekli hassasiyette sonuç alınması için yeterlidir. Sayısal hesaplamalara 
geçmeden önce geliştirilen formülasyonun ve bilgisayar programının doğruluğunu test etmek için 
elde edilen sonuçlar literatürdeki mevcut sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu amaçla EFD kirişin birinci 
boyutsuz frekansı farklı malzeme değişimleri için Tablo 1 de gösterilmiştir. Bu tablodan görüldüğü 
gibi elde edilen sonuçlar önceki sonuçlarla oldukça iyi bir uyum içindedir, ikinci ve üçüncü 
frekanslar içinde benzer sonuç elde edilmiş, ancak burada gösterilmemiştir.

Şekil 3 de hareketli kütlenin atalet etkilerinin veya dikkate alınan üç farklı modelin kirişin dinamik 
davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu şekilde üç farklı model ve iki farklı kütle oranı için kiriş 
orta noktasındaki en büyük yer değiştirmelerin hızla değişimi verilmiştir. Bu şekillerde her bir hız 
değeri için kiriş orta noktasında elde edilen en büyük yer değiştirme, kendisine karşılık gelen hız 
değerine karşı gelecek biçimde çizdirilmiştir. Hareketli yükün hızı 1m /s  lik artımla 1-250 m /s 
arasında değişmektedir. Şekil 3 den görüldüğü gibi yer değiştirmeler hızın belli bir değerine kadar 
artmakta, hızın bu değerinden sonra ise azalmaktadır. Hızın en büyük yer değiştirmelerin en büyük 
değerine karşılık gelen bu değerine kritik hız denmektedir. Bu şekillerden görüldüğü gibi Model 1 
(hareketli kuvvet modeli) en küçük yer değiştirme, Model 2 en büyük yer değiştirme değerini vermiş 
ve Model 3 diğer iki model arasında kalmıştır. Kütle oranı rm = 0.1 olduğunda her üç modele ait yer 
değiştirmeler arasındaki fark çok fazla değilken kütle oranın artması sonucunda her üç modele ait 
yer değiştirmeler arasındaki farklar da artmaktadır. Yine bu şekillerden görüldüğü üzere, hareketli 
kütlenin hızı arttıkça üç modelin yer değiştirmeleri arasındaki fark yine artmaktadır. Daha önce 
bahsedildiği gibi kütle oranı ve hareketli kütlenin hızı arttıkça hareketli yükün atalet etkileri önem 
kazanmakta olup dikkate alınması gerekmektedir.

Tablo 1 EFD kirişin farklı malzeme dağılımları için birinci boyutsuz frekansı (A ,), prat,0 =1,

Ç = L/h = 20 . ____

r̂atio Kaynak k = 0

CMOII k =0.5 k = 1

CMII k = 5

0.25 Bu çalışma 2.2203 2.4106 2.5821 2.7532 2.9278 3.0834
Ref. [1] 2.2203 2.4106 2.5821 2.7533 2.9278 3.0834

0.50 Bu çalışma 2.6403 2.7257 2.8147 2.9104 3.0122 3.1052
Ref. [11 2.6404 2.7258 2.8148 2.9104 3.0122 3.1052

1 .0
Bu çalışma 3.1399 3.1399 3.1399 3.1399 3.1399 3.1399

Ref. [1] 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14

2.0
Bu çalışma 3.7340 3.6653 3.5757 3.4611 3.3243 3.1922

Ref. [11 3.7341 3.6653 3.5758 3.4611 3.3244 3.1923

4.0 Bu çalışma 4.4406 4.3144 4.1387 3.8937 3.5794 3.2667
Ref. [11 4.4406 4.3144 4.1387 3.8937 3.5795 3.2668
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Şekil 3 Üç farklı model ve iki farklı kütle oranı için kiriş orta noktasındaki en büyük yer değiştirmenin 
hızla değişimi, k = 1 .

Şekil 4 Model 3 ve malzeme değişim parametresinin farklı değerleri için kiriş orta noktasındaki en 

büyük yer değiştirmenin hızla değişimi, (----- ) k = 0 saf alümina , (— ) k = 0.3, (......... ) k = 1 ,

(  ) k  = 3, (----- ) saf çelik.

Şekil 4 de farklı malzeme değişim parametreleri için kiriş orta noktasındaki en büyük yer 
değiştirmenin hızla değişimi Model 3 için verilmiştir. Malzeme değişim parametresi arttıkça yer 
değiştirmeler artmaktadır. Bunun nedeni k artıkça elastisite modülü ve kirişin eğilme rijitliğinin 
azalmasıdır. Buna göre saf alümina için en küçük, saf çelik için ise en büyük yer değiştirme 
değerleri elde edilmiştir. Tablo 2 ve 3 de en büyük yer değiştirmelerin en büyük değerleri ve kritik 
hızlar ( v ^ ) farklı k değerleri ve iki değişik kütle oranı için verilmiştir. Tablo 2 ve 3 den görüldüğü gibi 
k değeri arttıkça kritik hız azalmaktadır. Kütle oranının artmasıyla da kritik hız azalmaktadır.

Tablo 2 Malzeme değişim parametresinin farklı değerleri için en büyük yer değiştirmeler ve kritik
hızlar, rm = 0 .1 .

k Maksimum(w(x,t)/D) v ;  (m/s)

Saf alümina (k=0) 0.9346309 250
0.3 1.02193964 219

1 1.2098401 178
3 1.52561463 146

Saf çelik 1.735735 131
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Tablo 3 Malzeme değişim parametresinin farklı değerleri için en büyük yer değiştirmeler ve kritik

Malzeme değişim parametresi, k

Şekil 5 Model 3 ve farklı hız değerleri için kiriş orta noktasındaki en büyük yer değiştirmenin 
malzeme değişim parametresiyle değişimi, rm =0.5.

Şekil 5 de kiriş orta noktasındaki en büyük yer değiştirmenin malzeme değişim parametresi ile 
değişimi farklı hız değerleri için gösterilmiştir. Şekil 5 den yer değiştirmelerin k parametresinin 
artmasıyla birlikte, 0 < k < 4  aralığında hızlı bir şekilde arttığı daha sonra ise yer değiştirmelerdeki 
artım hızının azaldığı dikkati çekmektedir. Özellikle k > 1 0  değerinden sonra yer değiştirme 
eğrilerinin düz olarak devam ettiği görülmektedir.

Şekil 6 Model 3 ve malzeme değişim parametresinin farklı değerleri için kiriş orta noktasındaki yer 

değiştirmelerin tarihçesi, vm= 2 5 rn /s ,  (----- ) k = 0  saf alümina , ( - - - ) k  = 0.3, ( )k  = 1 ,

( ) k  = 3 , (— ) saf çelik.
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Şekil 6 da kiriş orta noktasındaki yer değiştirmelerin tarihçesi farklı k değerleri ve iki farklı kütle 
oranı için gösterilmiştir. Bu şekillerden malzeme değişim parametresinin kirişin dinamik yer 
değiştirmeleri üzerinde oldukça etkili olduğu görülmektedir.

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada hareketli bir kütle etkisinde ve eksenel doğrultuda fonksiyonel derecelendirilmiş basit 
mesnetli bir kirişin dinamik davranışı Euler-Bernoulli kiriş teorisi çerçevesinde sayısal olarak 
incelenmiştir. Sayısal analizler sonucunda hareketli kütlenin hızı ve atalet etkileri, kütle oranı 
(hareketli cismin kütlesinin kiriş kütlesine oranı) ve farklı malzeme dağılımlarının kirişin dinamik 
davranışı üzerinde oldukça etkili olduğu görülmüştür.

KAYNAKLAR

[1] A.E. Alshorbgy, M.A. Eltaher, F.F. Mahmoud, “Free vibration characteristics of a functionally 
graded beam by finite element method”, App. Math. Modelling, 35, 412-425 (2011)

[2] M. Şimşek, T. Kocatürk, Ş.D. Akbaş, “Dynamics of an axially functionally graded beam carrying 
a moving harmonic load”, 16th International Conference on Composite Structures, Porto-Portekiz, 
Flaziran 2011.

[3] M. Şimşek, “Non-linear vibration analysis of a functionally graded Timoshenko beam under 
action of a moving harmonic load", Compos. Struct., 92, 2532-2546 (2010).

[4] M. Şimşek, T. Kocatürk, “Nonlinear dynamic analysis of an eccentrically prestressed damped 
beam under a concentrated moving harmonic load”, J. Sound Vib., 320, 235-253 (2009).

[5] M. Şimşek, T. Kocatürk, “Free and forced vibration of a functionally graded beam subjected to a 
concentrated moving harmonic load”, Compos. Struct., 90, 465-473 (2009).

[6] K. Kiani, A. Nikkhoo, B. Mehri, “Prediction capabilities of dassical and shear deformable beam 
models excited by a moving mass”, Journal o f Sound and Vibration, 320(3), 632-648 (2009).

[7] M. Şimşek, T. Kocatürk, "Dynamic analysis of an eccentrically prestressed damped beam under 
a moving harmonic force using higher order shear deformation theory”, ASCE J. Struct. Eng., 133, 
1733-1741 (2007).

[8] A. Garinei, “Vibrations of simple beam-like modeled bridge under harmonic moving loads”, Int. 
J. Eng. Sci., 44, 778-787 (2006).

[9] T. Kocatürk, M. Şimşek, “Vibration of viscoelastic beams subjected to an eccentric compressive 
force and a concentrated moving harmonic force”, J. Sound Vib., 291, 302-322 (2006).

110] T. Kocatürk, M. Şimşek, “Dynamic analysis of eccentrically prestressed viscoelastic 
timoshenko beams under a moving harmonic load", Comput. Struct., 84, 2113-2127 (2006).

111 ] JJ Wu, “Dynamic analysis of an inclined beam due to moving loads”, Journal o f Sound and 
Vibration, 288(1-2), 107-131 (2005).

[12] I. Elishakoff, Eigenvalues o f inhomogenous structures : unusual closed-form Solutions, CRC 
Press, Boca Raton, (2005).

113] RJ. Jiang, FTK Au, YK Cheung, Identification of masses moving on multi-span beams based 
on a genetic algorithm”, Computers and Structures, 81(22-23), 2137-2148 (2003).

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



[14] MA. Foda, Z. Abduljabbar, “A dynamic Green function formulation for the response of a beam 
structure to a moving mass”, Journal o f Sound and Vibration, 210(3), 295-306 (1998).

[15] E. Esmaiizadeh, M. Ghorashi, “Vibration analysis of a Timoshenko beam subjected to a 
traveling mass”, Journal o f Sound and Vibration, 199(4), 615-628 (1997).

[16] HP. Lee, “The dynamic response of a Timoshenko beam subjected to a moving mass", 
Journal o f Sound and Vibration, 198(2), 249-256 (1996).

[17] H.P. Lee, “Dynamic response of a beam with intermediate point constraints subject to a 
moving load", J. Sound Vib., 171, 361-368 (1994).

[18] L. Fryba, Vibration of Solids and Structures under Moving Loads, the Netherlands: Noordhoff 
International, Groningen, (1972).

[19] MM. Stanisic, JC. Hardin, “On the response of beams to an arbitrary number of concentrated 
moving masses”, Journal o f The Franklin Institute, 287(2), 115-123 (1969).

[20] N.M. Nevvmark, “A method of computation for structural dynamics”, ASCE Engineering 
Mechanics Division 85, 67-94 (1959).

AKBAŞ. SİMSEK ve KOCATÜRK_______________________________

68
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



1 XVII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 
5-9 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ

ELASTİK BİR TABAKADA NONLİNEER SH DALGALARININ ETKİLEŞİMİ

Esra Akman1 Semra Ahmetolan2
İTÜ, İstanbul İTÜ, İstanbul

ÖZET
Bu çalışmada, düzgün kalınlıklı hiperelastik malzemeden oluşan bir tabaka içerisinde aynı yönde 
ilerleyen SH dalgalarının etkileşimi problemi ele alınmıştır. Serbest yüzeyde gerilmelerin olmadığı 
kabul edilmiştir. Dalgaların etkileşimi problemi bir asimptotik pertürbasyon metodu olan çoklu 
ölçekler metodu kullanılarak incelenmiştir. Asimptotik analiz neticesinde aynı yönde ilerleyen ve 
birbirleri ile etkileşen dalgalara ait birinci mertebe yavaş değişen genlik fonksiyonlarının değişimini 
asimptotik olarak karakterize eden küple nonlineer Sclırödinger denklemleri (KNLS) elde edilmiştir. 
Sonrasında KNLS denklemlerinin çözümlerinin kararsızlıkları ve solitary dalga çözümlerinin varlığı 
incelenmiştir.

GİRİŞ
Tabakalı ortamlarda nonlineer SH dalgalarının yayılımının incelenmesi bir çok çalışmanın 
konusunu oluşturmuştur [2,3,5,7,8], Düzgün kalınlıklı farklı homojen isotrop sıkışabilir 
hiperelastik malzemeden yapılmış bir tabaka ile kaplı yarı sonsuz uzayda zayıf nonlineer 
yüzey SH dalgalarının yayılması problemi [8]'de ele alınmıştır. Dalgaların nonlineer self 
modülasyonunun asimptotik olarak nonlinear Schrödinger (NLS) denklemi ile karakterize 
edilebileceği gösterilmiş ve dalga yayılımına nonlineerliğin etkisi incelenmiştir. Daha sonra
[7]’de, ince lineer elastik bir film ile kaplı elastik yarım uzayda nonlineer Love dalgalarının 
modülasyonu için bir NLS denklemi türetilmiştir. Dispersiyona neden olan tabaka ince bir film 
olarak gözönöne alındığından lineer dalgaların dispersiyon bağıntısı bir daldan ibarettir ve 
küçük dalga sayıları için Love dalgalarının dispersiyon bağıntısına ait ilk dal ile 
çakışmaktadır. Bu nedenle [7]'deki sonuçlar [8]' deki sonuçlar gibi bütün modları ve dalga 
sayısının bütün değerleri için geçerli değildirler. [3]'deki çalışmada ise farklı homojen , isotrop 
sıkışamaz elastik malzemelerden oluşan düzgün kalınlıklı iki tabaka ile kaplı elastik bir 
ortamda yüzey SH dalgalarının nonlineer self modülasyonunun asimptotik olarak NLS 
denklemi ile yönetildiği gösterilmiştir. Alt tabakanın kalınlığı sonsuza götürüldüğünde NLS 
denkleminin katsayılarının [8]'de elde edilen NLS denkleminin katsayılarına yaklaştığı 
gözlemlenmiştir.[2 ]’deki çalışmada ise homojen isotrop ve sıkışmaz elastik bir malzemeden 
yapılmış tek bir tabaka içerisinde SH dalgalarının yayılması incelenmiş ve ortamı oluşturan 
malzemenin nonlineerliğinin dalga yayılımı üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Diğer taraftan,
[8]’de verilen tabakalı model içerisinde aynı yönde ilerleyen iki SH dalgasının etkileşimi 
problemi [5]’de ele alınmış ve bu etkileşime nonlineerliğin etkisi asimptotik bir metod 
kullanılarak incelenmiştir. Grup hızları aynı olan dalgaların nonlineer etkileşimlerini 
karakterize eden KNLS denklemleri türetilmiştir.
Bu çalışmada ise, düzgün kalınlıklı hiperelastik malzemeden oluşan bir tabaka içerisinde 
aynı yönde ilerleyen SH dalgalarının etkileşimi problemi ele alınacaktır. Serbest yüzeylerde 
gerilmelerin olmadığı kabul edilerek dalgaların etkileşimi problemi bir asimptotik pertürbasyon
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metodu olan çoklu ölçekler metodu kullanılarak incelenecektir [9], Asimptotik analiz 
neticesinde, aynı yönde ilerleyen ve birbirleri ile etkileşen SH dalgalarına ait birinci mertebe 
yavaş değişen genlik fonksiyonlarının uzay zaman değişimini asimptotik olarak karakterize 
eden denklem sistemi türetilecektir. Bilindiği gibi tek bir tabakada yayılan SH dalgalarının orta 
yüzeye göre simetrik ve antisimetrik modları mevcuttur. Bu yüzden de etkileşen dalgaların 
simetrik- simetrik, antisimetrik-antisimetrik ve antisimetrik-simetrik dalgalar oldukları kabulu 
altında KNLS denklem sisteminin solitare dalga çözümlerinin varlığı nümerik olarak 
incelenecektir.

PROBLEMİN TANIMI VE ASİMPTOTİK ANALİZ
Başlangıç konumunda h >  0 olmak üzere

P = {(X,K,Z)| - h < Y  < h , - ° ° <  (X,Z) < «} (1)
bölgesini dolduran elastik malzemeden oluşan düzgün (uniform) kalınlıklı bir sürekli ortam 
gözönüne alalım. Y =  ±h  serbest yüzeylerinde gerilmelerin sıfır olduğunu ve bu tabaka 
içerisinde dalgaların X ekseni boyunca yayıldıklarını ve yerdeğiştirmenin Z doğrultusunda 
olduğunu kabul edelim. Bu durumda dalga hareketi

x  =  X, y  — Y, z = Z + u(X, Y, t )  (2)

formunda olacaktır. (X, Y,Z) ve (x ,y ,z ) aynı dik kartezyen takımına göre sırasıyla maddesel
ve uzaysal koordinatları göstermektedir. Ortamı oluşturan elastik malzemenin iç enerji 
fonksiyonu Z =  £ (/)  yapısında olsun. Burada /  Green deformasyon tensörünün birinci 
invaryantını göstermektedir, yani ortamı oluşturan tabakanın neo-Hookean malzemeden 
meydana geldiğini kabul edelim. Bu çalışmada sonlu fakat küçük genlikli dalgaların yayılması 
problemi inceleneceği için yüksek mertebe terimler ihmal edilerek hareket denkleminin 
yaklaşık formunu kullanacağız. Tabakadaki yerdeğiştirme u ile gösterilirse probleme ait 
hareket denklemi ve sınır koşulları aşağıdaki gibi yazılabilir:

<3)
Y =  ± h 'd e  =  0 (4)

Burada c2 =  ^  , P ortamında yayılan lineer dalgaların yayılma hızlarını; p = 2 p f p  ortamın 

kayma modülünü, p ise ortamı oluşturan malzemenin yoğunluğunu göstermektedir. Ayrıca

.  ,-9u»2
ö<u) -  ( ^ )  + ( w )

dır. nT sabiti ise ortamın nonlineer özellikleri ile ilgili sabittir ve nT =  şeklindedir.

nT >  0 ise malzeme kaymada sertleşen, nT <  0 ise kaymada yumuşayan özelliğe sahiptir.

Düzgün kalınlıklı bir tabakadan oluşan ortamda aynı yönde ilerleyen SH tipi nonlineer elastik 
dalgalarının etkileşimi problemi incelenecektir. Bu dalgaların genliklerinin uzay-zaman 
değişimlerini asimptotik olarak karakterize eden denklem sistemi türetilecektir. Bu amaçla bir 
asimptotik pertürbasyon yöntemi olan çoklu ölçekler metodu kullanılarak X, Y ve t  
değişkenleri yerine

= e‘X, tj = e't, y  =  Y, i =  0 ,1 ,2  (5)

bağıntıları ile yeni değişkenler tanımlanmaktadır [9], Ayrıca u fonksiyonunun bu yeni 
değişkenlerin fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir, e nonlineerliğin mertebesini belirten 
küçük pozitif bir parametre, {x1,x 2, t 1, t 2} yayılma olayında yavaş değişimi karakterize eden 
değişkenler ve {x0, t 0,y }  ise hızlı değişimi karakterize eden değişkenlerdir, u fonksiyonunu 
s asimptotik dizisine göre
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U =  Y.n=1£nu n(x 0,X ı,x 2, y , t 0,t1, t 2)  (6 )

formunda düzgün (uniform) geçerli asimptotik açılıma sahip olduğunu varsayıyoruz. Ayrıca 
eski ve yeni değişkenler arasında

d  _  y 3  ı  d  d  _  y 3  i  J l_  d  _  d

ax ~  ^ i=0 £ dxi ’ at ~  * * i=0 £ a t ı ’ a y ~ a y  

bağıntıları geçerlidir. (3) hareket denklemi ve (4) sınır koşullarında (7) dikkate alınarak (5) 
dönüşümleri uygulanır ve sonra (6 ) asimptotik açılımı kullanılırsa e 'un aynı kuvvetlerinin 
katsayıları eşitlenerek un 'lerin ardaşık olarak hesaplanabileceği bir problemler hiyerarşisi 
ulde edilir, ilk üç pertürbasyon problemi aşağıda verilmektedir:

(7)

0(e ):

0 (£2):

Ü (£3): P'de

P' de

y  = ±h 'd e  

P'de  

y  = ±h 'de

y  =  ±h 'de

X0u 1 =  0

d u

d y
İ =  0

^  =  oay

L 0 u 3  —  L - t U 2  +  C 2 U ı  +  t i t N ü U ^

^  =  0
d y

d 2\l)

L o W = rt
2 ( d  ıp d 2xp

C tw  '

■ +
d y ‘

£ ı W  =  - 2
d 2xp 

d tgÖtı

d 2ıp
+  2 c|

ox

(8)

(9)

( 10)

(11)

(12)

(13)

Burada lineer diferansiyel operatörler X0, X t , X2 ve nonlineer diferansiyel operatör JV0 
aşağıdaki gibi tanımlanmışlardır;

£ 2W  =  - 3 - 2 T ^ ~  +  c2tdt(jdt2 + 2 a2V- > 
dx0dx2/

(14)

o W  =
d

dXn
dip
d x n SttO

5ı(j _ d\b

Bilindiği gibi, bu tip asimptotik analizde her bir mertebe pertürbasyon problemi lineer 
olmaktadır. Ayrıca birinci mertebe problem klasik lineer problem ile eş yapıdadır. Sadece 
lineer problemde u fonksiyonu u =  u(X, Y, t) yapısında fonksiyon iken yukarıda tanımlanan £ 
mertebesindeki problemde ux =  u1(x0,x 1,x 2,y, t0, t 1, t 2)  yapısında fonksiyondur ve e 
mertebesindeki problem çözülerek Uj'in {x0,y ,t0} hızlı değişkenlere bağlılığı açık olarak 
hesaplanabilecektir. Diğer taraftan tabakada SH dalgalarının yayılabilmesi için dalgaların faz 
hızı c'nin

cT <  c (15)
eşitsizliğini sağlaması gerekir.

Aynı yönde ilerleyen iki dalganın etkileşimi problemi ile ilgilenildiği için birinci mertebe 
problemin çözümünü aşağıdaki formda alabiliriz;

uı =  E r = ı ( < e i"£“p“y + -UkaPay)e ^ a  +  e 11*» +  k. e. (16)
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Burada ave fc indisleri sırasıyla ka ve kb dalga sayıları civarında merkezlenmiş ve 
frekansları wa ve wb olan yarı monokromatik dalgaları göstermektedir. A[lJve B ® , j  =  a,b, 
birinci mertebe {x1,x 2, t 1, t 2} yavaş değişkenlere bağlı dalga genliği fonksiyonlarıdır. Ayrıca, 
j  =  a, b, için

cf 1
<t>j =  ( k j X 0  -  c ü j t o )  ve p j  =  -  1 ) 2

olarak tanımlanmaktadırlar, k.e. ise önceki terimlerin kompleks eşleniğini göstermektedir.
(16) ile verilen u, çözümü (9)'da verilen sınır koşullarında kullanılırsa

^ a M a  =  0 ve Wb)u ib =  0 l =  1’2-3- (17)

homojen denklem sistemi elde edilir. Burada W ®, j  =  a,b dispersiyon matrisi

_  (  ilk jP je ilkıv> —ilk jP je~uki pi \
> \ i lk jp ,e - ilkP i - i l k jP jeilki pi )  K 1

ve U® birinci mertebe genlik vektörü ise

U[‘]  =  [< >  B,®]7' (19)

olarak tanımlanmaktadır. I =  1  için detlV® = 0 ve detlV® =  0 sırası ile frekansları ve dalga
ı i  ~  1 i ;
;in detlV 1̂

sayıları ((oa,k a) ve (u>b,k b) olan lineer dalgalara ait dispersiyon bağıntılarını verirler:

sin(2kjhp j) =  0 veya sin (k jhp j) cos(kjhpj) =  0 , j  =  a,b. (2 0 )
Burada

2kjhPj  =  m n, m =  0,1 ,2 ,... (2 1 )
yani,

İ  = 1 + Q 2 Veya “i = k̂ [l + (̂ )2] (22)
elde edilir, m, lineer dispersiyon bağıntısı a>j =  ü)(fcy;m)’nın dallarını göstermektedir, m =  0 

veya çift tamsayı ise frekans denklemi (2 0 ), sin(k jh p j)  =  0 olacağı için sağlanacaktır, bu
modlara simetrik mod adı verilir. Yani dalga hareketi y  =  0 orta yüzeye göre simetriktir.
Benzer şekilde eğer frekans denklemi (20) cos(k jh p j) =  0 tarafından sağlanıyorsa, yani m 
tek tamsayı ise, bu modlara da antisimetrik mod adı verilir ve dalga hareketi y  =  0 orta 
yüzeyine göre antisimetrik olur. Ayrıca m =  0 için (22) nolu denklemden c;- =  cT veya 
(ı)j=kjcT olduğu görülür. Bu yüzden ilk mod diğer modların aksine dispersif değildir [7],

Bu çalışmada başta da belirtildiği gibi ka ve kb dalga sayıları civarında ve bu dalga sayılarına 
karşı gelen oıa ve wb açısal frekanslar civarında merkezlenmiş ve aynı yönde ilerleyen iki 
dalganın etkileşimi incelendiğinden bu iki dalganın birbirlerinin harmonikleri olmadıklarını 
kabul ederek incelemeye devam edeceğiz. Yani ka <  kb ve wa < u>b olmak üzere M e 
{3,5,7,...} için kb 7= M ka ve (ob *  Mcoa bağıntılarının geçerli olduklarını kabul edelim. Bu 
durumda l >  2ve j  =  a,b için detW;w  7= 0 olur. Bu koşul altında (17) denkleminin çözümleri,
Rj ‘ler

w f ]Rj =  0 j  = a, b (23)
denklemini sağlayan sütun vektörler olmak üzere

l =  1 için U™ = t v  t2)R j (24)
ve

/ >  2 için l/jy  =  0 (25)
olarak elde edilirler. (23) denkleminin bir çözümü Rj

Bj =  {R1j,R 2j }  =  {e -2ikipı \ l }  (26)

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



AK MAN ve AHMETOLAN

olarak tanımlanmaktadır. Rj vektörünün bileşenleri arasında |flly | = \R2j\ bağıntısı geçerlidir. 
Ilöylece (24) ve (25) kullanılarak birinci mertebe pertürbasyon probleminin çözümü aşağıdaki 
lormda elde edilir:

II j = A la (x1,x2, t 1, t 2){e ik^ ^ - 2h'> +  e-'fcaPayyO^o-fc-ato)
+ <Alb (x1,x 2, t 1, t 2')(eikbPb(y~2K) +  e~ikbPby)e i(kbX<‘~‘übt^  +  k.e. (27)

Burada dikkat edilirse, birinci mertebe yavaş değişen kompleks genlik fonksiyonları <Ala ve 
.d,,,'nin açık olarak hesaplanması yeterli olacaktır. Bunun için ikinci ve üçüncü mertebe 
problemlerin incelenmesi gerekmektedir. ux çözümü ikinci mertebe pertürbasyon 
probleminde kullanılırsa, u2 için homojen olmayan sınır değer problemi elde edilir. İkinci 
mertebe problemin çözümünü

u2 =  ü2 +  ü2 (28)
olarak iki parçaya ayıralım, öyleki ü2 homojen olmayan denklemin özel çözümü, ü2 ise

£ o ( ü 2 )  =  0 (29)
homojen denklemin ve aşağıda verilen homojen olmayan sınır koşullarını sağlayan çözümü
olsun:

y = ±h’de Ş = - Ş -  oo)
İlk olarak belirsiz katsayılar metodu kullanılarak özel çözüm

ü2 = (T2aeikbP*y +  T2ae - lkbPby)ye i‘t’b +  (TxbeikbP»y +  T2beikbP»y)yei1,b +  k.e. (31)
olarak bulunur. Burada

T l i  =  “  cŞkjpı M 'V ' T lİ =  cŞkjPj M l  1i
ve

d A x j  ,  3 c i
■Mıı; =  0)ı—------1- kjC.

11ı - u,J ~ d iT 'r w ~ â î r
olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan (29) homojen denklemin ü2 çözümü de birinci 
mertebe problemdeki gibi yazılabilir:

ü2 =  Zr=1 ( ^ 2aei" ‘“Pay +  + (A^bei,kbPby +  B ^e ~ ilkbPby)  e11*» +  k. e. (32)

Burada A2j  ve fonksiyonları {x1,x 2, t 1, t2} yavaş değişkenlere bağlı ikinci mertebe dalga 
genliği fonksiyonlarıdırlar ve (30) sınır koşulları kullanılarak hesaplanacaklardır. (31) ile 
verilen çözümler (30) sınır koşullarında kullanılırsa

= \Av  B2 j]T (33)
için

W(f >u f j  =  fc™ (34)

elde edilir. Burada

l =  1  için (35)

ve
l *  1 için =  0 (36)

şeklindedir. Diğer taraftan l =  1 için detfV;(1) =  0 ve 7= 0 olduğundan (34) homojen 
olmayan cebrik denklem sisteminin / =  1 için çözüme sahip olabilmesi için L j ,

L jW f ] =0 (37)
denklemi ile tanımlanan bir satır vektör olmak üzere

Ljb™  =  0 (38)
olması gerekir. Gerekli ara işlemlerden sonra Lj vektörü
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Lj =  ( -e ~ 2ikiPlh, l )  (39)
olarak hesaplanabilir. Diğer taraftan (38) uygunluk koşulundan

^ + V g j^ = 0  (40)

denklemi elde edilir. Bu da bize <Ala  genlik fonksiyonunun Vga grup hızı; <Alb genlik 
fonksiyonunun da Vgb grup hızı ile ilerleyen bir referans çerçevesinde sabit kaldıklarını 
gösterir. Yani

'A1j=<Ax j(xi  - V g jt 1,x 2, t 2) j  =  a, b (41)
yapısında fonksiyonlardır. Böylece (34) denkleminin l =  1 için çözümü

+ (42)
olarak elde edilir. Burada j  =  a, b, fonksiyonları aynı yönde ilerleyen dalgaların ikinci 
mertebe yavaş değişen genliğini temsil eden fonksiyonlardır ve gerektiğinde daha üst 
mertebe pertürbasyon problemlerinin çözümlerinden elde edilebilir. Fakat biz bu çalışmada 
sonlu fakat küçük genlikli dalga yayılımı ile ilgilendiğimiz için yanlızca birinci mertebe uniform 
geçerli çözüm inşa edilmeye çalışılmaktadır. Bunun içinde <Ala ve A lb genlik 
fonksiyonlarının belirlenmesi yeterli olacaktır. Birinci ve ikinci mertebe çözümler üçüncü 
mertebe problemde kullanılırsa ikinci mertebe problemde olduğu gibi homojen olmayan bir 
sınırdeğer problemi elde edilir. Bu problemin çözümü de ikinci mertebe pertürbasyon 
probleminde olduğu gibi u3 =  ü3 +  ü3 şeklinde iki parçaya ayrılabilir. ü3 fonksiyonu homojen 
olmayan denklemin özel çözümü, û3 ise bu denkleme karşı gelen homojen denklem ve ü 3 
çözümünün sınır koşullarında kullanılmasıyla elde edilen homojen olmayan sınır koşullarını 
sağlayan çözüm olsun. Uzun hesaplamalar neticesinde üçüncü mertebe genlik vektörü t/®  
için aşağıdaki uygunluk koşulu elde edilir:

W f) u f j  =  l =  1,2,..., j  =  a, b (43)
ve

= b f j .  (44)

Burada W(j L) matrisi (18) ile tanımlanan W® matrisinde Ik j =  2kj ±  kn ve Icoj =  2coj ±  con, 
j , n  =  a ,b , j * n  , yazılarak elde edilen matristir.

/ ^  1,3 için b y  = 0  ve l =  1,3 için b3]  =£ 0 (45)

dei

dir. Bu nedenle l *  1 için de tiv j0 0 varsayımı hatırlanırsa

l *  1,3 için U^j = 0  ve 1 =  3 için u f ]  =  (46)

olarak bulunur. Benzer olarak b f ]  =£ 0 ve d e tM ^  0 olduğundan

u f ]  =  w f r l b f ]  (47)

olarak bulunur. Diğer taraftan l =  1 için detW;(1) =  0 ve b ] ]  ^  Oolduğundan, bu durumda (37)
sisteminin bir çözüme sahip olabilmesi için Lf (39) ile tanımlanan bir satır vektör olmak üzere

Lab™  =  0 ve L„b™  =  0 (48)
uygunluk koşullarını sağlaması gerekir. Bu incelemede sadece b ^ ]  j  =  a,b, vektörlerinin 

açık yapısı gerekli olacağından uzun ara işlemlerden sonra b ] ]  ve b ] ]  vektörleri aşağıdaki 
formda yazılabilir:

b 3fl =  B 3 a  +  F a a \ A l a \ 2 J l l a  +  F h a \ A l b \ 2 c A l a

l *  1 için  detfVj0 *  0 => 1 =  3 için u f ]  =  W(3) b f ]
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^ 3 6  =  B 3b  + Pb b \ ^ l b \ 2^ l b  +  ^ a iM la l ^ lb  • (49)
Burada B3a ve B3b ortama ait lineer malzeme özelliklerine sahip, Faa, Fbb, Fba ve Fab 
vektörleri ise hem lineer hem de lineer olmayan malzeme özelliklerine sahip sütun 
vektörlerdir ve açık ifadeleri aşağıdaki gibidir:

D . f d 'A y d r f »  d ^ 2,aW ^» \  , f d A l j d W ^  d ^ j d W ^ \

d t 3 dw j  d x 1 dkj J  1 y d t 2 da>j d x 2 dkj  J 1

ı a V / V v ı , /
2 1 d o i j 2 d t ! 2 d ü i j d k j  d x 1d t 1 d k j2 "  °

+ f a w y dıMlJ _  a w f  e ^ , \  
l d k j  dx12 do)j dx1d t1 J Q -, +  VSj d£ )  (50)

j=a,b için ve n #  ra, olmak üzere n,m =  a, b için

e - ihkıP)hkf nr (9 +  2p? + 9 p |)  hk*nT e- ihkip) cos(2h k jp j)  (9 +  2p£ + 9p£) 
İ̂İ ~  ( 72 ’ 72 )cT

^nm

_ 4e -‘hk̂ h k 2nk2mnT (3 + p2m + p2n(  1 + 3pjrç)) cos(2hkmPJ  k 2nk2mnT (3  + p2m + p^(l + 3p^))

 ̂ c| cf ^
c/f2;- genlik fonksiyonlarının, c/ljy genlik fonksiyonları gibi değişkenlerine bağlılığının
(41) de olduğu gibi A 2j =  <A2j( x x -  Vg jt 1,x 2, t 2) formunda olduğunu kabul edersek ve yeni 
boyutsuz değişkenler ve sabitleri de

t  =  o)a t 2 , f  =  k a ( x 3 -  V g a t i) ,  A ,  =  k aCA 1j ,

■'] — k af j / ü ) a , Anj — Anj/o )a k a, A — k a (Vgb Vgâ ) /  (51)

R - i £ 2 l  A -  —L F / f L  ^ « 1  rı _  2 a*2 ’ A"i _  Lr F]H-Lı ga). Rı>
olarak tanımlarsak, (46)’da verilen uygunluk koşulları, genlik fonksiyonları <Aa ve cAb için 
aşağıdaki genel küple nonlineer Schrödinger denklemi (KNLS) olarak da bilinen lineer 
olmayan denklem sistemine dönüşür:

i ^ 7 + ra^ 2 +  A a a M a M a  +  Aba M i,|2^ a  =  0 

. ag, +  İA dğ , +  Fb +  +  Aab =  0 . (52)

Burada ra ve rb katsayıları lineer dispersiyon katsayıları, Aaa ve Abb katsayıları, dalga 
paketlerinin self modülasyonlarını tanımlayan hem lineer hem de nonlineer malzeme 
sabitlerini içeren nonlineer katsayılardır. Aab ve Aba katsayıları ise iki dalga paketinin birbirleri 
ile etkileşen modülasyon terimlerini gösteren hem lineer hem de nonlineer malzeme 
sabitlerini içeren katsayılardır. KNLS denkleminin analitik ve nümerik çözümleri üzerine 
birçok çalışma bulunmaktadır [1,4,6,10], Dikkat edilirse (52)'de yer alan denklemlerinin 
verilen <Aa(Ç, 0) =  o4a0 ve <Ab(f,0 )  =  cAb0 başlangıç koşullan için çözümleri bulunursa birinci 
mertebe çözümler (27)’deki çözüm formları kullanılarak elde edilirler. Buradaki <Aa0 ve A b0 
başlangıç değerleri tabakadaki yer değiştirmelerin başlangıç değerlerine bağlıdır.

Eğer grup hızları eşit olan iki dalga paketinin etkileşimi problemi incelenirse, yani yukarıdaki 
denklemlerde Va„ =  Vga seçilirse A =  0 olur ve böylece (52) denklemleri aşağıdaki KNLS 
denklemlerine indirgenir:
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i ? £  +  ra ̂  +  Aaa\A a\2A a +  Aba\A „ \2^ a  =  0

4 İ T  +  rb +  A*>bM6|2^ 6 + AabMal2^fc =  0. (53)
Değişik uygulama alanlarında, dalga etkileşimi problemlerinin çözümlerinin incelenmesinde 
KNLS denklemleri ile karşılaşılmaktadır. KNLS denklem sisteminin analitik ve nümerik 
çözümlerinin incelenmesi üzerine literatürde de bir çok çalışma mevcuttur, daha ayrıntılı bilgi 
için [1,4,5,6] numaralı kaynaklara ve bu kaynaklarda adı geçen çalışmalara da bakılabilir.

A b =  0 kabulu yapılırsa (53) denklem sistemi, tabakada yayılan ve A a genliğine sahip tek bir 
SH dalgasının modülasyonunu karakterize eden bir NLS denklemine indirgenmiş olur [2]:

^ + r a ^ f r  + AaaK>|2̂ a  = 0 (54)
Bilindiği gibi NLS denkleminin çözümlerinin varlığı da denklemin dispersiyon terimi, ra, ile 
nonlineer terimi, Aaa,'nın çarpımının işaretine bağlıdır. | -> oo da sıfıra giden bir başlangıç 
uyarısı eğer raAaa > 0 ise A a =  a e,>rsech (5 f) formunda bir dizi solitona fakat raAaa < 0 
ise sönen titreşimlere dönüşür. Bu nedenle soliton tipinden çözümlerin mevcut olup 
olamayacağına karar verebilmek için raAaa teriminin işaretinin dalga sayısına ve ortamın 
mekaniksel özelliklerine göre ne şekilde değiştiğini bilmek gerekir.

Diğer taraftan KNLS denklemlerinin düzlem dalga çözümleri için bir lineer kararlılık (stabilite) 
analizi [10]'da yapılmıştır. Eğer

A = rarb(Aaa Abb — Aab Aba) < 0 (55)
ise düzlem dalga çözümleri kararsız (unstable) olmaktadır. Diğer taraftan (55) sağlanıyor
iken,

b  =  (raAbb -  rbAba) >  0 ve c =  (rbAaa -  raAab) ̂  >  o (56)

ise solitary zarf çözümleri
A a =  a 1e i sech(<Sp, A „  =  a 2e ‘ sech(Sf) (57)

formunda elde edilebilirler. Solitary zarf çözümlerinin varlığı KNLS denklemlerinin lineer ve 
nonlineer katsayılarını içeren A,B ve C ifadelerinin işaretine bağlıdır. Bu nedenle bu 
çalışmada ortamı oluşturan malzemenin nonlineerliğinin aynı yönde ilerleyen ve grup hızları 
eşit olan dalgaların yayılımı (etkileşimi) üzerindeki etkisi incelenecektir. Daha önceden de 
belirtildiği gibi tabakada yayılan SH dalgalarına ait dispersiyon bağıntısının simetrik ve 
antisimetrik modları mevcuttur. Birinci dalgaya ait (ka, ca)ve ikinci dalgaya ait (kb,cb) için 
aşağıdaki seçimler yapılmıştır:

1. S1-S2 modları: Dispersiyon bağıntısının simetrik birinci dalı üzerinde (ka,ca) ve 
simetrik ikinci dalı üzerinde (kb,cb), bu durumda kh tk a = 2 = r .olmaktadır

2. A1-S1 modları: Dispersiyon bağıntısının antisimetrik birinci dalı üzerinde (ka,ca) ve 
simetrik birinci dalı üzerinde (kb,cb), bu durumda kb / ka = 2 = r. olmaktadır

3. S1-A2 modları: Dispersiyon bağıntısının simetrik birinci dalı üzerinde (/ca,ca) ve 
antisimetrik ikinci dalı üzerinde (kb,cb), bu durumda kht  ka = l,5  = r  olmaktadır.

4. A1-S2 modları: Dispersiyon bağıntısının antisimetrik birinci dalı üzerinde (ka,c„) ve 
simetrik ikinci dalı üzerinde (kb,cb), bu durumda khlk a = 4  = r  olmaktadır.

Burada bir noktaya açıklık getirmek gerekmektedir: İncelemenin başında ka ve kb dalga 

sayıları civarında ve bu dalga sayılarına karşılık gelen coa ve coh açısal frekanslar civarında 
merkezlenmiş ve aynı yönde ilerleyen iki dalganın etkileşimi incelendiğinden bu iki dalganın 
birbirlerinin harmonikleri olmadıklarını ve bu yüzden de ka < k b ve coa <coh olmak üzere 

kh * M k a, cob *M coa ve M  e {3,5,7,...} olduğunu kabul ettiğimizi belirtmiştik. Fakat (ka,cou)
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dispersiyon bağıntısının birinci antisimetrik modu, (kh,cob) ise ikinci antisimetrik modu 
üzerinde seçildiğinde dalga sayıları arasında kb =  3/caeşitliği ve buna bağlı olarakta açısal 
frekanslar arasında coh =3<w0 eşitliği gerçeklenmektedir, yani harmonik rezonans 
oluşmaktadır. Bu yüzden bu tip bir seçim incelemeye dahil edilmemiştir.

k, k,
1. Şekil 1: A teriminin Ka'ya göre değişimi Şekil 2: B ifadesinin Ka’ya göre değişimi

Nonlineer malzeme parametresi /? =  ^  için ve sırasıyla pozitif, /? >  0, ve negatif, /? <  0,
cT

değerleri seçilerek A, B ve C terimlerinin yukarıda verilen dört farklı durum için boyutsuz 
dalga sayısı Ka' ya göre değişimi ve işaret incelemesi Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3 ‘ de 
yeralmaktadır.

Dikkat edilirse /? >  0 için A < 0 , B >  0, C <  0 ve [S <  0 için <4<0,  S < 0 ,  C > 0  olmaktadır. 
Yani, (53)’de yeralan KNLS denklem sisteminin (57) formunda zarf soliton çözümleri mevcut 
değildir. Ama Şekil 4’de de görüleceği üzere [S <  0 için (54)’de verilen NLS denkleminin 
zarf soliton çözümleri mevcuttur, ama /? >  0 için ise bu çözümler oluşmamaktadır [2].

Ka K,
Şekil 3: C ifadesinin Ka'ya göre değişimi Şekil 4: TaAaa ifadesinin Ka'ya göre değişimi
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FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ PLAKLARIN  
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Cenk AKSOYLAR’ Mehmet H. OMURTAGt
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

ÖZET
h'ımksiyonel derecelendirilmiş malzemeli ince plakların doğrusal olmayan dinamik davranışı karışık sonlu 
elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Doğrusal olmayan davranış von Karman teorisi kapsamında 
ete alınmış ve artımsal formülasyon kullanılarak doğrusallaştırılmıştır. Dinamik analizler Nevvmark yöntemi 
ile gerçekleştirilmiş ve iterasyonlarda Nevvton-Raphson yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen karışık sonlu 
eleman formülasyonunun doğrulanması için, öncelikle literatürde bulunan problemler çözülmüş ve sonuçlar 
karşılaştmlmıştır. Ardından farklı anlık basınç yükleri altında dinamik analizler yapılmış ve fonksiyonel 
derecelendirilmiş plakların davranışları incelenmiştir. Sonuç olarak geliştirilen karışık sonlu elemanın, 
fonksiyonel derecelendirilmiş plakların doğrusal olmayan dinamik davranışının incelenmesinde yeterli 
vukınsaklıkla kullanılabileceği görülmüştür.

GİRİŞ
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme kavramı, “functionally gradient material” (FGM) adı altında, yüksek 
ısıya dayanıklı malzeme üretiminde kullanılmak üzere 1980Tİ yıllarda ortaya atılmıştır. Fonksiyonel 
derecelendirilmiş malzemenin (FGM) mikro yapısı, makro ölçekte, her eksende değişken olarak karakterize 
edilir. Isı bariyeri yapılarında, fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme seramik ve metalin karışımından 
oluşturulur. Plağın ısı etkilerine maruz kalan yüzeyinde seramik bazlı malzeme yoğun olarak bulunurken, 
diğer yüze doğru seramik yoğunluğu azalır ve metal yoğunluğu artar Bu bileşim yapının enkesiti boyunca 
sürekli ve düzgün olarak geçiş yapar.

Son yıllarda uçaklarda, uzay araçlarında, nükleer enerji sistemlerinde, uzay araçlarının panellerinde 
kullanılmak üzere fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme konusunda ciddi araştırmalar yapılmaktadır. [9] 
çalışmasında bu malzemelerin özellikleri, kullanım alanları ve potansiyel avantajları konusunda detaylı 
bilgiler mevcuttur. [7, 8] çalışmalarında fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden üretilmiş plakların 
doğrusal olmayan dinamik davranışları incelenmiştir. Devam eden yıllarda fonksiyonel derecelendirilmiş 
malzemelerle ilgili çalışmalar hızlanarak artmıştır [2, 3, 5, 6],

Bu çalışmada, dinamik basınç yükü etkisindeki FGM malzemeli ince plakların davranışları, karışık sonlu 
elemanlar metoduyla geometrik olarak doğrusal olmayan etkiler de dikkate alınarak incelenmiştir. Kullanılan 
karışık sonlu elemanlar yazılımında doğrusal olmayan etkiler von Karman plak kuramı kapsamında ele 
alınmıştır. Doğrusal olmayan karışık sonlu eleman fonksiyoneli Hellinger-Reissner prensibi ile türetilmiş ve 
devamında bu fonksiyonel artımsal formülasyonla doğrusallaştırılmıştır. Dinamik analizler Newmark 
metodu kullanılarak gerçekleştirilmiş ve iterasyonlarda Newton-Raphson metodu kullanılmıştır. Sonlu 
eleman matrisleri ve vektörleri izoparametrik dörtgen elemanlar kullanılarak CO süreklilik şartına sahip şekil 
fonksiyonları ile elde edilmiştir. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemenin plak kalınlığı boyunca dağılımı 
ise eşdeğer homojen tabakalı modelleme ile yansıtılmıştır. Kullanılan bu yaklaşımda, plak kalınlığı belirli
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sayıda tabakaya bölünmüş ve her bir tabakanın malzeme özelliklerinin kendi içinde hom ojen olduğu kabul 
edilm iştir.

A nalizler üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada literatürde bulunan bir FGM  plak problemi 
statik yükler altında incelenm iş ve  geliştirilen karışık sonlu elemanlar yazılım ı doğrulanmıştır. İkinci 
aşamada ise, A lüm inyum  ve Zirconia malzemelerinden oluşan FGM plağa ait yakınsam a çalışmaları 
yapılm ıştır. Bu çalışmalar kapsamında; ağ sıklığı, zaman adım aralığı, eşdeğer tabaka sayısı gibi 
parametrelerin sonuçlara etkisi incelenmiştir. Son aşamada ise FGM plak, farklı basınç yükleri altında 
çözülm üş ve dağılım  parametresi ile basınç yükü tipinin sonuçlar üzerindeki etkisi incelenm iştir. Elde edilen  
sonuçlar ışığında, geliştirilen karışık sonlu elemanlar yazılımının FGM plaklarda yeterli hassasiyette 
sonuçlar verdiği görülmüştür.

F O N K SİY O N E L  VE SONLU ELEM AN FO R M Ü L A SY O N U

K irchhoff plak teorisine ait yer değiştirme alanları ve von Karman teorisinde kullanılan şekil değiştirme 
bağıntıları literatürde sıkça açıklanmıştır. Plak orta düzleminde, x, y , z  yönlerinde oluşan yer değiştirmeler 

u, v, w  şeklinde tanımlanırsa, von Karman şekil değiştirmeli Kirchhoff plak teorisi için kinematik bağıntılar;

e, = u. , +î { w. , f  £, = v.y+ ±(wj,)2-zw,w exy=\ ( uy +vx + wxwy - 2 z w xy) (1)

ve exz = s yx =  £„  =  0  şeklinde elde edilir. Ortotrop malzemeli tabakalı kompozit plaklarda her bir tabaka için 

bünye bağıntısı, a k = Q,(£° + z k ° )  * = 1 , 2 olarak ifade edilir. Burada L toplam tabaka sayısını, k 

indisi ele alınan tabakanm numarasını, a k gerilmeleri, £° plak düzleminde oluşan şekil değiştirmeleri, k° 

eğrilikleri ve  Q t ise rijitlik matrisini ifade eder. Tabakalı plaklarda membran kuvvetleri ve  eğilm e  
m om entleri sırasıyla;

r*'2 „
N  = f od z  = A e + Bk1-hiı M r*'2 A n= f ozdz = Be + DkJ -kİ2 (2)

şeklinde tanımlanır. Burada, membran kuvvetleri, N = {JV, Ny ve eğilm e momentleri

M  =  M y olarak tariflenmiştir. Karışık sonlu eleman formülasyonunun Hellinger-Reissner

fonksiyoneli ile elde edilm esi sırasında, düzlem içi şekil değiştirmelerin ve eğriliklerin, iç kuvvetler 

em sinden ifade edilm esi gerekmektedir. Bu amaçla ( 2 )  ifadesinin tersi alınırsa, sonuç e " =  e "  yapısında;

' » , + i K ) 2

V, r + T  ( WJ

U.y +  V.« +  W,xW,y

- W. „

~ 2 w .*y

4 ı * .  +  A'nN„ + A;,NV + + B'nM „  + B[JM xy
+ A'22 Nn  + + B'2l +  B'nM xy

A N a  + A aN „  + 4,JVv  + + B'nM}y + B'„Mxy

H u»»  + H'n Nn  + H ’nNxy + D'UM  xl + D[2M„, + D & t*  

+ H'a N „  + H'a Nv  + + D'a Myy + D'nM v
K N„  +  +  H'„Nxy + D'„Mxx + D'nM „  + D'„MV

(3)

elde edilir. Kom plians matrisinin alt matrisleri, D' = (ü  -  BA B ) B' = - A  BIV = H ' , A ' =  A  : -  B ’B A

şeklinde tanımlanır. Hellinger-Reissner (HR) fonksiyonelinden, kanşık sonlu eleman formülasyonunu elde  
etm ek için, HR fonksiyonelinin ilk varyasyonunun sıfıra eşitlenmesi gerekir. Karışık sonlu eleman 
formülasyonunun doğrusal olm ayan denklemleri [ l j ’de verilmiştir. Doğrusal olmayan denklem ler artımsal 
form ülasyon kullanılarak doğrusallaştırılırsa,

K t X +  pK m X  =  1 PX + X (4)
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yapısına gelir. Burada K L sistem matrisinin doğrusal terimlerini, PK NL sistem matrisinin başlangıç
+

değerlerine göre elde edilen doğrusal olmayan terimlerini, 'F  başlangıç değerlerine göre elde edilen 
düzeltme vektörünü, p*ipQ  ise son durumda sisteme etkiyen yükleri ifade eder. Karışık sonlu eleman 
formülasyonunda kullanılan bilinmeyen vektörü,

X  =  {JV, Ny N „  M x M y M v u v w f  

şeklinde tanımlanır. Sistem matrisleri, düzeltme vektörü ve yük vektörü;

(5)

X w İ v  v  ır K . v u ' ++ _ [ o ] [ 0 ]
1s-nl 

NU + [ F v |

K  m
P ı s  _  

> NL ~ [0] [0] [0]
K » [0] _ 1S 'll

UN [0]
17 nl 
^ U U  _ k J

(6)

yapısında oluşur. Artımsal formülasyonda sonuçların yakınsaklığını arttırmak ve ard arda yapılan adımlar 
sonucunda hataların artmasını engellemek için, Nevvton-Raphson ardışık yaklaşım yöntemi, hızlı 
yakınsaması ve basitliği nedeniyle kullanılmıştır. Von Karman plak teorisine ait hareket denklemleri, dönme 
eylemsizlikleri ihmal edilerek,

<l, + HXJt+ N v y -p h ü  = 0

4 ,  +  +  N y,y - p h v  =  0

+ M xja + M yyy +  2M VJ& + (Nxw„ +  Nv Wj ) x + ( N „ w , +  Nywy )  ̂ -  phü =  0

şeklinde ifade edilir. Burada p  malzeme yoğunluğunu, m, v, iv ise plak ortalama yüzeyindeki ivmeleri 
göstermektedir. Artımsal hareket denklemi matris yapısında.

(7)

M &+ C k +  (lCt +  'K m ) X  =  AQ (8)

şeklinde ifade edilir. Burada C  sönüm matrisini, M  kütle matrisini ve AQ ise artımsal yükü ifade eder. Yer 
değiştirme tipi SE yönteminde kullanılan Rayleigh sönümü karışık sonlu elemanlar yöntemine uyarlanarak 
kullanılmıştır. Ancak sönüm matrisi hesaplanırken sistem matrisinin doğrusal olmayan kısımları dikkate 
alınmamıştır. (8)’de verilen artımsal hareket denkleminin çözümünde Nevvmark metodu kullanılmıştır. Buna 
göre dinamik analiz.

KX = AQ

K = K, + ' K,vı+ [// /? (  A t  )]C  + [ l / /? (  Af )2 ]M  

1
AQ = AQ +

(9)

1 M +  7  C ’X  + 'X
t ) P  . _ ıp  U p  ) y

denklemleri üzerinden gerçekleştirilmiştir.

F O N K S İY O N E L  D E R E C E L E N D İR İL M İŞ  M A L Z E M E

Tabakalı kompozit yapılarda, malzeme özelliklerinin uygunsuzluğundan, tabakalar arasında ayrışmalar ve 
mekanik özellikleri zayıf tabakadan dolayı tabakalar arasında çatlak oluşumları gözlenebilir. Malzemelerin 
farklı ısı genleşme katsayılarından dolayı oluşan, ısısal artık gerilmeler, tabakalı malzemelerin bir diğer 
dezavantajıdır [7], Tabakalı malzemeler için yukarıda sözü edilen sorunlar, fonksiyonel derecelendirilmiş 
malzemelerde, mikro yapının, tabakalı malzemelerdeki ani geçişin aksine düzgün ve sürekli yapılmasıyla 
büyük ölçüde giderilmektedir (Şekil 1). Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler, bu güçlü avantajları 
sayesinde, uçaklarda, uzay araçlannda, nükleer enerji sistemlerinde geniş uygulama alanları bulmuştur.
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Fonksiyon
Özellik

( j )  Mekanik 
Mukavemet

(D  b'l
İletkenlik

&  ü

Malzeme 
Yapısı / 
Malzeme 
Dağılımı

İçerik 
Elementleri: 
Seramik (O) 
Metal ( • )  
Fiber (0 + )  
Boşluk (O)

M m
Roo 0 + ° S

3 ° S % Ö

b w :

o o * o # o 2

o o o * o * o

Malzeme Örnek Homojen Olm. 
Malzeme

Homojen
Malzeme

Şekil 1. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme

Homojen olmayan malzemelerden yapılmış plaklarda, malzeme özelliklerinin plak kalınlığı boyunca 
değişimi;

p(z)=t f - p*](j+£ ) +Ph (10)
şeklinde tariflenebilir. Burada P(z) plak kalınlığı boyunca değişimi incelenen özelliği (elastisite modülü, 
kayma modülü v.b.) ifade eder. Pr  Ph incelenen özelliğin plak üst yüzeyindeki ve alt yüzeyindeki 
değerleridir, h plak kalınlığı, z ise kalınlık boyunca olan eksendir, n ise malzeme özelliklerinin dağılımını 
belirleyen bir parametredir. Bu çalışmada FGM malzemenin kalınlık boyunca dağılımı eşdeğer homojen 
tabakalı modelleme ile yansıtılmıştır. Bu yaklaşımda, plak kalınlığı belirli sayıda tabakaya bölünmüş ve her 
bir tabakanın malzeme özelliklerinin kendi içinde homojen olduğu kabul edilmiştir. Buna göre her bir 
tabakanın homojen malzeme özelliği ise,

P‘ = r ^ z , k=l,2,...,L (İD
U  K

ile hesaplanmıştır. Burada L toplam tabaka sayısını, P ^ ,z tk,z b k,h k sırasıyla k tabakasına ait eşdeğer

malzeme özelliğini, üst ve alt koordinatları ve toplam kalınlığı belirtmektedir. Yapılan tüm analizlerde, 
fonksiyonel derecelendirilmiş malzemenin metal ve seramik kombinasyonu, literatürdeki kullanım sıklıkları 
nedeniyle alüminyum ve zirconia olarak seçilmiştir. Elastisite modülü, Poisson oranı ve yoğunluğu 
alüminyum için 70GPa, 0.3, 2707kg/m3 ve zirconia için 151GPa, 0.3, 3000kg/m’ olarak alınmıştır. Plakların 
üst yüzeyi seramik alt yüzeyi ise metal yoğun olarak kabul edilmiş ve yükler üst yüzeyden etkitilmiştir.

A N L IK  B A SIN Ç  Y Ü K L E R İ

Yapıların yakınlarında oluşan patlamalar, türbülanslar, sonik patlamalar ve şok dalgalan bu yapılar üzerinde 
anlık basınç kuvvetleri oluştururlar. Anlık basınç yükünün zaman içinde değişimini tarit etmek için 
literatürde sıklıkla kullanılan fonksiyonlar arasında; i) Adım yükü ve ii) Friedlander fonksiyonu gelir. Bu 
fonksiyonlar;

Adım Yükü: />(<) = ■P" (12)
[ 0  t , < t

Friedlander Fonksiyonu: P(t) = Pm^ - t / t p)e 'c“1'' (13)

82
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



AKSOYLAR ve OMURTAG

şeklinde tanımlanır. Burada Pm maksimum basınç değerini, t basıncın pozitif kısımdaki etki süresini ifade
eder. Friedlander fonksiyonundaki a  ise basınç dalgasının formunu belirleyen parametredir. Adım yükü ve 
Friedlander fonksiyonu ile tariflenen anlık basınç yüklerinin zamanla değişimi Şekil 2’de verilmiştir.

-1

Y ük

(P J

Z am an  (t .)

a) Adım yükü b) Friedlander fonksiyonu

Şekil 2. Anlık basınç yüklerinin zamanla değişimi.

S A Y IS A L  A N A L İZ L E R

Geliştirilen karışık sonlu elemanlar metodu öncelikle literatürde bulunan fonksiyonel derecelendirilmiş plak 
problemleriyle doğrulanmıştır. Ardından incelenen plaklara ait parametrik analizler farklı ağ sıklıkları, 
tabaka sayılan ve zaman adım aralıkları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Son olarak, farklı anlık basınç 
yükleri etkisindeki plakların dinamik davranışları incelenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

D oğrulam a A naliz leri

Geliştirilen kanşık SEM yazılımının FGM plaklarda doğrulamasını yapmak için [4]’deki ömek düzgün 
yayılı statik yükler altında çözülmüştür. 200mm x 200mm boyutlarındaki alüminyum ve zirconia 
malzemelerinden oluşan basit mesnetli kare plak lOmm kalınlığındadır. Analizlerde altı farklı dağılım 
parametresi (n = 0.0,0.2,0.5,1.0,2.0,co) göz önüne alınmıştır. Basit mesnet koşulları; x = 0,a kenarlarında 
v = w = = M a =0 ve y  = 0,b kenarlarında u = w = Nw = M  = 0 olarak kabul edilmiştir. Analizlerde

16x 16’lık ağ sıklığı kullanılmıştır. Elde edilen boyutsuz yük (qa, /E mhi ) , boyutsuz çökme (w/h) değerleri
[4] sonuçlan ile karşılaştırmalı olarak Şekil 3’de verilmiştir. Şekilden de görülebildiği üzere çok yakın 
sonuçlar elde edilmiştir.

Şekil 3. Plak orta noktası boyutsuz çökme değerleri
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P aram etrik  A naliz ler

Anlık basınç yükü etkisinin incelendiği analizlerde ve parametrik analizlerde 300x300mm boyutlarında 3mm 
kalınlığında ankastre plak kullanılmıştır. Ankastre mesnet koşulları tüm kenarlarda yer değiştirme 
serbestliklerinin u = v = w = 0 tutulmasıyla yansıtılmıştır. Parametrik analizlerde ele alman plak 4 farklı 
zaman adımı (Ar = 0.5,0.2,0.1,0.05 m s), 4 farklı ağ sıklığı (4x4,8x8 ,12x12 ,16x16) ve 4 farklı eşdeğer 

tabaka sayısı (6,10, 20,30) kullanılarak incelenmiştir. Tüm parametrik analizlerde n = 2 dağılım parametreli 

FGM plak kullanılmış ve tp = 10 m s, P„ =50 kPa ’lık Friedlander (a  = 0) yükü plak üzerinde sinüzoidal

yayılı olarak etkitilmiştir. Yapılan analizler sonucunda plak orta noktasında elde edilen maksimum çökmeler 
ve birbirleriyle karşılaştırmaları Tablo 1,2 ve 3’de verilmiştir.

Çizelge 1. Farklı zaman adımlarında maksimum plak orta noktası çökmeleri

Zaman Adımı (ms) Çökme (mm) Fark (%)

0.5 -2.281 -7.06%
0.2 -2.428 -1.08%
0.1 -2.442 -0.50%

0.05 -2.455
Çizelge 2. Farklı ağ sıklıklarında maksimum plak orta noktası çökmeleri

Ağ Sıklığı Çökme (mm) Fark (%)

4x4 -2.572 5.83%
8x8 -2.474 1.81%

12x12 -2.442 0.50%
16x16 -2.430

Çizelge 3. Farklı eşdeğer tabaka sayılarında maksimum plak orta noktası çökmeleri

Eşdeğer Tabaka Sayısı Çökme (mm) Fark (%)

6 -2.448 0.16%
10 -2.444 0.07%
20 -2.442 0.01%
30 -2.442

Yapılan parametrik analizler sonucunda, anlık basınç yükü etkisinin incelendiği analizlerde 0.1 ms’lik zaman 
adım aralığının, 12xl2’lik ağ sıklığının ve 20 eşdeğer tabaka sayısının kullanılmasına karar verilmiştir.

A nlık  B asınç Y ükü E tkisi

Farklı anlık basınç yüklerinin etkisi n = 0.2,5.0 dağılım parametreli FGM plaklar üzerinde incelenmiştir. 
Anlık basınç yükleri plak üzerinde sinüzoidal ve düzgün yayılı olarak yüklenmiştir. Zaman içinde dağılım ise 
i) adım yükü ve ii) a  = 0 ,2  Friedlander fonksiyonu kullanılarak tariflenmiştir. Anlık basınç yükünün etkime 
süresi, ç  = 10 ms ve maksimum değeri, Pm = 50 kPa olarak tariflenmiştir. Yapılan analizler sonucu elde 

edilen plak orta noktası çökmeleri Şekil 4 ve Şekil 5’de verilmiş ve karşılaştırılmıştır.
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0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

Şekil 4. Anlık basınç yükünün n = 0.2 dağılım parametreli plak üzerindeki etkisi

Şekil 5. Anlık basınç yükünün n = 5.0 dağılım parametreli plak üzerindeki etkisi

Yapılan analizler neticesinde en büyük çökmelerin düzgün yayılı adım yükü altında oluştuğu görülmüştür. 
Ayrıca anlık basınç yükünün plak yüzeyindeki dağılımı, plak davranışında yükün zaman içindeki 
değişiminden daha etkili olmuştur.

SO N U Ç L A R

Anlık basınç yükü etkisindeki FGM malzemeli ince plakların davranışları, karışık sonlu elemanlar metoduyla 
geometrik olarak doğrusal olmayan etkiler de dikkate alınarak incelenmiştir. Kullanılan karışık sonlu 
elemanlar yazılımında doğrusal olmayan etkiler von Karman plak kuramı kapsamında ele alınmıştır.
Doğrusal olmayan karışık sonlu eleman fonksiyoneli Hellinger-Reissner prensibi ile türetilmiş ve devamında 
bu fonksiyonel artımsal formülasyonla doğrusallaştırılmıştır. Dinamik analizlerde, iç kuvvetlere ait 
büyüklüklerde kondensasyon (kuvvet türü büyüklüklerin yer değiştirme tipi büyüklükler üzerine 
indirgenmesi) yapılmamış ve bu değerlerin zamana göre birinci ve ikinci türevleri de hesaplara dahil 
edilmiştir. Yapılan analizlerle geliştirilen karışık SEM yazılımı literatürdeki örneklerle doğrulanmıştır. 
Ardından anlık basınç yükü tipinin FGM plak davranışına etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak incelenen FGM 
plaklarda en büyük çökmelerin düzgün yayılı anlık basınç yükü altında gerçekleştiği görülmüştür.

T eşekkür

Bu bildiri TÜBİTAK tarafından desteklenen 106M450 nolu “Anlık Basınç Yükü Etkisindeki Homojen 
Olmayan Plakların Doğrusal Olmayan Dinamik Davranışının Sonlu Elemanlarla Çözümü” projesi 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan hazırlanmıştır.
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EĞİLME MOMENTİ ETKİSİNDEKİ BASİT MESNETLİ I KİRİŞLERİNDE YANAL 
DESTEKLERİN YANAL BURKULMAYA ETKİSİ

Selahattin ALBAYRAK1 
Gümüşhane Üniversitesi, GÜMÜŞHANE Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON

ÖZET
ince cidarlı I kesitli kirişler günümüz yapı tekniğinde sıkça kullanılan yapı elemanlarıdır. Burulma 
rijitlikleri zayıf olan ince cidarlı I kesitli kirişlerin burulmaya karşı dayanımları bir takım desteklerle 
artırılabilir. Bu çalışmada eğilme momenti etkisindeki kirişlere eklenen yanal desteklerin yanal 
burkulma momentini nasıl etkilediği ve elemana eklenecek olan desteklerin ideal yay sabitlerinin 
sonlu eleman yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonunda, sonlu eleman yöntemi 
ile bulunan sonuçlar enerji yönteminden bulunan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmada her iki 
yöntemle bulunan sonuçların birbirine yakın çıktığı gözlenmiştir.

ABSTRACT
Thin-vvalled I beams are the structural elements that are used frequently in today’s construction 
techniques. Resistance against torsion o f the thin-vvalled l-beams having weak torsional rigidity can 
be increased through some bracing. İn this study, it is aimed to see how lateral bracings attached 
to the beams subjected to bending moment affects lateral buckling moment, and to determine the 
ideal spring constants o f the bracings to be attached to the beam by finite element method. İn the 
end o f this study, the comparison o f the results obtained through finite element method and the 
ones obtained through energy method is presented. İt is observed that the results are close to 
each other.

GİRİŞ
İnce cidarlı elemanlar günümüz yapı tekniğinde sıkça kullanılan yapı elemanlarıdır. Bu elemanlar 
oldukça ince plaklardan oluşurlar. Burulma rijitlikleri zayıf olan ince cidarlı elemanların burulmaya 
karşı dayanımları bir takım desteklerle artırılabilir. Bununla beraber alternatif yapılara göre çok 
hafiftirler. Bu nedenle uzun açıklıklı köprüler, ağırlık ve maliyetin düşük olması istenen yapılarda 
kullanılmaları yaygındır.
Yanal burkulma; yatay hareket yapması engellenmemiş ince cidarlı kirişlerde, yükleme belli bir 
kritik değeri aştığında meydana gelir (ŞekiH). Bu kritik değer, kirişin eğilme momenti taşıma 
kapasitesinden büyük ise kiriş narin değildir. Yanal burkulma olmaksızın kiriş eğilme momenti 
kapasitesi aşıldığında göçer. Bu çalışmada eğilme momenti etkisindeki kirişlere eklenen yanal 
desteklerin yanal burkulma yükünü nasıl etkilediği ve elemana eklenecek olan desteklerin ideal yay 
sabitlerinin sonlu eleman yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

1 Yrd.Doç.Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: albayrak@gumushane.edu.tr 
Prof. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: uzman@ktu.edu.tr
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Yanal burkulma davranışının teorik esasları geçen yüzyılın başlarında ortaya konulmuş ve 
günümüzde ise, gelişmiş bilgisayar teknolojisi ile yanal burkulma davranışı ve nedenleri daha 
sağlıklı bir şekilde incelenebilmektedir. Kirişin sınır şartları, yanal mesnetler ve yükün uygulama 
şekli yanal burkulma davranışını belirler.
Yanal burkulma davranışına yanal desteklerin etkileri (Liu 2003), (Shu 1988), (Yura 2001) vd. 
çalışmalarında ele alınmaktadır. Bu çalışmalarda yanal ve burulma desteklerinin yanal burkulmaya 
etkisi değişik yöntemlerle ele alınmaktadır.

Şekil 1. Yanal burkulmuş kiriş: a) Basit mesnetli kiriş ve moment yüklemesi,
b) Yanal burkulmuş kirişin üstten görünüşü (uç kesitlerin yanal hareketi 
önlenmiştir), c)Yanal burkulmada bir kesitin ötelenme ve dönmesi.

SONLU ELEMAN YÖNTEMİ VE YANAL BURKULMA ANALİZİ
Genellikle klasik yöntemleri kullanarak kesin burkulma analizi yapmak oldukça karmaşıktır. Bundan 
dolayı, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak burkulma analizlerinde yaklaşık sonuçlar 
üreten sonlu eleman yöntemini kullanmak oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu yöntem kullanıldığında 
Timoshenko (1961 )'de belirtilen diferansiyel denklemler için yaklaşık çözümler elde edilir. Düzlem 
içi yer değiştirmelerin sağladığı diferansiyel denklemler, düzlem dışı yer değiştirmelerden bağımsız 
olduğu için kendi aralarında hesaplanabilmektedir. Daha sonra bunlar düzlem dışı yer 
değiştirmelerin sağlayacağı diferansiyel denkleme konularak kullanılmaktadır. Yapı 
mühendisliğinde, sonlu eleman modeli, ince cidarlı elemanlar için kritik burkulma yükünün 
hesabının tahmininde Akay vd. (1977) tarafından etkili bir yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu çalışmada sonlu eleman yöntemi ile hazırlanmış olan BASP bilgisayar programı kullanılmıştır. 
Basit mesnetli I kesitli bir kirişin gövdesinin sonlu eleman modeli Şekil 2’de görülmektedir. BASP 
programı istenirse, kiriş başlıklarını çizimlerde göstermemektedir. Aynı program, kiriş uç kesitlerinin 
yanal hareketlerinin nod noktalarında önlendiğini, Şekil 2’deki gibi kesikli çizgilerle göstermektedir. 
Kiriş ortasında üst başlık hizasında yanal doğrultuda kesikli çizginin devamındaki yay işareti, bir 
yay desteği olduğunu yanındaki 10 rakamı ise yay sabitinin şiddetini bu örnekte 10 kN/m olarak 
göstermektedir.

Sonlu eleman modelinde, yanal burkulma yükünün hesabında düzlem dışı yer değiştirmelerin 
sağlayacağı diferansiyel denklem,

şeklinde elde edilmektedir. Burada, Kc elastik yapısal rijitlik matrisi, Ke geometrik rijitlik matrisi, 
sistemin burkulma halindeki yer değiştirme vektörü ve 7 .  ise uygulanan yüke bağlı olarak kritik

r
(1)
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burkulma yükü hesabında kullanılan özdeğer ifadesidir. Yine Şekil 2’de kiriş uç momentleri kiriş 
yüksekliği kadar aralıklı 1 kN şiddetinde kuvvet çifti olarak yüklenmiştir. Yukarıda hesaplanan i  
özdeğeri yardımıyla yanal burkulma veren moment değeri jW =  IhA  olarak elde edilir. Burada h 
kiriş yüksekliğidir.
Kullanılan sonlu eleman modelinde (BASP), kiriş gövdesinin düzlem içi kuvvetleri için, önce

=  {R ,} (2)
denklemini çözmektedir. Burada Kt ara kesitin düzlem içi yapısal rijitlik matrisini, r ,  hesabı yapılan 
noktanın yer değiştirmesini ve R. de düzlem içi yükleme durumu için nodal kuvvetleri 
göstermektedir, r .  yardımı ile daha sonra düzlem içi gerilmeler hesaplanır. Yanal burkulma 
yükünün hesabında ilk olarak, düzlem içi analiz tamamlanır, daha sonra program düzlem içi 
gerilmelere bağlı olarak (1) denklemindeki K's geometrik rijitlik matrisini oluşturur. Düzlem dışı yer 
değiştirmelerin hesaplanacağı Kc yapısal rijitlik matrislerini elde eder. Bu denklemde katsayılar 
matrisinin determinantın sıfıra eşitlenerek elde edilen karakteristik denklem /t'nın bir polinomudur. 
BASP programı düzlem dışı ilk yanal burkulma yükünü (kritik olanı) hesaplamak için bu polinomun 
ilk kökü olan ilk /l özdeğerini bulmakta

[ ff t ] W +  (>•' +  =  {0 } (3)
denklemini kullanır (Liu, 2003), böylece ardışık s kadar artımlarla ilerleyerek polinomun işaret 
değiştirdiği adımdaki -l özdeğerini elde etmiş olur. Şekil 3’te bu durum şematik olarak çizilmiştir.

P olinom

Shu (1988) çalışmasında açıklık ortasından yanal desteklenmiş ve uçlarından eğilme momenti 
etkisindeki basit mesnetli kiriş için elemanın tam desteklenme durumuna karşılık gelen yay sabitini

9 = .u 'j  * i.v; (4)

şeklinde belirlemiştir. Burada di, d2, d3 elemanın mesnetlenmesine, kesit özelliklerine ve boyuna 
bağlı ifadeler, e yanal desteğin kesit merkezine olan mesafesi, L ise kiriş boyunu ifade etmektedir. 
Mkr ise yanal burkulma boyu I (L/2) olan kirişin desteksiz yanal burkulma momentidir.
Bu denklemde E elastisite modülü, G kayma modülü, Cw çarpılma katsayısı, /y kesit atalet momenti

ve J polar atalet momenti olmak üzere =  ( G J ) k4 =  M 2/ (  EL.ECK),

vT vT= y 'v ' +  4k 4 +  B 2 ve a 2 =  v B 4 +  4fc's -  B2 ‘dir. Bunlara bağlı olarak;

dt  =  l -  

rfs =  1 4

L* ̂ T C2p 
^4

a t l

canb j c t i j y

(»?+«! 
B * f  tanb  (

aLl
(g-aO   tan_(egîj\

i  .  j ,«

— y  \G J 4  ifadelerine karşılık gelir.

(5)

(6 )

(7)

(8 )
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Şekil 4. Açıklık ortasından yanal desteklenmiş kiriş

e/h 0.5
' ------- r-—— — -----------

0.25 0

P (kN/m) 1007 1884 6168

Mkr (kNm) 627.50 627.50 627.50

SAYISAL UYGULAMA
Yanal desteklerin, uçlarından tekil eğilme momenti etkisindeki basit mesnetli kirişlerde yanal 
burkulmaya etkisini incelemek için 6 m uzunluğunda İPE 400 kesitli çelik kiriş kullanılmıştır. 
Desteğin yay sabiti ve uygulama noktasının yanal burkulma momentine etkisinin belirlenmesi için 
seçilen elemana değişik yay sabitlerindeki destek elemanları farklı noktalara uygulanmışlardır. 
Uygulama sonucunda elde edilen yanal burkulma değerleri aşağıda tablolar yardımı ile verilmiştir.

Tablo 2. Eğilme momenti etkisindeki basit kirişte f i  =  600 kN /m  için M  =  1 M  yanal
burkulma momentleri (kNm)

hy/h
Ly/L

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 194.81 220.22 276.72 345.88 420.65 468.95

SİMETRİK
0.25 194.81 210.38 246.83İ 291.23 333.02 352.52

0.5 194.81 203.03 222.04 244.03 262.16 269.44

0.75 194.81 198.23 205.69 213.60 219.50 221.68

1 194.81 195.48 196.84 198.18 199.11 199.43

Tablo 3. Eğilme momenti etkisindeki basit kirişte f i  — 1800 kN /m  için M  IhA  yanal
burkulma momentleri (kNm)

hy/h
Ly/L

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 194.81 258.62 357.09 451.66 550.66 820.24

SİMETRİK
0.25 194.81 233.18 307.00 390.05 484.44 579.60

0.5 194.81 214.39 253.48 296.63 335.71 358.72

0.75 194.81 203.16 217.69 231.19 240.85 244.42

1 194.81 196.44 198.80 200.67 201.87 202.29

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



ALBAYRAK ve UZMAN

Tablo 4. Eğilme momenti etkisindeki basit kirişte P =  3000 k N /m  için M  =  ltt-4 yanal
burkulma momentleri (kNm)

hy/h
Ly/L

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 194.81 285.54 388.69 476.95 565.59 1054.79

SİMETRİK
0.25 194.81 249.25 338.46 429.79 531.37 734.50
0.5 194.81 222.06 271.52 325.07 377.31 449.78

0.75 194.81 206.62 224.41 239.99 253.57 255.24

1 194.81 197.13 199.79 201.74 202.96 203.37

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

Şekil 5. Eğilme momenti etkisindeki basit kirişin yanal burkulmuş hali 
(birinci yanal burkulma modu)

Şekil 6. Eğilme momenti etkisindeki basit kirişin yanal desteklenmiş haldeki burkulması

Şekil 7. Eğilme momenti etkisindeki basit kirişin ikinci yanal burkulma modu
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Şekil 5’te eğilme momentine maruz bir kirişin yanal burkulmuş hali gösterilmektedir. Şekil 6~7'de 
ise değişik yanal destek yay sabitlerinde kirişin yanal burkulmuş halleri verilmektedir. Destek yay 
sabiti arttıkça yanal burkulma meydana getiren momentin arttığı Şekil 8'deki eğrilerden 
görülmektedir. Bu eğriler karşılaştırıldığında yay desteği üst başlıkta iken en etkilidir. Aynı yay 
sabiti değeri üst başlıkta iken yanal burkulmanın oluşması için daha büyük yanal burkulma 
momenti gerekmektedir. Örnek olması için destek yay sabiti 600 kN/m iken bu moment değerleri 
Tablo 3’te verilen 468.95; 352.52 ve 269.44 kNm değerleridir. 468.95 kNm değeri üst başlığa 
konulan yaya aittir.

O İOOO 2000 3000 4000 5000 6000 7000
/7(kN/m)

Şekil 8. Eğilme momenti etkisindeki basit kirişte en büyük yanal burkulma momentleri ve
ideal yay sabitleri

Orta kesiti serbest olan kirişte ikinci moddaki yanal burkulma momenti, kiriş orta kesiti rijit olarak 
desteklendiğinde elde edilen yanal burkulma moment değeri ile aynı olup 601.5 kNm dir. Bu değer 
Şekil 8’de yatay bir çizgi ile gösterilmiştir. Şekil 8’deki eğrilerde bu çizginin üzerinde kalan kısımlar 
gerçekleşemeyecektir. Çünkü kiriş daha küçük olan 601.5 kNm değerinde iken ikinci burkulma 
modunda burkulmuş olacaktır. Bu eğrilerin yatay çizgi ile kesim noktalarındaki yay sabiti değerleri 
(990, 1910 ve 6250 kNm) ideal değerlerdir. Yay sabitini bu değerden fazla artırmak gereksizdir. Bu 
belirtilen değerler yeterli destek yay sabiti değerleridir. Üst başlığa konulması yeterli olan yay sabiti 
en küçüktür. Üst başlığa konulmasının en etkili olduğu buradan da anlaşılmaktadır.
Eğrilerin Şekil 8’deki yatay çizginin üstündeki kısmının BASP programındaki elde edilişi aşağıda 
açıklanmaktadır:
BASP programında özdeğerleri belirlemek için, (3) bağıntısında gösterilen s artımları 
kullanılmaktadır. Bu artımlar şematik olarak Şekil 3’te gösterilmiştir. Destek yay sabitinin 
artırılmasının Şekil 3’teki polinomu nasıl etkileyeceği değerlendirilecek olursa; şematik olarak Şekil 
9, ve Şekil 10’da gösterildiği gibi 2 özdeğerlerinin yerleri değişmeye başlar. Yay desteği açıklık 
ortasında olduğu için ikinci ve dördüncü burkulma modlarına karşılık gelen X2 ve ^-4 özdeğerlerinin 
yerleri değişmez. Aj özdeğeri ise A2 ye yaklaşır (A't ). Üçüncü burkulma modu ise oluşamayacaktır. 
Bunun için değeri üçüncü özdeğer haline gelir. Destek yay sabiti arttıkça önce özdeğeri A2 
ye eşit hale gelir (,tj). Sonra daha büyük olur (Ai"). İşte bu durumda eğrinin ekseni kestiği A”  
özdeğerini BASP programı s artımlarla ilerleyerek işaretin değiştiği yer olarak belirlemektedir. Şekil 
8’deki birinci yanal burkulma moduna ait yanal burkulma eğrilerinin çizgi üstündeki kısımları böyle 
çizilebilmiştir. Bu kısımlar pratikte gerçekleşemeyecektir. Çünkü kiriş daha küçük olan 601.5 kNm 
değerinde iken ikinci yanal burkulma modunda burkulmuş olacaktır.
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Şekil 9. p yay sabiti arttıkça T j in X2 ye yaklaşması (Jt^ <  X2), sonunda eşit olması =  Âa)

Şekil 8’deki eğriler incelendiğinde yanal desteğin yay sabiti artırıldıkça yanal burkulma 
momentindeki artım, yani eğim giderek azalmaktadır. Üst başlığa yerleştirilen yay desteği halinde 
f i  =  3000 kN /m  değerinden sonra yay sabitini artırmanın etkisi olmamaktadır. Yay desteği artık 
kiriş kesitini rijit şekilde tutabilmektedir.
Yapılan çalışma sonucunda, BASP ve Shu (1988)’de elde edilen sonuçlar Tablo 5’te 
karşılaştırılmıştır. Şekil 8’de belirlenen ideal (yeterli) yay sabiti değerlerinin Shu (1988) ile bulunan 
değerlere yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.

Tablo 5. Açıklık orta kesitinde yanal desteğin yerine göre ideal destek yay sabiti
e/h 0.5 0.25 0

Mkr (627.5 kNm) (Shu 1988) 3 (kN/m) 1007 1884 6168
Mkr (601.5 kNm) (Bu çalışma) 8 (kN/m) 990 1910 6250

Açıklık ortası dışında bir kesite yerleştirilmesi halinde, yanal destek sağlayan yayın ideal yay sabiti 
değerleri benzer düşüncelerle hesaplanarak Tablo 6'da gösterilmiştir. Tablo 6’nın son satırı açıklık 
ortasındaki yay desteği halini göstermekte olup değerleri Tablo 5’te verilmektedir.
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Tablo 6. Yanal desteğin kiriş gövdesindeki yerine göre ideal destek yay sabitleri: ft (kN/m)

lyJL Mkr(kNm)
i  =  0.5 f  =  0.25A

= 0.25
S - ®

*f= ^ =  o.5

0 194.81 0 0 0
0.1 390.72 35000 62000 260000
0.2 445.58 8800 22000 52000
0.3 512.79 4400 14000 44000
0.4 575.20 1750 8800 14000
0.5 601.50 990 1910 6250

BULGULAR
Yapılan çalışmada, yanal destek kiriş uzunluğunun orta noktasına ve üst başlığa yerleştirildiğinde 
yanal burkulma momenti önemli ölçüde artmakta, yanal destek, bu noktadan uzaklaştırıldığında ise 
yanal burkulma momenti daha fazla artmamakta ve giderek desteklenmemiş kirişin yanal burkulma 
momentine yaklaşmaktadır. Destek, alt başlığa veya alt başlığa yakın bölgelere yerleştirildiğinde 
ise yanal burkulma momenti destek yay sabitinin artması ile pek de artmamaktadır. Üst başlığa 
yerleştirilen yanal desteğin yay sabiti artırıldıkça yanal burkulma momentindeki artım, yani eğim 
giderek azalmaktadır. Üst başlığa yerleştirilen desteğin belli bir yay sabitinden sonra etkisi 
olmamaktadır. Yay desteği artık kiriş kesitini rijit şekilde tutabilmektedir. Çalışmada ayrıca, destek 
açıklık ortası dışında bir kesite yerleştirilmesi halinde, kritik yanal burkulma momenti desteğin 
açıklık ortasına yerleştirilmesi durumuna göre azalmakta ve yanal destek sağlayan yayın ideal yay 
sabiti değerleri benzer düşüncelerle hesaplandığında gerekli olan yay sabitinin arttığı 
gözlenmektedir.

Bu çalışmada, destek yay sabiti artırıldıkça, BASP programıyla elde edilen X özdeğerleri 
hesaplanarak bulunan ideal destek yay sabiti değerleri ile [6] çalışmasından elde edilen veriler 
karşılaştırıldığında sonuçların birbirine ortalama %1.5 civarında yakın çıktığı görülmektedir. Bu 
çalışmada olmayan farklı yükleme ve mesnetlenme halindeki kirişlerde de (ortasından tekil yüklü 
basit kiriş, serbest ucundan tekil yüklü konsol kiriş vb. için) benzer yöntemle ideal destek yay 
sabitleri belirlenebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, betonarme karayolu köprülerinin yapısal titreşimlerinin deneysel yöntemlerle elde 
edilerek dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla örnek olarak, 
Ülkemizde bulunan ve dengeli konsol yöntemiyle inşa edilen Kömürhan ve Gülburnu Köprüleri'nin 
taşıyıcı sistemleri örnek olarak seçilmiş ve sabit en kesitli üstyapı taşıyıcı sisteme sahip bir 
karayolu köprü modeli laboratuar ortamında inşa edilmiştir. Laboratuar ortamında inşa edilen 
köprü, kenar açıklıkları 1.5’şer m ve orta açılığı 3 m olmak üzere toplam üç açıklıklı ve 6 m olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Köprünün yapısal titreşimlerini elde etmek amacıyla Deneysel Modal Analiz 
yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bu titreşimler frekans ortamında Geliştirilmiş Frekans Tanım 
Alanında Ayrıştırma yöntemi kullanılarak işlenmiş, dinamik karakteristikler olarak adlandırılan doğal 
frekanslar, mod şekilleri ve sönüm oranları elde edilmiştir.

Betonarme karayolu köprülerinin yüksek yapım maliyetleri ve bulundukları bölgelerdeki lojistik 
önemleri dikkate alındığında, bu tür mühendislik yapılarının dinamik etkiler altındaki yapısal 
davranışlarının çok iyi belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle, Ülkemizin aktif bir 
deprem kuşağı üzerinde bulunması, karayolu köprülerinin projelendirilmesinde ve uygulanmasında 
depremin önemli bir dinamik parametre olarak dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu tür 
köprülerin depremlerden zarar görmesi, can ve mal kaybının yanında şehirlerarası ulaşım 
bağlantısının da yok olması anlamına gelmektedir [1].

Mühendislik yapılarının dinamik etkiler altındaki yapısal davranışları, doğal frekans, mod şekli ve 
sönüm oranı olarak tanımlanan dinamik karakteristiklere bağlı olarak belirlenmektedir. Günümüzde 
dinamik karakteristikler, yapıların proje verileri dikkate alınarak belirlenen eleman boyutları, 
malzeme özellikleri ve sınır şartlarına göre oluşturulan sonlu eleman modellerinin modal (serbest 
titreşim) analizleri sonucunda analitik olarak belirlenmektedir. Fakat yapı dinamik 
karakteristiklerinin analitik yöntemlerin yanında deneysel yöntemlerle de belirlenmesi 
gerekmektedir. Deneysel yöntemler doğrudan yapı üzerine uygulandığından elde edilen dinamik 
karakteristiklerde yapının o andaki mevcut durumunu yansıtmaktadır [2],

Yapıların dinamik karakteristiklerinin deneysel ölçüm yöntemlerine bağlı olarak belirlenmesinde 
Deneysel Modal Analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde, yapı üzerinde sonlu eleman 
analizleri sonucunda elde edilen modal hareket noktalarına hassas ivmeölçerler yerleştirmektedir, 
ivmeölçerlerden gelen titreşim sinyalleri veri toplama ünitesi yardımıyla toplanmakta ve güncel
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yazılımlar kullanılarak dinamik karakteristikler elde edilmektedir. Deneysel Modal Analiz yöntemi, 
Zorlanmış Titreşim Yöntemi ve Çevresel Titreşim Yöntemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır [3].

BETONARME KÖPRÜ MODELİ
Model Köprünün Geometrik Özellikleri ve Boyutlandırılması
Laboratuar ortamında inşa edilen model köprü, kenar açıklıkları 1.5’şer m ve orta açılığı 3 m olmak 
üzere toplam üç açıklıklı ve 6 m olacak şekilde tasarlanmıştır. Model köprü başlıca temel, ayak ve 
tahliyeden oluşmaktadır. Köprünün zemine ankastre olarak bağlanması amacıyla temeller 1x1 m2 
alanında ve 30 cm yüksekliğinde dikkate alınmıştır. Ayaklar 20x40 cm2 en kesitinde ve 80 cm 
yüksekliğindedir. Kutu kesitli tabiiye 6 m uzunluğunda olup 30 cm kesit yüksekliğine sahiptir. Model 
köprünün iki ve üç boyutlu görünüşleri Şekil 1’de verilmektedir.

1

Şekil 1: Model Köprünün Üç ve İki Boyutlu Görünüşleri (Boyutlar cm Cinsindendir)

Model köprünün tahliyesi tek hücreli kutu kesit taşıyıcı sisteme sahiptir. Kutu kesit genişliği tabiiye 
üzerinde 60 cm ve ayaklar üzerinde 40 cm'dir. Kutu kesit yüksekliği tabiiye boyunca sabit olup 30 
cm’dir. Tabiiye üst ve alt tabla kalınlığı ile yan duvar cidar kalınlıkları tabiiye boyunca sabit olup 8 
cm’dir (Şekil 2).

00

00 
■-.I \l

x  10 x  8 x  —  x  8 x  10 r

Şekil 2: Sabit Kesitli Tabiiye Üst Yapısı (Boyutlar cm Cinsindendir)

Model Köprünün İnşasında Kullanılan Malzeme Özellikleri
Model köprünün inşası için kullanılan betonun bir kısmı laboratuar ortamında bir kısmı ise hazır 
beton santralinde üretilmiştir. Temeller, ayaklar ve kutu kesit alt tablası ile yan cidarları laboratuar 
ortamında üretilen beton ile kutu kesit üst tablası ise hazır beton santralinde üretilen beton ile inşa 
edilmiştir. Model köprünün inşasında C30 betonu kullanılması amaçlanmıştır. İstenilen beton

15D___________j___________150___________j___________150__________ j___________151
 600______________________________________

96
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



Altunısık. Bayraktar ve Sevim

sınıfını elde etmek amacıyla hesaplanan malzeme karışımları uygun olarak seçilmiştir. Temeller, 
kolonlar ve tahliyede donatı olarak değişik çapta S420 çeliği kullanılmıştır. Model köprünün inşası 
tamamlandıktan sonra bitmiş haline ait bazı fotoğraflar ise Şekil 3’te verilmektedir.

Şekil 3: Model Köprünün Bitmiş Haline Ait Bazı Fotoğraflar

DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİYLE MODEL KÖPRÜNÜN DİNAMİK 
KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Model köprünün deneysel ölçümlerinde B&K 4507 tipi tek eksenli ve B&K 4506 tipi üç eksenli 
ivmeölçerler kullanılmıştır. İvmeölçerlerden elde edilen sinyaller B&K 3560 tipi 17 kanallı veri 
toplama ünitesinde birleştirilmiş ve PULSE [4] yazılımına aktarılmıştır. Bu sinyaller OMA [5] 
yazılımına transfer edilerek işlenmiş ve köprünün doğal frekansları, mod şekilleri ve sönüm oranları 
elde edilmiştir.

Model köprünün dinamik karakteristiklerini deneysel olarak belirlemek için köprüye altı farklı 
çevresel titreşim testi uygulanmıştır. Çevresel titreşim testleri tabiiye üst tablasının beton 
dökümünden (köprü inşasının bitişi) 30 gün sonra gerçekleştirilmiştir. Deneysel ölçümler sırasında 
Operasyonel Modal Analiz yöntemi kullanılmıştır. Laboratuarda inşa edilen model köprünün 
deneysel ölçümlerinde ortamda rüzgar, taşıt, deprem vs., gibi herhangi bir çevresel etki 
olmadığından köprüyü titreştirmek için APS 400 tipi titreştirici ve B&K 8210 tipi darbe çekiçleri 
kullanılmıştır. Uygulamada zorlanmış titreşim testi için kullanılan bu sarsıcılar model köprünün 
çevresel titreşim testlerinde veri toplama sistemine tanıtılmamış, dolayısıyla değeri ölçülmeyen 
doğal bir etki gibi dikkate alınmıştır.

Deneysel ölçümlerin köprünün hangi noktalarından alınacağı dinamik karakteristiklerin (frekans, 
mod şekli, sönüm oranı) doğru olarak belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle 
köprünün muhtemel hareket noktaları analitik olarak belirlenmiş ve karşılaştırmaların daha iyi 
yapılabilmesi için altı farklı ölçüm testi kurulmuştur. Analitik olarak elde edilen mod şekilleri dikkate 
alındığında yatay doğrultuda her iki yönde (boyuna ve enine) ve düşey doğrultuda modların elde 
edildiği görülmüştür. Bu nedenle deneysel ölümler sırasında kurulan ölçüm testlerinde her üç 
yöndeki modlarında elde edilmesi amaçlanmıştır. Köprü kutu kesit boşluğunun küçük olması ve 
köprü uzunluğu boyunca kutu kesit içerisine uzanılamaması nedeniyle deneysel ölçümler tabiiye 
üzerinden alınmıştır. Bu ölçüm testleri:
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• Birinci Ölçüm Testi: Model köprünün düşey doğrultudaki modlarımn elde edilebilmesi 
amacıyla tek eksenli ivmeölçerler köprü uzunluğu boyunca düşey doğrultuda 
yerleştirilmiştir.

• ikinci Ölçüm Testi: Model köprünün yatay doğrultudaki enine modlarımn elde edilebilmesi 
amacıyla tek eksenli ivmeölçerler köprü uzunluğu boyunca yatay doğrultuda (köprü enine 
doğrultusunda) yerleştirilmiştir.

• Üçüncü Ölçüm Testi: Model köprünün yatay doğrultudaki uzama modlarımn elde 
edilebilmesi amacıyla tek eksenli ivmeölçerler köprü uzunluğu boyunca yatay doğrultuda 
(köprü uzunluğu doğrultusunda) yerleştirilmiştir.

• Dördüncü Ölçüm Testi: İlk üç ölçüm testi ile elde edilen modların tek ölçüm ile elde 
edilebilmesi amacıyla tek eksenli ivmeölçerler yatay doğrultuda her iki yönde ve düşey 
doğrultuda yerleştirilmiştir. Ölçüm alınması istenilen nokta sayısı veri toplama ünitesindeki 
kanal sayısından fazla olduğu için referanslı ölçümler gerçekleştiriliştir.

• Besinci Ölçüm Testi: Beşinci ölçümde, bütün doğrultudaki modların elde edilebilmesi 
amacıyla üç eksenli ivmeölçerler yatay doğrultuda her iki yönde ve düşey doğrultuda 
yerleştirilmiştir. Ölçüm alınması istenilen nokta sayısı veri toplama ünitesindeki kanal 
sayısından fazla olduğu için referanslı ölçümler gerçekleştiriliştir.

• Altıncı ölçüm Testi: Altıcı ölçümde, sadece iki ayak arasında kalan orta açıklık üç eksenli 
ivmeölçer ile birlikte ölçülmüş, yatay doğrultuda her iki yönde ve düşey doğrultudaki 
modların elde edilmesi amaçlanmıştır.

Köprünün iki boyutlu görünüşleri üzerinde ivmeölçerlerin yerleşim planı Şekil 4 ’te, ölçümlere ait 
detaylı bilgiler ise Tablo 1’de verilmektedir. Model köprüde gerçekleştirilen çevresel titreşim 
testlerine ait bazı fotoğraflar Şekil 5’te verilmektedir.

Altunışık. Bayraktar ve Sevim

Şekil 4: Model Köprünün Çevresel Titreşim Testlerinde Kullanılan İvmeölçerlerin Yerleşim Planı

Tablo 1: Model Köprünün Deneysel Ölçüm Testlerine Ait Genel Bilgiler

İvmeölçer
Toplam

Süre AdımTesti Nokta Düşey
Doğrultu

Enine Boyuna
Aralığı

1 1-9 ✓ - - 0-400Hz 5 dak 1
2 1-9 - ✓ - 0-400Hz 5 dak 1

3 1-9 - - V 0-400Hz 5 dak 1
1-9 - . S

4 1-9 - ✓ - 0-400Hz 15 dak 3
1-9 ✓ - -

1-3 ✓ ✓ V
5 4-6 ✓ ✓ V 0-400Hz 15 dak 3

7-9 ✓ ✓ V

6 4-6 ✓ ✓ ✓ 0-400Hz 5 dak 1
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Şekil 5: Model Köprüde Gerçekleştirilen Çevresel Titreşim Testlerine Ait Bazı Fotoğraflar

Model köprüye uygulanan altı farklı çevresel titreşim testinden toplanan sinyallerin Geliştirilmiş 
I rekans Ortamında Ayrıştırma (GFOA) yöntemine göre ayrıştırılması sonucu elde edilen spektral 
yoğunluk matrislerinin tekil değerleri Şekil 6’da verilmektedir. Şekil 6 incelendiğinde, her bir 
çevresel titreşim testinden elde edilen spektral yoğunluk matrislerinin birbirleriyle uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir. Deneysel ölçümler sonucu elde edilen doğal frekanslar ve sönüm oranları 
kablo 2 ve 3’te verilmektedir. Tablo 2 ve 3 incelendiğinde, frekans değerlerinin birbirine yakın 
değerlerde olduğu ve ilk sekiz frekansın 25.32-297.0 Hz arasında elde edildiği görülmektedir. 
Sönüm oranı değerleri arasında tam bir uyum yakalanamamış olup, bu değerler %0.239-5.715 
■ ırasında değişkenlik göstermektedir.

Frekans [Hz] 
a). Birinci Ölçüm Testi

b). ikinci Ölçüm Testi
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Frekans [Hz] 
c). Üçüncü Ölçüm Testi

d). Dördüncü Ölçüm Testi

[dB ( lm s:f  Hz] GFOA Yöntemi-Spektral Yoğunluk Matrislerinin Tekil De ğerleri
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f). Altıncı Ölçüm Testi
Şekil 6: Model Köprünün Deneysel Ölçümlerinden Elde Edilen Spektral Yoğunluk Matrisleri

Tablo 2: Model Köprünün GFOA Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen İlk Sekiz Doğal Frekans 
Değerleri

Mod
Sayısı 1. Ölçüm 

Testi (Hz)

Deneysel Modal Analiz-GFOA Yöntemi-Doğal Frekanslar
2. Ölçüm 3. Ölçüm 4. Ölçüm 5. Ölçüm 
Testi (Hz) Testi (Hz) Testi (Hz) Testi (Hz)

6. Ölçüm 
Testi (Hz)

1 25.32 25.84 27.30 25.79 25.34 25.36

2 31.51 31.13 32.45 30.50 30.17 30.44

3 41.47 41.90 42.25 41.50 41.40 41.46

4 52.18 54.91 51.37 54.34 55.01 55.09

5 139.0 135.4 133.9 138.0 135.5 135.8

6 235.0 241.7 240.0 240.5 238.1 236.2

7 264.8 265.1 265.0 266.0 265.6 265.4

8 295.5 297.0 288.8 291.0 290.4 290.9

Tablo 3: Model Köprünün GFOA Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen İlk Sekiz Sönüm Oranı Değerleri

Mod
Sayısı 1. Ölçüm

Deneysel Modal Analiz-GFOA Yöntemi-Sönüm Oranları 
2. Ölçüm 3. Ölçüm 4. Ölçüm 5. Ölçüm 6. Ölçüm

Testi (%) Testi (%) Testi (%) Testi (%) Testi (%) Testi (%)
1 2.488 4.008 4.263 4.659 2.363 2.295

2 1.402 2.987 2.532 3.720 3.514 2.392

3 1.472 0.941 1.368 1.159 1.406 1.392

4 5.631 1.004 1.265 1.695 1.043 0.963

5 2.315 2.184 2.302 0.239 1.996 1.721

6 5.715 2.423 2.693 2.620 3.232 1.855

7 0.492 0.673 0.783 0.944 0.761 0.813

8 1.420 1.112 1.856 2.661 1.253 0.626

[dB (1 m  s*)r Hz] GFOA Y öntemi-Spektral Yoğunluk M atrislerinin Tekil Değerleri
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Model köprüye uygulanan deneysel ölçüm testlerinden GFOA yöntemine göre elde edilen mod 
şekilleri birbirleriyle uyum içerisindedir. Bu nedenle sadece bir ölçüme ait mod şekilleri Şekil 7'de 
verilmektedir. Şekil 7 incelendiğinde, birinci ve sekizinci modların uzama; ikinci, dördüncü, altıncı 
ve yedinci modaların enine; üçüncü ve beşinci modaların ise düşey mod olduğu görülmektedir.

2. Enine Mod

Şekil 7: Model Köprünün Deneysel Ölçümlerinden GFOA Yöntemi

2. Uzama Modu

ile Elde Edilen Mod Şekilleri
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Mmlııl köprü üzerinde gerçekleştirilen deneysel ölçüm düzenekleri ve ivmeölçerlerin yerleşim 
i'lıinlnrı incelendiğinde ilk üç ölçümün sadece tek doğrultuda sinyal aldığı görülmektedir. Altıncı 
niı ııııı ise sadece iki ayak arasında kalan orta açıklık davranışının elde edilmesini sağlamaktadır, 
un ıımlonle köprünün bütün olarak yapısal davranışının elde edilmesinde ve elde edilen dinamik 
ı n.ıklorlstiklerin karşılaştırmalı olarak incelenmesinde dördüncü ve beşinci ölçümler oldukça önem 
ı-n ılımaktadır.

»ONUÇ
Un çnlışmada, betonarme karayolu köprülerinin yapısal titreşimlerinin deneysel yöntemlerle elde
• dilmek dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, sabit en kesitli üstyapı 
leyiyim sisteme sahip bir karayolu köprü modeli laboratuar ortamında inşa edilmiştir. Köprünün 
y ı i p i ' n i l  titreşimlerini elde etmek amacıyla Deneysel Modal Analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde
• "İllim bu titreşimler frekans ortamında Geliştirilmiş Frekans Tanım Alanında Ayrıştırma yöntemi 
l ııllıtnılarak işlenmiş, dinamik karakteristikler olarak adlandırılan doğal frekanslar, mod şekilleri ve 
■ünüm oranları elde edilmiştir. Çalışmaan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilmektedir;

v Model köprüye uygulanan çevresel titreşim testlerinden toplanan sinyallerin GFOA 
yöntemine göre ayrıştırılması sonucunda elde edilen dinamik karakteristikler birbirine çok 
yakındır. Bu durum deneysel ölçümlerden elde edilen sonuçların birbirleriyle uyum 
içerisinde olduğunu göstermektedir, 

v' Model köprüye uygulanan çevresel titreşim testlerinden toplanan sinyallerin GFOA 
yöntemine göre ayrıştırılması sonucunda elde edilen ilk sekiz doğal frekans değerleri 25.32- 
297.0 Hz arasında değişmektedir. 

s  Model köprünün deneysel ölçüm testlerinden elde edilen mod şekilleri birbirleriyle uyum 
içerisindedir. Mod şekilleri başlıca uzama, düşey ve enine modlardır. 

v Model köprüye uygulanan çevresel titreşim testlerinden elde edilen ilk sekiz önüm oranı 
değerleri arasında tam bir uyum yakalanamamış olup, bu değerler %0.239-5.715 arasında 
değişkenlik göstermektedir.
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TOZ KATKI TİPİNİN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN 
BETONUN KIRILGANLIĞINA ETKİSİ

Kürşat Esat ALYAMAÇ' ve Ragıp İNCEf 
Fırat Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi inşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ

ÖZET
Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB), sık donatılı dar ve derin kesitlere kendi ağırlığı ile yerleşen, 
herhangi bir vibrasyona gerek kalmadan sıkışan, dayanım veya dayanıklılık özellikleri ve 
performansları yüksek, çok akıcı kıvamlı özel bir beton türüdür. Bu özel beton türünün kullanımı 
her geçen gün yaygınlaşmaktadır. KYB’y i geleneksel betondan ayıran en önemli tasarım özelliği, 
karışımda kullanılan toz katkılardır. Toz katkılar süper akışkanlaştırıcı katkılar yardımıyla betonun 
taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri üzerine olumlu etkilerde bulunurlar. Bu çalışmada, silis 
dumanı gibi gerilme yığılmasını (SD), uçucu kül (UK) ve mermer tozu (MT) olmak üzere üç tip toz 
katkı kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan karışımların toz katkı tipleri hariç tasarım özellikleri 
aynıdır. Geleneksel betonda dayanım arttıkça beton gevrek bir özellik göstermektedir. Yani 
betonun kırılganlığı dayanım arttıkça artmaktadır. KYB’de ise toz katkı tipinin betonun kırılganlık 
özelliğine nasıl etki edeceği merak edilmiştir. Bu özelliğin belirlenmesi için Boyut Etkisi Kanunu 
(BEK) kullanıldı. Beton basınç dayanımının belirlenmesi için standart küp numuneler ve boyut 
etkisi kanununun uygulanabilmesi için farklı boyutlarda kiriş numuneler kullanıldı. Sonuç olarak, 
silis dumanı ve uçucu kül kutlanılan betonların, mermer tozu kullanılan ve referans betona oranla 
daha sünek davrandığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kendiliğinden yerleşen beton, Boyut etkisi kanunu, Silis dumanı, Uçucu kül, 
Mermer tozu

GİRİŞ

Beton yüzyılı aşkın süredir tüm dünyada yapı malzemesi olarak kullanılmakta ve her geçen gün 
kullanım alanları artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Portland çimentosunun imal edilmesiyle inşaat 
hayatına başlayan beton sektörü her geçen gün gelişmektedir. Kullanım alanı veya kullanılan 
yapıya göre betondan farklı performanslar beklenmektedir. Bu beklentiler ancak özel betonlarla 
karşılanabilmektedir.

Özel betonlar, farklı ihtiyaçlardan dolayı farklı yöntemlerle üretilirler. Özel beton çeşitlerini ihtiyaca 
göre artırmak teknolojinin de desteğiyle mümkündür. Bu çalışmada, günümüzde en çok kullanılan 
özel beton çeşitlerinden olan Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB) konusu incelenmiştir.

Mühendislik yapılarında kullanılacak olan malzemelerin özelliklerini çok iyi bilmek gerekir. Bu 
özelliklerin en önemlilerinden biri de mekanik mukavemettir. Malzemelerin dayanımı, kullanıldıkları 
yapı birimi için yeterli olmalıdır. Özellikle sismik yüklemelere maruz beton/betonarme yapılarda 
göçme meydana gelmeden taşıyıcı sistemlerde yerelleşen çatlak veya çatlaklar oluşabilmekte ve 
malzeme yumuşama adı verilen dayanım kaybına uğrayabilmektedir. Çatlamış bir yapı, ancak 
Kırılma Mekaniği Prensipleri kullanılarak gerçekçi bir şekilde analiz edilebilir. Kırılma Mekaniği
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Bilimi malzemede varolan çentik, çatlak ve boşluk artıran kusurları ve bunlara bağlı olarak 
meydana gelen hasarları inceler. Betondaki malzemelerin ve özelliklerinin kırılma mekaniği üzerine 
ayrı ayrı etkisi olduğu bilinmektedir [1], Bu çalışmada üretilen KYB’ler, kırılma mekaniği 
metotlarından Boyut Etkisi Kanunu kullanılarak analiz edilmiştir [2],

Sonuç olarak, kendiliğinden yerleşen betonlarda kırılma parametrelerinin sadece dayanıma değil 
toz katkı tipine de bağlı olduğu görülmüştür. Hatta toz katkı tipinin malzemenin kırılganlık özelliği 
üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında taze beton özellikleri ile kırılganlık arasında 
da paralel ilişki olduğu gözlenmiştir.

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON (KYB)

Kendiliğinden Yerleşen Beton, sık donatılı dar ve derin kesitlere kendi ağırlığı ile yerleşen, 
herhangi bir vibrasyona gerek kalmadan sıkışan, dayanım veya dayanıklılık özellikleri ve 
performansları yüksek, çok akıcı kıvamlı özel bir beton türüdür.

KYB karışımının normal betondan en büyük farkı, toz katkılar ve süper akışkanlaştırıcı (SA) 
kimyasal katkılar kullanılmasıdır. Kullanılan bu malzemelerle, taze betona kendiliğinden 
yerleşebilirlik, sertleşmiş betona ise yüksek performans özellikleri kazandırılmaya çalışılır [3]. 
Normal beton (geleneksel beton) ile KYB'nin karışım oranları bakımından karşılaştırılması Şekil 1 
de görülmektedir. Karışım oranları ülke ve bölge farklılıkları gösterebilmektedir. Bu farklılığın 
nedeni ise kullanılan toz malzeme ve agrega tipi olarak ifade edilebilir.

Geleneksel (normal) betondan farklı olarak taze haldeki KYB’den; akıcılık, geçiş kabiliyeti (sık 
donatılı dar kesitlerden), doldurma kabiliyeti ve ayrışma direnci özellikleri beklenmektedir.

Hava Hava Hava Hava

Çakıl Çakıl Çakıl Çakıl

KYB Kum Kum Kum

Harç Toz
Çimento

Çimento
Hamuru

Toz
Su Su
SA SA

Şekil 1: Kendiliğinden Yerleşen Beton Karışım Kompozisyonu

BETON VE BETONARME YAPILARDA BOYUT ETKİSİ

Aynı geometriye sahip beton numuneler üzerinde yapılan bir çok deneysel araştırma, numune 
boyutunun artması ile nominal dayanımın azaldığını ortaya koymuştur. Bu olay, beton ve 
betonarmenin kırılma mekaniğinde boyut etkisi olarak adlandırılır ve günümüz tasarım 
şartnamelerinin büyük ölçüde faydalandığı, elastisite ve plastisite gibi klasik sürekli mekanik teoriler 
ile açıklanamaz.

Griffith, boyutları mikron mertebesinde olan cam lifler üzerinde yapmış olduğu deneylerde, cam 
liflerin mukavemetinin yaklaşık olarak elastisite modülünün % 10 u civarında olduğunu tesbit 
etmiştir [4]. Ancak normal boyutlardaki cam levhalar için dayanımın böyle olmadığını gören Griffith, 
aradaki farkın cam levhalar üzerindeki çentik uçlarındaki gerilme yığılmalarından kaynaklandığını 
gözlemlemiştir. Daha sonra VVeibull hiçbir malzemenin kusursuz olamayacağı görüşünden hareket
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ederek, “en zayıf bağ" kavramına dayanan istatistiksel tabanlı ilk boyut etkisi teorisini geliştirmiştir. 
Ancak VVeibull’ın teorisi 1980 li yıllara kadar her türlü mühendislik sistemlerinin tasarımında 
emniyet faktörünü tayin etmek amacıyla yaygın olarak kullanılmakla birlikte, yapılan deneysel 
çalışmalar teorinin, beton gibi yarı-gevrek malzemelere tam olarak uymadığını ortaya koymuştur 
[5-7]. Bu amaçla betonun mekanik davranışına uygun deterministik boyut etkisi yaklaşımları 
geliştirilmiştir [8-9].

Bazant, pik yükte çatlağın ilerlemesi sonucu serbest kalan şekil değiştirme enerjisi ile çatlamış 
beton yüzey tarafından absorbe edilen enerji arasındaki basit denge bağıntısını boyut analizi 
yardımı ile kurarak kendi adı ile anılan, Boyut Etkisi Kanununu (BEK) geliştirmiştir. Lineer olmayan 
kırılma mekaniğinin temeli olarak kabul edilen kanun, aynı geometriye sahip benzer numunelerde, 
nominal dayanım (oN) ile karakteristik boyut (d) arasındaki ilişkiyi,

a N =Bf't (1 + /?)^ = L (1)
do

şeklinde tanımlamaktadır. Burada / / ,  betonun çekme dayanımı ve B, d0 ampirik sabitlerdir. Bu 
ampirik sabitler, ifade (1) üzerine yapılan bir dizi dönüşümden sonra en küçük kareler yönteminin 
uygulanması ile bulunabilir [10].

İfade (1) de, p gevreklik sayısı olup kırılmanın şeklini belirler. Şekil 2 de görüldüğü gibi, p<  0.1 
olduğu değerlerde, aN sabit bir değere asimptot olur. Bu durumda dayanım kriteri geçerli olur ve 
malzemede sünek kırılma gözlemlenir. Numune boyutunun çok büyük olduğunda (p > 10) nominal 
dayanım, d'1/2 ile orantılıdır. Bu durumda Lineer Elastik Kırılma Mekaniği (LEKM) kriteri geçerli olur 
ve malzeme gevrek tarzda kırılır. Bununla beraber uygulamadaki mühendislik yapıları, bu iki limit 
durum arasında kalmaktadır. BEK, dayanım kriteri ile LEKM arasında bir geçiş eğrisini temsil 
etmektedir (0.1 < p < 10).

L o g o N |

Dayanım veya 
Akma Kriteri

0 01 0.1 1.0 10 Lo§ P

Şekil 2: Yarı-Gevrek Malzemeler için Boyut Etkisi Kanunu (BEK)

DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE ANALİZ

Deneysel çalışmalarda, Elazığ Çimento Fabrikası’ndan alınan CEM I 42.5 N tipi çimento 
kullanılmıştır. En büyük agrega çapı (denbüyük) 16 mm olan, Elazığ ili Palu ilçesi Yöresine ait nehir 
agregası kullanılmıştır.

Karışımlarda, 3. nesil süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkı, karışım suyuna eklenerek kullanılmıştır. 
Kimyasal katkı miktarı, üretici tavsiyesi ve deneme karışımları sonucu çimento miktarının %2’si 
olarak belirlenmiştir.
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Mineral katkı olarak deneylerde kullanılan silis dumanı (SD) Antalya Eti Elektrometalürji A.Ş. 
Tesisleri’nden, uçucu kül (UK) Tunçbilek Termik Santrali’nden, mermer tozu (MT) ise Elazığ 
Bayraklar Mermer A.Ş.'den temin edilmiştir. Silis dumanı, uçucu kül ve mermer tozunun genel 
özellikleri Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1: Toz Katkıların Genel Özellikleri

Özellikler Silis Dumanı Uçucu Kül Mermer Tozu
Sİ02 (%) 91 58.82 9.45
Al20 3 (%) 0.58 19.65 -

Fe20 3 (%) 0.24 10.67 3.23
CaO (%) 0.71 2.18 -

MgO (%) 0.33 3.92 -

so3 (%) - 0.48 -

0aCO3 (%) - - 86.35
Kızdırma kaybı (%) 1.84 0.91 -

Özgül ağırlık (q/cm3) 2.04 2.25 2.71
Özqül Yüzey (cm2/g) - 3812 4467
45pm geçen %9 8 < 45pm - -

Deneylerde kullanılan karışım oranları, mutlak hacim yöntemi kullanılarak ve EFNARC 2005 
standardı kuralları dikkate alınarak hazırlandı. Bu çalışmada, çimento miktarları 350 kg/m3 olarak 
seçildi. Bunların karışım oranları Tablo 2 de verildi. Karışım oranları, deneme karışımları 
yardımıyla belirlendi. Silis dumanının çok ince taneli olmasından dolayı karışımın su ihtiyacı, uçucu 
kül ve mermer tozu kullanılan karışımlara oranla daha yüksek olmaktadır.

Tablo 2 Beton karışım oranları

Seri
Adı

C
(kg/m3)

Toz
(kg/m3)

Toz
(%)

C+T Katkı
(%)

W/C W/ (C+T) Çakıl
(kg/m3)

Kum
(kg/m3)

SD 350 100 22 450 2 0.60 0.47 785 785

UK 350 100 22 450 2 0.60 0.47 792 792

MT 350 100 22 450 2 0.60 0.47 802 802

REF 350 0 22 450 2 0.60 0.60 825 825

Her seri karışım, 3 adet 50x50x150 mm çentikli kiriş, 3 adet 50x100x300 mm çentikli kiriş, 3 adet 
50x200x600 mm çentikli kiriş, 3 adet 50x400x1200 mm çentikli kiriş (bxdxL) çentikli kiriş (aıçentik 
derinliği) ve 3 adet standart 150x150x150 mm küp numuneden oluştu (Şekil 3). Taze betonun, 
doldurma kabiliyetini ölçmek amacıyla çökme-yayılma (T50) (Şekil 4) ve V-hunisi deneyi (Tv) (Şekil 
5), geçiş kabiliyetini ölçmek amacıyla L-kutusu deneyi (h1/h2) (Şekil 6) ve ayrıca ayrışma direnci 
deneyleri (SG) yapılmıştır.

Şekil 3: SD Serisinin Boyut Etkisi Numuneleri
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T50 sınır çapı

Şekil 4: Çökme Yayılma Deneyi

3 0  cm

Ç ökm e-yayılm a sonucu
=  (D ,+  D>)/2 L -2 0

100x100 cm 
çe lik-rijit plak

Ayrışma

515 mm

Şekil 5: V-Hunisi Deneyi

kapak

Şekil 6: L-Kutusu Deneyi

L-kutusu

2 veya 3 ^ 1 2  düz donatı 
aralık 41-59 mm
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Tablo 3 de verilen EFNARC 2005 limitleri dikkate alınmıştır. Tablo 4 de ise KYB’lerin deney 
sonuçları verilmiştir. REF serisi referans betonunu ifade etmektedir ve bu seri normal beton olarak 
üretildi.

Tablo 3: Kendiliğinden Yerleşen Taze Beton Kullanışlı Deney Limit Sınıfları

Sınıf
Yayılma 

çapı 
d (cm)

Yayılma 
süresi 
T50 (s )

V-hunisi
T „( s)

L-kutusu
(%)

Segregason 
SG (%)

1 55-65 <2 <8 >0.8 <20
2 66-75 >2 9-25 >0.8 <15
3 76-85 - - - -

Tablo 4: KYB’lerin Taze ve Sertleşmiş Beton Deney Sonuçları

Seri Tso Yayılma SG h1/h2 Tv fa R
Adı (s) (cm) (%) (%) (s) (MPa)

SD 1.0 56 0 0.87 2.6 54.1 47
UK 1.3 66 10 0.88 4.8 46.3 46
MT 1.6 66 7 0.92 6.2 45.3 45
REF - [13-15] - - - 36.4 42

Bu çalışmada, boyut etkisi numuneleri, laboratuar imkânları ve ACI 446'da açıklanan kiriş 
numunelerdeki sürtünme etkisinin daha küçük olması durumu dikkate alınarak, s/d = 2.5 (s: 
mesnet açıklığı) olan kiriş numuneler olarak seçildi [11], Bu çalışmada sadece denbüyük = 16 mm 
KYB ile boyut etkisi numuneleri oluşturulmuştur. Numuneler hazırlanırken boyut değişim aralığı 1:8 
esas alınmış, relatif çentik boyu a= 0.2 olarak seçilmiş ve tüm çalışmalarda olduğu gibi çentik 
önceden yerleştirilmiştir. Boyut etkisi numunelerinin kırılma yükleri Tablo 5 de verilmiştir.

Tablo 5: Boyut Etkisi Numuneleri Kırılma Yükleri ve Geometrik Özellikleri

Seri a b d L P'1 u P 21 U P31 U

Adı (mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
10 50 50 150 3100 - 2600

SD 20 50 100 300 - 6400 6300
40 50 200 600 7200 7300 7400
80 50 400 1200 - 11700 12600
10 50 50 150 3200 3200 3000

UK 20 50 100 300 5700 6000 5600
40 50 200 600 6800 6900 7900
80 50 400 1200 - 10600 10600
10 50 50 150 3600 3300 3700

MT 20 50 100 300 4400 4500 4900
40 50 200 600 6900 7000 7100
80 50 400 1200 9600 9800 9800
10 50 50 150 2800 2400 2800

REF 20 50 100 300 4400 4000 4200
40 50 200 600 7000 7300 -

80 50 400 1200 9300 9100 9500
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Bazant’ın Boyut Etkisi Kanunu (BEK) kullanılarak, deney sonuçları analiz edilmiştir. Silis dumanı 
(SD) kullanılarak oluşturulan deney serilerinin analiz sonucu Şekil 7 de örnek olarak verilmiştir. 
Deney sonuçlarının tamamı kullanılarak tek bir boyut etkisi grafiği elde edilerek farklı toz katkılara 
sahip KYB’lerin kırılganlıkları incelenmiştir (Şekil 8).

0,25 

0,20 

^  0,15
Zb

0,10

0,05

0,00

□  Deneysel sonuç

100 200 300

X=d

400

(a) (b)

Şekil 7: SD Deney Serisinin Grafikleri a) Lineerizasyon b) BEK'in Uygulanışı

y =  0,0004x + 0,0274 
R2 = 0,8902

Herhangi bir beton numunenin kırılma özellikleri incelenirken genellikle sertleşmiş beton özellikleri 
dikkate alınır. Bu çalışmada kırılganlık özelliği ile hem sertleşmiş hem de taze beton özellikleri 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç olara, kırılganlık ile sertleşmiş beton arasında yakın bir ilişki 
olduğu gibi kırılganlık ile taze beton özellikleri arasında da yakın ilişki olduğu görülmüştür. V-hunisi 
akış süresi arttıkça betonun daha gevrek davranması tüm seriler için geçerlidir.

Kendiliğinden yerleşen sünek bir beton elde edilmek istenirse, uçucu kül veya silis dumanının toz 
katkı olarak kullanılması ve v-hunisi akış süresinin kısa olacak şekilde beton karışımının 
ayarlanması yerinde bir yaklaşım olacaktır.

S Ü N E K  <  L o g d / d „  >  G E V R E K

Şekil 8: KYB’lerde Toz katkı-Tv-Kırılganlık İlişkisi
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SONUÇLAR
Beton üretimi yapılacak bölge koşulları, kendiliğinden yerleşen beton içerisinde kullanılacak toz 
katkı tipini belirlemede etkin rol oynamaktadır, Toz katkı tipindeki çeşitlilik doğal olarak üretilen 
betonun özelliklerine de yansımaktadır. Bu çalışma, üretilecek betonların kırılganlık özelliklerinin 
önceden tahmin edilmesinde bir referans noktası olabilmesi açısından önemlidir.
Yapılan analizler sonucunda toz katkı, v-hunisi geçiş süresi ve kırılganlık ilişkisinden de 
görülmüştür ki, SD ve UK katkılı betonlar sünek, mermer tozu katkılı ve referans betonlar gevrek 
davranmaktadır. Öyle ise sünek beton isteniyorsa mümkün olduğunca silis dumanı veya uçucu kül 
kullanılmaya çalışılmalıdır.
Sertleşmiş beton özelliği olan kırılganlık ile taze beton özelliği olan v-hunisi geçiş süresi arasında 
belirgin bir ilişki yani, sünek davranışta Tv'nin küçük, gevrek davranışta Tv’nin büyük değerler 
aldığı tespit edilmiştir. Aynı toz katkıyı kullanarak, farklı kırılganlık özelliklerine sahip betonlar elde 
etmek mümkündür. Bunun için taze beton özelliklerinin değiştirilmesi yeterli olacaktır.
Sonuç olarak, toz katkı tipini dikkate almadan, sadece sertleşmiş beton özelliği ile KYB’lerin 
kırılganlık özelliklerini ifade etmek yeterince doğru olmamaktadır.
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ANALİZİ

Hakan Argeso Nihal Eratlıf Kutlu Darılmaz1 Mehmet H. Omurtag8
Atılım Ü. İstanbul Teknik Ü. İstanbul Teknik Ü. İstanbul Teknik Ü.
Ankara İstanbul İstanbul İstanbul

ÖZET
Bu çalışmada, dik kesiti kare ve daire olan, silindirik viskoelastik helislerin farklı viskoelastik 
modeller için Timoshenko çubuk varsayımı kullanılarak sonlu eleman analizi yapılmıştır. Fourier 
dönüşüm yöntemi kullanılarak yapılan analizde, helisel viskoelastik çubuklar için fonksiyonel 
Fourier uzayında elde edilmiştir. İki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı için, eleman matrisleri 
elde edilmiş ve Fourier uzayında karışık sonlu eleman çözümü yapılarak, zaman uzayına geri 
dönüş için Fast Fourier dönüşümü (FFT) kullanılmıştır. Silindirik helis problemi Kelvin ve standart 
modeller için çözülmüştür.

1. Giriş

Helisel yaylar, mühendislik uygulamalarında önemli görevlere hizmet ederler. Makine 
mühendisliğinde titreşimi azaltmak için mekanik akşamlarda, helisel taşıyıcı sistem olarak da inşaat 
mühendisliği uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Elastik helisel yayların statik analizi [17-19,29- 
31] ve serbest titreşim analizi [1,2,23] çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Silindirik 
olmayan elastik helisel yayların serbest titreşim analizleri de [3,4,9,10,13-15,21] tarafından farklı 
yöntemler kullanarak araştırılmıştır. Malzemelerin mekanik davranışları elastik, plastik veya 
viskoelastik olabilir. Söz konusu mekanik davranışlardan elastik malzeme davranışı en basit 
varsayım olup, diğerleri gittikçe karmaşıklaşır. Gerçekte ise, bünyelerindeki iç sürtünmeden dolayı 
malzemelerde az ya da çok viskoelastik davranışlar gözlenir. Dolayısıyla viskoelastik tavrı 
görmezden gelmek doğru olmaz [22,25,28]. Doğrusal ve eğri eksenli viskoelastik çubukların kuazi- 
statik ve dinamik analizi, sonlu elemanlar ve tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemleri ile yapılmıştır 
[5,7,8,11,12,16].
Bu çalışmada, dik kesiti kare ve daire olan, silindirik viskoelastik helislerin sonlu eleman analizi 
Timoshenko çubuk varsayımı kullanılarak yapılmıştır. Fourier dönüşüm yöntemi ile yapılan bu 
analizde viskoelastik malzeme davranışları incelenmiştir [6,28]. Elastik helisel çubuklar için [18] de 
geliştirilmiş olan fonksiyonel, viskoelastik problemler için Fourier uzayına taşınmış ve karışık sonlu 
eleman formülasyonu yapılarak iki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı için eleman matrisleri elde 
edilmiştir. Malzemenin viskoelastik olarak modellenmesi karşıgelim prensibi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Sonlu eleman formülasyonu kullanılarak, viskoelastik davranış Kelvin ve

' Yrd. Doç.Dr. Mühendislik Fak. İmalat Müh. Böl., E-posta: ahargeso@atilim.edu.tr
* Doç.Dr. İnşaat Fak. Inş. Müh. Böl., E-posta: eratli@itu.edu.tr
* Doç.Dr. İnşaat Fak. İnş. Müh. Böl., E-posta: darilmazk@.itu.edu.tr 
s Prof.Dr. İnşaat Fak., İnş. Müh. Böl., E-posta: omurtagm@itu.edu.tr
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standart modelleri ile simüle edilmiştir. Fourier uzayında çözüm yapıldıktan sonra zaman uzayına 
Fast Fourier dönüşümü (FFT) algoritması [26] kullanılarak geri dönülmüştür.

2. Fourier uzayında alan denklemleri ve fonksiyonel

Helis geometrisi ile ilgili detaylı bilgi ve Timoshenko çubuk kuramını esas alan denklemler [4,18,27] 
de yer almaktadır. Bu denklemlerin Fourier dönüşüm uzayındaki karşılıkları

dT -  ̂ 2- n q — pA(o  u. =  0
ds

Denge denklemleri _  (1)

- ^ - t x T - m - p I c o 2 n  =  0 
ds

— +  t x î î - y  =  0
ds

Kinematik ilişkiler _  (2)
d î î  _
—  K =  0
d i

y - C  ,T  =  0
Bünye bağıntıları _  _  (3)

k —C VM  =  0

şeklinde elde edilir. (1), (2) ve (3) de frekans uzayında tanımlanmış vektörel büyüklükler ü yer
değiştirme, dönme, T kuvvet, M moment vektörleri olup, açık ifadeleri n  = tyt + «„n + i7,,b.......

M  = M ,t  + M ,n  + M ,b  şeklindedir, p  malzemenin yoğunluğu. A kesit alanı, I eylemsizlik 
moment vektörüdür. Yine frekans uzayında tanımlanmış diğer vektörler, y birim kayma vektörü, 

k birim dönme vektörü, ve Cv sünme matrisleri, q ve m yayılı dış kuvvet ve moment 

vektörleri olup, co açısal frekanstır. Laplace uzayında tanımlanmış bu denklemler Q =  L y - f  

biçiminde operatör formda yazılıp, potansiyellik koşulu (d Q (y ,y ),y * ) =  {d Q (y ,y*),y ) sağlatılarak, 
Fourier uzayındaki fonksiyonel 

ı
î ( y )  =  J (Q (7 y .f)> y )d /7  (4)

0

bağıntısı kullanılarak bulunur [20,24]. ifadenin açık hali, iç çarpım biçiminde yazılacak olursa,

I  (y) =  -[ü, T J  +  [t x fi, î  ] — [M ,, fi] — ±[C„M, M] — i [CtT , T]

+  4 /oJ4co2[ü,u] +  4 /5(û2[ in , n ]  (5)

-  [q, ü] -  [in, Ö] +[(T -  T), ü]„ +  [(M -  M), â]„ +  [fi, T]e +  [O, M],

3. Sonlu eleman formülasyonu

Sonlu eleman formülasyonunda, iki düğüm noktalı eğrisel eleman için 0 > 9, ve A0 =( 0 I - 0 İ) 
olmak üzere (6) ifadesindeki doğrusal şekil fonksiyonları kullanılmıştır.

$=(0,-0)/A0 , û=(0-0,)/A0  (6 )

i  ve j  indisleri çubuk elemanının düğüm noktalarını göstermektedir. Bir düğüm noktasındaki 
bilinmeyenler {u,, u„, ub, Q„, Q , Tt, f ,  Tb, M :, Mn, M b} olmak üzere, iki düğüm noktalı

elemandaki bilinmeyen sayısı 2x12 dir. Eleman matrisleri ile ilgili detay bilgi için [4,18] 
kullanılabilir.
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4. Viskoelastik modeller -  karşıgelim ilkesi

Malzemenin viskoelastik olarak modellenmesi, karşıgelim ilkesi (correspondence principle) 
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Karşıgelim ilkesine göre viskoelastik davranış, Fourier dönüşüm 
uzayındaki elastik alan denklemlerinde görünen elastik sabitlerin, seçilen malzeme modeline göre, 
kompleks karşılıklarıyla değiştirilmesiyle elde edilebilir [6,28]. isotropik viskoelastik malzeme için 
kayma ( /u)  ve Lame ( X)  modüllerinin frekansa bağlı komplex modüller, /2(a>) ve X(a>) ile 
değiştirilmesi gerekir ve eğer Poisson oranı u sabit olarak kabul edilirse, kompleks kayma ve 
Lame modülleri p  ve X modülleri birbirlerine, Fourier uzayında,

ilişkisi ile bağlıdır. Literatürde viskoelastik malzeme modelleri için yay ve sönüm kutusu 
benzetimleri kullanılır [28]. Tablo 1 de, literatürde sıklıkla kullanılan Kelvin ve standart model için 
yay ve sönüm kutusu benzetimleri ve bu modellere bağlı olarak kullanılan kompleks kayma 
modülünün formları verilmiştir (Poisson oranının sabit kabul edilmesi durumunda). Tabloda, i ,  
imajiner sayıyı, r  , gecikme zamanını (retardation time) , J3 = p g / p >  1 olmak üzere p g , kayma 

modülü ile ilgili gevşeme fonksiyonunun (relaxation function) ilk değerini belirtmektedir.

Tablo 1. Kelvin ve Standart model

i—\A A A / ' — i 
F+— | |— +F J i  =  p ( \  +  i o ) T )

Kelvin modeli

E -
İP -1)— ^ -  + 1

lû)+ I IT

Standart model

5. Sayısal örnekler

Çalışmada uygulama olarak Şekil 1’de görülen silindirik (R ,= R 2) konsol helis problemi ele alınmış 
ve iki farklı problem çözülmüştür. Helis, A noktasında sabit ve B ucundan serbesttir. Her iki 
problem için, helis yarıçapları Rt = R2 = 200cm , helis yüksekliği / /= 3 0 0 c m , elastisite modülü 

£  = 2 .0 6 x l0 n N /m 2, Poisson oranı l> = 0.3, malzeme yoğunluğu p  = 7850kg/m3 alınmış ve

serbest uç B den şiddeti P  = 106N olan birim adım fonksiyonu ile yükleme yapılmıştır (Şekil 2). 
Sonlu eleman çözümleri Fourier uzayında yapılmış ve zaman uzayına geri dönüş için FFT 
algoritması kullanılmıştır [26].

w )

-r(s)

Şekil 2. Konsol helisin B ucundan uygulanan 
birim adım fonksiyonu yükleme
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llıır iki problem için, helisin serbest B  ucunda düşey deplasmanın ( u z ) , sabit A noktasındaki 

momentlerinin ( M y ve M z ) zamana göre değişimleri 0 < f  <2.5 saniye aralığında bulunmuştur. 

I ourler dönüşümleri için birim adım fonksiyonunun t = 5 saniyede sonlandığı kabul edilmiş ve 

pnrlod T = 10 saniye alınmıştır. Fourier uzayında 29 =512 frekansta çözüm yapılmıştır.

I Daire kes itli s ilind irik  konso l he lis p rob lem i: Bu örnekte helisin dik kesiti daire şeklinde ve 
rilıını 4=144cm 2 dir. Viskoelastik davranış standart model ile simüle edilmiştir (Tablo 1). Sonlu 
olmnan formülasyonun yakınsamasını incelemek için standart model parametreleri r  = 0.02 ve 
// 2.0 alınmış ve 5, 20 ve 40 eleman kullanılarak çözümler elde edilmiştir. Helisin 5  ucundaki 

düşey deplasman uz için yakınsama grafiği Şekil 3 te verilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde 20 ve 40 
uluman için elde edilen sonuçların üst üste düştüğü, 5 eleman için elde edilen sonuçlarında 20 ve 
<10 elemanla elde edilen sonuçlara çok yakın olduğu gözlenmiştir. Şekil 4, 5 ve 6 sırasıyla, helisin
II ucundaki uz , A noktasındaki M y ve M z nin zamana göre değişimlerini farklı standart model 

parametre değerleri için vermektedir. Bu şekillerdeki sonuçlar 40 eleman kullanılarak bulunmuştur. 
Sonuçlarda p  değeri arttıkça sönümlenmenin daha hızlı olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Daire kesitli silindirik helisin 5, 20, 40 sonlu eleman kullanılarak bulunan B 
noktasındaki uz deplasmanlarının zamana göre değişimlerinin karşılaştırılması. Viskoelastik 
malzeme standart model ile simüle edilmiştir ( t  = 0.02, p  = 2.0).

Şekil 4. Daire kesitli silindirik helisin farklı standart model parametre değerleri ile bulunan 
( r  = 0.02 , p  = 2.0 ve r  =  0.02, /? = 3.0 ) B noktasındaki uz deplasmanlarının zamana 
göre değişimlerinin karşılaştırılması.
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zam an (s)

Şekil 5. Daire kesitli silindirik helisin farklı standart model parametre değerleri ile bulunan 
( r  = 0.02 , p  = 2.0 ve r  = 0.02 , /? = 3.0 ) A noktasındaki M y momentlerinin zamana 

göre değişimlerinin karşılaştırılması.

( r  = 0.02,/? = 2.0 ve r  = 0.02, /? = 3.0 ) A noktasındaki M z momentlerinin zamana 
göre değişimlerinin karşılaştırılması.

2. Kare kes itli s ilind ir ik  konsol he lis problemi-. Bu örnekte helisin dik kesiti kare şeklinde ve 
alanı ^  = 144cm2 dir. Viskoelastik davranış Kelvin model ile simüle edilmiştir (Tablo 1). Sonlu 
eleman formülasyonunun yakınsamasını incelemek için gecikme zamanı r  = 0.01 olarak alınmış 

ve 5, 20 ve 40 eleman kullanılarak çözümler elde edilmiştir. Şekil 3 te, helisin B ucundaki u, 
düşey deplasmanı için elde edilen yakınsama grafiği gösterilmiştir. Bir önceki örnekte olduğu gibi, 
20 ve 40 eleman kullanılarak elde sonuçlar üst üste düşmüş, 5 eleman kullanılan sonuçların ise 
bunlara çok yakın olduğu görülebilir. Şekil 8, 9 ve 10 sırasıyla, helisin B ucundaki uz, A 

noktasındaki M y ve M , nin zamana göre değişimlerini farklı gecikme zamanı değerleri için 

vermektedir. Şekillerdeki sonuçlar 40 eleman kullanılarak bulunmuştur. Sonuçlarda r  değeri 
arttıkça sönümlenmenin daha hızlı olduğu görülmektedir.
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Şekil 7. Kare kesitli silindirik helisin 5, 20, 40 sonlu eleman kullanılarak bulunan B 
noktasındaki deplasmanlarının zamana göre değişimlerinin karşılaştırılması.
Viskoelastik malzeme Kelvin modeli ile simüle edilmiştir ( r  = 0.01).

zamatı (s)

Şekil 8. Kare kesitli silindirik helisin farklı Kelvin modeli parametre değerleri ile bulunan 
( r  = 0.01 ve r  = 0.05) B noktasındaki u, deplasmanlarının zamana göre değişimlerinin 
karşılaştırılması.
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Şekil 9. Kare kesitli silindirik helisin farklı Kelvin modeli parametre değerleri ile bulunan 
( r  = 0.01 ve r  = 0.05) A noktasındaki M y momentlerinin zamana göre değişimlerinin 

karşılaştırılması.

Şekil 10. Kare kesitli silindirik helisin farklı Kelvin modeli parametre değerleri ile bulunan 
( r  = 0.01 ve t  = 0.05 ) A noktasındaki M ,  momentlerinin zamana göre değişimlerinin 
karşılaştırılması. Çözümlerde 40 sonlu eleman kullanılmıştır.

6. Sonuçlar

Bu çalışmada yapılanlar ve elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa;
• Viskoelastik malzemeden yapılmış silindirik helislerin dinamik davranışları sonlu eleman 

yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
• Problem Fourier uzayında incelenmiş, zaman uzayına geri dönüşüm için FFT algoritması 

kullanılmıştır.
• Viskoelastik malzeme davranışı karşıgelim ilkesi ile modellenmiştir. Viskoelastik malzeme 

davranışını simüle etmek için Kelvin ve standart modeller kullanılmış, bu modellere ait 
parametrelerin etkisi incelenmiştir. Karşıgelim prensibi uygulanırken Poisson oranı sabit kabul 
edilmiştir.

• Çalışmada uygulama olarak ele alınan silindirik konsol kesit için iki farklı kesit geometrisi, daire 
ve kare, ele alınmıştır.

• Ele alınan problemlerde az sayıda eleman kullanıldığında dahi iyi bir yakınsama olduğu 
gözlemlenmiştir.

Teşekkür- Yazarlar bu araştırmayı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme 
Programı kapsamında destekleyen TÜBİTAK’a teşekkür ederler. Proje No:111M308
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ÖZET
■ı ıı,motellerin (SiNT’lerin) mekanik özelliklerinin test edilebilmesi için yeni bir üretim yöntemi 

•riliştirilmiştir. Söz konusu üretim yöntemiyle üretilen cihazlarda 50 Dm uzunluğa sahip SİNT’le r ve 
mikron altı SiNT-elektrot boşluklu yapılar elde edilmiştir. Üretim yöntemi sadece optik litografi 
kullanarak yüksek ölçeklenebilirlik göstermiştir. Elde edilen cihazların SİNT'leri üzerinde yapılan 3 
noktalı eğilme testleri ile yapıların teorik mukavemete yakın bir değerde kırıldığı ve mesnet 
noktalarının son derece sağlam olduğu gözlemlenmiştir. 3 noktalı eğilme testlerine ilaveten 
nloktrostatik tahrik ve sığa okuması vasıtasıyla SiNT’lerin çınlanım testleri icra edilmiştir. Yapılan 
im,iler sonucunda [010] yöneliminde, beklenen elastisite modülüne yakın değerler ölçülmüş aynı 

ıınanda silisyum içerisindeki iç gerilmeler hesaplanmıştır.

OİRİŞ
m  nanoteller (SİNT’ler), teorik değerlere yaklaşan kırılma mukavemetleri [1], yüksek doğal 
lıukansları ile titreşim kalite faktörleri [2] ve elektron ve çukur hapsedimi kaynaklı dev 
pıozoresistivite [3] gibi olağanüstü özellikleri sebebiyle dikkat çekmektedirler. Mikroelektromekanik 
.nitemler (MEMS) ile SiNT bütünleştirilmesi, adı geçen özelliklerin araştırılması için gerekli test 

platformlarını sağlamaktadır. Ancak söz konusu bütünleştirme çalışmalarının kapsamı ve başarısı, 
■ıNT üretim şekline doğrudan bağlıdır. SİNT üretim sistemleri aşağıdan-yukarı (bottom-up) ve 

yukarıdan-aşağı (top-down) olarak ikiye ayrılmaktadır. Aşağıdan yukarı yöntemlerde, SiNT’lerin 
kristal yönelimi, genellikle <111 > yönü ile sınırlanmakta ve SİNT’in çapı ve hizalanması konusunda 
■.ınırlı denetim bulunmaktadır [4], Elektron ışın litografisi gibi daha belirleyici yukarıdan-aşağıya 
yöntemler ise kristal içyapısı ve SiNT şekil kalitesi konularında sınırlı sonuçlar vermektedir [5], Son 
yıllarda geliştirilen indüksiyona bağlı plazma ile derin reaktif iyon aşındırması (ICP-DRIE) tekniğine 
dayanan bir üretim tekniğinin de yardımıyla bu kısıtlamaların üstesinden gelinebilmektedir [6]. 
İstenilen kristal yöneliminde SİNT üretmenin yanında, yonga düzlemine dik SİNT dizileri elde etmek 
mümkündür. Bu çalışmada ICP-DRIE yöntemini geliştirerek üretilen SİNT’in elektrostatik tahrik ve 
■.ığa değişimine dayalı yer değiştirme ölçümüne uygun olacak şekilde metalik elemanlarla 
birleştirilmesini sağlayacak olan bir üretim yöntemi açıklanacaktır. Devamında üretilen SiNT’lerin 
uç noktalı eğilme testleri ve çınlanım özelliklerinin nitelendirilmesi için yapılan ölçüm çalışmaları 
anlatılacaktır.
Bir mikro-cımbız için gerçekleştirilmiş daha basit bir sistem birleştirmesi için üretim akışı yakın 
zamanda rapor edilmişti [6], Bu çalışmada ise Al elektrotlarla kendiliğinden hizalanmış SİNT dizisi 
elde etmek için tasarlanmış üretim akışı, Şekil 1’de görülmektedir, ilk adım olarak, SOI (silicon-on- 
insulator) pul üzerinde S i0 2 büyütülür. Devamında iki bağlantı uçlu cihaz SOI pul üzerine optik 
litografi ile şekillendirilir ve sert maske oluşturması için S İ02 aşındırılır. SİNT'i oluşturacak olan
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çizginin kalınlığı, üretimin başarısı için kritik önem taşımaktadır. Söz konusu çizginin kalınlığı 1.2 
m’yi geçmemelidir. Cihazlar pozitif AZ92XX fotorezist ile tanımlandıktan sonra ICP-DRIE’de 

Bosch süreci vasıtasıyla SİNT alanı altında oyuklu bir duvar elde edilir. Bu duvar SOl’ın oksit 
(BOX) kısmına kadar devam eder. Müteakiben yürütülen ıslak oksidasyon, Si duvarın iki yanındım 
tüketilmesini sağlar. Dikkatli bir oksidasyon sürecinden sonra büyütülen S i02 tabakaları ortada 
birleşir, ancak belli miktarda Si sert maskenin altında ve ardışık oyukların arasında tüketilmeden 
kalır. Üretilen çukurların ve SİNT duvarının üzerine RF saçtırma (sputtering) yöntemi ile 1.5 üm Al 
kaplanır. Çukurlar doldurulduktan sonra tüm sistem fotorezist ile kaplanır ve kimyasal-mekanik- 
parlatma (CMP), SİNT duvarının üzerindeki Al ortaya çıkana kadar sürdürülür. Bunun ardından 
SİNT duvarı meydana çıkana kadar Al aşındırılır. Fotorezist soyulduktan sonra S i02 içine 
gömülmüş SiNT’ler ve bu tellere hizalanmış Al elektrotlar elde edilir. SiNT’leri kaplayan oksit Al’a 
karşı hassas olan Silox banyosunda tüketilir ve SİNT'ler Al elektrotlar arasında iki bağlantı ucu 
arasında gerilmiş olarak açığa çıkarlar. 50 am'luk SİNT’e sahip bir cihazın taramalı elektron 
mikroskop görüntüsü, Şekil 2'de görülmektedir.

1 K İ İ I

Al » S i  SİO, PR
Şekil 1: Üretim akışı, a) Oksit maske tanımlama b) ICP-DRIE c) Oksidasyon d) Al kaplama e) Fotorezist 

kaplama f) CMP g) Al aşındırma h) Oksit aşındırma

Şekil 2: 50 pm uzunluğunda ve 200nm çapında SİNT cihazın taramalı elektron mikroskop altındaki görüntüsü
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YÖNTEM
I Idıı udileri yapıların mekanik karakterizasyonu, taramalı elektron mikroskobu altında 3 noktalı 
i'ijllıııe testi ile yapılmıştır. 500 nm çapında uca sahip bir volfram ölçüm ucu, bir mikro manipülatöre 
tıkılarak SİNT’lerin ortasından kuvvet uygulanmıştır. SİNT’ler kırılana kadar kuvvet verilmeye 
dııvıım edilmiştir (Şekil 3). Kırılmanın orta noktada gerçekleşmesi, SİNT’in her iki uçtaki mesnet 
m imlalarına sağlam bir şekilde tutunduğunu göstermiştir. Orta noktanın kırılma esnasındaki 
■ •(lalama yer değiştirmesi, 5.9 m olarak ölçülmüştür. [110] kristal yönelimindeki SİNT için yapılan 
yüksek yer değiştirmeli sonlu elemanlar analizi (FEM) sonucunda, kırılma mukavemeti, silisyum 
ıııul/omesinin teorik değerine yakın olacak şekilde 14 GPa olarak hesaplanmıştır.

Şekil 3: İki uçtan mesnetlenmiş SiNT’in mekanik karakterizasyonu esnasında alınmış taramalı elektron 
mikroskobu görüntüleri. Tireli çizgiler SİNT'in orijinal ve eğilmiş hallerini nitelendirmektedir, a) Testin 

başındaki temas b) Ara basamak c) Kırılmadan hemen önceki görüntü.

Cihazın çınlanım nitelendirilmesi için kullanılan elektrostatik tahrik şeması, Şekil 4’te görülebilir. 
Burada her iki Al elektrota da ihtiyaç duyulmaktadır. SiNT’in bir bağlantı ucundan doğru akım (DC) 
bir potansiyel uygulanırken, Al elektrotlardan birine alternatif akım (AC) potansiyeli tatbik edildi ve 
ölçüm karşıt elektrottan yapıldı. Uygulanan alternatif akımın frekansı tarandı ve karşıt elektrottan 
ölçülen akımın büyüklüğü ile uygulanan akımın büyüklüğü oranı ölçüldü.
Ölçüm prensibi, çınlanımdan dolayı okuma elektrotu ve SİNT arasındaki sığa değişiminin, akım 
oluşturmasına dayanır. Ancak sistemin içinde elektrotlar arasındaki parazitik sığadan dolayı oluşan 
akım, çınlanımdan dolayı oluşan akımdan çok daha büyük olduğu için çınlanım kaynaklı akım 
doğrudan okunamaz. Ölçülen bu akım aşağıdaki gibi formüle edilebilir:

I  =  l p +  Im =  CpVae +  ACVdc

Formülde lp, parazitik akımı, Im, çınlanım kaynaklı akımı, Cp, parazitik sığayı, AC, çınlanım 
kaynaklı sığa farkını, Vac, uygulanan alternatif akımlı potansiyeli ve Vdc. SİNT’e uygulanan doğru 
akımlı potansiyeli temsil etmektedir. Formülden de anlaşılacağı üzere SİNT’e sıfır gerilim 
uygulandığında karşıt elektrottan yalnızca parazitik akım okunmaktadır.
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Sistemin içindeki parazitik sığadan kaynaklı oluşan parazitik akımı ortadan kaldırmak için, ölçülen 
veri setlerinden SİNT’e sıfır gerilim uygulandığında alınan değerler çıkarıldı. Sonuç olarak 
uygulanan gerilime bağlı bir zirve grafiği elde edildi. Şekil 4’te [010] yönelimindeki bir SİNT için elde 
edilen grafik görülebilir. Elde edilen grafikten çınlanım frekansı 1.97 MHz olarak tespit edildi. Bu 
ölçüm sonucunda SiNT’in elastisite modülü, 180 GPa olarak hesaplanmıştır. Teorik elastisite 
modülünden görülen bu %38’lik sapmanın sebebi SiNT’in iç gerilimidir. İç gerilmeden kaynaklı 
çınlanım ötelemesi aşağıdaki gibi formüle edilebilir [7].

Cü =  co0
\

Formülde to iç gerilmeli çınlanım frekansı, to0 iç gerilmesiz çınlanım frekansı, L, h, SİNT uzunluğu 
ve kalınlığı, E SiNT’in elastisite modülü ve a  SiNT'in iç gerilmesini temsil etmektedir. Elde edilen 
değerlerden iç gerilme 2.8 MPa olarak hesaplanmıştır.

ttka

t ' i>f

1 +
2 L2 a  

7h *E

Şekil 4: a) Çınlaç nitelendirmesi için kullanılan ölçüm şeması b) Elde edilen çınlanım grafiği

Elde edilen zirve grafiğinden aynı zamanda SiNT'in çınlanımının kalite faktörü hesaplanabilir. Her 
veri setine bir lorenz eğrisi yerleştirilmiştir. Yerleştirilen lorenz eğrilerinin bant genişlikleri 
kullanılarak sistemin kalite faktörü ortalama 75 olarak hesaplanmıştır.

SONUÇ
Sonuç olarak yapılan çalışma, optik litografi kullanarak SİNT üretilebileceğini ve bunun sistem 
bütünleştirme açısından önemli bir avantaj taşıdığını göstermiştir. Elde edilen SiNT'ler üzerinde 
yapılan 3 noktalı eğilme testleri ile yapıların teorik mukavemete yakın bir değerde kırıldığı ve 
mesnet noktalarının son derece sağlam olduğu gözlemlenmiştir. Daha sonra elektrostatik tahrik ve 
sığa okuması vasıtasıyla SİNT’lerin çınlanım testleri icra edilmiştir. Yapılan testler sonucunda [010] 
yöneliminde, beklenen elastisite modülüne yakın değerler ölçülmüş aynı zamanda silisyum

2.00
Frekans (M Hz)
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kulisindeki iç gerilmeler hesaplanmıştır. Çalışmanın ileriki fazlarında, 50 üm olan SİNT boylarının 
İn ..ıltılarak çınlanım frekanslarının arttırılması ve aynı zamanda parazitik etkileri düşürecek serim 
ı,tırım larına gidilmesi planlanmaktadır. Çalışmaların başarılı olması durumunda ileride kuvars 
ıitnanlayıcıların yerine alabilecek, elektronik ile bütünleştirilmesi kolay bir nano elektromekanik 

ulıılom ortaya çıkmış olacaktır.

Itışekkür
n l Alaca, çalışmaya kısmi destek sağlayan TÜBA GEBİP programına teşekkür eder.
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BASİT EĞİLME ALTINDA EĞRİ EKSENLİ İKİ KATMANLI KOMPOZİT KİRİŞİN
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ÖZET
Bu çalışmada; eğri eksenli iki katmanlı kompozit kirişin basit eğilme altında elastik davranışı 

için analitik çözüm sunulmaktadır. Çözüm, plastikleşmenin ilk başladığı yüklemeye kadar 
geçerlidir ve kritik akma koşulları Tresca akma kriteri yardımıyla tespit edilmiştir. Düzlem 
gerilme, dairesel simetri ve küçük deformasyon durumları göz önünde bulundurularak ince 
cidarlı kirişin elastik davranışını tarifeden diferansiyel denklem türetilmiştir. İki katman için de bu 
denklem analitik olarak çözülmüştür. Sınır ve iki katmanın kesiştiği yüzey koşulları kullanılarak 
integrasyon sabitleri analitik olarak elde edilmiştir. Kompozit kirişlerdeki akmanın (homojen 
kirişlerden farklı olarak) kirişin iç yüzeyinde, iki katmanın kesiştiği ara yüzeyde ya da kirişin dış 
yüzeyinde oluşabileceği gözlenmiştir.

GİRİŞ
İki katmanlı kompozit kirişin geometrisi, malzemelerin konumu ve kirişe uygulanan yükleme 

Şekil 1'de gösterilmektedir. Kirişin iç ( r= e $  ve dış ( r  = tr)yüzeyleri serbest yüzeylerdir ve 
r  =  a, 9 =  0 noktasından sabitlendiği kabul edilmektedir. Farklı malzemelerden oluşan iki eğri 
eksenli tabaka, radyal koordinat r = c  ’de birbirine sıkıca monte edilmiştir. Kompozitin uç 
noktalarından uygulanan basit eğilme momenti M, malzemelerden herhangi birinde plastik akma 
gerçekleşene kadar yavaşça arttırılmaktadır.

ŞEKİL 1. Eğri eksenli kompozit kiriş

Problemin homojen malzeme için elastik çözümü Timoshenko ve Goodier [1], doğrusal 
pekleşen malzeme için elastik-plastik çözümü Dadras [2] ile Eraslan ve Arslan [3], doğrusal 
olmayan pekleşme davranışı gösteren malzeme için analitik çözümü Arslan ve Eraslan [4] 
tarafından elde edilmiştir. Ayrıca literatürde, malzemelerin eksenel doğrultuda birleştirilmesiyle

Yrd. Doç. Dr. Eray ARSLAN, Mak. Müh. Böl., E-posta: erav.arslan@inonu.edu.tr 
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   eğri eksenli sandviç kirişler için çözümler bulmak mümkündür [5], ilaveten, radyal yönde
ı.uioçtlrilmiş ve farklı yükler altında çalışan kompozit kirişler için sayısal çözümler de mevcuttur 
l'11 ı ,ıkat literatürde radyal yönde iki katmanlı ve eğilme momentine maruz kalmış eğri eksenli 
imrıpozit kirişin elastik çözümü bulunmamaktadır. Bu çalışma, söz konusu analitik çözümü 
^•ııııektedir.

II MIİL DENKLEMLER
I ormülasyonda üzeri çizgili boyutsuz ve normalize edilmiş büyüklükler kullanılmıştır. Buna

 .... , radyal koordinat r  = r /b ,  radyal gerilme ^ s « ^ ,  teğetsel gerilme =  sfcf/ffoı,
ıulyul şekil değiştirme radyal _yer değiştirme ( f i t / fo n » ,  teğetsel şekil
ı. .iliştirme ü l=v tBl {̂<raıb') ve eğilme momenti M =  A f/C fftn^B İ'd ir. Bu büyüklüklerde kullanılan 
.11 nnmbol i, kompozit kirişteki birinci veya ikinci malzemenin özelliğini tanımlamaktadır (/—1,2) 

ılıitlnci ve ikinci malzeme için bkz. Şekil 1). Ayrıca, E, i. malzemenin elastisite modülünü, 
Mıinci malzemenin elastik limit gerilimini ifade etmektedir. Fakat kolaylık olması açısından genel
.I«>ııklemlerin türetilmesi ve çözümü esnasında kullanılacak olan boyutsuz büyüklüklerin
ıı/orlndeki çizgiler kaldırılmıştır.

Düzlem gerilme (crzi=0) ve dairesel simetri -  0) durumları göz önünde bulundurularak 
denge denklemi,

(ravO (1)

ıinnelleştirilmiş Hooke yasası

<r„-v,<rg„ (2)

»»ı“  (3)

ve uygunluk bağıntısı yardımıyla [3]

£ ( r  =  0  (4)

"Qrl eksenli kompozit kirişin iki katmanının da elastik davranışını tarif eden diferansiyel denklem 
llıretilir [3]

r * ^ * i + 3 r — =  (5 (5)
d i ”

Kurada 0 keyfi integrasyon sabitidir. Genel denklemin iki malzeme için analitik çözümü ile 
uıdyal gerilme bileşeni için aşağıda verilen ifadeye ulaşılır.

« U  =  f = + C a 4 İ * n ( r >  (6 )

(V« =  ^  +  C i+ 5 fW ı In ( r )  (7)

Hu denklemlerdeki, Cj-C4 keyfi integrasyon sabitleri, R, ise ikinci malzemenin elastisite 
modülünün birinci malzemeninkine oranıdır.

(8>
İki malzeme için teğetsel gerilmeler, radyal yönde denge denklemi (1) kullanılarak aşağıdaki gibi 
bulunur.

^  + C» + j [ l  + l°g<r)] (9)

^ = - ^ + C ı  +  7 [ l  +  M r ) ]  (10)
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Diğer bir yandan radyal yerdeğiştirme bileşenleri kaynak [3] kullanılarak aşağıdaki gibi 

nesaplanır.
'£ı =  î& +  ( l _ u 1)rC J + [ l - ( 1 -V a ) lo s < r) ]Y -A c o s (0 )  (11)

[ l  - ( 1  - U ^ to g fr ) ]Y -  ACOK0) (12>

Bu denklemlerdeki Vj ve v , sırasıyla birinci ve ikinci malzemelerin P o is s ^  ise bir
diğer sabiti temsil etmektedir. Teğetsel yer değiştirme bileşeni ise aşağıda verildiği g l

U j=  ffr#  + Artn(g) <13)

Burada hatırlatılmalıdır ki, iki farklı malzeme için hesaplanacak olan 0  ve AsatHtlen a y m jr  
Kompozit kirişin, iki katmanının ara yüzeyinde sağlanması gereken teğetsel yer deg ş 

ve onun radyal yöndeki türevinin sürekli olması koşulları (14)

»*Vr=c — ulr=o (15)

G r  G-r

bu durumu ispatlamaktadır.

ELASTİK ÇÖZÜM
Elastik davran,şa karşılık gelen çözüm için C1.C,.C»C4,0  ve A sabıtlennin hesaplanması 

gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki sınır ve katmanların ara yuz koşulları kullanılır.

* ^ = . - 0  <16>
<17>
(18)

ul ’̂=ct,ff=0 — 0 (19)

t  — (20)

^ jr=c  — t£lr=c

f" tr/nnir + J'tr^rctr =  - M  (21>

Bu koşulların kullanılması ile söz konusu 6 bilinmeyen için analitik ifadeler elde edilir.

Ct =  î i 7 7 £-  [2* ılo g (a )  +  5 2log ( j ) ]

C»= £ ~ [ 2^ ilo g (a )  +  - j l o s W ) ]

Ca =  {2log<a) _  [U  _  ffl(1 _  ^  „ j ( l  + ^ )  - 2 ( 8 ^ -  ı*a)]l°g(c)}

c« =  “ 4if* 2- ci Ö l og(o) -  [[1 - Rt(1 - »ı) -  «j(l + ?) “ “ ^ ° g(c)>

A = -^(^(2 +. ̂  _ caSa) (21og(f) - 1) + ‘L81c1log(f)
+.2[2+(c»-l)(2»ı-S3)I}

9  “ 4. - 2oî(l-c2)8j

Arslan ve Sülü

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Buradaki

k = [a » -ca( l  8 j{a 2[2ffı(ca - 1 )  +  S«1 -  e*S,J
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+4c*{«*log (a)[2(S4 -  2fi1}log(c) -  S^log (a)]

-[3*1(1 -  f?ı)(2 -  2 * i +  S j)] +  -  a*)] log(c>*]

= 1 + u2 + e * ( l -  Uj) -  A t [ l  +  ı>! +  c * ( l  -  u j ]  (29)

=  1 + i?j_(l — + ı>a (30)

S, =  2 + S a( l - C a)  (31)

PLASTİK AKMA
Elastik çözüm herhangi bir koordinatta akma gerçekleşene kadar geçerlidir. Ancak,

çözümümüzde geçerli olan Tresca akma kriterinin sağlandığı yüklemede akmanın
gerçekleşmesi beklenmektedir. Bunun için aşağıdaki şartlardan biri ya da aynı anda ikisi 
gerçekleşmesi gerekir.

a < r<c için

*& *) = C W SL ~  Tmtnl =  1 (32>

c<r<l için

■ip(Z) =  = 1  (33)

Burada,

R i = —  (34)

Homojen kirişler için akma 0^,*=» =  ITresca akma koşulu sağlandığı anda kirişin iç
yüzeyinde gerçekleşir [1-4]. Fakat iki katmanlı kiriş oluşabilecek Durum I
£ 6 0  = erf i (a) =  1 (35)

akma koşulunun gerçekleşmesidir ve bu durumda akma kirişin iç yüzeyinde(r = akbaşlar.
Durum II

- 1  (36)
« s

akma koşulunun gerçekleşmesi halinde geçerlidir ve akma iki tabakanın kesiştiği yüzeyde 
£ r=  e? gerçekleşir. Durum lll'de ise

V j(l) = =  1 (37)
a»

koşulu gerçekleşir ve bu durumda akma kirişin dış yüzeyinde ( r  =  1 ) gerçekleşir. Her üç durum 
için akma koşulları kullanılarak elastik limit akma momentlerini hesaplamak mümkün olabilir.

M‘r  =  ^  (38)

t f  *  = ^  (39)

t t ?  = S£» (40)

Buradaki 5t —5? aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

= -4 f f1£«*[2 (l -  e-*)»! +  2(1 +  ea)log(a)] +  S ^e3 - a 3)  (41)

+ [2c1 (1 +  5 j ) ( l  -  a3)  -  2a1 (S« -  2iî1)]log (c)]

S(, = 4ffL{aî  [2(1 -  er1)» !  +  4c1 log(fl)] + SA(c2 -  a 2)  (42)

Arştan ve Sülû
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+2e»[eî5,j  -  <ı*(2 -  2Rt  +  5j)])og (e-)}

5> =  4a1  [5-4 -  2(1 -  -  4e'î [54 + (2 * ı  +  St  +  54) 103(0)  -  252log(c-)] (43)

Bu üç durum göz önüne alındığında, denklem (36) ve (37)'deki Tresca akma koşullarının aynı 
anda gerçekleşmesi halinde oluşacak Durum IV kritik bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu 
koşulları sağlayacak olan ara yüz koordinata c^e fk adı verilmiştir. İki tabakalı kiriş için seçilen 
ara yüz koordinatı f  =  ew«& seçilir ise elastik limit akma momentine M* ulaşıldığı yüklemede 
plastik akma ara yüz koordinatında ( r =  c) ve kirişin dış yüzeyinde ( r =  1) aynı anda ortaya 
çıkar.

SAYISAL SONUÇLAR
Örnek sayısal çözüm için ilk olarak homojen malzeme davranışının elde edilmesi adına iki 

malzemenin Poisson oranı, elastisite modülü ve akma gerilmeleri birbirine eşitlenmiş 
(v,= v2=0.3, R3=1 ve R2= 1) ve c/a=1.275, b/a= 1.5 alınarak gerilmeler ve radyal yer değiştirme 
bileşeni M = M ,=  0J.Ö02?x İP"1 moment değeri için elde edilmiştir. Bu sonuçlar ile homojen 
malzeme için çözümün elde edildiği Kaynak [3]'deki sonuçlar Şekil 2'de karşılaştırmıştır. 
Şekilde görüldüğü üzere, sonuçlar birbiriyle tamamıyla uyumludur. Bu da, çözümümüzün 
doğruluğunu kanıtlar niteliktedir.

radyal koordinat (r/a)

Şekil 2. c/a=1.275'deki radyal kordinat değerlerinde gerilmelerin ve radyal yer değiştirmelerin gösterimi

Buradan sonraki örnek sayısal çözümler için Malzeme 1'in çelik, Malzeme 2'nin alüminyum 
olduğu varsayılmıştır. Malzemelerin mekanik özelliklerine bağlı olarak v2=0.3, v^=0.33, R,=0.35 
ve R2=0.2326'dır.

iki malzemenin ara yüz kesit koordinatının c/a= 1.015 olduğu kabul edilir ise akma kirişin ara 
yüz koordinatında ( r  = c) denklem (36)'deki koşul sağlanarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 
(Durum II) elastik limit moment değeri denklem (39) yardımıyla M  = = 0D0S002 hesaplanır.
Bu moment değerindeki gerilme ve radyal yer değiştirme bileşenleri dağılımı Şekil 3'de 
sunulmuştur.
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Arslan ve Sülü

1.0 1.1 12 1.3 14 1.5

radyal koordinat (r/a)

ŞEKİL 3. c/a-1.015 radyal kordinat değerlerinde gerilmelerin ve radyal yer değiştirmelerin gösterimi

Akmanın ara yüz koordinatında ve dış yüzeyde aynı anda gerçekleştiği Durum IV için 
denklem (36) ve (37) birlikte çözdürülür ve yukarıda tanımlanan mekanik özellikleri için 
ckTtttk = İ J »  ve A t f  = 0-005456 elde edilir. Bu değerler için gerilme ve radyal yer değiştirme 
bileşenleri dağılımı Şekil 4'de verilmiştir.

1.0 1.1 12 1.3 14 1.5

radyal koordinat(r/a)

ŞEKİL 4. Cımttk: ~  i*®2 radyal kordinat değerlerinde gerilmelerin ve radyal yer değiştirmelerin gösterimi

Durum IV'e örnek olması amacı ile c =  1.2 seçilmiş ve denklem (40) kullanılarak 
M}}1 =  0.006065 hesaplanmıştır. Bu değerler için oluşacak gerilmeler ve yer değiştirme 
bileşenleri Şekil 5'de gösterildiği gibidir.
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1.2

a» 1.0
E
TL 0.8

0.6
"255>* 0.4
<9

■s- 0.2
e
• 0.0>
5 -0.2

1 -04
09

-0.6

Çelik A lüm inyum

T  ^

S v ö j

—  " " "
u x 2 5 d 0  -

r  = r= c - l.Z

1.0 1.1 1.2 1.3

radyal koordin at (r/a)

1.4 1.5

ŞEKİL 5. e -  1.2 radyal kordinat değerlerinde gerilmelerin ve radyal yer değiştirmelerin gösterimi

Son olarak, ara yüz koordinatları farklı kompozit kirişler için hesaplanan elastik limit moment 
değerleri Şekil 6'de verilmiştir.

arayUzkoordinatı (c/a)

ŞEKİL 6. Ara yüz koordinatlarındaki elastik limit moment değerlerinin gösterimi

KAYNAKLAR

[1] Timoshenko S.P ve Goodier J.N., "Theory of Elasticity" McGraw-HİII Book Company-1970.
[2] Dadras P., "Plane strain elastic-plastic bending of a strain hardening curved beam" 

International Journal of Mechanical Sciences 43 39-56, 2001.
[3] Eraslan, A.N., Arslan E., "A concise analytical treatment of elastic-plastic bending of a strain

hardening curved beam" Zeitschrift für Angevvandte Mathematik und Mechanik (ZAMM) 88
(8) 600-616, 2008.

[4] Arslan E., Eraslan A N. "Analytical solution to the bending of a nonlinearly hardening wide 
curved bar" Açta Mechanica 210 71-84, 2010.

[5] Fraternali F., Bilotti G. "Nonlinear elastic stress analysis in curved composite beams" 
Computers and Structures 62 (5) 837-859, 1997.

[6] Roos R., Kress G., Ermanni P. "A post-processing method for interlaminar normal stresses 
in doubly curved laminates" Composite Structures 81 463-470, 2007.



M
XVII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 
5-9 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ

İKİ BOYUTLU KOM PLEKS KAFES (LATİS) İÇİNDE TEMEL SOLİTONLAR

Mahmut Bağcı*, İlkay Bakırtaş * Nalan Antar+
İTÜ, İstanbul İTÜ, İstanbul

ÖZET

Bu çalışmada, kompleks kafes yapıların (latlslerin) varlığında, lineer olmayan Schrödinger 
denkleminin çözümleri olan lokalize dalgaların (solitonların) birinci lineer olmayan bant yapıları ve 
lineer olmayan kararlılıkları (stabiliteleri) incelenmiştir. Çalışmada, periyodik (kristal) potansiyel, 
düzensizlik içeren potansiyel ve periyodik olmayan (yarı kristal) potansiyel içindeki solitonlar ayrı 
ayrı incelenmiştir. Özel olarak, Penrose-7 kafes yapısı içindeki temel solitonların birinci lineer 
olmayan bant yapıları ve lineer olmayan kararlılıkları incelenmiştir. Solitonların bant yapıları analitik 
yöntemler ve sayısal yaklaşımlarla ayrı ayrı incelenmiştir. Solitonların lineer olmayan kararlılıkları 
incelenirken çeşitli sayısal algoritmalar kullanılmış ve bulunan sonuçların Weinstein-Rose (WR) 
kararlılık kriterleri ile uyum içinde olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, potansiyel derinliği arttırılarak, 
kararlı olmayan soliton çözümlerinin kararlı hale getirilebileceği gösterilmiştir.

1.GİRİŞ

Fizik ve matematikte lineer olmayan dalgalar, optik, akışkanlar dinamiği veya plazma fiziği gibi 
alanlarda geniş olarak yer tutan önemli bir konudur. Lineer olmayan dalga problemlerinin çözümleri 
farklı özellikler taşır. Bu çözümler kararlı lokalize dalgalar (soliton) veya sönümlü dalgalar olabilir. 
Soliton dalgaları, aynı yönde veya farklı yönlerde çarpıştıktan sonra şekil değiştirmezler.

Sayısal yöntemlerden faydalanarak birçok dalga denkleminin soliton çözümlerinin olduğu 
kanıtlanmıştır. Bu dalga denklemlerine örnek olarak Korteweg-de Vries (KdV) denklemi veya bu 
çalışmada da model olarak kullanılan lineer olmayan Schrödinger (NLS) denklemi gösterilebilir.

Bu çalışmada, kompleks kafes yapıları (latis) içindeki lokalize dalgaların (solitonların) birinci lineer 
olmayan bant yapıları ve lineer olmayan kararlılıkları incelenecektir. Çalışmada, periyodik (kristal) 
potansiyel, düzensizlik (defect) içeren potansiyel ve periyodik olmayan (yarı kristal) potansiyel 
içindeki solitonlar ayrı ayrı ele alınacaktır. Kullanılacak potansiyellerle (latislerle) ilgili gerekli 
tanımları yapmak yerinde olacaktır.

1.1 Tanımlar

Katı haldeki bir element veya bileşiğin, molekül, atom veya iyon yığınları periyodik bir düzene ve 
çevrimsel (translational) simetriye sahipse, kristal yapıdadır denir. Yarı kristal yapılar ise periyodik 
değillerdir fakat rotasyonel simetrileri ve geometrik düzenleri vardır.

Kristalli katilarda atomların birbirlerine göre konumları tekrarlı bir düzen içerir. Atom merkezlerinin 
koordinatları uzayda işaretlendiğinde tekrarlanan nokta kümelerinden oluşan bir kafes yapısı elde 
edilir. Bu yapı kristal kafesi (latis) olarak adlandırılır.
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Şekil 1.1: Periyodik potansiyelin (latisin) (a) Üstten görünüşü, (b) Diyagonal kesiti.

Penrose Karoları, 1973 yılında ünlü İngiliz Fizikçi Sir Roger Penrose tarafından bulunmuştur. Bu 
karoların en önemli özelliği düzlemi sonsuza kadar kaplayabilmeleri fakat periyodik olarak 
kaplamalarının imkansız olmasıdır.

Kristal yapı içerisindeki atomların belirli bir noktada yığılmalarıyla düzensizlik içeren potansiyel 
(edge dislocation) elde edilir.

Şekil 1.2: Düzensizlik içeren potansiyelin (a) Üstten görünüşü, (b) Diyagonal kesiti.

1.2 Latis içinde Soliton lar

Latis içinde soliton dalga elde edebilmek için dalganın yayılma sabitinin veya özdeğerlerinin belirli 
aralıklarda olması gerekir, bu aralığa bant aralığı (band gap) denir. Periyodik yapılara düzensizlik 
(defect) eklendiğinde veya yarı kristal (quasicrystal) yapı içerisinde soliton çözüm elde edilmeye 
çalışıldığında, bant aralığında büyük değişiklikler olmaktadır [5, 6, 9, 14].

Latisin olmadığı ortamda soliton çözüm elde etmek çok zordur, elde edilen çözümlerde çok küçük 
pertürbasyonlarla çökerler [13].

1.3 Model

Bu çalışmada soliton çözümler elde etmek için kullanılacak fiziksel sistemin yönetici modeli, lineer 
olmayan ve bir dış potansiyel içeren NLS (Non-linear Schrödinger) denklemi olarak verilmiştir. Bu 
denklem

u - v u + \ u \ 2u.dU f  d2 d2
l ------ h  r--H----7T

dz dy /

şeklindedir.

Burada potansiyel (latis) yapısını ifade eden potansiyel,

F = F (cos2 X + cos2 Y)

şeklinde periyodik olarak alınmış, bu potansiyelin ayrılabilir tipte olmasından faydalanılarak, 
öncelikle NLS denklemi tek boyutlu Mathieu denklemine dönüştürülmüştür. Tek boyutlu Mathieu 
denklemi

( 1 )

(2)
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d U' 4 ^  -  V0 cos2 Xut ( X )  =  -//,« , İ X ) 
duX 2 0 (3 )

İle verilmektedir. Burada p, denklem sisteminin özdeğerlerini, V0 potansiyel derinliğini 
göstermektedir. Bir sonraki bölümde (3) denkleminin spektral yöntemler ve pertürbasyon 
yaklaşımıyla çözümü ele alınacaktır.

2. NLS DENKLEMİNİN LİNEER SPEKTRUMU

2.1 Mathieu Denkleminin Pertürbasyon Yöntemlerle Çözümü

Mathieu denkleminin pertürbasyon yöntemleriyle çözümü Grimshavv ([11]) tarafından detaylı olarak 
incelenmiştir. Pertürbasyon yöntemleri sonucunda elde edilen çözüm

* 4 ^  (4)

şeklindedir.

Bu sonuç, Musslimani ve Yang'ın ([8]) çalışmasıyla uyumludur.

2.2 Mathieu Denkleminin Spektral Yöntemlerle Çözümü

Mathieu denklemi, q reel değişken olmak üzere

-u  +2qcos(2x)u  = Au (5)

Şeklinde yazılabilir. (5) denkleminin özdeğerlerini spektral yöntemlerle bulmak için, denklem kesikli 
(discrete) hale getirilip ikinci dereceden Fourier matrisi elde edilir. Elde edilen matrisin özdeğerleri 
sayısal yöntemlerle bulunur [10], Bulunan özdeğerlere göre bant aralığı (band gap) elde edilir (bkz. 
Şekil 2.1 (a ) ). Bant aralığı temel soliton elde edilebilecek özdeğer aralığını ifade eder.

0095. Bağcı. Bakırlaş ve Antar

Şekil 2.1: V=V0(cos2X+ cos2Y) potansiyelinin (a) spektral yöntemlerle, (b) SR yöntemiyle elde edilen bant
aralıkları.

Spektral yöntemlerle elde edilen bant aralığının Musslimani ve Yang’ın çalışmasında ([8]) elde 
edilen bant aralığıyla uyum içinde olduğu görülür.

3. LATİS İÇİNDE SOLİTONLAR VE STABİLİTELERİ

3.1 Spektral Renormalizasyon (SR) Yöntemi

Bu çalışmada NLS denkleminin soliton çözümlerini elde etmek için Ablovvitz ve Musslimani’nin 
ortaya koyduğu SR yöntemi kullanılmıştır [7]. SR yönteminde NLS denklemi Fourier uzayında ele 
alınıp, lineer olmayan terime (|U|2U) göre bir yakınsama faktörü belirlenir [4]. Bu çalışmada 
yakınsama koşulu 10"10 olarak alınmıştır.

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi

135



SR yöntemi kullanılarak (2) denkleminde verilen potansiyelin varlığında NLS denkleminin lineer 
olmayan bant yapısı incelenmiştir. SR yöntemiyle elde edilen sonuçların, ikinci bölümde ele alınan 
pertürbasyon ve spektral yöntemin sonuçlarıyla uyumlu olduğu Şekil 3.1'den görülebilir.

SQ^-BSâ£kBakırtas ve Antar

Şekil 3.1: V=V0(cos2X+cos2Y) potansiyelinin SR yöntemiyle elde edilen bant aralığı.

3.2 Soliton Kuvveti ve Kararlılık Analizi

Lokalize dalgaların (solitonların) lineer olmayan kararlılığı incelenirken, ilk olarak soliton kuvvetiyle 
solitonun lineer olmayan kararlılığı arasındaki iliksiyi ortaya koyan Weinstein-Rose (WR) kararlılık 
kriterleri açıklanmıştır [12,13]. WR kararlılık kriterlerinin kullanılabilmesi için birinci lineer olmayan 
bant aralığındaki solitonların kuvvet-özdeğer grafiği çizilmiştir. Solitonun kararlı olabilmesi için 
soliton kuvvetinin (P), özdeğer (p) arttıkça azalması (eğimin negatif olması) ve soliton kuvvetinin 
kritik değer (Pc) olan 11.7 den küçük olması gerekir [2], Soliton kuvveti

co oo 2
P = \\\u {x ,y )\d xd y (6)

ile verilir. V=V0(cos2X+cos2Y) potansiyeli için kuvvet-özdeğer analizi Şekil 3.2’de yapılmıştır.

Şekil 3.2: V=V0(cos2X+cos2Y) Potansiyeli için V0=4 iken kuvvet-özdeğer grafiği.

Kuvvet-özdeğer analizi yapıldıktan sonra, NLS denklemindeki türevler (u,* ve Uyy) sonlu farklar 
yöntemiyle doğrudan çözülmüş ve solitonlar dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemiyle 
ilerletilerek soliton kararlılığının sayısal analizi yapılmıştır [2], Kayma (lokalize olmuş solitonun, 
ilerlerken farklı bir latis hücresine kayması) nedeniyle oluşan kararlılık bozulmalarını incelemek 
amacıyla, soliton ilerlerken ağırlık merkezinin (CM) yerindeki değişimler görüntülenmiştir. Son 
olarak, sayısal yöntemle elde edilen kararlılık analizlerinin WR kararlılık kriterlerine uygunluğu 
gösterilmiştir [4], Solitonun ağırlık merkezinin yeri

CM =7 îî(* + iy)\uf dxdy (7)
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ile verilir.

Örnek olarak şimdiye kadar ele aldığımız V=V0(cos2X+cos2Y) potansiyeli içindeki temel solitonun 
faz ve genliğine %1 gürültü eklendiğindeki kararlılığı Şekil 3.3’te incelenmiştir.

(a)V0=2 n=-1 (b) centers of mass

N

«r 3.2

1

p l \ H

0 5 10

(c)z=0

W i

—  <x> 

<Y>

(d)z=10

-5 0 5
x=y

Şekil 3.3: V=V0(cos2X+cos2Y) potansiyelinin lokal minimumunda V0=2, p=-1 iken elde edilen temel solitonun 
faz ve genliğine %1 gürültü eklenip yürütülmesi sonucundaki (a) En büyük genlik değeri A(z), (b) Solitonun 
ağırlık merkezinin yayılma uzaklığına göre değişimi, (c) Solitonun başlangıç konumundaki (z=0) diyagonal 
kesiti, (d) Solitonun ilerledikten sonraki (z=10) diyagonal kesiti.

Şekil 3.3'e göre V0=2 p=-1 iken V=V0(cos2X+cos2Y) potansiyelinin lokal minimumunda temel 
solitona %1 gürültü eklenip, potansiyel içinde ilerletildiğinde, maksimum genlik değeri ve solitonun 
ağırlık merkezinin yeri ihmal edilecek kadar küçük değişimler göstermektedir. Bu bilgilere göre 
temel solitonun kararlı kaldığı görülür.

4. DÜZENSİZ POTANSİYEL İÇİNDE SOLİTONLAR

4.1 Bant Yapısı

3 n
Düzensizlik içeren potansiyel, 6 [x ,y )  = —  - ta n  olmak üzere

V (x ,y )  =  ^ ^ 2 c o s ( k xx + 0 (x ,y ) )  + 2cos(kyy  + \y^ (8 )

şeklinde tanımlanır. Burada düzensizliği yaratan 0(x,y) faz fonksiyonudur. Düzensizlik içeren 
potansiyelin üstten görünüşü ve diyagonal kesiti Şekil 4.1’de gösterilmiştir.

Şekil 4.1: Düzensizlik içeren potansiyelin (a) Üstten görünüşü, (b) Diyagonal kesiti.

Önceki bölümde anlatılan SR metodu kullanılarak düzensizlik içeren potansiyel için elde edilen 
bant yapısı Şekil 4.2’de gösterilmiştir.

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



SBS5J3ağcı. Bakırtaş ve Antar

Şekil 4.2: Düzensizlik içeren potansiyelin birinci lineer olmayan bant aralığı.

Şekil 4.2'den görüldüğü gibi periyodik latis içinde düzensizlik yaratıldığında birinci lineer olmayan 
bant aralığı daralmaktadır.

4.2 Soliton Kuvveti ve Kararlılığı

Önceki bölümde anlatılan SR metodu kullanılarak, düzensizlik içeren potansiyel için elde edilen 
kuvvet -özdeğer grafiği Şekil 4.3’te gösterilmiştir.

Şekil 4.3: Düzensizlik içeren potansiyelin V0=12.5, kx=ky=2n iken kuvvet-özdeğer grafiği.

Şekil 4.3’ten görüldüğü gibi başlangıçta latisin maksimumuna odaklanan her soliton için gücün 
değeri kritik değer olan 11,7'den büyüktür. Yani maksimuma odaklanan solitonlar kararlı değildir. 
Latis minimumuna ve düzensizliğin başladığı noktaya ( potansiyel kafesinin merkezine) odaklanan 
solitonlar için güç kritik değerden küçüktür ve p’nün 0.95’ten küçük olduğu yerlerde eğim negatiftir. 
Dolayısıyla minimuma odaklanan ve özdeğeri 0.95’ten küçük olan solitonlar kararlı olabilir (bkz. 
Şekil 4.4).

(a)V0=12.5 n=-1

oc
35

(b) centers of mass

(d)z=10

x=y x=y

Şekil 4.4: Düzensizlik içeren potansiyelinin lokal minimumunda V0=12.5, p=-1 iken elde edilen temel 
solitonun faz ve genliğine %1 gürültü eklenip yürütülmesi sonucundaki (a) En büyük genlik değeri A(z), (b) 
Solitonun ağırlık merkezinin yayılma uzaklığına göre değişimi, (c) Solitonun başlangıç konumundaki (z=0) 
diyagonal kesiti, (d) Solitonun ilerledikten sonraki (z=10) diyagonal kesiti.
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Şekil 4.4’ten görüldüğü gibi maksimum genlik değeri ve solitonun ağırlık merkezinin yeri küçük 
değişimler göstermektedir. Bu bilgilere göre temel solitonun kararlı kaldığı görülür.

p değeri 0.95’ten büyük olduğunda veya soliton maksimuma odaklandığında kararlı 
kalmamaktadır. Maksimuma odaklanan ve p değeri 0.5 olan solitonun kararlı olmadığı Şekil 4.5’te 
gösterilmiştir.

(b) centers of mass

(c) z=0 (d )z=10

Şekil 4.5: Düzensizlik içeren potansiyelinin lokal maksimumunda V0=12.5, p=0.5 iken elde edilen temel 
solitonun faz ve genliğine gürültü eklenmeden yürütülmesi sonucundaki (a) En büyük genlik değeri A(z), (b) 
Solitonun ağırlık merkezinin yayılma uzaklığına göre değişimi, (c) Solitonun başlangıç konumundaki (z=0) 
diyagonal kesiti, (d) Solitonun ilerledikten sonraki (z=10) diyagonal kesiti.

Şekil 4.5'ten görüldüğü gibi solitonun faz ve genliğine gürültü eklenmemesine rağmen maksimum 
genlik değeri ve solitonun ağırlık merkezinin yeri büyük değişimler göstermektedir. Bu bilgilere 
göre temel solitonun kararlı kalmadığı görülür.

5. YARI KRİSTAL (PERİYODİK OLMAYAN) LATİS İÇİNDE SOLİTONLAR

Bu çalışmada yarı kristal potansiyeller, kx = ky = 2 t t  olmak üzere

İ J L
N 2

i(kxx+kyy\
(9)

şeklinde tanımlanır.

Yukarıdaki denklemde N=5 olarak alınırsa Penrose-5, N=7 olarak alınırsa Penrose-7 latisi elde 
edilir. Penrose-5 ve Penrose-7 latislerinin üstten görünüşleri Şekil 5.1'de gösterilmiştir.

N=5 N=7

Şekil 5.1: (a) Penrose-5 latisinin üstten görünüşü, (b) Penrose-7 latisinin üstten görünüşü. 

Penrose-5 ve Penrose-7 latislerinin tek maksimumları ve çok sayıda lokal minimumları vardır.

(a)V0=12.5 (1=0.5
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5.1 Penrose-5 ve Penrose-7 Latislerinin Bant Yapıları

SR metodu kullanılarak Penrose-5 ve Penrose-7 potansiyelleri için elde edilen bant aralıkları Şekil 
5.2’de gösterilmiştir.
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Şekil 5.2: Penrose-5 ve Penrose-7 latislerinin birinci lineer olmayan bant aralıkları. 

Penrose-5’in birinci bant aralığı Penrose-7’nin birinci bant aralığından daha geniştir.

5.1 Penrose-5 ve Penrose-7 Latislerinin Soliton Kuvvetleri

SR metodu kullanılarak, Penrose-5 ve Penrose-7 potansiyelleri için elde edilen kuvvet-özdeğer 
grafiği Şekil 5.3’te gösterilmiştir.

p

Şekil 5.3: Penrose-5 ve Penrose-7 latislerinin V„=12.5 iken kuvvet -  özdeğer grafiği.

Penrose-5 ve Penrose-7 latislerinin kuvvet özdeğer grafikleri ve bant yapıları çok benzerdir. 
Penrose-5 latisinde eğiminin negatif ve kuvvetin kritik değer 11.7'den küçük olduğu bölge Penrose- 
7'den daha geniştir. Dolayısıyla Penrose-5’te kararlı soliton elde edilebilecek aralık daha geniştir. 
Penrose-5 ile ilgili kararlılık analizleri Ablovvitz ve diğerleri tarafından detaylı olarak incelenmiştir [3],

5.2 Penrose-7 Latis Somonlarının Kararlılıkları

Penrose-7 solitonlarının lineer olmayan kararlılığı, solitonun latisin maksimumum veya 
minimumunda elde edilme durumuna göre iki farklı halde incelenmiştir. WR kararlılık kriterlerini 
kullanabilmek için Penrose-7 potansiyeli kullanıldığında elde edilen birinci lineer olmayan bant 
içerisindeki solitonlarının kuvvet-özdeğer grafiği çizilmiştir. Penrose-7 solitonlarının lineer olmayan 
kararlılık analizi üçüncü bölümde verilen sayısal yöntemle incelenmiş ve bu kararlılık analizinin WR 
kararlılık kriterlerine uygunluğu gösterilmiştir.
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Penrose-7 latisinde V0=12.5, p=-1 için minimuma odaklanan solitonun kararlılığı Şekil 5.4’te 
incelenmiştir.
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(a)V0=12.5 n—1 (b) centers of mass
44
4.2

n "
< 4

/i A M 3\ \ 2.8

/  V V ' 2 6
-------- <x>

<y>/ V - --

( C ) 2 = 0 (d)z=10

£0
Oc

x=y x-y
Şekil 5.4: Penrose-7 latisinin lokal minimumunda V0=12.5, p=-1 iken elde edilen temel solitonun faz ve 
genliğine %1 gürültü eklenip yürütülmesi sonucundaki (a) En büyük genlik değeri A(z), (b) Solitonun ağırlık 
merkezinin yayılma uzaklığına göre değişimi, (c) Solitonun başlangıç konumundaki (z=0) diyagonal kesiti, (d) 
Solitonun ilerledikten sonraki (z=10) diyagonal kesiti.

Şekil 5.4’ten görüldüğü gibi maksimum genlik değeri ve solitonun ağırlık merkezinin yeri küçük 
değişimler göstermektedir. Bu bilgilere göre temel solitonun kararlı kaldığı görülür.

Penrose-7 latisinde V0=12.5, p=0.5 için minimuma odaklanan solitonun kararlılığı Şekil 5.5'te 
incelenmiştir. p=0.5 değeri için kuvvet-özdeğer grafiğinde eğim pozitiftir, incelenen solitonun 
kararsız olması beklenir.

(a)V0=12.5 jı=0.5 (b) centers of mass

(1) 10 ÇO 
O c
o* 5 
o

o
x=y

------- <x>
<y>

0 5 10

(d)z=10

İMHUü m I
-5 0 5

x=y

Şekil 5.5: Penrose-7 latisinin lokal minimumunda V0=12.5, g=0.5 iken elde edilen temel solitonun faz ve 
genliğine gürültü eklenmeden yürütülmesi sonucundaki (a) En büyük genlik değeri A(z), (b) Solitonun ağırlık 
merkezinin yayılma uzaklığına göre değişimi, (c) Solitonun başlangıç konumundaki (z=0) diyagonal kesiti, (d) 
Solitonun ilerledikten sonraki (z=10) diyagonal kesiti.

Şekil 5.5’ten görüldüğü gibi solitonun faz ve genliğine gürültü eklenmemesine rağmen maksimum 
genlik değeri büyük değişimler göstermektedir. Bu bilgilere göre temel solitonun kararlı kalmadığı 
görülür.
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Musslimani ve Yang’ın çalışmasına göre potansiyel derinliği (V0) arttırılarak kararsız olan soliton 
kararlı hale getirilebilir [8], Şekil 5.5’te incelen soliton için V0=35 alındığında soliton kararlı hale 
gelmektedir [1], Benzer şekilde potansiyel derinliğinin sıfır olması durumunda kararlı soliton elde 
etmek mümkün değildir.

6. SONUÇ

Bu çalışmada, kompleks kafes yapıları (latis) içindeki lokalize dalgaların (solitonların) birinci lineer 
olmayan bant yapıları ve lineer olmayan kararlılıkları (stabiliteleri) incelenmiştir. Çalışmada, 
periyodik (kristal) potansiyel, düzensizlik (defect) içeren potansiyel ve periyodik olmayan (yarı 
kristal) potansiyel içindeki solitonlar ayrı ayrı incelenmiştir. Potansiyellerin bant yapıları analitik ve 
sayısal yaklaşımlarla incelenmiştir. Solitonların kararlılıkları incelenirken çeşitli sayısal algoritmalar 
kullanılmış ve bulunan sonuçların Weinstein-Rose (WR) kararlılık kriterlerine uygunluğu 
gösterilmiştir.

Potansiyel içerisinde düzensizlik yaratıldığında birinci lineer olmayan bant yapısının daraldığı, yani 
kararlı soliton elde edilebilecek aralığın daraldığı görülmüştür.

Penrose-5 ve Penrose-7 solitonlarının mod profilleri, kuvvet-özdeğer grafikleri ve bant yapıları 
karşılaştırılarak çok benzer özelliklere sahip oldukları görülmüştür. Penrose-7 solitonlarının, lokal 
minimuma odaklanan ve WR kararlılık kriterlerine uyan temel solitonlarının kararlı olabileceği 
gösterilmiştir.

Potansiyelin olmadığı ortamda soliton elde etmenin mümkün olmadığı ve potansiyel derinliği (V0) 
arttırılarak kararsız solitonun kararlı hale getirilebileceği örneklerle gösterilmiştir.
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YAPILARIN DEPREME TEPKİSİNİN  
ZEMİN YER DEĞİŞTİRMESİNE BAĞLI OLARAK  

ZAMAN TANIM ALANINDA HESABI

İbrahim BAK.IRTAŞ 1 
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

ÖZET

Yığışık kütleli ve eğilme yayı ile zemine bağlı yapının, cisim ve zemin başlangıç koşullarını 
(başlangıç yerdeğiştirmeleri ve başlangıç hızları) birlikte içeren, toplam ivme ve sözde-ivme 
formülleri, Laplace dönüşümü yöntemiyle bulunmuştur. Yapıların depreme tepkisinin hesabında 
kullanılmakta olan Duhamel tümlevinin çok hızlı salınımlı zemin ivme fonksiyonunu çarpan olarak 
içermesine karşılık, oluşturulan “toplam ivme” ve “sözde-ivme” formüllerinin tümlevlerinin yavaş 
salınımlı zemin yerdeğiştirme fonksiyonunu çarpan olarak içermesi önemli hesap kolaylığı 
sağlayacaktır.

GİRİŞ
Yapı temellerine etkiyen deprem dalgaları, esnek yapı elemanlarında yerdeğiştirmeler 

(öteleme ve dönmeler) oluşturur. Boyutlandırma yapacak yapı mühendisi, deprem dalgaları 
çözümlemesi ile uğraşmak yerine, yapı elemanlarının bağıl yer değiştirmeleri ve bunların 
oluşturduğu gerilmeler ile hesap yapar.

Yapı temellerinin oturduğu zeminde oluşan deprem dalgası titreşimlerinin yapıda oluşturduğu 
bağıl yerdeğiştirmelerin hesabında, zemin titreşiminin ivme fonksiyonu ile hesap yapmak eskiden 
beri gelenekselleşmiştir [10],

Zemin ve yapı yatay devinimlerinin tek boyutlu türevli denklemi,

olmak üzere,

u(t) = Yapının bağıl yatay öteleme yer değiştirmesi,
u g(t) = Yapı temeli zemininin yatay öteleme yer değiştirmesi,
con =Yapımn doğal dairesel frekansı,
Ç = Yapı sönüm katsayısı,
t = Zaman değişkeni

d 2u du 2 d 2u
— t  + 2C<o„ —  + <o„u=------ f -  (1)
d t2 " dt " d t1

biçiminde yazılır. Sabit katsayılı olan (1) denkleminin uh(t) ikinci yansız çözümü (türdeş çözümü), iki tümlev 
(Ing.: Integrand) katsayısına bağlı olarak kolayca bulunur. İkinci yanın çözüme katılımı olan up(t) özel 
çözümü ise, türdeş çözümden Lagrange'ın “katsayıların değişimi yöntemiyle’’ ya da ikinci yanın yerine

1 Prof. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta:ibakirtas48@gmail.com
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konulan S ( t - r )  Dirac delta fonksiyonu için “temel çözümden” (Green fonksiyonu) bulunmaktadır [2], Her 
iki up(t) özel çözüm de 0<t<t aralığında bir tümlev(lng.:lntegral) biçimindedir. Bu tümleve “Duhamel tümlevi” 
denilir. Duhamel tümlevi yapının ve zeminin başlangıç koşullarını (başlangıç yerdeğiştirmeleri ve başlangıç
hızları) içermez; (1) denkleminin özel çözümü özelliğindedir. Ayrıca Duhamel tümlevi, d 2ug / d t2 zemin 
devinimin ivme fonksiyonunu tümlevlenen (Ing.: Integrand) çarpanı olarak içermektedir. Depreme 
dalgalarının zemin ivmesi kaydından hesaplar yapma zorunluluğu vardır. Yapının başlangıç koşullarını 
(başlangıç yerdeğiştirmesi ve başlangıç hızı) hesaba katan daha genel birtüm lev literatürde vardır
[3]. Bu çalışmada Laplace dönüşümü yöntemi kullanılarak, yapının u(t) bağıl yer değiştirmesinin ve 
(t) ug zeminin yerdeğiştirmesinin başlangıç koşullarını birlikte hesaba katan ve ug(t) ile dug(t)/dt ye 
bağlı olan çözüm verilmiştir.

IMPERIOL VflLlEY EfiRTHOURKE MBY 16. 1940 - 2037 PST

Şek.1 .El Centro depreminin ivme, hız ve yerdeğiştirme kayıtları (18/05/1940) (Kaynak [9] dan).

Konuya ilişkin yerli ve yabancı literatür epeyce geniş olup yukarıda sözü edilen kavram ve
bilgiler bu yapıtlarda görülebilir [1 ]..... [6],[9]. Tümlevleneninin bir çarpanı d 2ug /d t2 olan Duhamel

tümlevinin sayısal hesabına ilişkin ayrıntılı açıklamalar [7] de verilmiştir. Bu kaynaktan görüleceği 
üzere, Duhamel tümleviyle hesap yapmanın zorlukları fazladır. Çok hızlı salınan d 2ug / dt2 zemin

ivme fonksiyonunu “deprem ivme-ölçeriyle” belirlemek yerine, oldukça yavaş salınan ug(t) zemin 
yerdeğiştirme fonksiyonunu “deprem yerdeğiştirme-ölçeri” ile belirlemek büyük hesap kolaylığı 
sağlayacaktır (Şek.2.). ug(t) nin çizgesi yaklaşık olarak analitik fonksiyona dönüştürülüp du(t)/dt nin 
yaklaşık eğrisi yaklaşık olarak belirlenebilir.

Şek.2. Deprem Yerdeğiştirme-ölçeri modeli (Kaynak [8] den). Aracın peryodu zemininkinden daha 
büyük olacak biçimde tasarımlanır ve araç salınımını daha yavaşlatarak düzgün çizge elde edilmesi için 
ayrıca sönümleyici eklenir.
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Öte yandan yapı zeminine ulaşan deprem dalgalarının t0=0+ başlangıç anında u(0*) başlangıç 
yerdeğiştirmesinin ve du(0+)/dt başlangıç hızının hesaba katılması uygun olacaktır. Şek.1. den 
görüleceği üzere, zeminin başlangıç yer değiştirmesi ve başlangıç hızı sıfırdan farklıdır.

Verilen çözüm, n sayıda serbestlikli yapıların deprem tepkisi hesabına genelleştirilebilir.
Verilen çözümün, iki serbestlik dereceli ve bu serbestliklerin başlangıç koşullarını içeren (başlangıç 
yerdeğiştirmeleri ve başlangıç hızları) fizik ya da mühendislik problemi (yığışık bir kütlenin eğilme 
yayı ile bağlı olduğu makine temeli v.b.) modellemesine karşılık olduğu düşünülebilir.

PROBLEMİN FORMÜLÜNÜN BULUNMASI

m kütleli, k yay sabitli, c sönüm sabitli, ug(t) zemin yerdeğiştirmeli, u(t) yapı bağıl yerdeğiştirmeli 
ve m kütlesinin mutlak yatay yer değiştirmesi u,(t)= ug(t)+ u(t) olan yapı modeli için formül 
çıkarılmıştır (Şek. 3,a,b).

HAKIRTAS____________________________

(a) (b)
Şek. 3. Zeminin ug(t) yatay yerdeğiştirme deviniminin yatay tek serbestlikli yapılarda oluşturduğu u(t) bağıl 

yerdeğiştirmeler. (a): Rijid plaklı çerçeve modeli, (b): Ucunda yığışık kütleli kolon modeli

Seçilen dinamik modellerin serbest cisim çizgeleri Şek 4.a,b’ de gösterilmiştir. Bu çizgelerde,

k =kı+k2 yay katsayısı,
Fs = k.u(t) yay kuvveti,
Fc =c.du/dt sönüm kuvveti 
Fd,ş(t) =Dış kuvvet,
Fe =m.d2ut/dt2 eylemsizlik kuvveti, 

olmak üzere, Nevvton’un 2. devinim yasası uyarınca,

du d {u +u)
- k u - c —  = m -f -   + Fdlş(t)

dt dt2
(2)

bağıntısı yazılır. FdıŞ(t)=0 seçer ve d m  = 2Çmn , k /  m = co2 gösterimlerini kullanırsak (2) 

denkleminden (1) denklemini elde ederiz. Fiziksel nedenlerle a>n > 0 ve 0 < Ç < 1 dir.
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| \ \ \ ^

k.u(t)

m t^u+u,)/^2]

T * T T
Fd„ c[ı/u(t)/<A]

ırKt/ııf i / t)  nı(./'l u+u,) (/l !

►FJt)

c[ı/u(lV</t]
(a)

kju(t) ku(t)
(b)

Şek.4. Çerçeve ve kolon modellerinin serbest cisim çizgeleri. (a): Rijid plaklı yapı modeli.
(b):Ucunda yığışık kütleli kolon modeli

Bir f(t) fonksiyonunun “s" değişkenine göre F(s) Laplace dönüşmüşü,” t” değişkenine göre 1. ve
2. mertebe türevlerinin Laplace dönüşmüşleri ve ters Laplece dönüşmüşü formülleri, sırasıyla, 
aşağıda verilmiştir:

L [ f ( t ) - s ]  = F{ s )  =  ^  f ( t ) e - s,d t ,

df_
d t "

t i
dt2

= s F ( s ) - f (  (T),

',s = s2F(s ) - snO+)-,+,  d jW )
dt

L" [ m , t ] = m ~ r y ( s ) e” ds
1 2 rrı

(3.a,b,c,d)

(3.a,b,c,d) bağıntılarından yaralanarak, problemin (1) ile verilen 2. mertebeden türevli 
denklemine Laplace dönüşümü uygulayalım:

d 2u du 2 r-1
j î t 2+ ~dt+(0"U’t

u = L
d t2 ’

(V)~\+[2Ç(onsU (s)-2Ç (onu(V)_ + co]U(s)

(4)

= - s 2u g (5)+sug (o*)+üs (tr)

(5) dönüşmüşler denkleminden U(s) yerdeğiştirme dönüşmüşü çekilip düzenlenerek:

s , l

(5)

U(s) = 7+a>: UAs)
S1 + 2Ça>ns + 0)2„ ” s2 + 2Çcı)ns + m,

+[ut (0+) + M(0+)] (-r--.̂ 5 ) + [tig (0+)+ü(0+) + (2 Ço. )u( 0+ )] ( 1

s2 + 2Çcons + co]
) (6)

s1+2 Çû)ns + û)n 

(6) Laplace dönüşmüşlerinin kutup noktaları(Şek.5.):

A(j) = s2 + (2Çcol)s + coî =0 ->s,2 = ~Ç(0„ + , i = yf-İ , s1 = sl (7)

146
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



BAKIRTAŞ

lmv

-R

Tes  lim  [ F(s).es'ds —> O

Sı ve s2 : F(s) nin kutup noktaları

Şek.5. U(s) Laplace dönüşmüşünün s-düzleminde kutup noktaları ve kutup noktalarını içeren Bromvvich
çizgisi.

L* çizgisi, kutup noktalarını solunda bırakmak üzere, s-düzleminin orijininden geçtiğinden, 
tümlev sınırları o lan^ + fooda y  =  0 dır.

Şek.5. de verilen Ü  + C* kapalı eğrisi için rezidü teoremi:

2. Jordan yardımcı teoremi uyarınca C*R eğrisi üzerindeki tümlev, lim s ->  oo için sıfıra 
gittiğinden, (8) den:

(6) denkleminde anlatımı verilen U(s) Laplace dönüşmüşünü (9) bağıntısında yerine koyarak 
terimlerinin ters Laplace dönüşmüşlerini bulacağız. (6) nin sağ yanının birinci teriminde çarpan 
olarak bulunan U g(s) zemin yerdeğiştirme titreşimlerinin Laplace dönüşmüşü, her deprem için

farklı olup önceden bilinmediğinden, katlama (Ing.: Convolution) teoreminden yararlanılarak t 
zaman parametresine bağlı bir tümlev anlatımı ile verilecektir.

Katlama teoremi:

F(s) Laplace dönüşmüşü F,(s) ve F2(s) çarpanlarından oluşsun. F^s) ve F2(s) nin ters 
Laplace dönüşmüşleri, sırasıyla fı(t) ve f2 (t) olsun. F(s)= Fı(s). F2(s) nin t zaman parametresine 
bağlı tümlev biçiminde ters Laplace dönüşmüşü:

V*=2 J
(8 )

L '  [ t /  (.s);r] = u(t) = j L  Jt<+̂  _^C/(j).e'’ . ^  = ^  Re.v[(7 ( i) ;« 4]
A:=l

(9)

t

/(O = L  ' [F(5);r] = J(r - r)/2(r)tfr ( 10)
0

(6) nin ikinci yanının birinci teriminin birinci çarpanı

(/,(5) = - l  + (2 < X ) ( 11)

ve ikinci
U 2(s) = U g(s) (12 )

olmak üzere, katlama teoremini uygulamak amacıyla t/,(s ) ve U 2(s) nin ters Laplace 
dönüşmüşlerini bulacağız.
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L  1 [ - l ; f ]  = S(t* ) , burada S (t) Dirac delta fonksiyonudur. 

1

s  +  2Çcons  +  con
J - ( 5 ,e ¥  - s 2ev )

1
f 2 cos(&ın.y j\ -Ç 2 .t) -  Ç.s i n ( r u „ )

(13)

(14)

1

s +24®„s + ft»„
-(ev - e v )

»»a/ H T 7
(15)

(10) ve (13) ten yararlanılarak:

t

L ' [ ( - l ) . t / g(s ) ; /]  = - J ö (t -  T).ug(r).dT  = - Ug(t) (16)
0

(6) Laplace dönüşmüşünün ters Laplace dönüşmüşü, (14),(15),(16) ters Lapce dönüşmüşleri 
kullanılarak aşağıdaki biçimde bulunmuştur:

u(t) = - u g (t) + [a>n. J d Ç Î ( t _ r ) ] .Ug (z ).d r

+ j ^ - ç 2 \ e<a' u~T>' ^

+ [M(0t ) + «s(0 t ) ] . - J = = = . | A/ r ^ 7 .cos [con -  C1 .t J -  ç. sin [» „  .sj\ -  C  ■ - f]|

+ [« (0 t ) + «g(0 - )+ (2 ^ „ ) . t< (0 - ) ] ,— i * "  . s i n L . y r ^ i l  (17)
(on.s j\ -Ç 2 L J

Sönümün olmadığı Ç =  0 durumunda (17) bağıntısı oldukça yalın bir biçim alır:
t

«W  = -u g (0  + 0)n .J sin [(0„ ( t  -  T)].Ug (T).d T 
o

+ [u(0*) + ue(0+)].cos(6V) + r îi(0+) + ü (0+) l .— .sin(®„f) (18)

m kütleli sistemin eylemsizlik momentinin hesabı için u(t) nin t zamanına göre türevine 
gereksinme vardır. (17) de üst sınırı t olan tümlevlerin türevlenmesi için Leibniz formülünden 
yararlanılmıştır:
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(19) dan yararlanılarak (17) nin zamana göre türevi aşağıdaki biçimde bulunmuştur.

û (t)  =  - u g (t) + ru„2.| j-̂jL̂.sin ̂û)nyj\ -  Ç 1 .(t - r)J + cos ĵû>„ yj\ -  C '

+<o2n.fe~(0," '. \  2'‘’ f L - lÇ — .s in \û ) „ ^ \~ Ç 2. ( t-r)l—,4~ ̂cosl"a>„^[î~^F ~r)]iMg(r>-fl'r
i  1 V 1- ^ 2 L J v 1- ^ 2 L >

+2 Çcon

+û>„[tt(0+)+M g(0+)].e -w . | - 2 < ' . c o s ^ „ V l - ^ 27 ] +  ( j ^ —

+ [» (0 +) + »g(0*) +  2 ^ ( 0 +)].e~w . | c o s ^ „ V 1- ^ 2 • < ] - ^
(20)

DEPREM EYLEMSİZLİK KUVVETİ VE ETKİN DEPREM KUVVETİ

Yapının oturduğu zemine gelen deprem titreşimleri, u(t) yapı bağıl yerdeğiştirmesine ve u( /)  
yapı bağıl yerdeğiştirme hızına bağlı olarak , yapının m kütlesine etkiyen toplam ivmeyi oluşturur:

n ' ( t \ - d \  ^ [ “ ( O + « ,(/)]
( ) ~ 1 F  = ---------- 1 ? -------

= -co]u(Tn,Ç ,t)-2 Ç (onüg( l \ ,Ç , t )  (21)

(21) deki toplam ivme, (17) ile verilmiş u(t) bağıl yerdeğiştirmesine, (20) ile verilmiş û(t) bağıl 

hızına, yapının özelliklerini temsil eden Tn doğal peryodu ile Ç sönüm oranına ve t zaman 
değişkenine bağlıdır. a'(t) toplam ivmesini mutlak değerce en büvük yapacak U  zamanı. (21) 
bağıntısından, u(t) ve û (t) analitik olarak belli ise bilinem maksimum hesabı yöntemiyle, belli 

değilse ardışık sayısal hesap denemeleri ile bulunur.

Depreme karşı tepki niceliklerinden herhangi biri r(t) olmak üzere, r(t) nin maksimum olduğu 
m zaman|ndaki mutlak değeri, “r(t) tepki yayılgısı” (Ing.: r(t) responce spectrum) diye adlandırılır:

^  = m a x \r ( t) \= \r { tmJ n,Ç)\ (22)

a '(t)  toplam ivmesinin en büyük mutlak değerine “İvme tepki yayılgısı" denir (Ing.: 

Acceleration response spectrum):

S>. =\»{T'>Ç,tm)+ ü t {T „Ç ,tm)\

= \a>XTn ,Ç , tJ  + 2Çojnüg (Tm,Ç, tm )| (23)

Ç, sönümünün yeterli ölçüde küçük olduğu yapılarda (Hesapla doğrulanm alıdır), (23) 
bağıntısının ikinci terimi yaklaşık olarak sıfıra eşit sayılarak, “İvme tepki yayılgısı" yerine, “Sözde- 
ıvme tepki yayılgısı" (Ing.: Pseudo-acceleration response spectrum) ile hesap yapılır:

SA L ,Ç )= \< o îu (T n, Ç , t j \  (24)

m kütleli yapıya uygulanan “Deprem eylemsizlik kuvveti"

F e = m .  S'a = m\co2nu(Tn ,Ç ,tm) +  2Çconug(Tn, Ç ,tm )| (25)
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ve “Etkin deprem kuvveti “(Ing.: Effective earthquake force) ya da “Eşdeğer statik kuvvet”

Fs=m.Sa = m\a)lu(Tn,Ç ,tm)\ = mû)2n.\u(Tn,Ç ,tm)\ (26)

formülleri ile hesaplanmaktadır . Fe etkin deprem kuvveti, Fs den farklı olup Ç sönüm oranının çok 
küçük değerleri için “yaklaşık deprem eylemsizlik kuvveti” diye nitelenebilir.

Yapının “esneklik kuvveti” (Ing.: Elastic force), u(t) bağıl yerdeğiştirmesi ile k esnemezlik (Ing.: 
Rigidity) katsayısının çarpımına eşittir:

f s(t) = k.u(t) = (m.(02n) .u(t) (27)

u(t) nin “Sd yerdeğiştirme tepki yayılgısı”:

Sd= m p |ıı(0 | =  |«(fm, r „ ,O | (28)

oluP fA O  esneklik kuvvetinin tepki yayılgısı etkin deprem kuvvetine eşittir:

Fs= m ax|/J(f)| =m. a>2 Sd

(29)

Ç, sönüm oranın çok küçük olduğu durumlarda, J l - ç 2 »1 ve cod = ç2.(On ~ mn yaklaşık
değerleri, (17) de yerine konularak bulunacak daha yalın bir formülle (28) hesaplanabilir

Etkin deprem kuvvetinin uygulamada kullanılan C dönüştürme katsayılı biçimi:

w  ç
Fs = m.Sa = — ,Sa = ( % f F  = C.W , (30)

8 8

burada g=Yerçekimi ivmesi, W=Yapının ağırlığı ve C=W ağırlığını yatay deprem kuvvetine 
dönüştüren boyutsuz katsayıdır.

h yapı yüksekliği olmak üzere, yapı boyutlandırmasında kullanılan taban kesme kuvvetinin ve 
taban momentinin en büyük mutlak değerleri, sırasıyla, aşağıdaki bağıntılarla verilir:

K ( 0  = Fs(tm,T „X ) .
M b(tm) =  h.Ft (tm,Tn, 0  (3 1 a ’b)

SONUÇLAR

Yapıların depreme tepkilerinin hesabında geleneksel olarak kullanılmakta olan Duhamel 
tümlevi, “yapı zeminin ivme fonksiyonunu” tümlevlenen (Ing.: Integrand) çarpanı olarak içerir. Çok 
hızlı salınımlı olan zemin ivme fonksiyonunu, yaklaşık olarak analitik biçimde ya da sayısal hesaba 
uygun çizge biçiminde oluşturmak oldukça çetindir. Dolayısıyla Duhamel tümlevinin hesabında 
önemli zorlukla karşılaşılmaktadır. Ayrıca Duhamel tümlevi ile yapılan “sözde-ivme" hesabında, 
zeminin ve yapının devinimlerinin başlangıç koşulları hesaba katılamayıp sıfır alınmaktadır.

Bu çalışmada verilen toplam ivme hesabında, oldukça yavaş salınımlı ve düzgünce olan zemin 
yerdeğiştirme fonksiyonu ile işlem sonuçlarına katkısı çok az olan zemin hız fonksiyonu hesaba 
girmektedir. Sözde-ivme hesabında ise yalnızca zemin yerdeğiştirme fonksiyonunun hesaba 
girmesi büyük hesap kolaylığı sağlar.

Araştırabildiğimiz kadarıyla, yapıların depreme karşı tepkilerinin hesabında zemin deviniminin 
başlangıç koşulları ( başlangıç yerdeğiştirmesi ve başlangıç hızı) hesaba katılmamaktadır. Yapı

BAKIRTAS____________
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zeminine ulaşan deprem dalgalarının zeminde başlangıç yerdeğiştirmesi ve başlangıç hızı 
(momentumu) oluşturacağı açıktır. Bu çalışmada verilen formüllerde yapının ve zeminin 
devinimlerinin başlangıç koşulları birlikte hesaba katılmıştır.

Çalışmamızda verilen formül ile hesap yapmak için, deprem kayıtları ya da deneysel kayıtlar, 
“deprem ivme-ölçeri” (Ing.: Acceleration seismograph) yerine, “deprem yerdeğiştirme-ölçeri" 
(lng.:displacement seismograph) ile yapılacaktır. Zemin salınımlarının yerdeğiştirme çizgesini 
oluşturmak, ivme çizgesini oluşturmaktan oldukça kolaydır.

Tek yatay serbestlik dereceli yapı için oluşturduğumuz formül, bilinen matris özdeğer ve 
özvektör hesabı kullanılarak, n-serbestlikli yapı sistemine genelleştirilebilir
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TERAS ÇATI DÖŞEMELERİNDE BETON, DUVAR, YALITIM MALZEMESİ ISIL 
İLETKENLİKLERİNİN DEĞİŞİMİNİN ISI KÖPRÜSÜ DAVRANIŞINA ETKİSİ
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ÖZET

Bu çalışmada, betonarme iskelet taşıyıcı sistemin kullanıldığı binaların teras katlarında duvar- 
döşeme-kiriş birleşimlerinin oluşturduğu ısı köprülerinin davranışı, betonun, duvarın ve yalıtım 
malzemesinin ısıl iletkenliği katsayısı olan X değerleri değiştirilerek, incelenmiştir. Bu amaçla 
sonlu elemanlar metodunu kullanan, OuickField 5.1 programında duvar-kiriş-döşeme 
birleşimlerinde sıcaklık ve ısı akışı dağılımları, değişik yalıtım durumlarında, birinci derece gün 
bölgesi için sıvalı durum göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları 
ile, teras katlarda, betonun, duvarın ve yalıtımın ısıl iletkenlik değerlerindeki değişimin ısı 
köprülerinde gösterdiği davranışların iki boyutlu halde nasıl değiştiği görülmektedir

E F F E C T S  O F  T H E R M A L  C O N D U C T İ V İ T İ E S  C H A N G E S  T O  T H E R M A L  B R İD G E  
B E H A V İ O U R  İN C O N C R E T E ,  W A L L S ,  İ N S U L A T İ O N  M A T E R I A L S  A T  R O O F  T E R R A C E

ABSTRACT

İn this study, the structural system o f reinforced concrete skeleton using terrace floors wall-floor- 
beam combinations and the heat produced by the behavior o f bridges, concrete, wall insulation 
and thermal conductivity coefficient o f the values are examined. To this end using the finite 
element method OuickField 5.1 program wall-beam-floor combinations o f temperature and heat 
flux distributions, cases o f different insulation, calculations were made by taking first-degree 
days for the region by taking piastered into consideration. With the results o f this study, terrace 
floors, concrete, wall insulation and thermal conductivity values o f the behaviors and the change 
of thermal bridges two-dimensional case is shown.

* Adem Bakış, adembakis76@hotmail.com 
+Güler Gaygusuzoğlu, ggaygusuzoglu@nku.edu.tr
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GİRİŞ

Yapılarda ortalama ısı geçirgenliğinden daha yüksek ısı geçirgenliğine ve sınırlı alana sahip 
bölgelere ısı köprüsü adı verilmektedir. Isı köprülerinin önemi, bu bölgelerde meydana gelen 
fazladan ısı kayıplarıdır. Bu kayıpların sebebi ise, elemanın geometrisi olabileceği gibi, çoğunlukla 
farklı ısıl iletkenliğe sahip malzemelerin birlikte kullanılmasıdır. Bu açıdan, ülkemizde büyük bir 
kullanım payına sahip olan betonarme elemanlar etkin birer ısı köprüsü oluşturmaktadır. Isı 
köprülerindeki fazladan ısı kayıplarının diğer sebebi, bu bölgelerde farklı ısıl iletkenlikler sebebiyle 
oluşan kesite paralel yöndeki farklı sıcaklıkların etkisinde meydana gelen iki boyutlu ısı iletimidir.

Binalarda ısı kayıplarının hesaplanmasında gerçek değer ile hesaplanan değer arasında 
tutarsızlıklar söz konusu olmaktadır. Hesaplamaların istenilen faydayı sağlayabilmesi için gerçek 
durumu yeterli doğrulukla ifade eden yaklaşımların kullanılması gerekir [5], Bu konuda yapılan 
ulusal ve uluslararası çalışmalar, bu hesapların yeterli doğrulukla yapılabilmesi için ısı 
köprülerinin sebep olduğu fazladan ısı kayıplarının dikkate alınması gerektiğini göstermiştir [13].

Günümüzde tüm uluslararası standardlarda binaların, ısıtma amaçlı enerji ihtiyaçlarının 
belirlenmesi için tek boyutlu ısı kaybı hesapları kullanılmaktadır. Halbuki ısı köprülerinde, farklı ısıl 
iletkenliğe sahip malzemelerin sınırlı alanda yan yana gelmesi ile önemli miktarda yanal kayıplar 
meydana gelir ve bu bölgelerde etkin şekilde iki boyutlu ısı iletimi mevcuttur. Günümüzdeki birçok 
çalışma, ısı köprülerindeki iki boyutlu ısı akımının, tek boyutlu genel denklemler içine entegre 
edilmesi üzerinedir. Bunlardan Salgon ve Neveu [17], Hassid [16] ve Hassid [15] ve Kosny ve 
Christian [14] kararlı haldeki ısı iletimi denkleminin çözümü için nümerik yaklaşımlar önermişlerdir. 
Daha ileri çalışmalarda ise ısı köprülerinin meydana geldiği bölgelerde hem iki boyutlu hem de 
değişken rejim şartları için modellemeler yapılmıştır. Bunlardan Clarke [10] iki ve üç boyutlu ısı 
iletimi denklemini sonlu elemanlar metodunu kullanan bir bilgisayar programı yardımı ile 
çözmüştür. Kosny ve Kossecka [11] çalışmalarında çok boyutlu ısı transferi denkleminin bir 
bilgisayar programı yardımı ile çözülmesine çalışmışlardır. Larbi [8]'nin çalışmasında da ısı 
köprülerinin iki boyutlu istatistiksel bir modeli yapılmaya çalışılmıştır. Gao ve arkadaşları [4] ısı 
köprüleri için üç boyutlu çözüm yapan bir bilgisayar programı yardımı ile çözüm bulmaya 
çalışmışlardır. Çok daha yakın zamanda ise binalarda ısı köprülerinden meydana gelen ısı 
kayıplarını doğru hesaplamak için bir boyutlu ısı iletimi denklemini göz önüne alan, ancak zamana 
bağlı dinamik bir model geliştirmiştir [2].

Ülkemizdeki durum uluslararası gelişmelerin biraz gerisinde kalmıştır. Binaların ısıtma amaçlı 
enerji ihtiyacını sınırlayan ve kullanılacak hesap metodunu açıklayan TS 825’de, ısı köprülerinin 
dikkate alınması için lineer ısı iletkenliği (U/) tanımlanmaktadır. U( değerlerinin hesaplanması için 
ise, EN ISO 10211-1 ve EN ISO 10211-2 'de tanımlanan metodun kullanılması istenmiştir. Fakat, 
bu standartta sadece kolon-duvar birleşimleri için U/ değerinin hesap metodunu vermektedir; U, 
değerinin döşeme-duvar birleşimleri için nasıl hesaplanacağı tanımlı değildir.

Isı kaybı hesaplarında kabul edilebilir hata sınırları içinde önemli zaman ve emek kazandıran tek 
boyutlu ısı iletimi denklemlerinin basitliğini ve güvenilirliğini bozmadan, ısı köprülerindeki iki 
boyutlu ısı iletiminin tek boyutlu denklemlere ilave edilmesi “Döşemelerde Yanal Isı Kayıplarının 
Hesaplanması İçin Parametrelerin Belirlenmesi” isimli Tübitak Projesinde mümkün olmuştur [6]. 
Yine bu proje kapsamında farklı yalıtım sistemlerinde ısı köprülerinin ısıl davranışı incelenmiş [9] 
ve ısı köprülerinde kullanılan temel yaklaşımların karşılaştırılması yapılmıştır [7], Bu çalışmada da 
ısı köprüleri proje çalışmasında modellendiği şekilde ele alınmış ve ısı köprüleri üzerine beton, 
duvar ve yalıtım malzemelerinin değişiminin etkileri incelenmiştir. Meydana gelen iki boyutlu ısı 
iletiminin mertebesi ara kat ve teras kat döşemelerinde farklı sonuçlar verdiği için ayrı ayrı 
incelenmek durumundadır. Bu çalışmada teras katlar incelenmiştir. Betonarme kiriş ve döşeme ile 
duvarların birleşimlerinde sıcaklık ve ısı akışı dağılımları üzerine, kullanılan duvar malzemesi ile 
yalıtım sistemi ve yalıtım malzemesinin özellikleri etkili olmaktadır. Bu çalışmada, betonarme 
iskelet taşıyıcı sistemin kullanıldığı binaların teras katlarında duvar-döşeme-kiriş birleşimlerinin
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oluşturduğu ısı köprülerinin davranışı, betonun, duvarın ve yalıtımın ısı iletkenliği katsayısı 
olan X değerleri değiştirilerek, incelenmiştir. Bu amaçla sonlu elemanlar metodu kullanan, 
öuickField 5.1 programında duvar-kiriş-döşeme birleşimlerinde sıcaklık ve ısı akışı dağılımları, 
değişik yalıtım durumlarında, birinci derece gün bölgesi için sıvalı durum göz önüne alınarak 
hesaplamalar yapılmıştır.

Hesaplamalar

Bu çalışmada ülkemizdeki uygulamalarda kullanılan kesitler (malzeme ve kalınlık olarak) 
seçilerek, teras kat döşemelerinde meydana gelen ısı köprülerinin davranışı farklı beton, duvar ve 
yalıtım uygulamalarında değerlendirilmiştir. Bu amaçla TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
Standardında verilen dört iklim bölgesi için, teras kat döşeme ve kiriş ile duvar birleşimlerindeki 
sıcaklık ve ısı akışı dağılımları kesitlerin ölçekli şemaları üzerinde gösterilmiştir (Şekil 1) 
Hesaplamalar TS 825’in belirlediği dört farklı derece gün bölgesindeki iklim verilerine göre 
yapılmış, ancak hesaplamaların derece gün bölgeleri ile değişmediği görülmüştür. Kesitlerde iç 
hava sıcaklığı 20° olarak sabit seçilmiştir. Dış hava sıcaklığı ise TS 825’de verilen en düşük hava 
sıcaklıklığı 1 DG bölgesi için 8° olarak alınmıştır. Yine standartta verildiği üzere Ri= 0.13 m2K/W, 
Re= 0.04 m2K/W olarak alınmıştır. Malzemelerin ısıl iletkenlik değerlerinin değişimi yapılarak 
karşılaştırmalar yapılmıştır.

Kesitlerin Tanıtımı ve Değiştirilen Malzeme Özellikleri

Bu çalışmada teras kat döşemelerinde farklı yalıtım durumlarının uygulandığı dokuz ana kesit 
üzerinde, duvarın ve ısı köprüsünün ısıl iletkenliklerinde yapılan değişimler sonucu meydana 
gelen ısı akışı ve sıcaklık alanları iki boyutta hesaplanmıştır.

Kesitlerin Tanıtımı

Betonarme döşeme ve kiriş ile dış duvardan oluşan kesitlerde, kiriş iç yüzünden itibaren 
döşemenin uzunluğu 70 cm, kiriş alt yüzeyinden itibaren duvarın uzunluğu 80 cm, kiriş üst 
yüzeyinden itibaren duvarın uzunluğu 50 cm’dir. Kiriş kalınlığı 30 cm, duvar kalınlığı 20 cm, 
döşeme kalınlığı 15 cm, kiriş ve döşeme toplam yüksekliği 60 cm dir.

Kesitler, farklı ısıl iletkenlik değerlerine sahiptir. Kesitlerde beton, duvar ve yalıtım malzemeleri 
için üçer farklı ısıl iletkenlik değeri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi alınmıştır.

Çizelge 1. kesitlerin ısıl iletkenlik değerleri

A.ya„„m(W/mK) Xduvar(W/mK) >*eton(W/mK)

0,03 0,15 1.2

0,04 0,30 1,5

0,05 0,45 2,1

Şekil 1 incelendiğinde teras kat döşemelerinde sıcaklık ile ısı akışı dağılımlarında önemli farklar 
olduğu görülmektedir. Yalıtımsız durumda ısı akışı oklarının büyüklüğü, ısı kaybının büyüklüğünü 
ifade etmektedir. Özellikle dışarıdan ve teras üstü yalıtım uygulaması, hem iç ortam sıcaklıklarını 
yükseltmekte, hem ısı kayıplarını azaltmakta ve hem de yapı elemanlarını ve özellikle betonarme 
taşıyıcı sistem elemanlarını ısıl gerilmelerden korumaktadır. Ancak bu yalıtım durumunda da en 
iyi sonucun elde edilmesi için parapet kısmın kesilme olmadan tam olarak dönülerek dıştan 
yalıtım ile birleştirilmesi gerekmektedir.

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



lı.ıkış, Gaygusuzoğlu

• |
Dışarıdan ve 

teras üstü yalıtım
Yalıtımsız Yalıtımsız Dışarıdan yalıtım

parapet tuğla) (parapet beton)

r  .Tu
r~ - "v V '  '  V#.

\JUL 1

' :

•»
il

i
il

v V  S U J  ci

I

J L

İçerden ve İçerden yalıtımlı Çift duvar arası Çift duvar arası Çift duvar arası
teras üstü yalıtımlı yalıtımlı ve teras yalıtımlı teras üstü ve kiriş

iç yüzü yalıtımlı

Şekil 1. Çalışma yapılan 9 ana kesitin sıcaklık dağılımı ve ısı akışı vektörleri.

Yukarıda ele alınan kesitler üzerinde istenilen malzeme özellikleri değiştirilerek sistem OuickField
5.1 programında gerçekleştirilen analiz sonrası, ısı köprüsü bölgesi üç kısımda incelenmek
koşuluyla, her bir bölgede meydana gelen bileşke qa, yatay qx, düşey qy ısı akışı değerleri ile cp
bileşke ısı akışı açısı, hesaplanmıştır. Bu işlem için ısı köprüsünün incelenen her bir parçasında 
kapalı konturlar oluşturulmuştur. Isı köprüsünü oluşturan kiriş ve döşeme kısmında iç yüzey ve 
dış yüzey sıcaklıkları bu yüzeylerde oluşturulan doğrusal konturlar ile hesaplandıktan sonra 
Excel’ programına aktarılarak ortalama iç ve dış yüzey sıcaklıkları hesaplanmıştır.

OuickField 5.1 programından elde edilen değerler tablolara aktarılarak AT “iç ve dış yüzeyler 
arasındaki sıcaklık farkı”, yatay doğrultuda ısıl geçirgenlik değeri U|K (ısı köprüsünün ısıl
geçirgenliği) düşey doğrultuda ısıl geçirgenlik değeri ve buna bağlı olarak £, değerleri
hesaplanarak ısı köprülerinde meydana gelen ısı kayıpları iki boyutlu olarak hesaplanmıştır.

Şekillerden de görüldüğü gibi hakim olan ısı akımı iki boyutludur. Farklı yalıtım durumlarında, 
sıcaklık ve ısı akışı alanları aynı ölçekte çizildiği halde, ısı akışı şiddetini gösteren okların
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uzunluğundaki artış veya azalış ve eş sıcaklık eğrileri arasındaki mesafede görülen daralma veya 
genişleme açık şekilde görülmektedir.

Değerlendirme

Yatay ve düşey ısı akdarındaki değişim üzerinde yalıtımın şeklinin, ısı köprüsünü oluşturan 
elemanların ısıl iletkenliklerinin etkisi görülmüştür. Isı köprüsünü oluşturan elemanlarda ısıl 
iletkenliğin azaltılması sonucunda aynı yalıtım uygulamalarında, yatayda bileşke ısı akışı ve 
düşeyde toplam ısı akışı değerlerinde, dolayısıyla ısı enerjisi kayıplarında azalmalar gözlenirken, 
duvar elemanlarında ısıl iletkenlik değerlerinin azaltılıp ısı köprüsünü oluşturan elemanlarda sabit 
tutulması sonucunda ısı köprülerinde oluşan ısı akışı değerlerinde küçük artışlar gözlenmektedir. 
Bunun nedeni olarak ısı kayıplarının belirli bir değerin altına düşürmek mümkün olmadığından 
diğer elemanların ısıl iletkenliklerindeki azalmaların, ısı köprüsüyle bu elemanın birleşim 
noktalarında daha fazla zorlanmalara yol açarak ısı köprüsünde mevcut kayıpların artmasına 
neden olması şeklinde düşünülmektedir.

Teras katlarda kiriş ve döşemelerden oluşan ısı köprülerinde meydana gelen fazladan ısı 
kayıplarının TS 825’de verilen denklemlerde dikkate alınabilmesi için “Ç’’nin ilave edilmesi yeterli 
olmamaktadır. \  ile yanal kayıplar dikkate alınmaktadır. Ancak, döşemelerin içeri doğru uzaması 
sebebiyle yine “x” doğrultusunda meydana gelen fazladan kayıpların dikkate alınması için, 
elemanın ısıl direnci olan “1/R” değerinin azaltılması gerekmektedir. Bu durum özellikle yalıtımlı 
durumlar için önem kazanmaktadır.
Kiriş ve döşemelerde oluşan ısı köprülerinde, hem “x” ve hem de “y" doğrultularında ihmal 
edilemeyecek mertebelerde ısı kayıpları meydana gelmektedir [6j.

Bu çalışmada beton, duvar ve yalıtım elemanlarının ısıl iletkenlikleri değiştirilerek yapılan 
incelemede U(, U|K ve £, değerlerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Isı köprüsünü 
oluşturan elemanların ısıl iletkenliklerindeki artışa bağlı olarak hesaplanan U|K ve Ş, değerlerinde 
anlamlı artışların meydana geldiği görülmüştür. “Ç” de meydana gelen değişikliklerin üzerinde 
yalıtımın yeri ve ısı köprüsünün ısıl iletkenlik değerinin etkisinin önemi büyüktür.

Aşağıdaki çizelgelerde beton, duvar ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenliğinin değişiminin U|K 
değerine etkileri görülmektedir:

YALITIM DURUMU
(ADuvar=0,30 W/mK ÂYai,„m=0,03 W/mK
sabit alınarak beton ısıl iletkenliği değiştirilmiştir)

Abe,on=1.2 VV/mK Abe,on=15W/mK Abeton=2.1W/mK

YALITIMSIZ (parapet tuğla 2,15 2,40 2,79
YALITIMSIZ (parapet 
Beton) 2,15 2,40 2,79

Dışarıdan Yalıtımlı 0,57 0,60 0,70
Dışarıdan ve Teras Üstü 
Yalıtımlı 0,63 0,66 0,71

İçerden Yalıtımlı 0,94 1,06 1,25
İçerden ve Teras Üstü 
Yalıtımlı 0,71 0,75 0,89

Çift Duvar Arası Yalıtımlı 2,14 2,40 2,78
Çift Duvar Arası ve Teras 
Yalıtımlı 2,14 2,40 2,78

Çift Duvar Arası, teras ve 
Kiriş İç Yüzü Yalıtımlı 1,17 1,32 1,56
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ı.:i/olge 2 incelendiğinde betonun ısıl iletkenliğinin değişiminin önemli ısı kayıpları meydana 
untlrdlği görülmüştür. Teras kat döşemelerinde, çift duvar arası yalıtımın uygulandığı kesitlerde 
II,, değerlerinin yalıtımsız kesitlere yakın çıktığı görülmüştür. Yalıtımsız durumlar ile çift duvar 
fimsi yalıtımlı durumlar arasında inceleme yapıldığında bu iki yalıtım arasında çok fark olmadığı 
vn çift duvar arası yalıtımın ısı kayıplarını önlemeye etkisinin çok az olduğu gözlenmiştir. 
Dışarıdan yalıtımlı kesit en verimli kesit ve “ x ” doğrultusunda en az kayıpların olduğu kesittir. 
I lolonun ısıl iletkenlik değerindeki değişim arttıkça Uik üzerinde anlamlı farklar ortaya çıkmış ve 
fııtunlar dışarıdan ve teras üstü yalıtım durumunda en düşük değerlerini almıştır.

Çizelge 3. Duvar malzemesinin ısıl iletkenliğinin değişiminin U|« değerine etkisi

YALITIM DURUMU

(Abeton=2.1 W/mK ve AYai,t,m=0,03 W/mK
sabit alınarak duvarın ısıl iletkenliği değiştirilmiştir)

Aouvar=0,15 VV/mK Aüuvar- 0,30
W/mK

Aüuvar- 0,45
W/mK

YALITIMSIZ (parapet tuğla 2,79 2,79 2,79

YALITIMSIZ (parapet Beton) 2,79 2,79 2,79

Dışarıdan Yalıtımlı 0,70 0,70 0,69

Dışarıdan ve Teras Ustü 
Yalıtımlı

0,64 0,71 0,75

İçerden Yalıtımlı 1,25 1,25 1,24

İçerden ve Teras Üstü 
Yalıtımlı

0,89 0,89 0,90

Çift Duvar Arası Yalıtımlı 2,78 2,78 2,78

Çift Duvar Arası ve Teras 
Yalıtımlı 2,78 2,78 2,78

Çift Duvar Arası, teras ve Kiriş 
İç Yüzü Yalıtımlı 1,56 1,56 1,56

ç i/e lge  3 de görüldüğü gibi duvarın ısıl iletkenlik değerinin değişiminin dışarıdan ve teras üstü 
yalıtım durumunda çok az bir fark yarattığı gözlenmiş ve diğer yalıtım durumlarında U|K 
doğarlerindeki farkların ihmal edilebilecek durumda kaldığı gözlenmiştir. Bu durum bize, yapıda, 
ısı köprüsüne x doğrultusundaki ısı kayıpları bakımından duvarın ısıl iletkenliğindeki değişimin 
çok katkıda bulunmadığını göstermiştir.
liıı çizelgenin benzeri olan çizelgeler Abeton=1-2 W/mK ve Abeton=1-5 W/mK değerleri için ve 
Av,,ımm=0,04 W/mK ve AYai,t,m=0,05 W/mK değerleri için de yapılmıştır. Benzer sonuçlar bu 
değerler için de elde edilmiştir [1].

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



Bakış, Gaygusuzoğlu

Çizelge 4.Yalıtım malzemesinin ısıl iletkenliğinin değişiminin U|K değerine etkisi

YALITIM DURUMU

(Ab«onr=2,1 W/mK ADuvar=0,30 W/mK
sabit alınarak duvarın ısıl iletkenliği değiştirilmiştir)

Ayalıtım~0,03
W/mK

Ayalıtım- 0,04
W/mK

Ayalıtım 0,05 
W/mK

YALITIMSIZ (parapet tuğla) 2,79 2,79 2,79

YALITIMSIZ (parapet Beton) 2,79 2,79 2,79

Dışarıdan Yalıtımlı 0,70 0,75 0,80
Dışarıdan ve Teras Ustü 
Yalıtımlı 0,71 0,81 0,91

içerden Yalıtımlı 1,25 1,31 1,35

içerden ve Teras Üstü Yalıtımlı 0,89 0,98 1,05

Çift Duvar Arası Yalıtımlı 2,78 2,78 2,78
Çift Duvar Arası ve Teras 
Yalıtımlı 2,78 2,78 2,78

Çift Duvar Arası,teras ve Kiriş 
iç Yüzü Yalıtımlı 1,56 1,58 1,61

Çizelge 4. incelendiğinde yalıtımsız durumlar ile çift duvar arası yalıtımlı ve çift duvar arası ve 
teras yalıtımlı durumlarda yalıtımın ısıl iletkenliğinin değişiminin U|K değerleri üzerinde bir etkisinin 
olmadığı görülmektedir. Bu durum bize çift duvar arası yalıtım yapılmasının neredeyse hiç 
etkisinin olmadığını veya yalıtımsız durum ile eşdeğer olduğunu göstermiştir. En düşük değerler 
dışarıdan yalıtım durumunda elde edilmiştir. Diğer yalıtım durumlarında ise yalıtımın ısıl iletkenlik 
değerinin değişimi Uik değerleri üzerinde çok küçük farklılıklar ortaya koymuştur. Ancak 
değişimler çok küçük olsa da U|K üzerinde yalıtımın etkisi vardır.

Benzer şekilde beton, duvar ve yalıtım malzemesi ısıl iletkenliğindeki değişimlerin U( (toplam ısı 
geçirgenliği) ve £, (yanal ısı kayıpları) üzerindeki etkileri de incelenmiştir [1],

Betonun ısıl iletkenlik değerinin artması ile U, değerinde büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
Betonun ısıl iletkenlik değeri ısı köprüsüne etki eden en büyük parametredir. Betonun ısıl 
iletkenlik değerinin değişmesi durumunda U( değerlerinin dışarıdan ve teras üstü yalıtım 
durumunda en az değişim gösterdiği kesittir. Betonun ısıl iletkenlik değerinin değişimi sonucu 
toplam ısı kayıpları en fazla yalıtımsız parapet betonarme kesitte meydana gelmiştir.

Beton ısıl iletkenlik değeri artıkça yanal ısı kayıpları artmaktadır, yanal ısı kayıplarında en büyük 
fark yalıtımsız parapet betonda meydana gelmiştir. İçerden ve teras üstü yalıtımlı durumda, Ç 
değerlerinin çok değişmediği, bunun sebebinin de betonarme kısmın yalıtımın dışında kalması 
sebebiyle olduğudur. En düşük Ç değeri içerden yalıtımlı durumda meydana gelmiştir. Yanal ısı 
kayıplarının hesaba katılmasından dolayı Ç değerleri parapet tuğla ve parapet beton için farklı 
bulunmuştur.

Duvarın ısıl iletkenlik değerlerinin değişiminin U( değerleri üzerinde anlamlı farklar ortaya 
çıkarmadığı görülmüştür. Bu sonuç bize duvarın düşük ya da yüksek ısıl iletkenlik değerine sahip 
olmasının toplam ısı akışı üzerindeki etkisinin çok az olduğunu göstermektedir. Duvarın ısıl 
iletkenliğindeki değişimin U, üzerindeki etkisi göz önüne alındığında en az farkın dışarıdan ve 
teras üstü yalıtım uygulamasında olduğu görülmüştür. Bu iki gözlem bize yalıtımın kesintisiz 
olması gerektiği sonucuna götürmüştür.
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Ilık i*, Gaygusuzoğlu

I iııvıırın ısıl iletkenliğinin değişiminde içerden ve teras üstü yalıtım durumunda Ç değerinin 
ıtnflişmediği gözlenmiştir, içerden yalıtım durumu en az değişimin olduğu yalıtım çeşididir. Bunun 
tımleni ise betonarme kısmın yalıtım dışında kalması sebebiyle gerçekleşmektedir. Duvarın ısıl 
ılnlkonliğinin değişiminde Ç değerlerindeki en büyük fark yalıtımsız parapet betonda meydana
gnlmiştir.

Yıılılımsız parapet tuğla, yalıtımsız parapet beton, çift duvar arası yalıtım ve çift duvar ve teras 
ımlü yalıtım durumlarında Ut değerlerinde farkların ortaya çıkmadığı görülmüştür. U( deki değişim 
lııı dört kesit (yalıtımsız parapet tuğla, yalıtımsız parapet beton, çift duvar arası yalıtım ve çift 
duvar ve teras üstü yalıtım) dışındaki kesitlerde büyük farklar oluşturmamıştır. Yalıtımın ısıl 
ılulkenlik değişiminin Ç ve U( tablolarında büyük değişim yapmadığı görülmüştür.

Yalıtımsız parapet beton, yalıtımsız parapet tuğla ve dışarıdan yalıtım durumları incelendiğinde 
yalıtımın ısıl iletkenlik değerinin değişiminin Ç üzerinde etkisi olmadığı gözlenmiştir. Diğer yalıtım 
durumları incelendiğinde de farkların çok az olduğu hatta bazılarının neredeyse ihmal edilebilecek 
(çift duvar arası yalıtım gibi) nitelikte olduğu görülmüştür. Ayrıca buradaki incelemelerde yalıtımın 
i'.ıl iletkenlik değerleri birbirine yakın alınmıştır, dolayısıyla farklar bu sebeple birbirine çok yakın 
olmaktadır.

SONUÇ

I imalarda ısıl konforun daha az enerji harcanarak sağlanması için mevcut ısı kayıplarının en aza 
İndirilmesi gerekir. Bu sebeple ısı kayıpları hesaplanırken ısı köprülerinde meydana gelen 
lu/ladan ısı kayıpları iki boyutlu olarak hesaplanmalıdır. Kiriş ve döşemelerde oluşan ısı 
köprülerinde, hem “x” ve hem de “y” doğrultularında ihmal edilemeyecek mertebelerde ısı 
kayıpları meydana gelmektedir.

Bu çalışmada beton, duvar ve yalıtım elemanlarının ısıl iletkenlikleri değiştirilerek yapılan 
İncelemede Ut, U!K ve E, değerlerinde değişimler incelenmiştir.

( lonel olarak bakıldığında duvarın ısıl iletkenliğindeki değişiminin Ç üzerinde etkisi az olmaktadır, 
ancak ısı köprüsünün yalıtılması durumunda bu etkinin tamamen ortadan kalktığı görülmektedir. 
Dolayısıyla Ç değerlerinin (yanal kayıpların) belirlenmesi üzerinde kiriş ve döşemelerin 
yalıtılmasının etkili olduğu görülmektedir.

Duvarın ısıl iletkenliğindeki değişimin U|K üzerinde etkili olmaması önemli bir sonuç olarak göz 
önüne alınması gerekmekte, sadece dışarıdan ve teras üstü yalıtım uygulamasında değişim 
göstermesi ise döşeme ve kirişin yalıtılmasından dolayı çıkmakta zorlanan ısının zayıf bir nokta 
bulmaya çalışması sonucu parapet kısmından yol bularak çıkmaya çalışması sebebiyle olduğu 
anlaşılmaktadır.
"t," de meydana gelen değişikliklerin üzerinde yalıtımın yeri ve ısı köprüsünün ısıl iletkenlik 

değerinin etkisinin önemi büyüktür.

Betonun ısıl iletkenlik değerinin artması ile U( değerinde büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
Betonun ısıl iletkenlik değeri ısı köprüsüne etki eden en büyük parametredir. Betonun ısıl 
İletkenlik değerinin değişmesi durumunda U, değerlerinin dışarıdan ve teras üstü yalıtım 
durumunda en az değişim gösterdiği kesittir. Betonun ısıl iletkenlik değerinin değişimi sonucu 
toplam ısı kayıpları en fazla yalıtımsız parapet betonarme kesitte meydana gelmiştir. Betonun ısıl 
İletkenliğinin değişimi ısı köprüsü üzerinde önemli ısı kayıpları meydan getirmiştir.

Beton ısıl iletkenlik değeri artıkça yanal ısı kayıpları artmaktadır, yanal ısı kayıplarında en büyük 
fark yalıtımsız parapet betonda meydana gelmiştir, içerden ve teras üstü yalıtımlı durumda, Ç 
değerlerinin çok değişmediği, bunun sebebinin de betonarme kısmın yalıtımın dışında kalması
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sebebiyle olduğudur. En düşük Ç değeri içerden ya1* 1™'1 a ^ p a ra p e t 'b e to n  için farklı
kayıplarının hesaba katılmasından dolayı Ç değerlen parapet tug
bulunmuştur.

Burada teras katlar için yapılmış olan bütün h e s a p i a m a l a r  b e n z e r  şekü de a ra jk  d a h a Ç g e n e | 

yapıldığında malzeme özelliklerinin değişiminin ısı köprüsü davra ş 
sonuçlar elde edileceği açıktır.
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ÖZET
Özellikle gelişmiş toplumlarda kalp ve damar hastalıkları insan hayatını tehdit eden en önemli unsurlardan 
biridir. Bu sebeple günümüzde araştırmacılar dolaşım sisteminin sağlıklı ve patolojik vaka durumları 
üzerine araştırmalarını arttırarak sürdürmektedirler. Bu çalışmanın amacı, damarın kendini yeniden 
modellemesi ve gelişim sürecinin bir göstergesi olduğu belirtilen ön birim şekil değiştirmelerin üzerinde 
durularak literatürde bulunan teorik ön birim şekil değiştirme kabulünün doğrudan gelişmiş optik ölçümler 
ile ortaya çıkan sonuçların karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında öncelikle damar 
duvarının anatomik yapısı hakkında temel bilgiler verilmiş, damar kinematiği tanıtılmış ve ileri yöndeki şekil 
değiştirmeler için matematik ifadeler verilmiştir. Bu ifadelere ek olarak tersine denklemler de elde edilmiştir. 
Daha sonra deneysel çalışmalar bölümünde ise damar duvarının ön birim şekil değiştirmelerinin 
ölçülebilmesi için bir deney düzeneği oluşturulmuş ve deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda 
doğrudan ölçüm sonuçlarıyla teorik sonuçlar arasında belirgin bir fark ortaya çıkmıştır. Bu fark ve 
çalışmanın çıktıları gelecekteki çalışmaları tetikleyecek ve katkı sağlayacak unsurlar olarak görülmektedir.

GİRİŞ
Ön gerilmeler, yapı yüksüz denge konumundayken yapı tarafından taşınan iç gerilmelerdir. Ön 
gerilmeler bileşenlerin mekanik davranışlarını açık şekilde etkilediğinden bu gerilmelerin ölçülmesi 
ve mekanik davranış üzerindeki etkilerinin kestirilmesi birçok mühendislik problemi açısında önemli 
konulardır.

Ön gerilmelerin varlığı yapının mekanik davranışı üzerinde önemli rol oynamaktadır. Biyolojik 
dokular üzerindeki ön gerilmeler büyüme ile gelişir ve biyolojik dokuların mekanik davranışında 
önemli rol oynar. [1]

Bu çalışmanın amacı, damarın kendini yeniden modellemesi ve gelişim sürecinin bir göstergesi 
olduğu belirtilen ön birim şekil değiştirmelerin üzerinde durularak literatürde bulunan teorik ön birim 
şekil değiştirme kabulünün doğrudan gelişmiş optik ölçümler ile ortaya çıkan bulgular ile 
karşılaştırılması ve sonuçların değerlendirilmesidir.

Damar duvarından kesilerek halka olarak alınan bir numunenin radyal olarak kesilmesi durumunda 
saat yayı gibi açılacağı elli yıldır bilinen bir olgudur. 1983 yılında Vaishnav ve Vossoughi ile
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c.huong ve Fung bu durumun yüksüz damar duvarı üzerinde teğetsel ön şekil değiştirmelerin ve 
dolayısıyla gerilmelerin göstergesi olduğunu ifade etmişlerdir. [2,3,4]

Domuz damar numuneleri üzerinde yapılan bir çalışmada, damarın iç ve dış katmanlarının aşamalı 
olarak kaldırılarak damarı duvarının tam yüksüz durumunun ancak damarın farklı katmanlarının 
kısmi olarak kesilmesiyle elde edilebileceği ve her katmanın ayrı bir yüksüz hali olduğu 
gösterilmiştir. Ayrıca elastin miktarının azaltılmasıyla ön birim şekil değiştirmelerin azaldığı fakat 
kolajen veya kas miktarının azaltılmasının daha az etkili olduğu belirtilmiştir. Bu bulgular 
değerlendirilerek damarın konumunun, elastin içeriğinin ve açılma açısının damarın homojen 
olmayan yapısı ve/veya bileşimiyle ilgili olabileceği çıkarımında bulunulmuştur. [5]

Yakın zamanda, Stergiopulos ve arkadaşları, domuz aort mediasının elastik özellikleri üzerinde 
çalışarak medianın iç ve dış yarısındaki açılma açılarının farklı olduğunu dondurulmuş media 
numunelerini tornalayıp ayırarak göstermiştir. Fler ikisi de yüksüz durumda olan katmanları bir 
araya getirme sırasında ortaya çıkacak olan birim şekil değiştirmeler, sadece açılma açılarının 
larklılığından değil ayrıca ayrılmadan önce bitişik yüzeydeki yay uzunluğunun ayrıldıktan sonra 
lıırklı olmasıyla ilişkilidir [6].

TEMEL DOLAŞIM ANATOMİSİ VE HİSTOLOJİSİ 
Atardamarlara Genel bir Bakış

Vücudun farklı kısımlarına ve kısımlarından kanı taşıyan dolaşım sistemi kan damarlarının 
karmaşık sisteminden oluşur. Atar damarları, arteriolleri, kapilerleri, venülleri ve toplar damarları 
kapsayan bu karmaşık sistem kalbe yakınlık ve geometrik özelliklerine bağlı olarak 
'.ınıflandırılabilir. Kalbe olan uzaklık arttıkça damar duvarının histolojisindeki değişikliklere ek 
olarak kanın akış hızı azalır ve düzgün bir akış halini alır. Kanın hızındaki bu azalma, atar 
damarların içerisinde bulunan elastik liflerin azalmasıyla ve düz kas hücrelerinin artmasıyla 
İlişkilidir.

Atardamar Histolojisi

Atardamarlar genellikle iki genel gruba ayrılabilirler: elastik ve kaslı atardamarlar. Elastik 
atardamarlar daha büyük çaplı davranış gösterip kalbe daha yakın konumda bulunurlarken kaslı 
atardamarlar daha küçük çaplı olup yüzeye yakın bulunurlar. Tipten bağımsız olarak, tüm 
atardamarlar 3 ayrı katmandan oluşurlar: intima, medya ve adventisya. Bu katmanların oranları 
damarın büyüklüğüne, konumuna ve işlevine göre farklılık gösterir. Örnek olarak büyük damarlarda 
lamellar katman medya, artan duvar kalınlığıyla birlikte artarken çap küçüldükçe azalır. 
Damarlaların histolojik yapısında üç katmandan söz edilebilir: İntima, medya ve advetisya.

İntima damar duvarının en iç tarafında yer alan katmandır. Damar iç duvarını örten bir endotel 
hücre tabakası ile ardında yer alan bazal laminadan oluşur. Ayrıca kalınlığı yer, yaş ve hastalık 
durumuna göre değişen bir alt endotel tabakası da vardır. Sağlıklı atardamarlarda alt endotel 
tabakası neredeyse görülmez. Sağlıklı genç bireylerde intima katmanı çok incedir ve atardamarın 
mekanik özelliklerine katkısı ihmal edilebilir. [7, 8, 9]

Damar duvarı ve kan arasında pıhtılaşmayı engelleyen bir yüzey görevi görmesine ek olarak 
ondotel biyolojik olarak aktif bir katmandır. İntima tabakasındaki patolojik değişiklikler en yaygın 
damar hastalığı olan aterosklerozla ilişkili olduğu bilinen birdurümdur. Bu durum yağlı maddelerin, 
kalsiyumun, kolajen liflerin, hücresel atıkların ve fibrinin damar duvarında birikmesini içerir. Sonuç 
olarak aterosklerozik bir tabaka oluşur. Tabaka çok karmaşık bir geometride ve biyokimyasal 
bileşimde olabilir. İlerleyen safhalarda medya da etkilenir. Bu patolojik değişimler damar duvarının 
mekaniğinde belirgin değişikliklere sebep olur. Artesklerozlu bir damarın mekanik davranışı sağlıklı 
bir damarınkinden oldukça farklıdır. [8,10]
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Şekil 2.1 : Sağlıklı bir elastik atardamar modelinin temel katmanları. [8],

Com positc reinforced by 
collagcıı fibere arraııged 
iu lıelical structures

Helically arraııged fibfer- 
rcinforced m edial layera

Bundies of collagerı fibrils 

E xternal clastic lam iııa

Sınootlı mitsele celi 

Internal clantic lamiııa 

E ndotheliai celi

Elaatic lam iııa 

Elastic fibrils 
Collagcn fibrils

Medya katmanı atardamar duvarının ortasında bulunup en kalın katmanı oluşturmaktadır. Düz kas 
hücrelerinin karmaşık üç boyutlu ağından, elastinden ve çeşitli tiplerdeki kolajen liflerden oluşur. 
Genellikle atardamar kalbe yakınlaştıkça oransal olarak daha fazla elastin ve kapten uzaklaştıkça 
daha fazla düz kas içerir [9]. Fiber destekli silindirik medya tabakaları arasında elastik lamina 
katmanları bulunur ve bu katmanlar yüzeye yakınlaştıkça sayıca azalır ve kaslı atardamarlarda az 
görülür [11].

Medya katmanı intima ve adventisyadan iç elastik lamina ve dış elastik lamina katmanları ile ayrılır. 
Kaslı atardamarlarda bu katmanlar ayırt edilebilir katmanlardır ancak elastik atardamarlarda bu 
katmanlar medyadan kolay kolay ayırt edilemez. Elastik ve kolajen liflerin, elastik laminanın ve düz 
kasların dizilimi ve aralarındaki bağlantı sürekli bir lif helisini oluşturur. [12, 13].

Helis adımı ufaktır ve böylece medya katmanındaki lifler neredeyse çevresel olarak yer alırlar. Bu 
dizilim medyaya yüksek dayanım esneklik ve çevresel ve eksenel yüklere dayanma kabiliyeti 
sağlar. Düz kasların aşırı büyümesi, sayısının aşırı artması, ölmeleri ve yer değiştirmeleri 
aterosklerozda önemli rol oynar. Matris proteinlerinden elastinin azalması yaşlanmada ve 
anevrizma gibi rahatsızlıkların gelişmesini önemli derecede etkiler. Bununla beraber kolajen 
birikimi hipertansiyondan ateroskleroza birçok hastalıkta önemli rol oynar. Mekanik açısından 
bakıldığında medya damar duvarının sağlıklı fizyolojik şartlardaki en önemli katmanıdır [8, 9],

DAMAR DUVAR MEKANİĞİ
Atardamar Duvarındaki Ön Gerilme ve Birim Şekil Değiştirmeler

Bir yapı üzerindeki tüm dış yüklerin etkisinin ortadan kaldırılması sonrasında yapıda görülen etkiler 
ön birim şekil değiştirmeler ve gerilmelerdir. Bu ön gerilmeler yapı bileşenlerinin davranışını belirgin 
bir şekilde etkilediğinden bu gerilmelerin ölçülmesi ve mekanik davranış üzerindeki etkilerinin 
öngörülmesi, bünye denklemlerinin elde edilmesi ve gerilme analizi gibi birçok mühendislik 
problemlerinin önemli amaçlarındandır [1,15,16].

Ön gerilmeler birçok biyolojik doku ve organda bulunmaktadır ve dış yüklere karşı mekanik 
davranışta önemli rol oynarlar [17]. Ön gerilmenin varlığı üzerine ilk çalışmalar damar numuneleri 
üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Yakın zamanda yapılan çalışmalarda ateroskleroz ve hipertansiyon durumunda, ön gerilme ve 
birim şekil değiştirmelerin damar duvarının gerilme kaynaklı yeniden modellemesini anlamada kilit 
nokta olacağı vurgulanmaktadır [18, 19]. Damar mekaniği konularında göreceli önemi belirtilen ön
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gorilme ve birim şekil değiştirmelerin, belirlenmesi ve analizler sırasında uygun kabullerin 
yııpılması gereklidir [20].

Yüksüz durumdayken damar duvarındaki ön gerilmelerin varlığı Fung’ın çalışmasında verilmiştir 
|21]. Damar duvarının boyuna kesilmesiyle yüksüz durumdaki damar numunesi açılarak bir yay 
İmlini alır, ilk anda mevcut olan ön gerilmenin kesilmeyle ani olarak rahatlamasından sonra ortaya 
yıkan damar duvarının açılma açısı, zamana bağlıdır. Bu durum damar duvarının yüksüz 
durumdayken bile gerilme taşıdığının ve viskoelastik davranış gösterdiğinin göstergesidir [3, 22]

<">n gerilmelerin tanımlanmasında en çok kullanılan yöntem Chuong ve Fung tarafından 
'iıınulmuştur [23], Bu yöntem, deneysel çalışmalarda yüksüz haldeki damar duvarının kesildikten 
•urıra yay parçası gibi açılması üzerine kurulmuştur. Eğer açıldıktan sonraki halin geometrisi ve 

bünye denklemleri biliniyorsa kapalı ve yüksüz olarak adlandırılan ilk haldeki ön gerilmeler 
kıtpanma hareketinin sınır değer problemi çözülerek elde edilebilir.

/hou kesme deneyinin damar duvarındaki ön gerilmelerin çalışılmasında en güvenilir yöntem 
olduğunu belirtmiştir. Eğer ilk ve son durumda damar duvarının silindirik olduğu ve kapanma 
hareketinin saf eğilme içerdiği kabulü yapılırsa kapalı durumdaki birim şekil değiştirmeler açılmış 
durumdaki geometrinin bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir (Açılma açısı ve yarıçap kullanılarak)
[22].

Hu çalışmada damarın mekanik davranışı sadece ön birim şekil değiştirmeler cinsinden ele 
ılınacak ve değerlendirilecektir.

Açılma Açısı

Açılma açısı deneyi, halka şeklindeki bir damar numunesi üzerinde radyal doğrultuda yapılan bir 
kosim sonrasında damarın iki ucu arasındaki açısının ölçülmesidir. Deneyin ve açılma açısının 
şematik gösterimi Şekil 3.1 de görülmektedir.

Şekil 3.1 : Silindirik geometrideki biyolojik numunelerde ön birim şekil değiştirmelerin 
hesaplanmasında kullanılan açılma deneyinin şematik gösterimi [24]

Hu çalışmada başlangıç durumu damarın kesilmeden önceki kapalı hali olarak kabul edilecek ve 
denklemler bu kabule göre türetilecektir. Kesilmeden önceki hal kapalı hal, kesilmeden sonraki hal 
ine açılmış hal olarak adlandırılacaktır.

( ionellikle kapalı halin geometrisinin ve bünye denklemlerinin, gerilmesiz malzeme için verildiği 
kabul edilir. Kapalı halin geometrisi iç ve dış yarıçaplar cinsinden belirtilir. Damar halkasını 
oluşturan numunenin sıkıştırılamaz, hiperelastik olduğu varsayımı yapılır. Eksenel simetriden 
ı.ıydalanılarak kayma bileşenlerinin olmadığı kabul edilir. [24].

(lorilme rahatlatıcı kesmenin kinematiği

< ionelde yapılan kabulün aksine bu çalışmada referans durum olarak açık durum değil kapalı 
durum alınacaktır. Bu kabule göre; genelde (/?,©,Z)eksen takımından ( p , e k s e n  takımına 

lıınımlanan hareket ve şekil değiştirme alanı bunun tam tersi şekilde ifade edilecektir.
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Hareket alanı değişimi 
{p ,9 ,Ç )  ->  (R ,e ,Z )  
dönüşümü ile ifade edilecek olursa;

R = R { p ) ,  o  = (;r

(3.1)

(3.2)
n  A

yazılabilir. Yüksekliği az olan numuneler için, A  eksenel birim uzama oranı A=1 alınabilir.

Bu ifadeler ve Denklem 3.1 de belirtilen dönüşüm kullanılacak olursa deformasyon gradyanının 
fiziksel bileşenleri silindirik koordinatlarda şu şekilde yazılabilir:

[Fr]=  ™  ^  ^  = 0 o (3.3)

' 8R ÖR ÖR ' 'ÖR
0 0

öp pd 9 dÇ öp

d0 R8@ RöQ
0 0

8p pd 9 np

ÖZ ÖZ ÖZ
0 0

1
öp pd 9 K  . A

R indisi ters deformasyonun bir belirteci olmak üzere
[C J  = [FRf[F R] (3.4)
sağ Cauchy-Green deformasyon tansörü ve

[Er ] = İ ( C r - I )  (3.5)

Lagrangian birim şekil değiştirme tansörü bulunur. Şekil 3.2de damar duvarına ait şekil değiştirme 
davranışının sembolik gösterimi ifade edilmiştir.
Şekil değiştirme bileşenleri yazılacak olursa;

E  = —
00 2

Ezz~ 2
elde edilir.

( p n \

l « ( * - < » o). 

(x-®0 )R
np
2

-1

-1

-1 (3.6)

loadsj

Şekil 3.2 : : Şekil değiştirme davranışının sembolik gösterimi [25]
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DENEYSEL ÇALIŞMALAR
lomassız ölçüm yöntemleri arasında görüntü analizi yapılarak veri elde edilmesi en hızlı gelişen 
konulardan biridir. Günümüzde aşağıda belirtilen ölçüm alanlarında kullanılmaktadır:

• Üç boyutlu düzlemsel şekil değişimlerini mikronlar mertebesinde ölçülmesi
• İki boyutlu düzlemsel şekil değişimlerini nanometreler mertebesinde ölçülmesi
• Tomografi ve manyetik rezonans gibi hacimsel görüntüleme teknikleri kullanılarak yapının 

içerisinde meydana gelen şekil değiştirmeleri
• Malzemelerin dinamik/çarpma davranışı

■ >.lyısal görüntü korelasyonu terimi temassız ölçüm yöntemlerinden; görüntülerin kaydedildiği ve bu 
görüntülerin analizi sonucu şekil değiştirme ve hareket alanının elde edildiği yöntemlere işaret 
öder. Yapı üzerindeki çizgi, kareler, noktalar ve raslantısal dizilimler kullanılabilir. Burada kullanılan 
yöntem rastgele beneklerin oluşturulması ve alt bölgelerin karşılaştırılarak ölçümlerin yapılması 
şeklindedir [26],

Şekil 4.1 : : Yapı üzerinden rastgele bir benek dokusu görüntüsü [27]

Robotik, fotogrametri ve diğer şekil-hareket ölçüm uygulamaları için geliştirilen stereo-görüntü 
prensipleri yeniden düzenlenerek iki kameralı stereo görüntü sistemlerinde düzlemsel ya da 
düzlemsel olmayan numunelerin üç boyutlu şekil ve şekil değiştirme alanlarının hassas bir şekilde 
ölçülmesinde kullanılmıştır. Görüntü analizi yazılımları; kamera sistemlerinin kalibrasyonu, 
deneyler ile elde edilen stereo görüntü çiftlerinin analiz edilerek yüzey şekil değiştirmelerinin elde 
edilmesinde kullanılmaktadır. Sutton’ın belirttiğine göre (ideal durumda) hassasiyetin ±0.015 piksel 
ve düzlemsel birim şekil değiştirmeler için yaklaşık olarak ±100 /xe civarında olduğunu belirtmiştir
[28].

Damar Duvarlarında Gerçekleştirilen Deneyler
Bugüne kadar bir “basit eğilme” problemi olarak düşünülen damar duvarındaki ön-gerilme 
durumunun araştırılması günümüz sayısal görüntü işleme teknikleri ile karşılaştırılmıştır. 
Deneylerde halka şeklinde kesilmiş koyun ve domuz damar numuneleri (numune yüksekliği 
r>mm±1mm) kullanılmıştır. Rachev ve ark. bulgularına [29] dayanarak deneyler oda sıcaklığında 
gerçekleştirilmiştir.

Tüm testler izotonik havuzu içerisinde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, damarlar kesilerek halkasal 
halden gerilmesiz hallerine olan şekil değiştirme durumları incelenmiş, ve bu inceleme kesime en 
uzak noktada, halkanın iç ve dış yüzeylerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Zamana bağlı 
etkileri de görebilmek için, t=0min, t=5min, t=10min, t=15min ve t=30min zamanlarda ölçümler 
alınmıştır. Şekil 4.2 de deney esnasında görüntü korelasyonu amacı ile kaydedilen görüntüler ve 
bir numune için ham sonuçlar görülmektedir. Şekil 4.3’de ise, klasik yöntemle ön birim şekil 
değişimi hesabı için alınan görüntüler ve hesap yöntemi görülmektedir.
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Şekil 4.3 : : Klasik yöntemle ön şekil değiştirme hesabı

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmanın temel amacı, klasik yöntemle elde edilen açılma birim şekil değişimleri ile, görüntü 
korelasyonu yöntemi ile elde edilen değerlerin halkasal damar numuneleri için karşılaştırılması 
olarak planlanmıştır. Elde edilen deney sonuçları, Tablo 5.1'de verilmiştir.

Sonuçta, klasik yöntemle elde edilen açılma birim şekil değişimleri ile, görüntü korelasyonu 
yöntemi ile elde edilen değerler ve klasik yöntem arasında belirgin bir fark (dış yüzey için yaklaşık
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MI) dözlemlenmiştir. Ayrıca domuz ve koyun numuneleri arasında da belirgin bir fark
o demlenmiştir

Tablo 5.1: Atardamar duvanndaki teorik ve deneysel birim şekil değiştirme sonuçlan
K İ. A
|t - 5 ı

SİK
lill)

O P T İK
(t=5m in)

K L A SİK
(t= 10m in)

O P T İK
(t=10m in)

K L A SİK
(t=15m in)

O P T İK
(t= 15m in)

K L A S İK
(t= 30m in)

O P T İK
(t= 30m in)

İM

E_OUT E_IN E O U T E_IN E O U T E J N E O U T E JN E O U T E J N E OUT E J N E_OUT E J N E O U T

-0.174 0.036 -0.050 0.164 -0.164 0.038 -0.062 0.075 -0.210 0.041 -0.065 0.090 -0.207 0.042 -0.059

04H -0.130 0.024 -0.040 0.059 -0.127 0.026 -0.044 0.085 -0.117 0.030 -0.045 0.112 -0.111 0.033 -0.043

-0.080 0.015 -0.034 0.070 -0.117 0.027 -0.037 0.038 -0.139 0.027 -0.042 0.065 -0.129 0.025 -0.049

-0.035 0.017 -0.042 0.095 -0.067 0.018 -0.042 0.086 -0.076 0.018 -0.041 0.091 -0.085 0.019 -0.047

-0.122 0.054 -0.057 0.125 -0.116 0.050 -0.059 0.113 -0.129 0.049 -0.056 0.143 -0.122 0.047 -0.061

-0 .I05 0.047 -0.044 0.071 -0.079 0.053 -0.048 0.074 -0.080 0.052 -0.050 0.127 -0.054 0.054 -0.053

-o .ıo o 0.053 -0.052 0.046 -0.089 0.055 -0.049 0.050 -0.092 0.057 -0.049 0.048 -0.100 0.051 -0.064

-0.036 0.016 -0.063 0.166 -0.033 0.014 -0.055 0.105 -0.067 0.015 -0.058 0.168 -0.038 0.022 -0.061

-0 .081 0.045 -0.053 0.150 -0.145 0.058 -0.068 0.228 -0.104 0.046 -0.071 0.161 -0.148 0.067 -0.072

-0.067 0.091 -0.060 0.191 -0.094 0.100 -0.063 0.166 -0.112 0.111 -0.067 0.169 -0.116 0.119 -0.070

İN (Mean Error-Tim e)

f  I  T
L i  1

i 10 15 20 25 30 3

Time [min]

Şekil 5.1: Damar duvarının iç yüzeyi için Ortalama Hata- Zaman grafiği

OUT(Mean Error-Tim e)

Time [min]

Şekil 5.2 : Damar duvarının dış yüzeyi için Ortalama Hata- Zaman grafiği

M,50 farklı sonuçlar, damarın katmanlı yapısından kaynaklanabileceği gibi, farklı tür ve damar 
konumları; hatta kesim bölgeleri açısından da ayrıca değerlendirme yapmak gerekebilir. Yine de, 
görüntü korelasyon yöntemininin, biyomekanik çalışmalarda ve diğer su altındaki uygulamalarda 
başarı ile kullanılabileceği gözlemlenmiştir. Teorik formülasyonun sıkıştırılabilir bir model ile 
değiştirilmesi düşünülebilir. Her bir katmanın ayrı ayrı değerlendirilmesi de daha iyi sonuçlar 
verebilir, fakat pratik yönden kazanç/uğraşı oranı hakkında da yorum yapılması gerekmektedir.
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ÖZET

Pasifik’te Palau Cumhuriyeti’nde 18 yıl önce yapılan 241 m rekor açıklıklı öngerilmeli beton köprü 
1996’da uyarı vermeksizin göçmüştür. 2008’e kadar resmi olarak göçmeye ait hiçbir bilgi 
edinilememiştir. Bu çalışmada, sınırlı sayıda elde edilen bilgi ile köprü ANSYS sonlu eleman 
programı ile analiz edilmiştir. Köprünün konsol ucunda kamyon yüklemesi sonucu bulunan düşey 
yerdeğiştirme analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Kamyon yüklemesi ile üç boyutlu sonlu eleman 
analiz sonuçlarının uyumluluğu, elde edilen modelin Türkiye’nin en uzun açıklıklı öngerilmeli 
köprüsü Gülburnu ile değiştirilmesi tasarlanan Kömürhan köprülerinin analizinde kullanılabileceği 
gösterilmiştir.

The collapse o ta  record 241 m span prestressed-concrete bridge was built 18 years before, in the 
Pacific island nation of Palau, occurred vvithout vvarning in 1996. A long term till 2008, no 
information about collapse was obtained officially. İn this study, shrinkage displacements were 
obtained for box girder cantilever with different flange thicknesses and with the limited information 
bridge was analyzed with ANSYS finite elements program. Vertical displacement of cantilever end 
of bridge under the truck loading was compared with analysis results. Consistency of 3D finite 
element analysis results and truck loading shovvs that obtained model can be applicable to other 
analyses of box-girder bridges like longest span prestressed bridge Gülburnu in Turkey and 
thinking to replace of Kömürhan bridge.

Yapıda aşırı yerdeğiştirmeler sonucu kullanılabilirlik sınır durumunun aşılmasının nedenlerini 
açıklamak yapı mühendisliğinde oldukça önemlidir. Pasifik okyanusunun batısında Palau 
Cumhuriyeti'ndeki Koror-Babeldaop adalarını birleştiren Koror-Babeldaop (KB) köprüsü 1977’de 
bitirildiğinde ana açıklık 241 m ile kutu kesitli öngermeli dengeli konsol olarak dünyanın en uzun 
açıklıklı köprüsü olmuştur [17], Sonuç yerdeğiştirmenin -0.3m ters sehime ek olarak 0.76-0.88m 
arasında sonlanacağı CEB-FIP tasarım yönetmeliğine göre hesaplanmıştır.

Burgoyne ve Scantlebury [11], onarımın köprüde büyük gerilme değişikliği oluşturmadığını 
belirtmişlerdir. Daha sonra yaptıkları çalışmada ise [8], yapılan onarımın göçmeye neden 
olmadığını ancak, yapıda var olan kusurların onarım sırasında tehlikeli bir şekilde ortaya çıkarak 
köprüyü göçmeye götürdüğünü belirtmişlerdir. Ayrıca kötü tasarım ve üretiminde göçme nedeni 
olduğunu belirtmişlerdir [8]. McDonald ve diğ. [15], KB köprü göçmesini oldukça geniş analiz 
etmişlerdir. Donatı sıkışıklığı, ankrajların yoğunluğunun, göçmede etkili olduğunu belirtmişlerdir.

ABSTRACT
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!• Aprü tasarım ve yapımında belirgin bir hata olmadığını belirtmişlerdir. Pilz [16], KB köprüsünün 
ti' ».inesi üzerine yaptığı Yüksek Lisans çalışmasında, hesaplarda doğrusal analiz yapıldığını, 
doğrusal olmayan etkilerin de göz önüne alınması gerektiğini belirtmiştir.

İli yıl sonra yerdeğiştirmeler 1.39m'ye ulaşmış olup artmaya devam etmektedir [2,4,5,6], 
ı iır.lnngıçta köprüye verilen 0.30m ters sehim, sünme yerdeğiştirmelerini karşılayamadığı için daha 
v ipim aşamasında konsollar birleştirilir iken 0.075m’ye azalmıştır. Böylece toplam yerdeğiştirme 
ı ı ı l . ı  açıklıkta 1.61m'ye ulaşmıştır. Onarımdan 3 ay sonra 26 Eylül 1996'da köprü göçmüştür. Palau 
ı unıhuriyeti 2008’de teknik verinin kullanımına izin vermiştir. Bu çalışmada 2009’daki [7] çalışma 
ymıllonmiş, 2010’daki [3] ise geliştirilmiştir. Amaç aşırı yerdeğiştirmelerin nedenlerini açıklamak, 
Lnıı/or model ile yurdumuzdaki Gülburnu (Giresun) ve Kömürhan (Elazığ) köprülerini incelemek 

a ı olan değişik beton modeller ile kutu kesitli öngerilmeli köprülerde olası yerdeğiştirmeleri elde 
»İmektir.

KOl’ RÜ TANIMI

Aon açıklığı 240.8m olan iki simetrik konsol orta açıklıkta yatayda kayabilen mafsal ile 
Pıı İliştirilmiştir (Şek.1). Her konsol 25, yerinde dökme, yüksekliği ana ayakta 14.17m'den konsol 
ununda 3.66m’ye değişen parçalar ile yapılmıştır. Ana ayaktaki moment dengesi için kenar açıklık 
t :  24m alınmış, ayrıca kutu kesit içi kırmataş ile doldurulmuştur. Köprünün toplam uzunluğu
t l l t ı  2 8 m 'd i r .

385.28m
 ̂53.65m y <- 240.80m y , 53.65m —>

%6_|______
3.66m 
*... 14.17m

18.60m

10.50m̂  

Ana ayak üç ayak

Şekil 1. Palau Köprüsünün Geometri ve Uzunluğu

t ImI başlık kalınlığı ana ayakta 432mm'den orta açıklıkta 2 8 0 m m ’ye, alt başlık kalınlığı ana ayakta 
I Itı3mm’den açıklıkta 178mm’ye azalmaktadır. Kiriş yükseklikleri ile karşılaştırıldığında gövde 
Mlııılığı ana açıklık boyunca oldukça ince olup 356mm’dir. Köprü kesiti Şek.2’de gösterilmiştir.

9.63 ml<--- --->1
|_

0.36 m=>

_  0.28 - 0.43

3 .2 0 -1 2 .3 5

0 .1 8 -1 .1 5  m

7.32 m

Şekil 2. Palau Köprü Kesit ve Açıklık Ortasındaki Mafsal

ı 'inıolde köprülerde çabuk sertleşen çimento kullanılır iken burada Tip I normal portland çimentosu 
lıııllanılmıştır. Betonun yoğunluğu y=2325kg/m3 alınmıştır. Üst döşemede 76mm kalınlıkta, 

ı:skg/m3 yoğunluklu kaplama vardır. Kullanılan kırmataşın en büyük boyutu 19mm'dir. Young 
modülü için ölçüm yapılmamış olmasına karşın alınan karotlardan Ec=22.1GPa bulunmuş, onarım 
öncesi alınan karotlardan ise 21.7GPa bulunmuştur. Her iki sonuç TS500 ün ampirik bağıntısının
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basınç dayanımına (/c*;=20MPa) göre verdiği Ec = 3 2 5 0 ^ ~  + 14000 = 28.5 GPa değerinden

%29 azdır. Sonlu eleman analizi ile kamyon yüklemesi sonucu orta açıklıkta ölçülen 
yerdeğiştirmenin beton yaşına göre düzeltilmesi ile 28 günlük Ec=22 GPa bulunmuştur.

Öngerilme, akma dayanımı 1034MPa olan 32mm çaplı birleştiriciler ile uzatılan, uçlara perçinler ile 
ankre edilen [13], 48mm'lik kanala yerleştirildikten sonra çimento enjekte edilerek aderansı 
sağlanan nervürlü çubuklar (tendon) ile verilmiştir. Boyları 80m’ye kadar olan çubuklar bir uçtan 
80m’nin üzerindeki çubuklar ise iki uçtan gerilmiştir [17], Kriko kuvveti her bir çubukta 0.60MN dur. 
Ana ayakta 316 çubuk üst başlığa 4 tabakada yerleştirilmiştir.

KUTU KESİTLİ ÖNGERİLMELİ BETON KÖPRÜLERDE FARKLI DÖŞEME KALINLIĞININ 
OLUŞTURDUĞU BÜZÜLME YERDEĞİŞTİRMELERİ

Kutu kesitli öngerilmeli köprülerde zamanla oluşan yerdeğiştirmeler genelde kısa süreli 
yerdeğiştirmeler kullanılarak elde edilir. Öngerilmeli köprülerde ölü ve hareketli yüklerden aşağı 
doğru yerdeğiştirme, öngerme kuvvetinden ötürü de yukarı doğru yerdeğiştirme olur. Betonun 
bünyesindeki yüzeysel su kaybı sonucu oluşan büzülme yerdeğiştirmeleri beton döküm işleminden 
sonra başlayıp, betonun kalınlığına bağlı olarak zamanla devam eder. Kutu kesitli köprünün alt ve 
üst döşemelerinin farklı kalınlıkta olması yerdeğiştirmeleri etkiler.

Büyük açıklıklı öngermeli kutu kesitli köprülerde oluşan zamana bağlı yerdeğiştirmeler, 
uygulamada genellikle kısa süreli yerdeğiştirmeler kullanarak elde edilir. Kutu kesitli öngermeli 
köprü kirişlerinde ölü ve hareketli yükten dolayı aşağı yönde yerdeğiştirme, öngerme kuvvetinden 
dolayı da yukarı yönde yerdeğiştirme gerçekleşir. Büzülme beton döküm işleminden hemen sonra 
başlayıp, betonun kalınlığına bağlı olarak zamanla devam eder. Kutu kesitli köprü kirişlerinde alt ve 
üst döşemenin farklı olmasından dolayı oluşan büzülme farklılığı, kesitin moment farklılıklarına yol 
açar.

Aşağıda Palau köprüsü gibi kutu kesitli köprülere uygulanabilen yerdeğiştirmesinin hesabı 
verilmiştir. Konsol kiriş uzunluğunu “L” olarak var sayılsın (Şekil 3).

Kutu kesitli konsol kirişi çevre koşullarında kuruyan, gövde ağırlıksız varsayılsın. Kutu kesitin üst ve 
alt döşeme kalınlıklar ve d2, s, açıklıklarında sabit kalınlıklı olsun. Parçaların kesit alanlarının 
kendi eksenlerine göre eylemsizlik momenti göz önüne alınmayacak kadar küçük kabul edilsin. B3 
beton modeline göre, T  kuruma zamanında, alt ve üst döşeme kalınlıklarının büzülme birim şekil 
değiştirmeleri,

L

Şekil 3. Değişken Alt Döşeme Kalınlığına Sahip Kutu Kesitli Konsol Kiriş

d )
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nşitliklerde sx sabit ve r, ve r 2 ise kuruma sürelerinin yarısıdır. 

Difüzyon teorisine göre r, / r 2 

r, = Cdf, r2 = Cdl (3 )

denklemlerde C sabittir. Büzülme konsol kiriş parçasının pozitif yönde eğilmesine sebep olur.

(4)

Denklemdeki H, konsol kirişin yüksekliğidir. Diferansiyel büzülmeye göre, konsol kirişin sonunda i -  
Inci parçanın yerdeğiştirmeye katkısı,

İd', = k js l x i (5)

/-inci parçanın uzunluğu, x, ise göz önüne alınan parçanın ağırlık merkezinin konsol kiriş ucuna 
olan uzaklığıdır. Konsol kirişin uç kısmında oluşacak yerdeğiştirme, tüm parçaların katkısı ile 
oluşacak toplam yer değiştirmeye eşittir.

,y x / f , s , x ,
/=1

(6)

Özel olarak düşünülürse di ve d2 kalınlıklarının bütün konsol kiriş boyunca sabit olduğu 
varsayımıyla, konsol kirişin ucundaki yerdeğiştirme,

ö =
L k (  L2 ) 1

— 0̂0 tanh
[ 2 H j V

t /
C d f

tanh
/ C d l (7)

olmaktadır.

Büyük bir köprü için d \ ! d \  oranı 30’dan büyük olabilmektedir. Denklemin ilk tarafındaki değer 1’e 
yaklaştıkça ikinci değer daha anlamlı olmaktadır. Bundan sonra ikinci (negatif) değer büyüdükçe 
yukarı doğru büzülme yerdeğiştirmesi azalmaktadır. Bu büzülme yerdeğiştirme denklemleri, sünme 
yerdeğiştirme teorisinden türetilmiştir [10], Kısa süreli (7 günlük) büzülme yerdeğiştirmesi (Eş. 2-7) 
kullanılarak Çizelge 1’de, Palau kutu kesitli köprünün verileri kullanılmıştır. Köprünün kesitleri 
arasında köprü kalınlığı sabit varsayılmıştır. Eş.1,2’deki sa = 0.013 , Eş.3’deki C=30 seçilmiştir [1],
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Şekil 4'de kutu kesitli öngerilmeli köprünün farklı döşeme kalınlıkları için 7 ve 30 günlük büzülme 
yerdeğiştirmeleri verilmiştir.

Şekil 4. Köprünün 7 ve 30 Günlük Büzülme Yerdeğiştirmesi

Köprünün ince, çatlak dolu, sürekli güneş altındaki üst başlık kısa sürede büzülme yerdeğiştirmesi 
yaparak konsol ucunun yukarı doğru kalkmasına neden olur. Üst başlığın kısa sürede büzülme 
yerdeğiştirmesini tamamlamasından sonra kalın olan, büzülme yerdeğiştirmelerinin yavaş ilerlediği 
alt başlık sürekli gölgede, su yüzüne bakmakta, basınçta, çatlaksız olarak büzülmesini yavaş hızla 
sürdürür. Kalın alt başlıkta büzülme yerdeğiştirmeleri ince üst başlık büzülme yerdeğiştirmelerinden 
fazla olacağından ilerleyen zamanda konsol ucu aşağı doğru ve daha hızlı olarak yerdeğiştirir. 
Kalınlığın büyüklüğü zaman geçtikçe büzülme yerdeğiştirmesinin aşağı doğru ortaya çıkmasına 
neden olur. Şekil 4'deki büzülme yerdeğiştirmeleri başlagıçta yukarı doğru (sürekli çizgi) 
ilerlemekte, sonra kalın alt başlığın büzülmeye başlaması ile aşağı doğru (kesikli çizgi) 
yerdeğiştirmeler zamanla artmaktadır. Büzülme yerdeğiştirmeleri sünme altında daha da artacaktır.

Şekil 5’de köprünün kendi ağırlığından oluşan moment diyagramı verilmiştir. Köprü izostatik 
olduğundan bu moment diyagramı gerçektir. Moment diyagramında kenar açıklıktaki kırmataş ile 
kaplama ağırlığı göz önüne alınmıştır. Ana ayak ortasında en büyük moment 1893MNm iken 
göçmenin başladığı nokta x=86m’de 135MNm ve kesme kuvveti 36MN bulunmuştur.

x ( m )

Şekil 5. Kırmataş, Yol Kaplamasının Göz Önüne Alındığı Ölü Yük Moment Diyagramı
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Köprünün sonlu eleman analizi için ANSYS sonlu eleman programı kullanılmıştır. Kesiti oluşturan 
plaklar, 8 düğümlü isoparametrik elemanlar ile modellenmiştir. Simetri yüzünden köprünün yalnız 
yarısı analiz edilmiştir. Ana ayak Solid 65 seçilerek 6048 hexahedral (6 yüzlü prizma) elemana 
bölünmüştür (Şek.6). Orta açıklıktaki 25 parçanın üst ve alt başlıkları farklı kalınlıktadır. Öngerilme 
çubukları ana ayakta 316 tane olup 2 düğümlü çizgi eleman olarak modellenip betona düğüm 
noktalarında yapıştırılmıştır. Proje tam elde edilemediğinden yardımcı donatılar için üst ve alt 
başlıkta donatı oranı p=0.003 seçilmiştir. Öngerilme çubuklarında düz olduğundan eğrilik 
sürtünmesi başlangıç öngermesinin %2’si, her kanalda bir çubuk olduğundan düzensizlik kaybı sıfır 
(Şener 2006) alınmıştır.

SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

Şekil 6. Üç Boyutlu 8 Düğümlü Sonlu Elemanlar Kullanılmıştır

Onarım işleminden önce, köprü konsol uçlarına yüklenen 250kN kamyon yüklemesi (Şekil 7) 
sonucu 30.5mm deformasyon bulunmuştur. Burada oluşturulan köprü modelinde sonlu elemanlar 
yöntemiyle lineer olmayan analizi sonucunda, kamyon yüklemesi öncesi -135.68mm, kamyon 
yüklemesi altında -165.75mm yerdeğiştirme elde edilmiştir. Kamyon yüklemesi sonucunda konsol 
ucunda 30.07mm yerdeğiştirme bulunmuştur.Bu değer kamyon yüklemesi sonucu bulunan 
30.5mm değerine oldukça yakındır.

A N S Y S

Şekil 7. Kamyon yüklemesi
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi

178



'iıkıl 8'de köprünün ana ayaktan 14.63m uzakta kendi ağırlığından oluşan eksensel gerilmeler 
ı'.ınk.Sa), kesme gerilmeleri (Şek.8b) verilmektedir. Kesme gerilmelerinin en büyük değerinin kesit 
gövdesinde olduğu görülmektedir.

a ss R a a a sa a

'.-•»kil 8. Ana Ayak Yüzünden 14.63m Sonra Kendi Ağırlığından Oluşan a)Eksenel b)Kesme
Gerilmesi
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TARTIŞMA

Palau köprüsü gibi Kömürhan köprüsünde de (Şek.9) aşırı yerdeğiştirmeler izlenmiş [14] olup 
yerdeğiştirmelerin ilerlemesi nedeni ile köprü kullanımı gittikçe güçleştiğinden yanına yenisinin 
yapımı gündemdedir. Çok fazla bilgi alınamamasına karşın konsol uçlarındaki yerdeğiştirmenin
0.3m, konsollar arası açılmanın 0.2m olduğu öğrenilmiş olup bu değerleri destekleyen ölçümler 
yetersizdir. Güiburnu köprüsü gibi simetrik 82.5m konsol uzunluklu olan Türkiye’nin rekor açıklıklı 
sürekli kirişli [9, 12] kutu kesitli köprüde zamana bağlı yerdeğiştirmeler konsol kirişlerden az olur.

Şekil 9. Kömürhan Köprüsü Boyuna Kesiti

SONUÇLAR

Yerdeğiştirmelerin nedenleri aşağıda verilmiştir.

1. Beton için kullanılan modeller yetersizdir.

2. Üç boyutlu analiz yerine kiriş tipi analiz yapılması hesaplara güvenliği azaltmaktadır.

3. Büzülme ve kuruma sünmesinin kutu kesit döşemesinin farklı kalınlıklarında farklı 
hızlarda olmaları.

4. Göçmenin başladığı kesitte kesme kuvveti dağılımı en büyük değerine gövdede 
erişmektedir.

5. Onarım sırasında kesit aynı kalmakta, süreklilik kabloları ile yatay krikoların eklenmesi 
kesiti aşırı donatılı duruma getirmektedir.

6. Yapının davranışına ait olası bilginin eksikliğidir.
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İK İ ELASTİK ÇEYREK DÜZLEME OTURAN VE DAİRESEL RİJİT BİR PANÇ İLE  
BASTIRILAN ELASTİK TABAKA PROBLEMİ
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 

TRABZON TRABZON TRABZON

ÖZET

Bu çalışmada, iki elastik çeyrek düzleme oturan ve 
bastırılan sürtünmesiz elastik tabaka problemi incelenmiştir. A ğ ın  npriımP ifadeleri elde
elastisite teorisi ve integral dönüşüm tekniği kullanılarak yer d^ ' f 1 f  .. ..vnıılanmıstır
edilmiştir. Tabaka için Fourier dönüşümü, çeyrek düzlem için Metlin ? hilinmeven olduöu iki 
Tabaka ve çeyrek düzleme ait sınır şartları sağlatılarak temas geri m rauss-Jacobi
singüler integral denklem elde edilmiştir. Integra! denklemlerin sayıs Ç /arıcaDina cevrek
integrasyon formülasyonu ile yapılmıştır. Problemde dış yuke rıjı aı P JLaierek savisal 
düzlemler arası açıklık mesafesine ve malzeme özelliklerine degışı ğ incelenmiş ve
uygulamalar yapılmıştır. Bu değerlere ilişkin temas mesafeleri ve tem g 
bunlara ait sonuçlar grafikler ile gösterilmiştir.

a b s t r a c t

İn this study, a frictionless contact problem for an elastic laye g v means o f a
is considered. The concentrated force in the vertical dırectıon ıs app nfe lasticitv and
rigid cylindrical stamp. The gravity force is neglected and by usın9 obtained Fourier
integral transform technique, the expressions of displacements an m,arter Dİanes Usinq
transform is applied to the elastic layer and Metlin transform 'sapp lıed to the  
the boundary conditions, two singular integral eguatıonsare ° b * n e d ” h™ ' ^  
and contact stresses are unknovvns. The numerical Solutions o e ı g , orobiem
out by the method o f Gauss-Jacobi integration formula. The numerıca PP rv ijndrical stamp 
are performed for different numerical values ofexternal load,
the distance between two quarter planes and material properties. demonstrated bv
contact stresses are examined associated with those values. T e s
graphics.
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GİRİŞ

Tabaka problemleri, mekanik bilim dalı üzerinde yoğun çalışmaların olduğu bir konudur. 
Birçok yapı elemanının tabaka geometrisine yakın olması ve birbirleri ile temas halinde bulunnası 
lomas problemlerinin önemini arttırmaktadır.

Elastik tabaka problemleri ile ilgili çalışmalardan bazıları özetle aşağıda verilmiştir. [6J’da 
ıılttan tam bağlı tabakaya oturan ve rijit eğrisel bir pançla bastırılmış diğer bir tabakanın temas 
problemi ele alınmıştır. Elastik yarım düzleme oturan, yayılı yükle yüklenmiş tabakanın simetrik 
lemas problemi [5]’de ve simetrik olmayan temas problemi [3]’de incelenmiştir. [4]’de anzotrop 
elastik tabaka ile anizotrop elastik yarım düzlem arasındaki temas problemi çözülmüştü:. [2]'de 
yarım düzleme oturan ve rijit dairesel bir pançla bastırılmış tabakanın sürtünmek temas problemi 
ele alınmıştır. İki elastik çeyrek düzlem üzerine yük ile bastırılan elastik tabakanın temas problemi 
114] tarafından ve elastik çeyrek düzlem ile rijit blok arasındaki temas problemi [11] ta'afından 
araştırılmıştır. [16] ve [12]’de çeyrek düzlem ile kama tipi problemlerin çözüm yöntemi ve temas 
mesafelerinde oluşan gerilmeler incelenmiştir. [10] ve [9]’da keyfi yükleme durumlamda çeyrek 
düzlemde oluşan gerilme ve yer değiştirme alanlarını analiz edilmiştir. [8] ve [7]’de ki elastik çeyrek 
düzleme oturan elastik tabakanın simetrik ve simetrik olmayan temas problemi elastisite teorisi ve 
paket programlar ile çözülmüştür. İki elastik çeyrek düzleme oturan ve rijit bir pançile bastırılan 
elastik tabaka probleminde temas mesafeleri ve temas mesafeleri boyunca gerilme dağılımları
[1]’de incelenmiştir.

Bu çalışmada, [1]’de incelenmiş problem ele alınmıştır. Problem; elastisite teorisi ve integral 
dönüşüm tekniği kullanılarak teorik olarak çözülerek temas bölgelerindeki gerilmelerin bilinmeyen 
olduğu iki integral denklemden oluşan integral denklem sistemine indirgenmiş ve daha sonra farklı 
dış yük, malzeme ve geometri verilerine göre sayısal uygulamaları yapılmıştır.

PROBLEM

iki elastik çeyrek düzleme oturan ve dairesel rijit bir panç ile bastırılan elastik tabaka problemi 
Şekil 1’de görülmektedir. Sürtünme ve kütle kuvvetleri dikkate alınmamıştık

Çeyrek düzlemler ve tabaka (-oo, +°o) aralığında olup y  eksenine göre simetri olduğundan, 
hesaplar 0 < x < oo aralığında yapılmıştır. Problem düzlem şekil değiştirme hali için 
incelendiğinden, z ekseni doğrultusunda kalınlıklar birim olarak alınmıştır.

F

Şekil 1: iki elastik çeyrek düzleme oturan ve dairesel rijit bir panç ile bastırılan elastik tabaka problemi
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İNTEGRAL DENKLEMLERİN ELDE EDİLMESİ

Pı(x) ve p2(x) temas gerilme dağılımını elde edebilmek için katsayıların belirlenmesinde 
kullanılmayan (1e) ve (2e) nolu karışık sınır şartlarından faydalanılır. Bu sınır şartlarından iki tane 
integral denklem elde edilir.

Birinci integral denklem (1e) nolu sınır şartından çıkarılır. Gerekli dönüşümler ve ara işlemler 
yapılırsa I. integral denklem ve çekirdekleri aşağıdaki gibi elde edilir.

4//|
A f, +  1

f ( x )  = - - J  P l ( 0  n J
1

f Pı (*2 ) d t2 (9a)7T J

(9b)M \X x \d \ )  = -  j  [e 4ah - 4ahe lah -1 ] + 1 |sin(r, - x x)da

co <

■^12(-^ı*^2) = \{c th -\)e~ ,ah + (ah + \)e'ah ]s in (ax,)cos(a /,) d a  (9c)
0  A

A a = e -4"* -  2(1 + 2 a 2h2)e~2ah + 1 (9d)

İkinci integral denklem (2e) nolu sınır şartından çıkarılır. Gerekli dönüşümler ve ara işlemler 
yapılırsa II. integral denklem ve çekirdekleri aşağıdaki gibi elde edilir.

J p M )  ^ 2 i( * 2 > O r * ı  - -  J p 2{t2) M 22(x2, t2)

//, ac2 + 1 1

/ J 2  A f ,  +  1 X 2 - C

sinh(a-y)

- 2y 2 - l  + co sh ^ y )
+ sın log

- c
dy

log
x 2 - c

- c
W - * )

dt2 = 0

M ıXx ıd \ )  = 2 j  -X- [(a/ı - ] ) e  ,ah + (ah + \)e ah ] sin(f, -  x 2) da

M 22{x2, t2) = + }  |  ^ - [ - e - ^ + 4 a h e - 2ah+ \ ]  -  1 J
sin (ax2) cos(at2)d a

2̂ "t X 2 Q [ Aa

(10a)

(10b)

(10c)

İNTEGRAL DENKLEM SİSTEMİNİN BOYUTSUZLAŞTIRILMASI

Bu integral denklem sisteminin sayısal çözümü için boyutsuz büyüklükler ve dönüşümler 
tanımlanır ve gerekli işlemler yapılırsa birinci ve ikinci integral denklemler aşağıdaki ifadelere 
dönüşür.
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/, =  ar\ , x, =  a s ,, t 2 = b r2 + c  + b , x 2 =  6 s 2 + c  + ö

ah = z —» d a  =  —  
h

Pı (̂ı)
2 (̂ *2 ) =P //ı  P lh

Boyutsuzlaştırma sonucu integral denklemler ve denge şartı aşağıdaki gibi olur.

(11)

1
j  <t>M)

ı
+ 7 ^ , 1  ( s „ r , )

j  ^ ( ' '2)7  ^ 12(5..^2)

dr,

4  ^ 1 _________! _  ®  s

a-, +1 (P/A) (rt/A) h '
( 12 )

-  f ^('•1)7 2̂1 ( ^ 2 . ~ ~  f 2̂ (̂ 2 ) -1-----    + 7 *22 (W î)
7T J  h  n  J  \ r .  —  s : .  n

P\ «~2+1 1
P l *1 + 1 *2 + *  0

00

T J
n  _ 

- s in h ^ y )

■2y2 - l  + cosh (;ry)
-  1

'  r2 + \ \+ sinlog yU +1J J
dy

log
f  1 Ar 2 + P 1 ( * 2 - 4 )

KS2 K

d r2 = O (13)

7 - j  </>i(rı ) d r ı =  1 , 7  |  </>ı(r2) d r 2 (14a,b)

İN T E G R A L  D E N K L E M  S İS T E M İN İN  S A Y IS A L  Ç Ö Z Ü M Ü

Bu çalışmadaki iki tane integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemi çözülecektir. 
İntegral denklem sisteminin sayısal çözümü, Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonu ile 
yapılmıştır [15] ve [13].

integral denklem sisteminin sayısal çözümü aşağıdaki ifadeler ile aranır.

M'y) = s M ) wArj) (15a)
w , y  = (l - r jY ‘ (l + r jY 1 , j  =  1,2 (15b)

Birinci integral denklemin indeksi “- 1 ” dir. “- 1 ” indeks için incelenen problemde 
«1 = p\ -  0.5 olmaktadır [15], “- 1 ” indeks için çözüm yöntemi ile birinci integral denklemden, 
gı(rı,) ve 92(^2,) bilinmeyenlerinin N noktadaki değerleri için bir lineer denklem takımı elde edilir 
[15] ve [13]. Bu denklem aşağıdaki gibidir.

+ 7 * _ıı(sı*>rı,)h

P\ 1 a
: ~r s,.

(16a)
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W*

ru = cos

N  + 1

U *

S,k =  c o s

U  + U  '

K 2 k - \
2 N  + 1

(16c)

(16d)

(1 6 b )

[2 A2 - l  + co s(^ A )]cos(^Z) -  sin'(-'rA) -  0

\  ~ 1 * y
, ■ »r.» air “fi” indeks için incelenen problemde a2 = 0-5 İkinci ıntegral denklemin indeksi 0 dır. 0 in ç

olmaktadır [15], fa ise aşağıdaki gibi hesaplanır [16] ve [

(17a)

(17b)
P, = K - 1
“0” indeks için çözüm yöntemi ile ve [13], Bu

bilinmeyenlerinin N noktadaki değerleri için bir lıne 
denklem takımı aşağıdaki gibidir.

İ M K - K ^ ^  + İ g M . ) ^  + -h K ^ ' r* ]
i=l "  1-1 1 1

h “ 2I\“ 2*>'İ1/ ■ Z-1“ .......  L *

Pı y 2 +1 1 |  ( — sınb(zr y )---------- j + sjn

p 2 /r, +1 s2( +1 |  I  — 2>r2 — 1 + cosh (zr jv) J
log! —

r, , + 1

S2* + Y
1 r/y

1

1 r2l + 1log — -
V S2k + 1

n = 0 . k = (18a)

WP
1 2iy + 2 + « , + P 2 1 y  ■ - ■ --2/ ı,--------
?r (/v + ı)ı (/y + 1  + « 2 + & )  r (A /+ ı  + a 2 + A )

2a2+̂2

r(N +1 + «, )r (n  +1 + p 2)

p ^ \ r 2l) p l r fi2)(r2,)

r2i ve s2k aşağıdaki formüllerden hesaplanır.

P ^ A ] (r2i) = 0 , » = 1,...,A7

7 tH,A+l)U*) = 0 , k=\ , . . . ,N

(18b)

(18c)

(18d)

. . .  Burada bilinmeyen g,(r1() ve

s i s i .
denklem » .em inde, p.edlem s im e »  »e
I N I  2 ) + 1 nolu denklem otomatik sağlanmış olur Bu ... . ,
bilinmeyenli 2N denklemden oluşan denklem sistemi e e e ı

integral denklem sistemindeki alh ve 2b/b b° yut®uz bÜ^~rt|or!nı saalamak^oştılu ile
malzemeye bağlı olarak değişmektedir. BU:bUy^ ^  ^s s a eslıkta sağlanan değerler ile gerilme 
deneme-yanılma yöntemi ile bulunmuştur, istenilen hassası g
dağılımları elde edilmiştir.
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IIULGULAR VE SONUÇLAR

Problemin; değişik dış yük, malzeme ve geometri değerlerine göre oluşan temas mesafeleri 
v<> temas gerilmeleri incelenmiş, sayısal uygulamalardan elde edilen grafiklere ait bulgular 
tartışılmıştır.

a ) Panç-tabaka temas mesafesi b ) Tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesi

Şekil 2: Dış yüke bağlı olarak, panç yarıçapına göre temas mesafeleri

a ) Panç-tabaka temas mesafesi b ) Tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesi

Şekil 3: Malzeme özelliklerine bağlı olarak, açıklığa göre temas mesafeleri

Şekil 3’de *ı ve k 2  değerlerine bağlı olarak, c/h değerinin değişken ancak ju^(Plh) = 500, 
R/h = 250 ve = 2 değerlerinin ise sabit olması durumunda; a/h ve 2b/h temas 
mesafelerinin değişimi verilmektedir. Tabaka ve çeyrek düzlem malzeme özellikleri birbirine eşit ve 
arttıkça temas mesafeleri artmaktadır. Ayrıca, çeyrek düzlemler arası açıklık mesafesi arttıkça 
panç-tabaka temas mesafesi artarken tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesi azalmaktadır.
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a ) Panç-tabaka temas mesafesi b ) Tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesi

Şekil 4: Panç yarıçapına bağlı olarak, temas mesafeleri boyunca gerilme dağılımı

Şekil 4 ’de R/h değerine bağlı olarak, ^ l(P lh )  = 500, c/h = 0.2, /z2//zı = 2  ve iti = k2 = 2 
değerlerinin sabit olması durumunda; a/h ve 2b/h temas mesafeleri boyunca gerilme dağılımı 
verilmektedir. Panç yarıçap değeri arttıkça en büyük temas gerilme değeri azalmaktadır.

a ) Panç-tabaka temas mesafesi b ) Tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesi

Şekil 5: Açıklığa bağlı olarak, temas mesafeleri boyunca gerilme dağılımı

Şekil 5’de c/h değerine bağlı olarak, /uy/(P/h) = 500, Rlh = 250, 1 = 2 ve kî = k2 -  2
değerlerinin sabit olması durumunda; a/h ve 2b/h temas mesafeleri boyunca gerilme dağılımı 
verilmektedir. Çeyrek düzlemler arası açıklık mesafesi arttıkça panç-tabaka temas mesafesinde en 
büyük temas gerilme değeri azalırken tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesinde en büyük temas 
gerilme değeri artmaktadır.

ıon
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İKİ ELASTİK ÇEYREK DÜZLEME M İNDE TEM AS MESAFELERİNİN
BASTIRILAN ELASTİK TABAKA PROBLEMİNDE TEM AS ™

YAPAY SİNİR AGI İLE HESABI

. „ A u , . 7 !  R a g ıp  E R D Ö L 3Erdoğan ÇAKIROĞLU1 IsaÇOMEz. Karadeniz T e k n i k  Üniversitesi
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TRABZON TRABZON

ÖZET

Bu çalışmada, iki elastik çeyrek düzleme oturan ve tekil yükü ileten dairesel rijit b ir panç ile 
bastırılan sürtünmesiz ve ağırlıkları ihmal edilmiş elastik tabaka probleminde, temas mesafelerinin 
Yapay Sinir Ağı (YSA) yöntemi ile hesabı incelenmiştir. Temas mesafelerinin hesaplanması için uç 
katmanlı geriye yayılma öğrenme algoritması olan bir ağ yapısı kullanılmıştır. Problem integral 
dönüşüm tekniği ve elastisite teorisi kullanılarak teorik olarak çözülmüştür. YSA’nın eğitim ve test 
aşamalarında ise; dış yüke, rijit dairesel panç yarıçapına, çeyrek düzlemler arası açıklık 
mesafesine ve malzeme özelliklerine değişik değerler verilerek oluşturulmuş örnekler kullanı mıştır. 
Bütün örnekler normalize edilmiş ve YSA yeterli hassasiyete kadar eğitilmiştir. Teorik sonuçlar ile 
YSA sonuçları karşılaştırılmış ve YSA hesaplarının teorik sonuçlara oldukça yakın çıktığı 
görülmüştür. YSA yönteminin doğru olarak kullanılması halinde, özellikle zaman gerektiren 
çalışmalarda, alternatif sayısal b ir yöntem olabileceği belirtilmiştir.

ABSTRACT

İn this study, the contact lengths calculation by Artificial Neural Netvvorks (ANNs) in the case
o f frictionless and neglected gravity force contact problem for an elastic layer resting on two
quarter planes is considered. The concentrated force in the vertical direction is applied to the layer
by means o f a rigid cylindrical stamp. A three layered ANNs with backpropagation learning
algorithm is utilized for calculation o f the contact lengths. The problem is solved theoretıcally by
using the theory ofe lasticity and integral transform technique. The patterns used in traınıng and
testing stages o f ANN are formed by different numerical values o f external load, radıus o f the rıgıd
cylindrical stamp, the distance betvveen two quarter planes and material properties. A li o f the
patterns are normalized and ANN is trained to acceptable tolerance. Theoretical and ANN
Solutions are compared and it is seen that ANN Solutions are quite close to theoretical Solutions. İt
is demonstrated that ifproperly used, ANN can be a suitable numerical tool, especially ın time 
consuming problems.
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GİRİŞ

Bilgisayar programları ile yaklaşık çözümler üreten sayısal hesap yöntemleri, teorik çözümün 
çok zaman alabileceği mühendislik problemlerin çözümünde oldukça kolaylık sağlamaktadır.
Hunun yanında, mevcut hesap yöntemlerine alternatif olabilecek yapay sinir ağı (YSA) yöntemi ile 
non yıllarda birçok araştırmacı inşaat mühendisliği uygulamalarında oldukça güvenilir sonuçlar elde
nlmişlerdir.

Yapay sinir ağının inşaat mühendisliği uygulamalarına yönelik yapılan ilk çalışmalardan biri 
olarak [14] verilebilir. Kompozit plaklardaki temas gerilmesinin tahmini [11]’de, betonda oluşan 
basınç gerilmelerinin tahmini [10]’da, ön gerilmeli beton yüksek kirişlerin nihai kesme kuvvetinin 
bilimini [9]’da, dikdörtgen plakların lineer ve lineer olmayan analizi [8]’de, bir elastik tabaka ile iki 
dairesel pançın arasındaki temas mesafelerinin tahmini [7]’de incelenmiştir. Maksimum temas 
uoıilmelerinin hesabı [6], çelik lifli ön gerilmeli beton kirişlerde oluşan nihai kesme kuvvetinin 
lahınini [5], çeşitli yaşlardaki betondaki titreşim hızı ile basınç direnci arasındaki ilişkinin 
hollrlenmesi [4], beton basınç direncinin ve beton kalınlığının belirlenmesi [3] ve ön gerilmeli beton 
kirişlerde burulma dayanımının tahmini [2] bu yöntem ile yapılmış çalışmalardan bazılarıdır.

Bu çalışmada [1] tarafından teorik olarak çözülmüş elastik tabaka probleminde oluşan temas 
mesafelerinin YSA yöntemi ile hesaplanabileceği sunulmuştur. Problem elastisite teorisi ve integral 
dönüşüm tekniği kullanılarak teorik olarak çözülmüştür. Eğitim ve test setlerindeki örneklerin girdi 
vo çıktı katmanları, teorik çözümde; dış yüke, panç yarıçapına, çeyrek düzlemler arası açıklık 
mesafesine ve malzeme özelliklerine değişik değerler verilerek oluşturulmuştur. Deneme-yanılma 
llıı on iyi genelleme yapabilen, en küçük YSA yapısı bulunmuştur. Test aşamasından sonra temas 
mesafelerine etkiyen bazı değişkenler, teorik ve YSA sonuçları ile karşılaştırm ıştır.

I'ROBLEM

İki elastik çeyrek düzleme oturan ve dairesel rijit bir panç ile bastırılan elastik tabaka problemi 
..ekil 1'de görülmektedir. Sürtünme ve kütle kuvvetleri dikkate alınmamıştır.

Çeyrek düzlemler ve tabaka ( -oo, +oo ) aralığında olup y  eksenine göre simetri olduğundan, 
hesaplar 0 < j : < oo aralığında yapılmıştır. Problem düzlem şekil değiştirme hali için 
İncelendiğinden, z ekseni doğrultusunda kalınlıklar birim olarak alınmıştır.

î y

Şekil 1: İki elastik çeyrek düzleme oturan ve dairesel rijit bir panç ile bastırılan elastik tabaka problemi
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Temas probleminde sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir.

( , \  f _  P\ (x ) 0 < x  < a 1
< rJ x ,k )  =  1 (1a)

0 a < x  < oo J

T*y, (x ,h ) = O 0 < x < o o  (1b)
t \ \ ~  P ı(x ) c < x < c  +  2b i

er (x,0) = l  2 W  (1c)
|  O O < x  < c , c +  2b < x  < ooj

tVi (x , 0 )  =  0 0 < x < c o  (1d)
t f — p 2 ('") c < r  < c + 2F 1

s  „  d e )O O < r  < c , c + 2b < r  < ooj 

Trg( r ,0) = 0 O < r  < oo (1f)
a s(r ,n /2 )  =  0 O < r  < oo (1g)

Trl!( r , n / 2 )  = 0 O < r  < oo (1 h)
d v .(x ,h )  , /  \'V ’ = /M O < x < a (1i)

o x

öv, (x,0) öv2 (x,0)

dx dx
= O c < x < c  + 2b (1j)

Yukarıdaki sınır şartlarında; P dış tekil yükü, h tabaka kalınlığını, p, ve v, tabakanın 
elastik sabitlerini, p2 ve v2 çeyrek düzlemin elastik sabitlerini, a panç-tabaka temas mesafesinin 
yarısını, 2b tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesini, c çeyrek düzlemin y  simetri eksenine olan 
mesafesini, p ,(x ) ; panç-tabaka temas mesafesi boyunca gerilme dağılımını ve p2(x ) ; tabaka- 
çeyrek düzlem temas mesafesi boyunca gerilme dağılımını göstermektedir.

F(x) dairesel pançın şekil fonksiyonunu ve f(x) panç şekil fonksiyonunun türevini 
tanımlamaktadır. Dairesel panç durumunda pançın şekil fonksiyonunun türevi aşağıdaki gibi 
hesaplanır.

/M = (2 )
A

Probleme ait düşey denge şartları aşağıdaki gibidir.

r c*tb P
jp ,(x )e ö : =  P  , \ p 2(x)dx  = — (3a,b)
-a 2

Problemin teorik çözümü [1] tarafından detaylı olarak verilmektedir.
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11 MAS MESAFELERİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE HESAPLANMASI

Yapay sinir ağı yöntemi; beynin sinir sistemindeki nöronlarının davranışlarını taklit ederek, 
'ılnlr sisteminin basitleştirilmiş matematiksel modelinin oluşturulmasına ve bilgisayar programına 
aktarılmasına dayanmaktadır. Bir YSA yapısının temel birimi yapay nörondur veya diğer bir deyişle 
lylıım elemanıdır. Her bir işlem elemanının birden fazla girdisi olabilir ve her bir işlem elemanı 
t'indisine gelen ağırlıklandırılmış girdilerini toplar ve bir aktivasyon fonksiyonundan geçirerek çıkış 
iiretir.

YSA'lar girdi-çıktı değerlerinden oluşan örnekler ile öğrenirler. Genel olarak denetimli ve 
ılnnetimsiz öğrenme olarak iki tür öğrenme vardır. Denetimli öğrenmede; YSA’ya eğitim setini 
oluşturan örneklerin hem girdi hem de çıktı değerleri verilir. Ağın hesapladığı değerler ile istenen 
ılngerler karşılaştırılır ve arasındaki fark kabul edilebilir hata toleransına ulaşıncaya kadar ağırlıklar
ılnğlştirilir.

Değişik amaçlar için birçok YSA modelleri ve farklı öğrenme algoritmaları geliştirilmiştir. 
Ilımlardan en yaygın olanı, delta öğrenme kuralı ile türevi alınabilir fonksiyonlara sahip ve hatanın 
minimize edilebildiği geriye yayılma öğrenme algoritmasıdır. Geriye yayılma, YSA’nın mimari 
yapısıdır ve çok katmanlı ağların eğitiminde kullanılan bir denetimli öğrenme algoritmasıdır [15],

Aktivasyon fonksiyonu olarak kullanılan Sigmoid fonksiyonunun özelliğinden dolayı ağın 
ıkışı [ 0 -  1] arasında olmalıdır. Bu sebeple, girdi-çıktı örnek verilerinin ağ eğitilmeden önce 

ııormalize edilmesi gerekir. Girdi-çıktı örnek çiftlerinden oluşan eğitim setinin [0.1 -0 .9 ]  gibi 
"igırıoid aktivasyon fonksiyonun içinde kalacak aralıkta normalize edilmesi durumunda istenilen 
lur.vasiyetteki eğitim sonuçlarına çok daha hızlı ulaşıldığı yapılan çalışmalarda görülmüştür [13].

YSA, yapıları açısından temel olarak birbirlerine benzemektedir. YSA içindeki işlem 
"inmanları katman adı verilen grupların içinde düzenlenirler. Bu katmanlar; girdi katmanı, saklı 
t .ılınan (bir veya daha fazla, genellikle bir) ve çıktı katmanı olarak adlandırılırlar. Bir katman 
i'.İndeki işlem elemanlarının kendi aralarında bağlantıları yoktur, ancak bir katmandaki her işlem 
"itıınanı, kendisinden bir ileri katmandaki her işlem elemanına ayrı ayrı bağlıdır ve bu katmanın 
■ inişini oluşturmaktadır. Girdi ve çıktı katmanlarındaki işlem elemanı sayısına, problemdeki 
ıi'iıuksinimlere göre karar verilir. Ancak saklı katmandaki işlem elemanı sayısının belirlenmesinde 
ıimml bir kural yoktur, genellikle deneme-yanılma ile bulunur. Saklı katmandaki işlem elemanı 

iyisi  belirlenirken, YSA'nın en iyi genelleme yapabilmesi ama en az sayıda olması amaçlanır.

Bir işlem elemanına girişler dışarıdan veya bir önceki katmandaki işlem elemanlarından 
' »imııktadır. Bu giriş değerleri farklı olabileceğinden ağırlıkları da farklıdır. Bir işlem elemanı; m 
f ilin  X/ giriş değerlerinin, wg ağırlıkları ile çarpılarak toplanmakta ve bu toplam, bir aktivasyon 
ı nl".iyonundan geçirilerek y, çıkış değerleri hesaplanmaktadır. Şekil (2)’de işlem elemanı ve 
nmlıımatiksel modeli ile Şekil (3)’de bir adet saklı katmandan oluşan çok katmanlı bir yapay sinir 
"]ı yapısı gösterilmektedir [13],

x

Sigmoid Fonksiyonu

0

Şekil 2: işlem elemanının matematiksel modeli ve sigmoid fonksiyonu
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Aktivasyon yönü

Hatanın geriye yayılması

Şekil 3: Bir adet saklı katmandan oluşan çok katmanlı yapay sinir ağı yapısı

Burada, X, (/'= 1 n) , Zy (/ = 1,...,p) ve Yk (/c=1,...s) sırasıyla girdi, saklı ve çıktı
katmanlardaki işlem elemanlarını; vs ve 1%  girdi katmanından saklı katmanına doğru olan ve 
saklı katmandan çıktı katmanına doğru olan ağırlık değerlerini; bias2 ve biask ise saklı ve çıktı 
katmanlarındaki bias değerlerini belirtmektedir.

Geriye yayılma öğrenme algoritmalı bir YSA’nın eğitimi üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 
eğitim setinin ileri beslenmesi, hatanın geriye yayılması ile ağırlık ve bias değerlerinin 
düzeltilmesidir. Bu üç aşama, [13] ve [12] tarafından detaylı olarak verilmektedir.

YSA iyi şekilde bir kez eğitildikten sonra, daha önce karşılaşmadığı herhangi bir girdi 
değerlerine karşılık çıkış değerlerini hesaplar. Ağ, eğitim sonunda elde edilen düzeltilmiş ağırlık ve 
bias değerlerini kullandığı için çıkış değerlerini oldukça hızlı hesaplar. Bu özellik, zaman alan 
interpolasyon ve iterasyon gerektiren problemlerde çok kolaylık sağlamaktadır.

YSA ile hesaplama yapabilen birçok bilgisayar programı mevcuttur. Bu çalışmada temas 
mesafelerini hesaplamak için C++ dilinde yazılmış bir bilgisayar programı kullanılmış ve Şekil 
3’deki gibi üç katmanlı bir YSA yapısı belirlenmiştir. Ağın eğitimi ve testi için kullanılacak örnekler 
teorik çözümlerden elde edilmiştir. Ağın girdi katmanı için; yük, geometri ve malzeme özelliklerinin 
birleşimlerinden oluşan 5 işlem elemanı belirlenmiştir. Bu 5 işlem elemanına karşılık gelen 5 
değişken aşağıda açıklanmıştır.

Burada, h ve /a değerleri birden fazla değişkeni etkilediğinden sabit tutulmuştur.
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<: I h : Çeyrek düzlemin y  simetri eksenine mesafesinin, tabaka yüksekliğine oranı (açıklık
h ih iii)

(/ıtl(Plh)) / (R/h) : Yük oranının, yarıçap oranına oranı (yük yarıçap oranı)
/O I fu\ : Çeyrek düzlem ve tabaka kayma modüllerinin oranı (kayma modülleri oranı) 

vı Tabaka malzeme özelliği
: Çeyrek düzlem malzeme özelliği

(Çıktı katmanı ise; panç-tabaka temas mesafesi ile tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesine 
i n ..ılık gelen 2 farklı işlem elemanından oluşmaktadır. Bu 2 işlem elemanına karşılık gelen 2 
ikiyiyken aşağıdaki gibidir.

ıi I h : Panç-tabaka temas mesafesinin yarısının, tabaka yüksekliğine oranı (panç-tabaka
Imıııın oranı)

2b I h : Tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesinin, tabaka yüksekliğine oranı (tabaka- 
' ,mk düzlem temas oranı)

I ğitim setini oluşturan örneklerde kullanılan girdi değerleri, aşağıda Tablo 1’de 
■umulmaktadır.

Tablo 1: Eğitim seti için kullanılan girdi değerleri

c 1 h ( M P //ı ) )  / (R/h) H2> P 1 K2

0.1 0.1
0.25 0.25

U.Uo 0.5 0.5 1.8 1.8
0.1 1 1 2.0 2.0
U.z 2 2 2.2 2.2
0.5 4 4

10 10

Eğitim seti için, Tablo 1’de verilen girdi değerlerinin değişik birleşimlerinden oluşturulan 196 
mıınk kullanılmıştır. Ayrıca, test seti için Tablo 1’deki değerlerden farklı oluşturulan 38 örnek 
hıllmıılmıştır. Eğitim ve test setlerini oluşturan örneklerin girdi ve çıktı değerleri, sigmoid 
ı. Hık‘.iyonunun (0 -  1) aralığında kalacak şekilde normalize edilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere, 
imi değişkenin sınırları farklı aralıklardadır. Bu nedenle, her değişken farklı aralıklarda normalize 
m inmişlerdir.

Saklı katman yapay sinir ağı yapısının en önemli kısmıdır ve ağın yakınsama ve genelleme 
" •■■İliği ile iç içedir. Yakınsamayı ve genellemeyi etkileyen en önemli faktörler; başlangıçta seçilen 
■yıılık ve bias değerleridir. Bu değerlerin aktivasyon fonksiyonunu ve türevini sıfır yapmayacak 
"k ild e  seçilmelidir. Bu değerleri, ya program rastgele seçer ya da kullanıcı programa dışarıdan 
yiuır. Bunların yanında; a, öğrenme oranı da etkilidir. Çünkü öğrenme oranı ne kadar büyükse 
■ y ıı lık  ve bias değerleri de o oranda değişir.

En iyi genelleme yapabilen en küçük ağ yapısını bulabilmek için; saklı katman işlem elemanı 
»iyisinin, öğrenme oranının, başlangıç ağırlık ve bias değerlerinin farklı birleşimlerinden oluşan 
lılıçok ağ yapıları düzenlenmiştir. Ağın öğrenme kapasitesi ile öğrenme süresi arasında birebir ilişki 
nldıığu bulunmaktadır. Ağın öğrenme kapasitesinin artması için örnek sayısının da artması 
yomkmekte, dolayısıyla da ağ yapısı büyüdüğü için hesap süresi artmaktadır.
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Bu çalışmada; en iyi ağ yapısı bulunmaya çalışılmış ve hata oranı gerçek değer ile çıktı 
değerinin her birinin bağıl hata oranına göre belirlenmiştir. Bağıl hata oranı,

sk -yk *100 şeklinde hesaplanmaktadır. Bu ifadedeki gk ile yk sırasıyla; gerçek
8k

değer ile ağ çıktı değeridir. Deneme-yanılmalar sonunda; öğrenme oranı 0.5 olan, başlangıç ağırlık 
ve bias değerleri programa rastgele girilen, 5-20-2 yapısındaki ağın en iyi genelleme yaptığı ve 
maksimum bağıl hata oranının %1.5 olduğu durumda test aşamasında en iyi sonuçlar verdiği 
belirlenmiştir. Eğitim setindeki örneklerin tamamının bağıl hata oranlarının ortalaması ise %1.0’den 
daha az hesaplanmıştır. Eğitim süresi kişisel bir bilgisayarda yaklaşık 10 saat olup, test 
aşamasında ise hesaplama süresi aynı bilgisayarda 1 saniyeden kısa sürmektedir.

Ağın genelleme yapabilme kapasitesini belirlemek için, teorik sonuçlar ile elde edilen temas 
mesafeleri yapay sinir ağı sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Tablo (2)’deki 38 örnekli test setinden alh 
ve 2b/h değerlerinin karşılaştırmaları Şekil (4)'de verilmektedir. Bu şekilde; yatay eksen teorik 
değerleri, düşey eksen yapay sinir ağı ile elde edilen değerleri göstermektedir. Teorik ve yapay 
sinir ağı çözümlerinden elde edilen sonuçların aynı olması durumda, grafiklerde işaretlenen 
noktaların 45 derecelik doğru üzerinde bulunacağı açıktır. Dolayısı ile bu doğrudan sapmalar hata 
durumunu ortaya koyacaktır. Yapay sinir ağı ile elde edilen sonuçlarda maksimum bağıl hata 
oranları sırasıyla %3.58 ve %2.96 olarak hesaplanmıştır. Hata oranlarının düşük çıkması, ağın 
iyi genelleme yaparak, kabul edilebilir hata oranı sınırlarında hesaplama yapabildiğini 
göstermektedir.

Tablo 2: Örnek seti için kullanılan girdi değerleri

örnek
No clh

JL !_
P /h

R/h
/Z2//Z1 *"1 *2

Örnek
No

clh
Aı

P /h

R /h
A2/A1 *1 *2

1 0.005 16 0.08 1.77 2.03 20 0.35 0.09 16 2.21 1.96
2 0.01 13 0.11 1.79 2.05 21 0.38 0.11 14 2.19 1.94
3 0.02 11 0.15 1.81 2.08 22 0.41 0.13 11 2.17 1.92
4 0.03 9 0.22 1.84 2.11 23 0.43 0.18 8 2.14 1.88
5 0.04 8 0.3 1.87 2.13 24 0.45 0.22 5 2.11 1.85
6 0.06 6 0.35 1.90 2.17 25 0.48 0.33 2.7 2.08 1.82
7 0.07 5 0.45 1.94 2.19 26 0.52 0.45 1.8 2.07 1.79
8 0.08 3 0.6 1.96 2.21 27 0.55 0.54 1.4 2.03 1.78
9 0.09 1.5 0.8 1.98 2.25 28 0.6 0.65 1.1 2.01 1.75
10 0.11 0.75 1.2 2.02 2.24 29 0.65 0.8 0.07 1.99 1.76
11 0.12 0.6 1.6 2.04 2.22 30 0.7 1.2 0.09 1.97 1.79
12 0.14 0.4 2.2 2.06 2.18 31 0.75 2.5 0.12 1.93 1.81
13 0.15 0.3 3 2.09 2.16 32 0.8 3.5 0.16 1.89 1.84
14 0.16 0.2 4.3 2.12 2.13 33 0.85 5 0.21 1.85 1.87
15 0.18 0.15 6 2.15 2.10 34 0.9 7 0.33 1.83 1.89
16 0.22 0.12 9 2.18 2.08 35 0.95 9 0.43 1.81 1.90
17 0.25 0.09 12 2.19 2.05 36 1.0 12 0.55 1.78 1.93
18 0.28 0.08 15 2.22 2.04 37 1.1 15 0.7 1.76 1.96
19 0.3 0.07 20 2.25 2.02 38 1.2 20 0.9 1.75 1.98
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a ) Panç-tabaka temas mesafesi b ) Tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesi

Şekil 4: Teorik sonuçlar ile yapay sinir ağı sonuçlarının karşılaştırılması

Aşağıdaki tablolarda, eğitim ve test setlerindekinden farklı örneklerden oluşturulmuş girdi 
ı ılmanı için belirlenen işlem elemanlarından sadece 1 tanesinin temas mesafeleri üzerindeki etkisi 
lln toorik ve yapay sinir ağı sonuçlarından elde edilen temas mesafeleri karşılaştırılmıştır. 
ı .ıblolardan elde edilen bulgular, sonuçlar bölümünde açıklanmıştır.

Tablo 3. Sadece /^/(P /b) değerinin temas mesafeleri üzerindeki etkisinin teorik sonuçlar ile 
YSA sonuçlarının karşılaştırılması 
( Rlh = 250, c/b = 0.25, ^ / /A  = 15, ıc, =2 .1 , k2 = 1.9 )

M P Ih )
a / b

Srel ( /o)
2b I h

ere/ (%)
Teorik YSA Teorik YSA

50 1.86475 1.86528 0.03 1.93491 1.93208 0.15
100 1.34212 1.34613 0.30 1.49832 1.49757 0.05
200 0.94038 0.94496 0.49 1.22917 1.22638 0.23
300 0.75163 0.75356 0.26 1.13549 1.13292 0.23
600 0.50470 0.50407 0.13 1.04917 1.04717 0.19
900 0.40042 0.39972 0.17 1.02434 1.02250 0.18
1500 0.30156 0.30150 0.02 1.00654 1.00479 0.17

Tablo 4. Sadece R/h değerinin temas mesafeleri üzerindeki etkisinin teorik sonuçlar ile 
YSA sonuçlarının karşılaştırılması
( n ^ P /h )  = 250, c/b = 0.15, /z2//y, = 2.5, m = 1.9, k2 = 2 A )

R/h
a / h

Srel ( /o)
2b I h

ere/ ( !o)
Teorik YSA Teorik YSA

20
50
100
200
300
600
1000

0.19439 
0.31200 
0.44988 
0.65114 
0.80594 
1.14359 
1.45966

0.19500 
0.31111 
0.44874 
0.65270 
0.80988 
1.14524 
1.45564

0.31
0.29
0.25
0.24
0.49
0.14
0.28

1.00554 
1.02394 
1.05664 
1.12668 
1.19876 
1.40556 
1.64553

1.00517 
1.02253 
1.05388 
1.12243 
1.19435 
1.40438 
1.64646

0.04
0.14
0.26
0.38
0.37
0.08
0.06
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Tablo 5. clh değerinin temas mesafeleri üzerindeki etkisinin teorik sonuçlar ile YSA 
sonuçlarının karşılaştırılması
( M P //7 ) = 700, R/h = 250, p2/p, = 2.25, at, =1.95, k 2 = 2.05 )

clh
a / h

ereı (%)
2b I h

ere/ ( /o)
Teorik YSA Teorik YSA

0.01 0.41893 0.41692 0.48 1.21714 1.21461 0.21
0.08 0.42308 0.42153 0.37 1.14422 1.14110 0.27
0.16 0.43003 0.42876 0.29 1.05631 1.05355 0.26
0.25 0.44069 0.43943 0.29 0.95476 0.95298 0.19
0.4 0.46512 0.46303 0.45 0.78973 0.78924 0.06
0.6 0.51048 0.50532 1.01 0.59826 0.59693 0.22
0.8 0.57130 0.55995 1.99 0.45063 0.44626 0.97

Tablo 6. Sadece p2//d değerinin temas mesafeleri üzerindeki etkisinin teorik sonuçlar ile 
YSA sonuçlarının karşılaştırılması
( pıl{P/h) = 500, R/h = 300, clh  = 0.15, *, = 2.05, k 2 = 1.95 )

A2/A1
a / h

&rel ( /o)
2b 1 h

ersi (%)
Teorik YSA Teorik YSA

0.08 1.34408 1.33527 0.66 3.13610 3.22398 2.80
0.2 0.91303 0.91145 0.17 2.24001 2.24753 0.34
0.6 0.68130 0.68351 0.32 1.56027 1.56460 0.28
1.5 0.59613 0.59649 0.06 1.20513 1.20157 0.30
3 0.56235 0.56179 0.10 1.03755 1.03423 0.32
7 0.54050 0.53947 0.19 0.92062 0.91909 0.17

20 0.52877 0.52758 0.22 0.85539 0.85534 0.06

SONUÇLAR

Bu çalışmada, üç katmanlı geriye yayılma öğrenme algoritmalı bir yapay sinir ağı 
kullanılarak, ele alınan elastik tabaka probleminde temas mesafeleri oldukça güvenilir yaklaşıklıkta 
hesaplanmıştır. Eğitim ve test aşamalarında kullanılan örnekler teorik çözüm sonuçlarından 
oluşturulmuştur. Saklı katmandaki işlem elemanı sayısının, öğrenme oranının, başlangıç ağırlık ve 
bias değerlerinin ağın eğitimine önemli ölçüde etki ettiği belirlenmiştir. Hızlı sonuca ulaşılabilmesi 
ile teorik çözümü zaman alıcı interpolasyon ve iterasyon gerektiren bu çalışmada oldukça zaman 
kazanıldığı görülmüştür.

Ayrıca, temas mesafelerine etki eden değişkenlerin temas mesafeleri üzerindeki etkisi 
incelenmiştir ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

•  Sadece dış yük arttıkça temas mesafeleri artmaktadır.
•  Sadece panç yarıçapı arttıkça temas mesafeleri artmaktadır.

• Sadece çeyrek düzlemler arası açıklık mesafesi arttıkça panç-tabaka temas mesafesi
artarken tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesi azalmaktadır.

• Sadece çeyrek düzlemin rijitliği, tabakaya göre arttıkça temas mesafeleri azalmaktadır.

Sonuç olarak; yapay sinir ağı yöntemi ile teorik çözümü zaman gerektiren temas 
mesafelerinin hesaplanmasında kabul edilebilir hata oranı sınırlarında hesaplama yapılabileceği 
görülmüştür.
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TAKVİYELİ PANELLERİN SERBEST TİTREŞİMİNDE  
YASTIK VE ALT TAKVİYE ELEMANLARINI ETKİSİ
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ÖZET
Bu bildiride takviyeli panellerin serbest titreşim analizi ile İlgili b ir çalışma sunulmuştur. Bu amaç 
için güvenli ve verimli bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Analizler yapılırken Mindlin-Reissner 
kabuk teorisine bağlı sonlu şeritler metodu, kübik eğrilerle geometri tanımlama ve ağ üretimi, 
uygulanarak panellerin serbest doğal frekansları ve mod şekilleri hesaplanmıştır. Bu çalışmadaki 
amaç, doğal frekansları optimize edilmiş takviyeli panellerde takviyeler altındaki yastık elemanları 
ile takviyeler arasındaki alt takviye elemanlarının panelin doğal frekansına etkilerinin incelenmesi 
ve karşılaştırılmasıdır. Ayrıca değişik sayıda takviye elemanının kullanılmasının da panellerin doğal 
frekansı üzerindeki etkileri irdelenmiştir.

GİRİŞ

Yüksek mukavemet ve hafifliklerinden dolayı takviyeli paneller birçok mühendislik yapılarında tercih 
edilir. Takviyeli paneller özellikle gemi ve uçak gövdeleri gibi kritik ve güvenliğin önemli olduğu 
yapılarda kullanılırlar. Bu gibi yapılar hassas oldukları için tasarım aşamasında her türlü koşul 
düşünülüp yapının geometrisi ona göre oluşturulmalıdır. Yapıyı oluşturan panellerin doğal 
frekansının incelenmesi güçlü bir takviyeli panel tasarımı için önemlidir.

Analitik metotlar titreşim problemlerinde yapı geometrisinin, sınır koşullarının ve yükleme 
şartlarının basit olduğu durumlarda kolayca uygulanabilir. Fakat bu koşullar karmaşık bir hal 
aldığında analitik metotlar ile probleminin çözümü çok uzun hatta bazı durumlarda imkânsız hale 
gelmektedir.

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve uygulamalarının yapı mühendisliği alanına girmesi ile 
karmaşık problemlerin çözümleri için birçok nümerik metot geliştirilmiştir. Nümerik metotların en 
önemli özelliği her türlü geometri, sınır koşulu ve yükleme durumunda etkili olabilmeleridir ve 
gelişen günümüz bilgisayarları ile sonuca çok kısa sürede ulaşabilmeleridir. Titreşim problemi için 
birçok nümerik metot olmakla birlikte en etkili olanları sonlu elemanlar ve sonlu şeritler metotlarıdır. 
Titreşim probleminin sonlu elemanlar metodu ile çözümü birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. 
Ahmad [9], Aksu [7], Patel ve diğerleri [1], Mukhopadhyay ve çalışma arkadaşlarının [2,4-6] 
panellerin titreşim analizinde birçok çalışmaları olmuştur.

Sonlu şeritler metodu gibi yarı analitik yarı nümerik metotların bu tip yapıların statik ve dinamik 
analizleri için kullanılması çok verimli olmuştur [8], Sonlu şeritler metodu Fourier serileri ile sonlu 
elemanlar metodunu birleştiren bir metottur. Yapı, şerit doğrultusunda Fourier serileri ile ve diğer
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yönde yapısal davranışların tanımlanmasında ise sonlu elemanlarla modellenir. Yapının şerit 
doğrultusunda yani Fourier serileri ile tanımlanan boyutunda, yapı kesitinde veya malzeme 
özelliklerinde sunulan bu metotla değişiklik yapmak mümkün değildir. Sonlu elemanlar metoduna 
göre uygulama alanları kısıtlı olmasına rağmen birçok problemi çözmek için daha az eşitliğe ihtiyaç 
duyar ve problem geometrisinin tanımı kolaydır. Kısaca, sonlu şeritler metodunu uygulayabilmek 
için incelenen yapının prizmatik bir yapı olma koşulu vardır. Bu çalışmada Özakça ve çalışma 
arkadaşları [3] tarafından geliştirilen prizmatik yapıların titreşim analizini düşünerek, lineer, ikinci ve 
üçüncü derece C(0) sürekliliğine sahip değişken kesitli Mindlin-Reissener sonlu şeritler metodu 
kullanarak analizler yapılmıştır.

TAKVİYELİ PANELLERİN BOYUT OPTİMİZAYONU

Düz plakların dinamik karakteristikleri plak yüzeyine takviye elemanları ekleyerek büyük ölçüde 
iyileştirilmektedir. Ancak tasarım aşamasında sadece takviye elemanı eklemek kendi başına yeterli 
olmamaktadır. Düşünülen yapının optimizasyonu yapılmalıdır. Bu çalışmada, panel hacmi sabit 
tutulmak şartı ile boyut ve kalınlıklar veya her ikiside değiştirilerek, her optimizasyon işlemi üç, dört 
ve beş takviye elemanlı paneller için tekrarlanacaktır. Bu eleman sayılarındaki değişimin doğal 
frekans üzerindeki etkileri tablolar halinde verilecek ve sonuçlar karşılaştırılacaktır. Panellerin 
optimizasyonunda Özakça [3] tarafından oluşturulan bir Fortran yazılımı ile ardışık karesel 
programlama algoritması kullanılarak yapılmıştır.

Optimizasyon problemi; nonlineer matematiksel programlama dilinde şöyle özetlenebilir: Amaç 
fonksiyonu F(s)’i bazı kısıtlayıcılar altında minimize (veya maksimize) eden dizayn vektörü s 
bulunur.

Yapı şekil optimizasyon tekniği, elemanların kalınlık değişkenlerinin optimizasyonuna dayalıdır. 
Tipik bir yapı optimizasyonu işlemini gözden geçirirsek;

1. Optimizasyon probleminin tanımlanması: Optimizasyon verisi olarak amaç fonksiyon, 
kısıtlayıcılar ve tasarım değişkenleri, geometri verisi olarak anahtar noktalar, koordinatlar ve 
kalınlıklar ve analiz verisi olarak da elastisite modülü, poisson oranı vs tanımlanır.

2. Tasarım modelinin oluşturulması: Panel sistemi elemanlara bölünerek kiriş gibi modellenir ve 
her bir elemanın kalınlığı tanımlanır.

3. Sonlu Şeritler modelinin oluşturulması: Uygun sonlu şeritler ağı oluşturulur. Bu otomatik bir ağ 
üreticisi tarafından belirlenen yoğunlukta yapılır.

4. Sonlu şeritler analizinin gerçekleştirilmesi: Amaç fonksiyon ile kısıtlayıcıların hesaplanması için 
sonlu şeritler analizi yapılır.

5. Hassasiyet analizi: Tasarım değişkeninde küçük değişiklikler yapılarak amaç fonksiyonların ve 
kısıtlayıcıların hassasiyet analizleri yapılır. Bu çalışmada sonlu farklar nümerik metodu 
kullanılmıştır.

6. Optimizasyon: Sonlu şeritler ve hassasiyet analizi sonuçları kullanılarak uygun bir 
optimizasyon algoritması ile seçilen amaç fonksiyon iyileştirilir.

7. Optimizasyon modelinin yenilenmesi: Tasarım değişikliği kontrol edilir, eğer hedef 
sağlanmamışsa, tasarım vektör tekrar hesaplanır ve optimizasyon işlemi 3. aşamadan 
başlanarak tekrarlanır. Diğer durumda ise işlem durdurulur.

Optimizasyon işleminde incelenen tüm panel tiplerinin ortak boy, genişlik ve hacim kısıtları vardır. 
Panellerin ortak kısıtları Tablo 1 de görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle Şekil 1 de gösterilen 
güçlendirme elemanlarının yalın hali için optimizasyon işlemi yapılacaktır. Daha sonra Şekil 2 de 
görülen yastık elemanlarının ve Şekil 3 de görülen alt takviye elemanlarının doğal frekans
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Tablo 3 Tasarım değişkenleri limitleri

Tasarım değişkenleri Min.(mm) Max. (mm)
Plak kalınlığı tp lak 1.1 3.0

Takviye kalınlığı ttak 0.5 6.0
Alt takviye kalınlığı ta lt 1.0 3.0

Yastık kalınlığı tvas 2.0 6.0

Malzeme Özellikleri, Yükleme ve Sınır Koşulları
Serbest titreşim analizi sadece elastik malzeme özelliklerine ihtiyaç duyup kullanılan malzeme 
özellikleri aşağıdaki gibidir;

• Elastisite modülü (E): 73x109 N/m2

• Poisson oranı (u): 0.33

• Yoğunluk p=7800.0 kg/m3

Panellerin serbest titreşim analizi hiçbir yükleme olmadan yapılmıştır. Karşılıklı kısa kenarlar basit 
mesnet, diğer kenarlar serbest olarak düşünülmüştür. Şekil 5 panellerin sınır koşullarını 
göstermektedir.

Basit Mesnet

Serbest Serbest

Basit M esnet

Şekil 5 Panellerin sınır koşulları

Optimizasyon Sonuçları
Önceki bölümlerde açıklanan sınırlar dahilinde optimizasyon işlemleri yapılmıştır. Tablo 4-5-6. 
Sırasıyla düz takviyeli, yastıklı ve alt takviyeli panellerin Referans Tasarım (RT), Boyut 
Optimizasyonu (BO) sonunda elde edilen değerler ve bu değerlere karşılık gelen özdeğerleri 
verilmektedir.

Tablo 4. Düz takviyeli panellerin referans ve optimum tasarımları

3 Takviyeli 4 Takviyeli 5 Takviyeli
RT BO RT BO RT BO

tp lak 2.236 1.518 2.123 1.270 2.02 1.356
tta k 2.236 6.000 2.123 5.472 2.02 4.107

özdeğer 30.299 34.721 37.642 44.011 41.860 47.972

206
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



I 'aper0054 CANLIOĞLU. GÖĞÜS ve ÖZAKCA

Tablo 5. Yastık takviyeli panellerin referans ve optimum tasarımları

3 Takviyeli 4 Takviyeli 5 Takviyeli
RT BO RT BO RT BO

fp lak 1.575 1.100 1.518 1.148 1.465 1.100
fta k 1.575 2.135 1.518 3.000 1.465 3.000
tvas 3.151 3.412 3.036 2.651 2.930 2.318

Ozdeğer 29.813 29.813 34.256 45.052 37.362 51.755

Tablo 6. Alt takviyeli panellerin referans ve optimum tasarımları

3 Takviyeli 4 Takviyeli 5 Takviyeli
RT BO RT BO RT BO

fplak 2.123 1.454 1.973 1.198 1.842 1.220
ftak 2.123 6.000 1.973 5.381 1.842 4.134
falt 2.123 1.000 1.973 1.000 1.842 1.000

Ozdeğer 29.618 34.273 36.826 43.321 41.712 47.389

SONUÇ

Referans tasarım ve optimum tasarım sonuçlarının görsel olarak irdelenebilmesi için Tablo 4-6 teki 
•.onuçlar Şekil 6 de grafik üzerinde görülmektedir. Şekil 6 dan da görüleceği gibi sabit malzeme 
hacmi kısıtı altında farklı panel tiplerinden elde edilen özdeğerler 29.618 ile 51.755 arasında 
değişmektedir. Aynı malzeme hacmi ile en düşük sonuç ile en yüksek sonuç arasında yaklaşık iki 
kat fark bulunmaktadır. Bu sonuç tercih edilen panel tipi ve optimizasyon işleminin önemini açıkça 
göstermektedir.

3 Takv iye li 4 Takviye li 5 Takviye li

DüzTak. ■ YastıklıTak. ■ A lt  Yastıklı Tak.

Şekil 6 Referans ve optimum tasarım değerleri karşılaştırması

Tablo 4-5-6 ve Şekil 6 den elde edilen verilere göre sonuçlar aşağıda maddeler halinde 
Kiralanmıştır.

• Takviye sayısının artışı özdeğer artışını hızlandırmış daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.
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• Yastıklı takviyeli ve düz takviyeli panellerin optimizasyon sonucunda alt takviyeli panellere 
göre daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.

• Yastıklı takviyeli paneller hem referans tasarım aşamasında hem optimizasyon sonucunda 
düz takviyeli panellerle karşılaştırıldığında dikkate değer şekilde iyi sonuçlar vermiştir.
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ÖZET
Ihı çalışmada, mühendislik literatüründen alınmış olan yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünü 
bulmak için kullanılan üç farklı meta-bulgusal yöntemin performans değerlendirmesi yapılmıştır. Seçilen bu 
uç yöntem Partikül Küme. Harmoni Arama ve Genetik Algoritmalar yöntemleridir. Yapısal optimizasyon 
ıilıınında kullanılan meta-bulgusal araştırma yöntemleri araştırma alanında daha iyi sonuç bulmak için 
bulgulara güvenirler. Bu metotlar, optimum çözümü araştırırken belirleyici niceliklerden ziyade rastgele ve 
ulus ılıklı parametreler kullanırlar. Rastgele değişkenlerin kaynağı, problemin tipine ve doğasına bağlı 
olmak farklı olabilir. Bu yenilikçi tekniklerin gerisindeki bulgusal yöntemler doğadan ve fizikten ödünç 
alınmıştır. İki adet farklı geometri ve yapı konfîgürasyonuna sahip olan 46-elemanlı düzlemsel çelik kafes 
sistemi, bahsi geçen meta-bulgusal yöntemlerin bu tip yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünde ne 
luiılar etkili olduklarını göstermek için tasarım örnekleri olarak seçilmiştir.

GİRİŞ
Yapısal optimizasyon, yapı elemanlarının optimum topolojisini, optimum geometrisini veya 
optimum kesit boyutlarını belirlemede yapı tasarımcıları için büyük olanaklar sağlar. Meta-bulgusal 
optimizasyon tekniklerinin geliştirilmesiyle birlikte yapısal optimizasyon alanı yeni bir yön 
kazanmıştır. Hesaplamalı yapı mekaniği gibi mühendisliğin birçok alanında gözlenildiği üzere bu 
metotların başlıca başarısı, sürdürülen araştırmaları bu tekniklerin daha iyi anlaşılması ve 
' l<iliştirilmesine doğru motive etmesidir. Devam eden bu çabalar, doğadaki farklı fenomenlerin taklit 
oılilmeleri için öncülük eden fikirlerle birleştirildikleri zaman değişik sınıflardaki yapısal 
optimizasyon problemlerinin çözümlerinde birbirleriyle yarışan çok çeşitli geleceği parlak araştırma 
tekniklerinin geliştirilmesine olanak sağlar. Bu tekniklerinin her birinin temelinde yatan ana 
düşünce, biyolojik, kimyasal, veya sosyal bir sistemin (evrimleşme, bağışıklık sistemi, sürü zekası 
veya tavlama süreci vb.) otomatik olarak kendi optimizasyon görevini yerine getirme doğasının 
lııklit edilmesi paradigmasına bağlı kalmaktır [15, 13, 12, 10, 7, 5], Bu tekniklerin başka bir ortak 
yönleri de derece derece değişen sınırlayıcı bilgilerine dayanan araştırma tipini tamamen 
oıddetmeleri ve dahası rastgele olmayan kurallar yerine olasılıklı geçiş kuralları kullanmalarıdır. Bu 
tekniklerin ayrık optimizasyon problemlerinin çözümlerini bulmada çok uygun ve etkili oldukları 
kanıtlanmıştır. Pratikte kullanılan tasarım yönetmeliklerine göre formüle edildikleri zaman 
muhakkak ayrık optimizasyon problemine dönüşen tasarım problemleri çelik yapıların optimum 
tasarım uygulamaları için belirli önem taşırlar. Saka [2] ve Hasançebi ve diğerleri [3, 1] bu tip 
algoritmaların detaylı incelemelerini ve optimum yapısal tasarımlara uygulamalarını yapmışlardır.

Araştırma Görevlisi, Mühendislik Bilimleri Böl., E-posta: carbas@metu.edu.tr 
' I >r., İnşaat Müh. Böl., E-posta: erkan.dogan@atauni.edu.tr 
1 Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: eferhat@akdeniz.edu.tr 
♦ l'rof. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: mpsaka@eng.uob.bh
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Bu çalışmada birçok tasarım değişkeninden veya geniş bir ayrık setten oluşan yapısal 
optimizasyon problemlerinin çözümü için kullanılan meta-bulgusal yöntemlerden Partikül Küme, 
Harmoni Arama ve Genetik Algoritmalar ile elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve 
karşılaştırılmıştır. İki adet çelik düzlem kafes sistemi bahsi geçen yöntemlerin sayısal 
performanslarını incelemek ve mukayese etmek için tasarım örneği olarak kullanılmıştır. Bu 
yapıların ikisi de 46-elemanlı fakat farklı geometri ve yapı konfigürasyonuna sahip çelik kafes 
kirişlerdir. Her iki örneğin çözümünü elde etmek için de kafes kirişler ASD-AISC [16] 
yönetmeliğinde belirtilen gerilme, stabilite ve deplasman sınırlayıcıları göz önüne alınarak minimum 
yapı ağırlıkları elde edilecek şekilde ölçülendirilmişlerdir. Bu tasarım örneklerinin önerilen 
algoritmalar ile çözümünden elde edilen sonuçlar tartışılmış ve bu tekniklerin etkinliği 
vurgulanmıştır.

OPTİMUM TASARIM PROBLEMİNİN FORMÜLİZASYONU
Nm elemandan oluşan ve Nd tasarım değişkenine sahip olan mafsallı bir çelik yapı için ASD-AISC
[16] aşağıda anlatıldığı gibi ayrık programlama problemi tanımı yapmıştır.
Verilen bir kesit listesinde çelik kesitlerin sıra numarasına göre tamsayı değerlerinden oluşan bir I 
(Eşitlik 1) vektörü kafes sistemin Nm elemanı için en-kesit alanlarını içeren A vektörünü (Eşitlik 2) 
üretmek için bulunur. Bu A vektörü amaç fonksiyonunu (Eşitlik 3) minimize eder

Burada W  kafes yapının ağırlığıdır. Lm,p m sırasıyla m elemanının uzunluğu ve birim ağırlığıdır.

Af . bağlantı noktalarının toplam sayısıdır; g m , sm ve S, k fonksiyonları sırasıyla gerilme, narinlik 

oranı ve deplasman sınırlayıcılarının sınırlarıdır; a m ve (crm) aU m ’inci kafes elemanının sırasıyla 

hesaplanmış ve izin verilmiş olan eksenel gerilmeleridir; k m ve (Am) all m’inci elemanın sırasıyla 

narinlik oranı ve bunun üst lim itid ir; son olarak d lk ve (dJk)all sırasıyla j  bağlantı noktasının k 

yönündeki hesaplamış olan deplasmanı ve en izin verilen üst değeridir.
ASD-AISC [16] tasarım yönetmeliğinde, çekme elemanları için maksimum narinlik oranı 300 olarak 
sınırlandırılmıştır ve basınç elemanları için bu oran 200 olarak önerilmiştir. Bu yüzden tasarım 
sınırlayıcıları ile bağlantılı olarak narinlik şu şekilde formüle edilebilir;

(1)

A r  = { A ,A 2, . , A Nm] (2)

(3)

ve aşağıdaki sınırlayıcıları sağlamalıdır,

(4)

(5)

(6)

K  L
Am = ■■■ ” < 300 (çekme elemanları için)

K  L
2„ = —— ~ -  200 (basınç elemanları için)

(7 )

r
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Mumda, K m m’inci elemanın etkili uzunluk faktörüdür(tüm kafes e le m a n la rın d a ^  = lo larak 

alınır), ve rm bu elemanın atalet yarıçapıdır.
ı, nkme elemanları için izin verilen gerilme direnci Eşitlik 8’de ki gibi hesaplanır;

Mumda, F  ve Fu akma ve en üst gerilme direncidir ve iki formülden daha düşük değere sahip 

"inıı çekme elemanı için eksenel gerilmenin üst seviyesi olarak düşünülür.
M.ttıinç elemanları için izin verilen gerilme sınırları elemanların elastik ve elastik olmayan burkulma 
"imak bilinen iki ayrı göçme durumuna bağlı olarak hesaplanır, Eşitlik (9-11).

I yltlik (9-11 )’de, E  elastisite modülü ve Cc kritik narinlik oranı parametrelerini temsil ederler. 

l„( < Cc olan bir eleman için, elastik olmayan bir şekilde burkulduğu kabul edilir ve izin verilen 

R r.ınç gerilmesi Eşitlik 10’a göre hesaplanır. Aksi takdirde (Xm > Cc), elemanda elastik burkulma 
ulıışur ve izin verilen basınç gerilmesi Eşitlik 11’e göre hesaplanır.

( MTİMİZASYONDA KULLANILAN META-BULGUSAL ARAMA TEKNİKLERİ 
l'nrtikül Küme
i'nıtlkül Küme Optimizasyon (PKO) yöntemi hayvanlarda rastlanan böcek kümelenmesi, kuş 
'.uıııleri ve balıkların toplu hareketleri gibi sosyal davranışlarını temel alır [14]. Bu davranış bütün 
mırü hareketini gösteren bilgi ve aynı zamanda her bir bireyin hafızasına dayalı olan sosyal 
ıııııplandırmaya dayanır. Prosedür bir amaç fonksiyonu örnek uzayı içerisinde rastgele olarak 
"lıışturulan sürüyü meydana getiren belli miktarda partikülü ihtiva eder. Sürü içerisindeki her 
imrtlkül optimum tasarım problemi için birer aday çözümdür. Partiküller örnek uzaya doğru uçma 
• jlllmindedirler ve bir zaman aralığı için her bir adımdaki pozisyonları, mevcut pozisyonları ve hız 
"klörleri ve kullanılarak güncellenir. Algoritmanın adımları aşağıda verilmiştir [8, 4], 

l m İnç i adım: Partikü lle rin  o luşturu lm ası: Bir partikül kümesi küme boyutunu ) temsil eden ve 
niceden belirlenmiş miktarda partikülden oluşur. Her partikül (P )  iki adet bileşene sahiptir; bir yer 
ıi ı .arım) I  vektörü ve bir hız vektörü v (Eşitlik 12). Yer vektörü I tasarım değişkenlerinin 
değerlerini (yerlerini) ihtiva ederken hız vektörü v  de arama süresince bu yer vektörünün 
tiuııcellenmesi için kullanılır. Sürü içindeki her bir partikül bütün ilk pozisyonlar l j 0) ve hızlar vf0> 
ı yillik 13 ve 14’e bağlı kalacak şekilde rastgele başlatma prensibiyle oluşturulur.

(< r,h ı =0.6()Fv 

(<r,)a„ =0.50 F„
(8)

(9)

, (K mLml r J
1----^ --- Ff

< Cc(elastik olmayan burkulma) (10)

3 8 C„ 8 Cl8 C;

Xm > Cc{elastik burkulma) (11)

P = ( l , v ) ,  I  = [ / l , / 2 , . . . , / AfJ  ,  v  =  [v „ v 2 , . . . , v İVJ (12)
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İ = h : , N d (13 )

(14)

Burada r, 0 ile 1 arasında rastgele seçilmiş bir numara; At zaman aralığı; ve / min, 7max ise 
sırasıyla kesit listesindeki ilk ve son çelik profilin sıra numaralarını göstermektedir.
İkinci adım: Partiküllerin değerlendirilmesi: Bütün partiküller 2 numaralı denkleme bağlı 
kalınmak suretiyle analiz edilir ve amaç fonksiyonu değerleri hesaplanır.
Üçüncü adım; Partiküllerin en iyi değerinin ve küme içindeki en iyi partikül değerinin 
güncellenmesi: Bir partikülün o ana kadarki en iyi pozisyonu (minimum amaç fonksiyonu değerine 
sahip olan en iyi tasarım) partikülün en iyi değeri olarak kabul edilir ve her bir partikülün an iyi 
değeri B vektörüne kaydedilir. Bunun yanı sıra prosesin başlangıcından itibaren herhangi bir 
partikül tarafından elde edilmiş olan en iyi pozisyon ise en iyi global pozisyon olarak G vektörüne 
kaydedilir. Her bir k iterasyon adımı için partikül ve global en iyi pozisyon değerleri güncellenir.

Dördüncü adım; Partiküllerin hız vektörlerinin güncellenmesi: Her bir partikülün hız vektörü 
partiküllerin mevcut pozisyonu, en iyi pozisyonu ve global en iyi pozisyon dikkate alınarak 
aşağıdaki gibi güncellenir.

Burada, r, ve r2 0 ile 1 arasında seçilen rastgele sayılar; w algoritmanın keşif özelliklerini kontrol 

eden partikül atalet parametresi; ve c, ve c2 ise partikülün sırasıyla kendisine ve sürüye ne kad.ıı 
bağlı kalacağını gösteren güven parametreleridir.
Besinci adım: Partikül pozisyon vektörünün güncellenmesi: Daha sonra güncellenen hız 
vektörü kullanılarak her bir partiküle ait pozisyon vektörü güncellenir.

Altıncı adım: Sonlandırma: ikiden beşe kadar olan adımlar önceden belirlenmiş olan AL,e kadaı 

iterasyon için tekrarlanır.
Harmoni Arama
Harmoni Arama (HA) metodu ilk olarak Lee ve Geem [9] tarafından oluşturuldu. Yöntem; 
orkestranın bir müzik parçasını çalmaya başlamadan önce, müzik aletlerinin akortlarının yapılarak 
orkestrada ortak bir harmoni elde edilmesi kavramı üzerine oturtulmuştur. Orkestranın insanlara 
keyifle dinlettirdiği bir eserin çalınmasındaki müzik aletlerinin uyumu, optimizasyon işleminin global 
optimumu bulmasına benzetilmiştir. Yapısal optimizasyon metotlarının çoğu önemli derece bilgi 
isteyen matematiksel algoritmalara gereksinim duyarlar ve başlangıç değerlerin seçimi 
algoritmanın global optimum değere yakınsamasını sağlamak için önemlidir. HA algoritması ise 
fazla matematiksel algoritmaya ihtiyaç duymaz ve başlangıç değerlerine gerek yoktur. HA 
metodunda derece arttırılarak arama yerine rastgele arama yapılır ve türevsel bilgiye gerek yoklııı 
Birinci adım: Harmoni hafıza matrisinin oluşturulması: ilk olarak başlangıç harmoni hafıza 
matrisi (H) oluşturulur. Denklem 10’da da gösterildiği gibi matrisin büyüklüğü harmoni hafızanın 
büyüklüğü kadardır. Harmoni hafıza matrisi, genetik algoritmalar ve evrimsel stratejiler 
yöntemindeki popülâsyon ile kavramsal olarak eşdeğerdir. Harmoni hafıza matrisinin büyüklüğü 

) çözüm vektörlerinin sayısı kadardır. Her bir çözüm (harmoni vektörü, I ' ) tasarım 

değişkenlerinden ( N d ) oluşmaktadır ve her harmoni vektörü matrisin ayrı satırında gösterilir. 

Sonuç olarak, harmoni hafıza matrisi H = / /  x şeklinde ifade edilir.

(1b)

( 1(1)

d _  j ( u  +  v(*+»Ar (1 /)
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H

W )

^ ( i 2)
(18)

* ( I " )

İkinci adım: Harmoni hafıza matrisinin değerlendirilmesi: Harmoni hafıza matrisi çözümleri 
analiz edildikten sonra onların amaç fonksiyon değerleri Eşitlik 3 ’e göre hesaplanır. Değerlendirilen 
n ı/ümler matris içindeki amaç fonksiyon değerlerinin artan dizisine göre sıralanır. Bu sıralama 
ı '( l ')<  ^ ( I 2)<  ...< 0 ( IM) şeklindedir.

U ımıcü adım: Yeni harmoninin geliştirilmesi: Yeni harmoni matrisi I  ] harmoni

hnlıza ya da tamamlanmış ayrık set tarafından her bir tasarım değişkeni seçilerek geliştirilir, 
llnrmoni hafıza tarafından bir tasarım değişkeninin seçilme olasılığı algoritmanın önemli bir 
i'iirnmetresi olan harmoni hafıza göz önünde bulundurma oranı ( hm cr) ile kontrol edilir. Bu 
"fır,ılığı uygulama amacıyla her bir değişken ( f ) için 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı ( r f ) 

oluşturulur. Eğer seçilen rastgele sayı ( r * ) harmoni hafıza göz önünde bulundurma oranından 

ı hm cr )  küçük veya eşit ise değişken H harmoni matrisinin i 'inci sütunu tarafından atanan herhangi 
i'iı değer tarafından Eşitlikl9'da gösterildiği gibi seçilir. Eğer r  sayısı hm cr parametresinden 
i'dyükse rastgele değer tamamlanmış ayrık set tarafından atanır.

\l', e u,1,/.2, . . . , / / '}  i f  rt < hm cr
/ ; =  . , d 9 )

/ '  e i f  rt > hmcr

ı ıjer bir tasarım değişkeni harmoni hafıza tarafından kendi değerine ulaştırılırsa, bu değerin 
loıoce uyumluluğu (pitch-adjusted) olup olmadığı kontrol edilmelidir. Basit bir şekilde derece 
uyumluluğu değişkenin şimdiki değeri tarafından eklenerek veya çıkarılarak elde edilen 

değişkenlerin komşu değerlerden birisinin örneklemesidir. Benzer şekilde hm cr parametresi de 
■i"ince uyumluluğu {p a r ) ,  Eşitlik 20, olarak bilinen olasılık kavramı ile birlikte çalıştırılır. Eğer p a r  
 (ından etkinleştirilmemişse tasarım değişkeni farklılaşmaz.

|7,'± 1 if r < par 
I " = \  ' ‘ (20)
l I'i İ f  r, >

" ndüncü adım: Harmoni Hafıza matrisinin Güncelleştirilmesi: Yeni harmoni vektörünün 
iu ,durulmasından sonar onun amaç fonksiyon değeri hesaplanır. Eğer bu değer harmoni hafıza 

11mirisinin içindeki en kötü değerden daha düşükse, Bulunan yeni değer hafıza matrisinin içine 
ödeştirilir ve matrisin içindeki en kötü değer matris içinden çıkartılır. Yenilenmiş harmoni hafıza 
milisi amaç fonksiyonlarının değerine göre yükselerek sıralanır.

Itnyinci adım: Sonlandırma: 3. ve 4. Adımlar algoritma döngünün maksimum sayısına ( N cvc) 

ıinşıncaya kadar tekrar edilir.
1 -nnetik Algoritmalar
ı ydmsel algoritmaların en iyi bilinen uzantısı yapı optimizasyonunun da içinde bulunduğu geniş 
ımktrumlu mühendislik alanlarında birçok uygulaması bulunan Genetik Algoritmalardır (GA). Hali 

'< ı/ırda tekniğin sürekli ve ayrık değişkenli problemlerin çözümüne yönelik geliştirilen birçok 
"!■.iyonunu literatürde bulmak mümkündür. Mevcut çalışmada ise geniş kabul edilebilirliği ve 

, lygınlığı nedeniyle standart bileşenlere sahip olan temel genetik algoritma test edilmiştir. 
Algoritm anın ana yapısı aşağıda maddeler halinde verilmiştir [17],
n iılnci adım: Başlangıç popülâsvonu: Temel genetik algoritmada tasarım değişkeni, gerçek 
ı > . irim değeri ile belirtilmez bunun yerine 0 ve 1 sayılarının oluşturduğu sonlu uzunluktaki sayı
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dizileriyle kodlanır. Kodlanmış bir tasarım değişkeni 001001 dizisinde olduğu gibi sıfır ve birlerden 
oluşur ve Genetik algoritma terminolojisinde alt dizi olarak ifade edilir. Eğer toplamda N d tasarım 
değişkeni mevcut ise söz konusu tasarım problemine olası bir tasarımı ifade edecek olan ana diziyi 
(kromozom veya birey) oluşturmak amacıyla N d adet alt dizi bir araya getirilir. Başlangıç 
popülasyonu sıfır ve bir sayılarının rastgele atanması doğrultusunda ortaya çıkarılan ve önceden 
belirlenmiş bir sayıdaki (popülasyon boyutu) bireylerden oluşur.
İkinci adım: Kodlama: Bütün alt dizileri verilen bir profil listesindeki standart çelik kesitlerin sıra 
numarasını temsil eden tamsayı değerleriyle eşlemek amacıyla her birey için kod çözümü 
gerçekleştirilir. Eşitlik 21’de gösterilen çoklu-parametre eşleme planı bu amaçla sıklıkla kullanılır.

Burada, / altdizinin boyu (alt dizideki sıfır ve birlerin toplam sayısı), 7min ve 7max sırasıyla profil 

listesindeki ilk ve son çelik kesitlere denk gelen sıra numaraları ve Q  ise altdizinin ikilik sistemden 
onluk sisteme geçişe göre hesaplanan kodlama değeridir ( 0 (100101) = 25 + 22 +2° = 37).

Üçüncü adım: Değer verme ve uygunluk: Birey deşifre edilir edilmez, dış yükler etkisi altında 
yapının davranışını gözlemlemek amacıyla yapı analizi gerçekleştirilir ve Eşitlik 22 ile belirlenen 
amaç fonksiyonunu değerinin bu bireye ataması yapılır. Bütün bireylere bu mantık çerçevesinde 
değer verildikten sonra, her bir bireyin bütün popülasyon içindeki payını ifade eden uyumluluk 
skoru bulunur. Bu çalışmada uyumluluk skoru f k nin hesabı için maksimum amaç fonksiyonu (j>

( <̂ max) nin k bireyine ait amaç fonksiyonu değeri olan <j>k ya oranını ifade eden denklem 
kullanılmıştır.

Eşitlik 24 yardımıyla hesaplanan bu uyumluluk değerlerinin yüksek uygunluğa sahip olan bireylerin 
baskınlığını elimine etmek amacıyla ölçeklendirilmesi gereklidir. Eşitlik 23’de bu amaç için 
kullanılan ölçeklendirme fonksiyonu görülmektedir.

Eşitlik 23’deki / max, / min v e / avesırasıyla popülasyondaki maksimum, minimum ve ortalama 

uygunluk değerlerini gösterirler. sc gerçek değerli ölçeklendirme faktörü (2 olarak kabul edilir); ve 

f 'k ise k bireyinin ölçeklendirilmiş uygunluk değerini ifade eder. Uygunluk ölçeklendirmesi 
sayesinde ölçeklendirilmiş maksimum uygunluğun bunun ortalama değerine oranı sc civarında bir 
değere ayarlanır.
Dördüncü adım: Secim ve yeniden üretim: Seçim işlemi, yüksek uygunluk skoruna sahip olan 
bireylerin seçilip tekrar üretildiği ve en küçük uygunluğa sahip olanların ise çiftleşme havuzu olarak 
adlandırılan orta sınıf popülasyon oluşturmak üzere elimine edildiği bir prosedürde gerçekleştirilir. 
Teorik olarak, çiftleşme havuzundaki bireylerin temsil edildiği kopya sayısı Eşitlik 24’de verilen 
uygunluk orantılı seçim ifadesiyle belirlenir.

Burada / ' tve popülasyonun ölçeklendirilmiş ortalama uygunluğunu gösterirken, r/k bir bireye 
ayrılan yeniden üretim sayısını ifade eder. Eşitlik 24 olası yuvarlama hataları nedeniyle doğrudan 
kullanılmaz bunun yerine algoritmik düzenlemesi rulet çarkı yaklaşımı ile gerçekleştirilir. Bu 
yaklaşıma göre ilk olarak bireyler ölçeklendirilmiş uygunlukları ile bağlantılı olarak simüle edilmiş 
çark üzerindeki yuvalara yerleşir. Daha sonra rulet, çiftleşme havuzunda yer alacak bireylerin 
seçimi ve yeniden üretimi amacıyla ju kere döndürülür.

(21 )

(22)

(23)

(24)
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Besinci adım: Genetik değişim: Seçilmiş ve yeniden üretilmiş olan bireyler p l  2 çiftle rastgele 

birleştirilir ve genetik değişim genetik değişim olasılığı p c olarak adlandırılan olasılık değerine göre 
ayrı ayrı uygulanır. Genetik değişim bir çifte uygulandığında genetik bilgiyi yeni bireylerin üretilmesi 
amacıyla ebeveynler arasında değiş tokuş eder. Bu işlemi uygulamak amacıyla birçok farklı strateji 
tasarlanmıştır. Söz konusu çalışmada, çiftleştirilecek bireylerin rastgele seçilmiş iki genetik değişim 
sahasında tutulduğu iki noktalı genetik değişim yaklaşımı kullanılmıştır.
Altıncı adım: Mutasvon: Önceden tayin edilmiş ve genellikle 0.01 den düşük olarak kullanılan 
gen-mutasyon olasılığı p me bağlı kalınarak, 0 veya 1 genini rastgele değiştirmek suretiyle yeni 

bireylerin genlerine mutasyon uygulanır.
Yedinci adım: Sonlandırma: Yeni popülasyon ebeveynin yerini alır ve maksimum iterasyon 
numarasına ( Ngen) ulaşılana kadar adımlar tekrar edilir.

TASARIM ÖRNEKLERİ
iki adet farklı geometride ve yapısal konfigürasyonda tasarlanmış olan 46-elemanlı düzlem çelik 
kafes sistem yukarıda çözüm algoritmaları anlatılan üç ayrı meta-bulgusal teknik ile çözülmüş ve 
tekniklerin performans karşılaştırılması yapılmıştır. Tasarım problemlerinin çözümü için kullanılan 
her bir meta-bulgusal yöntemin optimum tasarım problemlerinde kullanılan parametreleri Tablo 
1’de verilmiştir. Her iki tasarım örneği için bu parametreler aynı alınmış ve değiştirilmemiştir, iki 
örnekte de yapı elemanlarının seçimi ASD-AISC [16] tasarım yönetmeliğinde bahsi geçen 296 adet 
geniş başlıklı W-kesit arasından yapılmıştır.

Tablo 1: Optimizasyon Tekniklerinin Parametreleri
Yöntem Parametre Değerleri
PK.O p  = 50, A t =  \ .0 , c , = 1 .5 , c2 =1.5, w = 0.5, AT1K =1000

HA p  = 50, hmcr = 0.90 , p a r  = 0.30, =  50000

GA ju = 50, p c = 0.90, p m = 0.005 , =  2.0, N ge„ = 1000

Örnek 1: 46-Elemanlı Çelik Kafes Sistem
İlk tasarım örneği olarak, geometrisi Şekil 1’de gösterilen ve toplam uzunluğu 33m olan 4 açıklığa 
sahip 46-elemanlı düzlem çelik kafes sistem analiz edilmiştir [11]. Bu sistemin tasarım değişkenleri 
olarak kabul edilen eleman en kesit alanları yapı ağırlığını minimize edecek şekilde optimizasyon 
işlemine tabi tutulmuştur. Yapıda bulunan 46 adet eleman, alt kiriş elemanları birinci grup, üst kiriş 
elemanları ikinci grup, çapraz elemanlar üçüncü grup ve kolon elemanları dördüncü grup olacak 
şekilde gruplandırılmıştır. Yapı Şekil 1’de gösterildiği gibi alt kiriş üzerinde bulunan bağlantı 
noktalarından bazılarına negatif y-yönünde uygulanan 48 kN değerinde 7 adet tekil yüklemeye 
maruz bırakılmıştır. Ayrıca alt kirişin tam ortasında bulunan bağlantı noktasına negatif y-yönünde 
yapılan yüklemeye ilaveten pozitif x-yönünde 48 kN değerinde tekil bir yükleme daha yapılmıştır. 
Bütün birleşim noktaları için herhangi bir yöndeki deplasman değeri maksimum 0.254 cm olacak 
şekilde sınırlandırılmıştır.

Şekil 1: 46-Elemanlı Çelik Kafes Sistem 
Birinci tasarım örneği için üç ayrı optimizasyon algoritması ile elde edilen minimum ağırlıklar ve her 
gruptaki elemanlara atanan kesitler Tablo 2'de gösterilmiştir. Bu tabloda açıkça görülmektedir ki en 
hafif kafes sistemin ağırlığı 16204.01 kg’dır ve hem PK hem de HA teknikleri aynı optimum sonucu 
bulmuştur. Bu üç teknik arasında en ağır sistem ise 16245.45 kg ile GA metodu ile elde edilmiştir. 
Bu sonuçlar için elde edilen tasarım geçmişi grafiği Şekil 2’de verilmiştir.
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 Tablo 2: 46-elemanlı çelik kafes sistem için elde edilen optimum kesitler_____
_________PK __________  HA________________  GA___

S ize variab les R eady  A rea, in2 R eady  A rea, in2 R eady  A rea , in2
________________ S ection  (cm 2)_________S ection  (cm 2)________ S ectio ıı (cm 2)_______

1 W 16x67 19.1 (127.09) W16x67 19.1 (127.09) W12x65 19.1 (123.23)
2 W 12x45 13.2(85.16) W12x45 13.2 (85.16) W12x45 13.2(85.16)
3 W 10x54 14.7(101.94) W10x54 14.7 (101.94) W12x50 14.7(94.84)
4 W21x62 19.1 (118.06) W21x62 19.1 (118.06) W12x65 19.1 (123.23)

Weight_______ 16204.01 kg 16204.01 kg____________16245.45 kg

0  1 0 0 0 0  2 0 0 0 0  3 0 0 0 0  4 0 0 0 0  5 0 0 0 0

Analiz Sayısı
Şekil 2: 46-elemanlı çelik kafes sistem için tasarım geçmişi grafiği

Şekil 2'de görüldüğü üzere üç optimizasyon tekniği arasında optimum sonuca en hızlı yaklaşan 
teknik PK metodudur. GA tekniğinin optimum sonuca düşük standart da bir yaklaşım gösterdiği 
yine bu grafikte görülmektedir. HA tekniği ise beklenildiği gibi sabit ve düzenli bir yaklaşım 
göstermiştir.
Örnek 2: 46-Elemanlı Düzlemsel Çelik Kafes Sistem
Bu çalışmada kullanılan ikinci tasarım örneği literatürden alınmış olan ve geometrisi Şekil 3'de 
gösterilen 46-elemanlı düzlemsel çelik kafes sistemidir [6], Bu yapı tipik bir vinç veya robotik 
manipülatör örneğidir. Bağlantı noktalarının koordinatları Tablo 3’de verilmiştir ve yapı orta 
noktasına göre simetrik olduğu için simetri noktasının bir tarafındaki bağlantı noktalarının 
koordinatlarını hesaplamak yeterli olacaktır.Şekil 3’de gösterildiği gibi kafes sistem, 3 farklı bağlantı 
noktasına uygulanan tekil yüklemeye maruz bırakılmıştır ve simetri göz önüne alınarak yapının iki 
tarafındaki karşılıklı yapı elemanları aynı grup olacak şekilde 23 eleman grubuna ayrılmıştır. İlk 
tasarım örneğinde olduğu gibi bu örnekte de yapıda ki bütün birleşim noktaları için herhangi bir 
yöndeki deplasman değeri maksimum 0.254 cm olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

53.38 kN

Şekil 3: 46-Elemanlı Düzlemsel Çelik Kafes Sistem
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Tablo 3: 46-elemanlı düzlemsel çelik çerçeve sisteminin bağlantı noktalarının koordinatları

Bağlantı
N oktası

X Y
Bağlantı
Noktası

X Y

1 0.00 0.00 8 3.92 0.24
2 0.28 0.13 9 4.62 0.61
3 0.25 0.18 10 5.38 0.38
4 1.01 0.05 11 6.07 0.76
5 1.70 0.32 12 6.10 0.46
6 2.46 0.09 13 6.35 0.635
7 3.16 0.47

ı .ipinin optimizasyon teknikleri ile analizinden elde edilen optimum sonuçlar ve eleman gruplarına 
ulanan kesitler Tablo 4'de verilmiştir. Bu tabloda gösterildiği gibi bu örnekte kullanılan çelik kafes 
nlstemi için en hafif yapı ağırlığını 4807.86 kg olarak PK tekniği elde etmiştir, ikinci en iyi sonucu 
HA metodu 4808.79 kg yapı ağırlığı ile bulmuştur. Bu iki teknik ile elde edilen sonuçlar birbirleriyle 
karşılaştırılacak olursa aralarındaki farkın çok az olduğu aşikârdır. Bu üç teknik arasında en kötü 
'innucu ise 4842.46 kg yapı ağırlığı elde eden GA metodu vermiştir.

Tablo 4: 46-elemanlı düzlemsel çelik kafes sistem için elde edilen optimum kesitler

Size variables
PK HA GA

Ready
Section

A rea, in2 
(cm 2)

Ready
Section

Area, in2 
(cm 2)

Ready
Section

A rea, in2 
(cm 2)

1 W 33xl30 38.3 (127.09) W 33xl30 38.3(127.09) W 30xl24 36.5(127.09)
2 W 14x145 42.7 (85.16) W 36xl50 44.2(85.16) W 24xl 12 47.7(85.16)
3 W 14x68 20.0(101.94) W21x68 20.0(101.94) W18x55 16.2(101.94)
4 W 27xl 14 33.5(118.06) W 10xl 12 32.9(118.06) W 30xl08 31.7(118.06)
5 W6x9 2.68(127.09) W6x9 2.68(127.09) W6x9 2.68(127.09)
6 W 30xl24 36.5 (85.16) W 30xl24 36.5 (85.16) W 27xl 17 34.4 (85.16)
7 W6x9 2.68(101.94) W6x9 2.68(101.94) W6x9 2.68(101.94)
8 W 24x 104 30.6(118.06) W 27xI02 30.0(118.06) W 18xl06 31.2(118.06)
9 W6x9 2.68(127.09) W6x9 2.68(127.09) W6x9 2.68 (127.09)
10 W 30xl32 38.9 (85.16) W 30xl32 38.9 (85.16) W 12xl36 39.9(85.16)
11 W6x9 2.68(101.94) W6x9 2.68(101.94) W6x9 2.68(101.94)
12 W 14x90 26.5(118.06) W 12x87 25.6(118.06) W 12xl06 31.1 (118.06)
13 W6x9 2.68(127.09) W6x9 2.68(127.09) W6x9 2.68(127.09)
14 W 36xl35 39.7(85.16) W 12xl36 39.9(85.16) W 30xl24 36.5 (85.16)
15 W6x9 2.68(101.94) W6x9 2.68(101.94) W6x9 2.68(101.94)
16 W 21xl01 29.8(118.06) W 27xl02 30.0(118.06) W 27xl02 30.0(118.06)
17 W6x9 2.68(127.09) W6x9 2.68(127.09) W6x9 2.68(127.09)
18 W 21xl22 35.9(85.16) W 30xl24 36.5 (85.16) W24xl31 38.5 (85.16)
19 W6x9 2.68(101.94) W6x9 2.68(101.94) W6x9 2.68(101.94)
20 W 30xl 16 34.2(118.06) W 30xl 16 34.2(118.06) W 33xl 18 34.7(118.06)
21 W8x67 19.7(127.09) W 18x65 19.1 (127.09) W 18x60 17.6(127.09)
22 W 36xl35 39.7 (85.16) W 14xl45 42.7(85.16) W 14xl32 38.8 (85.16)
23 W 36xl35 39.7(101.94) W 12xl36 39.9(101.94) W 36xl35 39.7(101.94)

W eight 4807.86  kg 4808.79  kg 4842.46  kg

Bu sonuçlar için elde edilen tasarım geçmişi grafiği Şekil 4 ’de verilmiştir. Bu şekilde ilk örnekte 
olduğu gibi PK tekniğinin ne kadar hızlı bir şekilde optimum sonuca yakınsadığı görülebilir. Ayrıca 
HA yöntemi de ilk örnekte olduğu gibi optimum sonuca güvenilir bir yakınsama göstermiştir. Hem 
PK hem de HA teknikleri 10.000 döngü içerisinde sonuç tasarımına oldukça yaklaşmışlardır. GA 
metodu ilk örneğe nazaran bu örnekte daha etkili bir yakınsama performansı sergilemiş fakat 
sonuç tasarımına ancak 20.000 döngü

17500

H  15000 

O

ıS
12500

10000
0 10000 20000 30000 40000 50000

A n a liz  S a y ıs ı

Şekil 4: 46-elemanlı düzlemsel çelik kafes sistem için tasarım geçmişi grafiği
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SONUÇLAR
Bu çalışmanın en umut veren sonucu, Partikül Küme, Harmoni Arama ve Genetik Algoritmalar 
olarak adlandırılan meta-bulgusal optimizasyon yöntemlerinin yapısal optimizasyon problemlerinin 
çözümünü bulmada oldukça etkili olduklarını ortaya koymuştur. Bu yöntemler sadece yapısal 
optimizasyon alanında değil daha birçok üretim ve tasarım alanında da efektif olarak 
kullanılabilecek şekilde genişletilebilirler. Bu çalışmada literatürden alınan iki adet geometrileri ve 
yapısal konfigürasyonları birbirinden farklı olan 46-elemanlı düzlemsel çelik kafes sistem tasarım 
örneği olarak alınıp bahsi geçen meta-bulgusal optimizasyon algoritmaları ile analiz edilmiş ve bu 
algoritmaların performansları karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çözümleri yapılan tasarım 
örnekleri bu çalışmada kullanılan optimizasyon tekniklerinin etkinliğini bir kez daha ortaya 
koymuştur.
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PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TİMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE 
ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞI

Ozan Çelik* ve İbrahim Bakırtaş1'
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

ÖZET
Bu çalışmada İki parametreli elastik zemine oturan sonlu bir kirişin değişken hızlı hareket eden tekil 
yükleme altında dinamik davranışı incelenmiştir. Çalışma kapsamında kiriş modellemesi yapılırken 
Timoshenko kirişi kullanılmıştır. Problemin formülasyonunda iki parametreli elastik zemin 
özelliğinden kaynaklanan etkiler ve model olarak seçilen Timoshenko kirişinin kayma 
deformasyonu etkisi göz önüne alınmıştır. Çözüm yöntemi olarak sonlu Fourier dönüşümünden 
yararlanılmış ve çözümler kapalı formda elde edilmiştir. Hareketli yükün hız, ivme ve şiddet 
değişimi, zemin parametrelerinin farklı değerleri ve bunların davranışa katkısı gibi durumlar ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. Sonuçlar kısmında ise özgün bir örneğe yer verilerek bu değişiklikler görsel 
olarak sunulmuştur.

GİRİŞ

Elastik zemine oturan kiriş problemlerinin incelenmesi geçmişten günümüze inşaat mühendisliğinin 
pek çok alanında artan bir ilgi ile devam etmiş, üzerine oldukça fazla çalışma yapılmış ve 
günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Bu tip problemlerin incelenmesi statik analiz ile başlamış 
olsa dahi günümüzde yapılan çalışmalarda üzerinde önemle durulan problemlerin başında dinamik 
davranış gelmektedir.

Literatürde incelenen kiriş problemlerinin çok büyük bir kısmında kirişlerin özel yükleme durumları 
yanında bu yükler etkisi altında iken üzerinde yer aldıkları zeminin probleme kazandırdığı etkiler de 
çok önemli yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Pasternak zeminine oturan sonlu bir Timoshenko 
kirişinin, ivmeli olarak hareket edebilen ve hareketi sırasında şiddeti zamanla artan bir tekil yük 
altında davranışını incelemektir.

Achenbach ve Sun [12], sonsuz uzunlukta bir kirişin üzerinde sabit hızlı hareket eden tekil yük 
altında davranışım incelemiştir.

Chen, Fluang ve diğ. [8] harmonik hareketli yük altında viskoelastik zemine oturan Timoshenko 
kirişinin dinamik rijitlik matrisini harmonik yükün hızı ve uyarılma frekansına bağlı bir fonksiyon 
olarak tanımlamışlardır.

Sun [9] viskoelastik zemine oturan bir kirişin hareketli tekil yük altında davranışını incelemiştir.

Kargarnovin, Younesian ve diğ. [6] nonlineer viskoelastik zemine oturan hareketli harmonik yük 
altında sonsuz uzunluktaki kirişleri incelemişlerdir.

Mallik, Chandra ve diğ. [5] bir ve iki parametreli elastik zemin üzerindeki üniform sonsuz bir kirişin 
zamandan bağımsız davranışını incelemişlerdir.

Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Böl., E-posta:celikoz@itu.edu.tr
1 Prof. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta:ibakirtas48@ gmail.com
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Chang-yong ve Yang [3] Pasternak zeminine oturan Bernoulli varsayımına dayanan elastik kirişin 
hareketli tekil yük altındaki davranışını incelemişlerdir.

Arboleda-Monsalve, Zapata Medina ve diğ. [2] iki parametreli elastik zemin üzerinde 
genelleştirilmiş sınır koşullarına sahip sonlu bir Timoshenko kirişi için yük vektörü ve dinamik rijitlik 
matrisini tanımlamışlardır.

PROBLEMİN FORMÜLASYONU

s(t)

İH

q(x,t)=P(t)ö(x-s(t))

LTTTT' 1 I II I II I M i l i  I I I I 1 IT M I
- > x

t
•,W

Şekil 1: ivmeli yer değiştiren ve zamanla şiddeti değişen tekil kuvvet.

Söz konusu problemin çözümü için tasarlamış olduğumuz görsel modelde (şekil 1) kesiti x ekseni 
ile çakışık olarak devam eden ve z ekseni boyunca yerdeğiştirme yapan kiriş görülmektedir. Bu 
halde Pasternak zeminine oturan Timoshenko kirişinin dinamik esneklik eğrisi denklemi:

1 +
aGA j  8x4

kb , .
+— w(x,t) 

E l ■ ~ { LE I \T

m 84w(x,t) ( kb | Gp '\d1w(x,t) ! m 82w(x,t)
aGA dx2dt2 { aGA E l J 8x2 E l dt1

\S(X~ s ( t) ) -----—
aGA

f  t si0 2( î (x - i( r ) )  
[ t )  8 x 2

(1)

olarak belirlenir. Yönetici denklemde bulunan A kesit alanını,/) kesit genişliğini, a  katsayısı biçim 
çarpanını, m = p (x )A (x )  1 birim çubuk boyu kütlesini, k ve Gp ; V. Z. Vlasov ve N. N. Leontiev 

tarafından zemin için verilen uzama ve kayma rijitliklerini, E l eğilme rijitliğini, q (x ,t)  yük 
fonksiyonunu göstermektedir. Kiriş üzerinde tekil yükümüzü ifade etmek için mekanikte tekil 
yüklemeler için oldukça yaygın olarak kullanılabilen ve problemlerimiz için yeter düzeyde kullanışlı 
olan Dirac delta fonksiyonu kullanılmaktadır. Şekil 1 de tekilliğin konumunu belirtmek adına 
kullanılan s(t) fonksiyonu, P tekil kuvvetinin kiriş üzerinde zamana bağlı konumunu(x=0' dan 
uzaklığını) belirtmektedir. Ancak bu kuvvetin konumu sabit hızla değişmeyip;

1s(t) = s0 +vt + —at (2)

(2) denklemine uygun olarak belirli bir ivme değeri ile zamanla artmaktadır. Bunun yanında 
problemin özel bir diğer koşulu da hareket eden tekil kuvvetin şiddetinin artıyor olmasıdır. Bu artışı 
gösterebilmek adına zamana bağlı olarak tanımlanan P (t) kuvvetinin şiddeti;

= (3)

(3) denklemi ile ifade edilmektedir. Burada t parametresi hareketli yükün kiriş üzerinde kaldığı 
süreyi tanımlarken T  ise istenilen şekilde seçilebilmektedir. Örneğin kuvvetin kiriş üzerinde yol 
aldığı toplam zaman olarak tanımlanabilir. Bu sayede kuvvetin şiddetinin zamanla artması 
sağlanmış olmaktadır.
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YÖNTEM

(.özüm için uygulayacağımız sonlu Fourier dönüşümünün hangi tipte olduğuna karar vermek 
gnrokmektedir. Sonlu Fourier sinüs ya da sonlu Fourier kosinüs dönüşümlerinden hangisinin 
kullanışlı olacağına karar vermek için kirişin tahmini dinamik davranışını sınır koşullarına bağlı 
< ılmak ifade etrmek yeterli olacaktır.

'.onlu kirişin sınır koşulları iki ucu mafsallı sabit mesnet olarak düşünülürse kiriş esneklik eğrisinin
l.ıı çift fonksiyon şeklinde davranacağı göz önünde bulundurulabilir. Bu halde çözüme uygun bir 
yöntem olarak sonlu Fourier sinüs dönüşümü seçilebilir. Bir fonksiyonun sonlu bir aralıkta Fourier
..iııüs dönüşümü:

/,(") = / , [ / ( * ) ;« ]  = J / W s in ^ j r j< * r (4)

.ılmak tanımlanır. Sonlu ters Fourier sinüs dönüşmüşü ise:

f  nn
\ T

(5)

(I) yönetici denkleminin çözümü için her bir terimin (4) denklemi gereğince sonlu Fourier 
dönüşmüşünü bulmak gerekecektir. Yönetici denklemde bulunan her bir terim için yapılan sonlu 
l oıırler dönüşümü sonucu ortaya çıkan dönüşmüşler toparlanıp yazılırsa:

i) w (n ,t) „  
k | — ----- + K2ws( n , t ) - K } + K t

t \  . n7rs(t) 
— sın —
T

1 V  ı w  |  . n7is(t)
+ K< -  —  sin (6)

Murada K t , K2, K2, ve K5 sabitleri sırasıyla:

K ,
m J r u A

\ + —
a G A {L  ) El

(i +-̂1f — Î

aGA Jl L J

(  kb
f — T

[aGA E l) l L )
kb
E l

K< = 

=

— — ( ( - ı r
aGA L y 
P_
El

P
aGA

\aGA E l ) L

(7)

( /)  denkleminde yer alan wn  wJt M t ve değerleri:

ıv, = w(0,r); 
w i =  w (L , t ) ;

M, 82w(0,r) 
El ~ dx2 ’ 
Mj d2w(L,t) 
El ~ dx2

(8)
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olarak tanımlanan sınır koşullarıdır. Bu koşullar iki ucu mafsallı sabit mesnet olarak seçildiği için 
ilerleyen adımlarda sıfır olarak tanımlanabilecektir. (6) denklemi tekrar düzenlenerek yazılırsa:

8 w,(n,t) | K2 
dt2 K,

- £ ı
K, f - l

r rur V
[ t ) K, K, ( T )  _

n n s( t)
(9)

elde edilir. Son formda adi türevli denkleme indirgenmiş (9) ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir.

8 wAn,t) ( t )  . nns{t)
 *-z— - + (7 w (n ,t) = T + y\ — sın--------

dt2 s l T L
(10)

K2 K,(j = —- , t = —- ,y  = 
K, K t

3
'  nn V

K, v T j  _ (11)

Problemin çözümü için ikinci derece adi türevli (10) denklemine iki adet başlangıç koşulu 
tanımlanması gerekecektir. Kirişin başlangıçta şeklinin düz ve hızının sıfır olduğu kabul edilerek;

w(x,0) = 0,^ Q)=0 
dt

(12)

şeklinde başlangıç koşulları belirlenmiştir. Belirlenen bu başlangıç koşullarına sonlu Fourier sinüs 
dönüşümü uygulanırsa:

* ( n ,  0) = 0, ^ .(” ’ 0 ) = 0  
dt

(13)

bulunacaktır.

Sonlu Fourier sinüs dönüşümü uygulanarak bayağı türevli denkleme indirgenen yönetici denklem
(12) başlangıç koşulları kullanılarak çözülecektir. Konum uzayında dönüşmüş halde bulunan bu 
denkleme sonrasında ters dönüşüm uygulanarak aradığımız yer değiştirme ifadesi bulunmuş 
olacaktır. Bu koşullar altında çözüm aşağıdaki şekli almaktadır:

ı n
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ı JZ y jL  (JaL  -  n^v jcos  

ı J  a y jL  [JaL + nTtvjcos

J a t-
(JaL -nTtv}

yfcrt

2aLrm 

(JaL  + H7TVj

C\-
( - J a L  + nnrv 

l \fâyjLyfn7T

2aLnn

a y ıÜ 12 cos
r . { ^ L - n T ü v )  J - J Z l  + nn {a t + 

V<T' 2aLnn C[ J Z J Z J İ r

J  JaL  + nnv 
y \fâ\[L\fn7r

v)

l \ j (T y J Z n T tv  cos Ja t
(JaL  -  n ;rv j 

2 aLnn
-JaL  + nn(at + v) 

\Ja\fZyfn7r

a y L  cos

JayJZn.

y fâ t
(JaL  + H7TVj

Ja t

2aLnn 

(Ja L  + nnvj
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'JâJZJnn

Ja L  + nn(at + v)

2aLnn Ja jL jn n

12 \ ]a  J a y J n  sin ( ^ )

(V ctZ  - nnvj- J c r L  +  n / r v  ] .

,arL Sl ^ V Z 7 ^ J s,r

, J a rJ L n rJ'
^ JaylL jnn  J 2aLnn

t  a y Ü '2S \
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J~aJẐ n ,Sm Jat
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Jat-
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2 aLnn

■Jat
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Çözümün Green fonksiyonunun bulunmasının ardından Fourier döşümü uygulanmış olan 
denkleme ters Fourier dönüşümü uygulanarak dinamik davranış gösteren kirişin çökme fonksiyonu 
bulunmuş olacaktır:

w(x’0 = j  X  " M ’O sin [ ^ ]  (15)

SAYISAL ÖRNEKLER

Çözüm fonksiyonunun elde edilmesinin ardından sonuçları analiz etmek için gerçek bir demiryolu 
profili üzerinden parametrik bir çalışma sunulacaktır. Çizelge 1' de örnek olarak alınacak 
demiryolunun fiziksel ve geometrik özellikleri görülmektedir.

Öğe Simge Değer

Ray

Elastisite modülü E 210 GPa

Kayma modülü G 77 GPa

Brimi hacim kütlesi P 7850 kg/m3

Kesit alanı A 7.69 x 10'3 m2

Eylemsizlik momenti 1 30.55x 10'6 m4

Kayma katsayısı a 0.40

Boy L 12 m

Zemin

Rijitlik katsayısı k 138.60x 106 N/m3

Kayma yaylanırlığı Gp 666875 N

Hareketli Yük

Yük P 100 kN

Çizelge 1 : UIC60 tipi rayın, zeminin ve hareketli yükün özellikleri.

Verilen sonuçlarda okunması gerşken büyüklüklerin birimleri yer değiştirme için metre, zaman için 
saniye ve konum için yine metredir, seri çözümde ilk bir kaç terimden sonra süratli bir yakınsama 
sonucunda deplasman değerleri sabit bir değer almaktadır.

Kirişin üzerinde yer alan yükün başlangıç değeri olan x =  0 konumundan kirişin sonlandığı noktaya 
giderken şiddetindeki artışın doğal bir sonuç olarak yer değiştirme değerinde meydana getirmiş 
olduğu artış rahatlıkla görülebilmektedir.
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0.0020
Deplîâtfi&15

0.0005

5 Zaman

0.0020

0.0015

0.0010
0.0005

0.0020

0.0015

0.0010
0.0005

-0.0005

Deplasman

-0.0005 

Deplasman

"MI 2: n=50, v=10 m/s, a=0.5m/s2 durumunda tüm zaman dilimlerine ait üç boyutlu çizim ve 
t=tt/5 durumlarına ait kesitler.

1 iı/üm  fonksiyonumuzda yeterli yakınsaklık değerine ulaşabilmek için terim sayısının 
i ’ illılonmesinin ardından, alınan sonuçların ne derece doğru olduğunu sınamak adına statik 
unlumdaki çökme ile karşılaştırma yapılacaktır. Dinamik çözümde statik çözüme eşdeğer bir sonuç 
nlıihllmek adına önce iki parametreli zeminin parametre değerleri sıfırlanarak sözkonusu model 
Un,İt kiriş durumuna getirilmektedir. Ardından hız ve ivme değerleri de çok küçük alınarak 
ı Alembert etkisi de ihmal edilmektedir.
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- P = l  OkN; v=0. lrn/s; 
a=0.01nı/s/s; k=0; Gp=0; 
m =0.01 kg/m

K onum  (m )

Şekil 3 : Statik-dinamik karşılaştırma.

Şekil 4 : Ladislav Friba iki ucu mafsallı sabit mesnetli kiriş karşılaştırması.

Şek 4’ de görülmekte olan grafikte Friba [10] ’mn ivmeli hareket eden tekil yük altında iki ucu 
mafsallı bir kirişin dinamik davranışına dair vermiş olduğu çözüm ile tez kapsamında önerilen 
çözüm karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma için zeminin kayma ve yay parametreleri 
sıfırlanmıştır, önerilen çözümde maksimum çökme değeri 0,295m, Friba(1972) çözümünde ise 
0,247m olmaktadır.

0.0013

0.0011
S  0.0009  
S
İ  0 .0007  -
S
B  0.0005•st
>  0 .0003 - 

1E-04 

-0.0001 o

a=5m/s/s; x=6m

M
6 $ 10 

K onum  fin)

* • • v=lOuv's

• -  \ ,=60nv's

v=9Ûm/S 

 a- 18 Om1 s

Şekil 5 : Farklı hız değerlerine göre yer değiştirme değişimi.

Şekil 5’ de sunulmuş olan grafikte söz konusu problemimiz için farklı hız değerlerinin etkisi 
görülmektedir. İvme değeri sabit alınmış ve hareketli tekil yükün kirişin ortasına ulaştığı andaki 
durumu incelenmiştir.
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0,0015 j 

0.0013 I

0.0011 j
İ
I  0.0009 ; 

|1  0.0007

*  0,0005 

0,0003 

1E-04 

-0.0001

v= 1 Om/s; x= 6m
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/ \
/ \ - B“ 50ın'ı

-  n-lOOm

Şekil 6 : Farklı ivme değerlerine göre yer değiştirmenin değişimi.

■ "i değiştirmelerin hız büyüklüğündeki değişime verdiği yanıtın incelenmesinin ardından farklı 
ı Hin değerlerinde meydana gelecek davranış da şekil 6’ da görülmektedir. Grafikte belirgin 
"lımıynn bu durum sayılarla ifade edilmek istediğinde a = 5 m /s 2 için 0,0011626m, a = 5 0 m /s2 
m lıı 0,0011634m, a = 100m/,?2 için 0,0011643m olmaktadır.

v= SOnv's; a=5m/s2

Şekil 7 : Artan k ve Gp parametresine göre yer değiştirme durumları.

mHI I ' de temel parametrelerimizin ikisinden biri olan yay parametresi A'nın farklı değerlerine 
ıl"iıı yur değiştirmelerin değişimi görülmektedir. Yay parametresinin artışına bağlı olarak zemin 
"imini .utmakta ve bunun sonucu olarak yer değiştirmeler azalmaktadır. Söz konusu örneğimizde 

ı* ıı.«metresi üç katına çıktığında yer değiştirmelerinde yaklaşık %50 azalmış olduğu 
ı "ilinektedir. Temel yay parametresinin davranışa katkısının incelenmesinin ardından diğer bir 
" ııııntre olan kayma yaylanırlığı parametresinin değişiminin etkisi de şekil 7'de görülmektedir.

1 11'udıği gibi bu parametrenin artışına bağlı olarak yer değiştirmelerin azaldığı görülmektedir.
* ık ..ok ve şek bakarak A: parametresinin Gp parametresine göre daha etkin olduğu 

ıhylnıınhilir.

•ıı ıNU Ç LA R

     hızlarla hareket eden ve şiddeti zamanla artan tekil yük altında Pasternak zemini
m "ilııe  yerleştirilmiş kirişin dinamik davranışı için kapalı çözüm elde edilmiştir. Çözüm için 
ı m t ılılomin sınır koşullarına uygun olarak görülen sonlu Fourier sinüs dönüşümü uygulanmış ve 
• mıııg olarak Fourier serisi ile ifade edilebilecek bir fonksiyon elde edilmiştir.

ı luııen keyfi bir anda deplasmanın şekli kuvvetin konumuna göre simetrik olmaktadır. En büyük 
•. ıkıntı hareketli yükün bulunduğu yerde oluşuyor görünmektedir. En büyük yer değiştirme 
i"ğnrl artan hız miktarları ile birlikte küçük farklarla da olsa artmaktadır.
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V  Artan hız miktarlarındaki duruma benzer olarak artan ivme miktarları ile beraber en büyük yer 
değiştirme yine artmaktadır. Ancak kirişin sonlu olması, zamanın çok kısa olması nedeniyle 
artan ivmelerin hızı artırma etkileri yeteri düzeyde olmamakta ve buna bağlı olarak 
deplasmanlardaki artış çok küçük olmaktadır. Sonuçlarda sayısal olarak rahatlıkla görülen bu 
artış grafiksel ölçütlendirmede yeterince ayrıntılı görülmeyebilmektedir. Benzer şekilde negatif 
ivmelerde de deplasmanlar küçülmektedir.

V  Pasternak zemininde görülen yer değiştirmeler, VVİnkler zemin modeline göre daha düşük 
olmaktadır. Bu durum nedeni süreksizlik ile çöken yaylara ek olarak bu yaylar arasındaki kayma 
etkilerinin de Pasternak modelinde düşünülmüş olmasıdır.

V VVİnkler modeline ait olan k  yay parametresinin değeri arttıkça rijitlik artmakta ve buna bağlı 
olarak yer değiştirmeler azalmaktadır.

V  Pasternak modelinde ek olarak gelen kayma yaylanırlığı paramatresi Gp nin artışına bağlı

olarak yer değiştirmeler azalmaktadır.

s  Hareketli tekil yükün şiddetinin kirişin üzerinde bulunduğu süre içerisinde sürekli artması 
dolayısı ile yer değiştirmeler de sürekli artmaktadır.
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11 K SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM  SİSTEM İNİN LAGUERRE POLİNOM LARI
İLE M ATRİS ÇÖZÜM Ü

Mehmet ÇEVİK Nurcan Baykuş*
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

ÖZET
' ı orbestlik dereceli kütle-yay sisteminin serbest titreşimleri mekanik titreşimler konusunun
loiııol başlıklarından biridir. Oldukça karmaşık sistemler dahi basit b ir tek serbestlik dereceli sistem  
<hıı nk modellenip, bu şekilde yaklaşık çözümler elde edilebilir. Dolayısıyla, bu sistemin çözümüne
• ı hm yöntem literatür açısından kayda değer bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Laguerre 

filınnm ları tanıtıldıktan sonra problemin matris formunda ifadesi elde edilmiş; yine matris
’■ “ ânında yazılan sınır şartları yerlerine konularak Laguerre polinomları cinsinden b ir çözüm  
hıılııımıuştur. Sunulmuş olan yöntemin uygulaması bir sayısal örnek ile yapılmıştır. Bulunan 

'm ıçlar belirsiz katsayılar yöntem i ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve bu çalışmada 
"iin iltin yöntemin oldukça iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

«İM İŞ

 m diferansiyel, integral ve integro diferansiyel denklemlerin karışık sınır şartları altında çözümü
■ mi kullanılan Laguerre polinomları, bu çalışmada tek serbestlik dereceli kütle yay probleminin
• m illi’, çözümüne uygulanmıştır. Bilindiği gibi, tek serbestlik dereceli kütle-yay sistemleri mekanik 
mu fin le r konusunun en temel modelidir. Oldukça karmaşık yapılar bile basit bir tek serbestlik

mm nll sistem olarak modellenip, bu suretle yaklaşık çözümler elde edilebilir. Dolayısıyla bu 
Muinin çözümü daha ileri seviyede problemlerin çözümüne önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu 
ı ininin, belirsiz katsayılar yöntemi, frekans tepki yöntemi, geometrik yöntem ve Laplace 
i'Hiııyümleri gibi yöntemlerle çözümü çeşitli temel kaynaklarda bulunmaktadır [7,8,12]; ayrıca
I ..ini polinomları ile matris çözümü de daha önce yapılmıştır [1],

• lU u r re  matrislerini diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanan çalışmalar literatürde 
■ ' uttur [3,4,6]. Bu çalışmada ise, Laguerre polinomları tanıtıldıktan sonra problemin matris 

ı umunda ifadesi elde edilmiş; yine matris formunda yazılan sınır şartları yerlerine konularak 
ı nıuttrre polinomları cinsinden bir çözüm bulunmuştur. Bulunan sonuçlar diğer yöntemlerle elde 

iiImii sonuçlar ile karşılaştırılmış ve önerilen yöntemin oldukça iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir.

ı ıu HİLEMİN LAGUERRE MATRİS İFADESİ

• ttıumre polinomları, aşağıdaki Laguerre diferansiyel denkleminin çözümü olarak 
iMuıiMİnnmışlardır: [9,10]

II ’ I ( I x )y ' + ny = 0

"  Mı . Makina Müh. Bölüm ü, E-posta: m.cevik@ bayar.edu.tr
' I »ı . İzmir Meslek Yüksekokulu, E-posta: nurcan.kurt@ edu.edu.tr

mailto:m.cevik@bayar.edu.tr
mailto:nurcan.kurt@edu.edu.tr
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Negatif olmayan n tamsayılarına karşılık gelen çözümler aşağıdaki Rodrigues formülü kullanılarak 
ifade edilebilir:

ilk birkaç Laguerre polinomu şunlardır:

L0( x ) = \

Ll ( x )  = - x  + l

L 2 ( x )  =  —x  - 2a: +  1

L 3 ( x )  =  - — x 3 + ~ x 2 - 3 x  +  1 

6 2
(1)

n ( - l / f  » 
Ln(x )=  |x' 0 < ,x < b <  +oo

Bu polinomlar matris formunda şu şekilde ifade edilebilirler: 

U x )  = [Lo (x) L \ ( x )  . . .  L n ( x ) \

Bu matrisi aşağıdaki daha uygun formda yazmak mümkündür

L (x )  = X (x )H '

burada

\ ( x )  = [ 1 *  xl > " ]

(2)

1 0 0 0 0

1 -1 0 0 0
1

1 -2
1

0 0
2
3 -1

1 -3 0
2 T

O! I O 2! 2 J 3! I 3
(~1)N ( N

N\ \N

Genel olarak, m inci mertebe sabit katsayılı bir lineer diferansiyel denklem ise şu şekilde yazılabilir

m
Y jP ky <k>(x )  = g (x )  O < x < b < -H c  (3)

Benzer şekilde diferansiyel denklemin şartlarım da şöyle ifade etmek mümkündür:
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m-1
^ { a j ky (k)(0 )  + bjky (k>(b)) = Zj j  = (4 )

I >nnklem (3) ün yaklaşık bir çözümünün aşağıdaki Laguerre polinom formunda olduğunu
düşünelim:

N

y ( x ) = Y j a”L«(xK  o< x,t <b <<x> (5 )
n=0

İttırada ajk , bJk, Xj uygun sabitlerdir; a„, n = 0,1,2 N  belirlenmeleri gereken Laguerre

ı ıİMiyılarıdır ve L„(x) ise (1) de tanımlanmış olan Laguerre polinomlarıdır.

II MEL MATRİS BAĞINTILARI
I itıııklom (3)’ü kısaca

D (x ) = g (x )  

v»kllııde yazabiliriz, burada

m
D (x ) = ^ P k/ k>(x )  (7)

k=0

ilimli, .ırasıyla çözüm fonksiyonu y(x) ve türevleri y (k>(x )  ile D(x) ve denklemin şartları (4) matris 
Mınıınn dönüştürüleceklerdir.

a <ı v<> y 'k>(x) için Matris Bağıntıları

ı ı.ı v iim  fonksiyonu aynı zamanda aşağıdaki formda bir kesilmiş Taylor serisine açılabilir

ı M - î s S  . m
n=0 "•

* >ı «ıı (M) çözümleri ile bunların türevleri matris formunda, sırasıyla, şöyle yazılabilir

[y (x ) ] = L ( x ) A < [ y (k>(x ) ]  = l< k>(x)A  (9)

| y (x )\ = X ( x ) \ ' [y<k> (x )] = X<k>(x)Y  (10)

tıı ıı mi İn

'  |■ *ıı "ı n2 ... aN ]T bilinmeyen Laguerre katsayıları ve Y = [y 0 y t y2 ... y N ]T 
i*   Taylor katsayılarıdır.

0'* ■ unlun, Laguerre polinomları aşağıdaki yinelenme bağıntısını (recurrence relation) sağlarlar
İM |

l ' j * )  = K - ı ( x ) - L nA(x )  ( 1 1 )

   Imıl (11 )'i kullanarak

Y \ / l l  I l l ı ı c a l  M a l z a n i l z  k ' n n r t r o c i
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L [( x )  = I İ ( x ) - L 0(x )  = -L 0(x )

U1(x )  = L [ ( x ) - L i (x )  = -L o (x ) -  h  (x )
Ci (x)  = V1( x ) -  L1(x )  = -L0(x )  - L [( x ) - L 2( x) (12)

l ' n( x)  =  - L o ( x ) - L i ( x ) - . . . - L n _  , ( x )  

yazılabilir. Denklem (12)'den açıkça görülmektedir ki, L (x )  matrisi ile türevleri arasındaki bağıntı

(L‘(x ) j '  = E (L (x ) )v veya V (x )  = L(x)ET

şeklindedir. Burada

LY x ) = [L İ(x )  L [(x ) V1(x )  ... L'N_ı(x) L'n ( x ) ]

' O O O O O O"

- I  O O O O O

- 1 - 1 0  O 0 0
E =

- 1 - 1 - 1 0  0 0 
-1 -1 - 1 - 1 0  0 

-1 -1 -1 -1 -1 o

(9) ve (13) matris denklemlerinden

y '(x )  = L (x )E TA (14)

olduğunu çıkarmak mümkündür. (13) ve (14) denklemlerini kullanarak, yinelenme bağıntısını şu 
şekilde ifade edebiliriz

(13)

V ( x )  = U x ) ( E T)k A (15)

D(x) Diferansiyel Kısmı için Matris Bağıntısı

(15) ifadesini denklem (7)’de yeriîıe koyarsak

m
[D (x )] = Y JpkL ( x ) { v T ) A (16)

bulunur.

Karışık Şartlar için Matris Bağıntısı

(4)'te verilen şartların matris formunu (2) ve (15)'i kullanarak şöyle yazabiliriz

burada y -0 ,1 ,2 ,. . . ,» ı- l
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lt( \)  Fonksiyonunun Matris İfadesi

I inrıklem (3)’teki homojen olmayan terimin yaklaşık değeri, kesilmiş Laguerre serisi ile ifade
«dilebilir

g (x )  = L (x )G  (18)

lnımda G, g(x) fonksiyonunun Laguerre katsayılarını ifade etmektedir. Bu terimin yaklaşık değeri 
I'ih.ilmiş Taylor serisi ile de aşağıdaki gibi ifade edilebilir

g (x )  = X (x )  G, (19)

ıT
b u r a d a  G t = [ g o  S\ ••• g , v ]  

ı liri ve (19) denklemlerini eşitleyerek ve denklem (2)’yi kullanarak

g  = ( h t ) " 'g ,  

yazılabilir, 

ı. ÖZÜM YÖNTEMİ
ı "itıol matris denklemini oluşturmak için, (16) ve (18) matris bağıntıları (6)’da yerlerine konulur ve 
U'iıııkll sadeleştirmeler yapılırsa

m »

I M eT)
*=o

A  = G (20)

••I.l«ı tıdilir. Bu denklem (fV+1) bilinmeyen aü,ax,...,an Laguerre katsayısına karşılık gelen (İV+1) 
'•■ııi'lum sistemini ifade eder. Denklem (20)’yi genişletilmiş (augmented) matris olarak kısaca şöyle

yrt/nhlliriz:

WA = G Veya [W;G] (21)

buında

m /  v / t

[ WP « ] = Z « ( ET)
_k=0

, p,q = 0 , l, - ,N

11 • yarıdan, (4) şartlarının matris formu olan (17)’yi de şöyle yazabiliriz

l ) jA = [ / ly]  veya [ü j/A y ]  _ y' = 0,l,2,...,7«-l (22)

lıııiıiılıı

k
l , J1 X K * L W  + 6 y*LW )(E T )

k=0

- [ “ yo uj\  ■■■ ujN ] •  j  ~ 0,1,2,...,»» — 1

ı h • loııkleminin (4) şartları altında genel çözümünü elde etmek için, (21) matrisinin en alttaki m 
' i"i alırının yerine m-satırlı (22) matrisini yerleştiririz ve yeni genişletilmiş matrisi elde ederiz [2,5]
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[W ;Ğ ] =

w 00 w o ı • • W0N g ( * o )

w 10 w u  . WIN g ( x ı )

w N -m , 0 w N -m ,\  • ■ w N -m ,N ' g < x N - m )

u 00 “ o ı “ 0  N * 0

u \0 “ 11 “ l N

u m - 1,0 “ m-1,1 u m - l,N ■ 4 m _ ,

(23)

E ğerrankW  = ra n k [W ;Ğ J  = j\r+1 ise, bu taktirde

a = ( w )~ 'ğ (24)

olur.

Şunu da belirtmek gerekir ki, eğer W  tekil bir matris olursa, m-satırlı (22) matrisi, W  matrisinin 
herhangi başka m satırının yerine yerleştirilerek tekillik giderilebilir. Böyiece, bilinmeyen 
a „ , (n = 0,1,..., Af) Laguerre katsayıları (24) vasıtasıyla bulunmuş olurlar.

SAYISAL UYGULAMA

Harmonik zorlama etkisindeki tek serbestlik dereceli kütle-yay-sönüm modelinin hareket denklemi

M y  + C y  + K y  = F0 coscot 

ve başlangıç koşulları 

y (  O; = 0.04

y(0) = o

olarak verilmiştir. Cismin kütlesi M=10kg, sönüm katsayısı C=50kg/s ve yay sabiti A>100N/m 
olarak seçilmiştir. Zorlama fonksiyonunun genliği F0=10 N ve frekansı ry= lrad /s ’dir. Bu örnekte, 
y(t) fonksiyonunun yaklaşık çözümünü bulmak için derecesi N = 14 olan Laguerre polinomu 
kullanılmıştır. Özel çözüm ile genel çözüm ayrı ayrı incelenmiştir. Tüm matris işlemleri MATLAB 
6.5.1 programı kullanılarak yapılmıştır. Bu işlemlere ait MATLAB algoritması Ek'te verilmiştir.

Özel Çözüm

Özel çözüm için genişletilmiş matris (21) kullanılmış ve başlangıç şartları dikkate alınmamıştır. 
Dolayısıyla

W = 100(ET)°+ 50 (E Ty + 1o( e t )“

G ,= 10 0 -5  0 —  0 —  0 — —  0 1 "  1 1
12 72 4032 362880 47900160 8717829120_

G  = [ —3 .1 6 -1 0  10 80 - 5 2 0  2240  -6600  14120 -2 2 6 2 0  27520 -2 5 5 2 0  17920 - 9 3 6 0  3520 - 9 0 0  140 - l o ] ‘

234
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ı lımlşletilmiş matris denklemi (21), A  matrisi için çözülerek Laguerre katsayıları elde edilir ve 
y.ıklaşık özel çözüm şu şekilde bulunur

ı r ( l )=  0.0348L0 + 0 .5 2 4 9 i] -3 .4 5 6 1 Z 2 +15.27882^ -4 6 .4 6 9 6 L 4 + 102.5920L; -1 69 .7 815 L6 

ı ’ l 3.596417 -205.017218 + 1 4 9 .1629Z, -8 0 .7 9 7 2 L ,0 +31.52751,, - 8 .3 6 5 I12 +  1 .3 5 I13 -0 .1 L ,4

Unııel Çözüm

1 .nnol çözümde, genişletilmiş matris denklemi (23)'ü oluşturmak için (21) matrisinin son iki satırının 
ynılne 2-satırlık (22) matrisi [U j ; Ay] yerleştirilir. Bu durumda

-■T

O, 10 0 -5  0 —  0 —  0 — —  0 0  1--- 0.04 0
12 72 4032 362880 47900160

"lııı (24) kullanılarak genel çözüme ait Laguerre katsayıları bulunur; böylece aşağıdaki genel 
yO/iim elde edilir

y j l )  0.015İO+0.5109Z, -3 .46 l i 2 + 15.2728I3 -  46.4731Z4 +102.59031; -169.782L6 

ı 11.5967İ7 -205.0164İ8 +149.163919-80.79611,0 +31.52861,, -8.364£,2 +1.3428L,3 -0.0884Z,14

■"MI 1 'de, Laguerre matris yöntemi ile bulunan sonuçlar, belirsiz katsayılar yöntemi (tam çözüm) 
ıl" bulunan sonuçlarla karşılaştırm ıştır. Sonuçların birbirleri ile çok uyumlu oldukları görülmektedir.

Genel Çözüm Özel Çözüm

Şekil 1: Laguerre matris yöntemi ile tam çözüm sonuçlarının karşılaştırılması.

Mnmojen Çözüm

•iHİfim lineer olduğu için, yukarıda bulunan genel çözümden özel çözüm çıkarılarak homojen 
ı n/ılm  elde edilir.

SONUÇLAR

I " !  serbestlik dereceli kütle-yay-sönüm sisteminin serbest ve zorlamalı titreşimleri Laguerre 
ı "Ilıııunlarına dayalı matris yöntemi ile incelenmiştir. Bu yöntem, hareket denklemlerini matris 
Hinundaki denklemlere çevirir ki bu matris denklemler bilinmeyen Laguerre katsayılarına ait lineer 
■ "lılınel denklem sistemlerine karşılık gelmektedir. Yaklaşık çözüm fonksiyonu ise bu matris 
i"!iMomlerin çözülmesiyle kolayca elde edilmektedir. Elde edilen sonuçlar tam çözüm ile 

m ılıştırılmış ve çözüm aralığında bulunan sonuçların birbirleri ile uyumlu oldukları görülmüştür, 
ı "Ilınılan yöntem oldukça pratik olmasının yanında hassas sonuçlar da vermektedir. Laguerre 

ılıı% yöntemi değişken katsayılı diferansiyel, integral ve integro-diferansiyel denklemlere de 
ııyıiulıınabilir.
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Ek: Sayısal Uygulamaya ait MATLAB Algoritması

syms m c k x 
m=10; c=50; k=100 
E=zeros(15)-tril(ones(15), -1)
% M S-Excel’den veriler alınacak: H, Gt matrisleri [Gt: g ( x )  fonksiyonu için Taylor katsayıları]
W=m*(E')A2+c*(E')+k*(E')A0;
WD=W
% WD matrisinin son iki satırının yerine aşağıdaki 2-satirli başlangıç şartı matrisini yerleştiriniz 
' t  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 -1 -2  -3  -4  -5  -6  -7  -8  -9  -10 -11 -12 -13 -14

G=inv(H')*Gt [G: g ( x )  fonksiyonu için Laguerre katsayıları ]
GD=G
% GD matrisinin son iki satırının yerine başlangıç şartlarını yazınız [0.04: 0]
AP = inv(W)*G;
AG = inv(WD)*GD;

[AP: özel çözüme ait Laguerre katsayıları] 
[AG: genel çözüme ait Laguerre katsayıları]

X= [1, x, xA2, xA3, xA4, xA5, xA6, xA7, xA8, xA9, xA10, xAl 1, xA12, xA13, xA14] 
L=X*H';
YP=L*AP;
YG=L*AG;
ezplot (SG,[0,1]); ezplot (SP,[0,1 ])

[YP: özel çözüm] 
[YG: genel çözüm]

OHA
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



i XVII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 
5-9 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ

SÜNEK M A L Z E M E L E R E  A İT  A K M A  E Ğ R İS İN İN  Ç E K M E  T E S T İN D E K İ L O K A L  
B O Y U N VE R M E Ö NCESİ D E Ğ ER LER E K A D A R  D O L A Y S IZ  E LD E  E D İLM E S İ

Emre Coruk* ve Celalettin Karadoğan1 Besim Baranoğlu1
Atılım Üniversitesi, Ankara Atılım Üniversitesi, Ankara

Ö Z E T
'•<(< melallerde gerilim-genleme diagramlanm elde etmenin en kolay yolu tek eksenli çekme testidir. Ancak 

ir metal şekillendirme işlemlerinde çoğunlukla 0.5-2.0 arasında genleme değerlerine ulaşılıyor olması, 
l'iımı karşılık çekme testinden elde edilebilen deneysel bilginin 0.2-0.4 genleme değerlerine kadar elde 
. dilebiliyor olması pek  çok sac şekillendirme işleminin sayısal analizinde çekme testinden elde edilen 
bile,inin yetersiz kalması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Sünek malzemelerin çekme testinde, lokal 
buyunverme öncesinde ulaşılan genleme değerleri, düzenli uzama sürecinde ulaşılan değerlerin birkaç 
l alımı çıkmasına rağmen yalnızca düzenli uzama sürecinde elde edilen veriler deney sonucu olarak 
, /• vcrlendirilebilmektedir.
Ihı çalışmada, boyun verme sürecinde optik yöntemlerle yapılan genleme ölçümleri yolu ile genlemenin en 
ıılku'k değere çıktığı noktayı içeren kesit boyunca önceden belirlenmiş bir malzeme modeli ile gerilim  
d,a\dımı hesaplanmıştır. Gerilimin kesit boyunca integralinin alınması ile elde edilen kuvvet değeri ile çekme 
u \lı cihazının ölçtüğü kuvvet değerinin eşitliği sağlanarak, akma eğrisi lokal boyunvermeden hemen önceki 

■ iticine değerlerine kadar dolaysız olarak bulunmuştur. Çalışmada sünek malzeme olarak ST4 ve ST12 
. ı İlkleri üzerinde deneyler yapılmış ve elde edilen sonuçların simulasyonlardaki verilerle khrşılaştırılması 
< ‘iıııı unda yüksek yakınsama elde edilmiştir.
Iıııılılıır Kelimeler: Malzeme karakterizasyonu, Çekme testi, Optik genleme ölçümü

G İR İŞ

' l< ini akillendirme işlemlerinin modellenmesi, kullanılacak olan malzemeye uygun bir plastik deformasyon 
modelini ve şekillendirme sınırlarını doğru bir şekilde tespit edebilmeyi gerektirmektedir. Uygun plastik 
t loı ımısyon modeli ise ancak ilgili malzemenin belirli özelliklerinin hassas bir şekilde tespit edilebilmesi ile 

■ İlk edilebilir. Modellemenin ve dolayısı ile yapılacak olan tasarım/analizin doğruluğu, kullanılan malzeme 
modelinin ve bu modeldeki malzeme özelliklerinin ne kadar doğru hesaplandığı ile orantılıdır [3].

ı ıllıuiınüzde, sayısal modellemeye yönelik malzeme özelliklerinin tespiti (malzemenin mekanik 
ı ııııklorizasyonu) çeşitli deneyler yolu ile sağlanabilmektedir. Bunlar arasında en yoğun şekilde kullanılan 
ı l ı ' i ı c y  eksenel çekme testidir (bundan sonra çekme testi olarak adlandırılacaktır). Bu test, gerek uluslararası 
1 mimli standartları, gerek basitliği ve gerekse ölçüm bölgesinde düzenli genleme dağılımı elde edilmesi 
ı l ı  ı h ı v ı s ı  ile en çok tercih edilen yöntem olmuştur.

' ' kine testi, en basit hali ile, standart olarak hazırlanan bir numunenin iki çene arasına tutturularak çekilmesi 
.■ bu esnada uygulanan kuvvet ve oluşan deformasyonun eşzamanlı olarak ölçülmesi prensibine dayanır 

o ' kine testi konusunda yoğun bir literatür mevcuttur [6]). Şekil-l’de ASTM E8-04 standardına uygun olarak
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sac numune için standart test numunesi ölçülendirmesi verilmiştir [6], Çekme testi, günümüzde pek çok 
malzemenin özelliklerinin birbiri ile karşılaştırılması, kalite kontrolü, alaşım geliştirilmesi ve benzer amaçlar 
için yoğun şekilde kullanılan bir deney olmuştur.

T L

A
G

v j r . . . . . . . . . . . .  ^  11 j
o•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r  r  a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Şekil-1: Sac numune için ASTM E8-04 standardı. İlgili ölçüler standart tablolarda verilmiştir.

Eğer numunenin kesit alanı (TxW) boyunca genleme değerinin eşit olduğu varsayılırsa, ölçülen deformasyon 
doğrudan genleme değerini elde edecek bir veri olarak ortaya çıkar (mühendislik genlemesi hesaplanırken 
deformasyon miktarı, başlangıç uzunluğuna (G) bölünmekte; gerçek genleme hesaplanırken de uzama 
miktarı başlangıç uzunluğuna bölünerek doğal logaritması alınmaktadır). Benzer şekilde, kesit alanının eksen 
boyunca büyüklüğü sabit kabul edildiğinde de gerilim, ölçülen kuvvet değerinin kesit alanına bölünmesi ile 
elde edilmektedir (eğer kesit alanı başlangıç kesit alanı olarak sabit kabul edilirse, mühendislik gerilimi, eğer 
deformasyon ile birlikte değiştiği kabul edilerek anlık değer hesaba katılırsa gerçek gerilim elde 
edilmektedir).

Gereksinim

Yukarıda tarif edilen ölçüm koşulları ancak G uzunluğu boyunca kesit alanı (TxW) sabit olduğu taktirde 
anlamlıdır. Aksi durumda, yani G uzunluğu içinde kesit alanı değişkenlik gösteriyorsa, ne gerçek gerilim ne 
de gerçek genleme bu şekilde hesaplanamaz. Şekil-2’de, sünek bir metal malzeme için çekme testi yolu ile 
elde edilen örnek bir mühendislik gerilimi-mühendislik genlemesi grafiği görülmektedir [4]. Malzeme 
kopana kadar iki ayrı deformasyon şekli içerir:

( 1) grafikte e„ ile gösterilen noktaya kadar malzeme düzenli uzama denilebilen bir şekilde deforme olur. 
Burada, ölçüm bölgesi içinde kesit alanı sabittir. Bu sebeple, yukarıda bahsi geçen test koşulları 
geçerlidir ve genleme ve gerilim doğrudan ölçümlerden elde edilebilir.

(2) Deformasyon eu noktasını aştığında, kesit alanı ölçüm bölgesi içinde sabit değer alma özelliğini 
kaybeder. Bu, öncelikle yayılmış boyun verme (diffuse necking) bölgesi ile tanımlanan (Şekil-2’de y 
bölgesi) şekilde geniş bir alanda yayılı olarak ortaya çıkar. Daha sonra, Şekil-2’de z bölgesi ile gösterilen 
kısımda görülen, lokal boyunverme (localized necking) ortaya çıkar. Bu bölgelerde, ölçüm bölgesinde ne 
genleme ne de gerilim sabit kabul edilebileceğinden, yukarıdaki şekilde tarif edilen basit ölçümler ile 
hesapların yapılması mümkün değildir.

Birçok metal malzeme için e„ ile tarif edilen geçiş değeri 0.1-0.4 aralığındadır (örnek olarak verilen ST12 
çeliği için çekme test sonuçları Şekil-3’te gösterilmektedir, eu yaklaşık olarak 0.18dir). Bu durumda, gerçek 
plastik genleme ve gerçek gerilim değerlerinden elde edilen akma eğrisi en fazla bu değerlere kadar elde 
edilmektedir (Şekil-3b’de ST12 için akma eğrisi verilmiştir; görüldüğü gibi akma eğrisi yaklaşık 0.18 
değerine kadar çizilebilmiştir). Görülebileceği üzere, çok basit ve çok kullanılan bir deneysel metod olarak 
çekme testi, sac metal şekillendirme işlemlerinde malzeme karakterizasyonu için yetersiz kalmaktadır.

Özellikle sayısal benzetimlerde bu duruma genel olarak bulunan çözüm, akma eğrisinin boyun verme değeri 
sonrasındaki genleme değerlerine ekstrapole edilmesi, yani akma eğrisinin büyük genlemeler için aynı 
davranışta olacağı varsayılarak genişletilmesidir. Bunun için öncelikle boyun verme noktasına kadar olan 
akma eğrisi belirli bir fonsiyon ile tarif edilir ve daha sonra bu fonksiyon daha büyük genleme değerleri için 
aynı kaldığı kabul edilerek eğri çizilir.
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'  »  m  ! olarak kullanılan üç formül Swift, Luchvick ve Voce bağıntılarıdır. Şekil-4’te ST 12 için 0.18 
ııli'itıeye kadar elde edilen akma eğrisinin bu üç fonksiyon için büyük denklemlere ekstrapole edilmiş 

* |i.ı ılı ı ı verilmektedir. Görüldüğü üzere, deneysel bilginin bulunduğu boyun verme kısmı için hemen hemen 
ı , ııı eğriyi veren bu üç denklem, sac şekillendirme işlemleri için ortalama bir değer sayılabilecek 1.0 
ı ı ıılt'inc değerlerinde birbirinden tamamen farklı değerlere ulaşmaktadır.

Şekil-3: ST12 Çeliği için çekme testi sonuçları (a) ve oluşturulan akma eğrisi (b) [4]

1 ' k ine testindeki bu dezavantajı ortadan kaldıracak başka test metodları olmakla birlikte (örneğin basma 
o  ı l ı .  hidrolik şişirme testi, vb.) bunlar çekme testinin basit ve standartlaştırılmış yapısına sahip 
• I ummaktadır. Ömek olarak basma testi, kolay hesaplanamayacak olan sürtünme etkilerini içermektedir.

ı . kine testinde yayılı boyun verme bölgesinde genleme ve gerilim değerlerinin ölçüm değerlerinden elde 
■ dilmesine yönelik olarak çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu yaklaşımlar, oluşan boyun bölgesindeki kesit 
-ılımındaki en düşük çapın ve boyun bölgesinin eğiklik yarıçapının ölçümüne dayanan yaklaşık ifadeler 
ı- ıı inektedir. Bunlar arasında en bilinenlerden ikisi Siebel [1] ve Bridgeman’ın [2] yaklaşımlarıdır.

ı rkıııc testinde ilk optik cihazla ölçüm 1915 yılında gerçekleştirilmiş ve ilk olarak 1925 yılında sayısal 
ı'ıiııintü işleme teknikleri deneysel gerilim analizinde kullanılmıştır [6]. Günümüzde bilgisayarlı görüntü 
ı ,-lrınc teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, optik yöntemlerle ölçüm ve genleme-gerilim değerlerinin bu 
- -Iı, ılınler yardımı ile elde edilmesi yönünde çalışmalar da artmıştır. Bu çalışma kapsamında değerlendirilecek 
"lıırsa, geçmiş araştırmalarda karşılaştırmalı çalışmaların yapıldığına dikkat edilebilir. Bu çalışmalarda 
ı nşılaştırma, deneysel yaklaşımlarla olduğu gibi [5], sonlu eleman yöntemi ile çekme testi modellenerek 
, npılan sayısal yaklaşımlarla da olmaktadır [7,8,9].
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Şekil-4: Değişik yaklaşımların akma eğrisine yüksek genleme değerlerindeki etkisi

Bu çalışmada, herhangi bir deneysel ya da sayısal karşılaştırma yapılmadan, çekme testi cihazından elde 
edilen kuvvet değeri ve görüntü işleme sonuçlan kullanılarak doğrudan gerçek gerilim-gerçek genleme eğrisi 
elde edilmektedir. Yöntem, iki ayrı sünek malzeme için (ST4 ve ST12 çelikleri) denenerek uygunluğu 
gösterilmiştir.

YÖNTEM
Deney düzeneği ve numunelerin hazırlanması
Çalışmada kullanılan deney düzeneği Şekil-5a’da gösterilmiştir. Deneyler 30 ton (300kN) kapasiteli eksenel 
çekme test cihazında (Zwick/Röell) gerçekleştirilmiştir. Genleme hesaplamalarında kullanılacak olan eksenel 
uzama ölçümleri hem bu cihaz üzerindeki (numunler üzerine dokunarak ölçüm alan) ekstansometre ile hem 
de şekilde görülen optik ölçüm cihazı ile (GOM-Aramis) eşzamanlı olarak alınmıştır. Cihaz, üzerindeki güç 
hücresi üzerinden toplam yükü, eksenel uzama değerleri ile eş zamanlı olarak kaydetmektedir.
Deneylerde sac malzemelerden ASTM-E8 standardında numuneler sac plakalar üzerinden tel erozyon 
tezgahında kesilerek hazırlanmıştır. Deney numunelerinin ölçüleri (Şekil-l’de verilen standartlar 
uygulanarak) Tablo-l’de verilmiştir.

Çekme test cihazı

Dokunmatik ekstansometre

Optik ölçüm projektörü

Optik ölçüm CCD kameraları

(a )  (b)
Şekil-5: Deney düzeneği (a), boyanmış numune (b) ve optik ölçüm sistemi ile elde 
ile bu genleme değerlerine bağlı olarak bulunan en yüksek genlemeye sahip kesit

(c)
edilen genleme değerlei

Optik ölçüm sistemi ile birlikte kullanılan yazılım (GOM-Atos II) genleme hesaplamasını malzeme 
üzerindeki görüntünün sayısal olarak işlenmesi ile gerçekleştirmektedir. Optik sistemin algılaması ve ilgili
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İn ııpları yapabilmesi amacı ile deney numunesi önce mat beyaz boya ile boyanmakta, sonra bu boya üzerine 
ısulı sprey boya ile siyah noktacıklı görüntü oluşturulmaktadır (Şekil-5b). Bu boyalı yapının ilk pozisyonu 

. Ilın/, tarafından belirlendikten sonra, boyalı yapının şeklindeki değişiklik sayısal olarak işlenmekte ve takip 
dil inektedir. Yazılım, öncelikle bir başlangıç ağı oluşturmaktadır (bu ağ, iki boyutlu bir sonlu elemanlar 

ıii 'in ıı benzer bir görüntüdedir ve ağ boyutu yazılım tarafından ayarlanabilir). Üç boyutlu ölçümlerde bu ağ 
m ., boyutlu bir yüzey yapısı oluşturmaktadır; ancak bu çalışmada kalınlık çok yüksek olmadığı için kalınlık
o ide ölçüm oluşturacak bir ağ elde edilmemektedir. Ölçümler bu ağ yapının şekil değiştirmesi üzerinden

\ ıipılmaktadır (Şekil-5c).
Tablo-1: Numune boyutları

G (Ölçüm  bölgesi uzunluğu) 80±0.010 mm
W  (en) 20±0.25 mm
T (kalınlık) (sac m alzem enin kalınlığı)
R 15.0mm
L (toplam  uzunluk) 250.0 mm
A 120.0 mm
B 50.0 mm
C 30.0 mm

t e yapısı başlangıçta kare yapıdadır. Deney boyunca ağ yapısı, malzemedeki şekil değiştirmeyle birlikte 
ı i a/ ılım tarafından anlık olarak güncellenerek) deforme olmakta, bu deformasyondaki yeni ağ üzerinde 
, ıpılıın çizgisel ölçümler yoluyla yazılım her ağ noktası için

     matrisi elde edilmektedir [10, 11], Plastik deformasyon için hacmin sabit kalacağı varsayımından
.■İn çıkarak, kalınlık yönündeki normal genleme ( s , )  yukarıdaki denklemdeki genleme değerleri 

ı nllıinılarak bulunabilir. Yazılım, deformasyonun her anında (kopma noktasına kadar) bu değerleri hem tablo 
Iı. m dc grafik olarak vermektedir.

t Inıııı eğrisinin oluşturulması
ı '■ neylerde kullanılan çekme test cihazı, yapılan ölçümleri eşzamanlı olarak kuvvet ve buna karşılık gelen
 ıı grafiği şeklinde kaydetmektedir ve cihazın yazılımı bu kayıdı ASCII ortamında tablo şeklinde
. ı inektedir. ST12 malzeme için yapılan örnek bir kayıt (grafik olarak) Şekil-öa’de görülebilir, 

ı n ı çek gerilim ve genleme değerleri, boyun verme noktasına kadar

P_

V A  J

An ı , ( / I
İn -2 - (2)

İMipıııtılan ile bulunabilir. Burada P  ölçülen kuvvet değeri (N), A anlık kesit alanı (mm2), A0 ise kullanılan 
 ninenin başlangıçtaki kesit alanıdır. Plastik deformasyon sırasında hacmin değişmeyeceği varsayımından
mlıı çıkarak

A0L0 = A L = > ^  = —  = ̂ ^  (3)
a i  ro o

■ t peri elde edilebilir. Bu denklemlerde Lo numunenin deney başındaki ölçüm bölgesi uzunluğunu (bu 
ılr,Miıuda 80mm olarak alınmıştır, bkz. Tablo-1), L ise numunenin ölçüm anındaki toplam uzunluğunu 
' ı l in  ktedir. Görüldüğü üzere, eşzamanlı olarak yapılan kuvvet ve uzama ölçümleri, boyun verme noktasına 

ı m im doğrudan gerçek gerilim ve genleme hesabının yapılmasında kullanılabilmektedir.
. 1111111asyonlarda kullanılmak üzere elde edilecek olan akma eğrisi ise, tanım itibarı ile, eşdeğer gerçek 

ı ilimin (EGG) eşdeğer gerçek plastik genlemeye (EGPG) göre değişimini içeren grafiktir. EGG, çekme 
ı. ıı söz konusu olduğunda, (2) formüllerinden elde edilen er, değeridir. EGPG ise

er, e,.
(4)
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bağıntısı kullanılarak hesaplanabilir. Burada E, malzeme için tespit edilen elastisite modülünü, <70 ve s 0 ise 
sırasıyla akma noktasında elde edilen gerilim ve genleme değerlerini ifade etmektedir. ST 12 malzemeden 
yukarıdaki yaklaşım kullanılarak Şekil-öa’deki kuvvet-uzama grafiğinden elde edilen akma eğrisi 
Şekil-öb’de verilmektedir.

Şekil-6: Çekme test cihazından elde edilen kuvvet-uzama grafiği ve bu grafikten elde edilen akma eğrisi

Optik ölçüm yöntemi ile (1) denkleminde elde edilen genleme değerleri, anlık ve noktasal olarak elde 
edilmektedir. Deformasyonun düzenli olduğu boyun verme noktasına kadar bu değerler her kesit için 
(yaklaşık olarak) aynı değerleri vermekte ve Sxy değeri ise sıfır olarak ortaya çıkmaktadır. Boyun vermenin

başlaması sonrasında ise bu değerler noktasal olarak değişmekte, her noktanın lokal koordinat sistemi de 
yine o anlık olarak değişmektedir. Bu durumda, her noktadaki genlemeleri (1) denklemindeki şekilde 
koordinat ekseni bağımlı şekilde tanımlamak yerine, asal değerleri cinsinden belirlemek daha doğru 
olacaktır. Kalınlık yönünde kayma genlemesi olmadığı varsayılırsa, asal genlemeler

denkleminden bulunabilir. Bu değerlerin bulunması sırasında iki asal eksen de tespit edilmektedir ( e x 
kullanılarak bulunan birinci asal eksen ve e2 kullanılarak bulunan ikinci asal eksen). Üçüncü asal genleme, 
hacmin sabit olduğu varsayımından yola çıkarak bulunabilir -  bu durumda

£} = l - £ ,  ~ e 2 (6)
bağıntısı geçerlidir. Kalınlık yönünde kayma genlemelerinin sıfır olduğu göz önünde bulundurulursa, üçüncil 
asal eksen ise kalınlık yönündedir. *
Akma eğrisi, yukarıda tarif edildiği üzere, eşdeğer genleme değerleri kullanılarak bulunmaktadır. Boyun 
verme noktasına kadar von-Mises eşdeğer genlemesi çekme ekseni yönündeki genleme değeri ile aynı değeri 
vermektedir. Boyun verme noktası sonrasında ise eşdeğer genleme (EG)

şeklinde elde edilebilir.
Her bir EG değerine karşılık elde edilecek eşdeğer gerilimlerin elde edilmesi için MATLAB® kullanılarak 
bir arayüz geliştirilmiştir. İlgili arayüz öncelikle EGleri optik ölçüm yazılımından almakta, bu değerleri 
kullanarak en yüksek eşdeğer genlemeye sahip nokta (EGN) işaretlenmekte ve bu noktadan geçen ağ kesitini 
en yüksek genlemeye sahip kesit (EGK) olarak belirlemektedir (Şekil-5c).
EGK boyunca sanal bir kesit alındığım varsayalım. Bu durumda, çekme test cihazı tarafından (o an için) 
ölçülen kuvvet değeri, kesit boyunca ağ üzerinde bulunan her bir kısmın üzerindeki kuvvetlerin toplamına 
eşit olacaktır:
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k ııs ı sa y ıay er, + er, r, + r ,  . D, + 1
F İ  = ^ İ ^ c o s a  + ̂ s i n « | ^ L  (8)

lluıııda, 1 ve 2 ile verilen indeksler ağ üzerindeki her bir kesitin birinci ve ikinci noktasına işaret etmektedir, 
inıımıl ve kayma gerilmeleri olan a  ve t ise asal gerilimlerin 1-2 çizgisinin düzlemi üzerine 

11 il ıs tiırmasyonu ile elde edilmektedir ( a  , ilgili kesitin çekme ekseni ile olan açısını ifade eder). Her bir 
<<■ <U lıuluki kalınlık, t, optik ölçümlerden elde edilmektedir (hacim sabit kabul edilerek); benzer şekilde 
■İt. İlleti her bir kısmın uzunluğu L ile gösterilmiştir.

1 lı tıkv gerilim-genleme ifadesi dikkate alınırsa, 

r  2 Y
S' mj ğ s '  (9)

ı ıİmlik yönündeki gerilimin sıfır olacağı varsayımından yola çıkarak, asal gerilim değerleri ölçülen asal 
ı nlrınc değerleri cinsinden kolayca bulunabilir (Denklem (9)daki Sj asal deviatorik gerilimleri ifade 
imi kledir). Bu noktada bilinmeyen, Y ile ifade edilen akma gerilmesi değeri olacaktır, 
ıiıl İçmenin adımsal olarak yapıldığı (her bir adımda statik denge koşullarının varolduğu) ve ölçümlerin 
1 lıılı adımlarla kayıt altına alındığı düşünülürse, her adımda bulunan EGN dikkate alınarak yüklemeye 
ı o ılık gelen bir EGPG listesi oluşturulabilir. Bununla birlikte, akma eğrisi, bu listeye karşılık bir akma 
i" ı ilmesi değeri gerektirmektedir. Her bir adım i indeksi ile işaretlenirse, o adımdaki en yüksek EGPG e İ 

' t m şılık akma gerilmesi Yi olacaktır.

  İn, bir noktaya dikkat çekmek yerinde olur: belirli bir adımda EGN üzerinde hesaplanan EGPG, o
ıılmiıı kadar elde edilmiş tüm EGPG değerlerinden yüksek olacaktır; o adımdaki EGK üzerindeki tüm 
- I mim m da EGPGleri bu değerin altında olacaktır. Bu sebeple, o adımdaki EGK üzerindeki bir noktanın 
1 ıl'i İsı, daha önce elde edilmiş iki değer (örneğin i ve t'+l adımlarında elde edilmiş değerler) arasında 
ı ılilinektir. Bu durumda, EGK üzerindeki EGN dışındaki tüm noktalar için akma gerilmesi

Y =
-e

Y,+
e - e ,

Ym  ( 10)

 Ulumdan hesaplanabilir. Yukarıda verilen (8), (9) ve (10) denklemleri, (8) de verilen kuvvet dengesi
ıı mılıı bir araya getirilir ve kayıt altına alınmış olan her bir yükleme adımında yazılırsa, doğrusal bir

• 'il l ı ııı seti ortaya çıkarırlar. Bu denklem seti

[ 4 W = f c U  (11)

• •■ılı ı , ılııdesi ile gösterilebilir. Bu matrisin çözülmesi, her bir adım için (daha önce tespit edilmiş EGPG 
ı ı ı İm ıııe karşılık gelen) akma gerilmelerini verecektir.

ml'lngü üzere, tarif edilen yöntemle akma eğrisi doğrudan yapılan ölçümler üzerinden basit bir arayüz
i'i '   çalıştırarak elde edilebilmektedir. Bu yöntemde herhangi bir sayısal analiz ile karşılaştırma
Di '■ İtmemektedir.

DENEYLER
ı "i ıı ulu tarif edilen yöntem iki ayrı sünek malzeme (ST4 ve ST12 çelikleri) için akma eğrilerinin elde
 .........   kullanılmıştır.

t t ıııııl/c ıııe için sonuçlar

II ı ıııııl/cıııe için elde edilen kuvvet-uzama grafiği Şekil-7a’da verilmiştir. Bu malzeme için elde edilen 
i l  gı isi ve bu eğrinin ekstrapolasyon sonuçları ile karşılaştırması da Şekil-7b’de görülebilir.
I I I  ' ıııııl/c ıııe  için sonuçlar

  ıl/cme için elde edilen kuvvet-uzama grafiği Şekil-8a’da verilmiştir. Bu malzeme için elde edilen
a ııı ı 11 .ı ve bu eğrinin ekstrapolasyon sonuçları ile karşılaştırması da Şekil-8b"de görülebilir.
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(b)
Şekil-7: ST4 malzeme için kuvvet-uzama eğrisi (a) ve bu eğriden elde edilen akma eğrileri (b)

Şekil-8: ST12 malzeme için kuvvet-uzama eğrisi (a) ve bu eğriden elde edilen akma eğrileri (b)

Sonuçlar
Yukarıdaki her iki malzeme için de yapılan deneyler ve hesaplamalar sonucunda elde edilen akma 
eğrilerinde şu hususlar doğrudan göze çarpmaktadır:

1. Her iki malzeme için de lokal boyunverme noktasına kadar (ST4 için yaklaşık 0.65, ST12 için de 
yaklaşık 0.6 genleme değerleri) hesaplama yapılabilmiş ve akma eğrisi doğrudan çizilebilmiştir.

2. Elde edilen akma eğrisi, her iki malzeme için de, ekstrapolasyon metodları ile elde edilen eğrilerden 
oldukça farklı bir eğri olarak ortaya çıkmaktadır.

Sonuçların doğruluğunun ve hassasiyetinin değerlendirilmesi için, bir sonlu eleman yöntemi analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, çekme testi numunesinin sonlu eleman modeli oluşturulmuş, bu modele 
malzeme özelliği olarak hesaplanmış olan akma eğrisi verilmiştir. Hesaplamalar Marc Mentat programı 20(1/ 
sürümü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde 5000 eleman kullanılmış, 300 adımda çözüm elde edilmiş 
ve hiç ağ düzeltmesi yapılmamıştır (analizde kullanılan başlangıç ağ yapısı ve bu ağ yapısının deforme 
olmuş şekli Şekil-9’da verilmektedir)
Çekme testi sanal olarak gerçekleştirilerek elde edilen kuvvet-uzama değerleri, deney sırasında elde 
edilenlerle karşılaştırdımştır. Her iki malzeme için de sonlu eleman yöntemi ile elde edilen sonuçların, deney 
sonuçları ile (lokal boyun verme noktasına kadar) oldukça yakın olduğu görülebilir (Şekil-10 ve 11).
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Başlangıç ağ yapısı

ı Analiz sonu ağ yapısı

I il Sonlu elemanlar simulasyonu için başlangıç ağ yapısı ve analiz sonu ağ yapısı (analiz sonu ağ yapısı 
ı ılıııle hesaplanan EGPG değerleri gösterilmiştir)

Ölçüm sonuçları S EY sonuçları

t

lıl 1(1; ST4 malzeme için sınır eleman yöntemi (SEY) analizi ve ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması

ÖJçüm sonuçları, SEY sonuçları

ToUI Eçurvaton» Ptotftc S tra n

S I  ;  .  5 . 5

ı ıi 11 ST12 malzeme için sınır eleman yöntemi (SEY) analizi ve ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması

SONUÇ

U m , a lış m a d a  sac numuneler için çekme testi ile elde edilen akma eğrisinin boyun verme sonrasında da elde 
lılıni".I İçin optik ölçüm yöntemleri ile doğrudan bir yöntem geliştirilmiştir. Yöntem, herhangi bir deneysel 
. ı l ı t  . ıy is a l bir karşılaştırma içermemekte, deney sırasında kaydedilen kuvvet ve eşzamanlı olarak optik
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olarak ölçülen şekil değiştirme ölçümlerini kullanarak doğrudan akma eğrisini hesaplamaktadır. Yöntem, 
yüksek genlemelere kadar akma eğrisini elde edebilmektedir.
Yöntem MATLAB kullanarak kodlanmıştır. İki ayrı sünek malzemede (ST4 ve ST12 çelikleri) yöntem 
denenerek sonuçlar sonlu eleman yöntemi analizinde malzeme bilgisi olarak girilmiş, simulasyon 
sonuçlarında çekme testinin ölçüm değerleri ile sayısal sonuçlar oldukça yakın çıkmıştır.
Bu çalışmada önerilen yöntem sadece sünek malzemeler için geçerlidir. Gevrek malzemelerde lokal 
boyunverme yayılı boyun verme noktasına çok yakın olduğundan elde edilen sonuçlar tatmin edici 
olmamaktadır. Ayrıca bu çalışmada kullanılan yöntemde hasar dikkate alınmamıştır.
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ÖZET

an ılışmada geometrik bakımdan lineer olmayan çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama
   ile optimum tasarımı için bir algoritma geliştirilmiştir. Armoni arama; müzisyenlerin en iyi
m ıı, miyi bulmak için izledikleri yol ile optimizasyon problemleri arasında benzerliği esas alan bir 
lin in indir. Optimum tasarımda amaç, gerilme ve deplasman sınırlayıcıları altında minimum 
ululıklı çelik çerçevenin elde edilmesidir. Gerilme sınırlayıcıları olarak çelik yapıların hesap ve 
> ıiimıı kuralları yönetmeliğindeki (TS 648) eksenel kuvvet ve eğilmeye maruz çubukların gerilme 
i ıiıiıihl formülleri kullanılmıştır. Çelik çerçevelerin analizinde çerçeve elemanlarının geometrik 
' ıinmdnn lineer olmama etkileri hesaba katılmıştır. Gelişmiş armoni arama yönteminin uygulaması 
'i mıh daha önce genetik algoritma ve klasik armoni arama yöntemiyle optimum tasarımı yapılmış 

'>n • niıh çerçeve kullanılmış ve elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamalar sonucunda 
ıı,iı finiş armoni arama yöntemi ile genetik algoritmalar ve klasik armoni arama yöntemine göre 
ı ıii:i Iınfif çerçeveler daha kısa hesaplama süresinde elde edilmiştir.

tlİMİŞ

mı yıllarda modern optimizasyon yöntemleri farklı mühendislik sistemlerinin optimum tasarımında 
. ’inı bir şekilde kullanılmaktadır. Genetik algoritmalar, tabu arama, tavlama benzeşimi ve armoni 

tın ına yöntemleri birçok farklı mühendislik sisteminin optimum tasarımı yanında çelik çerçevelerin 
pıiııııım tasarımında da kullanılan modern optimizasyon yöntemlerindendir. Genetik algoritmalar 

ı' ı/\), mevcut şartlara uyum sağlayan güçlü bireylerin hayatta kalması ilkesini hesaplamalı 
tiıiı nllınalara uygulayan bir yöntemdir. Tabu arama (TA), hareket operatörü ile tasarım uzayında 
' tıMı l.if.arımları araştıran ve sahip olduğu yapay hafıza özelliği ile önceki tasarımları üretmeyerek 

i ıil optimumlardan kurtulan gelişmiş bir arama yöntemidir. Tavlama benzeşimi (TB), katilardaki 
lı#ıi'-H'l tavlama işlemi ile optimizasyon problemleri arasındaki benzeşimi esas almaktadır. Armoni
 (AA), müzisyenlerin en iyi armoniyi bulmak için izledikleri yolu taklit eden gelişmiş bir arama
,, M ilim id ir , iki veya daha fazla sesin aynı anda kulağa hoş gelecek biçimde uyumlu olması armoni 
ı m it adlandırılmaktadır. Seslerin birbirine karışmasını engellemek için sesleri temsil eden 

m » ılı ıı 11 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si gibi özel isimler verilmektedir. Bir enstrümanın istenen notayı 
»►ıııuml için ayarlanması işlemine ise akort denir. Uyumlu notaların bir araya gelmesiyle beste 
layiıı Müzisyenler beste yaparken kullandıkları enstrümanlar vasıtasıyla farklı armoniler elde 

►Pimİni Bu armonilerden beğenmediklerini veya uygun olmayanları elerken, uygun armonileri daha 
Miıınniler elde etmek için kullanırlar. Bu esnada akort ayarları yapılarak mevcut armoniden daha 

ı» lılı ııımoni elde edilmeye çalışılır. En iyi armoninin bulunduğuna kanaat getirilinceye kadar bu 
»İninim tekrarlanır.

ı ıı İnşaat Müh. Böl., E-posta:sozgurd@gmail.com 
| M 1 ıı İnşaat Müh. Böl., E-posta:msedhay@gmail.com 
| ■ •» l" , İnşaat Müh. Böl., E-posta:mulker@firat.edu.tr
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AA yöntemi ilk kez Geem tarafından geliştirilmiştir [6]. Yöntemin farklı uygulamaları yanında yapı 
sistemlerinin optimum tasarımda da kullanılmıştır [2-4]. Tüm optimizasyon yöntemleri, optimum 
tasarımı elde etmeye çalışırken kendilerine özgü birtakım arama parametreleri kullanmaktadır. 
Armoni arama’da bu parametreler; armoni hafıza kapasitesi, armoni hafıza kullanma oranı ve ses 
düzeltme oranı olarak adlandırılmaktadır. AA’da bu parametrelere başlangıçta sabit değerleı 
verilmekte ve optimizasyon süresince bu değerler değiştirilmemektedir. Bununla birlikte yapılan 
çalışmalar parametrelere verilen değerlerin armoni arama’dan elde edilen sonuçları direk olarak 
etkilediğini kanıtlamıştır [4], Dolayısıyla uygun değerlerin tespit edilememesi halinde yöntemden 
elde edilen sonuçlar optimum değerlerin uzağında kalabilmektedir. Yöntemin bu eksikliğini 
gidermek için, farklı parametre değerleri için elde edilen sonuçlar kıyaslanmakta en iyi sonucu 
veren parametre değerleri en uygun değerler olarak atanmaktadır. Ancak bu deneme yanılma 
esaslı yöntem zaman kayıplarına sebep olmakta ayrıca bir tasarım örneği için en iyi sonucu veren 
parametre değerlerinin bir başka tasarım örneği için de en iyi sonucu vereceği garanti 
edilememektedir. Bu çalışmada önerilen gelişmiş AA yöntemi ile, klasik AA’dan farklı olarak aramn 
parametresinin optimizasyon işlemi süresince değişen koşullara göre güncellemesi 
sağlanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, geometrik bakımdan lineer olmayan çelik çerçevelerin optimum tasarımını 
gelişmiş armoni arama yöntemi (GAA) olarak adlandırılan bir yöntemle gerçekleştirmektir. Çelik 
çerçevelerin analizinde, geometrik bakımdan lineer olmama etikleri göz önüne alınmış, malzemn 
lineer elastik kabul edilmiştir. Optimum tasarımda amaç, gerilme ve deplasman sınırlayıcılaıı 
altında minimum ağırlıklı çelik çerçevenin elde edilmesidir. Gerilme sınırlayıcıları olarak çelik 
yapıların hesap ve yapım kuralları yönetmeliğindeki (TS 648) [9] eksenel kuvvet ve eğilmeyn 
maruz çubukların gerilme tahkiki formülleri kullanılmıştır. Optimum tasarım sırasında elde ediloıı 
çelik çerçevelerin deplasman ve gerilme sınırlayıcılarını sağlayan veya sağlamayan tasarımlan 
ayırt etmek için bir amaç fonksiyonu tanımlanmıştır. Arama işleminin sonunda sınırlayıcılaıı 
sağlayan çelik çerçeve tasarımları içinde minimum ağırlıklı olan optimum tasarım olarak 
atanmaktadır. GAA’dan elde edilen sonuçları kıyaslamak için literatürde daha önce GA [5] ve AA
[2] yöntemleriyle optimum tasarımı yapılmış iki çelik çerçeve kullanılmıştır. Yapılan kıyaslamalaı 
sonucunda, GAA yöntemi ile GA ve klasik AA yöntemlerine göre daha hafif çerçeve tasarımlarının 
daha az hesaplama sürelerinde elde edildiği tespit edilmiştir.

OPTİMUM TASARIM PROBLEMİ

Çelik çerçevelerin optimum tasarım problemi şu şekilde tanımlanabilir:
ng mk

burada; W(x) çerçeve ağırlığını* x=[x,, x2,...,xng] (x e lP R O ) çelik profil kesit listesinden seçilim 
çerçeve eleman gruplarını, IPRO  çelik profil kesit listesini, Ak /önci gruptaki elemanlara atanan 
çelik profil kesit alanını, mk /önci gruptaki toplam eleman sayısını, p, ve L/ /’ nci çelik elemanın özgül 
ağırlığı ve uzunluğunu, ng ise çerçevedeki toplam grup sayısını gösterir. Bu çalışmada sunulan 
çerçeve örneği yazarların önceki çalışmasından alındığından [2,5] gerçekçi bir kıyaslama 
yapılabilmesi için optimum tasarımda kullanılan tüm denklemler kıyaslanan çalışmalardan 
alınmıştır. Buna göre sınırlayıcısız amaç fonksiyonu aşağıdaki biçimde verilebilir:

burada c probleme özgü bir ceza sabiti, K  ihlal edilme fonksiyonu olup şu şekilde tanımlanabilir:

burada K f  ve K f  sırasıyla deplasman ve gerilme sınırlayıcılarının ihlal edilme değerleridir N,, 

çerçevede deplasmanı sınırlanmış düğüm noktası sayısı, Ne çerçevedeki toplam eleman sayısıdır 
Ceza fonksiyonu şu şekilde ifade edilebilir:

min W (x) = ^ A k ^ jP iLi (D
k =1 ı=l

ç>(x) = fL(x)(l + cxK)

k  = £ k ? + £ K f
r=l
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ı i"lilıısman sınırlayıcısı;

-  - ı .o
S,..

(5)

•ü'Mlndedir. Burada; 5, /’ nci sınırlanmış deplasman değeri, ö/u sınırlanmış deplasmanın üst sınır
dnflnrldlr.
ı i K'nol basınç kuvvetinin eğilme momenti ile birlikte etkimesi durumunda gerilme kontrolleri ile 
•itiiil Icıın denklemler ve hesap esasları Çelik yapıların hesap ve yapım kuralları yönetmeliğinden [9] 
ılıııııııştır. Eksenel basınç ve eğilmeye maruz çubuklar için oluşacak bileşik gerilme durumunun
kontrolü

—  + - C n ° b x

< '-’eb

c r l

- 1.0

<7,/, | cr
0.6ct, cr

bx

V.W,„ U Bx j .

midindedir. Eğer <7eblc rbem <0.15 ise (6) ve (7) denklemleri yerine sadece,

- 1.0

- 1.0

(6 )

(7)

(8)

iiMiklnıni kullanılabilir.
im I çekme ve eğilmeye maruz çubuklar için gerilme kontrolü şu denklemle yapılmaktadır [9]:

0.60(7
-1.0 (9)

mu) denklemlerinde aeb yalnız eksenel basınç kuvveti etkimesi halinde hesaplanan gerilme, abem 
y ıim. uksenel basınç kuvveti etkimesi halinde müsaade edilen gerilme, obx yalnız Mx eğilme
 ........  etkisi altında hesaplanan basınç-eğilme başlığı gerilmesi, aBx yalnız Mx eğilme momenti
hu mu ı halinde müsaade edilen basınç-eğilme başlığı gerilmesi, a ’ex x-x asal ekseni etrafındaki 

ulmalar için hesaplanan gerilme, Cmx Mx moment diyagramına ve hesap yapılan düzleme dik 
c ı|>ııltııdaki çubuğun tutulma düzenini göz önüne alan katsayı olup yanal deplasmanın mümkün 

mMiiiiii çerçevelerde 0.85 alınır, oa ise çeliğin akma dayanımıdır. (9) denkleminde oeç yalnız
Jçx yalnız Mx 

Jçem yalnız Mx
ı ......  çekme kuvveti etkimesi halinde hesaplanan gerilme, ag>

«.irin lim i halinde hesaplanan eğilme çekme gerilmeleri ve a ç(
#H iııuml halinde müsaade edilen eğilme gerilmesi olup 0.6aa alınır.
1 Miıuid.ırın burkulma boyunun hesabında çubuğun gerçek boyu K  etkili kolon uzunluk faktörü ile 
■ "i'iln  Bu faktör yanal deplasmanın mümkün olduğu çerçevelerde şu şekilde hesaplanır [7]:

e , ( 'w(rr / K )2 -3 6

6((7,

Gb sırasıyla kolonların üst ve alt uçları için

n ! K

+ G b ) tan {jz / K )

eğilme momentinin 
eğilme momentinin

(10)

1 '"Mİ,um üst ucu A, alt ucu B ile gösterilmek üzere GA, 
ılınıl d.ığıtım faktörleri olup aşağıdaki gibi hesaplanır:

Y.UL.
!Lg

(11)

•' ı ı . ı d u ,  /, kolonun üst ve alt ucuna rijit olarak bağlanan kolonların atalet momentlerini, lg kolonun 
1 1 1 ılt ucuna rijit olarak bağlanan kirişlerin atalet momentlerini, Lc kolonun üst ve alt ucuna rijit 

•i ıiı l ' donların boyunu, Lg kolonun alt ve üst ucuna rijit bağlı kirişlerin boyunu göstermektedir.
1 d i her tasarımın sınırlayıcıları ihlal edip etmediği çerçevedeki deplasman ve gerilme 
ı ıi' dnrlnin tespiti ile mümkündür. Bunun için çelik çerçevelerin geometrik bakımdan lineer 
  iyim analizinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada kullanılan lineer olmayan analiz
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algoritması yazarların önceki çalışmalarında [2,5] kullandıkları algoritmanın aynısı olup burada 
tekrar anlatılmayacaktır.

ARMONİ ARAMA
AA yönteminin esasını armoni hafıza (AHF) oluşturur. AHF’yi açıklayabilmek için verilebilecek en 
iyi örnek bir caz grubudur. Herhangi bir caz grubu genel olarak gitarist, piyanist ve baterist olmak 
üzere üç müzisyenden oluşmaktadır. Başlangıçta üç müzisyeninde aklında farklı notalar olacaktır. 
Örneğin gitarist [Fa, Mi, Sol, Re, Si]; piyanist [Si, La, Re, Sol, Do]; baterist [Do, Fa, Sol, Re, Mi] 
notalarım rasgele olarak düşünsün. Bu notalar içinde Gitarist Sol, piyanist Si ve baterist Re 
notalarını kullansın. Böylece üç müzisyen [Sol, Si, Re] şeklinde müzikte G-akordu adı verilen bir 
armoni oluşturur. Bu şekilde oluşturdukları armoni, hafızalarında mevcut olan en kötü armoniden 
daha iyi ise mevcut en kötü armoni’yi eleyip onun yerine yeni armoniyi kaydederler. Bu işlemler en 
iyi armoniyi elde ettiklerine kanaat getirinceye kadar tekrarlanır.
Benzer şekilde bir çelik çerçeve tasarımı düşünelim. Bu tasarım üç gruptan (tasarım 
değişkeninden) oluşsun. Birinci, ikinci ve üçüncü gruplar sırasıyla geniş başlıklı Avrupa I profil 
listesinden [HE200AA, HE300AA, HE320AA], [HE260A, HE450AA, HE240AA] ve [HE320A, 
HE450A, HE600AA1 seçilsin. HE 300AA, HE 450AA ve HE 600AA profil kesitleri birinci, ikinci ve 
üçüncü tasarım değişkeni olarak rasgele atansın. Bu durumda [HE300AA, HE450AA, HE 
600AA]’dan oluşan bir çelik çerçeve tasarımı elde edilir. Bu tasarım için çerçeve analizi yapılarak, 
düğüm deplasmanları ve eleman kesit tesirleri elde edilir. Düğüm deplasmanlarının çerçeve için 
verilen maksimum deplasman değerini aşıp aşmadığı kontrol edilir. Gene kesit tesirleri kullanılarak 
hesaplanan gerilme değerleri için 'Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’ yönetmeliğindeki (TS 
648) [9] gerilme tahkiki kontrolleri yapılır. Bu kontroller esas alınarak amaç fonksiyonu hesaplanır. 
Eğer çerçevenin amaç fonksiyonu, daha önce elde edilen çerçeveler içindeki en büyük amaç 
fonksiyonu değerinden daha küçükse (yani tasarım arama işleminde daha önce elde edilen 
tasarımların en uygun olmayanından daha iyi bir tasarım ise) bu tasarım arama işlemine dahil 
edilirken en büyük amaç fonksiyonuna sahip en uygun olmayan tasarım arama işleminden çıkarılır. 
Bu işlemler kabul edilen bir durdurma kriteri sağlanıncaya kadar tekrarlanır.
AA ve çelik çerçeve tasarımı arasındaki ilişki şu şekilde kurulabilir: AA ’daki armoni, çelik çerçeve 
tasarımındaki amaç fonksiyonunu; farklı armoniler, farklı çerçeve tasarımlarını gösterir. Her 
enstrüman bir tasarım değişkenini, her nota ise kesit listesindeki bir çelik kesit ile gösterilir. Daha iyi 
armoniler lokal optimumları, en iyi armoni ise global optimuma karşı gelir.

ÇELİK ÇERÇEVELERİN ARMONİ ARAMA YÖNTEMİYLE OPTİMUM TASARIMI

AA yöntemiyle optimum tasarım işlemi aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

Armoni Arama Parametrelerinin Atanması

İlk adımda AA’da kullanılacak parametreler atanır. Bunlar; AHF  kapasitesi (/c), armoni hafıza 
kullanma oranı (d), ses düzeltme oranı (0  ve durdurma kriteridir.

Armoni Hafızanın Çalıştırılması

AHF , k  kadar rasgele üretilen tasarımdan meydana gelen bir matris olarak (12)’deki gibidir. Bu
matriste her satır bir tasarımı, her sütun ise bir tasarım değişkenini gösterir. x \  X2  x*‘\  x*
tasarımları, <p(x1),<p(x2),...,<p(xK'1), Ç(^) bu tasarımlara ait amaç fonksiyonlarının değerleridir. 
AHFdeki tasarımlar amaç fonksiyonlarına göre sıralanmıştır. Buna göre amaç fonksiyonu değeri 
en küçük olan en iyi tasarım A H F nin ilk satırında, amaç fonksiyonu değeri en büyük olan en kötü 
tasarım AHFnin son sırasında yer alır (q>(x1)< <p(x2)< ...<  (p(x*)). A H F  nin amacı arama esnasında 
elde edilen iyi tasarımları korumak ve bu tasarımlardan faydalanarak daha iyi tasarımları elde 
etmektir.
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Yoni Armoninin Geliştirilmesi

AA'da yeni armoni (tasarım); AHFnin değerlendirilmesi, ses ayarı ve rasgele üretim ile geliştirilir. 

AHFnin değerlendirilmesinde; yeni armonideki {x lya ,x 2a , x 2a x^“_t , x ^ }  ilk tasarım değişkeni

n armoni hafıza kullanma oranı değerine bağlı olarak ya AHFde  mevcut olan ilk tasarım

değişkenlerinden { x { , x f x f ~ l , x f }  ya da çelik profil kesit listesinden (Xks) seçilir. AA ’da, 
AHFde olmayan kesitlerin kullanılmasıyla daha iyi tasarımların elde edilebileceği olasılığı göz 
dnüne alınarak r\ için 1.0 değeri kullanılmaz. Yeni armoninin diğer tasarım değişkenleri de aynı 
vekilde belirlenir. q şu şekilde uygulanır [4]:

Ix j”  e (t,1, x ? * r ‘ . x * } ise r n < r j

e l , ise rn > T j
(13)

İlk olarak, [0,1] aralığında rasgele bir reel sayı (m) üretilir. Eğer rn ise yeni tasarımdaki /’ nci 

kısarım değişkeni (x fa) AHFnin /’nci sütunundan seçilir. Aksi halde /’nci tasarım değişkeni kesit 

listesinden seçilir. Örneğin rpO.90 değeri, AA’da /’nci tasarım değişkeninin %90 olasılıkla AHFnin 
i nci sütunundaki kesitlerden, %10 olasılıkla çelik profil kesit listesinden seçileceğini gösterir.
Yeni tasarımda AHFden seçilen her tasarım değişkenine f  ses düzeltme oranı kullanılarak ses 
ayarının yapılıp yapılmayacağına karar verilir, f  mevcut tasarıma komşu olan daha iyi tasarımları 
araştırmak için kullanılan bir parametre olup şu şekilde uygulanır [4]: 

f Yap ise m a < ğ
v i ç i n  ses ayarı ( (14)
' [Yapma ise rna>Ç

öncelikle yeni tasarımda ses ayarı yapılacak tasarım değişkeni (x fa ) için [0,1] aralığında rasgele 

bir reel sayı (rna) üretilir. Eğer ma <Ç ise bu tasarım değişkeni kesit profil listesinde kendisine 
komşu olan bir profil kesitle değiştirilir, aksi halde tasarım değişkeni aynı kalır. Tasarım 
değişkeninin kesit listesinde kendisine komşu olan profil kesitle değiştirilmesi komşu derinlik 
indeksi kullanılarak yapılır. Örneğin kesit profil listesindeki HE450AA profili için, komşu derinlik 
indeksi ±1 ve kesit listesi [...HE 320AA, HE450AA, HE 280B....] ise algoritma 0.4xrç olasılığıyla HE 
450AA profil kesiti yerine komşu kesitlerden birini (HE 320AA veya HE 280B) atar ya da 
(1-0.4*r|) olasılığıyla HE 450AA değişmeden kalır.

Armoni Hafızanın Güncellenmesi

ry« r ya YyoEğer yeni geliştirilen tasarım {x^“ ,x { “ , x Ç x ' n~_i ,x'ng,f , AHFde  mevcut olan en kötü tasarımdan

daha iyi ise, yani yeni tasarımın amaç fonksiyonu değeri <p(xya) AHFdeki en büyük amaç 
fonksiyonuna sahip olan ve son sırada yer alan en kötü tasarımın amaç fonksiyonu değerinden 

<p[xK) daha küçükse (<p{xya)< t e ) ) ’ yeni tasarım AHFye  dahil edilirken son sıradaki tasarım 
A H Fden çıkartılır. Bu işlem sonrasında amaç fonksiyonları değerine göre AHFdeki tasarımlar 
tekrar sıralanır.
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Arama İşleminin Bitirilmesi

Bu çalışmada geliştirilen AA algoritmasında, önceden belirlenen sayıda armoni (tasarım) 
geliştirilmesi veya optimum değerin belli sayıda armoni geliştirilmesine karşın değişmemesi 
durumunda arama işlemi bitirilmiştir.

GELİŞMİŞ ARMONİ ARAMA YÖNTEMİ (GAA)

GAA, yukarıda açıklanan klasik AA ile aynı adımlara sahip olmakla birlikte (14) denkleminde 
kullanılan sabit f  ses düzeltme oranı yerine, her arama adımında güncellenen bir f  değeri 
kullanılmaktadır. Ç ses düzeltme oranı; A H F den seçilen tasarım değişkenin aynı kalması veya bu 
tasarım değişkenin değiştirilmesi olasılığını kontrol etmektedir. Bir arama işlemi ilk adımlarda farklı 
optimum tasarımlar üretmekte daha sonraki adımlarda ise belli bir optimum değerin yakınında 
arama işlemine devam etmektedir. Dolayısıyla lokal optimumlara yakınsamayı engellemek ve 
aramanın belli bir düzene girmesini sağlamak için f  değeri GAA’da zamanla şu şekilde 
azaltılmaktadır [1]:

=  (15)
mn

burada, £max, :maksimum ve minimum ses düzeltme oranı, n: arama sayısı, mn: maksimum 
arama sayısıdır. Klasik AA’da arama boyunca sabit alınan g değerinin aksine GAA'da f  ses 
düzeltme oranı arama boyunca sürekli güncellenerek daha etkili biçimde kullanılması 
amaçlanmaktadır.

TASARIM ÖRNEKLERİ

GAA yönteminden elde edilen sonuçları kıyaslayabilmek için daha önce GA [5] ve klasik AA 
yöntemleriyle [2] optimum tasarımı yapılmış iki çelik çerçeve kullanılacaktır. Örneklerde çelik 
malzemenin elastisite modülü, özgül ağırlığı ve akma dayanımı sırasıyla E=205940 MPa, 
p=7850kg/m3 ve fy=235.4 MPa’dır. Optimum tasarımda çelik kesit olarak Avrupa geniş başlıklı kiriş 
profilleri (HE-profilleri) kullanılmıştır [8], Çelik çerçevelerin düğüm deplasmanları çerçeve 
yüksekliğinin 250’de 1’i olarak sınırlandırılmıştır.
GAA’da; AHF  kapasitesi (k) ve AHF  kullanma oranı (g) sırasıyla 40 ve 0.8 alınmış, maksimum ve 
minimum ses düzeltme oranları ise f ma/(s=0.9 ve f m/„=0.2 olarak belirlenmiştir. Arama işlemindeki 
komşu derinlik indeksi ±1 olarak atanmıştır. Ayrıca ceza sabiti önceki çalışmalardaki gibi 10 
alınmıştır. Arama esnasında elde edilen optimum ağırlığın maksimum arama sayısının %20’si 
kadar arama sayısınca değişmemesi ikinci bir durdurma kriteri olarak kabul edilmiştir [2],

Üç Katlı İki Açıklıklı Çerçeve Tasarımı

Üç katlı iki açıklıklı çerçevenin boyutları, yükleme durumu ve eleman numaraları Şekil 1’de 
verilmiştir. Şekil 1’de çerçeveye uygulanan yükler on eşit parçaya bölünerek lineer olmayan analiz 
icra edilmiştir. Çerçevede en üst kat en büyük deplasman değeri 4.38 cm ile sınırlandırılmıştır. 
Farklı başlangıç tasarımlarından elde edilen sonuçlara göre GAA yönteminin için birinci ve ikinci 
yakınsama kriterleri önceki çalışmadaki [2] değerlerin aynısı olarak 7000 ve 1400 olarak seçilmiştir 
GAA yöntemi diğer modern arama yöntemleri gibi olasılığa dayalı bir arama yöntemi olduğundan 
GAA’dan elde edilen sonuçların birbirine yakın mı yoksa birbirinden çok farklı sonuçlar mı 
olduğunu görmek için 10 farklı tasarım icra edilmiş, bu tasarımlar içerisindeki en hafif tasarım 
optimum tasarım olarak Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca optimum tasarıma ait çerçeve ağırlığı, en üst 
kat yanal deplasman değeri, en büyük gerilme oranı, optimum tasarımı elde etmek için gerekli olan 
analiz sayısı ve 10 farklı tasarıma ait standart sapma değeri Tablo 1’de verilmiştir.
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17.7 kN

35.4 kN

35.4 kN

Tablo 1. Üç katlı iki açıklıklı çerçeve İçin optimum tasarım sonuçları

Eleman no. GA [5] AA [2] GAA
1-6 180AA 180AA 180AA
7-12 280A 340AA 340AA
13-18 340AA 320AA 320AA
19,20 400AA 360AA 360AA
21-23 320AA 300AA 300AA
Ağırlık (kg) 5615 4884 4884
En üst kat yanal 1.83 0.93 0.93
Maksimum gerilme oranı * 0.99 0.99
Çerçeve analiz sayısı * 4948 4316
Standart sapma (kg) * 51.6 39.1
‘ Mevcut değil

l iihlo 1'den elde edilen sonuçlara göre GAA ile GA’ya [5] kıyasla %13 daha hafif bir tasarım elde 
• lılırken, klasik AA [2] ile aynı tasarım elde edilmiştir. Bunula birlikte klasik AA [2] bu tasarımı 4948 

'.»ıçove analizi sonunda elde ederken, GAA ile aynı tasarım 4316 analiz sonunda elde edilmiştir. 
Ayııca 10 farklı tasarıma ait standart sapma değeri 39.1 kg olarak hesaplanmıştır.

' 'ıı Katlı Tek Açıklık lı Çerçeve Tasarımı

' 'iı katlı tek açıklıklı çerçevenin boyutları, yükleme durumu ve eleman numaraları Şekil 2’de 
■nİtmiştir. En üst kat deplasmanı 12.4 cm ile sınırlandırılmıştır.

30.4 kN/m 30.4 kN/m

E
VT30
CO
X

Şekil 1. Üç katlı iki açıklıklı çerçeve
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Şekil 2. On katlı tek açıklıklı çerçeve

GAA yöntemi ile optimum tasarımı yapılan bu çerçeve için gene on farklı çerçeve tasarımı elde 
edilmiş bu tasarımlardan en hafifi GA [5] ve klasik AA [2] yöntemlerinden elde edilen optimum 
tasarım sonuçları ile karşılaştırmalı olarak Tablo 2’de verilmiştir. GAA'da birinci ve ikinci durdurmıı 
kriterleri olarak klasik AA’da [2] verilen değerlerin aynısı olarak sırasıyla 10000 ve 2000 çerçeve 
analizi olarak seçilmiştir.

Tablo 2. On katlı teleaçıklıklı çerçeve için optimum tasarım sonuçları

Eleman no. GA [5] AA [2] GAA
1-6 450x312 700AA 600AA
7-12 500AA 450AA 500AA
13-18 340AA 360AA 360AA
19,20 400B 360AA 340AA
21-23 550AA 550AA 600AA
24-26 650AA 500AA 500AA
27-29 400AA 400AA 400AA
30 320AA 320AA 340AA
Ağırlık (kg) 18818 15071 15010
En üst kat en büyük 6.18 7.67 7.49
En büyük gerilme oranı * 0.99 1.0
Çerçeve analiz sayısı * 7295 5612
Standart sapma (kg) * 224.3 173.4
*Mevcut değil
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ı ıilılo 2'den görüleceği üzere GAA ile GA'ya [5] kıyasla %20.2, klasik AA’ya [2] göre %0.4 daha bir 
lınllf çerçeve tasarımı elde edilmiştir. Optimum tasarım için gerekli çerçeve analiz sayıları 
kıyaslandığında GAA ile elde edilen tasarım 5612 çerçeve analizi gerektirirken, klasik AA [2] 7295 
ı.nıçeve analizi sonunda optimum tasarıma yakınsamıştır. Bu durum, optimum tasarımda hem elde 
mlllen çerçeve tasarımı hem de optimum tasarım için gerekli çerçeve analiz sayısı bakımından 
1 • AA'nın AA'ya [2] göre iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir. Optimum tasarımda; en büyük 
imlime oranı 1.0 değeri ile sınır değerini alırken, en üst kat en büyük deplasman değeri 7.49 cm ile 

«mır değerin (12.4 cm) uzağındadır. Bu sonuç optimum tasarımın elde edilmesinde gerilme 
mnırlnyıcılarının etkili olduğunu göstermektedir.

BONUÇLAR

' ‘AA yöntemi ile GA ve klasik AA’ya göre daha hafif çelik çerçeve tasarımları elde edilmiştir.
' 'pllıııum tasarımı elde etmek için gerekli çerçeve analiz sayısı bakımından GAA, klasik AA’dan 
‘ inim az çerçeve analizi gerektirmiştir. Tasarım örneklerinde on farklı çerçeve tasarımı için 
im'ınplanan standart sapma değerlerinin optimum çerçeve ağırlıklarına göre oldukça küçük 
işitirler olması GAA’nın yaklaşık olarak aynı tasarımları bulabildiğini göstermektedir. Bu 

' ıilı^madan elde edilen sonuçlar, GAA yönteminin geometrik bakımdan lineer olmayan çelik 
ı. m yavelerin optimum tasarımında kullanılabilecek etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.
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TERMODİNAMİK ESASLARA UYUMLU VİSKOPLASTİK HASAR MODELİ İLE 
KOMPOZİT MALZEMELERİN ÇARPMA DAVARANIŞININ ANALİZİ

Babür D e lik taş  G eorge Z. V oy iad jis
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ÖZET
İ le r i  m üh en d is lik  uygu lam a la rında  yaygın o la rak ku llan ılan  M e ta l M atris  K om poz it 
m alzem ele rinden  m eydana ge len m akine  ve yapı e lem anla rı gene llik le , b a lis tik  çarpm a  
g ib i d in a m ik  yük le rin  e tk isene  m aru z  ka ld ık la rından de fo rm asyon  k a ra k te r is tik le r i ve 
göçm e senaryo ları, s ta t ik  yü k le re  göre  o ldukça fa rk lıd ır. Bu çalışm anın am acı, yüksek  
hız b a lis tik  çarpm a a ltın d a k i m üh en d is lik  yapıların  m alzem e davranışını fiz ikse l o larak  
an lam lı ve son lu e le m a n la r hesap lam a m od e li içe rs inde yakınsayan son uç la r veren b ir  
m alzem e m od e li ku llanarak, yüksek  hız b a lis tik  ça rpm aya m a ru z  ka lm ış, kom p oz it 
m alzem en in  yapısa l davranışın ın s im ü lasyonunu yapm aktır. Bu am aç doğru ltusunda , 
te rm od in am iğ in  te m e l kanun la rına  uyu m lu  an izo tro p ik  v isko p la s tik  hasa r m ode li 
kullan ıdı. Bu m alzem e m ode li, ABAQUS son lu e lem a n la r yazılım ı bünyesinde kullanıcı 
tan ım lı a lt  p ro g ra m  m odülü , VUMAT içe ris inde kod lana rak  Tungstenle s in te rle nm iş  
alaşım lı k ü n t uçlu  s il in d ir  m e rm in in  tabaka lı kom p o z it p laka la ra  yükse k  hız b a lis tik  
çarpm asının s im ü lasyonunda ku llan ıld ı. Yapılan s im ü lasyon la rda , yükse k  hız b a lis tik  
çarpm a e tk is i ile , p lakanın  çarpm an ın  yapıldığı bö lgede c idd i o ran la rda  b ü yü k  elem an  
de fo rm asyon la rı görü ldü. Model, eğ ilm e , tabaka lanm a ve h u n i şek lind ek i gene l çarpm a  
de fo rm asyon  k a ra k te r is tik le r in i doğ ru  şekilde  gösterd i.

GİRİŞ

O to m o tiv  ve uçak sanayi, uzay g e m ile ri, ve gaz tü rb in le r i g ib i ile ri te kn o lo ji ge rektiren  
m ühend is lik  yapıların ın m ak ine  ve yapı e lem anla rında çok ile ri düzey öze llik le re  sahip 
m alzem elerin  ku llan ılm ası g e rekm e k te d ir. Son y ılla rda , yüksek  m uka vem e t ve rijit liğ e , 
düşük  yoğun luğa ve ısı genleşm e katsayısına sahip olan Metal M atriks Kom pozit(M M K) 
m alzem elerin  bu a landaki m ühend is lik  uygu lam a la rındak i po tans iye li, a rtan  b ir 
eğ ilim le , b ilim  adam ları ve m ühend is le rin  önem li ö lçüde ilg is in i çekm ekted ir. İ le ri 
m ühend is lik  uygu lam a la rında  yaygın o la rak ku llan ılan MMK m alzem ele rinden  m eydana 
gelen m akine ve yapı e lem anla rı gene llik le , ba lis tik  çarpm a gib i d ina m ik  yük le rin  
e tk isene  m aruz ka ld ık la rından de form asyon ka ra k te r is tik le r i ve  göçm e senaryo ları, 
s ta t ik  yük le re  göre o ldukça fa rk lıd ır.

Çarpm a, yapı e lem an la rında  de linm e ve pene trasyon gib i de form asyon 
m ekan izm a la rına sebep o lm a k ta d ır [ l,2 ] .  Ö zellik le yükse k  hız ba lis tik  çarpm a 
e tk is inden  dolayı d inam ik  yük le re  m aruz kalan, uzay ve savunm a sanayi m akine ve
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yapı e lem an la rın ın  de linm e ve pene trasyona karşı sağ lam  b ir d irenci sahip o lab ilm esi 
İçin, tasa rım la rın ın  sürekli y e n ile b ilir  olması ge rekm e k te d ir. Bu nedenle MMK 
ıtı.ılzem elerin  ba lis tik  çarpm a d irenç le rine  karşı tasa rım la rın ın  daha iyi yap ılab ilm esi 
İçin yüksek  hız ba lis tik  çarpm a de form asyon m ekan izm a la rın ın  çok iy i anlaşılm ası 
U 'M ekm ektedir [3 -6 ] .

G öreceli o la rak yüksek  m a liye tli deneysel ça lışm alar, yüksek hız ba lis tik  
çarpm aları e tk is ind ek i yüksek  pe rfo rm anslı m a lzem ele rin  tasarım ına ve ge rek li o lan b ir 
■.ok tasa rım  pa ram e tres in in  ince lenm esine önem li ö lçüde ışık tu tacağı b ilinm ek le  
b irlik te , bu tü r  kom p leks p rob lem le rin  deneysel ve rile rle  b ir lik te  ge lişm iş b ilg isaya r 
'.im ülasyon m od e lle rin in  g e liş tir ilm es i, deney m a liye tle rin in  düşürü lm es i, tasa rım  
P aram etre lerin in  daha iyi ince lenm esi, m alzem e ve yapısal m ekan ik  davran ış la rın  daha 
İyi an laşılm ası için son derce ön e m lid ir [ 7] ,  S im ülasyon m odellem esin in  en önem li 
b ileşenlerinden b iride  m alzem e davranışını ka ra k te rize  eden m alzem e m ode lid ir. 
O /e llik le , de linm e  ve pen ta trasyon  gib i kom pleks de fo rm asyon  m ekan izm a la rın ın  
M'bep o lduğu  b irim  de fo rm asyon  loka lizasyon la rı(kaym a bandı), göçm e m ekanizm ası, 
plastik de fo rm asyon  ve p las tik  pekleşm e, m alzem e hasarı, dayanım  kaybı, ve 
m alzem e yum uşam ası g ib i b ir çok fa rk lı m alzem e davranışını bünyesinde 
bu lunduracak fiz ikse l taban lı b ir m a tem a tikse l m odelin  ge liş tir ilm es i ge rekm e k te d ir.

Bu çalışm anın am acı, yüksek  hız ba lis tik  çarpm a a ltındak i m ühend is lik  yapıların  
m alzem e davranışını fiz ikse l o la rak an lam lı ve sonlu e lem an la r hesaplam a m odeli 
içersinde yakınsayan sonuç la r veren b ir m alzem e m odeli ku llana rak , yüksek  hız 
ba listik ça rpm aya m aruz ka lm ış, kom poz it m a lzem en in  yapısal davranışının 
’.im ü lasyonunu yap m ak tır. Bu am aç doğ ru ltusunda , V oy iad jis  ve arkadaşları ta ra fından  
ge liş tir ilen  te rm o d in a m iğ in  tem e l kanun larına uyum lu  a n izo tro p ik  v isko p la s tik  hasar 
modeli ku llan ıld ı [8 -1 1 ].  Bu m alzem e m odeli, tic a ri o la rak ge liş tir ile n  ABAQUS sonlu 
e lem anla r yazılım ı bünyesinde kullanıcı tan ım lı a lt  p rogram  m odülü , VUMAT içeris inde 
lo ıd lanarak T ungsten le  s in te rle nm iş  a laşım lı k ü n t uçlu s ilid ir  m e rm in in  tabaka lı 
kom pozit p laka la ra  yükse k  hız ba lis tik  çarpm asının s im ü lasyonunda ku llanıldı.

YÖNTEM

Bu çalışm ada V oy iad jis  ve arkadaşları ta ra fından  m eta l m a triks  kom p oz itle r için 
ge liş tirilen  m ik ro m e ka n ik  ö lçekli an izo tro p ik  v isko p la s tik  hasar m odeli kullanıldı.

A ııizotropik v iskoplastik  hasar modeli

M ikro m ekan ik  a n izo tro p ik  v isko p la s tik  hasar m odelinde, kom poz it b ileşen lerin , 
m .ıtriks  ve l i f  m a lzem ele rin  bünye denk lem le ri ayrı ayrı o la rak ele alındı. Model ilk  
oııce loka lizasyon p rens ib in i ku llanarak  lokal b ileşen lerin  öze llik le ri ge rilm e yığ ılm a 
m otris le ri ku llan ıla ra k  g lobal kom poz it m alzem e öze llik le rine  bağlı o la rak elde ed ild i, 
l okal  düzeyde he r b ir  b ileşen için be lirlenen uygun  bünye denk lem le ri ile lokal 
b ileşenleri ge rilm e  b ir im  şekil değ iş tirm e  ilişk ile r o luş tu ru ldu . Son o la rak da M ori- 
l onaka yaklaşım ı ku llan ıla ra k  ho m o jen leş tirm e  iş lem i yap ıla rak g lobal kom pozit 
m alzem enin b ilinm eyen  öze llik le ri bu lundu (Şekil 1).
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Şekil 1: Heterojen ortam lar için lokalizasyon ve Homojenleştirme 
aşamalarının şematik olarak gösterimi

Lokalizasyon aşam asında ko m p o z it m a lzem en in  lokal b ileşen le rin in  b irim  şekil 
de ğ iş tirm e  oranı an lık  b ir im  de fo rm asyon  yığılm a m a tris  fa k tö r le r i yard ım ı ile global 
kom p oz it m a lzem en in  b ir im  şekil d e ğ iş tirm e  oranı c ins inden m a tem a tikse l o larak 
aşağıdaki eş itlik le  o luğu g ib i tan ım la n ır.

Eşitlik  (1 ) de Am ve Af  dö rdüncü dereceden m a triks  ve  l i f  m a lzem en in  b irim  
de fo rm asyon  yığ ılm a te n s ö r le r in i ifade ed iyo r. Bu te n s ö rle r e las tik  bö lgede Eshelby
[1 2 ] tensö rü  ku lla n ıla ra k  a n a lit ik  o la ra k  elde ed ilirken  p la s tik  bö lgede Eshelby 
ten sö rün ün  sayısal in te g ra syo n u  yap ıla rak  h e s a p la n m a k ta d ır[1 3 ]. Bu çalışm ada lif 
m a lzem esin in  e la s tik  hasarlı rr\a lzem e davranışı gös te rd iğ i kabul ed ilirken  m atriks  
m a lzem esin  v isko p la s tik  hasarlı b ir m alzem e davranışı gö s te rd iğ i kabul ed ilerek 
m alzem e bünye d e n k le m le ri bu do ğ ru ltu la rda  o lu ş tu ru lm u ş tu r. G lobal m eta l m atriks  
kom p oz it m alzem e davran ış ın ı ka ra k te rize  eden bünye denk lem i ge rilm e  b irim  şekil 
d e ğ iş tirm e  o ran lan  c ins inden  aşağıdaki ifade ile v e r ilir

Bu e ş itlik te  <j>kl ik inc i de receden hasar değ işken le rin i ta n ım la ya n  te n sö rü , ikinci 
dereceden ısı r i j i t l ik  te n s o rü n ü  ve t  m u tla k  sıcaklık oranını ifade  eder, ®ı ise dördüncü 
dereceden tensö re l h a sa r op e ra tö rü  ta n ım la r ve m a tem a tikse l ifadesi aşağıdaki 
e ş itlik te  ve rild i.

( 1)

Ği] — Lijkl{.£kl &kl ) ŷ ijkl&kl îjT ( 2 )

a "E Lj j-i jm n  M m n pq +  a t (T  -  Tr )Suv] (3 )
0(Prs
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ı (2 ) ki Li]kl ise dö rdüncü  dereceden global m eta l m a tr ik s  kom p oz it m a lzem en in  
.'• it lik  m odülü te n s ö rü d ü r ve aşağıdaki şekilde  kom p o z it m alzem e b ileşen le rin in ,

lim İmsel o ran la rı, vr , m a lzem e s e rtlik  m od ü lle ri,
■ l'-lo rm asyon yoğun laşm a te n so rü , Armnkl c ins inden ifade ed ilir.

ve  m alzem e b irim

Ui j k l Ari jm n ^ m n k l (4 )

'■«yısal m odel ve m odel p aram etre le rin in  belirlenm esi

1 'liş t ir i le n  v isko p la s tik  hasar m ode li, tica ri o la rak g e liş tir ile n  ABAQUS sonlu 
■ Isınanlar yazılım ın kullanıcı tan ım lı a lt p rogram  m alzem e davran ış m odülü  VUMAT 
İlm iyesinde kod landı. İ lk  önce m alzem e m ode lin in  için ku llan ılan  sayısal a lgo ritm a la rın  
'lıığ ru luğu te s t e tm e k  ve m alzem e m odel p a ra m e tre le rin i, k a ra k te r is tik  m alzem e 
deneylerini ku llana rak , be lir le m e k  için sonlu e lem a n la r çekm e deneyi m odeli o luş tu rd u  
(»,«*11 2).

Şeki 2: Eksenel çekme altındaki çubuk elemanın sonlu elemanlar modeli

Mm ı.fkm e  deney in in , ABAQUS'a VUMAT m odülü ile uya rlanan  m alzem e m odeli 
ı ııllnnılarak yap ılan , s im ü lasyonundan  elde ed ilen ge rilm e  b irim  şekil değ iş tirm e  
■ illileri aşağıdaki şekilde  ve rild i.
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e
Şekil 3: Farklı birim deformasyon oranlarında elde edilen gerilme birim şekil
değiştirme eğrileri (deneysel veriler (Arnold ve arkadaşları[14]) , kullanılan birim 
deformasyon oranları p = 0.00000833, 0.0000833, 0.000833.)

Şekil 3 de açıkça gö rü ldüğü  g ib i ku llan ılan  m alzem e m odeli deneysel ve rile rle  büyük 
o ran la rda  çakışm aktadır.

Yapısal an a liz le r ve d eğerlen d irm eler

Bu şekilde doğru luğu  te s t ed ilen sayısal hesaplam a a lg o ritm a la rı ve eğri uydurm a 
y ö n te m i ile elde ed ilen m alzem e m odel pa ram e tre le ri ku llan ıla rak , Tungstenle 
s in te rle n m iş  a laşım lı k ü n t uçlu s ilid ir  m erm in in , tabaka lı kom p oz it p laka lara  yüksek 
hızla ba lis tik  çarpm as s im ü lasyonu  yapıldı. (Şekil 4 )

Şekil 4: Balistik merminin çarpması sonu kompozit plakada oluşan deformasyon
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lO N U Ç

• ıpılan ana liz le rde, yükse k  hız ba lis tik  çarpm a e tk is i ile öze llik le , p lakanın çarpm anın 
. ıpıldığı bölgede cidd i o ran la rda  bü yük  elem an de fo rm asyon la rı gö rü ldü . D e form asyon 
i' grileri çok yüksek  çıkan e lem an la rın  r i j i t l ik  değerle ri s ıfır kabul ed ile rek  s is tem den
• /ıkl.ındı. Model, eğ ilm e , tabaka lanm a ve huni şek lindek i genel çarpm a de form asyon 
1 " ıl-to ris tik le rin i doğru  b ir şek ilde  göste rd i. Lokalize o lm uş bö lgenin dışındaki 
i'h lgelerde sınırlı oranda b ir  e las tik  o lam ayan davran ış göz len irken loka lize
• i"fn ım asyon  bö lgesinde e la s tik  o lm ayan ge rilm e ve b ir im  şekil de ğ iş tirm e  dağılım ları 
İMiyııt e tk is inded ir. Bu nedenle bu bö lgedeki m alzem e davranışını o luş tu ru lan  sonlu
Irınanlar s is tem indek i ağ bü yük lü k le ri bağlı o la ra k  fa rk lı lık  g ö s te rm e k te d ir ki bu 

ıı MkMil açıdan kabul e d ile b ilir  b ir  du rum  değ ild ir.
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l(, İ AKIŞKAN DOLU ELASTİK TÜPLERDE NONLİNEER DALGA YAYILIMI

Hilmi Demiray 
Işık Üniversitesi, Şile-Istanbul

ÖZET

ıin ' ıi Iı,t mada, arteriyi içerisinde stenosis (tümsek) bulunan ince duvarlı elastik bir tüp ve kanı da viskozitesi 
ihmal edilebilen ve sıkıştırılamayan bir akışkan olarak işleme sokarak ve indirgeyicipertürbasyon metodunu 
'■•II mı ırak böyle bir ortamda zayıf nonlineer dalgaların yaydı problemi incelenmiştir. Çeşitli işlemlerin so
n u  , l , ı  evolusyon denklemi olarak değişken katsayılı KdV denklemi elde edilmiştir.

,ı  ckaniğindeki önemli uygulamaları nedeniyle, içi akışkan ile dolu elastik tüplerde dalga yayılımı
ı i,a.imli üzerindeki çalışmalar artarak devam etmektedir[l, 2], Bu çalışmaların büyük çoğunluğunda nonli- 
ın ı ı ikiler ihmal edilmiş ve daha çok dalgaların dispersif etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır[3, 4], Bubunla 

.iıl i. , bünyesel veya kinematiksel nonlineeriteler ortaya çıktığında, nonlineeritenin mertebesine bağlı ola- 
.ı    genlikli veya küçük fakat sonlu genlikli dalgaların incelenmesi gerekebilir.

 ıııle akışkan bulunan elastik veya viskoelastik tüplerde sonlu genlikli dalgaların yayılımı problemi,
1 m .ıl l. ı islikler yöntemi kullanılarak bir çok araştırıcı tarafından incelenmiş (örneğin, Rudinger[5], Tait and 

ı .in |(ı|) ve şok dalgası oluşumu koşullan araştırılmıştır. Diğer yandan, küçük fakat sonlu genlikli dalga
la mvılımı problemi Johnson [7], Hashizume [8], Yomosa [9] ve başkaları tarafından incelenmiştir. Ön
. . 1 i d. şiştirmenin dalga karakteristiklerine etkileri Demiray [10, 11] tarafından etraflı bir biçimde incelen- 
ıtılfllr

o ...dun önceki bütün çalışmalarda araştırmacılar arteriyi sabit yarıçaplı silindir olarak işleme sokmuşlardır. 
' ıı.ııt ı gerçekte arterilerin yarıçapları eksen boyunca değişmektedir ve bunun bir sonucu olarak da evo- 

ııı denklemleri klasik ( sabit katsayılı) KdV denklemi yerine değişken katsayılı KdV denklemi olmak
tı,ı | leıniray [12, 13]).

o .dışıımda, problemi bir başlangıç değer problemi olarak varsayarak ve indirgeyici pertürbasyon yönte- 
ın,m kullanarak, içi akışkanla dolu, öngerilmeli ve değişken yarıçaplı zayıf nonlineer dalgaların yayılımı 
tu id. mi incelenmiş ve evolüsyon denklemi olarak da değişken katsayılı pertürbe KdV denklemi elde edil-
Htlllll
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Demiray

TEM EL DENKLEMLER

Tüp D enklem leri

Genel olarak büyük damarlar kalın duvarlı ve malzeme yönünden de skıkşmaz, inhomojen, viskoelastik ve 
anizotropturlar. Matematiksel basitliği nedeniyle bu çalışmada malzeme sıkışmaz, elastik, homojen ve izol- 
rop kabul edilecek, duvar kalınlığı yönünden de ince olduğu varsayılacak; dolayısıyla, büyük şekil değiştir 
meye maruz tüp denklemleri kullanılacaktır. Ayrıca, fizyolojik koşullara uygun olarak yarıçapın tüp ekseni 
boyunca değiştiği varsayılacaktır.

Öngerilmesiz yarıçapı R„ olan dairesel silindirik bir tüpün değişken P„(z') iç basıncına ve A, eksenel ger
mesine maruz kaldığını varsayalım. Bu durumda tüpün jenerik bir noktasının r0 konum vektörü

«•„“ [ 'b + / V ) K + z ‘<ç> z‘ =A ,Z\ (1)
şeklinde ifade edilebilir. Burada er,es,ez silindirik koordinatlardaki baz vektörlerini, r0 koordinat merkezin

deki deforme olmuş yarıçapı, Z‘ şekil değiştirmeden önceki eksenel koordinatı, z‘ statik şekil değiştirmeden 
sonraki eksenel koordinatı, / ’(z‘) de eksen boyunca yarıçap değişim fonksiyonunu göstermektedir. Teğet- 
sel ve yanal doğrultulardaki statik germeler

2-°ı ” 4 [ l  + ( / * ) 2]‘/2> f ! * * ,  (2)

şeklinde verilebilir. Burada A„ = r0/i^> koordinat merkezinde yanal doğrultudaki germeyi göstermektediı 

Kalbin periyodik hareketi sırasında bu statik ön şekil değiştirme üzerine u ( z ’,t') şeklinde radyal dinamik 
yer değiştirmenin eklendiği ve yataklama koşulları nedeniyle eksenel yer değiştirmenin ihmal edilebileceği 
varsayılacaktır. Bu durumda jenerik noktanın konum vektörü

r = [ro + /‘(z') + «’]er +z'e, (3)

ve ilgili germeler de
\ -A,[l + ( / "  + du'/az*)2f 2, A, = A°2 +u" //^ , (4)

şeklinde verilebilir. Burada ()’ ifadesi, ilgili büyüklüğün z  ’a göre türevini göstermektedir. Buna göre adyal 
doğrultudaki hareket denklemi

A dŞ] ı d ^ u  t "  du*. 1 3 2 , P'  /  t "  Ro d2u'

• * 5 r W * f  * “ ) ' A T ^ " ' '  ®

şeklinde verilebilir. Burada /x kayma modülünü, 2 şekil değiştirme enerji yoğunluğu fonksiyonunu, p„ 
tüpün kütle yoğunluğunu, H tüpün başlangıç kalınlığını ve P' tüp üzerindeki akışkan basıncını göstermek 
tedir.

Akışkan Denklem leri

Genel olarak kan sıkıştırılamayan ve Nevvtoniyen olmayan bir akışkandır. Kanın bu şekilde davranmasımkı 
en büyük etken kandaki hücre yoğunluğu ( hematokrit oranı ) ve hücrelerin deforme olabilme özelliğidıı 
Damarlarda kan akımı sırasında alyuvarlar merkez bölgeye doğru hareket ederler ve kayma hızının yükse k 
olduğu damar çeperinde hücre yoğunluğu azalır. Deneysel çalışmalar, düşük hematokrit oranı ve yüksek 
kayma hızlarında viskozitenin çok düşük olduğunu göstermektedir [1, 5]. Bu gözlemlerin ışığı altında, m 
lindirik borularda akım sırasında kan, sıkıştırılamayan bir akışkan olarak işleme sokulabilir. Bununla birlik 
te, ilk yaklaşım olarak kanın viskoz etkileri ihmal edilecektir. Bu durumda eksenel simetrik hareket denk 
lemleri aşağıdaki biçimde verilebilir
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s v '  „.dv*r T, . d v ;  ı dp  dv'z . . .  ö v ' u . d v :  ı dp
— î r + K — -  + K — r  +  = 0 ,  —r  + K —  + K  — ~  + ------ r ,= °
dt dr dz p f  dr dt dr dz p f  dz

dV * V ‘ d V '— — + —— + — f- = 0 (sıkışmazlık) . (6)
dr r  dz

Ibıiıidn l ’\  K"., sırasıyla , radyal ve eksenel doğrultulardaki hız bileşenlerini, P akışan basınç fonksiyo
nunu ve /), de akışkanın kütle yoğunluğunu göstermektedir.
i'ınthinlerin çözümüne geçmeden önce çeşitli büyüklükleri boyutsuz hale getirmekte yarar vardır. Bu 
ınııiı, lıı aşağıdaki boyutsuz büyüklükler tanımlanmıştır

U . . . .
ı - ( " )t, r  = R„x, z  = R^z, u = R0u, Vr = c0v, V z = c0w,

*0

ı , - A „ + tr, f - R J ,  m = ^ ~ ,  c \ = - ^ - , P ’ - p r f p ,  ~P =  p f c f p .  (7)
P  t Rq P j ;

 la M oens-Korteweg dalga hızı olarak bilinir. (7) de tanımlanan boyutsuz büyüklükler (5)-(6) denk-
ı ıııh-ı İnde yerlerine konulursa aşağıdaki boyutsuz alan denklemleri elde edilir

3v 3v dv d p  . dw dw dw dp ,,
, —  +  v —  +  w — H— — = 0, —  +  V —  -t-vv------h — = 0,

dt dx dz dx dt dx dz dz

—  + — + —  = 0 (sıkışm azlık koşulu), (8)
dx x  dz

1 . d2u 3 2  d (f + d u / d z ) 32
\ ( A . „ + u )  d t2 3^  1 3z [1 + ( / ' +  d u / 3z ) 2] i/2 3A,

ı > mıııı koşulları

[v - ( / ' + — )*’], = ^ ,  p \  = />. ( 10)
dz dt

  i|i olarak, elde edilen bu denklemler yardımıyla u, v, w ve p bilinmeyenlerini çözmek mümkündür.
\n al denklemlerin ileri derecede nonlineer olmaları nedeniyle bunlara analitik çözüm vermek mümkün 
l*a ııınneıııektedir. Bu nedenle aşağıda yaklaşık bir çözüm elde edilmeye çalışılacaktır.

UZUN DALGA YAKLAŞIKLIĞI

i'.* ı ı ııııdıı, yönetici denklemleri (8)-(9) ve sınır koşulları da (10) ile verilen içi akışkan ile dolu, öngeril-
 ..........  cinstik tüplerde küçük fakat sonlu genlikli dalgaların yayılımı problemi incelenecektir. Bu amaçla
i. en dıdgıı yaklaşıklığı ve indirgeyici pertürbasyon yöntemi kullanılacaktır. Bu tip problemlerin incelenme- 
«li"h ışıltıdaki şekilde tanımlanan gerdirilmiş koordinatlar kullanılacaktır

r  =  £ 3 /2Z j  ( 1 1 )

e J c ( i)
 .....İn ı noıılineerite ve dispersiyonun zayıflık meretebesini tanımlayan küçük bir parametre, c(s) ise daha
 ..... belirlenmesi gerekli bir ölçüt parametresidir.
ı in dalga limitinde alan değişkenlerinin de aşağıdaki şekilde asimptotik seriye açılacakları varsayılacaktır

ıı -  eu, + Pu2 +  v = e"2(c-v,+£2v2+......), ^

m’ = fvv, + e2w2 +  , p  = p„ + sp, +£2 p 2 +....

i ' i ı  dönüşümü ve (12) açılımı (8)-(9) alan denklemlerinde ve (10) sınır koşullarında yerlerine konur 
• - ıııııı benzer kuvvetlerinin katsayıları sıfıra eşitlenirse aşağıdaki diferansiyel denklemler takımı elde edi-

ı iıı lıli’iıklrmleri:

dx ’ J |  c  dx x  c dğ
dP>-0, + = 0, + = (13)
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ve sınır koşulları
du,v,,I„A “ ~ - P<w * ,  ” A W » ı, A°2 = Ae + /(r). (14)

0{ e 2} denklemleri:
av, dp2 „ 3w. 1 dw. 1 dp2 dp. „ dv, v, 1 övv, aw. „ . . . . - + - ^  = 0 , -----  ̂+ v. — '- + -w . —L + —— + - ^  = 0, —L + —+----- ? +—- = 0, (15)
dÇ dx a |  dx c dİ c d İ dr dx x c d İ dr

ve sınır koşulları
r dv, d f 1 du, du2 dp,^, „ ,  s „ , . 2 , . d2u,0 2 + “ı T—  —  w, — w, —f]  | , = [p2 + m, —±]| , = P,(r)w2 + p2(r)»ı + or0(r) — J

dx ar c d i  1 d i  dx 2 dç~

Burada a0(r), p,(r), P2(r) katsayı fonksiyonları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır 

a  (r ) _ JL (^L _ P (t) =  ! r d ^ dZ i 0 (r )  =__ 1____ a Z p,(r)
0 c2 aAz A  a2a °2 a^ 0)2 aA°2 /: 2A .a °2 a(A0,)3 a °2

Bu katsayı fonksiyonları (9) ile verilen p basınç fonksiyonunun e cinsinden seriye açılması sonucu elde 
edilmiştir. Rahatlıkla görüleceği gibi bu katsayı fonksiyonları f ( z )  profil fonksiyonu cinsinden ifade edile
bilir.

Alan Denklemlerinin Çözümü

(13) ve (14) denklem takımlarının çözümünden

u,=U(S,t), p ,-P ,(r)U , w, =& Q [U  + w,(t)], Vl= - # £ ^ * ,  (18)
c(r) 2c (r) dç

elde edilir. Burada U (İ,r) bilinmeyen bir fonksiyon olup yönetici diferansiyel denklem daha sonra elde cdı 
lecek, w,(t) ise yarıçap değişimi sonucu oluşan daimi akımı karakterize etmektedir. U ’nun sıfırdan farklı 
bir çözüme sahibolabilmesi için aşağıdaki koşulun sağlanması gerekir

e2( r)-/?,(r)A 02(r)/2. (19)

Böylece, koordinat dönüşümünde bilinmeyen olarak yer alan c(r) fonksiyonu belirlenmiş oldu.
(18) denkleminde verilen çözüm (15) ve (16) denklemlerinde yerine konursa

A°2 a| 2 dx cdÇ  a| ,A°2c " a l
dv2 v2 1 dw2 d TP ,2TI _
~ r +— + + - j - t— F +w,)] = 0’ÜJC a: c ü |  dr c

ve sınır koşulları
. 3 dU 2 _ a(7 p, d _ du2 _ . d2U . . . .

Vî ” Â ^  â î _ Â ^ 'Vl ^ | _ "7 rfr  " â î = (21)

elde edilir. Bu küple denklemlerin çözümünden
1 d2U

Pl = ~ I . W x~+Jt2 r)’ (22)

, 1 , 1  d n 2 4 dU d  fi. 1 d p ,2TT
8Â 2c d İ  2 c d İ  (A 2) d İ  d r  c c d r

- f r d U  4 _  dU d  f i  _
+ 2 —  + — — - w  + — [— w,lbc,

c d r  (A°2)2 1 d İ  d r  c 1

(23)
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bulunur. B uradan, fonksiyonu aşağıdaki şekilde verilmiştir

Jt2 = ( ^ -  + a 0) ^  + PlU1 +P1U 2. (24)
Z  öç

( U>) da verilen sınır koşulları kullanılacak olursa aşağıdaki evolusyon denklemi elde edilir

—  + t-h (r )u T ^  + (r ) 7İT  + v ,  ( r ) U  
d r  d İ  d İ

4c - , , d U  d  r, , 1 dw.iT) n
+ ------ ------------------ + — [ln(— =77̂ — )]w .(r) + ------- 1---- = 0. I /3)

^ ,(A °2)2 lV '  d İ  d r  c'12 1 2 d r

llııında /^ (r) , fl2(r), fJ3(r) katsayı fonksiyonları aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır

M (r ) “ - ( f ^ ° 2 + 4 - ) >  -“ 2 (T) = T T - (a o + —r)>  = (20)c 2 /?, 2p xc 4 2c d r

ı 'M evolusyon denklemi t /  = 0 hali için de geçerli olmalıdır. (25) denkleminde U  = 0 yazılırsa 

d  n 1 ^>1 a
7 W V ) M  +ÖTT = °- (27)d r  c  2 d r

• İtle edilir. Bu diferansiyel denklemin çözümünden

lııılıınur. Böylece (25) evolüsyon denklemi aşağıdaki şekli alır

dU  . , TTdU  . , d 3U  2 âU

’- İ - f  s 7 , r '  = r ,  (30)

\şağıdaki şekilde tanımlanan yeni bağımsız değişkenler yardımıyla 

2 ds

'o n ' J X ^  2 

I e v o l u s y o n  denklemi aşağıdaki şekli alır

^ ; + Hl( T ' ) U ^ ;  + f h ( r ' ) ^  + / h ( t V f ~ 0 .  (31)
ÖT öğ  öç

llıı evolüsyon denklemi deişken katsayılı pertürbe Korteweg-deVries denklemi olarak bilinir. Bu denklem- 
Irrde f  ( r )  = 0 yazılırsa sabit katsayılı klasik KdV denklemi elde edilir.

İlerleyen Dalga Çözümü

llıı kısımda, (31) ile verilen değişken katsayılı pertürbe KdV denklemine ilerleyen dalga çözümü verilmeye 
.ılışılacaktır. Sabit katsayılı pertürbe KdV denklemi için henüz klasik anlamda kesin analitik çözüm verile

memiş, ancak diferansiyel denkleme ortalama anlamda (integral anlamında) bir çözüm verilebilmiştir ( En- 
ııelbrecht [14], Demiray [ 15]). Bu çalışmada aynı yöntem değişken katsayılı pertürbe KdV denklemine ge
nişletilecektir. Bunun için aşağıdaki biçimde bir çözüm önerilecektir

U  = a (r ')V ( İ ) , İ  = a(r')[İ'-< p(T ')]. (32)
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Burada veç?(r') bilinmeyen fonksiyonlar olup çözüm sonucu elde edilecektir. (32) ifadesi (31)
denkleminde yerleştirilecek olursa

bulunur. Burada ( ) ',  ilgili büyüklüğün Ç ’ya göre türevini göstermektedir. değişkeni yerine
a(T ') ve V(Ç) fonksiyonlarını takdim edildiğinden, çözümü basitleştirecek şekilde ek bir kısıtlama getiri

lebilir. Sabit katsayılı KdV denklemi için geçerli olan sec h2 tipi çözümden yararlanarak köşeli ve büyük 
parantez içerisindeki ifadeler ayrı ayrı sıfıra eşit yazılabilir

~a(P'^JZ + M T ')(J‘V ^ :  + a3IU2(T’) ^  = 0. (34)
dÇ dÇ dÇ

.a ' a ' dV
[— + ıU3(r W  + — Ç —  = 0. (35)

a a  dç
Önce (34) no’lu denklemin çözümü araştırılacaktır. Bunun için (34) denklemi Ç ’ya göre integre edilir ve 
Ç —» ±00 da V  nin sıfır olması koşulu ( yöresellik koşulu) kullanılırsa

-<p'V + ̂ f i l(T ')V2 + a 2̂ ı2( T ' ) ^ = 0 .  (36)
2 aÇ

Denklemi elde edilir. Klasik KdV denkleminin çözümü olan sech2Ç tipi çözümden yararlanarak V

için V  = sec h2Ç şeklinde bir çözüm aranacaktır. Bu çözüm (36) denkleminde yerine konursa a ( r ')  ve
tp (r') için aşağıdaki bağıntılar bulunur

a2 ft(r>(Q  Mr')a(r') 3
12/İî (t ') ’ 3

Çözümü tamamlayabilmek için o ( t ')  fonksiyonunun tayin edilmesi gerekmektedir. Bunun için (35) denk
lemi V  ile çarpılır ve Ç ’ya göre —oo, + oo arası integre edilirse

[ -  + ^ ( r ' ) - | — ] < F 2 >=0,  < V 2 > = C V 2dÇ,  (38)
a l a

bulunur. Bu çalışmada lokalize dalgalar ile ilgilenildiğinden V karesi integre edilebilir bir fonksiyondur, 
dolayısıyla < V 2 > sınırlıdır. O halde (38) denkleminin sağlanabilmesi için

-  + = (39)
a 2 a

olmalıdır. (37 ) ilişkisi (39) da kullanılırsa

i — +10— — + —
a c A 2 n 2

3 — + 10— — + —  = 0, (40)

bulunur. (37) ve (40) ifadelerinin integrasyonundan

f l ( r V û » (c T \ ^ T  ' ^  3 /  ( 4 1 )

elde edilir. Burada a0 bir integrasyon sabitidir. Sonuç olarak nihai çözüm

U = a(r)sech2Ç, Ç ■ ( ^  <«>12 c (r)(//2) (t ) J 3 c (s)/u2 (s) 2) (s)

268
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•ı k I inde verilir. Burada dikkat edilmesi gerekli nokta, (42) ifadesinin klasik anlamda bir çözüm olmayıp or- 
lıılııma (integral) anlamında bir çözüm olduğudur.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

İçi viskoz olmayan akışkan ile dolu, öngerilmeli ve yarıçapı eksen boyunca değişen elastik tüplerde küçük 
lnkat sonlu genlikli dalgaların yayılımı problemi indirgeyici perturbasyon yöntemi kullanılarak incelenmiş ve 
rvolusyon denklemi olarak değişken katsayılı KdV denklemi elde edilmiştir. Bu evolusyon denklemine orta
lımla anlamda sağlanan ilerleyen tipte dalga çözümü verilmiş verilmiş ve, sabit katsayılı KdV denkleminin 
aksine, dalga genliğinin ve dalga hızının eksen boyunca değiştiği gözlemlenmiştir.
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NONLİNEER HİPERELASTİK BİR PLAKTA DÜZLEM İÇİ SİMETRİK DALGALARIN
MODÜLASYONU

Bu çalışm ada, n o n lin e e r h ip e re la s tik  bı'r p la k ta  düz lem  iç i s im e tr ik  da lga ların  
yayılm asın ı m ode lleyen  b ir  s ın ır de ğ e r p ro b le m in in  a s im p to tik  çözüm ü inşa ed ilm iş tir. 
B öyle b ir  o rtam d a  n o n lin e e r düz lem  iç i s im e tr ik  da lga la rın  m odü lasyonu  biı 
p e rtü rb a syo n  y ö n te m i o lan  çok lu  ö lçe k le r m e to d u  ile  in ce le n m iş tir. Bu m e to tla , zay ii 
n o n lin e e rlik le  d ispe rs iyon  denge lenm eye ça lış ıla rak n o n lin e e r s im e tr ik  da lga ların  
m od ü lasyon un un  a s im p to tik  o la ra k  b ir  n o n lin e e r S ch rö d in g e r (NLS) de n k le m i ile  
k a ra k te riz e  ed ile b ilece ğ i g ö s te r ilm iş tir . NLS d e nk lem in in  çözü m le rin in  davranışları, 
de n k le m in  ka tsayı fo n ks iyon la rın ın  çarp ım la rın ın  işa re tin e  bağlı o lduğu  b ilin m ek ted ir. 
Bu neden le  e le  a lınan  p ro b le m in  a s im p to tik  çözü m le rin in  n o n line e rliğe  bağlılığını 
in ce le m ek  iç in  tab akay ı o lu ş tu ra n  m a lzem en in  lin e e r ö z e llik le r i s a b it tu tu lm u ş, 
n o n lin e e r m a lzem e s a b it le r i d e ğ iş tir ile re k  de nk lem in  ka tsay ıla rın ın  çarp ım la rın ın  dalga  
sayısına gö re  d e ğ iş im le ri e lde  e d ilm iş tir . Ayrıca, da lga yayılım ında  ele  a lınan lin e e r ve 
n o n lin e e r m a lzem e s a b it le r i iç in  k r it ik  da lga sayıla rında  ik in c i h a rm o n ik  rezonansın  
o lu ş tu ğ u  g ö z le m len m iş tir.

GİRİŞ

Daha önce leri ak ışkan la r m ekâ n iğ i, p lazm a fiz iğ i vb. a lan la rda  zayıf no n line e r 
da lga la rın  yayılım ı p ro b le m le ri ince le rken ku llan ılan  a s im p to tik  pe rtü rba syon  
y ö n te m le ri, daha sonra no n lin e e r d isp e rs if e las tik  da lga la rın  yayılım ı p ro b lem le rind e  de 
ku llan ılm aya  baş lanm ıştır. Bu bağ lam da, no n line e r e la s tik  o rta m la rd a  çeşitli t ip te n  
dalga yayılım ı p ro b le m le ri, a s im p to tik  y ö n te m le r ku llan ıla ra k  in c e le n m iş le rd ir [ l,3 ,4 ,5 ].  
Düzgün ka lın lık lı no n lin e e r ho m o jen  izo tro p  e la s tik  b ir m alzem eden oluşan p lakta  
küçük  am a sonlu ge n lik li uzun s im e tr ik  da lga la rın  yay ılm a  p rob lem i [2 ] 'd e  ele 
a lınm ıştır. Burada p ro b lem i m a te m a tikse l o la ra k  m ode lleyen  b ir no n line e r s ın ır değer 
p ro b lem in in  a s im p to tik  çözüm ü inşa e d ilm iş tir . A s im p to tik  ana lizde zay ıf no n line e rlik  ile 
d ispe rs iyon , uzun da lga lim itin d e  denge lene rek, a s im p to tik  da lga alanın ın b ir 
K o rtew eg -D e-V ries  (K dV ) de nk lem i ile ka re k te rize  ed ileb ileceğ i g ö s te r ilm iş tir .

Bu çalışm ada ise, aynı s ın ır-de ğe r p rob lem in in  no n line e r da lga m odü lasyonu  için 
a s im p to tik  analiz i ya p ılm ış tır. Bu ana lizde , zay ıf n o n line e rlik le  d ispe rs iyon 
denge lenm eye ça lış ıla rak no n line e r s im e tr ik  da lga la rın  m odü lasyonunun  a s im p to tik  
o la ra k  b ir no n line e r S ch rö d inge r (NLS) denk lem i ile ka ra k te rize  ed ileb ileceği
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UOsterilm iştir. B ilind iğ i üzere NLS denk lem in in  çözü m le rin in  davran ış la rı, de nk lem in  
l<-ilsayı fon ks iyon la rın ın  çarp ım la rın ın  işa re tin e  bağ lıd ır [6 ,8 ].  Bu nedenle ele alınan 
p ıob lem in  a s im p to tik  çözü m le rin in  no n linee rliğe  bağlılığ ın ı ince lem ek için tabakay ı 
o luşturan m a lzem en in  linee r ö ze llik le ri sab it tu tu lm u ş , no n line e r m alzem e sab itle ri 
ı lın jlş tir ile re k  de nk lem in  ka tsayıla rın ın  çarp ım la rın ın  da lga sayısına göre  değ iş im le ri 
H ile  e d ilm iş tir. A yrıca , da lga yayılım ında ele a lınan lin e e r ve  no n line e r m alzem e 
•..»bitleri için k r it ik  da lga sayıla rında ik inc i h a rm o n ik  rezonansın o luş tuğu  
uöz lem lenm iş tir.

I’KOBLEMİN TANIM I VE ASİMPTOTİK ANALİZİ

Ilı, boyu tlu  uzayda b ir  nok tan ın  aynı d ik  ka rtezyen  eksen tan ım ına  göre uzaysal ve 
m uddesel koo rd ina tla rın ı sırası ile (x 1,x 2,x 3)  ve (X 1,X 2,X 3) şek linde ifade ede lim , 
buşlangıç kon um u nda , düzgün kalın lık lı

D =  {(X 1,X 2,X 3) \ - h  <  X2 <  h, - c o < X 1 <co ,  -  oo <  * 3  <  00} (2 .1 )

plağını göz önüne a la lım . Dalga ha reke ti esnasında X2 =  h ve  X 2 = - h  se rbest 
»ıı/'eyleri üzerinde g e rilm e le rin  sıfır o lduğunu kabul ede lim . Tanım lanan bu plak 
li/u r ln d e  X1 eksen i boyunca yayılan  ve

Xı =  X ı +  u 1(X ı,X 2, t ) ,  x 2 =  X2 +  u 2(X 1,X 2, t ) ,  x 3 =  X3 (2 .2 )

H n ık lem le ri ile tan ım la na n  da lga ha reke tin i ele a la lım . D ikka t ed ilirse  bu b ir düz lem  içi 
'in lga ha re ke tid ir. %  ve u2 , (X 1,X 2) düz lem inde  sırasıy la  Xx ve  X2 yönündek i y e r 
.b il iş t irm e le r i; t  ise zam anı te m s il e tm e k te d ir. Dalga ha reke tine  herhang i b ir  kü tle  
l ııvve ti e tk im e d iğ i va rsay ılırsa , m addesel ko o rd in a tla rd a  h a reke t de nk lem le ri aşağıdaki 
f in o la rd a  ifade e d il ir le r [9 ];

Tb i ,b =  P o ü ı. Tb2,b =  Poü-2 (2 .3 )

hııında, TKk b ir inc i tü r  P io la -K ircho ff ge rilm e  tan sö rü n ü  te m s il e tm e k te d ir. Bu tan sö rde  
huniden son rak i b ir  a lt  ind is , bu ind is in  be lirled iğ i ka rtezyen  koo rd ina ta  gö re  kısm i 

iııır ’Vİ ve ye rd e ğ iş tirm e  fon ks iyon la rın ın  üze rindek i no k ta la rın  he r b iri ise zam ana göre  
kıuml tü re v i g ö s te rm e k te d ir. p 0 ise D bö lgesinde ye rle şm iş  olan e las tik  m a lzem en in  
buşlangıç kon um u nda k i yoğ un luğ un u  b e lir tm e k te d ir. S erbest yüzey le rde  g e rilm e n in  
ılıı olması va rsay ım ından

X2 =  ± h  'de T21 =  T22 =  O (2 .4 )

ııııı koşulları e lde ed ilir . Plağı o luş tu ra n  m a lzem en in  ho m o jen , izo trop  no n line e r 
ıluş.ıb ilir h ip e re la s tik  b ir  m a lzem e o lduğunu va rsa y ılım . Buna ek o la rak , genel o la ra l 

ı m,ıık fa ka t sonlu g e n lik li da lg a la r ile ilg ilen ileceğ inden  bu tü r  m a lzem e le r iç in ge rilm e  
u fo rm asyon  bağ ın tıla rı daha yükse k  m ertebeden te r im le r  ihm a l ed ile rek  şu k u a d ra tik  

ımıiıllneer fo rm la  ifade e d ile b i l ir [9 ] :

TKk = ^A(trE) + ^upMupM + ^ (6 /  + 3m + n)(trE)2 ~j(jn + n )( trE 2)] SKk

+ \2 p  -  (m  +  n ) ( t r E ) ]E KLSLk +  [ l ( t r £ ) ] u k ftr +  2pEKLu KL 

+P  uv m u p MöLK +  nEKNENL6Lk (2 .5 )
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Burada E, b ileşenleri

&KL — 2 i Uk,K^Lk +  Uk,L^Kk) (2 -6 )

ile ve rilen  linee r Lagrange şekil de ğ iş tirm e  tan sö rü d ü r. G erilm e de fo rm asyon
bağıntısında gö rü len  linee r e las tik  m alzem e sab itle ri (Lâm e s a b it le r i) ;  l,m  ve n ise 
no n line e r (M urn ag han ) m alzem e sa b itle rid ir.

Burada (2 .3 ) ile ve rilen  h a re ke t de nk lem le rind e  ve (2 .4 ) de  ve rilen  sın ır koşu lla rında , 
(2 .5 ) 'd e  tan ım lanan  g e rilm e -d e fo rm a syo n  bağın tıla rı ku lla n ılır; ( X1, X 2, X 3)  yerine  
(X ,Y ,Z ) de ğ işken le ri, %  ve u 2 ye rd e ğ iş tirm e  fon ks iyon la rı ye rin e  u ve  v yazılırsa, 
yap ılan  v a rsa y ım la r a ltında  p lak  üzerinde yayılan  no n line e r da lga la rın  yayılm asın ı 
be tim le yen  h a reke t de n k le m le ri ve sınır koşu lla rı aşağıdaki g ib i yaz ıla b ilir :

£ i ( u , v )  =  J ^ Ç u , v ) , L 2( u , v )  =  J\T2( u , v )  (2 .7 a ,b )

Y =  ± h ' d e  ® 1(u ,v )  =  0 ,  » 2(u, v )  =  0.  (2 .8 a ,b )

(2 .7 -8 ) 'd e  gö rü len  £ ; ' l e r , i= 1 ,2 ; aşağıda tan ım lanan  lin e e r d ife ran s iye l op e ra tö rle ri 
te m s il e tm e k te d ir le r;

d 2u  ,  d 2u  _ d 2u  _ ,  d 2v
£ ı M  =  ^7 7  -  cı  ^  ~  ct ^ 1 ~  O * ~  < r) -d t 2 L â X 2 ' d Y 2 KL , J d X d Y

d 2v  ,  d 2v  ,  d 2v  ,  ,  d 2u
L 2 (m , v )  =  —  —  -  ( c 2 -  4 )

d t 2 L d Y 2 1 d X 2 KL , J d X d Y

N ı ve S j' le r  ise, i= 1 ,2 ; aşağıda tan ım lanan  ik inc i m e rteb e  no n lin e e r d ife rans iye l 
o p e ra tö rle ri te m s il e tm e k te d ir le r ;

d  [ /  d u  d v \  ] d  ( d u 4  ( d v 4

M 'lu’v)= m ( 2*‘w + *’dx)x û + d x H m +ıhf e

d u  d v  d u  d v  

+ 2 r İ 2 d X d Y  +  Tİ3d Y d X + r i M

d  \ (  d v  d u \  ) d  f d u \ 2 t d v \ 2

v) ~  m  K2"* w +m m M +s?1 te)+ fe)
d u  d v  d u  d v  

+ 2 rİ2 M d Y  +  rİ3d Y d X + r i M

® ı («. v ) =  c 2 ( g  +  g )  +  (»/s g  +  2^4 g )  .

7  d v  , 7  7 . d u  / 3 u ' 2

» , ( « . » )  -  C l ğ y  +  (c£ -  2c?) J J  +  „  +  , 2 (
d X )

d u  d v  d u  d v  

+2Tİ2d X d Y  +  Tİ3d Y d X + ^ -

474
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Nonlineer op e ra tö rle rd e  gö rü len  3C1 ve K 2 le r de

K ,

2 Q u  ğ v

[(£) ♦(£)' K 2 - ^ d X  +  dY)

olarak ta n ım la n m a k ta d ır la r. L ineer op e ra tö rle rd ek i c j  ve  c f sab itle ri ise

c2 c 2 =  X +  2^  
T Po ’ L Po

olarak ta n ım la n m a k ta  o lup , sırasıyla linee r en ine ve  boyuna da lga la rın  yay ılm a  hızların ı 
lom sil e tm e k te d ir le r. N on lineer op e ra tö rle rd ek i j j j  sab itle ri ise plağı o luş tu ran  
m alzem enin no n lin e e r davran ış la rın ı ka ra k te rize  e d e rle r ve

fiı
^  =  T  Po

■/aklinde tan ım la nm ış la rd ır. Burada

3 A m  A m
fi1 = - A  +  3l  +  3 n ,  p 2 = - + 3 l  +  m ,  P s = P ~ - j >  ^ 4 =  2 + ^ ~ T

bağıntılarıyla ifade ed ilir le r.

Yerdeğ iştirm e fon ks iyo n la rı olan u v e r  fon ks iyon la rı

u(X , Y, t )  =  u (X , -Y ,  t ) ,  v (X , Y, t )  =  - v ( X , - Y ,  t )  (2 .9 )

t okullarım  sağ lıyorsa  da lga ha reke ti s im e tr ik  da lga h a reke ti o la ra k  tan ım la n ır. Ö te 
/andan ; ho m o jen , izo tro p , linee r e las tik  b ir o rtam d a  yayılan  en ine ve boyuna 
'to lga ların linee r da lga hızları arasında

ct  <- cl ( 2 .1 0 )

• ’^ lts izliğ i ge çe rlid ir. Bu e ş its iz lik  göz önünde b u lu n d u ru la ra k , s im e tr ik  da lga la rın  faz
hızı c 'n in

cT <  cL <  c , cT <  c <  cL , c < c T < c L (2.11a, b, c)

• ,11 s iz lik le rin i sağ ladığı fa rk lı üç du rum  ince leneb ilir.

mı çalışm ada ise ; faz  h ız la rın ın  (2 .1 1 a ) eş its iz liğ in i sağ ladığı, küçük am a son lu g e n lik li, 
voyılan da lga la rın  h a rm o n ik  rezonans koşu lunu sağ lam adık la rı kabul ed ilen , no n line e r 
lıııe trik  da lga la rın  se lf m odü lasyonu  çoklu  ö lçe k le r m etodu  ku llan ıla ra k  in ce le ne cek tir 

I 1,5,7]. Benzer b ir  ince lem e (2 .1 1 b ,c ) d u rum la rı iç in de yap ılab ilir . Bu am açla , 
ıı r  «  1 n o n line e rliğ in  m e rteb es in i ölçen küçük  b ir  pa ram e tre  o lm ak üzere, 
p ıob lem in bağım sız de ğ işken le ri olan X, Y ve t  ye rine

Xi =  elX  , tı =  el t ,  yı  =  £l Y £ =  0 ,1 ,2  (2 .12)

Uığıntıları ile yen i bağım sız değ işken le r ta n ım la n m a k ta d ır. Bu yen i değ işken le rden  
*- '.'■Yi- X2- h  yay ılm a  ha reke tinde  yavaş değ iş im i göste ren  de ğ işken le rd ir. Bu 
ım um lam aları y a p tık ta n  son ra , y e rd e ğ iş tirm e  fon ks iyon la rı olan u  ve v 'n in  aşağıda 
ılm lo ed ild iğ i g ib i e, pa ram e tre s in in  o luş tu rd uğu  {e " )  a s im p to tik  d iz is ine gö re  un ifo rm  
blı as im p to tik  açılım a sah ip o lduğunu kabul ed iyo ruz
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u  =  ^  £nu n (X0, x v  x 2, y 0, y l t  y 2, t 0, t h t 2)  ,
n= 1

co

v  =  X  ( x° ’ X l‘ X2' y ° ' y ı ' y2' to' f l ' t2)  (2.13a, b)
n=1

Şim di (2 .7 a ,b ) 'd e  ve rilen  h a reke t denk lem le rine  ve  (2 .8 a ,b ) ile ve rilen  sın ır koşu lla rına , 
eski bağım sız değ işken le rle  (2 .1 2 ) ile ve rilen  yen i bağım sız değ işken le ri arasında elde 
ed ilecek tü re v  dönüşüm le ri uygu lan ıp , (2 .1 3 a ,b ) a s im p to tik  açılım ları ku llan ılıp , 
o luş tu ru lan  yen i ifade le rde  c 'nun  aynı ku vve tle ri karşılık lı o la ra k  eş itlen e rek  un ve vn 
b ilin m eye n le rin in  ard ışık o la ra k  hesaplanab ileceğ i b ir p ro b le m le r h iye ra rş is i inşa ed ilir.

Bu p rob lem le rin  hom ojen  çözüm le ri, s im e tr ik  da lga la rın  sağlam ası gereken (2 .9 ) 
bağıntıların ı sağlayan çözüm le ri değ işken le rin  ayrılm ası yö n te m i ku llan ıla ra k  aşağıdaki 
fo rm la rda  elde e d ile b ilir le r;

00

Un =  Z  ['4nm)cos( rn,cPi-y o) +  Pt Bnm)cos(rnkpTy 0) ]e lm(t’ +  c. c. (2.14)
m=1

oo

Vn =  'Y j 1 \-Pl Aİn }s in ^m k PLyo) -  B^m)s in (^nkpTy 0) je im,t, +  c. c. (2.15)
m=l

Burada "c .c ."  sem bolle ri önceki te r im le r in  kom pleks eş len iğ in i tem s il e tm e k te d ir le r. 
Ayrıca, k  da lga sayısı, o» açısal frekan s  o lm ak üzere

4> =  k x 0 -  (ı)t0 (2.16)

ve s im e tr ik  da lga la r için (2 .1 1 a ) eş its iz liğ in in  sağlandığı du rum  ince lend iğ inden

(  a)2 \ 1/2 (  o)2 \ 1/2
P r =  7 7 - 2 “ 1 - Pl =  7 ^ 2 - 1  (2 1 7 )

o la ra k  ta n ım la n m a k ta d ırla r. Çözüm  ifade le rindek i, ve  B-m) katsayı fon ks iyon la rı da 
(x 1,x 2, t 1, t 2) yavaş değ işken le rine  bağlı dalga gen liğ i fo n k s iy o n la rıd ır la r ve prob lem  
h iye ra rş ile rind ek i s ın ır koşu lla rı ku llan ıla rak  hesap lanacak lard ır. n = l  iç in, (2 .1 4 -1 5 )

çözüm le ri b irinc i m ertebe  p rob lem in  sınır koşu lla rında ku llan ılırsa , 

ve

W  = [  —2m kpLs in (m k p Lh) m k ( l  -  p^ )s in (m /cpT/ı)'j
m L ik m (c 2(p t  +  1) — 2 c j)c o s {m k p Lh) —2 ikm p TCj'Cos(rnkpTh )\

o la rak tan ım la nm a k  üzere l / jm) ve k tö rle r i için

W mU(f ) = 0 (2.19)

hom ojen  ceb rik  denklem  s is tem i elde ed ilir. (2 .1 9 ) denk lem  s is tem i m =  l  için 
ince len irse , sıfırdan fa rk lı çözüm  elde edeb ilm ek için d e tM ^  =  0 olm ası ge rek tiğ i 
sonucundan linee r da lga la ra  a it

274
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tan ( kpLh) _  (1 -  p f ) ( c f  (Pr +  1) -  2c£) 

tan (fcpT/ı) 4pLpr c
(2.20) 

T

dispersiyon bağıntısı elde ed ilir. Bu çalışm ada b ir fc da lga sayısı c iva rında m erkez lenm iş  
bir dalga ka ta rın ın  se lf m odü lasyonunu ince led iğ im iz  için yayılan  s im e tr ik  da lga la rın  
dalga sayıların ın ha rm o n ik  rezonans koşu lunu sağ lam adık la rın ı kabul ed iyo ruz . Yani

m >  2 i ç in  d e t W m =£0  (2.21)

olduğunu varsay ıyo ruz . Bu koşul a ltında (2 .1 9 ) 'u n  çözüm le ri R, W^R  =  0 denk lem in i 
■.ağlayan b ir sü tun  v e k tö r o lm ak  üzere

m  =  1 i ç i n  =  A 1( x 1, x 2, t v t 2) R  (2.22)

olarak elde ed ilir , m  >  2 için de =  O dır. B irinci m ertebe  çözüm le rin  tam am e n 
be lirleneb ilm esi iç in A t =  A 1( x 1, x 2, t 1, t 2)  ge n lik  fon ks iyon un un  hesaplanm ası ge rek ir, 
bunun için ik inc i ve  üçüncü m ertebe  p rob lem le rin  çözüm le ri a raştırılm ası ge rek ir.

Bu am aç iç in , (2 .1 4 -1 5 ) çözüm le ri (2 .2 2 ) ile b ir lik te  prob lem  h iyera rş is in in  ik inc i 
m ertebe p rob lem de ku llan ılırsa , d e nk lem le r ve  sın ır koşu lla rında dalga m odü lasyonunu 
tem sil eden te r im le r in  yan ında ilg inç b ir sonuç o la ra k  uzun dalga yayılım ına a it te r im le r  
de ortaya  çıkarla r. Bu du rum  şunu ifade e tm e k te d ir: B irinci m ertebe  çözüm le rde  uzun 
d,ılga katkısın ın o lm adığ ı varsayılsa b ile, yan i başlangıç uyarıla rı ve k a ra k te r is tik  dalga 
• iy isi non linee r s e lf m odü lasyonu o luş tu racak  şek ilde  seçilse b ile ik inc i m ertebe  

ı,üzüm lerde no n line e r se lf m odü lasyon uzun da lga la rın  çıkm asına sebep o lm ak tad ır. Bu 
kaynak te r im in e  benzer te r im in  sınır koşu lla rında da o rtaya  ç ıkm aktad ır. İk in c i m ertebe  
problem  hom ojen  o lm ayan linee r yapıda o lduğu iç in , ik inc i m ertebe  çözüm  uzun 
dalgaya a it ve da lga m odülasyonuna a it çözüm le r o la ra k  iki parçada a ra na b ilir, 
(.a lışm am ızda e lde edilen uzun da lgaya a it çözüm le rin  (2 .9 ) s im e tri koşu lunu sağladığı 
not ed ile rek , am acım ız olan b irinc i m ertebe  un ifo rm  geçerli çözüm ü tam em en 
be lirleyeb ilm ek iç in , da lga m odü lasyonuna a it ik inc i m ertebe  çözüm ler, bu 
m ertebedeki s ın ır koşu lla rında ku llan ılırsa , ara iş lem le rden  sonra

W mü f l) =  b !,m) (2 .23)

hom ojen o lm ayan ceb rik  denk lem  s is tem i elde ed ilir . Burada m = l  için ge rek li ara 
İşlem lerden sonra

m  / d A ,  d W ,  d  A ,

olduğu gö rü le b ilir . d e tM ^  =  0 ve  O o lduğu iç in (2 .2 3 ) denk lem in in  m = l  için

çözümü olm ası için L sa tır v e k tö rü  LM ^ =  0 denk lem i ile tan ım la nm a k  üzere L. b^p =  0 
uygun luk koşu lunun  sağ lanm ası ge rek ir. Bu koşu ldan A 1 fonks iyonunun

öc/l, öo4ı dco

' v°  =  ! k  ^

denklem in i sağlam ası g e re k tiğ i bu lunu r. Bu denk lem  A x 'in  Vg grup  hızıyla ile rleyen  
bir re ferans çerçevesinde sab it kalacağını gö s te rir. Yani A 1 fon ks iyon u ,

A ı  =  A ıÇx^ Vgtı,X2, t^ )  (2.26)

. ıpısında o lacaktır. Ayrıca, m = l  için (2 .2 3 ) denk lem in in  çözüm ü
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(2.27)

o la ra k  elde ed ilir . Burada cA2 fon ks iyon u  dalga m od ü lasyon un un  ik inc i m e rteb e  yavaş 
değişen ge n liğ in i te m s il e tm e k te d ir. G erektiğ i ta kd ird e  daha üs t m e rteb e  pe rtü rbasyon  
p ro b lem le rin in  çözüm le ri sayesinde elde e d ile b ilir . Fakat b iz im  ça lışm am ızda son lu ama 
küçük  ge n lik li dalga yayılım ı ile ilg ilen ild iğ ind en  yalnızca b ir inc i m e rteb e  un ifom  çözüm  
elde ed ilm e ye  ça lış ılm aktad ır. Daha önceden de b e lir t ild iğ i g ib i bu am aç için sadece c/î, 

' in  ta m  fo rm u n u n  elde ed ilm es i y e te rlid ir . m = 2  için ise det W 2 *  0 ve f t®  *
0 o lduğundan , m = 2  için (2 .2 3 ) denk lem  s is tem in in  çözüm ü h  s ın ır koşu lla rından  elde 
ed ilen sab it b ir  sütun v e k tö r  o lm a k  üzere

o la ra k  bu lu nu r. Son o la rak , m  >  3 iç in de lf£m) =  0 dır.

Böylece b irinc i ve ik inc i m ertebe  çözü m le r ta m am lan m ış  o ldu , fa k a t bu aşam ada «/?, 
ge n lik  fonks iyonunun  yalnızca x-, ve t a'e bağlılığı b e lir len d i. D iğer değ işken lere  
bağlılığını da be lirlem ek için üçüncü m ertebe  pe rtü rba syon  p ro b lem i ile ilg ileneceğ iz. 
B irinc i ve ik inc i m ertebe  çözü m le r üçüncü m ertebe  p ro b lem de  ku llan ılırsa , ik inci 
m ertebe  p rob lem de o lduğu g ib i da lga m odü lasyonunu ilg ile n d ire n  te r im le r in  yanında 
uzun dalga çözüm le riy le  ilg ili te r im le rd e  üçüncü m erteb e  p ro b lem de k i d e nk lem le rde  ve 
sınır koşu lla rında gö rü lü rle r. Yine ik inc i m ertebe  p rob lem de  o lduğu  g ib i, linee r hom ojen 
o lm ayan s ın ır-değer p rob lem i o lduğu için, üçüncü m erteb e  çözüm ü da lga m odülasyonu 
ve uzun da lga çözüm ü şek linde ik i parçada a ra ya b ilir iz . Üçüncü m erteb eye  a it  uzun 
dalga çözüm ü (2 .9 ) s im e tri koşu lunu  sağ layacak şek ilde  bu lu ndu ğu nu  b e lir tt ik te n  
son ra , da lga m odülasyonuna a it  bu lunan üçüncü m e rte b e  çözü m le r üçüncü m ertebe 
p rob lem e a it sınır koşu lla rında ku llan ılırsa

hom o jen  o lm ayan cebrik denk lem  s is tem i elde ed ilir. (2 .2 9 ) 'u n  sağ ındak i v e k tö r le r  
m = l,2 ,3  iç in sıfırdan fark lı, m * l ,  2 ,3  için özdeş o la ra k  s ıfırd ır. m =  l  için ara 
iş lem le rden  sonra

o la ra k  e lde  ed ilir. Burada, F ik i b ileşenli ve b ileşen le ri linee r, no n lin e e r m alzem e 
pa ram e tre le rin i de içeren, açık hali çok büyük o lduğu  için burada y e r 

ve rem eyeceğ im iz, b ir sütun v e k tö rd ü r. b f \ b (33) v e k tö r le r in in  açık fo rm u , daha son rak i 

hesap larım ızda kullanılm ayacağı iç in v e rilm e ye ce k tir, de t W , =  0 ve b <31) *  0 o lduğu  

iç in (2  29 ) denklem in in m = l  iç in çözüm ünün olm ası iç in L. b ^  =  0 u yg u n lu k  koşu lunun  
sağ lanm ası gerekir. Bir k r it ik  kc da lga sayısında tem e l da lganın  ( m = l ) ,  faz hızı, bunun 
ik inc i harm oniğ in in  (en genel ha lde j .  ha rm o n iğ in in ) faz  hızı aynı ise böy le  b ir  du rum da  
co =  a) (fcc)  olm ak üzere (/cc,w c) ve  (2/cc,2oıc) ç if t le r i ayn ı anda d ispe rs iyon  bağıntısın ı

v f  =  w 21b ? ) =  cn \  h (2.28)

(2.29)
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h > ıl.tyacaktır. Yani, k  -» k c iç in , hem  detVVj =  0 hem  de â e tW 2 =  0 o lu r. Bu du rum d a  

i. • k,. için U j 2)'  ün sınırsız o la ra k  büyüyeceğ i g ö rü lü r. D o layısıy la , e2U2, sU ^den  daha 
ı ı .kın o lu r. Bu d u ru m , (2 .1 3 a ,b ) açılım ının un ifo rm  o la ra k  geçerli o lm ası va rsay ım ı ile 
■•lifİr. Bu du rum da  h a rm o n ik  rezonans d u rum u  o luşu r. Fakat, b iz bu du rum da  

iı i’ihang i b ir m od iç in h a rm o n ik  rezonans d u ru m u n u  ince lem iyo ruz .

■/i, A 1Çx1 -  Vg t 1, x 2, t 2)  yapısında o lduğu  kabu l ed ilirse , L. 63^  =  0 uyg u n lu k  
1 ••',u lundan

/dc /Î! dc/îjN - d 2A x _ ,
\ d h +  3 ~ d x ^ )+  ~ d x f +  = 0  <2 3 1 >

ii'iık lem i elde e d ilir . B urada,

.  1 dVg l d 2o) _  /  d W t \

r  =  2 d f = 2  W  A =  - L F / { L l û r R)  (2 '32)

ıl.ıı.ık ta n ım la n m ış tır. Daha sonra  aşağıdaki boyu tsuz  d e ğ işke n le r ve  sab itle r
1 m um lanarak

r  =  a ıt2 =  o ıe ti =  oıe2t  

£ =  k £ - \ x 2 -  l£ t2) =  k { x i  -  =  £/c(x -  Vgt)

A  =  kcA1 , r  =  k 2r / a ) ,  A =  Â /o )k 2 (2.33)

1 ' 12) aşağıdaki fo rm a  d ö n ü ş tü rü lü r;

i ^ + r ^  +  A|</Z|2c/î =  ° .  (2.34)
OT ÖÇ'1

hu son denk lem  n o n lin e e r S ch rö d inge r (NLS) d e n k le m id ir ve b irçok  değ iş ik  a landa 
m m llneer dalga m od ü lasyon un u  a s im p to tik  o la ra k  ka re k te r ize  e tm e k  için tü re t ilm iş t ir ,  
lutylece, c4  çözüm ü (2 .3 4 ) d e nk lem in in

c 4 t f ,0 )  =  c 4 „ t f )  (2.35)

■ I- linde ve rilen  b ir  başlangıç değe ri için bu lu n d u k ta n  sonra  b irinc i m e rteb e  çözü m le r
I .M 4 -1 5 )  ku lla n ıla ra k  inşa e d ilir le r.

'«ONUÇLAR

l İlle ed ilen NLS de nk le m in in  ka tsa y ıla rında n , T, o rta m ın  linee r fiz ikse l öze llik le ri ve 
1 ılga sayısına; A ise, o rtam ın  hem  linee r hem  de no n lin e e r fiz ikse l ö ze llik le ri ve  da lga 
ayısına bağlıd ır. Sonsuzda sıfıra g iden b ir  başlangıç uyarıs ı eğ e r TA >  0 ise b ir  dizi 
u lltona, fa k a t TA <  0 ise sönen t itre ş im le re  dönüşür. Bu neden le  so liton  t ip i çözü m le rin  
11 lığını g ö s te re b ilm e k  için TA te r im in in  işa re tin in  da lga sayısına ve o rtam ın  m ekan ikse l 
•■•İliklerine göre  de ğ iş im  k a ra k te r i b ilin m e lid ir . NLS 'n in ka tsay ıla rı çok karm aşık  

. ıpıda o ldu k la rınd an  do layı, TA sayısal o la ra k  d e ğ e r le n d ir ilm iş tir . Bu d e ğe rlen d irm e de  
lineer ö ze llik le r sa b it tu tu lm u ş  , no n line e r ö ze llik le ri ka re k te rize  eden m alzem e 
im ram etre le ri (/?ı,/?2«/?3 ./?4 ) için değ iş ik  m a lzem e le ri te m s il edecek de ğe rle r seç ilm iş tir, 
ı ıııeer ö ze llik le ri be lir le ye n  cT/c L 0 .5 77  o la ra k  a lınm ış tır.
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Şekil l.a A’nın kh’e göre 1. dal için değişimi. Boyutsuz Şekil l.b TA’nın kh’e göre 1. dal için değişimi. Boyutsuz 
nonlineer malzeme parametreleri (l,m) sırasıyla (2,2) ve nonlineer malzeme parametreleri (l,m) sırasıyla (2,2) ve
(-2,-2) olarak alınmıştır. (-2,-2) olarak alınmıştır.

K=kh boyutsuz dalga sayısı olmak üzere, Şekil l.a 'da  görüldüğü üzere yaklaşık olarak 
KCl = 1.365 ve KC2 = 1.810 değerlerinde K -  A eğrile ri düşey as im pto tla ra  sahip 
o lm aktad ırla r. Yani A, non lineer param etre lerden bağımsız o la rak K  ->
Kc. (i= l,2 ) için sınırsız büyüm ekted ir. Bu k r it ik  dalga sayılarının ikinci harm onik 
rezonansa karşı ge ld ik le ri gö rü lm üştü r. Daha önce de b e lirtild iğ i üzere, ( k c.,a)c.) 
ve (2 k c.,2a)c.) çiftleri aynı anda dispersiyon bağıntısını sağlarlar. Yani, k  -» k c. için, 

hem d e tW 1 =  0 hem de d e tW 2 =  0 olur. Bu durumda k -> k c. için U2 '  ün sınırsız 
olarak büyür. Bu çözümün A'ya katkısı nedeni ile de A sınırsız o la rak büyü r ve bu 
durum da (2 .1 4 -1 5 )'d e  yazılan as im p to tik  açılım ları un ifo rm  geçerli o lm azla r. 
Kısaca, k Ci 'le rin  c ivarında a s im p to tik  dalga alanı b ir NLS denklem iy le  
karakterize  edilem ez. Eğer, k c. 'le rin  civarında un ifo rm  geçerli b ir çözüm 
bu lunm ak isten irse, fa rk lı b ir yol iz lenm elid ir. Bu durum da b irinci m ertebe 
çözüm, det Wı =  0 0=1,2) o lduğundan, (2 .1 9 )'da n

U™ =  = c/z'2)f l (2), 1*1 ,2  için u[1} =  0

olarak elde edilir. Burada

W mR W  =  0

denklem i ile tan ım lan ır. Eğer pertürbasyon işlem i buradan itiba ren  ile rle tilirse  
ve c için lineer o lm ayan b ir denklem  sis tem i tü re tile b ilir .
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ELASTİK ZEM İNE OTURAN DAİRE EKSENLİ KİRİŞLERİN STATİK ANALİZİ

Ahmet DİNÇ ve Faruk Fırat ÇALIM 
Mustafa Kemal Üniversitesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü, Îskenderun/FIATAY

ÖZET

Bu çalışmada, Winkler tipi elastik zemine oturan daire eksenli kirişlerin statik analizi teorik olarak 
incelenmiştir. Tabii burulmuş ve eğilmiş uzaysal çubukları idare eden denklemler Timoshenko 
çubuk teorisi kullanarak elde edilmiş ve elastik zemine oturan daire eksenli çubuklar için tekrar 
yazılmıştır. Formülasyonda, eksenel ve kayma deformasyonu etkileri göz önüne alınmıştır. Çubuk 
malzemesi homojen, lineer elastik ve izotropik kabul edilmiştir. Skaler formdaki adi diferansiyel 
denklemler, problemin rijitiik matrisini kesin olarak hesaplamak için tamamlayıcı fonksiyonlaı 
yöntemi ile sayısal olarak çözülmektedir. Elastik zemine oturan daire eksenli kirişlerin statik analizi 
için çeşitli örnekler ele alınmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçların literatürdeki mevcut 
sonuçlarla uyum içinde olduğu görülmüştür.

GİRİŞ

Elastik zemine oturan kirişler ve plaklar mühendislik uygulamalarında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Elastik zemine oturan kirişlerin analizlerinde VVİnkler, Pasternak ve Vlasov gibi 
çeşitli zemin modelleri kullanılmaktadır. Literatürde, elastik zemine oturan doğru eksenli kirişlerin 
statik ve dinamik analizleri ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen elastik zemine oturan daire 
eksenli çubukların analizlerine ait yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Kıral ve Ertepınar (1974) statik yükleme altında elastik zemine oturan kirişlerin davranışını 
incelemişlerdir. Dasguptş ve Sengupta (1988) elastik zemine oturan eğri eksenli çubukların 
çözümü için üç düğümlü izoparametrik kiriş elemanı kullanarak bir sonlu eleman modeli 
geliştirmiştir. Formülasyonda, kayma deformasyonu etkisini dahil etmişlerdir. Banan ve ark. (1989) 
elastik zemine oturan uzaysal eğri eksenli kirişlerin çözümü için genel bir sonlu eleman 
formülasyonu geliştirmişlerdir. Haktanır and Kıral (1993) elastik ve izotropik malzemeden yapılmış 
helisel çubukların statik analizini taşıma matrisi yöntemine dayalı rijitiik matrisi yöntemi ile 
çalışmışlardır. Kadıoğlu (1994) ve Erim (1997) VVİnkler tipi elastik zemine oturan doğru ve daire 
eksenli çubukların statik analizini incelemişlerdir Aköz and Kadıoğlu (1996) karışık sonlu eleman 
formülasyonu kullanarak elastik zemine oturan değişken kesite sahip daire eksenli çubukların keyfi 
yükler altında statik analizini incelemişlerdir. Zubaroğlu (1994) elastik zemine oturan daire eksenli 
çubukların analizini taşıma matrisi yöntemi ile incelemiştir. Çalım ve Akkurt (2011) elastik zemine 
oturan eğri eksenli çubukların statik ve serbest titreşim analizini çalışmışlarıdır. Daha sonraları 
Çalım (2012) elastik zemine oturan eğri eksenli kirişlerin zorlanmış titreşimini incelemiştir.

Bu çalışmada, elastik zemine oturan daire eksenli kirişlerin statik analizi için etkin bir yöntem 
sunulmuştur. Elastik zemine oturan daire eksenli kirişleri idare eden denklemler Timoshenko çubuk 
teorisi kullanılarak elde edilmiştir. Formülasyonda, eksenel ve kayma deformasyonu etkileri göz 
önüne alınmıştır. Kanonik formda elde edilen diferansiyel denklemlere tamamlayıcı fonksiyonlar
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UİNC ve CALİM

,<nitemi uygulanarak problemin rijitlik matrisi istenildiği kadar hassasiyette kesin olarak 
lını.aplanmıştır. Bu, genel sınır şartlarına sahip problemlerin çözümünde büyük avantajlar 

Kllamaktadır. Sonlu elemanlar yönteminde, problemi yüzlerce eleman ile tanımlamak gerekirken, 
.merilen bu yöntemde sadece birkaç elemanla tanımlayarak istenilen hassasiyette kesin sonuçlar 
nlde edilmektedir. Değişken katsayılı adi diferansiyel denklemler de tamamlayıcı fonksiyonlar 
yöntemi yardımıyla çözülebilmektedir.

IORMÜLASYON

ı. ııbuk ekseni üzerinde herhangi bir s noktasında yer değiştirme U°ve bu noktadaki kesitin dönmesi 
ıı" olarak gösterilsin. T vektörü ile s noktasındaki kesite etkiyen iç kuvvetlerin vektörel toplamı ve M 
ıln bunların ağırlık merkezine indirgendikleri zaman elde edilen kuvvet çifti olarak gösterilsin. Çubuk 
■ -.eninin birim boyuna etkiyen yayılı dış kuvvet p ve moment m olsun. Çubuk malzemesi lineer 
nl.istik ve izotropiktir. Uzaysal çubuğu idare eden denklemler vektörel formda elde edilmektedir.

a ı j0
y ° = ^ L + t x f i 0 , ( 0 ° = -  -  (1)

ds

^ L -  + p = 0,  ^ -  + t x T ° + m  =  0 (2)
ds

çubuk kesitinin kayma merkezi ile geometrik merkezinin çakıştığı, kesit çarpılmasının ihmal 
mlıldiğini göz önüne alarak ve çubuk malzemesinin homojen, izotrop ve lineer elastik olduğu 
ı .ıbulleri altında bünye denklemleri şöyle verilmektedir.

T,° = Ay y°j, M f° = Dy m°j (i,j=t,n,b) (3)

An çubuğun eksenel ve kayma rijitliğini, D,? ise çubuğun burulma ve eğilme rijitliğini göstermektedir.

'EA 0 0 G I, 0 0 '

M = 0 GA/a„ 0 0 Eln 0

0 0 GA/ab 0 0 E Ih_

ö kesit alanı, E  ve G elastik sabitler, a„ ve ab kayma düzeltme faktörleridir. It burulma ve /„, lb ise 
nğilme atalet momentleridir.

Kesitin kayma merkezi ile ağırlık merkezinin üst üste düştüğü ve kesit çarpılmasının ihmal 
edildiği kabul edilirse n, b eksenleri asal eksenler olmaktadır. Eğri eksenli çubukların davranışını 
İdare eden diferansiyel denklemler t, n, b hareketli eksen takımında aşağıdaki şekilde 
yazılabilmektedir.

8U ,

ds

ds  

d U \  

ds

d n ,

ds

= % u »+- h T'EA
(5a)

= -% U,+ rUb+Çlb+^ T n 
GA

(5b)

= -tU  - Q  + ^ T h 
" GA b

(5c)

= % n n+-±-M, 
GI.

(5d)
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^ ^  = -x O .  , + r Q i, + - ^ - M „  (5e)
05 E în

^  =  (5f)

~  = Z T „ - Pl  (5g)
ds

~ L = r T b - % T l - p n (5h)
ds

~ ^rr ~  ~ TT» ~ Pb (si)ds 

8 M ,  

ds  

8 M

~ Z ^ n  -  mı (5İ)

ds  

d M

d s

-  = r M b -  % M , +T b - m n (5k)

— = - r A f „  -  Tn - m h (51)

Bu çalışmada VVİnkler tipi elastik zemin modeli ele alınmaktadır (Şekil 1). Burada elastik zemiıın 
oturan kirişleri inceleyeceğimizden dolayı dış yük

p = p " - p ; , m = m e (d)

şeklinde ifade edilecektir. (6) nolu ifadelerdeki e ve f  notasyonları, sırasıyla kirişteki yükleri v b  

zeminin kirişe gösterdiği tepkiyi ifade etmektedir.

p {  = k, U ° , m{  = (ık,),. f i ” (i = t, n, b)  (t)

burada k ve k1 yay sabitlerini ifade etmektedir.

Şekil 1. Elastik zemine oturan daire eksenli kiriş
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Düzlemsel çubuklarda tabi burulma sıfır ( t  = 0 )  ve daire eksenli çubuklarda eğrilik ise sabittir (x = 
l/R). Dairesel bir çubukta ds uzunluk elemanı ds = R d ^  olarak ifade edilmektedir (Şekil 1). 
Hareketli koordinat takımında elastik zemine oturan düzlemine dik yüklü dairesel kirişleri idare 
"dıın 6 adet adi diferansiyel denklem takımı aşağıdaki gibi elde edilmektedir.

-=  Ra + R ° b T. (8a)
GA b

■ = a  + — m , (8b)
" GI, ’

- = - a  + — m „ (8c)
EI „

= RkbUb - R p b (8d)

- = R (k ,), a, + M ,  -  Rm, (8e)

-  =  R (k, -M , + RTb - R m n (8f)

d<t>

d a ,

~ d j

dÇK
d <j>

d  M , 

d (j) 

d M, 

d #

ı inin eleman rijitlik matrisi hem de yük vektörleri tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi kullanılarak elde
»dilmektedir.

IAMAMLAYICI FONKSİYONLAR YÖNTEMİ

ıi'II katsayılı altı adet diferansiyel denklem (8a-f) eşitliklerinde verilmiştir. Bu denklemlerin her biri 
, » in  göre birinci mertebe türevleri içermektedir. (8a-f) denklemleri matris notasyonunda aşağıdaki 
ı|ild llnde edilebilir.

= W ) Y W  + B (^ ) (9)
aç

' i/uyunl çubuklar için, durum vektörünün elemanları (10) ifadesinde tanımlanmaktadır.

Y(#) = {U(^), îî(<i ) ,  W ) ,  M(^)}r (10)

'  mlayıcı fonksiyonlar yöntemi, başlangıç şartları yardımı ile (9) denkleminin çözümüne
' ' anmaktadır. Bu yöntem ile sınır değer problemi başlangıç değer problemine indirgenmektedir.

|ü) denkleminin genel çözümü

W )  = Z C m(U (m)(^ )) + V (^ )  (11)
m=1

.»Mlntlııdlr. U {m)(<p) m’inci bileşenine 1, diğerlerine sıfır değeri verilerek elde edilen homojen 
Ilındür. V (^ )ise , başlangıç şartları sıfır alınarak elde edilen özel çözümdür. Burada Cm 

nti'tjiıc.yon sabitleri sınır şartlarından elde edilmektedir.
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SAYISAL UYGULAMA

Bu çalışmada, statik yükleme altında elastik zemine oturan daire eksenli kirişlerin davranışını 
analiz etmek için genel amaçlı Fortran dilinde bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Tamamlayıcı 
fonksiyonlar yöntemine dayalı başlangıç değer probleminin çözümü için Butcher’ın beşinci mertebe 
Runge-Kutta algoritması kullanılmıştır. Önerilen yöntemin geçerliliğini test etmek amacı ile 
literatürdeki mevcut örnekler ele alınmıştır.

Örnek 1 VVİnkler tipi elastik zemine oturan iki ucu ankastre dairesel kiriş problemi incelenmiştir. 
Dairesel kirişin yay açıklığı a = 140° olup beş eşit parçaya bölünmüştür (Şekil 2). Dairesel kirişe 
dört adet P = 50 t şiddetinde tekil yük uygulanmıştır. Dairesel kiriş dikdörtgen kesite sahip olup, 
kesit genişliği ve yüksekliği b = h = 1.5 m, yarıçapı R = 8 m ve yay katsayısı k = 10 t/m2 olarak 
alınmıştır. Malzeme özelikleri ise elastisite modülü E = 2.7*107 t/m2, Poisson oranı v = 0.3'dir. 
Probleme ait sonuçlar Tablo 1’de verilmektedir. Tablo 1 incelendiğinde, önerilen yöntemle elde 
edilen sonuçlar ile literatürde farklı yöntem kullanarak elde edilen sonuçların uyumlu oldukları 
gözlemlenmektedir.

Tablo 1. iki ucu ankastre daire eksenli kirişe ait sayısal sonuçlar

Açı Kesit Tesirleri Zubaroğlu
(1994)

Bu Çalışma

Tb (t) 99.71 99.92

0 Mt (tm) 75.32 82.42

Mn (tm) -464.2 -467.7

Tb (t) -99.71 -99.92

a Mt (t) -75.32 -82.42

Mn (t) -464.2 -467.7
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örnek 2 Dört adet tekil yüke maruz elastik zemine oturan daire eksenli kirişin statik analizi 
İncelenmiştir (Şekil 3). Simetri nedeni ile problemin dörtte biri sekiz elemana bölerek analiz 
yapılmıştır. Probleme ait malzeme ve kesit özellikleri; tekil yük P = 1524 kN, dairenin yarıçapı R = 
7.63 m, kesit genişliği ve yüksekliği b = h = 0.762 m, elastisite modülü £  = 47.24 GPa, kayma 
modülü G = 19.68 GPa, yay katsayısı kb = 23.623 MPa ve yayın dönme katsayısı (k1)t = 1143 
kNm/m olarak verilmiştir. Örneğe ait sayısal sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir. Tablo 2 
incelendiğinde, önerilen yöntemle elde edilen sonuçlar ile literatürde farklı yöntemler kullanarak 
elde edilen sonuçların uyumlu oldukları gözlemlenmektedir.

Tablo 2. Elastik zemine oturan daire eksenli kirişe ait sayısal sonuçlar

<t>(°) Ub
(m)

Qt
(rad)

On
(rad)

Tb
(kN)

Mt
(kNm)

Mn
(kNm)

[7] (k ,)/0 -0,008150 0,000770 0 762 0 -1355,65

[4] (k,),=0 -0,008064 - - 762 0 -1362,78

0 [4] (k ,)/0 -0,008063 - - 762 0 -1362,54

Bu çalışma [(kı)t=0] -0,008150 0,000705 0 762 0 -1361,11

Bu çalışma ] (M /0 ] -0,008147 0,000702 0 762 0 -1360,11

[7] (M /O -0,007096 0,000486 -0,001089 487,578 -166,640 -405,060

11,25 Bu çalışma [(kn),=0] -0,007099 0,000445 -0,001083 489,702 -167,390 -407,433

Bu çalışma [(M /O l -0,007098 0,000443 -0,001082 489,803 -166,290 -407,333

[7] (k ,)/0 -0,005208 -0,000048 -0,00122 269,413 -182,480 -189,702

[4] (k,)t=0 -0,005198 - - 272,674 -184,505 -192,353

22,5 [4] (M /0 ) -0,005198 - - 272,705 -183,431 -192,346

Bu çalışma [(k1)t=0] -0,005223 -0,000044 -0,00122 271,201 -183,378 -190,176

Bu çalışma [(M /0 ] -0,005223 -0,000044 -0,00122 271,303 -181,982 -190,176

[7] (k ,)/0 -0,003642 -0,000492 -0,000755 115,001 -110,719 -500,447

37,75 Bu çalışma [(Mt=0] -0,003668 -0,000451 -0,000749 115,997 -111,326 -503,070

Bu çalışma [(M /0 ] -0,003669 -0,000449 -0,000748 116,098 -110,329 -502,869

[7] ( M /0 -0,003050 -0,000660 0 0 0 595,125

[4] (k,)«=0 -0,003115 - - 0 0 605,211

45 [4] (M /0 ] -0,003116 - - 0 0 605,013

Bu çalışma [(k,)t=0] -0,003081 0,000604 0 0 0 598,506

Bu çalışma [ (M /0 ] -0,003083 0,000601 0 0 0 598,308

[7] (k ,)/0 -0,005208 -0,000048 0,001224 -269,413 182,480 189,7022

67,5 Bu çalışma [(M,=0] -0,005223 -0,000044 0,001215 -271,201 183,378 190,176

Bu çalışma f (M /0 ] -0,005223 -0,000044 0,001214 -271,302 181,982 190,176

[7] ( M /0 -0,008150 0,000770 0 -762 0 -1355,65

90 Bu çalışma [(k,)t=0] -0,007099 0,000710 0 -762 0 -1361,11

Bu çalışma [(M /01 -0,008148 0,000710 0 -762 0 -1360,11
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Şekil 3. Elastik zemine oturan dairesel kiriş

SONUÇLAR

Bu çalışmada, elastik zemine oturan daire eksenli kirişlerin statik analizi için etkin bir yöntem 
sunulmuştur. Elastik zemine oturan daire eksenli kirişleri idare eden denklemler Timoshenko çubuk 
teorisi kullanılarak elde edilmiştir. Formülasyonda, eksenel ve kayma deformasyonu etkileri göz 
önüne alınmıştır. Skaler formdaki adi diferansiyel denklemler, problemin rijitlik matrisini kesin 
olarak hesaplamak için tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi yardımıyla sayısal olarak çözülmektedir. 
Tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemine dayalı başlangıç değer probleminin çözümü için Butcher’ın 
beşinci mertebe Runge-Kutta algoritması kullanılmıştır.
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IZGARA SİSTEMLERİN LRFD-AISC ŞARTNAMESİNE GÖRE PARÇACIK KÜME  
YÖNTEMİ KULLANILARAK OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASI

E. Doğan* F. Erdal'1 S. Çarbaş' M. P. Saka1

Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bahreyn Üniversitesi, 
Erzurum, Türkiye Antalya, Türkiye Ankara, Türkiye Isa Town, Bahrain

ÖZET
Bu çalışmada ızgara sistemler için parçacık küme optimizasyon yöntemini temel alan bir optimum 
tasarım algoritması sunulmaktadır. Parçacık küme optimizasyon yöntemi hayvanlarda rastlanan 
böcek kümelenmesi, kuş sürüleri ve balıkların toplu hareketleri gibi sosyal davranışlarının taklit 
edildiği bir sayısal optimizasyon tekniğidir. Sürü içindeki her bir birey optimum tasarım problemine 
aday b ir çözüm ifade eder. Izgara sistemlerin optimum tasarımının gereği olarak; yapı 
elemanlarının W profiline uygun olması, LRFD-AISC tasarım şartnamelerindeki sınırlayıcıları 
sağlaması ve sistemin minimum ağırlığa sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla burkulmayı da 
hesaba katan dayanım sınırlayıcıları göz önünde bulundurulmuş ve algoritmanın kirişler için 
Amerikan Şartnamesindeki 212 kesit içerisinden seçim yapması sağlanmıştır. Her bir grup içindeki 
elemanlara aynı kesitin tayin edilebilmesi için eleman gruplandırılması yapılmıştır. Şartnamedeki 
sınırlayıcıları dikkate alarak minimum sistem ağırlığını hesaplayan bu algoritmanın etkinliği örnek 
problemlerle gösterilmiştir.

GİRİŞ
Yatay düzlemde birbirine rijit bağlı elemanlardan oluşan ızgara sistemler yapılarda köprü tahliyesi, 
gemi gövdesi, kat döşemesi gibi geniş alanların kaplanması amacıyla sıklıkla kullanılan yapı 
elemanlarıdır. Kendi düzlemlerine dik olarak yüklenmiş olan bu tür sistemlerin tasarımı geçmişten 
bu yana yapı mühendislerinin çözmek zorunda olduğu başlıca problemlerden biri olmuştur. Bu 
çalışmada sözkonusu yapı sistemlerinin stokastik optimizasyon teknikleri yardımıyla optimum 
boyutlandırılması konusu ele alınmıştır.

Stokastik sayısal optimizasyon arama tekniklerinde kaydedilen ilerlemelerin sonucu olarak etkili bir 
şekilde çalışan yeni boyutlandırma teknikleri yapı mühendislerinin kullanımına sunulmuştur. Bu 
tekniklerin kullanımıyla birlikte yapısal optimizasyon problemlerinin çözümü matematiksel 
programlama yöntemleri ile elde edilenlere göre çok daha etkin hale gelmiştir. Bu stokastik 
optimizasyon yöntemlerinin temelindeki mantık sürü zekası, erimiş metallerin soğutulma işlemi, en 
iyinin hayatta kalması gibi prensiplerin sayısal algoritmalar içinde taklit edilmesidir. Bu metodlar 
üretilmelerinde esinlenilen doğasal fenomene bağlı olarak isimlendirilirler.

*D r., İnşaa t M üh. Böl., E -posta: e rk an .dogan@ ,atauni.e d u .tr
y
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I' «rınca kolonisi optimizasyon yöntemi karıncaların yuvaları ve yiyecekleri arasındaki en kısa yolu 
lııılına çabalarını simule ederken, benzetimli tavlama erimiş metallerin soğutulma sürecindeki 
nııorji minimizasyonunu kullanır. Bu stokastik arama teknikleri amaç fonksiyonu ve sınırlayıcıların 
lıııııvlerine ihtiyaç duymadığı gibi, deterministik kurallar yerine olasılığa dayalı arama yollarını 
kullanırlar [1,2]. Tasarım mühendisleri son yıllarda alışılmışın dışında kalan bu etkili ve bir o 
kullarda güçlü tekniklerden esinlenerek bir çok optimum boyutlandırma algoritması geliştirmişlerdir. 
11| de bu algoritmalar hakkında detaylı bilgi yer almaktadır.

.mü zekası mantığına dayalı olarak işleyen parçacık sürü optimizasyonu tekniği bu tekniklerden 
Uıldlr [4-5], Doğada bulunan kuş, balık gibi hayvanlar sadece çoğalmak için değil aynı zamanda 
yiyecek bulmak ve avcılardan korunmak için de sürü oluştururlar. Kuş sürüleri ve balık 
i' iplııluklarındaki herbir bireyin birbirlerine çarpmadan senkronize bir şekilde hareket edebilmeleri 
İçin çevresindekilerle uyumlu olması gerekir. Sürü içindeki her birey sürünün bir yerden başka bir 
yum rahatça ulaşabilmesi için çevresindeki bireylerle arasına optimum ölçüde bir mesafe koyar, 
ruıçacık sürü optimizasyon tekniği kuşların hareketlerini temsil eden bu sosyal davranışın bir 
bun/eşimi olarak tasvir edilebilir. Popülasyon temelli bir algoritmadır. Populasyonu sürü olarak 
ıtdlnndırılırken sürü içindeki bireylere ise parçacık veya partikül ismi verilir. Sürü içerisindeki her bir 
puıçacık optimum boyutlandırma problemi için birer aday çözümdür. Partiküller örnek uzaya doğru 
uçma eğilimindedirler ve bir zaman aralığı için pozisyonları, eski pozisyonları ve yenilenmiş olan 
lıı/ vektörleri kullanılarak güncellenir. Tekniğin orjinalinde [6] değişkenler sürekli değer alabilen 
iııule değişkenler olarak kabul edilmişlerdir. Başka bir ifadeyle boyutlandırma içinde yer alacak 
ulun sayısal değerler, önceden belirlenmiş olan bir sayı kümesi içinden seçilmeksizin rastgele sayı
■ '.ine uygulamasından faydalanılarak elde edilen gerçek sayı değerleri ile ifade edilir. Literatürde
■ ı ilan bir çok yapısal optimizasyon probleminde bu kabulun yapıldığı parçacık sürü optimizasyon 

lelvılği kullanılmıştır [7-9]. Ancak kirişlerin hazır kesit tablolarından seçildiği optimum çelik yapı 
boyutlandırma problemlerinde bu kabulun yapılması mümkün değildir. Çünkü hazır kesit 
biblolarından seçim yapabilmek için her profilin tablo içinde yer aldığı satır numarasının tasarım
■ bıfılşkeni olarak atanması gerekmektedir. Bunu yapabilmek ise ancak tamsayı değerlerinin
 .ıııılyle mümkün olabilir. Literatürde sürekli sayıları tamsayı haline getirmek için kullanılan iki
■ ulut yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ilk olarak Kennedy ve Eberhart [10] tarafından
• uluyu konulmuştur. Bu yaklaşımda sürekli değişkenler 0 ve 1 sayı çifti kullanılarak tamsayı haline
■ lullılllr. İkinci yöntem ise Liu tarafından önerilmiş olan küsüratlı sayıların en yakın tamsayılara 
yiıvurlanması şeklindedir [11], Bu çalışmada gerçek sayılardan tamsayı elde etmek üzere ikinci 
ylıılum  olan yuvarlama işlemi kullanılmıştır. Bu çalışmada ızgara sistemin kirişleri için kullanılacak 
W kesitleri LRFD- AISC [12] Amerikan kodundaki kesit listesi içinden seçen parçacık- küme 
"Mİlmizasyon yöntemi temelli bir optimum boyutlandırma algoritması geliştirilmiştir.

ı «nisayı değişkenleri için Parçacık Küme Optimizasyon Yöntemi

ı nıımayı değişkenli optimum boyutlandırma problemi aşağıdaki gibi tasvir edilebilir.

I»OĞAN, ERDAL, ÇARBAŞ, SAKA

ıiuın ı la x„ g sayısı kadar değer içeren X  setinden seçilecek olan /numaralı tamsayı değişkenini 
i" inrirken, n tasarım değişkenlerinin sayısını ifade eder, f  ( x,) amaç fonksiyonu, g, ( x,) ise j  nolu 
1 • m m  sınırlayıcısıdır ve m  ise boyutlandırma problemi içindeki bu tasarım sınırlayıcılarının 
toplum sayısıdır.

ı ın ı i c ı k  küme optimizasyon yöntemi sürüyü temsil eden ve amaç fonksiyonu arama uzayı içinde
■ ı b|itle seçilmiş olan parçacıklardan ibarettir. Orjinal parçacık küme optimizasyon yöntemi sürekli 
• luOIşkenler için üretilmiştir. Tekniği tamsayı değerleri ile kullanabilmek için bazı değişiklikleri
■ >,M|iılıımak gerekmektedir.

Miri. f { x t ) i  = \,....,rı: 

g j ( x , ) <  0 j  =  l,....,m ( 1)

x. e X
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Öncelikle tamsayı değerlerini içeren X  kümesindeki xf değerleri artan sayılar şeklinde sıralanır. 
Daha sonra bu sayıların satır numaraları tasarım değişkeni olarak atanır. Örneğin 272 adet değer 
içeren tasarım setindeki 1 ile 272 arasındaki satır numaraları ana tasarım değişkenleridir. Tasarım 
döngüsünün herhangi bir adımında, algoritma tarafından satır numarasının üretilmesiyle birlikte bu 
satır numarasına karşılık gelen gerçek tasarım değişkeni değeri set içerisinden kolaylıkla alınabilir 
Prosedür altı temel adımdan oluşur.

1. Adım. Bir partikül kümesi küme boyutunu temsil eden ve önceden belirlenmiş miktarda 
partikülden oluşur. Bu amaçla öncelikle sürü içindeki her bir partikül için bütün ilk pozisyonlar ve 
hızlar rastgele başlatma prensibiyle oluşturulur. Parçacıkların pozisyonları olan x j  değerleri, İd 
satır numaraları olarak temsil edilir bununla birlikte her bir parçacık v0' hız vektörüne sahiptir. Bu 
değerler aşağıdaki formüller yardımıyla hesap edilir.

buradaki r  değerinin tespiti için 0 ile 1 arasında değişen sayılar içinden rastgele sayı seçme 
uygulamasından faydalanılır. Imin 1 e eşittir ve lmax set içindeki toplam değer sayısıdır. İd ın 
hesaplanmasıyla birlikte gerçek tasarım değişkeni olan xd setten alınır.

2. Adım. Daha sonra tasarım değişkenlerini temsil eden pozisyon vektörleri xd kullanılarak bütün 
partiküller için uyumluluk analizi yapılır ve amaç fonksiyonu değerleri f ( x 'k) hesaplanır.

3. Adım. Üçüncü adımda partiküllerin en iyi değerinin ve küme içindeki en iyi partikül değerinin 
güncellenmesi işlemi yapılır: Bir partikülün o ana kadarki en iyi pozisyonu pd (minimum amaç 
fonksiyonu f ( x [ )  değerine sahip olan en iyi boyutlandırma) partikülün en iyi değeri olarak kabul 
edilir ve her bir partikülün en iyi değeri kaydedilir. Bunun yanı sıra işlemin başlangıcından itibaren 
herhangi bir partikül tarafından elde edilmiş olan en iyi pozisyon ise en iyi global pozisyon p k 
olarak kaydedilir. Her iterasyon adımında her bir partikül ve sürü için en iyi pozisyon değerleri 
güncellenir.

4. Adım. Bu işlemden sonra her bir partikülün hız vektörü, partiküllerin mevcut pozisyonu, en iyi 
pozisyonu ve global en iyi pozisyon dikkate alınarak güncellenir.

Burada r, ve r2, 0 ile 1 arasında yer alan rastgele sayılar, pd o ana kadar bulunmuş en iyi pozisyon 
ve pk9 ise kanında sürüde bulunan en iyi pozisyon değeridir, w algoritmanın keşif özelliklerini 
kontrol eden parçacık ataletini, c } ve c2 ise parçacığın kendisine ve sürüye ne kadar bağlı 
kalacağını belirleyen güven parametrelerini gösterir.

5. Adım. Beşinci adımda bir önceki adımda güncellenen hız vektörü kullanılarak her bir partiküle 
ait satır numarası değeri yenilenir.

Buradaki W ,  i numaralı parçacığın k+1 inci iterasyondaki xkt1' pozisyonuna karşılık gelen satır 
numarası, vk+ı hız vektörü ve At zaman adım aralığı değeridir.

6. Adım. Algoritmanın son adımı iterasyon döngüsünün tamamlandırılmasıdır. Optimizasyon 
döngüsü, işleme başlamadan önce belirlenmiş olan maksimum iterasyon sayısı kadar

I 0 ~  ^VT'l/min + H-^max ^m in)]

v0 =  Karnin +  K^max — ^min )) ' A f]

(2)

(3)

(5)
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i"hıarlandırılarak durdurulur. Bu adımlar sonunda elde edilen amaç fonksiyonu değeri en iyi 
iıtttnrımı verir.

unu Kıyıcıların kontrolü

• '|ıllınizasyon işlemi içinde değişkenler için belirlenen hazır profiller kullanılarak yapı analiz edilir ve 
Mumlayıcıları sağlayıp sağlamadığı incelenir. Bu durumun kontrolünü literatürde parçacık- sürü 
ııllınizasyon yöntemi için en etkin sonuçları verdiği belirlenmiş olan geri dönüş (fly-back)

 kıınizması üstlenir [8]. Bu mekanizmaya göre ilk olarak bütün parçacıklar analiz edilir ve
»nııılııyıcıları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Eğer bu parçacıklardan bir veya birkaçı sınırların 
'lıyıııda sonuç veriyorsa bunlar atılır ve yerlerine yenileri üretilir ve yeniden inceleme yapılır. Eğer 

ıı mi hırdan sapma çok büyük değilse bu durumda bu parçacıklar iterasyon süresince sınırları 
nıhıyabilen yeni parçacıklar üretebileceği düşünülerek çözüm içinde tutulur. Bunu yapabilmek için 

ı"in.uakların üretilmesi aşamasında hata payı büyük tutulur, parçacıkların üretilmesi işlemi 
i'iMKiınlanıp iterasyonlara geçildikten sonra adım adım küçültülerek son değeri olan 0.001 e 
ıi ı Jırılır ve bu değer ile iterasyona devam edilir.

*• ıımi4i sistemlerin LRFD- AISC ye göre optimum boyutlandırıiması

1 ıiıim sistemlerin boyutlandırılmasındaki ana prensip kirişler için standart çelik kesit tablosundan
   ulamaktır. Bu sistemlerin optimum boyutlandırılmasının gereği olarak; yapı elemanlarının W
ı '"illine uygun olması, LRFD-AISC tasarım şartnamelerindeki sınırlayıcıları sağlaması ve sistemin 
minimum ağırlığa sahip olması gerekmektedir. LRFD- AISC sınırlayıcılarının tasarım problemi 
iıımıiılasyonunda kullanılmasıyla birlikte aşağıdaki programlama problemi elde edilir.

   (6) denklemi ızgara sistemin ağırlığını gösterir. Nd sistemdeki toplam grup sayısını ifade
miniktin, mk k  numaralı gruba atanan hazır profil kesitinin birim ağırlığını, /, k numaralı gruptaki

 nlnrın uzunluğunu ve Nk k  grubundaki toplam eleman sayısını sembolize eder. (7) numaralı
•|«mıhhun yatay öteleme sınırlayıcısıdır. Bu denklemdeki öj j  numaralı birleşim noktasının 
ii'iıımtıslni ve 5ju ise ötelemenin üst sınırını gösterir. Yatay ötelemeler ızgara sistemler için matris

ı    kullanılmasıyla hesaplanır. (8) numaralı denklem LRFD-F2 şartnamesi uyarınca yatay
' "ıik tutulmuş kirişler için dayanım sınırlayıcısıdır. Bu denklemdeki 0 beğilmeye karşı direnç 

| 'i ii'iııdür ve değeri 0.9 olarak verilir. Mnrsımr moment dayanımı Murise r  elemanına ait servis
  'illidir. (9) numaralı denklem LRFD-F2 ye göre kesme dayanımı sınırlayıcısıdır. Bu

■ildikteki 0 Vkesme için direnç faktörü olup 0.9 olarak alınır. V„r sınır kesme dayanımı Vurise r 
»i- "inııı İçin servis kesme kuvvetidir.

ıi|itiHium boyutlandırma algoritması

|Aı |U| denklemlerinde verilen optimum boyutlandırma probleminin çözümü parçacık küme
   ısyonu yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Parçacık küme yöntemi ile hazırlanmış bu
■ "i'iı.ı tandart W-kesit listesinin satır numaralarım tasarım değişkenleri olarak kabul eder. Satır

u t  h u m  seçilir seçilmez algoritma için gereken kesit özellikleri rahatlıkla bulunabilir hale gelir. Bu
m ■iniıln tasarım vektörü her bir grup için ayrı ayrı atanmış olan ve listenin satır numaralarına denk 
  im lamsayı değerlerini içerir. Algoritma aşağıdaki adımlardan oluşur.

Kl »i
M in im u m (6 )

k=\ i=1

ve j  = 1,2, ,p (7)

M u r K A M n r  )  ^  1 V e  r  =  !> 2 >............ - n m (8 )

K r / (Û.Kr)< 1 ve r  =  1,2,. (9)
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'• Parametre değerleri (parçacık ataleti w, parçacığın güven parametresi Cı, sürünün güven 
parametresi c2, parçacığın maksimum hızı Vmax, zaman adım aralığı Af ve sürüdeki 
parçacık sayısı NPT) seçilir. Bu çalışmada kullanılan parametre değerleri Tablo 1 de 
verilmiştir. Bu değerlere örnekler üzerinde birçok deneme yapıldıktan sonra karar 
verilmiştir.

2. Parçacıkların üretilmesi: Izgara sistem içindeki her bir grup için listeden çelik kesit satır 
numarası seçilir.

3. Parçacıkların hızları rastgele seçme prensibiyle hesaplanır.

4. Bu kesitlerle sistem analiz edilir ve tasarım sınırlayıcılarını sağlayıp sağlamadığı kontrol 
edilir. Eğer sınırlayıcıları büyük ölçüde aşıyorsa bu durumda bu parçacıklar yok sayılarak 
yerine yenileri üretilir. Eğer sınırlayıcılar sağlanmıyor ama değerler sınırdan çok uzak 
değilse bu durumda sözkonusu parçacıklar sürü içinde tutulur.

5. Yeni parçacıkların kabul edilir olup olmadıkları irdelenir. Değilse bu durumda 4. adımdan 
tekrar işleme devam edilir.

6. Parçacıkların seçim işlemi tamamlandıktan sonra her bir parçacık için amaç fonksiyou 
değeri hesap edilir. Bunlardan en iyi amaç fonksiyonu değerine sahip olan parçacık 
belirlenir.

7. Denklem 4 ve denklem 5 tekrar kullanılarak parçacıkların hız ve pozisyon vektörleri 
güncellenir.

s Prosedürün başında seçilmiş olan maksimum iterasyon sayısına ulaşılana kadar 4.
adımdan 7. adıma kadar olan işlemler tekrar edilir. Bu sayı amaç fonksiyonunda daha fazlı» 
iyileşme görülmeyeceği kanaatine varılabilecek derecede büyük seçilir.

Tablo 1. Parçacık- küme algoritması için kullanılan parametre seti

DOĞAN, ERDAL, ÇARBAŞ, SAKA

Parçacık- küme algoritması için kullanılan parametre setinin değerr
aralıkları

NPT  = 1 0 - 5 0 A f =  1.0 c, = 1 .0 -2 .0

w = 0 .0 5 -0 .5 0 N ite=  10000 c2 = 1 .0 -2 .0

Boyutlandırma örnekleri

iki adet ızgara sistem örneği bir önceki bölümde bahsedilmiş olan parçacık küme optimizasyon 
yöntemi kullanılarak elde edilmiş optimum boyutlandırma algoritmasıyla optimize edilmiştir. 
Algoritmanın kullanacağı kesit tablosu W100x19.3mm den başlayarak W1100x499mm de son 
bulan 272 adet W kesit içermektedir.

14- elemanlı ankastre ızgara sistemi

Şekil 1 de görülen 14 elemanlı basit ankastre ızgara sistem ilk boyutlandırma örneği olarak dikkul" 
alınmıştır. Sistemin boyutları, eleman gruplandırılması ve yüklemeler de aynı şekil üzerinde 
gösterilmiştir. Moment ve kesme kuvveti sınırlayıcıları üstte açıklandığı gibi LRFD-AISC ye uygun 
olarak dikkate alınırken, 7 ve 8 numaralı birleşim noktalarına ait maksimum düşey yerdeğiştirmo .'II 
mm ile sınırlandırılmıştır. Sistem elemanların iki farklı grup altında toplanması suretiyle 
tasarlanmıştır. Boyuna kirişler 1 no’lu ve enine kirişler 2 no'lu gruplar olarak kabul edilmiştir. Bu 
nedenle tasarım problemi sadece iki adet tasarım değişkeni kullanılarak çözülecektir.

Parçacık küme metodunun 1000 adım kadar iterasyonu sonucunda elde edilen kesitler birinci grup 
için W760X147 ve ikinci grup için W530X74 şeklinde elde edilm iştir ve bu kesitlerin kullanımıyla 
oluşan sistemin ağırlığı 5344.6 olarak hesaplanmıştır. Maksimum deplasman 7 numaralı birleşim
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• ••ıklasında ve 15.5 mm şeklinde ölçülmüştür. Moment sınırlayıcısı için maksimum dayanım oranı 
ıı 111 olup bu değer 1 numaralı elemanda görülmüştür. Bu değerler göstermiştir ki iterasyonlar bir 
n ıik ln r  daha sürdürülürse daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Bu doğrultuda iterasyonlar 2100 e kadar 
■ lııvıım  ettirilmiş ve sonuçlar Tablo 2 deki gibi kaydedilmiştir. Bu kez kesitler 1 ve 2 no’lu gruplar
", m sırasıyla W760X134 ve W360X79 olarak belirlenmiştir. Ağırlık bu kez 5305.7 olmuştur ki bu da
• İnlin iyi bir tasarım elde edildiğini gösterir. Bu tasarımda kaydedilen yerdeğiştirmeler 7 ve 8 no’lu 
ı 'iıİnçim noktaları için sırasıyla 18.8 ve 7 mm olarak kaydedilmiştir. Maksimum dayanım 
sınırlayıcısı 1 nolu grup elemanlarında görülmüş olup bu değer 0.97 şeklinde hesaplanmıştır. Bu
• ınuçlar neticesinde dayanım sınırlayıcılarının bu boyutlandırma problemi için daha baskın olduğu 

1 misina varılır. Daha sonra problem tekrar 10000 adım için çözülmüş ve aynı sonuçların elde 
"•lılıllği görülmüştür. Şekil 2 de minimum ağırlık- zaman grafiği verilmiştir.

İli K iAIM, tKUAL, ÇAKBAŞ, SAKA

100 kN 100 kK

Şekil 1. 14-elemanlı ızgara sistem

Iterasyon sayısı

Şekil 2. 14-elemanlı ızgara sistem için minimum ağırlık zaman grafiği
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Tablo 2. 14-elemanlı ızgara sistem için optimum boyutlandırma

DOĞAN, ERDAL, ÇARBAŞ, SAKA

Maks. Min.
W-Kesitler dayanım a arlık

(mm) oranı (ks>

Gıup 1 Grup 2

\V760X134 W360X79 18.8 0.97 5305.7

40- elemanlı ızgara sistemi

ikinci örnek olarak şekil 3 de görülen 40 elemanlı basit ızgara sistem ele alınmıştır. Sistemi 
oluşturan çelik yapı elemanları dört grup altında toplanmıştır. Dış ve iç boyuna kirişler birinci ve 
ikinci grup elemanları olarak düşünülürken, dış ve iç enine kirişler üçüncü ve dördüncü grup olarak 
hesaba katılmışlardır. Şekil 3 da gruplandırmalar ve yüklemeler gösterilmiştir. 6, 7, 10 ve 11 nolu 
birleşim noktalarındaki düşey deplasmanlar 25mm ile sınırlandırılmıştır. 40- elemanlı ızgara sistem 
parçacık küme, harmoni arama ve genetik algoritma yöntemleriyle ayrı ayrı çözülmüştür. Başlangu, 
populasyonları ve maksimum iterasyon sayıları bütün yöntemler için eşit tutulmuştur. Bu üç yöntem 
için elde edilen optimum sonuçlar Tablo 3 de gösterilmiştir. Parçacık- küme yöntemi parametreleri 
için en uygun parametrelerin bulunması nedeniyle yapılan hassasiyet analizinin sonuçları Tablo 1 
de verilmişti. Tablodan NPT, c1, c2 w, Vmaxve At için alınan 10, 1, 1, 0.08, 2 ve 1 sözkonusu 
sistem için minimum ağırlığı vermiştir.

Şekil 3. 40-elemanlı ızgara sistem

Analizler sonucunda parçacık- küme yöntemi bu örnekte 1 no’lu grup için W410X46.1, 2 no’lu grııc 
için W460X52 no’lu grup için W200X15 ve son olarak 4 no’lu grup için W1000X22 kesitlerini 
optimum kesitler olarak belirlemiştir. Bu kesitlerin kullanımıyla oluşan sistemin ağırlığı ise 71987 
kg dır. Maksimum deplasman değeri 23.2 mm olarak ölçülürken dayanım oranının 0.99 olduğu 
belirlenmiştir. Bu da dayanım sınırlayıcılarının tasarımda dominant olduğu anlamına gelir.

Aynı soru harmoni arama yöntemi ile de çözülmüş ve aynı sonuçlar elde edilmiştir. Fakat çözüm 
için genetik algoritma yöntemi kullanıldığında %12.4 daha ağır bir optimum tasarım elde edildiği 
görülmüştür. Minimum ağırlık- zaman grafiği şekil 4 de verilmiştir. Bu grafikten de anlaşılacağı 
üzere parçacık küme yöntemi en iyi yakınsamayı gösterir. Parçacık küme yaklaşık 5000 
iterasyondan sonra optimum sonuca erişirken harmoni arama yöntemi bu sonuca ancak 7000 
iterasyon sonunda ulaşmıştır. Genetik algoritma bu problem için en kötü değeri vermiştir.
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Iterasyon sayısı

Şekil 4. 40-elemanlı ızgara sistem için minimum ağırlık zaman grafiği

Tablo 3. 40-elemanlı ızgara sistem için optimum boyutlandırma

Metod Optimum W-Kesit
e
^max Maks.

dayanım
oranı

Minimum
ağırlık
(kg)

Grup No. (mm)

Parçacık
küme
algoritması

1
2
3
4

W410X46.1 
W460X52 
W200X15 
W1000X222

23.2 0.99 7198.2

1 W410X46.1
Harmoni 2 W460X52
arama 3 W200X15 23.2 0.99 7198.2

4 W1000X222
1 W150X13.5

Genetik 2 W610X92
Algoritma 3 W410X46.1 24.7 0.84 8087.91

4 W840X226

SONUÇLAR

un •, alışmada ızgara sistemlerin parçacık küme optimizasyonu yöntemi tabanlı optimum
İn , ■ ıil.tndırılmasını yapan bir algoritma geliştirilmiştir. Parçacık küme optimizasyonu yöntemi basit
 mı ılığa dayanmakla beraber optimizasyon problemlerinin çözümlerini bulmada oldukça etkin
ı ıı yöntemdir. Bu özelliğin doğruluğu bu çalışmada da kanıtlanmıştır. Geliştirilen optimum 
' ynllnndırma yöntemi ile ızgara sistemler için 272 adet W profilinden LRFD-AISC 

muminesindeki sınırlayıcıları sağlayan ve aynı zamanda çerçeveyi minimum ağırlıklı yapan 
ilinti kolaylıkla seçebilmiştir. 40 elemanlı ızgara sistem örneğinde parçacık sürü algoritmasının 

• >tıııııınl aramaya göre daha kısa sürede optimum sonuca eriştiği sergilenmiştir.
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SICAKLIĞIN EĞRİSEL LAM İNA CAM KİRİŞLERİN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

ün alışmada sıcaklığın birbirlerine polivinil butiral ara tabaka (PVB) ile birbirine bağlanmış iki cam 
• hailim oluşan lamina cam eğriseI kirişlerin davranışları üzerine etkisi İncelenmektedir. Sıcaklığın 

imin.ı cam eğrisel kirişin davranışına etkisini incelemek amacıyla geliştirilen matematiksel model 
ı >< 'i '/nır (1973) tarafından elde edilen sıcaklık- kayma modülü grafikleri sonuçları kullanılmıştır.

' ı|iitini kirişler yapılarındaki eğrilik nedeni ile düzlemsel yapılardan farklıdırlar. Matematiksel 
1 ııııınşıklıkları nedeni ile yapılan çalışmaların birçoğunda eğrisel kirişlerin doğrusal olmayan 
Imvimuşlarından ziyade doğrusal davranışları incelenmiştir. Oysa lamina camlar kendilerini 
i"  lııın n  malzemelerin elastisite modülleri arasındaki büyük fark ve ince yapıları mekanik olarak 

' h11mşık davranış gösterirler. Bu nedenlerle lamina camların davranışlarının çözümlenmesinde 
t ıiyıık yer değiştirmeler kuramı kullanılmalıdır.

"i nk güvenlik ve emniyet standartları nedeni ile lamina camlar gittikçe artan bir şekilde mimari, 
fûtum ılık, otomobil ve uçak endüstrisinde kullanılmaktadır. İki camı bağlayan elastomerik PVB 

1 ıl i sadece parçaları bir arada tutmakla kalmaz aynı zamanda ısı, ses yalıtımı sağlamaya, 
.eııniş inişi kazancına ve ultraviyole ışınları soğurmaya yardımcı olur.

t "Hvlııll Butiral ara tabakanın kayma modülünün sıcaklıkla gösterdiği büyük değişim nedeni ile 
»ı ıiklık lamina cam birimlerin davranışlarım etkileyen önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. 
*»(■ aklık azaldıkça artan kayma modülü sıcaklık arttıkça azalır. Polivinil butiral ara tabakanın elastik 
«♦Bİlıklnılnin büyük değişim gösterdiği geçiş sıcaklığı PVB için 49 -70 ° C arasındadır. PVB 
»iti miiiiı geçiş sıcaklığının altında sert, katı camsı davranış gösterirken geçiş sıcaklığının 
im " i l in  h iki sıcaklıklarda lastiksi davranış gösterirler. Geçiş sıcaklığının 49 -70 ° C arasında olması 
•M' - İt 'iı| lln PVB malzeme oda sıcaklığı (25° C) de kırılgan ve serttir. PVB’ yi yumuşatmak için
 ...... nlıcılar eklenerek lamina camın darbe dayanımının artmasına ve kırılmaların önlenmesine

bulunulur. Yumuşatıcıların -150° C ile -50° C arasındaki geçiş sıcaklıkları ara tabaka 
l" 'i inil bııtiralin geçiş sıcakığının azalmasına ve geçiş aralığının büyümesine sebep olur. Yukarıda
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aniat||an -  .
biridir Edenlerden dolayı geçiş sıcakhg1 lamına camın davranışını etkileyen önemli faktörlerden 
9östorm na camın davranışını etkileyen bir diğer faktör ise doğrusal olmayan davranış 

mesidir.

ilk defa u m kirişleri incelemek için matematiksel model geliştirdi ve
denevlpr > °°.P̂  , aml^M deneylerinden elde ettiği sonuçlar ile matematiksel modelden
e|de 2 aptl K,f aSUrele7 UkleH 2 fark vardı. Sünme deneylerinin sonucu olarak yumuşak 
aratabaiea Sonuç ara®ın ^u f̂1 ilp 20° C derece arasında düşmeler olurken sert aratabakanın

olduğunu gördüve PVBnln plas.şayz,,
iğ in in  miktarının önemine dikkat çekti-

Vallabhan vd (19871 davanım çarpanı için çeşitli düzgün yayıl, yük ve cam plak geometrilerini göz 
onüne au ?' 2 ı r!,miar İÇin çözümleme yaptılar. Çözümleme için Von Karman
plak kurar yakPare va ta f  a . nimayan türevsel denklemler geliştirdiler ve bu denklemleri

Ça"5malar' “ nUC“nda teZI Plak b0yu"arı 151,1

Behr vd moqc\ i ■ h kalı ve yekpare camlar üzerine Deneyler yaptılar. Deneyler
s° nUcımH 1 • ' arnına’ a ^o.rramslarının oda sıcaklıklarında yekpare camınkine yüksek

B8yk,“  ,amlna davranışınıns,nıriann. , f  taDaKal Laimlıkta, tabakalı camlar ve yekpare camlar olduğu sonucu
vard||a lp’ _toP|aaı 0İarak aynı önüne alındığında tabakalı camdaki en büyük gerilimin
yekparp Do9T , al 0lmayan.dav ipme oranının 1.5 olduğunu gösterdiler. Bilindiği gibi bu oran dns* camdaki en buyuk gerileme a a a a

al davranış göz önüne alındığında

Behr vd d 9931 denevlerine devam ettiler ve bu deneyler sonucunda lamina camlar için dayanım 
çarpan,„ '  a®ney|enn ..«rdiler. Dayanım çarpanının 1 olabileceği daha sonra Minör ve 
RC k  M o iall,n. ab,lf e9,ne Maral ı P 1985), Linden vd. (1984), Reznik ve Minör (1986) tarafından 
p pı'an deney le ri de°desteklendi. Deneylerde kullanılan lamina camlardaki aratabaka PVB'nin 
IÇerı9i azdı ve aratabaka sertti.

VaHahh., , __ _ . - ...........  lorinp dayanarak lamina camların çözümlemesi için oldukça etkin
bir maî!n Vt ; (1®93),de,giŞ? : l̂ | ! r Modelde lamina camların davranış, beş doğrusal olmayan 
tarevsPı ^ atlksel model 9e 'Ş 'r denklemler sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözüldü ve

ln5aal M“ h' " dlsli® Bölümündeki Cam A,aş,i,ma 
ab° ratuvarı’nda yapılan deneylerle doğrulandı.

Minör  _____   , ı„„ina camların çökme dayanımlarını kıyaslamak için bazı testler
yapb la r t  h y6,Pare ^  Z a  oda sıcaklığında lamina ve yekpare camların çökme 
dayan,mianl U e^t o ^ u ğ lT fa k a t sıcaklık yükseldikçe lamina camların çökme dayanımlarının 

p|9i sonucuna vardılar.

Norviiu  _________   ciriciprin çözümlemesi için mekanik bir model geliştirdiler. Modeli
d(%u!amaj( S  m S ™  u ç C . S -  -  « * » > * * * »  ^ ' a ş « l „ .

Van Duser vH m o o ı lamina cam plaklar üzerine çalışma geliştirdiler. Ara tabakayı viskoelastik 
ma|2.  vd- ”  ... cvoiıcmalarmda sonlu elamanlar yöntemi kullandılar. Yazarlar lamina

vooucuna vardkar.
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Edel (1997) lamina camların geçiş sıcaklıkları ile ilgili 3 nokta eğilme deneyleri yaptı ve sonuçları 
geliştirdiği sonlu elemanlar model sonuçları ile karşılaştırdı. Deney ve geliştirilen model model 
sonuçlarından lamina camın davranışının geçiş sıcaklığının altında yekpare camın davranışına 
iken geçiş sıcaklığının üstünde tabakalı camın davranışına yakın olduğu gözlemlenmiştir.

Bu çalışmada ise sıcaklığın lamina cam eğrisel kirişlerin davranışı üzerine etkisi incelenmiştir.

2.MATEMATİKSEL MODEL

Şekil 1’ de verilen eğrisel lamina cam kirişin eğilme davranışı üzerine matemetiksel model 
geliştirilmiştir. Matematiksel model eğrisel kirişin yerdeğiştirme ve gerilme davranışlarını incelemek 
için geliştirilmiştir. Lamina camlar çok ince olduklarından ve kalınlıklarına gore büyük 
yerdeğiştirmelere maruz kaldıklarından dolayı büyük yerdeğiştirme kuramı kullanılmıştır. Model 
cam kirişin toplam potansiyel enerjisinin en azlaması yolu ile geliştirilmiştir. Eğrisel kirişin toplam 
potansiyel enerjisini yazmak için cam kirişlerdeki eğilme ve eksenel gerinme enerjileri, ara 
tabakadaki kesme gerinmesi enerjisi ve kuvvet potansiyel enerjisi göz önüne alınır.

Şekil 1: Lamina Cam Eğrisel Kiriş 

Eğrisel lamina kirişteki toplam potansiyel enerji aşağıdaki gibi yazılır:

n = u ' m + u 1b + u 2m + u 2b + u I + n

17 = Z  j j  JrE(eim)2dV + J j-E ( 6 ' )2 dV
i= ı { v v

s+ j  j-G ( y j ) 2 dV - | qwds

Yukarıdaki denklemlerde U|n ve Uj, dıştaki eğrisel cam kiriş için sırasıyla eksenel gerinme ve 

eğilme enerjileridir; ve U \ ise içteki cam kirişin eksenel gerinme ve eğilme enerjileridir. 
Üçüncü terim ara tabakadaki kesme gerinim enerjisidir. Ara tabakanın eksenel gerinme enerjisi 
kesme gerinme enerjisine kıyasla ihmal edilebilecek kadar küçüktür ve bu sebeple sistemin toplam
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potansiyel enerjisini yazarken göz ardı edilir. Son terim ise uygulanan kuvvetten dolayı oluşan 
kuvvet potansiyel enerjisidir. Değişim ilkeleri kullanılarak eğrisel lamina cam kirişlerin davranışını 
açıklayan doğrusal olmayan üç türevsel hakim denklem ve sınır koşulları elde edilmiştir. Hakim 
denklemleri çözmek için sayısal yöntemler kullanılmıştır. Bu hakim denklemler sonlu farklar 
yöntemi kullanılarak matris denklemlerine dönüştürülmüştür. Doğrusal olmayan denklemlerin 
çözülmesinde yakınsamayı sağlayabilmek için değişken alt rahatlatma yöntemi kullanılmıştır. Figür 
2 ve Figür 3’te matematiksel modelin doğruluğunu göstermek için elde edilen sonuçlar Uzhan 
(2010) tarafından elde edilen deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

0 100 200 300 400 500

Load (N)

Şekil 2. Lamina cam eğrisel kiriş için kirişin merkezindeki gerilme-yük grafiği. (Strain gage 4)

Şekil 3. Lamina cam eğrisel kiriş için kirişin merkezindeki yerdeğiştirme-yük grafiği

Sıcaklığın lamina cam eğrisel kirişin davranışına etkisini incelemek amacıyla Hooper (1973) 
tarafından elde edilen sıcaklık- kayma modülü grafikleri sonuçlan kullanılmıştır (Tablo 1).
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G
T ( C) (MPa)

-1,1 45
4,4 25
10 8

15,6 2,5
21,1 1
26,7 0,57
32,2 0,52
37,8 0,47
43,3 0,42
48,9 0,37

Tablo 1. Sıcaklık Kayma Modülü

l.ıbakalı, yekpare ve değişik sıcaklıklardaki lamina cam eğrisel kirişlerin değişen sıcaklıklara 
karşılık gelen gerilme değerleri Şekil 4'te gösterilmiştir. Şekil 4’den görülebileceği gibi -1.1 "C hariç 
diğer sıcaklık değerleri için lamina camın davranışı yekpare ve tabakalı camın davranışı ile 
sınırlandırılmıştır. Grafikten görülebileceği gibi sıcaklık arttıkça lamina camın davranışı tabakalı 
camın davranışına yaklaşmaktadır. Lamina camın geniş bir geçiş bölgesi vardır ve orta 
noktasındaki gerilme değeri yaklaşık 13500 kPa’dır. Bu değere karşılık gelen sıcaklık değeri ise 
23-24 “C’dir.

Şekil 4 . Eğrisel kiriş için kirişin maksimum gerilme- sıcaklık grafiği

Şekil 5 ve 6 da tabakalı yekpare ve değişik sıcaklıklardaki lamina camların farklı yükler altındaki 
davranışı gösterilmiştir. 48.9°C ve 21.1"C deki lamina camın davranışı yekpare ve tabakalı camın 
davranışı ile sınırlanmışken O'C’nin altındaki sıcaklıklarda lamina camın davranışı eşlenik yekpare 
camın davranışı altındadır. Şekilden görülebileceği gibi -1.1 "C deki lamina camın davranışı eşlenik 
yekpare camın davranışına oldukça yakındır.
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Şekil 6 . Lamina cam eğrisel kiriş için kirişin maksimum gerilme- yük grafiği

Eğrisel kiriş boyunca oluşan yerdeğiştirme, üst ve alt yüzey gerilmeleri sırasıyla şekil 7 8 ve 
gösterilmiştir. Şekil 8 ve 9 dan görülebileceği gıbi - l . r c ’deki lamina camın gerilme eğrisinin 
karakteristiği dıger sıcaklıklardaki lamına camların, yekpare ve tabakalı camların oerilme eör
karakteristiklerinden farklıdır. « nme egr
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-  Ta b a ka lı

-  Lam ina 4 8 .9  ‘ C

-  L a rrin a  2 1 . 1  ° C  

■Y e k p a re

-  Eşlen ik  Y e k p a re  

• Lam ina O ° C

Şekil 7 . Lamina cam eğrisel kiriş boyunca oluşan yer değiştirmeler

Şekil 8 . Lamina cam eğrisel kiriş boyunca kirişin üst yüzeyinde oluşan gerilmeler
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Tabakalı 

Lamina 4 9 'C  

Lamina 2 1 .1  'C  

Yekpare 

Eşlenik Yekpare 

Lamina O'C

Şekil 9 . Lamina cam eğrisel kiriş boyunca kirişin alt yüzeyinde oluşan gerilmeler

SONUÇ

Bu çalışmada eğrisel lamina cam kirişlerin doğrusal olmayan davranışlarını modellemek için daha 
önce geliştirilmiş ve deneylerle doğrulanmış olan matematiksel model kullanılarak sıcaklığın eğrisel 
lamina cam kirişin davranışı üzerine etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda PVB 
aratabakanın özellikleri ve dolayısıyla sıcaklığın lamina camın davranışını etkileyen faktörlerden 
olduğu sonucuna varılmıştır.
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ELASTOPLASTİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜM ÜNDE SINIR ELEMAN - SONLU 
ELEMAN YÖNTEMLERİNİN GİRİŞİM Lİ KULLANIMI

Moutaz Elgammi* Besim BaranoğlıV
Atılım Üniversitesi, Ankara Atılım Üniversitesi, Ankara

ÖZET
İki boyutlu elastoplastikproblemlerin çözümü için sınır eleman-sonlu eleman yöntemlerini girişimli olarak 
kullanan tekrarlamak bir algoritma geliştirilmiştir. Elastoplastik çözüm bölgesinin elastik kısmı sınır eleman 
yöntemi ile, plastik bölge ise sonlu eleman yöntemi ile çözülecek şekilde çözüm bölgesi iki ayrı kısma 
ayrılmaktadır. Çözüm, kesit bölgesinde eş değerli sonuç elde edene kadar sınır eleman ve sonlu eleman 
bölgelerinde tekrarlamak hesaplamalar yaparak elde edilmektedir. Yapılan karşılaştırmalarda çözüm 
yönteminin sınır eleman yöntemi ile elde edilen çözümlere göre hem daha iyi (ya da aynı hata boyutlarında) 
sonuçlar verdiğini hem de çözüm süresinin daha kısa olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sonlu Eleman, Sınır Eleman, Elastoplastik analiz

GİRİŞ
Sonlu Eleman Yöntemi (SEY) ve Sınır Eleman Yöntemi (SıEY) birçok mühendislik ve uygulamalı mekanik 
problemlerinin çözümü için sıkça başvurulan iki güçlü sayısal yöntemdir. SıEY çözüm bölgesinin sadece 
sınırını ayrıklaştırması dolayısı ile özellikle üç boyutlu karmaşık geometriye sahip çözüm bölgelerinin 
modellenmesinde önemli bir avantaj sunmaktadır. Ayrıca çözüm bölgesi içinde süreklilik ve uyumluluk 
koşulları SıEY tarafından tam olarak sağlanmaktadır - ki bu özelliği ile SıEY, sınır bölgesinin 
ayrıklaştırılması dışında bir sayısal yakınsama içermemektedir. Bu sebeplerle SıEY, özellikle doğrusal 
problemlerin (sınırlı ya da sınırsız) çözümünde sağladığı yüksek hassasiyet dolayısı ile ön plana çıkmaktadır.

Ancak SıEY, doğrusal olmayan problemlerin çözümünde tercih edilmemektedir. Bunun temel sebebi, SıEY 
çözümü için gerekli olan Asal Çözümledin pek çok doğrusal olmayan problem için elde edilememiş olması, 
bundan dolayı doğrudan uygulanamaması ve birtakım özel formülasyonlara ihtiyaç duymasıdır. Bu özel 
formülasyonlarm uygulanması durumunda ise ya SıEY'in tamamen sınırı ayrıklaştırmasına yönelik avantajı 
(bölge ayrıklaştırma yöntemi) ortadan kalkmakta, ya daha az hassas sonuçlar vermekte, ya da (özellikle ikili 
karşıtlık ve çoklu karşıtlık metodlarmda görüldüğü üzere) daha uzun çözüm süresine ihtiyaç ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca SıEYnde alınması gerekli olan integraller belirli koşullarda tekillikler içermekte ve bu 
tekil integrallerin (sayısal ya da analitik) çözümleri için özel tekniklerin uygulanması gerekmektedir.

SEY ise özellikle farklı parametrelerle değişen malzeme özelliklerine sahip yüksek derecede doğrusal 
olmayan terimler içeren problemlerin çözümü için uygun bir teknik olarak ön plana çıkmaktadır. SEY ve 
SıEY sonuçta bilgisayar tarafından çözülmek üzere bir doğrusal denklem seti ortaya çıkarmaktadır. Bu 
denklem setinin katsayı matrisi SEY sözkonusu olduğunda simetrik, bantlı ve seyrek olmaktadır. SıEYde ise 
ortaya çıkan katsayı matrisi ne simetrik, ne bantlı ne de seyrektir. Bu durumda, oluşan denklem seti daha 
fazla bilinmeyen içeriyor olsa da, SEY, SıEYnden daha yüksek çözüm hızlarına ulaşabilmektedir.

Yüksek lisans öğrencisi, İmalat Müh. Böl.
f Yrd. Doç. Dr., İmalat Müh. Böl., Metal Şekillendirme M ükemmeliyet M erkezi, bbaranoglu@atilim.edu.tr
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Ancak SEY de SıEY ile karşılaştırıldığında çeşitli dezavantajları göz önüne çıkmaktadır:

( I ) Günümüzde bilgisayar teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler, özellikle vektör hesaplarının çok daha hızlı 
yapılabileceği özel işlemcilerin geliştirilmesi, çok büyük boyuttaki denklem sistemlerinin çözümünü 
mümkün hale getirmiştir. Bu gelişmeler sonrası, belirli bir problemin çözümündeki en zaman alıcı işlem, 
insan etkileşimini gerektiren modelleme kısmında ortaya çıkmaktadır. Modelleme, gerek üç boyutlu 
karmaşık geometrilerin katı modeller halinde ifade edilmesi, hem bu geometrilerin ayrıklaştırılması ve 
■mirasında da ilgili sınır koşulların bu ayrıklaştırılmış modele yerleştirilmesi aşamalarında insan etkileşimini 
l'i ıcktirmekte, bu da modelleme zamanının çözüm zamanına oranla daha fazla olması durumunu ortaya 
çıkarmaktadır. Özellikle üç boyutlu karmaşık geometrilerdeki çözüm bölgeleri için modelleme zamanı 
MiYnde çözüm süresine oranla çok daha fazla olmaktadır. Elemanların sürekliliği ve uyumluluğu 
koşullarının sağlanabilmesi çoğu zaman modelleme süresini daha da arttıran bir etken olarak ortaya 
çıkmaktadır. Oysa SıEY, üç boyutlu bir geometride sadece yüzeyin ayrıklaştırılması ve iki boyutlu modelde 
ısı- sadece belirli bir eğrinin ayrıklaştırılması dolayısı ile modelleme süresini çok daha kısaltmaktadır

(.1) SEYnde, özellikle büyük çözüm bölgelerinde, tüm çözüm bölgesinin ayrıklaştırılması gerekliliği, çözüm 
işleminin içine çok fazla bilinmeyen katmakta, oluşan denklem sistemi çok büyümekte ve çözüm süresi çok 

uzamaktadır.

11) Tamamen sayısal bir yöntem olması dolayısı ile SEY doğrusal problemlerde (örneğin elastisite, 
n rmoelastisite, vb.) SıEY ile karşılaştırıldığında daha az hassas sonuçlar vermektedir.

GEREKSİNİM VE İLGİLİ GEÇMİŞ ARAŞTIRMALAR
İmalat alanında kullanılmakta olan pek çok metal şekillendirme işlemi, büyük elastik bölge içinde küçük 
plastik deformasyonlara sahip çözüm bölgeleri içeren problemler sunmaktadır. Bunlara örnek olarak, adımsal 
.1 killendirme (plastik deformasyon sadece şekillendirme takımının malzemeye baskı uyguladığı küçük bir 
aliiııda oluşmaktadır), haddeleme (plastik deformasyon sadece hadde merdanelerine yakın bölgede 
ulaşmaktadır) ve akıtma (ekstrüzyon) ya da tel çekme (plastik deformasyon sadece kalıp bölgesi yakınında 
"ilaya çıkmaktadır) gösterilebilir (Şekil-1). Bu problemlerin tamamında plastik bölgenin dışında çok büyük 
Itır çözüm bölgesi elastik kalmakta veya plastik deformasyon sonrası tekrar elastik hale dönmektedir.

Şekillendirm e

m alzem e kalıp

zım ba

Çubuk ekstrüzyon

Şekil-1: Çeşitli metal şekillendirme işlemleri

ı iı ııek olarak, ileri akıtma (ekstrüzyon) işlemini dikkate alırsak (Şekil-2), kalıp bölgesi öncesinde elastik 
T formasyona uğrayan malzeme, kalıp bölgesinde plastik deformasyon sonrası çıkış profilinin geometrisini 
ulnıukta, sonra tekrar elastik deformasyon oluşmaktadır. Şekil-2’den de görülebileceği gibi elastik bölgelerin 
lıoyutsal büyüklüğü, plastik bölgeye göre oldukça yüksektir. Eğer tüm model SEY ile çözülmek istenirse,
' l.ıstik bölgelerin hesaplaması için çok fazla sayıda bilinmeyen sistemin içine girecek ve hem modelleme 
«(iresi hem de çözüm süresi oldukça uzayacaktır. Bu sebeple genelde tercih edilen, büyük elastik bölgelerin
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söz konusu olduğu problemlerde bu bölgeleri kütlesel hareket eden (deforme olmayan) bölgeler kabul ederek 
daha küçük bir çözüm bölgesinde analiz yapmaktır (Şekil-3).

D efo rm a sy o n  
ön cesi g eo m etr i

M o d e llem e  ve  
çözü m  za m a n ın ı 
en aza  in d irm ek  
için
d efo r m a sy o n  
ö n c esi b ö lged e  
a y r ık la ştır m a  
y a p ılm ıy o r .

Şekil-3: Yüksek alan indirgemeli bir problemde SEY modeli 

Bu örneklerden görüldüğü üzere;

(1) SEY, elastik deformasyon bölgesinin büyük olduğu (metal şekillendirme ve benzeri) problemlerde tüm 
çözüm bölgesini ayrıklaştırma gereksinimi dolayısı ile (Şekil-4a), ve
(2) SıEY de plastik deformasyon bölgesinde, doğrusal olmayan bir problemin çözümünde etkin şekilde 
kullanılamaması dolayısı ile
tek başlarına kullanıldıklarında etkin birer çözüm yöntemi sunamamaktadırlar. Bu sebeple, iki yöntemin 
avantajlı yanlarını bir araya getirerek birleştirecek bir yöntem (bu çalışmada da olduğu gibi) belirgin 
avantajlar sunabilmektedir.

SEY ve SıEY'in bir arada (girişimli) kullanımı ile çözüm ilk olarak Zienkiewicz, Kelly ve Bettess [1] 
tarafından 1977 yılında yöntemlerin evliliği (marriage of the methods) adıyla ortaya atılmıştır. Bu çalışmadı) 
temel düşünce, çözüm bölgesinin doğrusal bölgesini Sınır Eleman (SıE) bölgesi olarak tanımlamak, benzcı 
şekilde doğrusal olmayan bölgeyi ise Sonlu Eleman (SE) bölgesi olarak ayrıklaştırmak (Şckil-4c) ve 
sonrasında özel bir formülasyon ile SıE bölgesinde elde edilen denklemleri bir süper eleman gibi SE 
bölgesinde elde edilen katsayı matrisine yerleştirmek ve SE çözümü elde etmektir.

E lastik
d eform asyounu n  
başladığı 
noktada  
ayrık laştırm a  
kesiliyor. Bu 
sayed e çözüm  
zam anı 
azaltılıyor

Ürün (p rofil)
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( a ) (b)

Şekil 4: SE (a), SıE (b) ve SE/SıE Girişimli (c) çözüm bölgelerinin tanımlanması

1 ' ılın sonra gerçekleştirilen çalışmalar iki yönde yaklaşım içermektedir [2-6]:

I I toğrudan yöntemler: Bu yöntemler SıE bölgesinin bir süper eleman gibi SE bölgesine yerleştirilmesi, 
veya tersi uygulanarak SE bölgesinin bir süper eleman olarak SıE bölgesine yerleştirilmesi şeklindeki 
\ ıkUışımları içermektedir. Çözüm tek aşamada elde edilmekle birlikte, oluşan matrislerin büyüklüğü ve 
tımlcmatiksel formülasyonun karmaşıklığı sebebi ile çok uzun çözüm süreleri söz konusu olmaktadır.

I okrarlamalı (iteratif) yöntemler: Bu yöntemler, her bir bölgenin (aradaki kesit yüzeyi üzerinde 
ıı sayılan bir sınır koşulu ile) kendi sınır koşulları kullanılarak çözülmesi ve tekrarlamalı bir şekilde 

İmadaki kesit yüzey üzerindeki karşılaştırmalı çözümler arasındaki hata istenilen düzeye inene kadar) 
çözüme ulaşılmasını içermektedir.

Mm, alışmanın amacı, gerinim hızından bağımsız elastoplastik analizin tekrarlamak bir yöntem olan 
1 iı mimini-Neumann sınır-sonlu eleman girişimli yöntemi ile çözümünü sunmaktır. Çözüm bölgesi sonlu
 m (SIİ) ve sınır eleman (SıE) alt bölgelerine ayrılmıştır. SE alt bölgesi plastik deformasyon bölgesini,
ol ılı bölgesi ise geri kalan elastik çözüm bölgesini kapsamaktadır. Çözüm, iki boyutlu analiz için 

" 'lııınktadır — üç boyutlu analiz daha ileriki bir çalışmada ele alınabilir. Plastik deformasyon bölgesini 
İçi o ıı «onlu eleman ağı baştan oluşturulmakta ve çözüm boyunca (plastik deformasyon şekil değiştirmekte 
 d I bu ağ değiştirilmemektedir.

YÖNTEM
   Ik problemlerin çözümünde SıEYnde, sınır bölgesinin ayrıklaştırılması ve oluşturulan elemanlar
ılı * unlf lanımlı integrallerin alınarak sistem matrislerinin oluşturulması sonrasında

| / / ]  W = [ G ] - W  (D

ııi inilir ılade edilebilecek bir doğrusal denklem sistemi ortaya çıkar. Burada [g ] ve [ / / ]  sırasıyla birinci ve

1  d  çözümlerin tanımlı elemanlar üzerindeki integralleri ile oluşturulmuş birer katsayı matrisini, {u }

■ | ı r sınır elemanları üzerinde tanımlı olan hesaplama noktalarında elde edilen yer değiştirme ve birim
1 i ıl ı kuvvet bileşenlerini içeren vektörleri ifade etmektedir (formülasyonun detayları için [9]). Verilen 

••"♦i I ' ıılltırı doğrultusunda ilgili kolon değişiklikleri ile (1) denklemi

I 4 W = W  (2)
»«ı Um dönüştürülerek çözülebilir.
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Plastik bölgede ayrıklaştırma sonrası uygulanacak olan sonlu eleman yöntemi, adımsal şekilde ifade her bir 
aralık için aşağıdaki doğrusal denklem sistemini ortaya çıkarır:

{f } = [ f ]{ A « } -{ A F }  (3)

Burada, {r } artık kuvveti, \K t \ teğet katılık matrisini, {Au} bahsi geçen aralıktaki yer değiştirme farkını 

ve {AF} ise yine aynı aralıktaki kuvvetteki değişimi ifade etmektedir (formülasyonun detayları için [9]). 
Yukarıda verilen (3) denklemi, adımsal bir yapı içerdiğinden, sınır koşulları adımsal olarak tanımlanmakta 
ve çözüm adımsal olarak elde edilmektedir.
Çözüm bölgesi Şekil-4c’deki gibi iki bölgeye ayrıldığında sınır bölgesi de buna göre üç bölgeye ayrılmış 
olur: (1) SıE tarafından ayrıklaştırılan sınır bölgesi, (2) SE tarafından ayrıklaştırılan sınır bölgesi ve (3) iki 
bölgenin kesişim bölgesi ya da kesit yüzeyi. Bu durumda, (1) ile verilen SıE formülasyonu

(4)

olarak ifade edilebilir. Burada B indisi SıE bölgesinde ayrıklaştırılmış sınır bölgesini ve I  indisi de kesit 
yüzeyindeki SıE aynklaştırmasmı ifade etmektedir. Benzer şekilde (3) denklemi de

[ rf

şeklinde yeniden düzenlenebilir. Burada F  indisi SE bölgesinde ayrıklaştırılmış elemanlara ait kısmı ifade 
etmektedir. Kesit yüzeyi üzerinde

u f E = u f  ve F,SE + W tfE =  0 (6)

eşitlikleri geçerlidir. Burada W  dönüşüm matrisi olarak adlandırılacaktır. SE ve SIE üst indisleri sırasıyla 
Sonlu Eleman ve Sınır Eleman kesitlerini ifade etmektedir.
Bu çalışmada, Neumann-Neumann algoritması kullanılacaktır. Buna göre, hesaplama adımlan şu şekildedir:

1. Çözüm bölgesi SE ve SıE bölgeleri olarak ayrılır, aradaki kesit yüzeyi belirlenir. SıE bölgesinde sınır 
bölgesi, SE bölgesinde ise tüm çözüm bölgesi aynklaştırılır. Kesit yüzeyi üzerindeki elemanlar 
birbirleri ile çakışacak şekilde tespit edilir ve hesaplama noktaları ortak seçilir.

2. Kesit yüzeyi üzerinde hem SE hem de SıE bölgelerine Neumann sınır koşulları verilir (Bu koşullar, SıE 
tarafı için t f  ve SE tarafı için F f  ' nin tanımlanmasıdır). İlk adım durumunda bu sınır koşullan sıfır 
olarak kabul edilir.

3. SıE bölgesindeki sınır koşullar çerçevesinde (4) denklemi çözülür (bu çözüm, kesit yüzeyinde u f E 
değerlerinin de elde edilmesini sağlar)

4. SE bölgesindeki sınır koşullar çerçevesinde (5) denklemi çözülür (bu çözüm, kesit yüzeyinde u f  
değerlerinin de elde edilmesini sağlar)

5. 3 ve 4 adımlarında kesit yüzeyinde elde edilen sonuçlann yakınsaması kontrol edilir. Bunun için, 
gelinmiş olan i+1 nci adımda:

^  r— - < e  (7)
k'f■ I /+11

kontrol edilir. Eğer yakınsama söz konusu değilse, yakınsamayı sağlamak için bir gevşeme parametresi 
kullanılarak, bir sonraki adım için sınır koşullar

ve Fff = -mff (8)
şeklinde tekrar belirlenip 2ncl adıma dönülür.

6. Yakınsama söz konusu olduğunda, sonuçlar çıktı olarak verilir.
Çalışmada, analizlerin gerçekleştirilmesi için bir MATLAB® programı yazılmıştır. Bu program, iki boyutlu 
bir çözüm bölgesi için önceden belirlenen bir SE ve SıE bölgeleri üzerinden SıE bölgesinde kuadratik 
elemanlar ve SE bölgesinde sekiz hesap noktasına sahip dörtgen elemanlar kullanarak sırasıyla elastostatik 
ve elastoplastik çözümleri gerçekleştirmektedir. Program, çözümü adımsal olarak hesaplamaktadır; buna
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«öre, toplam uygulanacak olan smır koşulları (kuvvet ve yerdeğiştirme) adımsa! olarak tanımlanır; her bir 
adımdaki artım sonucunda çözüm sonunda toplam değerlerine ulaşır.
(, alışmada analiz için gerçekleştirilen MATLAB programı kullanılarak yapılan ilk analizlerde oluşturulan 
yöntemin hesaplama hızının, tüm çözüm bölgesi SE olarak ayrıklaştırıldığında elde edilen çözüm süresinden 
daha uzun olduğu görülmüştür. Bu sebeple, hesaplama açısından verimli ve pratik bir girişimli metod elde 
etmek için bu çalışmada standart Neumann-Neumann yönteminden farklı olarak şu iyileştirmeler 
gerçekleştirilmiştir:

1. SıE bölgesi için
a. SıE bölgesinin tamamının elastik olduğu, elastik deformasyonların ise çözüm bölgesi boyutları göz 

önüne alındığında oldukça küçük olduğu

b. (1) denklemindeki [g ] ve [ / / ]  matrislerinin elemanlarının aldıkları değerlerin de tamamen 
geometriye bağlı olduğu

c. SıE bölgesindeki sınır koşulların değerlerinin değiştiği ama smır koşulu tipinin değişmediği 

göz önüne alınarak, [g ]  ve [ / / ]  matrisleri programın başında bir kere hesaplanmakta, sınır koşulları 

doğrultusunda ilgili kolon değişiklikleri yapılarak (2) denklemindeki [Â\ matrisi hesaplanarak tersi 
alınmakta, her bir adımda çözüm için hazır olarak saklanmaktadır.

Denklem (8) de görülen gevşeme parametresi, /? ,  çözüm süresince adaptif olarak değiştirilmektedir.
Bu sayede her bir adımın yakınsama hızı arttırılmaktadır [7],

A N A L İZ  v e  S O N U Ç L A R  

Yöntemi denemek için oluşturulan MATLAB programı ile çeşitli problemler çözülmüştür.
İç b asın ç  u y g u la n m ış  u zu n  k a lın  s ilin d ir

I lygulama problemlerinden birincisi iç yüzeyine bir basınç uygulanan kaim silindir olarak ele alınmıştır, 
'.dindirin yeterince uzun olduğu ve uç bölge etkilerinin sonuçlan etkilemeyeceği varsayılacaktır. Bu 
durumda, problem iki boyuta indirilebilir (Şekil-5). Problemin simetrisi göz önüne alındığında sadece dörtte 
birinin modellenmesinin yeterli olduğu görülebilir (Şekil-5). Problemde kullanılan ölçüler Şekil-5’te 
verilmiştir.
Problem, referans çözümün sağlanması için 29082 eleman ile ABAQUS kullanarak çözülmüştür. Yöntemin 
denenmesi için ise üç farklı ağ yapısı ile gerçekleştirilmektedir (Şekil-6): Birinci ağ yapısında 25 SE ve 14 
'.di, ikinci ağ yapısında 125 SE ve 54 SıE ve üçüncü ağ yapısında, ilk iki ağ yapısı ile karşılaştırmak için 350 
'.li kullanılmıştır.

100mm
H

200mm

Şekil-5: İki boyutlu model ve analiz için alınan dörttebir bölge ve smır koşulları
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Şekil-6: Analizde kullanılan ağ yapılan (a) 25SE14SıE, (b) 125SE54SıE ve (c) 350 SE 

Analizde kullanılan değerler Tablo-1’de verilmiştir.

Şekil-7a’da x-yönündeki yerdeğiştirme miktarları radyal uzaklığa bağlı olarak gösterilmektedir. Görüldüğü 
üzere her üç ağ yapısı da referans olarak alınan ABAQUS çözümüne çok yakın sonuçlar vermektedir. 
Sonuçların % olarak göreceli hata miktarları da Şekil-7b’de verilmektedir. Çözüm hassasiyeti bakımından 
ikinci ağ yapısı olan 125SE 54SıE ağ yapısı diğer iki ağ yapısına göre daha hassas çözüm vermektedir.

Şekil-8a’da çözüm süreleri gösterilmektedir. Görülebileceği üzere, en hassas sonucu veren ağ olan 125Se 
54SıE çözümü, 350 SE ağının çözümüne göre daha düşük bir zamanda çözüme ulaşabilmektedir. Yöntem 
iteratif bir yöntem olduğundan çözüm hassasiyeti (7) denklemindeki e  değerinin değişmesi ile değişecektir. 
Bu değişimin her adımdaki şekli, Şekil-8b’de gösterilmektedir. Görülebilir ki, e  değeri ile birlikte çözüm 
hassasiyeti değişmekle birlikte, adımsal olarak çözüm, çözüm hassasiyetinde büyük bir değişiklik 
yapmamaktadır. Tolerans değerinin düşürülmesi ile birlikte çözüm süresinin arttığı da vurgulanmalıdır. Elde 
edilen karşılaştırmalı çözümler ve çözüm süreleri e  =  10-12 değeri için verilmiştir.

(a) (b)
Şekil-7: Yarıçapa bağlı olarak x-yönündeki yer değiştirme ve % hata

Tablo-1: Analiz parametreleri
p 20 MPa
rı 100 mm
1*2 200 mm
E 210 GPa
V 0.3

0-0 24MPa
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ı. kıl 9'da ise B referans noktası için (Şekil-5) y-yönündeki yerdeğiştirme miktarlan, her adım için artımlı 
• I >ıı ok gösterilmiştir. Aynı şekilde yine % göreceli hata payı da verilmektedir. Görülebileceği üzere 
ı lııımasyon elastik olduğu sürece (yük faktörü 0.5’ten düşükken) hata payları birbirlerine çok yakınken, 

l'lıi .lık deformasyonun başlaması ile birlikte ikinci ağ olan 125SE 54 SıE çözümü çok daha iyi sonuçlar 
vvı inektedir.

I lininimi. Baranoglu___________________________________

(a) (b)
Şekil-8: Çözüm süreleri (a) ve toleransa bağlı % göreceli hata (b)

Şekil-9: B referans noktasındaki y-yönündeki şekil değiştirme (a) ve % göreceli hata (b)

Iksenel düzlemsel yük altında içi delik plaka

I lygulama problemlerinin İkincisi içinde dairesel bir delik olan belirli kalınlıktaki bir plakanın eksenel 
düzlemsel yük altındaki davranışının incelenmesidir (Şekil-10). Analizde kullanılan parametreler Tablo-2’de
verilmiştir.

Tablo-2: Analiz parametreleri
p 20 MPa
Ölçüler 200x200x10 mm
Delik yarıçapı 10 mm
E 210 GPa
V 0.3

0-0 450MPa

Problemin çözümü dört ayrı ağ kullanılarak çözülmüştür: (1) 25SE 27 Sıe, (2) 125 SE 47 SıE, (3) 458 SE ve
(4) 7020 SE (Şekil-11). Çözümler, literatürde bulunan [10] ve yaklaşık 65000 eleman kullanılarak yapılmış 
çözüm ile karşılaştırılmıştır.
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U------------------------------------------ı 100mmw   . )

Şekil-10: Eksenel düzlemsel yük altında içi delik plaka problemi ve problemin simetrik koşullar 
çerçevesinde dörttebir modeli ve sınır koşulları

I « " !  I * I
Şekil-11; Problemin çözümünde kullanılan dört farklı ağ yapısı

Şekil-12’de deformasyon bölgesi üzerinde alınmış üç noktadaki değiştirmenin referans değer ile 
karşılaştırılması verilmektedir: (a) 1 noktasında x-yönünde, (b) 2 noktasında y-yönünde, (e) 3 noktasında x 
yönünde. Görüldüğü üzere, (b) ağ yapısı, (d) ağ yapısı ile neredeyse eşdeğer sonuçlar vermekte, bununla 
birlikte çok daha kısa sürede çözümü elde edebilmektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada, iki boyutlu elastoplastik deformasyon problemlerinin çözümü amacı ile SE-SıE girişimli bir 
yöntem önerilmektedir. Yöntem, Neumann-Neumann iteratif algoritmasını kullanmakta ve bu algoritmaya 
iki önemli geliştirme önermektedir. Bu geliştirmeler ışığında çözüm yöntemi, alternatif olarak 
değerlendirilebilecek olan SE çözümlerine oranla daha hassas ve daha hızlı çözümler üretebilmektedir.



load factors

Şekil-12: deformasyon bölgesi üzerinde alınmış üç noktadaki değiştirmenin referans değer ile 
karşılaştırılması (a) 1 noktasında x-yönünde, (b) 2 noktasında y-yönünde, (c) 3 noktasında x-yönünde.
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TABAKALI YARIM UZAYDA GÖMÜLÜ TÜNELDE 
HARMONİK DALGALARIN YA YILIM I
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Ö ZET
B u çalışm ada, tabakalı, izo tropik ve lineer e lastik  yarım  uzayda göm ülü  da irese l b ir tünelin boyunu 
harm onik  da lgalar etkisi a ltındaki davranışı incelenmiştir. N ew ton ’ım ikinci yasasından  fa yd a la 
narak hareket denklem leri yazılm ış, hom ogen, izotrop ve lineer e lastik  o rtam lar için geçerli bünye 
bağıntıları ku llan ılarak N avier denklem leri elde edilmiştir. K üple  hareket denklem  takımı, 
H elm holtz yerdeğ iştirm e p o ta nsiye lleri ku llanılarak kutupsal koordinatlarda iki adet dalga denkle
m ine indirgenm iştir. İndirgenm iş da lga  denklem leri B essel -  trigonom etrik  fo n ksiyo n  serileri 
yard ım ıyla  analitik  o larak  çözülm üştür. Ç özüm  sonunda ortaya çıkan bilinm eyen sab itler tünel iç ve 
dış yüzeyindeki, tabakalar arasındaki ve serbest yü zeydeki s ın ır  koşulları ku llan ılarak hesap
lanmıştır.

Boşluklu elastik ortamların dinamik etkiler karşısındaki davranışı birçok araştırmacı tarafından in
celenmiştir. Boru hatlarının ve tünellerin deprem dalgalan gibi dışarıdan gelen etkiler ya da araç 
yükü ve benzeri dinamik iç yüklerin etkisi altındaki davranışı, bu gibi problemlere ömek olarak 
gösterilebilir.

Dairesel boşluk içeren yarı-sonsuz ortamın SV dalgası etkisi altındaki davranışı Lee ve Kari (1992) 
tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada yarı-sonsuz ortamın üst yüzeyinde sınır koşullarını sağlat 
mak amacıyla dalga potansiyelleri, Bessel Fonksiyonları ile ilgili olan ekleme teoremleri kııl 
lanılarak yüzeyden yeterince uzakta bir noktaya taşınmıştır. Polar koordinatlar kullanıldığında bu 
yarıçap büyüdükçe serbest yüzey de yaklaşık olarak düz kabul edilebilmektedir.

Elastik yarım-uzaydaki silindirik bir vadiden yansıyan iki boyutlu düzlem SH dalgaları Yuan ve 
Liao (1995) tarafından incelenmiştir. Problemde dalga fonksiyonları açılımı yöntemi ve Graf ekli
me teorisinin uzak bölge formu kullanılarak kapalı çözüm elde edilmiştir.

Hasheminejad and Avazmohammadi (2007) sonsuz poroelastik ortamda gömülü iki dairesel oyuğun 
harmonik düzlem dalgalar etkisi altındaki dinamik etkileşimini incelediler. Bu çalışmalarında Bini 
dinamik poroelastisite teorisi ve ekleme teoremlerini kullanarak sonsuz dalga alanları serisi açılımı 
ile problemin kapalı çözümünü elde ettiler.
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l’oroelastik ortamdaki boru hatlarının dinamik davranışı Zhou, Wang, Xu (2009) tarafından ince
lenmiştir. Poroelastik ortamdaki harmonik denklemler Biot teorisi ile türetilmiş ve bu denklemler 
I lelmholtz denklemlerine indirgenerek çözümü elde edilmiştir.

I lastik yarım-uzayda gömülü silindirik bir boşluğun boyuna dalgalar etkisi altındaki davranışı Lee, 
lodorovska ve Trifunac (2010) tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada sınır değer problemi için 
analitik bir formülasyon geliştirilmiştir. Hankel dalga fonksiyonları integral formda ifade edilerek 
kutupsal koordinatlardan kartezyen koordinatlara geçilmiş ve bu sayade serbest yüzeydeki sınır ko
şulları doğrudan sağlatılmıştır.

I tu çalışmada, tabakalı, izotropik ve lineer elastik yarım uzayda gömülü dairesel bir tünelin boyuna 
lııırmonik dalgalar etkisi altındaki davranışı incelenmiştir. Newton’un ikinci yasasından faydalana- 
ınk hareket denklemleri yazılmış, homogen, izotrop ve lineer elastik ortamlar için geçerli bünye 
bağıntıları kullanılarak Navier denklemleri elde edilmiştir. Küple hareket denklem takımı, 
I lelmholtz yerdeğiştirme potansiyelleri kullanılarak kutupsal koordinatlarda iki adet dalga denkle
mine indirgenmiştir. İndirgenmiş dalga denklemleri Bessel - trigonometrik fonksiyon serileri 
v m ılımıyla analitik olarak çözülmüştür. Çözüm sonunda ortaya çıkan bilinmeyen sabitler tünel iç ve 
ılış yüzeyindeki, tabakalar arasındaki ve serbest yüzeydeki sınır koşullan kullanılarak hesap- 
lıınmıştır.

TE M E L D EN KLEM LER VE ÇÖ ZÜM
N' m ı sonsuz ortamın üst yüzeyinde, yarı sonsuz ortama yapışık durumda h2 kalınlığında, farklı mal- 
ı'iııeden yapılmış bir tabaka bulunmaktadır. İç yarıçapı b, dış yarıçapı a olan bir tünelin merkezi, 
, ııı sonsuz ortamın yüzeyinden hl kadar uzaktadır. Tünel, tabaka ve yanm uzayın yapıldığı mal
uleler birbirinden farklı olup, tamamı homogen ve lineer elastik kabul edilmektedir. Bu durumda 
ekseni boyunca ortamın geometrisi, malzeme özellikleri ve zorlama değişmediği için problem 

ıltl/lcm şekil değiştirme hali olarak göz önüne alınabilir.

Ilı IııII bir genliğe sahip harmonik boyuna dalgalar y ekseni ile değişik açılar yapacak ve tünel mer- 
ı' mı hedef alacak şekilde gönderilmektedir.
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Problemin geometrisi nedeniyle kutupsal koordinatların kullanılması tercih edilmiştir. Yönetici 
denklemimiz olan Navier denklemi aşağıdaki gibi vektörel formda yazılabilir.

(A. + ju)VV.U + fN 2 U = p - j -  (1) 
dt

Burada U (r,9 ,t) yerdeğiştirme vektörünü, p kütle yoğunluğunu, >. ve u Lame değişmezlerini, V 
Nabla operatörünü, t’ de zamanı göstermektedir, r ve 0 kutupsal koordinatlardır.
Zorlamanın harmonik olması nedeniyle ortamında davranışı da harmonik olacaktır. Bu sayede yer
değiştirme vektörü U(r,6,t) = u(r,0)e~'"‘ olarak alınabilir. Burada u(r,9) yer değiştirme genliğidir 
Bu durumda kutupsal koordinatlarda yönetici denklem:

(A. +p)W .u+pV 2 u =-pa)2u (2)
formuna gelir. Helmholtz ayırma teoremi kullanılarak u yerdeğiştirme vektörünü <p(r, 9) skaler ve 
Tp{r,d) =ıp(r,9)e, vektörel potansiyel fonksiyonları cinsinden
r ı ı r
u = Vç?+Vx(ıpez) (3) ,
formunda yazılıp Navier denkleminde yerine yerleştirdiğimizde aşağıda görülen indirgenmiş dalga 
denklemlerini elde ederiz.

V2qj + kl(p = 0, V2yj+k2ıp=0 (4)

Çözümün tek değerli olabilmesi için ip vektör potansiyelinin diverjansı sıfır olmalıdır. İndirgenini:,, 
dalga denklemindeki kx = a>/ J p / (A + 2/u) boyuna dalga sayısı, k2 = colyjplju de enine dalga 
sayısı olarak tanımlanmaktadır.
Çarpanlara ayırma yönteminin kullanılmasıyla dalga denklemlerinin çözümü Bessel - trigonometrik 
fonksiyonlar serisi olarak elde edilir. Bu seri yakınsak olduğu için Sonlu bir N sayısında seri kesile
bilir. Işıma koşulu da kullanıldığında, çözüm serileri aşağıdaki gibi olacaktır.

Ap genlikli bir P basınç dalgasını bessel fonksiyonlarının bir seri toplamı olarak aşağıdaki gibi ifade 
edebiliriz.

$ = % Ape'"r° Jn (kalrx )ei"9' (6)
n — N
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Yer değiştirme vektörünün kutupsal koordinatlardaki bileşenleri toplam potansiyel fonksiyonlar 
ı insinden aşağıdaki gibi yazılabilir:

„  d<p 1 dtp ıı,(<p,yj,r,0) = —  + -  —  (7)
OK K Ö t 1

(8)
K d d  ÖK

Ver değiştirmeler cinsinden gerilme ifadeleri de şu şekildedir:

<l0)

du„ dur \  ,,

(11>
Potansiyellere bağlı olarak gerilme ifadeleri aşağıdaki gibi gösterilebilir:

” V ’ d r\dr r d d j  r { { dr r d 0 ) d 0 \ r 00 d r ) )

*)♦*(£-£)) <“>

SIN IR  KO ŞULLARI

I iinel iç ve dış yüzeyindeki sınır koşulları, kullanılan Bessel fonksiyon serileri ile doğrudan sağ- 
lıılılabilir.

+1)J3g’ rı =b,0i ,X},fi3) = O (15)
'„A<K +<p3g’V} +Vıg,r, -b ,0 i,Ai ,/ı3) = O (16)

( t i  +<thg W ı +ıp*,rx-b ,0x,/ij,//3) = orr(<f>‘ + #’ +<p;,ıp ‘ + ı/j;,rı-b ,0v \ , i f )  (17)
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Yanm-uzay malzemesi 
d )  Tabaka malzemesi 
□  Tünel malzemesi

Şekil 2: Potansiyeller ve koordinat takımları

T r M c  +  < K  M i  +  V's® .  r \  =  b, e x ,  A j ,  U y )  =  r r S (< p ' +  t f  +  t f  ,  T] =  b, 6 1 , ,  \ ,  j O , )  ( 1 8 )

K f â  + V *> r\ =b,0ı) = ur(<p‘ + t f  + t f ,y j ts +y ,V , = M , )  (19)

ue(4>ic+<hg,V'3C+V'3*-rı-1>A) = UM ‘ +<K,Vı +V,r,ri =b,9t) (20)
X.ı ve nı, yarım uzaya ait, X2 ve li2, tabakaya ait, A* ve p3 de tünele ait malzeme sabitleridir. Taba
kanın alt ve üst yüzeyindeki sınır koşullarını sağlatmak için, gerekli potansiyeller ekleme teoremi 
yardımı ile serbest yüzeyden yeterince uzağa taşınmıştır. Taşman bu mesafe büyüdükçe tabakanın 
alt ve üst yüzeyi yaklaşık olarak düz kabul edilebilir.

O j  merkezli rı ve 0,’ye bağlı bir ifadeyi O j  merkezli rj ve Oj’nin bir fonksiyonu olarak ifade etmek 
için uzak bölge için tanımlanmış Graf ekleme teoremi kullanılabilir. Oj’nin Oj merkezli koordinat 
takımına göre merkezini (ry, 0 ; j )  ile tanımlarsak bu dönüşüm aşağıdaki şekilde olacaktır:

C A f r y *  = 2  C„_m( p f j ) J m )e""e>ei<'"~m)a‘ (21)

Ekleme teoremi ile dönüştürülen potansiyeller aşağıdaki gibi olacaktır:



N  M
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2  V "  S
n=—N  m = - M

N  M

0 \ , n  = E  4 ,»  J  H nJ \ k aXr , ) J m( k a M e i m e ^
n — N  m — M

'/'|V> -  İ 5 ,,»  2  H „ J ' \ k pxrA) J m( k ^ ) e im^ e ‘^ e'
n = - N  m**-M

0 \ , r) = 2  S  ^ - ( * « , '- 4
n— N  m — M

N  M

'/ 'ıV , -  2  5 -  S  J«-mW J m(kllA ) e m(l*l2)eK"-m)e'
n = - N  m = - M

N  M

0)ur) -  2  ^  S  J n - ^ K ı r , ) J S K 2R y m0x'2)ei(n-m)et 
n— N  m — M

N  M

'/'.■V> -  S  * 2, ,  2  J ^ k ^ J ^ k ^ R y ^ e ^
n — N  m — M

N  M

-  S 4 r ,„  2  J n - J ka 2 ^ )J m(ka2R 2)e,m(M2)e ‘(n-m)e‘
n— N  m — M

f/V„r, -  2  f  J » - S k p2r< )Jm( k fi2R 2y m e ^ e'  (22)
V  m— M

I )önüştürülmüş potansiyeller kullanıldığında tabaka alt ve üst yüzeyindeki sınır koşulları aşağıdaki 
Hibi olacaktır:

* *<< (İr) +  $  (İr) +  $  (Ir) ’ ^01 (ıc) + V/ 1 (İr) > ^4 =  ^1  ’ ^ 4  > A  > )  =

" n  (0 2  ( İr) + 0 2  (fr) ’ V ' 2 (İr )  +  10 2  ( l r ) ’ r 4 =  R \  > ^ 4  > > 7*2 )  ( ^ 3 )

1 : l ) 0  ( İr )  +  0 (İr )  + 0 t  ( Ir)’ V 'l (ır) + # ' l  ( lr)> r 4 =  1̂ > ^4> A > İh ) =
1 r l ) (0 2  (ır)  + 02  ( l r ) ' 10 2  (İr) + V, 2 (İr) ’ ^4 =  ^ 1  > &4 > ^ 2  > 0 2  )  ( ^ 4 )

K  * ^ ( l r )  + 0 \ ( ı r )  + 0  ( Ir ) ’ V 'l ( İr )  + V 'l ( Ir ) ’ ^  =  R ) >@4 )  ~  U , (0 2  ( İr )  +  0 2  ( l r ) N , 2 (Ir) + V, 2 ( IrJ ’ ^4 ~  R \ r ^ .4)  ( ^ 5 )

, l ( l ( 0  ( tr )  + 0  ( İr )  + 0  (İr) »Vb (ir) + V/1 (İr) ’ ^  =  ^1  > ^ 4  )  =  Uff (0 2  ( İr )  +  02  ( İr) M 2 (İr) +  10 2  (İr) ’ ^  =  ^ > ^ 4)  ( ^ 6 )

‘ (0 2  ( İr)  + 0 2  ( » )N > 2  ( t r ) + V >2 ( I r ) i r 4 ~  R l r & 4 r \ ’  İ h )  ( 2 7 )

1 r l l ( 0 2  ( İr )  + 0 2  ( t r ) N ) 2 ( İr) + V 2 ( l r ) < r 4 =  A ,  ^ 4 ’ ^ 2 ’ Z f r )  =  ® ( 2 8 )

SAYISAL SONUÇLAR
Yazılan her bir sınır koşulunun, tüm açı değişkenlerine göre sağlanması koşulundan 2N+1 adet 
bağıntı elde edilir. Bu şekilde çözümde kullanılan potansiyellerdeki toplam 24N+12 adet bilinme
yen katsayının hesabı için 24N+12 adet kompleks bağıntı elde edilmiş olur. Elde edilen kompleks 
denklem takımı çözülerek bilinmeyen katsayılar hesaplanabilir. Boyuna dalga açısal frekansı 
m 2000 Rad/s, tünel iç ve dış yarıçapı a=3m ve b=2.5m, oyuk merkezinin yarım-uzaya uzaklığı 
liı 8m, takaba kalınlığı h2=2m, malzeme sabitleri, yarım uzay için Eı=7.5 GPa, vı=0.25, pı=2665 
kg/m3, tünel için E3= 37 GPa, V3=0.2, p3=2100 kg/m3, tabaka için V3=0.25, p2=2665kg/m3 ve yı=0
iken, tabaka elastisite modülünün çeşitli değerleri için serbest yüzeydeki yer değiştirmelere ait gra-
lıkler aşağıda gösterilmiştir.
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ur(m)

Şekil 3: Yüzeydeki u, yer değiştirmesi

Şekil 4: Yüzeydeki u. yer değiştirmesi
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KONİK VİSKOELASTİK HELİSİN DEĞİŞİK PARAM ETRELER İÇİN SE ANALİZİ

Nihal Eratlı Faruk F. Çalımt Ümit N. Arıbaş* Mehmet H. Omurtag8
İstanbul Teknik Ü. Mustafa Kemal Ü. İstanbul Teknik Ü. İstanbul Teknik Ü.

İstanbul İskenderun İstanbul İstanbul

» ÖZET

Dik kesiti kare olan, konik viskoelastik helislerin dinamik analizi karışık sonlu elemanlar yöntemi 
kullanılarak yapılmıştır. Timoshenko çubuk varsayımının kullanıldığı çalışmada, helisel viskoelastik 
çubuklar için fonksiyonel Laplace uzayına taşınmıştır. İki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı 
kullanılarak, eleman matrisleri elde edilmiştir. Kelvin modelinin kullanıldığı çalışmada malzemn 
sabitlerinin Laplace uzayındaki karşılıkları karşıgelim ilkesi (correspondence principle) kullanılarak 
bulunmuştur. Eksen geometrisi silindirik olmayan helis geometrisi için Laplace uzayında karışık 
sonlu eleman çözümü yapılmış ve daha sonra sayısal ters Laplace dönüşüm yöntemlerinden biri 
olan modifiye Durbin kullanılarak zaman uzayına geri dönülmüştür. Geliştirilen formülasyonuıı 
doğrulaması silindirik viskoelastik konsol helis problemi için yapılmış, daha sonra da konik 
viskoelastik helisel çubuklar farklı parametreler için incelenmiştir.

1. Giriş

Helisel yaylar, mühendislik uygulamalarında önemli görevlere hizmet ederler. Makine 
mühendisliğinde titreşimi azaltmak için mekanik akşamlarda, helisel taşıyıcı sistem olarak da inşaat 
mühendisliği uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Elastik helisel yayların statik analizi [16-18,29 
31] ve serbest titreşim analizi [1,2,22] çeşitli araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Silindirik olmayan 
elastik helisel yayların serbest titreşim analizleri de [3,4,8,9,12-14,20] tarafından farklı yöntemini 
kullanılarak yapılmıştır. Malzemelerin mekanik davranışları elastik, plastik veya viskoelastik olabilir 
Elastik malzeme davranışı en basit varsayım olup, diğerleri gittikçe karmaşıklaşır. Gerçekte isu, 
bünyelerindeki iç sürtünmeden dolayı malzemelerde az ya da çok viskoelastik davranışlar gözlenir 
Dolayısıyla viskoelastik tavrı görmezden gelmek doğru olmaz [21,24,28], Doğrusal ve eğri eksenli 
viskoelastik çubukların kuazi-statik ve dinamik davranışları sonlu elemanlar ve tamamlayın 
fonksiyonlar yöntemleri kullanılarak çalışılmıştır [5-7,10,11,15],

Bu çalışmada, dik kesiti kare ve eksen geometrisi silindirik olmayan viskoelastik helisel çubukların 
dinamik analizi yapılmıştır. Elastik helisel çubuklar için [17] de Timoshenko çubuk kuramı 
kullanılarak geliştirilmiş olan fonksiyonel, viskoelastik problemler için Laplace uzayına taşınmıştıı 
iki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı kullanılarak eleman matrisleri elde edilmiştir. Kelvin modeli 
kullanılarak malzeme sabitlerinin Laplace uzayındaki kompleks karşılıkları karşıgelim ilkem 
kullanılarak bulunmuştur [7]. Laplace uzayında karışık sonlu eleman çözümü yapılmış, daha sonın
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ıiyısal ters Laplace dönüşüm yöntemlerinden biri olan Durbin [25,26] kullanılarak zaman uzayına 
ııuri dönülmüştür. Bu konuda geniş açıklama [7] de mevcuttur. Bu çalışmada geliştirilen 
Inrmülasyon için doğrulama, silindirik viskoelastik helisleri tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi ile 
İnceleyen [5,7] deki örnekler kullanılarak yapılmıştır. Konik viskoelastik helisel çubuklar için farklı
H./Rı ve sönüm oranları için sayısal çözümler elde edilmiş ve irdelenmiştir.

> Laplace uzayında alan denklemleri ve fonksiyonel

ı Mis geometrisi ile ilgili detaylı bilgi ve Timoshenko çubuk kuramını esas alan denklemler [4,17,27] 
'in yer almaktadır. Bu denklemlerin Laplace uzayına taşınması ile,

dT _ , 2_  „ q + pAz u = 0
ds

Denge denklemleri _ (1)

- t x T - m  +  p Iz 2 â  =  0
d i

dü — _
 | - t x i î - y  =  0
d i

Kinematik ilişkiler _ (2)
d ft  _
 K =  0
d i

7 - c î = o
Hünye bağıntıları _  _  (3)

k — C„.M =  0

• lı İti edilir. (1), (2) ve (3) de frekans uzayında tanımlanmış vektörel büyüklükler ü yer değiştirme, 
ıı dönme, T kuvvet, M moment vektörleri olup, açık ifadeleri ü = «]t + M„n+i7,b, ... , 

' I  M, t + M ,n  + M kb şeklindedir, p malzemenin yoğunluğu, A kesit alanı, I eylemsizlik 
nıııınent vektörüdür. Yine frekans uzayında tanımlanmış diğer vektörler, y birim kayma vektörü, 

■ birim dönme vektörü, Cr ve Cv sünme matrisleri, q ve m yayılı dış kuvvet ve moment 

"Mürleri olup, z Laplace parametresidir. Laplace uzayında tanımlanmış bu denklemler 
ı) L y - f  biçiminde operatör formda yazılıp, potansiyellik koşulu (dQ (y,y),y*) =  (dQ (y,y ‘ ),y) 
'lûlntılarak, Laplace uzayındaki fonksiyonel 

ı

■ (y )= /(Q (> 7 y > f)*y )d /7  (4)
o

i ıiılintısı kullanılarak bulunur [19,23], ifadenin açık hali, iç çarpım biçiminde yazılacak olursa,

I (y) =  —[Ü ,T J  +  [ t  x £İ,T ] -  [M  s,â ]  -  { [C kM ,M ] -  i [C yT ,T ]

- ■ j/7j4z2[n ,û ] - - j /0 z2[ l î î , f i ]  (5)

-  [q,û] -  [m ,n ]+ [(T  -  T ),û ]0 +  [(M  -  M ) ,â ]0 +  [S ,T]E +  [ f t ,M ]£ . 

ı 'fonlu eleman formülasyonu

Hillu eleman formülasyonunda, iki düğüm noktalı eğrisel eleman için 0I >6,  ve A&= (ûl - 0 )
 ..... üzere (6) ifadesindeki doğrusal şekil fonksiyonları kullanılmıştır.

yi ( 0 , - 0 ) / A0 , <j>, = ( 0 - 0 ) /  A0 (6)
m j indisleri çubuk elemanının düğüm noktalarını göstermektedir. Bir düğüm noktasındaki 

ıniıımeyenler {u,, u„, ub, O,, f i ,  Q , Tt, 7 ,  Tt , M „ Mn, Mb} olmak üzere, iki düğüm noktalı 

ulumandaki bilinmeyen sayısı 2x12 dir. Eleman matrisleri ile ilgili bilgi için [4,17] kullanılabilir.
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Şekil 2. Kelvin modeli
x ‘

Şekil 1. Konsol helis

4. Sayısal örnekler

Bu bölümde Şekil 1’deki konsol helis problemi, silindirik (R )= R 2) ve konik (R, 5tR 2) lmli| 
geometrileri için çözülmüştür. Sayısal örnekler için kullanılan ortak bilgiler şöyle özetlenebilir;

• Konsol helis viskoelastik malzemeden yapılmıştır ve malzeme sabitleri Kelvin modeli (Şekil /I 
esas alınarak karşıgelim ilkesi kullanılarak Laplace uzayında elde edilmiştir.

• Laplace uzayında elde edilen çözümlerden zaman uzayına dönmek için Modifiye DurblııiB 
sayısal ters Laplace dönüşüm yöntemi kullanılmıştır[25,26],

• Elastisite modülü E = 2 .06x10"N /m 2, Poisson oranı u = 0.3, helis yarıçapı R, = 200cm , Imliı 
yüksekliği H = 300cm, kare çubuk kesitinin alanı A = 1 2 x 1 2 cm2, tur sayısı n = 0.5, malzımtf 

yoğunluğu p  = 7850kg/m3, sönüm oranı f = 0.02, birim adım yükün şiddeti P = 106N ollıntk 
alınmıştır.

• Zaman uzayında elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde, B noktasındaki u, yol 
değiştirmesi ile A noktasındaki Tz kuvveti, My , Mz momentleri kullanılmıştır (Şekil 1).

Ö rnekl. Silindirik konsol helis problemi: Bu çalışmada geliştirilen sonlu elemm.
formülasyonunun doğrulaması [5] deki silindirik helis problemi için yapılmıştır. Problem adım tipi v* 
sinüzoidal yükleme altında çözülmüş ve yakınsama grafikleri Şekil 3 ve Şekil 4 de verilmişin 
Yakınsama grafiklerinde 20, 40 ve 60 eleman için sonuçların üst üste düştüğü gözlenmiştir. Atlım 
tipi ve sinüzoidal yüklemeler için 40 eleman kullanılarak, B noktasındaki yer değiştirme vn * 
noktasındaki kuvvet ve momentlere ait grafikler Şekil 5-12 de verilmiştir. Grafikler incelendiğimin 
viskoelastik davranış statik/kuazi-statik davranış üzerinde salınmakta ve belli bir süre soıtı» 
sönümlenmektedir. Statik/kuazi-statik davranışa ulaşma zamanı sönüm oranı ile orantılıdır, u, yol 
değiştirmesi için, Şekil 5 den t=0.24sn ve Şekil 9 dan t=0.28sn e karşı gelen değerlerin [5] doM 
sonuçlarla karşılaştırması Tablol de verilmiştir.

p  E(1 + fz )  __3u-{(1 -2u)f}z
U { i(1 -2 u )f}z  U 3 - [(1 - 2u)f]z
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' ı ıl 3. Adım tipi yükleme için yakınsama Şekil 4. Sinüzoidal yükleme için yakınsama

|ı ı ı iu Aılırn tipi yükleme için uz yer değiştirmesi Şekil 6. Adım tipi yükleme için Tz kuvveti

' n---------- [----------- 1---- T-----1--------- r
1 ,J 2

zaman (sn)

H«ll 7. Adım tipi yükleme için Mz momenti

1000000
0 • viskoelastik

• quzai-statik

Şekil 8. Adım tipi yükleme için My momenti

• ı ıl 'i Sinüzoidal yükleme için uz yer değiştirmesi Şekil 10. Sinüzoidal yükleme için Tz kuvveti
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6000000

•1000000

— ,--- | 1 , , | 1 | I
s

zaman (sn) zaman (sn)

Şekil 11. Sinüzoidal yükleme için Mz momenti Şekil 12. Sinüzoidal yükleme için My momenti

Tablo 1. uz yer değiştirmesinin

Adım tipi yükleme Sinüzoidal yükleme
kuazi-statik viskoelastik kuazi-statik viskoelastik

mevcut
çalışma [5] fark mevcut

çalışma [5] fark mevcut
çalışma [5] fark mevcut

çalışma [5] fark

20.87 20.8 %0.3 33.01 32'9 %0.3 17.69 17.6 %0.5 29.32 29.3 %0.()7

Örnek2. Konik konsol helis problemi: Şekil 1 de R, *  R2 olmak üzere, R2 /R ,=  0.5 alınanılı
adım tipi yükleme altındaki konsol helis problemi 20, 40, 60 ve 80 eleman için çözülmüş 
yakınsama grafiği Şekil 13 de verilmiştir. Farklı eleman sayısı için elde edilen sonuçların üst u-.n. 
düştüğü görülmüştür. 40 eleman kullanılarak, B noktasındaki yer değiştirme ve A noktasından 
kuvvet ve momentlere ait grafikler Şekil 14-17 de verilmiştir. Grafikler incelendiğinde, viskoelantlh 
davranış statik davranışın etrafında salındığı ve silindirik helislere göre daha çabuk sönümlendi 
gözlenmiştir.

12 

10

8
t
t?  6 

=r
4

0 — 1 1----
0.5 1.5

0 1 2 

zaman (s)

Şekil 13. A dım  tipi yüklem e için  yakınsam a

A '-
• 20 eleman 

40 eleman
• 60 eleman 
■ 80 eleman
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—  viskoelastik 
■ quazi-statik

—• viskoelastik 
—■ quazi-statik

» I T"
zaman (sn) zaman (sn)

••kıl 14. Adım tipi yükleme için uz yer değiştirmesi Şekil 15. Adım tipi yükleme için Tz kuvveti

• viskoelastik 
■ quazi-statik

5000000 

4500000 

4000000 

3500000 

a  3000000 

o 2500000 

^  2000000 

1500000 

1000000 

500000 

0 —

- - A r -i /  
V • viskoelastik 

■ quazi-statik

ijnhll 16 Adım tipi yükleme için Mz momenti Şekil 17. Adım tipi yükleme için My momenti

   Farklı R2/Rı oranlan için konik helis problemi: R2 /  Rı oranı sırası ile 0.5, 0.7 ve 0.9
•i   adım tipi yükleme altında 40 eleman için konik helis problemi çözülmüş ve yer değiştirme,

i n  vıı i  ve momentlere ait sonuçlar Şekil 18-21 de verilmiştir. Koniklikten silindirikliğe gittikçe 
' /(, oranı arttıkça) hem hareketin genliği hem de titreşim periyodunun arttığı gözlenmiştir.

z a m a n  (sn )

Şekil 18. Adım tipi yükleme için uzyer değiştirmesi
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zaman (sn)

Şekil 19. Adım tipi yükleme için Tz kuvveti

1500000 i
I
ir. '1000000
f-

z a m a n  (sn )

Şekil 20. Adım tipi yükleme için Mz momenti
7000000

z a m a n  ( s n )

Şekil 21. Adım tipi yükleme için My momenti

Örnek4. Farklı sönüm oranları iç in konik helis problemi: R2 /  R, =0.5 olmak üzere farklı 
sönüm oranları için (f=0.02, f=0.002, f=0.0002), adım tipi yükleme altında konik helis problemi 40 
eleman için çözülmüş ve yer değiştirme, kuvvet ve momentlere ait sonuçlar Şekil 22-25 d<> 
verilmiştir. Sönüm oranı arttıkça, davranış genliğinin azaldığı ve daha kısa sürede statik değem 
yaklaştığı gözlenmiştir.
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• / - 0.02

Şekil 22. Farklı sönüm oranları için uz yer değiştirmesi

Şekil 23. Farklı sönüm oranları için Tz kuvveti

2000000 * ,

zaman (sn)

Şekil 24. Farklı sönüm oranları için Mz momenti
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7000000 | . . .  f - 0. 02

zaman (sn)

Şekil 25. Farklı sönüm oranları için My momenti

5. Sonuçlar

Bu çalışmada yapılanlar ve elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa;
• Viskoelastik malzemeden yapılmış silindirik ve konik helislerin dinamik davranışları sonlu 

eleman yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
• Problem Laplace uzayında incelenmiş, zaman uzayına geçiş için Modifiye Durbin’in ters 

Laplace dönüşümü kullanılmıştır.
• Viskoelastik malzeme durumunda, Kelvin modeli kullanılmış ve malzeme sabitleri Laplace 

uzayındaki kompleks karşıtları ile yer değiştirmiştir. Formülasyonda, hem elastisite modülü 
hem de Poisson oranının kompleks karşıtları kullanılmıştır.

• Viskoelastik malzemeden yapılmış helislerin dinamik davranışının belli bir süre sonra 
sönümlendiği ve statik değere yaklaştığı görülmüştür.

• 20/40/60 eleman sayıları için çözüm yapılmış, sonuçların üst üste düştüğü görülmüştür.
• Sönüm oranı arttıkça, dinamik davranışın/hareketin genliği hızla azalmakta ve daha kısa 

sürede statik değere yaklaşmaktadır. Viskoelastik konik helislerin dinamik davranışının, 
silindirik helislere göre daha kısa sürede sönümlendiği gözlenmiştir.

• Koniklikten silindirikliğe gittikçe (R2/R1 oranı arttıkça) hem hareketin genliği hem de titreşim 
periyodu artmaktadır.

Teşekkür- Yazarlar bu araştırmayı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Programı kapsamında destekleyen TÜBİTAK’a teşekkür ederler. Proje No: 111M308
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İÇİNDEN AKIŞKAN GEÇEN RAYLEIGH TEORİSİ İLE M ODELLENM İŞ BORULARIN
LİNEER DİNAM İK ANALİZİ

Abdulkerim ERGÜT1, Begüm Y.VAROL2, B. Gültekin SFNIR3
L2'3Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye, MANİSA

ÖZET
Özellikle son yıllarda küreselleşmenin de etkisi ile verim, emniyet, sürat, maliyet gibi kriterlere b;ıqlı 
olarak taşıma yolları da sürekli gelişmektedir. Kaynak ve talep merkezlerini birbirine bağlayım 
önemli taşıma yollarından birisi de boru hatlarıdır. Bu çalışma kapsamında içinden akışkan geçim 
silindirik borunun enine serbest titreşim hareketi incelenmiştir. Boru içerisinden geçen akışkan 
davranışı Navier - Stokes denkleminden yola çıkarak sembolize edilmiştir. Borunun dinamik 
davranışı modellenirken ağırlıktan kaynaklanan deplasman göz ardı edilerek, sadece dinamik 
denge altındaki titreşimi incelenmiştir. Boru Rayleigh Teorisi kullanılarak modellenmiştir. Eltin 
edilen denklemlere ait çözümlerin malzeme yapısından ve geometriden bağımsız ve sonuçlunu 
genel olabilmesi için boyutsuzlaştırma işlemi yapılmıştır. Borunun her iki ucu da basit mesnetli, lılı 
ucu ankastre diğer ucu basit mesnetli ve her iki ucu da ankastre mesnetli olması durumuna göm ı 
farklı sınır koşulu için mod yapıları, ilk üç frekans değeri ve kritik hız değerleri elde edilmiştir.

1. GİRİŞ

Günümüzde enerji ihtiyacı ile birlikte boyut ve sayı bakımında artış gösteren boru hatları ham 
petrol, petrol ürünleri (jet yakıtı, benzin, mazot) tabii gaz, C02, sıvı içerisinde konsantre katlim 
(maden ocağı çamurları gibi) ve arıtılmış su gibi maddelerin taşınmasında etkin rol oynamaktatlıı 
Bugün var olan boru hatlarının büyük bölümü ham petrolün ve arıtılmış petrol ürünlerinin 
aktarılması için döşenmiştir. Çünkü petrol ve doğal gaz, bulunduğu yataktan tüketiciye ulaşıncayn 
kadar çok uzun bir yol izler. Kuyudan çıkarılan ham petrol ile doğal gazın önce işlenmek üzom 
rafinerilere (arıtımevle-rine), burada işlenen ürünlerin de çoğu kez yükleme limanlarına, depolanın 
tanklarına ve fabrika ya da ev gibi tüketim merkezlerine taşınması gerekir. Ham petrolü ya ıln 
benzin, mazot gibi bir petrol ürününü demiryolu, karayolu ve denizyolu üzerinden tankerler ya dit 

varillerle taşımanın maliyeti çok yüksektir. Bu nedenle, hatların döşenmesindeki yatırım giderlerinin 
fazlalığına karşın boru hattıyla taşıma en ekonomik yol sayılır.

Özellikle akışkan maddelerin taşınması amacı ile döşenmiş olan boru hatlarının tasarım vn 
projelendirilmesi çok önemlidir. Bu da mühendislikte akışkan taşıyan boru problemi olan it 
karşımıza çıkar.
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ııh.ıntürde akışkan - yapı etkileşimini esas alan bu konu üzerine yapılmış birçok çalışma 
1 ılı ılımaktadır. Akademik alanda ilk ciddi çalışma 1939 yılında yapılmıştır. Bu çalışma hareket 
i' iıklmninin doğru olarak elde edildiği ilk çalışmadır.[Poidoussis ve Li (1993)]. Daha sonraki 
. il.nılıı araştırmacılar tarafından giderek artan bir ilgi ile bu konu incelenmiştir, içinden akışkan 
ılııı.nn borunun dinamiği üzerine yapılmış çalışmaların büyük bir kısmı yine Poidoussis ve Li 
i ımlından derleme bir makalede sunulmuştur (1993). Bu makalede düşey durumdaki bir boru için 
".i tinnel haldeki lineer hareket denklemi verilmiştir. İçinden akışkan geçen borunun hareket 
'lııiıklıımi, akışkan ve boru diferansiyel elemanlarına etki eden kuvvet terimlerinin dengesiyle veya
 rjllori yazılarak elde edilir [Poidoussis ve Li (1993)]. Farklı kiriş teorilerinin, akışkan hareketini
in k.ıpsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile belirlenen diferansiyel denklemin çözümü ise
• • .un nümerik ve analitik metodlar yardımı ile yapılır. Genellikle Euler-Bernoulli Modeli kullanılarak 

, .«l'ilıtn çalışmaların aksine bu çalışma kapsamında daha gerçekçi sonuçlar elde etmek amacı ile 
" ’iylnlgh kiriş teorisi kullanılmıştır. Boru içerisinden geçen akışkan ideal, kararlı, üniform kabul 
■••lılnıok, çözümler farklı mesnet koşulları için analitik olarak yapılmıştır. Doluluk oranı ve narinlik 
■ .i nyısı olmak üzere yeni boyutsuz terimler elde edilmiş ve bu terimlerin akışkan hızı ile frekans 
" ı ıiııdaki ilişkiyi ne ölçüde etkilediği grafikler yardımı ile açıklanmıştır.

HAREKET DENKLEMLERİNİN ELDE EDİLMESİ

huyu L, kesit alanı Ap, birim uzunluk kütlesi m, elastisite modülü E, yoğunluğu pp, atalet momenti I
• m  '.ilindirik boru; kütlesi M, eksenel hızı u ve yoğunluğu pf.olan ideal bir akışkan taşımaktadır, 
ıiiıııllrlk boru üniform ve homojen malzemeden oluşmaktadır. Sistemin hareketi düzlemseldir. Bu

iHiıyiıında öncelikle kinetik ve potansiyel enerji fonksiyonları ve bu fonksiyonların Hamilton
   ıbinde uygulanması ile de hareket denklemleri elde edilmiştir. Boyutlu Lagrange terimi T-U ile
1 ulu ndllirken, Hamilton Prensibini veren bağıntı;

• I ( /  U ).d t = 0 (1)

Hindu gösterilir. T sistemin kinetik enerjisini U ise sistemin potansiyel enerjisini temsil eder. 
iIh,unu kapsamında Lagrange çarpanı Rayleigh Kiriş Teorisi kullanılarak elde edilen enerji 

1 ..i iyonlarının kullanılması ile belirlenmiştir. Burada ;

I f  dx t -  — {PpA rv ’ V '  > d x +^ \ p l \ 0- ^
'A  L ,  d x  ,  A ! P \  öf* ,  {  8t'dx

d 2v ' ( x ' , t ' )  

d x ’

V  l t ö v * (x * , f* ) 0 V (x  , t  )
dx

(2)

Hiııirtk yazılır.

I Rayleigh Kiriş Teorisi

 İmi akışkan geçen boru kiriş gibi davrandığı için farklı kiriş teorileri ile modellenebilmektedir.
1 .i ınlan en yaygın olanı kiriş problemlerinde de sıkça kullanılan Euler- Bernoulli Kiriş Teorisi’dir.
 ilme ve uzama arasındaki ilişki lineerdir. Kiriş eksenine dik olarak alınan düzlemsel kesitler
1 .fııimasyondan sonra da düzlem olarak kalır. Yani hareket düzlem içindedir. Kayma 
im ılım isinden kaynaklanan deformasyonlar ihmal edilmektedir. Titreşim esnasında kiriş en kesiti 
i",itmemektedir. Boyuna direngenlik çok yüksek olduğu için boyuna uzama ihmal edilmiştir. Euler 

liııinoulli Kiriş Teorisinin tercih edilme nedeni basit olması ve pek çok sorun için makul
 Iıondislik yaklaşımları sağlamasıdır. Ancak elde edilen doğal frekansların gerekenden fazla
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olması özellikle yüksek modlarda karşılaşılan sorunlardan bindir. Rayleigh Kiriş Teorisi (1877) ise 
kesit dönme etkisinin Euler - Bernoulli Kiriş Teorisine eklenmesiyle daha gerçekçi bir yaklaşım 
sunar. Euler - Bernoulli Kiriş Teorisinde bulunan doğal frekanslardaki artış problemi kısmen 
giderilir.

T ablo  1.1: Kiriş Teorileri

Eğilme

Momenti

Yanal

Deplasman

Dönme

Ataleti

Kayma

Deformasyonu

Euler V <

Rayleigh V < s/

Shear V V V

Timoshenko V < V V

2.2.Akışkan Yapı Etkileşimi

Rayleigh Kiriş Teorisi problemin sadece yapısal kısmını içerdiğinden akışkan taşıyan boru 
problemini karşılayamaz. Bu yüzden denklem akışkan hareketini de içerecek şekilde yeniden 
formülize edilir. Viskozitenin ihmal edildiği ideal akışkana ait düşey doğrultuda Euler harekol 
denklemi;

8P—  = p f Y - p f ay (3)

şeklinde yazılabilir. Burada y düşey doğrultuyu, pf akışkan özgül kütlesini, P basıncı, Y dlç 
kuvvetin, ay hareket halindeki akışkan ivmesinin, düşey bileşenini göstermektedir. Yapılan 
çalışmada boru boyunca iç kesitte ve özgül kütlede herhangi bir değişim meydana gelmemektedlı 
Boru yatayda olup, kot farkı oluşmadığından iç basınç farkı sıfırdır. Bu koşullar dikkate alınıp 
denklem yeniden düzenlenirse;

Afp.a„ = 0
fH f  y (4)

bağıntısına ulaşılır. Akışkan ve boru düşey yönde birlikte hareket edeceğinden sadeleştirilmiş Eultn 
denklemindeki (4) ivme terimi, boru deplasmanı (v) cinsinden yazılabilir. Buna göre;

.  .2 »"
pf Af (y +2wV +u v* ) = 0 (ft)

elde edilir. Denklem (4) Rayleigh kirişine ait hareket denklemi ile süperpoze edilerek içindim 
akışkan geçen borunun hareketini veren;

. . t 2 "  J  "

PpAp\  + [pf Af )(v +2uv  + u v ) + E I v* - p  1 v* =0 («I

bağıntısına ulaşılır.
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I IIOYUTSUZLAŞTIRMA

bağımlı ve bağımsız değişkenler olan deplasman, zaman ve konum terimleri geometri ve malzeme 
n ’iılllklerinden bağımsızlaştırılarak aşağıdaki boyutsuz parametreler elde edilmiştir. Konum ve 
dnplasman ifadesi r ile gösterilen atalet yarıçapına bölünerek, zaman ifadesi ise kirişin frekansını 
mun ifade yardımı ile boyutsuzlaştırılmıştır.

ı imoketi ifade eden boyutsuz denklemin elde edilmesi sırasında bazı terimlerin sadeleştirilmesi, 
muinlik ve doluluk oranını veren yeni boyutsuz katsayıların kullanılması ile gerçekleştirilmiştir.
Hıınlar;

. " tİ l l id e  gösterilir. Doluluk oranı, akışkan kütlesinin toplam kütleye ( borunun kütlesi ile akışkanın 
ı ulloHİnin toplamı) oranı olarak ifade edilmektedir. Burada M akışkan kütlesini, m ise borunun 
ı Dilimini tanımlar. Doluluk oranı sıfır ile bir arasında değişmekte olup; sıfır olması durumu borunun 
Imy olduğunu, bir olması durumu ise hareketin eksenel yüklü kiriş problemi olduğunu 
i" ini inektedir. Narinlik katsayısı ise, boru boyunun atalet yarıçapına oranıdır.

ı lı i" odilen boyutsuz terimler kullanılarak, Rayleigh Teorisi ile modellenmiş akışkan taşıyan 
butunun hareketini veren boyutsuz denklem;

«nMInde düzenlenebilir.

4 ANALİTİK ÇÖZÜM

ui'.ub.uzlaştırma işlemi sonrasında daha sade bir denklem elde edilmiştir. Bu denklem ise 
ii'i'lırıınan ın  konuma göre dördüncü dereceden kısmi türevlerini ve deplasmanın zamana göre 

■Mmıl dereceden kısmi türevlerini içermektedir. Denklemin lineer bir denklem olması, borunun 
Uymıılk davranışının harmonik şekilde olmasını sağlar. Hareketin harmonik olması durumunu 

' Miiıtnuıak konuma bağlı lineer adi diferansiyel denklem olan;

■■Mı. m lillr. Burada ke kompleks eşleniği göstermek için kullanılır. Bu çözümün hareket 
iHuklomlnde uygulanması ile;

(7)

r m + M (8)

I  I I  V  + 2 y f jS u v '+ v - ^ — ^ v ’  =  0 
A

O )

ı l ı t )  X(x)e'M +ke ( 10)

( 11)

l» ı ıimlcı klasik diferansiyel denklem çözüm metodolojisinin kullanabileceği bağıntıya ulaşılır. Bu
iHMİdmııln çözümü ise;
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X(x) = Ce
Şeklindedir. Bu çözümü yukarıdaki denklemde yerine yazarsak

(12)

şeklindedir. Çözüm sonucu dört adet keyfi sabit ortaya çıkar ve keyfi sabitleri çözmek için sınır 
şartları uygulanır. Bu çalışma kapsamında üç farklı sınır koşulu uygulanmıştır. Bu sınır koşullan, 
borunun her iki ucu da basit mesnetli, bir ucu ankastre diğer ucu basit mesnetli ve her iki ucu da 
ankastre mesnetli olması durumudur.

4.1. Basit -  Basit Mesnet Sınır Şartları

Burada borunun iki ucu da çökmeye karşı bağlı olduğu halde, dönme serbestliğine sahiptir. Biri 
geometrik değeri dinamik olan durum için aranan sınır şartları;

x = 0 -» v  (0,0 = 0 - » *  (0) = 0 ->C, + C2 +Ç 3 +C4 =0

şeklindedir.

4.2. Ankastre -  Basit M esnet Sınır Şartları

Borunun bir ucunun çökme ve dönmeye karşı diğer ucunun ise sadece çökmeye karşı olan 
serbestlikleri yok edilmiştir. Bu durum için sınır şartları;

x = 0 -» v  (0,0 = 0 -»  A" (0) = 0 —» C, +C 2 + C3 +C4 =0

->v'(0,O = 0-»Af'(0) = 0 - y m] c , +m2C2 +m3C3 +m4C4 =0

—» v '(0 ,0  — 0 —» X ’(0) -  0 — m^Cj + m |C 2 + m3C3 +nı4C4 =0

(13)

*  =  1—» V  (1,0 = 0—»X (1) = 0 —>cıem' +C2e‘■mı +C3e% + C4em‘ =0
(14)

den ibarettir.

4.3. Ankastre -  Ankastre Mesnet Sınır Şartları

Borunun her iki ucu da çökme ve dönmeye karşı rijittir. Bu durum için sınır şartları;

x = 0 - » v (0,0 = 0 ->  A- (0) = 0 -»C , +C 2 +C 3 +C4 =0

—» v’(0,0  = 0 —» A"(0) = 0 —»mj Cj +m2C2 +m3C3 +m4C4 =0

(15)
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««Hindedir.

■mır şartlarının uygulanması sonucunda keyfi sabitleri veren dört tane cebrik denklem elde edilir. 
İlli denklemlerin içinde bilinmeyen olarak sistemin doğal frekansı vardır. Keyfi sabitleri veren 
inııldomlerin matris formunda yazılmasıyla, üç farklı mesnetlenme durumu için elde edilen 
ı Hİnıyılar matrisleri;

lıımlI basit mesnetleme koşulu için;

I 1 1 1 ' c ;

m! ml m ]

¥ ' e"’ e"' C 3

m22em2 m \e "1 1
E

1 0 -U 1
=  0 (16)

mki'.tre- basit mesnetleme koşulu için;

1 1 1 1 ’ c ;
m. m2 mı m4 C2

MI.¥ e"2 em‘ e”4 C3
i . Mil»I| 1' mlemı ml e1"’ m]em'

=  0 (17)

mİMiıttre- ankastre mesnetleme koşulu için;

1 1 1 1 c ;

Ml| m2 m 3 w 4 C 2

«I*1 e”2 em1 em' C 3

»1, ı'"1 m 2e™2 /n3emj mi em' .C 4.

(«killidedir.

=  0 (18)

ılırdan farklı çözüm elde edebilmek için katsayılar matrisinin determinantı sıfıra eşit olmalıdır. Bu 
kınımda problem çok iyi bilinen öz değer-öz vektör problemine dönüşür. Öz değerler doğal 
■ ı ııısı, öz vektörler ise mod yapısını gösterir. Burada sonsuz tane öz değer (frekans) 

i'Uİıınmaktadır. Biz bu çalışmada öneme binaen en küçük ilk 3 frekansı bulduk. Çünkü en küçük 
k«k,»ıslarda en büyük genlikler oluşmaktadır. 3 farklı mesnetlenme koşuluna göre boyutsuz 

'  «kı^kun hızı, doluluk oranı ve narinlik değişimini gösteren grafikler elde edilmiştir. Benzer şekilde 3 
 metlenme koşulu için mod yapıları elde edilmiştir.
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X -  J

Akışkan H ızı (u)

(a)
Akışkan Hızı (u)

(b)

120 ^

*
O Mod 3

A^tOO .
<> X=200

X=300

— € > - - X=400
* X=500I  \

l  60 »  <*■ ^

40

MOd 1 ^

$ *
0 ;

V I

İ
k

4 6 8 10 12
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Şekil 1. Farklı mesnetlerime koşullarında X değişimine bağlı akışkan hızı -  frekans değerleri (n| 
Basit-basit mesnet sınır şartı, (b) ankastre-basit mesnet sınır şartı, (c) ankastre-ankastre rnesımi 
sınır şartı

Şekil 1. de görüldüğü üzere mesnetleme koşullarına göre ilk üç mod için frekans değerleri ve kellik 
hız değerleri değişmektedir. En düşük ve kritik hız değerleri akışkan taşıyan borunun her İki 
uçununda basit basit mesnet ile sabitlendiği durumda ortaya çıkmaktadır. Rijitlik arttıkça yum 
dönme serbestliği kaldırıldıkça frekans ve hız değerleri de artmaktadır. Doluluk oranının 0.2 kaimi 
edilerek sabit alındığı durumda; narinlik katsayısının frekans- hız değişimi üzerindeki etkisi yok 
denecek kadar azdır. Farklı mod yapısı söz konusu olduğunda dahi narinlik etkin paramelm 
olmamaktadır.
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Şekil 2. Basit-basit mesnetli durumda 0 değişimine göre akışkan hızı- frekans değerleri
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Şekil 3. Ankastre-basit mesnetli durumda 0 değişimine göre akışkan hızı- frekans değerleri
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Şekil 4. Ankastre-ankastre mesnetli durumda 0 değişimine göre akışkan hızı- frekans değerleri
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Doluluk oranının 0.2 ile 1.0 arasında değiştirilmesi ile elde edilen grafikler şekil 2, şekil 3 ve şekil 4 
de verilmiştir.

5. SONUÇLAR

Yapılan çalışma ile artan akışkan hızıyla birlikte elde edilen frekans değerlerinin azaldığı 
görülmektedir. Belli bir hıza ulaşıldığında ise frekans sıfıra ulaşır. Frekansın yok olduğu durumdu 
ise sistem burkulmaya maruz kalmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan hız ise kritik hız olarak 
adlandırılır. Narinlik katsayısı değişimi kritik hız değerini önemli ölçüde değiştirmemektedir. Farklı 
mesnet şartları söz konusu olduğunda dahi farklı narinlik katsayısı değerleri için elde edilen 
frekans-hız değişim eğrileri çakışmaktadır. Serbestliklerin ortadan kaldırılması ile mod değişiminin 
gerçekleştiği frekans değeri ve kritik hız değeri artmaktadır. Narinliğin aksine doluluk oranı değişimi 
elde edilen sonuçlar üzerinde oldukça etkilidir. Doluluk oranının atması ile sistemin stabiliteslnl 
kaybettiği frekans değeri ve kritik hız değeri düşmektedir. Stabilitenin kaybolduğu yani burkulmanın 
meydana geldiği noktadan sonra elde edilen frekans ve kritik hız değerleri sağlıklı somu, 
vermemektedir. Bundan sonra nonlineer dinamik analiz yöntemleri kullanılarak hesaplın 
yapılmalıdır.
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KOMPOZİT MALZEMELERE AÇILAN DAİRESEL, KARE, ÜÇGEN ve ELİPTİK  
KESİTLERİN BURKULMAYA ETKİSİNİN SONLU ELEMAN YÖNTEMİYLE

ARAŞTIRILMASI

Ahmet ERKLİĞ’ , Eyüp YETERt 
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

'  ÖZET

Bu çalışmada cam elyaf takviyeli polyester matrisinden oluşan kompozit plakalarda açılan dairesel, 
üçgen, eliptik ve kare kesitlerin burkulmaya etkisi sonlu eleman yöntemiyle araştırılmıştır. Nümerik 
analizler sırasında ANSYS sonlu eleman paket programı kullanılmıştır. Çalışmalar sırasında, 8 katman
[9]a ve 0°, 15°, 30°, 45° ve 60° olmak üzere 5 farklı fiber yönlenme açısı kullanılmıştır. Ayrıca 100, 150, 
200, 250 ve 300 mm olmak üzere 5 farklı plaka boyutu ve 0°, 15°, 30°, 45° olmak üzere 4 farklı kesil 
yerleşim açısı kullanılarak, plaka boyunun, fiber yönlenme açısının, farklı geometrik kesitlerin ve 
geometrik kesit açılarının kritik burkulma yüküne etkileri araştırılmıştır. Tüm kesit tipleri için fiber 
yönlenme açısı arttıkça kritik burkulma kuvvetinin azaldığı görülmüştür. En kritik burkulma yükü 45° fibeı 
yönlenme açısı kullanıldığı zaman ortaya çıktığı ve 45°’den sonra kritik burkulma yükünün artmaya 
başladığı görülmektedir. Fiber yönlenme açısı 0° iken eliptik kesitin avantajlı, fiber yönlenme açısı 45“ 
iken ise dairesel kesit avantajlı olduğu görülmektedir.

1. GİRİŞ

Birbirine karışmayan iki veya daha fazla malzemenin birleşimiyle oluşan malzemelere kompozit 
malzeme denir [1], Bu yeni malzemenin özelliği, kendini oluşturan malzemelerin özelliklerinden çok 
daha üstündür. Başka bir ifadeyle, kompozit malzeme farklı iki veya daha fazla malzemenin üstün 
özelliklerini kullanarak, daha üstün yeni bir malzeme oluşturmaktır. Kompozit malzemeler, yüksek 
mukavemet, düşük ağırlık, yüksek özgül mukavemet ve yüksek elastik modülü gibi özellikleriyle 
pek çok avantajlar sunarlar. Üstün teknik özelliklere sahip olan kompozit malzemeler havacılık 
sanayi (uçak, helikopter gövde ve çeşitli organları), otomotiv sanayi, denizcilik sanayi vb. gibi genly 
kullanım alanlarına sahiptir. Elektrik kablolarının döşenmesi için, mekanik sistemlere ulaşmak için, 
kapı ve pencere açmak için veya malzemenin ağırlığını azaltmak için kompozit malzemelerdi! 
dairesel, üçgen, eliptik, kare ve benzeri kesitler açılmaktadır. Bu kesitler doğal olarak kompo/ll 
malzemelerin mekanik özelliklerini etkilemektedir. Bu yüzden kompozit malzemelere açılan çeşitli 
kesitlerin, yapının mekanik özelliklerine etkisi birçok araştırmacı tarafından araştırılmış vn 
araştırılmaya devam edilmektedir.

Çeşitli yükler altında çalışan sistemler aşırı gerilim yoğunluğundan dolayı yani sisteme uygulan.ııı 
gerilimin malzemenin mukavemet değerinden fazla olmasından dolayı hasar oluşabilmektedlı 
Bazen ise sistem yükleri mukavemet değerinin çok altında olmasına rağmen ani dengu
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bozukluklarına uğrayıp, hasar oluşabilmektedir. Bu hasara neden olan yük, burkulma yükü olarak 
adlandırılmaktadır. Matematiksel bir karasızlık olarak da adlandırabileceğimiz burkulma, yüksek 
yükler altındaki bir yapı elamanının ani şekilde hasar görmesidir. Basınç yükü altında çalışan 
malzemelerin burkulma yüklerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Plakaların burkulma konusu 
lıakkındaki ilk orijinal plak diferansiyel denklemi, Lagrange ve Navier tarafından bulunmuştur. 
Bulunan orijinal plak diferansiyel denklemine, plak kenarlarından yapılan yükleme ifadelerini Saint 
Venant eklemiştir. Elastik plak yüzeyinin sekil değiştirme enerjisi üzerine Rayleigh çalışmış, Bryan 
ise enerji denklemini ilk türeten olmuştur [2], Timoshenko elastik plak yüzeyinin sekil değiştirme 
mıerjisinde ve genel plak diferansiyel denklemlerinde çift Fourier serisini kullanarak ilk kritik 
burkulma gerilme ifadesini elde etmiştir [3], Destek elemanlı plakların kritik burkulma katsayısına 
olan etkisini Cox ve Riddell tespit etmiş, bunlar hakkındaki ilk yaklaşık çözümü ise Seide 
gerçekleştirmiştir [4-5].

I ıırklı kesitler açılmış kompozit malzemelerdeki burkulma etkisi birçok araştırmacı tarafından 
ulaştırılmıştır. Avcı ve ark.[6] dairesel kesitler, Britt [7], Ghannadpour ve ark. [8], ve Kömür ve ark. 
|!i] eliptik kesitlerin burkulma yüküne etkisini araştırmışlardır. Akbulut and Sayman [10] kare kesitin 
kritik burkulma yüküne etkisini araştırmışlardır. Akbulut ve Ural [11] köşesine dairesel çentik açılan 
kompozit malzemelerde, bu çentiklerin kritik burkulma yüküne etkisini araştırmışlardır. Baltacı ve 
urk. [12] tabakalı kompozit malzemelere açılan dairesel kesitlerin kritik burkulma yüküne etkisini 
ulaştırmışlardır. Yazıcı [13] polimer matris kompozitlere açılan kare kesitlerin burkulma yüküne 
"İkisi araştırmıştır.

Hu çalışmada cam elyaf takviyeli ve polyester matrisinden oluşan kompozit plakalarda açılan 
Hlresel, üçgen, eliptik ve kare kesitlerin burkulmaya etkisi sonlu eleman yöntemiyle 
ııııştırılacaktır. Nümerik analizler sırasında ANSYS sonlu eleman paket programı kullanılacaktır, 
ı..alışmalar sırasında, 8 katman [0]8 ve 0°, 15°, 30°, 45° ve 60° olmak üzere 5 farklı fiber yönlenme 
ıçısı kullanılmıştır. Ayrıca 100, 150, 200, 250 ve 300 mm olmak üzere 5 farklı plaka boyutu ve 0°, 
Ih", 30°, 45° olmak üzere 4 farklı kesit yerleşim açısı kullanılarak, plaka boyunun, fiber yönlenme 
uı, ısının, farklı geometrik kesitlerin ve geometrik kesit açılarının kritik burkulma yüküne etkileri 
ııuştırılacaktır.

MALZEME ve YÖNTEM 

: 1 Malzeme Özellikleri

Mı'bellemeler ve analizlerde cam elyaf takviyeli polyester matrisinden oluşan kompozit tabakalar 
kullanılmıştır. Analizlerde kullanılan modeller 1.6 mm kalınlık ve 8 tabakadan [0]8 oluşmaktadır ve 
ı ıbıikalarda 0°, 15°, 30°, 45° ve 60° fiber yönlenme açıları kullanılmıştır. Cam elyaf- polyester 
l'uıııpozit malzemenin malzeme özellikleri tablo 1’de verilmiştir. [9]

lublo 1: Malzeme Özellikleri [9]

1 ı = e 2
(MPa)

g 12
(MPa)

Ul2 X, = Y, 
(MPa)

Xc = Yc 
(MPa)

S
(MPa)

V, (%)

M.610 3,220 0.206 344 359 82 76

! Burkulma Yüklerinin Teorik Hesabı

1 it l a düzlem simetrisi durumuna göre burkulma liner olmayan bir etkidir. Aşağıda düzlem gerinim 
'imıklomleri verilmektedir. [14]

i)u 1 dw  ,  dv  1 dw  ,  y xy 1 du dv  dw dw
' dx + 2 <cd x ) ’ £y =  d y  +  2 <cdy^ '' £*y =  ~2 ~  2 ^dy +  ~dx + ~dx ~dy ^

i’lnkıı için burkulma karakteristiğini hesaplayan eşitlik ortografik malzeme için aşağıda verilmiştir.
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d4w 
Jl dx4 dx2d y 2

d 4w 
d y 4

d4w  _ .. „ „
D' —  + 2D3 a„2a..7 + ° 2 -t t z  =  p O .y )  + Nx ^ - y  + 2 N „ — — +N,

d2w
dx2

d2w 
xy dx dy

d2w 
y dy2 (2 )

Yanal sapma ile düzlem yükleri arasındaki bağlantı 2 numaralı eşitlikte açık bir şekilde 
görülmektedir. Fakat gerçek analizler sırasında yanal yüklerden dolayı aşırı gerilimler meydan.ı 
gelir ve burkulma yüküne ulaşılmadan malzeme hasara uğrar. Sadece eksenel yüklerin etkisine 
baktığımız zaman eşitlik denklem 3’e dönüşür.

d4 w d4 w d4 w d2 w
(3)

Kompozit tabakanın burkulma modunu, izotropik malzemenin burkulması gibi düşünecek olursak 
ve aynı sınır koşullarını uygulayacak olursak've aşağıda verilen Navier çözümünü kullanacak 
olursak 5 numaralı eşitliği elde ederiz. [14]

OO 00

\  X  m T t X

w(x,y) = 2 , 2 ,  AmnSİIÎ~ ^ — sin
nııy

—  ü i - P i  < â )4 +  2 D> W 2 + DV  ı
Burada;
D i = D, 0 2 — D22 , D 3  — Di2  +  2 Dt.

6 numaralı denklemdeki bilgileri kullanarak aşağıdaki denklemi elde ederiz.
•» » ı  ı ı  -  T l  n

Pkr = n2\Dlt  i - ) 2 + 2  (D12 + 2 D65 ) { - )2 + D22{-)4( - ) 2 ]

(4)

(5)

(6)

(7)

Denklem 7’ye göre yine bazı bilgiler açıkça görülmektedir: Denklem homojen bir denklemdir 
Önemli olan bu denklemin en küçük değerini hesaplamaktır. Fakat m ve n’nin bu denklemin eıı 
küçük değerinde ne olacağı açık değildir. Kullanılan sınır koşuluna (1 kenarı sabitlenmiş ve diğm 
kenarı basit mesnetli ) göre n =2’dir. Fakat m rijitlik matrisinin Dn , D12, D22 ve D66 ve plakanın boy 
genişlik oranına (a/b) göre değişmekte birlikte ve verilen plakanın özelliklerine göre kolayca 
hesaplanabilmektedir.
n=1 için 7 numaralı denklem aşağıdaki denkleme dönüşür.

Pkr =  *r2[0 u  (™)2 + 2 (D12 +  2D66 ) ( 2 + D22(A )  (5)2 ( 8 )

Burada Dn, D12, D22 ve D66 Eğilme rijitlik matrisinin bileşenleridir ve 9 numaralı eşitlik kullanılanı)' 
hesaplanmaktadır.

^ ıı
Di] =  3 ^  [Ç,7]k ( K 3 -  /ık_ !3 ) , i = 1 , 2, 6; j  = 1 , 2,6; (‘»)

• M id  planı*

Şekil 1: Katmandaki tabakaların yerleşim koordinatları

XV II. U lusa l M pkan ik



I rkliö ve Yeler

h değerleri 1 numaralı şekilde verilm iştir ve  form ülleri aşağıdadır;

h h h
h =  2 ^ t k ; h 0 =  — — (ü^t yüzey) ; h t =  - - +  t ^ ü s t  yüzey); h 2 =  - - +  t2 l ... (10)

lc=l

*»j
h

, = - - + ^ t  (üst y ü z e y ) h k = - - + (al t  yüzey)-, k = 2,3, ...,n -  2,n -  1 (11)

I ler katman için ind irgenm iş rijitlik m atrisin i [Q] hesaplam ak için aşağıdaki denklem ler kullanılır. 

El v 12E2 E2
V.l =

1 — v 2lv l2
Q12 1 —  v 2 1 v 12 1 — ^21^12

Qb6 ~  C12 (12)

(13)

Dönüştürülmüş rijitlik matrisini [Q] hesaplamak için aşağıdaki denklemler kullanılır.

ÇM = Çn cos4 0 + Ç22 sin4 0 + 2(Ç12 + 2Ç66) sin2 0 cos2 0 
Ç)2 = (Çıı + Ç22 _ 4Ç66) sin2 0 cos2 0 + Ç12(cos4 0 + sin2 0)
Ç/2 = On sir|4 ö + Ç22 cos4 0 + 2(Ç„ + 2Ç66) sin2 0 cos2 0

= (Çıı - Ç12 — 2Ç66) cos3 0 sin 0 — (Ç22 — Ç12 - 2Ç66) sin3 0 cos 0
Ç/(, = (Çıı - Ç12 - 2Ç66) cos 0 sin3 0 - (Ç22 - Çj2 - 2Ç66) cos3 0 sin 0

= (Çn + Ç22 - 2Çi2 - 2Ç65) sin2 0 cos2 0 + Ç66(cos4 0 + sin4 0)
I turada ; [Q] rijitlik matrisi ve 9 katman açısıdır.

2.3 Sonlu Eleman Analizleri

liıırkulm a analizleri sonlu eleman analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Analizlerde kompozit 
plakaya açılan dairesel, üçgen, eliptik ve kare kesitlerin burkulma üzerine etkileri nümerik olarak 
incelenmiştir. Nümerik analizler sırasında ANSYS paket programı kullanılmıştır. Çalışmalar 
liras ında  kesitin büyüklüğü, açısı, kullanılan plakanın boyutu ve fiber yönlenme açısının kritik 
burkulma yüküne etkisi araştırılmıştır.

Analizler sırasında daire, kare, üçgen ve eliptik olmak üzere 4 farklı kesit kullanılmıştır (şekil2 ). 
Analizler sırasında plaka boyutları olan W (boy) ve L (uzunluk) değerleri eşit olmak üzere toplamda 
b larklı plaka boyutu kullanılmıştır. Plakaların kalınlığı 1.6 mm alınmış ve her bir katman kalınlığı
II 2 alınarak 8 katman kullanılmıştır. Analizler sırasında tüm kesit tipleri için üç farklı alan
kullanılmış, alanlar kesit çeşitlerinde sabit tutulmuştur. Üçgen kesit için kenar uzunlukları sırasıyla, 
.'(). 30, ve 40 mm alınmış ve diğer kesitlerde de üçgen kesit tipinde oluşan alanları oluşturacak 
konar veya yarıçap değeri kullanılarak eşit alanlar oluşturulmuştur. Ayrıca 0°, 15°, 30°, 45° ve 60° 
olmak üzere 5 farklı fiber yönlenme açısı ve 0°, 15°, 30°, 45° olmak üzere 4 farklı kesit yerleşim 
ııçısı kullanılmıştır. Toplam 1200 sonlu eleman analizi gerçekleştirilmiştir.

O

Şekil 2: A na liz lerde kullanılan m odeller
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Analizler sırasında SHELL91 [15] olarak adlandırılan ve ANSYS paket programında bulunun 
eleman tipi kullanılmıştır. SHELL91 eleman tipi özellikleri şekil 3’de görülmektedir.

Xjj -  E lem ent x-axis if E S Y S  is n ot suppüed. 

x  =  Elem ent x -axis if E S Y S  is suppüed.

L N  =  L ayer N um ber

N L  =  T otal N um ber o f  L ayer s

Şekil 3: SHELL91 eleman özellikleri [15]

Analizler sırasında kullanılan ağ yapısı örnekleri Şekil 4'de verilmiştir. Şekil 4’de de açıkça 
görüldüğü üzere, plakanın iki kenarı serbest bırakılmış ve diğer iki kenar ise yük uygulanan kenarın 
x yönü hariç diğer yönlerden tutulrfluştur. Her analiz için farklı ağ yapısı kullanılmış fakat toplam ılo 
ağ yapısının etkisi engellemek için, kritik burkulma yükünün eleman sayısına göre değişimimi 
bakılarak, uygun ağ yapısı elde edilmiştir. Üçgen kesit için kritik burkulma yükünün elemim 
sayısına göre değişimi şekil 5’de verilmektedir.

Serbest kenar Serbest kenar

m o

(a) (b)

Serbest kenar

l ü

(c) (d)
Şekil 4: Ağ yapısı ve sınır koşulları (a) dairesel kesit, (b) kare kesit, (c) üçgen kesit, (d) eliptik kesit
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Plaka boyu 100x100 mm ve üçgen kesit

Elem an sayısı

Şekil 5: Kritik burkulma yükünün eleman sayısına göre değişimi

ı H »NUÇLAR VE İRDELEMELER

Hu ı.ulışmada nümerik analizlerden önce, bölüm 2 .2 ’de verilen 8 numaralı formül kullanılarak, kesit 
. illim m iş 0° fiber yönlenme açısına ve 1.6 mm kalınlık ve 8 katmandan oluşan 100x100 mm 
M ni|iozlt plakanın kritik burkulma yükü hesaplanmış ve nümerik analizle de hesaplanarak 
1 lyıitılnnmıştır. Sonuçlar tablo 3’de verilmiştir. Görüldüğü üzere sonuçlar arasında iyi bir uyuşma
tını (İlinekte.

PkrTeorik (N/m m) PcrSEA
(N/m m )

ıı hin i voıılenme açısı 4 2 ,9 4 4 3 ,4 5
ı n m,ılınılmış 100x100

......kompozit tabaka

ı*»mil açılarak yapılan nümerik analizler sonucuna göre kare, üçgen, eliptik ve daire kesitlerdeki
   burkulma yükünün fiber yönlenme açısına göre değişimi şekil 6’te verilmektedir. Şekil 6’da
milim grafiklerde plaka boyu 100 mm alınmış ve şekilde görüldüğü üzere kritik burkulma yükü 

iılmi yönlenme açısı 0° iken maksimum değerde olup açı arttıkça burkulma yükü azalmaktadır, 
ı in ılımım burkulma yükü 45° yönlenme açısında görülmekte ve tüm kesit tipleri için 45°’den sonra 
»Mumya başlamaktadır. 0° yönlenme açısından 45° yönlenme açısına kadar en avantajlı kesit tipi 
* iğ İlk olurken 45° ve sonrası için en uygun kesit dairesel kesit olmaktadır.

III
«M 
I l ı  

11
V
III
aı
İti
M
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Şekil 6:100 mm plaka boyundaki kompozit levhada fiber yönlenme açısının kritik burkulma yüküne 
etkisi (a) 1 numaralı alan, (b) 2 numaralı alan, (c) 3 numaralı alan

Şekil 7’de 150, 200, 250 ve 300 mm plaka boyu için kritik burkulma yükündeki değişimler 
verilmektedir. Şekil 7'de görüldüğü üzere kritik burkulma yükü bütün plaka boylarında 45° fiber 
yönlenme açısın da minimum olmaktadır. Kritik burkulma yükü plaka boylarına göre sayısal değeri 
değişmesine rağmen genel davranış aynı olmaktadır.

18
E
E 17

z 16
:3 15
>-re 14fc
3 13
3m 12
.t;

L=150 mm, Alan=1 ve Kesit açısı 
---------------- =4»?-------------

6,5
E
-I 6

I»>-re
E 5
3

m 4,5

15 30 45 60

Fiber yönlenme açısı
(a)

L=250 mm, Alan=1 ve Kesit açısı
------- =_ûî------

kare
kesit

Üçgen
kesit

Eliptik
kesit

-dairesel
kesit

kare
kesit

-  Üçgen 
kesit

-E lip t ik
kesit

0 15 30 45

Fiber yönlenme açısı

60

L=200 mm, Alan=1 ve Kesit açısı
9,5

1 9 z
a  8,5

E
J  7,5

kare
kesit

üçgen
kesit

Eliptik
kesit

-d a ire s e l
kesit

-d a ire s e l | 
kesit

4,5

Ê
i  4
S3S
:3>
1 3,5

15 30 45 60
Fiber yönlenme açısı

(b)

L=300 mm, Alan=1 ve Kesit açısı 
=-0

kare
kesit

-  üçgen 
kesit

-  Eliptik 
kesit

0 15 30 45 60
Fiber yönlenme açısı

-d a ire se l
kesit

(C) (d)
Şekil 7: Fiber yönlenme açısının kritik burkulma yüküne etkisi Plaka boyu (a) 150 mm (b) 200 mm,

(c) 250 mm, (d) 300 mm
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Kritik burkulma yükünün plaka boyutuna göre değişimi şekil 8’de verilmektedir. Şekil 8'e göre plaka 
boyunun artmasıyla plakanın burkulma olmadan taşıyabileceği yük azalmaktadır. Bir başka 
lludeyle, plaka boyutunun artmasıyla ile birlikte kritik burkulma yükü azalmaktadır.

Alan=1, Fiber açısı ve Kesit açısı = 0°

100 150 200 250

Plaka Boyu
(a)

300

-kare kesit

-Üçgen
kesit

-E lip tik
kesit

-dairesel
kesit

Alan=2 , Fiber açısı ve Kesit açısı = 0°
40

g  30
n
I  E 20
•3 -I
3 z  10

100 150 200 250 300

Plaka Boyu
_

-kare
kesit

-Üçgen
kesit

-E lip tik
kesit

-dairesel
kesit

Alan=3, Fiber açısı ve Kesit açısı = 0°

i* on IL  ____  kesit

Kr
iti

k 
Bu

rk
ul

m
a 

Yi
 

(N
/m

m
)

I-» 
NJ 

C 
O 

O 
O 

C
t-»

-« -Ü ç g e n
kesit

^ --u  —A— Eliptik
■ kesit

)0 150 200 250 3OO_0_ dairese| 

Plaka Boyu kesit

(C)
Şekil 8: Fiber yönlenme açısı ve kesit açısı 0° iken plaka boyunun kritik burkulma yüküne etkisi

(a) 1 numaralı kesit alanı (b) 2 numaralı kesit alanı, (c) 3 numaralı kesit alanı

•<i k i l  9’de kesit yönlendirme açısının kritik burkulma yüküne etkisi görülmektedir. Şekil 7’ de 
ılürüldüğü üzere, 0° fiber yönlenme açısında eliptik kesit, 45° yönlendirme açısında ise dairesel 
kesit avantaj sağlamaktadır. Kesit yönlendirme açısının etkisine bakarken bu avantajı ve 
dezavantajı göz ardı etmemek gerekir. Bu yüzden kesit yönlenme açısının etkisine bakarken 0° ve 
i v  fiber açılarındaki değişim verilmiştir. Şekil 9(a)’da tüm kesit açılarında, açılara göre değişiklik 
i'i'.iermesine rağmen eliptik kesitin avantajlı olduğu, şekil 9(b)’de ise hemen hemen tüm kesit 

rıçılarında (30° hariç ) dairesel kesitin avantajlı olduğu görülmektedir. Farklı bir plaka boyutundaki 
11 ılık burkulma yükünün kesit açısına göre değişimini görmek amacıyla 150 mm plaka boyu için 
ekil 9(c) ve 9(d)’de kritik burkulma yükünün kesitlere göre değişimi verilmektedir. Bu iki grafikte de 

lutnzer değişim görülmektedir.

L=100 mm, Alan=1 ve Fiber açısı = 0'

kare
kesit

Üçgen
kesit

Eliptik
kesit

dairesel
^  ■--------------------------------------------- kesit

15 30 45
Kesit açısı
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(c) (d)

Şekil 9: Kesit yönlendirme açısının kritik burkulma yüküne etkisi (a) Fiber yönlenme açısı= O", 
L=100 mm (b) Fiber yönlenme açısı= 45°, L=100 mm , (c) Fiber yönlenme açısı= 0°, L=150 mm,
(d) Fiber yönlenme açısı= 45°, L=150 mm

Kritik burkulma yükünün kesit alanına göre değişimi şekil 10’da görülmektedir. Şekle göre tüm k e t ı l l  

tipleri için, kesit büyüklüğünün artmasıyla birlikte, kritik burkulma yükü azalmaktadır.

L=100 mm, Fiber yönlendirme açısı = 0° ve 
Kesit açısı = 0°

Eliptik
kesit

170 270 370 470 570 670 ~ 9- dairesel
kesit

Kesit A la n ı

L=100 mm, Fiber yönlendirme açısı =15° 
Kesit açısı = 0°

(a)

170 270 370 470 570 670
Kesit A lanı

(b)

-k a r e
kesit

-  Üçgen 
kesit

-  Eliptik 
kesit

-d a ire s e l
kesit

Şekil 10: Kesit alanının artışının kritik burkulma yüküne etkisi (a) Fiber yönlenme açısı= 0°, L=100 
mm (b) Fiber yönlenme açısı= 15°, L=100 mm

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada cam elyaf takviyeli polyester matrisinden oluşan kompozit plakalarda açılan dairesel 
üçgen, eliptik ve kare kesitlerin burkulmaya etkisi sonlu eleman yöntemiyle araştırılmıştır. Sonlu 
eleman modelini doğrulamak için yapılan kesit açılmamış kompozit plaka sonucu teorik formül ile 
kıyaslanmış ve sonuçlar arasında uyuşma olduğu görülmüştür. Analizler sırasında farklı boyutlara 
sahip plakalar (100, 150, 200, 250 ve 300 mm), farklı tip kesitler (kare, üçgen, eliptik ve dairesel), 
0°, 15°,30°, 45° ve 60° fiber yönlenme açıları ve 0°, 15°,30° ve 45° kesit açısı kullanılmıştır 
Analizler sırasında tüm kesit tipleri için üç farklı alan kullanılmış, alanlar kesit çeşitlerinde sabit 
tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
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• Fiber yönlenme açısı ve kesit açısı kritik burkulma yüküne etkisi bakımından önemli 
parametrelerdir.

• Fiber yönlenme açısı arttıkça kritik burkulma kuvveti azalmaktadır. En kritik burkulma yükü 
45° fiber yönlenme açısı kullanıldığı zaman ortaya çıkmıştır. 45°’den sonra kritik burkulma 
yükü artmaktadır. Bu yüzden tabakalı kompozitlerde plaka basınca maruz kalıyorsa, 45° 
yönlenme açısı kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

• 0° yönlenme açısından 45° yönlenme açısına kadar en avantajlı kesit tipi eliptik olurken,
45° ve sonrası için en uygun kesit dairesel kesit olmaktadır.

• Kritik burkulma yükünün kesit açısına göre değişimine göre, fiber yönlenme açısı 0° iken 
eliptik kesitin avantajlı, fiber yönlenme açısı 45° iken ise dairesel kesit avantajlı olduğu 
görülmektedir.

• Kesit büyüklüğü arttıkça kritik burkulma yükü azalmaktadır.
• Plaka boyunun artması ile kritik yükte belirgin bir düşüş olmaktadır.
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SİLİNDİRİR VİSKOELASTİC ÇUBUKLARDA ÖNGERM ENİN BURULMA  
DALGALARININ YAYILMASI ÜZERİNE ETKİSİ

Hakan EROL1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik M imarlık Fakültesi, Eskişehir

ÖZET

Bu çalışmada, sonsuz uzun luk tak i v iskoelastik s l/ind irik  b ir  çubukta, öngerilm enin  
harm on ik  buru lm a dalgalarının yayılm ası üzerine e tk is i incelenm iştir. Çubuk için 
sıkışamaz, izo trop  ve viskoelastik yapısal m odel kullanılacaktır. Çubuk, eksene/  
germ eye ve çevresel a rtık  gerilm eye  m aruzdur. Problem in d ife ransiye l denklem leri, 
s i/ind irik  koord inatlarda "Büyük s ta tik  ön deform asyonlara küçük deform asyonların  
süperpozisyonu" teo rem i ku llan ıla rak elde edilm iştir. D ispersiyon ilişk is i eksene! 
germ e, çevresel germ e ve m alzem e param etre le rin in  fonksiyonu o la rak elde edilm iştir. 
Dalga hızı ve taşıma katsayısı sayısal o la rak hesap ed ilm iş ve g ra fik le rle  incelenm iştir. 
Ayrıca elde edilen sonuçlar lite ra tü rd ek i öze! durum larla  karşı/aştırı/m ıştır.

GİRİŞ

S ilind irik  çubuklarda veya tüp le rde dalga yayılımı problem i burada sayılamayacak 
kadar çok araştırmacı tara fından incelenm iştir. Wolosewick and Raynor, b ir ucundan 
eksenel s im etrik  harm onik teğetsel kayma gerilm esine maruz yarı sonsuz viskoelastik 
s ilind irik  bir çubuğu radyal ve eksenel doğrultudaki hareketi ihmal ederek 
incelem işlerd ir [1 1 ]. Clack içi boş s ilind irik  çubuklarda burulm a dalgalarının yayılmasını 
sayısal olarak analiz e tm iş tir. Boşluk çapının dalga hızına etk is in i yine radyal ve 
eksenel doğrultudaki hareketi ihmal ederek ortaya koym uştur [1 3 ]. Şuhubi burulma 
titreş im ine  ve eksenel titreş im e  maruz öngerm eli s ilind irik  çubukları araştırm ıştır [ 1 2 ]. 
Dem iray ve Şuhubi başlangıçta buru lm uş s ilind irik lastik b ir çubukta küçük burulma 
osilasyonlarını incelem işler ve kesin çözümü elde e tm iş le rd ir. Başlangıçtaki dönmenin, 
burulm a dalgalarının yayılm a hızına etkisin i ortaya koym uşlardır [1 0 ]. Demiray 
içerisinde viskoz sıvı bulunan öngerm eli e lastik tüp lerde buru lm a dalgalarının yayılma 
hızını iç basıncın, eksenel germ enin, frekans ve kalınlığın fonksiyonu olarak sayısal 
o larak hesaplam ıştır [7 ]. Selim örgerm eli sonsuz uzunluktaki s ilind irik  bir çubukta 
burulm a dalgalarının yayılması üzerine malzemelerin sönüm lem e özellik lerin in etkisini 
incelem iştir. Faz hızını ve sönüm katsayısını B iot'un artım sal deform asyon teorisin i 
ku llanarak bu lm uştur [3 ]. Ö zturk ve Akbarov, Küçük şekil değ iştirm elere maruz 
öngerm eli kom pozit çubuklarda eksenel s im etrik  burulm a dalgalarının yayılmasını 
incelem işler, m alzem eler arasındaki sınır şartlarının ve başlangıç gerilm esin in dalga 
hızını nasıl e tk iled iğ in i göste rm iş le rd ir [ 2 ].

Burulma dalgalarının yayılması aynı zamanda m alzem elerin m ekanik özellik lerin i ve 
fiziksel durum unu be lirlem ek için de kullanılm aktadır. Jarzynski and Doane burulma 
dalgalarının yayılmasını deneysel o larak inceleyerek m alzemenin kayma modülünü 
be lirlem işlerd ir [5 ], Castaingsa and Bacon burulma dalgalarının yayılmasını ve

1 B ildiri_ID :paperO O  11, Arş. Gör. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: herol@ ogu.edu.tr
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yansımasını kullanarak borularda hasar tesp iti yapm ışlardır. Beton içerisindeki dökme 
ılntnir boruda meydana gelen korozyonun yerin in tesp it e tm iş le rd ir [4 ]. Jiao e t.a l. iki 
ıı|lt plak arasına koydukları yum uşak doku num unesinin viskoe lastik gevşeme 
modülünü burulm a dalgalarının yayılma hızını inceleyerek tesp it e tm iş le rd ir [ 1 ],

hu çalışmada sta tik  öngerm eye maruz s ilind irik  v iskoelastik b ir çubukta burulma 
balyalarının yayılması ince lenm iştir. Ancak burada ifade edilen öngerm e sadece 
f i  .önel doğrultuda değil aynı zamanda çevresel yönde de bir öngerm eyi içerm ektedir, 
bilhassa kom pozit tüp le rde eksen doğrultusunda b ir kuvve t etkisinde eksenel germ e, 
malzemelerin farklı m ekanik özelliklerinden dolayı b irb irle rine  uyguladıkları çevresel 
, nııde bir germ e meydana gelecektir. Problemi basitleştirm ek için ş im dilik  sadece dolu 
gövdeli b ir çubuğun bu etk ile re  maruz kaldığı kabul edilecektir.

yAntem

ıifiçlangıçta büyük s ta tik  şekil değ iştirm e ler etkisinde sonsuz uzunlukta, ayarıçap lı 
ı I oelastik malzemeden imal edilm iş dolu gövdeli s ilind irik  b ir çubuk incelenecektir, 
ı I II l'd e  gösterilen eksenel A germ esi ve çevresel T germ esinin etk is iy le  s ilind irik  

 ıılinatlarda çubuğun hareketi
r  = R, 9 = r e ,  z = AZ, (1)

"Hinde ta r if edileb ilir. Burada (/? ,© ,Z ), (r,Û ,z) sırasıyla şekil değiştirm eden önceki ve

■niııaki

Yüklü

Yüksüz Durum

Şekil 1: Çubuğun yüklem e durum u

(mnıdlnatları tem sil e tm ekted ir. Burada r  = W ( ; r - 0 o/2 ), AZ= A  o larak tanım lanm ıştır,

1 i'.r .ırtık gerilm eden dolayı oluşan açılma açısını gösterm ekted ir. Radyal, çevresel 
• I".önel doğru ltu lardaki asal germ eler

r* r "7
(2)2r = - ,  

r 8R e R k = l2 z
tml. ifade edilebilir. Böylece deform asyon gradyanı tansörü FlK =dxk ld X Kaşağıdaki

yıhl yn/ılab ilir;
dr YrF = diag
8R R

A ( 3 )
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Sıkışmazlık koşulu d e tF  = l  şeklinde kullanılarak şekil değiştirm eden önceki yarıçap İla 
şekil değ iştird ik ten sonraki yarıçap arasındaki ilişkiden

r  = (<l|

yazılabilir. Finger deform asyon tansörü c~J = FkKFlK ifadesi gereği

= diag — ,~ ,A 2 
n  ı

yazılır. Bu deform asyon etkisinde malzemede meydana gelen gerilm eleri ifade 
edebilm ek için b ir m alzeme modeli ve bu modele uygun b ir bünye bağıntısı kullanma!' 
gerekm ekted ir. Bu amaçla Demiray tarafından önerilen Finger deformasyon 
tansörünün invaryantların ın  fonksiyonu olan şekil değ iştirm e enerjis i fo n k s iy o n u ! 
aşağıdaki gibi tan ım lanm ıştır [9 ].

A
2a '

burada p  ve a  malzeme sabitle ri, /, finger deform asyon tansörünün birinci 
invaryantını gösterm ekte ve

/  ̂ T r c '1 = -  + -  + A2, (/)
1 FA A

olarak ifade ed ilm ekted ir. Dem iray'ın v iskoelastik m alzem eler için önerdiği bünye 
denklem i

t l = P ° S u + P c J  e x p [ a ( / , - 3 ) ]  (M)

kullanılırsa s ilind irik  koord inatlarda sıfırdan farklı Cauchy gerilm e tansörü bileşenleri

£ = p °  + a : , A  p  = p ° + k K
'VA 06 A (*J)

t l= P ° + K , p A \  K, = e x p [a ( /, - 3 ) ]

olarak elde ed ilir [ 6 ]. Bu gerilm e bileşenleri

— + - ( C - C )  = 0, ^  = 0, ^  = 0 (10)
dr r ' 80  8z

Denge denklem lerin i sağlaması gerekm ekted ir. (9 ) denklem i (10) denklem inde yerin i’ 
yazılırsa bu deform asyon etkisi a ltında oluşan s ta tik  gerilm e bileşenleri

£  -  K 2 İn—, C = P °  + A * „  C  = Pn+ p A 2K n 
a A

b k  ( f2 -  (ll)P °= p  l  k 2= - p k \  -—
" f 2a2 2 rA

şeklide elde edilebilir. Bu büyük s ta tik  gerilm e alanına küçük deplasmanları süperpozr 
edebilm ek için Eringen and Şuhubi'n in önerdiği,

artım sal P io la-K irchhoff gerilm e tansörü ku llanılab ilir [ 8].  Burada p  tüp  malzemesinin 
yoğunluğunu, f  hacim kuvve tle rin i, u, artım sal deplasm anları, artım sal Piola- 
K irchhoff gerilm e tansörü ise

Tu = tu +tuukJ (1 3 )

V \ / l l  I l l ı ı ^ n l  IX ------------- :



INUL _________________________

Mink tanım lanm ıştır. Burada Dem iray'ın önerdiği g ibi artım sal Cauchy gerilm e
taıııörü Tkl,

Tu = p S k, - 2 P 0eu + 2 \a /3cmlemnc~' + / y ^ ] e x p [ « ( / ,  - 3 ) ]  (1 4 )

»uHInde kullanılm ıştır [ 6]. Bu artım sal alanı hesaplayabilm ek için sağlanması gereken
»ııııı şartları da;

Tkınk = % ~ % / ! S  üzerinde, e(n) =  elJn n j (15)

»mI>llnde verileb ilir, t, başlangıç s ta tik  gerilm e leri, Fartım sa l gerilm eleri ve n, S 
, u iş in d e  tanım lana b irim  dış vektörü gösterm ekted ir. Denklem (5) denklem (14)'de  
ytulm; yazılırsa artım sal gerilm e bileşenleri

- - - -  — — n0f 3v  v .
trr — teo ~  Kz ~  P ’ Ke -  t$r ~  ~ P  I ~  \ +  P

T = T =  O, Tez=Tze= - P B^ + ^ Kl 
" &  dzdt '

^ ö2v 1 öv 
drdt r dt

(16)

• •mink elde edilebilir. Bulunan bu gerilm e bileşenleri denklem (13)'de  yerine yazılırsa 
»itimsal P io la-K irchhoff gerilm e tansörünün bileşenleri ise

Trr =  trr’ Tgg^tgg, F= =  /= , F„r =  tgf , 5  =  T;r =  0,

T „ , ı <17)

,• I- llnde elde ed ilm iş tir. Denklem (17) hacim kuvvetle rin in  olmadığı durum  
luşiınülerek denklem  ( 1 2 )'de yerine yazılırsa,

P° ( v öv') _ ö2v _ ö2v „  ( 1 öv 1 ö2v ö3v ö3v
r - H ?  <ı8)

+ ^ - + \ r î - ^ \ v = o  ( 2 i )

d r ) dr dz \  r  dt r  drdt dz dt dr dt

l ı l t  edilir. Burada, A=~P°+C fr=-P° + tl, (19)
Hİnırık tanım lanm ıştır. Harm onik dalga çözümü aranacağından co açısal frekansı, k  
■mimi sayısını, V ( r ) kom pleks genliği gösterm ek üzere

v (r,z ,r)  = f, ( r )e x p [( (ö Y - fe ) ]  ( 20 )

•tıılesi denklem (18 )'de  yerine yazılırsa,
d2V y{ dV f  2 y,
— r + — — + Yi dr r  dr \  r

ııll diferansiyel denklem i elde edilebilir. Burada
K x(P  + iYApco) + K 2T X ( \ - \R ( a lr ) )  2 K tk 2r ( / t t } + apco) + YApco2

r ' ~ K x( p  + iYXpcû) ’ 7 l ~~ K ^ f i  + iYApm)

Hİmak tanım lanm ıştır. Denklem (21 )'in  çözümü
V = AJh]1{y2r )  (23)

2

• I llnde verileb ilir. Burada A in tegra l sabiti ve J„(r ) n. mertebeden birinci tip  Bessel

kmk'.iyonudur. Denklem (23)'ü  denklem (16)'dak i sınır şartlarında verilen gerilm e 
ı'ilişenlerinde yerine yazarsak

Tre = A r2 2y2J ^ ( y 2r ) ( P ° - iK xpco )exv [i(co t-kz)\ (24)
2

luılıınur. Bu gerilm e bileşeni s ilind irin  serbest yüzeyinde (r= a ) sıfır olmalıdır. Bu 
.ı<-ı ilme bileşenini sıfır yapacak ifade



^ ( « r 2) = O ( 2 M
2

olarak elde ed ilir. Bu ifade aynı zamanda bize dispersiyon ilişkisin i ve rm ekted ir. Bu 
denklem in hepsi reel olan sonsuz kökü vardır. Denklem in n. kökünü yn ile gösterirsek 
denklem  ( 2 2 )'den

iT X (-Ç l2+ K t f ( A 2+ i\Q ))

K , { y x \ a - i )
elde edilir. Burada aşağıdaki boyutsuz büyük lük le r ku llan ılm ıştır

r l = — v    (28)

c \=  — , Ç = ka, co = — Ci, /.j  = c0a p v  ( 2 /)
P  a

Ç = ö - İ t olarak tan ım lanan dalga sayısının kom pleks olması durum unda Q reel
büyüklük olacağı kabul edilirse burulm a dalgalarının yayılm a hızı ve taşıma katsayısı

Q
Vn = J ->  Kn = eXP - 2;r — ( 211)

( 2-))

[ 6]'de  olduğu gibi o la rak yazılabilir. Burada <S„ve r„ denklem  (26)'dan .

Sn , r„ = —j = \ l ~ a ı +  yja t + «F-
şeklinde hesaplanabilir, a, ve a2

r/t2Q2 - Kj] (a+r v2o2) ta* j - r vn3
a'~ A:,r(/i4+v2n2) ’ °2~ ,̂r(/i4+v2Q2)

olarak tan ım lanm ıştır.

SONUÇ

Denklem (28 ), denklem  (30)'da  v = 0 alarak çözülürse tam  e lastik durum da elıln 
edilen faz hızı ve ile tim  katsayısı

^ ( A r Q 2- y 2K , ) ’
Kn =1  C "

şeklinde bu lunur ve bu lite ra tü rdek i sonuçlarla b ireb ir uyum  içeris indedir [ 6 ]. Ayı ut» 
lite ra tü rde  verilen sayısal değerle r de kullanılarak öngerm elerin  dalga yayılım ı üzeılni' 
etkisi gös te rilm iş tir. Denklem (25 )'ün  ilk iki modu için elde edilen sonuçlar Şekil 2-V<lı> 
ve rilm iş tir. Her iki moda da çevresel germ enin T = 1 olduğu durum , sadece ekselini 
germ eye m aruz s ilind irik  çubuk durum unda elde edilen g ra fik le r [ 6]'de  ve rilen in in  
b ireb ir ö rtüşm ekted ir.
Birinci mod için elde edilen sonuçlar şekil 2 ,3 'de ve rilm iş tir. Şekil 2 'de dalga yayılım  
hızının frekans ve öngerm ele r ile değişim i gös te rilm iş tir. Dalga hızı eksenel gerııı» 
çevresel germ e ve frekans ile a rtm ıştır. Şekil 3 'de ile tim  katsayısının frekans vn 
öngerm eler ile değiş im i ve rilm iş tir. İle tim  katsayısı frekansla azalmış, eksenel geııım 
ile artm ış ancak çevresel germ eden e tk ilenm em iştir.
İk inc i mod için elde edilen sonuçlar ise şekil 4 ,5 'de ve rilm iş tir. Şekil 4 'de dalga hm 
düşük frekanslarda germ e le r arttıkça hız azalmış, yüksek frekanslarda germelı ı 
arttıkça hızda artm ıştır. Şekil 5 'de ile tim  katsayısı frekansın l'd e n  küçük değerleri Içlıı 
tüm  germ e değerlerinde sıfırdır. Frekansın büyük değerlerinde germ eler arttıkça IM lııı 
katsayısı da a rtm aktad ır.

Burulma dalga hızına çevresel öngerm enin etk is i ihmal edilem eyecek boyutl«nl« 
olduğu sonuçlardan gö rü lm ekted ir.

358
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...>kil 2: Burulm a dalgalarının yayılma faz hızının frekans ve öngerm eler ile değişim i
(b irinci m od)

MI 3: Burulm a dalgalarının ile tim  katsayısının frekans ve öngerm eler ile değişim i
(b irinc i mod)
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n

Şekil 4: Burulma dalgalarının yayılma faz hızının frekans ve öngerm eler ile değişimi
(ikinci mod)

£2

Şekil 3: Burulma dalgalarının ile tim  katsayısının frekans ve öngerm eler ile değişimi
(ikinci mod)
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İNSAN KAFASININ SABİT STATİK FRONTAL YÜK ETKİSİNDEKİ DAVRANIŞININ 
3 BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Ö Z E T

Biyomekanik, biyoloji ve mühendislik bilimlerinin yaşayan canlılar üzerindeki uygulama alanı olup soıı 
yıllarda dünyada popüler hale gelen bir bilim dalı olmuştur. Biyomekaniğin günümüzde en fazla ilgi 
gören konularından birisi de insan kafasıdır. İnsan kafası, birçok biyolojik dokuyu içermektedir. 
Örneğin beyin, beyincik, zarlar, beyin omurilik sıvısı, damarlar, beyin sapı vb. Bu çalışmada, insan 
kafasını oluşturan beyin, kafatası ve deriyi kapsayan 3 boyutlu bir insan kafasının sonlu elemanlar 
yöntemiyle analizi yapılmıştır. Model oluşturulduktan sonra insan kafası ve beyninin sabit statik yük 
altındaki davranışı, kafanın frontal bölgesine, 6000 N olacak şekilde bir yük uygulanarak incelenmiş 
olup elde edilen bulgular sunulmuştur. Analiz sonucunda von Mises gerilme dağılımı her doku için ııyıı 
ayrı belirlenmiştir. Ayrıca tüm sistem için şekil değişimi değerleri de hesaplanmıştır.

Biomechanic is application o f the biology and engineering Sciences upon the living beings and has 
become a popular Science during the last years. Nowadays one of the the most attractive subjects ol 
the biomechanic is the human head. The human head contains many biological tissues such as brııın 
cerebellum, membranes, crebrospinal fluid, skull, vessels, brain stem ete. İn this study a 3D finite 
element model of a human head that contains brain, skull and the sealp has been simulated. Then tim 
behaviour of the human head and the brain is investigated under a constant statics load of 6000 N 
applied to the frontal area o f head. At the end of the analysis the distribution of the von Mises stresi. /* 
determined for the each tissue seperately. Moreover, the strain values for the whole system is also 
calculated.

1. G İR İŞ

Biyomekanik, insan dokularının özellikleri ve “mekanik streslere dokuların yanıtı ne olacaktır?” 
sorusuyla ilgilenen bilim dalıdır. Biyomekanik alanında kafa ve boyun sisteminin dinamiğinin 
incelenmesi sık rastlanan uygulamalardandır. [6], [7]. Genellikle trafik kazalarında beyin travmaları vn 
boyun omurlarında meydana gelen hasar nedeniyle ciddi sakatlanmalar ve ölümler meydana 
gelmektedir. Özellikle arkadan çarpmalarda kafanın önden arkaya doğru salınım yapması ciddi boyun 
sakatlanmalarına neden olmaktadır. Ayrıca kafanın yandan (lateral) veya önden (frontal) darbe almışı 
durumunda da ciddi beyin travmaları meydana gelmektedir. Bu çalışmada, insan kafasını oluşturan 
beyin, kafatası ve deriyi kapsayan 3 boyutlu bir insan kafasının sonlu elemanlar yöntemiyle analizi 
yapılmıştır. Model oluşturulduktan sonra insan kafası ve beyninin sabit statik yük altındaki davranışı 
incelenmiş ve elde edilen bulgular sunulmuştur.

j  Öğr. Gör., Makine Müh. Böl., uaurerşoy^gumushane.edu.tr 
: Prof. Dr., Makine Müh. Böl., sofuonlu^ktU-Şdu.tr
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bugüne kadar yapılan bir kısım araştırmalarda insan kafasının modeli oluşturulurken, insan 
ı .ıl,itasının optik veya lazer tarayıcılarla taranarak, nokta bulutu şeklinde veriler elde edilmekte, daha 
ıoııra bu veriler bir tersine mühendislik yazılımı aracılığıyla yüzey haline getirilmekte ve son olarak da 
filintasının katı modeli oluşturulmaktaydı [4], Oluşturulan kafatasının içerisindeki beyin ve diğer 
■ i' ıKıılar da yine bilgisayar programları aracılığıyla tamamen sanal olarak oluşturulmaktaydı. Ancak bu 
yöntemin gerçek verileri kabaca yansıttığı ve model oluşturulurken birçok kabulün yapıldığı da yine 
nynı çalışmalarda ifade edilmiştir. Bu yüzden bu yönteme alternatif olarak insan kafasının 3 boyutlu 
»onlu elemanlar modeli oluşturulurken, Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Manyetik Rezonans 
1 lOrüntüleme (MRG) tekniği kullanılmaya başlanmıştır [3], Bu yöntemlerin kullanılması ile optik veya 
lıı/or tarama yöntemlerine göre daha gerçekçi modeller oluşturulmasında oldukça yüksek başarılar 
ulılo edilmiştir. Bu çalışmada oluşturulan model 1989 yılında başlayan ve 1994 yılında tam olarak 
lıitlıllen “The Visible Human Project” [7-12] isimli çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak 
llııllştirilmiştir.

Ilıt çalışmada modellenen insan kafası önceki çalışmalara göre daha detaylı olarak oluşturulmuştur. 
Mnvcut araştırmaların çoğunda insan beyni bir bütün olarak tek parça şeklinde ele alınmış olup beyni 
"lıışturan beyaz ve gri madde, araknoid, dura, tentoryum, beyincik ve falx gibi dokulara ayrıca yer 
'•Dilmediği görülmektedir. Yer verilen araştırmalarda ise bu dokular hem çok kaba olarak modellenmiş 
"lııp bu dokuların yanında kafatası ve kafa derisine detaylı olarak yer verilmediği görülmüştür. Bu 
Milışmada anatomik verilere uygun bir kafatası modeli oluşturmak için, bahsi geçen dokuların her biri 
•vıı ayrı modellenmiştir. Bu sayede her bir elemana ait malzeme özellikleri rahatlıkla analiz 

M iligramına girilebilmekte ve yine analiz sonuçları her bir doku için ayrı ayrı detaylı bir şekilde 
ıdıııııbilmektedir.

M ALZEM E ve Y Ö N TE M

,mkıl Tde bir insan kafasının yumuşak dokularından bir kısmı gözükmektedir. Çalışmamızda kafa 
ilmini, frontalis ve temporal olarak 2 parça halinde, kafatası (Maksilla), araknoid, dura, falx, beyaz ve 
iı<ı uıvher, tentorium ve beyincik olmak üzere toplam 9 doku 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Daha 
■nı tı de bahsedildiği gibi çalışmada The Visible Human Project isimli projeden faydalanılmıştır. 36 
, ıçındaki bir erkek kadavradan alınan milimetrik kesitlerin, MRG, BT ve anatomik resimlerin bir arada 
ı nilıiııılması ile Şekil 2’de görüldüğü gibi tam vücut görüntüleri oluşturulmuştur. Bizim araştırmamızda 
im vmiler referans alınarak 3D Doctor programı aracılığı ile dokular 3 boyutlu hale getirilmiştir. Daha 
 in bu veriler işlenerek sonlu elaman analize uygun hale getirilmiştir. Dokulara ait malzeme
• "•ılllkleri benzer çalışmalar irdelenerek elde edilmiştir. Ancak insan kafası organik bir malzeme 
"iııuıkla birlikte malzeme özellikleri yaş, cinsiyet, çevre vb. şartlara göre değişiklik göstermektedir [2].
• n|iı!ıın literatür çalışması sonucu kullanılan malzeme özellikleri Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan malzeme özellikleri

E R S O Y , S O F U O Ğ L U

D oku E lastis ite  
M odülü  E (M Pa)

P o isso n  O ranı 

u

Temporal 16,7 0,42

Frontalis 16,7 0,42

Tentorium 31,5 0,45

Falx 31,5 0,45

Dura 31,5 0,45

Araknoid 1,1 0,4

Kafatası 1 1ÖG0 0,22
Beyincik 31,5 0,45

Beyaz Cevher 31,5 0,45

Gri Cevher 31,5 0,45

Şekil 1. insan kafasına ait yumuşak dokular.
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Şekil 2. Çalışmada kullanılan tomografi datalarının elde edildiği projeden bir kesit

onlu elemanlar analizinde hesaplama süresi açısından element tipinin seçimi önemlidir. Lineer 
"lıi1.İlk malzeme kullanıldığında element tipi olarak Tetrahedron element tipi analizin hızı açısından 
K im  bir seçimdir [1], Bu çalışmada da Tetrahedron, element tipi olarak seçilmiştir. Analizin 
'Hİi'iirasyon seviyesi 2, 3 ve 4. derece olarak seçilerek ayrı ayrı simülasyon yapılmış ve sonuçlar 
» ı .ında çok küçük değişimler olduğu gözlenmiştir. Bu yüzden analizin hızlı gerçekleşmesi için 2. 

’lmtıceden integrasyon seçilerek sonuçlar sunulmuştur.

■ 'lııyturulan ağ yapısında 16 adet doku toplam olarak 624.854 elemandan oluşmaktadır. Dokulara ait 
»İnimin özellikleri Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2. Modellenen dokuların eleman özellikleri

Doku Element Node

Temporal 10.050 2.921

Frontalis 10.401 3.620

Tentorium 1.065 428

Falx 8.940 2.646

Dura 23.716 7.650

Araknoid 38.391 13.476

Kafatası 197.322 42.184

Beyincik 7.351 1.581

Beyaz Cevher 106.667 20.462

Gri Cevher 204.888 42.806

ı m kafası ve beyni üzerine yapılmış olan önceki çalışmalara bakıldığında insan kafasına ait olan alt
"imnln, özellikle alt çene üzerinde çalışılmıyorsa mekanik açıdan hiçbir fonksiyonunun olmadığı 

nnlnjılmış ve birçok çalışmada göz ardı edildiği için bu çalışmada da alt çeneye yer verilmemiştir. 
t*ıyinnekanik çalışmalarında özellikle beyin gibi yumuşak dokularla ve kafatası gibi son derece 
ı ıııımşık yapılarla çalışırken, sonlu eleman ağ yapısının düzgün bir şekilde oluşturulması, sonuçların 
"t Önemli olduğu bölgelerde hassas, daha az önem içeren yerlerde ise kaba bir şekilde oluşturulması 
»mil/İn süresi ve geçerliliği açısından son derece dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çalışmamızda 
11 İm konuya büyük ölçüde dikkat edilmiştir.
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Çalışmada kafatası ve atlas omurunun arasında bir omurlar arası disk olmadığı için bu iki kemik bir 
bütün olarak modellenmiştir. Bu sayede Şekil 3’te görüldüğü gibi atlas kemiğine çok kolay bir şekilde 
sınır şartı girilebilmiş ve kafatası atlas kemiği seviyesinden tüm hareketler kısıtlanacak şekilde 
sabitlenmiştir.

E R S O Y , S O F U O Ğ L U

Şekil 3. Yükler ve sınır şartları

3. S O N U Ç L A R

Çalışmada kullanılan sonlu eleman analiz programı Autodesk firmasının geliştirmiş olduğu ALGOR 
Simulation Professional 2011 programıdır. Analizde kafanın frontal bölgesine Şekil 3'de görüldüğü gllıl 
toplamda 6000 N olacak şekilde 6 düğüm noktasından noktasal yük uygulanmıştır. Analiz tipi olarak 
lineer elastik malzemelerle statik analiz seçilmiştir.

Analiz sonucunda en büyük von Mises gerilmesi Şekil 4’te görüldüğü gibi kafatasının alt kısmında 56/ 
MPa olarak bulunmuştur.
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Şekil 4. Kafatasında elde edilen von Mises gerilme dağılımı

l u t y n l n  hassas dokularından olan dura ve beyincik dokusunda oluşan maksimum von Mises 
um İlmeleri sırasıyla 350 kPa ve 3 kPa şeklinde Şekil 5 ve 6’da gösterildiği gibi elde edilmiştir. En 
lnıyıik şekil değişimi kafanın frontal bölgesinde yükün uygulandığı kısımda gerçekleşmiş ve 15,58 
ınııı/mm olarak ölçülmüştür.
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Şekil 5. Dura dokusunda elde edilen von Mises gerilme dağılımı

0001875382

0 00002517 
00003120180 
0 380370*008

Load Case: 1 of 1

Maximum value: 0.00312559 N/(mm*2) 

Minimum Value: 6.38637e-008 N/(mm*2)

Şekil 6. Beyincik dokusunda elde edilen von Mises gerilme dağılımı 
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f iıl maddenin frontal bölgesindeki maksimum gerilme değeri 87 kPa, beyaz maddenin frontal 
bölgesindeki maksimum gerilme değeri 15 kPa, beynin sağ ve sol lobunu birleştiren falx dokusundaki 
ııiıiksimum gerilme değeri 8 kPa, beyincik dokusunun hemen üstünde yer alan ve biyomekanik açıdan 
uldukça önemli olan tentoryum dokusundaki maksimum gerilme değeri 5 kPa olarak ölçülmüştür.

A D E Ğ E R L E N D İR M E L E R

ı. alışmada elde edilen sonuçlar literatürde elde edilen sonuçlarla benzeşmektedir. Oluşturulan ağ 
yapısının sahip olduğu nokta ve eleman sayısının büyüklüğü geliştirilen modelin hassasiyetini açıkça 
m laya koymaktadır.

IHı çalışmada malzeme özellikleri olarak lineer elastik malzeme özellikleri kullanılmıştır. Ancak beyni 
nlıışturan dokulardan beyaz ve gri cevher ile beyin omurilik sıvısının viskoelastik malzeme özelliği 
taşıdığı bilinmektedir. Ancak bu çalışma daha kapsamlı bir çalışmanın başlangıç aşaması olduğu için 
İni aşamada elde edilen sonuçlar, çalışma sonuçlandığındaki sonuçlarla kıyaslama açısından önem 
taşımaktadır.

hıı çalışmada insan kafasının statik bir yükleme durumundaki davranışı incelenmiş olsa da, insan 
ı alası ve beyni, yumuşak dokulardan ve hareketli eklemlerden oluştuğu için bir darbe durumunda 
dinamik davranış göstermektedir. Gelecekte bu çalışma geliştirilerek dinamik davranış da eklenerek 
umçeğe daha yakın ve zaman bağımlı sonuçlarla kıyaslama yapılarak daha gerçekçi sonuçlara 
ulaşılabilecektir.
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A b strac t: We aim to obtain the Lie-Poisson equations that govern the motion of a continuum undeı 
left action of group of contact diffeomorphisms. The Lie algebra of groııp of contact diffeomorphisms İn 
the space of contact vector fields equipped with minus the Jacobi-Lie bracket. We show that the space ot 
smooth functions with Lagrange-Poisson bracket is isomorphic to the algebra of contact vector fields. Wc 
establish dual spaces of these Lie algebras and obtain Lie-Poisson structures on both hem. The Lie-Poissmı 
equatioııs arisiııg from a linear contact-Hamiltonian functioııal givc the kinetic equations of contact particim 
in momentum and density variables. We arrive at these equations from the vertical representative of completn 
cotangent lift of contact vector fields with the addition of a divergence term.

Ö zet: Bu çalışmada, bir sürekli ortamın kontakt dönüşümler grubunun soldan çarpımından kaynaklanalı 
hareketi için Lie-Poisson denklemleri yazılacaktır. Kontakt dönüşümler grubunun Lie cebiri eksi Jacobi-LIn 
parantezi ile donatılmış kontakt vektör alanları uzayıdır. Bu uzay Lagrange-Poisson parantezi ile donatılını) 
fonksiyonlar uzayıyla eşyapıdadır. Lie cebiri için elde edilen bu iki temsil eşyapılı iki eşlenik uzay tanımlamayı» 
olanak sağlar. Her iki eşlenik uzayı, üzerlerindeki Lie-Poisson yapılarını ve bunlara ilişkin Hamilton operatör
lerini açıkça yazacağız. Böylece elde edilen Lie-Poisson denklemlerini kontakt parçacıkların kinetik denklemin ı 
olarak adlandıracağız. Ayrıca, bu denklemlerin, kontak bir vektör alanının koteğet demete taşımmınm dikey 
temsili tarafından elde edilebileceğini de göstereceğiz.

1 G iriş
Lie cebirlerinin eşlenik uzayları, Lie-Poisson parantezi ile donatılmış doğal bir Poisson uzayı olma özelliğine 
sahiptir. Konfigürasyon uzayı Lie grubu olan mekanik sistemlerin hareket denklemleri grubun Lie cebiriııııı 
eşlenik uzayındaki Lie-Poisson parantezi aracılığıyla elde edilebilirler ve Lie-Poisson denklemleri adını alırlar, 
Bu çalışmada kontakt dönüşümler grubunu konfigürasyon uzayı olarak kabul edip, kontakt vektör alanlarının 
akışları boyunca hareket eden (kontakt) parçacıkların oluşturduğu bir sürekli ortamın hareket denklemlerini 
Lie-Poisson formunda yazacağız.

Metin dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde geometrik mekaniğin temel tanımları olarak Llc 
grubu, Lie cebiri, Poisson yapıları ve Lie-Poisson sistemleri ele alınacak. İkinci bölümde, kontakt uzaylıır.
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kontakt dönüşümler grubu ve bu grubu üreten eşyapılı Lie cebirleri olarak fonksiyonlar uzayı ile kontakt vek- 
lör alanları uzayı üzerinde durulacak. Üçüncü bölümde ise bu iki Lie cebirinin eşlenik uzayları tanımlanacak, 
eşlenik uzaylar üzerindeki Lie-Poisson yapıları kurulacak ve bu yapılara ilişkin Hanıilton operatörleri hesa
planacak. Buradan kontakt parçacıkların kinetik denklemleri (KPKD) elde edilecek. Dördüncü bölümde, 
KPKD’nin tek bir kontakt parçacığın hareketinden başlayarak, koteğet uzaya taşınım, dikey temsil gibi 
geometrik araçların kullanımıyla elde edilebileceği gösterilecek.

Çalışmada, uzaylar arası dönüşümlerin ve tanımlanan fonksiyonların yeteri kadar türevlerinin varlığı kabul 
edilmiştir. Karşılaşılabilecek fonksiyonel analitik problemler başka bir çalışmanın konusu olabilir. Bu çalışma, 
bir önceki kongrede sunulmuş olan "Kanonik Dönüşümler Grubu ve Plazma Dinamiği" [ l j  ile "Taşınım, 
Ayrışım ve Momentum-Vlasov denklemleri" [2] adlı çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu kaynaklarda 
Kullanılan yöntem ve yaklaşımlar çalışmamız için esas teşkil etmektedir.

2 Poisson Yapıları ve Lie-Poisson Sistemleri
Itir G uzayı türevlenebilir bir grup çarpımı ve türevlenebilir bir tersinme işlemi ı : G —> G : g —* g - 1  ile 
dı ulatılmış ise Lie g ru b u  adını alır. Bazı fiziksel sistemlerin konfigürasyon uzayı Lie grubudur. Örneği, 
İdiler topacı için konfigürasyon uzayı 3-boyutlu dönme grubu SO (3)’tür [3]. Q C R3 bölgesini işgal eden 
Maxwellyan olmayan çarpışmasız plazma için konfigürasyon uzayı sonsuz boyutlu bir Lie grubu olan kanonik 
dönüşümler grubu D if f can(T*Q )'dur [4]. Kanonik dönüşümler grubu ve plazma dinamiği kaynak [1]’de 
ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Bir vektör uzayı g üzerinde tanımlı anti-simetrik cebirsel işlem [X, T] Jacobi özdeşliğini

[x, [y,z\] + [z, [x,y]] + [y,(z ,x]j =  o, v x ,v ,z  e g

aylıyorsa g  Lie cebiri adını alır. Özel olarak, sözkonusu ettiğimiz [ , ] : g  x g  —> g  cebirsel işlemine Lie
parantezi denir. İşlemdeki ilk terim sabitlenirse, cebirin kendi üzerindeki (adjoint) temsili

o-dx ; g —*• g ; y  —*• [X, y) (1 )

i'lde edilir. İki Lie cebiri (g j, [ , Jö ve (02, [ , ]2) arasında birebir ve doğrusal bir ip : gı —* g2 dönüşümüne,
i'ffor lıer X, Y  € gı için

'P ([X, y ]i) =  [y>(X) ,y>(y)]2
1 ıjl t İlgini sağlıyorsa eşyapı dönüşüm ü denir. Böyle bir durumda gı ve g2 uzayları eşyapılı uzay lar olarak 
adlandırılır.

Ilir Lie grubunu üreten Lie cebiri, grubun birim elemanındaki teğet uzayıdır. SO (3) için Lie cebiri anti- 
ıınetrik matrisler uzayı olarak tanımlanan so(3), Lie cebiri parantezi ise (anti-simetrikleştirilmiş) matris 
n pıuııdır. D i f f can (T*Q) için Lie cebiri eksi Jacobi-Lie parantezi ile donatılmış Hamiltonyen vektör alanları 

ayayıdır.
türevlenebilir bir yapıya sahip P  uzayını ve bunun üzerinde tanımlı fonksiyonlar uzayı T  (P )’yi ele alalım. 

t (P) uzayı
{ , } : F ( P ) x F ( P ) - > f ( P ) ,

1 lininiyle tanımlanan bir Lie cebiri yapısına sahip olsun, öyleki; Lie cebiri parantezi Leibniz eşitliğini {ftı, g} = 
I (/|, 3} +  { f,g }  h, her f ,h ,g  € T  (V) için sağlasın. Böyle bir (P, { , }) İkilisi bir Poisson uzayı olarak 
ıdlandırıhr. Poisson uzayları Hamilton mekaniği için temel yapılardır. Seçilen bir Hamilton fonksiyonu 
lı 1 T  (P) için Hamiltonyen vektör alanı

X h ( f)  = { f,h }
> ıllliği ile tanımlanır. Parçacık hareketini Hamiltonyen vektör alanı Xh’mn ürettiği akış belirler. Sonlu 
buy utta, uzayın her hangi bir z = (ql ,...,qn,p ı,...,p n,w 1, ...,w k) noktasında, toplama uylaşımı kullanırsak, 
l'ııİNMon parantezini

U ' } "  dqi dpi dPi dqi
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olarak yazmak mümkündür. Hareket denklemleri, verilen bir Hamiltonyen fonksiyon h için

ğ* =  {/»,«*}, Pi = {h,Pi} ve w '= 0

olarak elde edilir [5].
Bir Lie cebiri g’nin eşlenik uzayı g* doğal bir Poisson uzayı olma özelliğine sahiptir. Eşlenik uzaylıtr 

üzerindeki bu yapı özel olarak L ie-Poisson yapısı olarak adlandırılır. Lie-Poisson parantezi g* üzerindeki 
her hangi iki fonksiyonel F ,H  € F(g*) için

{F ,H }± (v ) = ± L ,
5F_ 5FF 
5 [ i  ’ S /r

p e s*

ile tanımlanır. Eşitliğin sağ tarafındaki [, ] parantezi g üzerinde tanımlı Lie cebiri parantezidir ve SF /5/i, 5H/t\)ı 
g kabulü yapılmıştır. < ,>  ise g ve g* arasındaki doğal eşleniklik işlemini gösterir. Seçilen bir Hamilli m 
fonksiyoneli H  € F (g*) için hareket denlemleri, diğer bir deyişle L ie-Poisson denklem leri,

(ı =  ±all*6HP (H)
TjZ

şeklindedir. a-d'SH,5 : g*-+ g* işlemi Lie cebirinin eşlenik uzayı üzerindeki (koadjoint) temsilidir ve denklem
( l ) ’de tanımlanan adjoint temsilin eşlenik işlemi olarak hesap edilir [3j.

3 Kontakt Uzaylar ve Dönüşümler
Türevlenebilir yapıya sahip 3 boyutlu M  uzayı üzerinde tanımlı 1-form a, da A a ^  0 eşitsizliğini sağlıyor»» 
k o n tak t 1-forın, (XI, a) İkilisi de k on tak t uzay olarak adlandırılır. Kontakt 1-form ır’nın, teğet uzaylı! 
bulunan, sıfır uzayı k on tak t yap ı adını alır [6]. Kontakt yapıları koruyan dönüşümlerden oluşan konta M 
dönüşüm ler g rubu  D i f f con (M )  sonsuz boyutlu bir Lie grubudur [4]. M  uzayı üzerindeki bir vektör alanı 
bir-parametreli kontakt dönüşümler grubu üretiyorsa k on tak t vek tö r a lan ı adını alır. K o n tak t vektöı 
a lan ları uzayı Xcon(M )  eksi Jacobi-Lie parantezi — [ , }JL ile donatılınca sonsuz boyutlu bir Lie cehilI 
oluşturur.

Bir sürekli ortam 3 boyutlu M. C R3 bölgesini işgal etmiş olsun. Kontakt dönüşümler grubunun soldan 
öteleme

Diffcon ( M ) x  M -> M :  (<p,x)-><p{x)

işlemi ile hareket eden bir parçacığı k o n tak t parçacık  olarak adlandıracağız. Sağdan öteleme işlemi, harekeli 
etkilemeksizin parçacıkların yeniden isinılendirilmesini sağlamakta ve hareketin simetri grubunu oluşturmak 
tadır [7].

M  uzayı üzerindeki Darboux koordinatları (x ,y ,z ) olarak alınır ve kontakt form a =  xdy +  dz olarak 
seçilirse, M  üzerindeki her fonksiyon

v  _ ( d K  3 K \  d d K  d (  d K \  d
K ~ \ d y  X d z ) d x  d x d y  \  d x ) d z ' (31

ile bir kontakt vektör alanı tanımlar [6]. Kontakt vektör alanı X k , i x K büzülme operatörü ve Ra =  d/İli 
Reeb vektör alanı olmak üzere,

.o  — —K  ve ix Kdcr = dK  -  (İRadK ) cr, ( II

eşitliklerini sağlar. Reeb vektör alanı R a, kontakt form a için İRaa = 1 ve İR„dıt  =  0 eşitlikleri ile tanımlanıl. 
X r  vektör alanının d/i =  da A a  hacim formuna göre diverjansı C xKd/z = (d iV d ^R ) dy. ile verilir ve buradan 
diVd^Xx =  - 2 R„K  olarak elde edilir.



Bir kontakt uzay olan Ad üzerindeki fonksiyonlar uzayı T  (Ad) için kon tak t Poisson (ya da L agrange- 
Poisson) paran tez i, L ve K  € T  (Ad) olmak üzere,

r r  . . .  O LdK  d L d K  d K  ( T d L \  9L  /  d K \  
c dx dy dy dx + d z \  X d x )  dz \  X d x )

ile tanımlanır. Kontakt vektör alanlarının Jacobi-Lie parantezi ile fonksiyonlar üzerindeki Lagrange-Poisson 
parantezi arasında

-  [X K ,  x l \ j l  =  X { K , L } C ( 5 )

İlişkisi olduğu gösterilebilir [11]. Denklem (5)’de verilen eşitlik Lie cebirleri arasındaki

} c) ~ ( X c o n( M ) , - l , ] J L ) - . K ~ X K  (6)

cşyapı dönüşümünü tanımlar.

4 Lie-Poisson Yapıları ve KPKD
liir önceki bölümde, kontakt dönüşümler grubu D i f f con (Ad) için denklem (6)’da verilen eşyapılı iki Lie cebiri 
elde ettik. Bu bölümde ise bu iki Lie cebirinin eşlenik uzaylarını ve eşlenik uzaylar üzerindeki Lie-Poisson 
yapılarını elde edeceğiz.

1.1 K P K D ’n in  m o m e n tu m  forrnülasyonu

İlk olarak kontakt vektör alanları uzayı 3îcon(Ad)’u ele alalım. A1 (Ad), Ad üzerindeki 1-formlarm oluştur
duğu uzayı, Den (M )  ise M  üzerindeki hacim formlarının, yani sıfırlanmayan 3-formların oluşturduğu uzayı
r,(istersin. Bu tanımlarla Xcon (M ) ’un eşlenik uzayı X*ûn (Ad) 1-form yoğunluklarından, diğer bir deyişle
A1 (Ad) ® Den (M )  tensör çarpımının elemanlarından oluşur. X*on (Ad) ve Xcon(M ) arasındaki eşleme,
ı» ® dy, € 3î*on (Ad) ve X k  6 X con (Ad) olmak üzere,

(a ® d/i, X k ) =  f  {a  (x ) , XK (x)) d/ı (7)
J m

İle verilir. Bu eşlemeye yozlaşmama koşulu eklendiğinde X*on (Ad) uzayının tam tanımını elde etmek mümkün 
olacaktır.

Lcınma 1 (Ad, <r) İkilisi kontakt uzay, X con (Ad) kontakt vektör alanları uzayı ve Ad ’deki hacim formu dy, =  
ıin A a olmak üzere

X*on (Ad) =  {a <g> dy  € A1 (Ad) ® Den  (Ad) : da A o — 2a A do ^  0} (8)

mayı Xcon (Ad) uzayının eşleniğidir.

Kanıt için eşleniğin tanımlandığı denklem (7)’den başlayarak



hesaplanır. Hesabın ikinci satırında denklem (4)’deki eşitlikler kullanılmıştır. Son satırdaki integralin bütün 
fonksiyonlar için sıfırdan farklı olması yozlaşmama koşulunun sağlanması için gereklidir. Bu durum ancak 
da A a — 2a A der ^  0 eşitsizliği ile sağlanabilir.

Xcon (M ) uzayı üzerinde adjoint temsil Lie türevi C xK kullanılarak

adxK : Xcon (M )  —► Xcon (M ) : X H -* - C-xKX H = -  [Xh , X k \jl 

şeklinde tanımlanır. Adjoint temsilin eşleniği

ad*xK ■ K o A M ) X : on(M )
: a  ® dp. —* Cx K (a <8> d/i) =  ( £ x Ka  +  (diVdnXx) a) ® d/i 

koadjoint temsili verir. Eşlenik uzay X*on (M ) üzerinde Lie-Poisson parantezi

Jm

âfi 5fi
Sa ’ 5a

\  dp = — f  {a ,[X „ ,X K]JL)dp, 
ı !  Jm

( 10)

şeklindedir. Burada fi, fi e T ( X 'on (M))  olmak üzere =  Xp ,  5fi/5a  = X k  6 Xcon (M ) kabulleri
yapılmıştır. Lie-Poisson denklemleri koadjoint temsil aracılığıyla

d =  - C x Ka -  (divdf,Xi()oı (H)

olarak yazılabilir. Denklem (11), denklem (2)’de verilen genel tanımın Lie cebiri Xcon (M ) alındığında elde 
edilen özel durumudur.

Darboux koordinatlarında verilen 1-form a  =  axdx +  aydy +  a zdz için, denklem (11) açıkça yazıldığındı!

d K  r dK  v  , „dKa x =  T —— h 'k — X k  (ax) + 2~x~ax
dz ax uz

dK  dK
Uy = ($ + iP) -  X K (ay) + 2 -g^a y

dK  dK
(4> + 4») —  -  X K (a*) +  Z -fa U f

elde edilir. Burada, kısaltma olarak

T = û*(1 + Xl ) ’ * = ayi ~ aı

( 12)

(13)

operatörleri kullanılmıştır. Denklem (12), kon tak t parçacık ların  k inetik  denklem lerinin momentimi 
koordinatlarında yazılmış halidir.

Denklem (10)’da verilen parantez, Hamilton operatörü Jlp  (o)’y1 kullanarak

{f i , f i }(a)  = - f  {Xh , J lp (a) X k ) du
Jm

şeklinde tanımlamak da olasıdır [10].

Lem m a 2 Darboux koordinatlarında verilen 1-form a = axdx+aydy+azdz için, denklem (lO)’daki parantc. ı 
tanımlayan Hamilton operatörü

d d
* t e  + d ö '~  ~

I  d  d  d d
0‘x - — h —  • a x a „ —  +  —  • otx a z — + ■  a x

Jlp  (a)
dx ' dx ~y dx dy x ‘ dx dz
d d d d d , d

u x - x - + t t  a y Qy'5_  +  ' “ v az  +  ' a »
î  î  )  )  t  »

\ a ı T z + Y x a ‘  ayd-z + d y 'a> a ‘ Wz +  d z 'a '

(14)

olarak elde edilir. Burada d /d x  ■ a y =  a yd /d x  + day/d x  notasyonu kullanılmıştır.
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1.2 Y oğunluk  D eğ işk en in d e K P K D

Denklem  (9 )’d a k i h e sa p  b ir  ö ncek i b ö lü m d e  elde  ed ilen  T  ( M )  —> X con( M )  : K  —* X p  d ö n ü şü m ü n ü n  
eşleniğini

X ’on (M ) —* Den ( M )  : a  —> da A  a — 2 a  A  der (15)

olarak  e lde  e tm e m iz i s ağ la r. D en k lem  (1 5 )’dek i d ö n ü şü m , T  ( M )  u z ay ın ın  eşlen iğ i o la n  ve 3 -fo rm  y o ğ u n lu k -
Inı ıtıdan o lu şan  Den (M ) u zay ın ın  e lem an la rın ı, dp = da A cr h a c im  fo rm u n u  sab itley e rek , M  ü ze r in d e k i b ir
I. diksiyon ile te m sil e tm e  o la n a ğ ı v e rir. B u  te m sil y a  d a  eşlem e

Lda A  a =  da A  cr — 2a A  da

eşitliğiyle b e lirlen ir . M  ü z e r in d e  D a rb o u x  k o o rd in a tla r ı seç ilir ve a  =  xdy  +  dz  o la ra k  a lın ırsa , a  = a xdx  +  
ıt„dy +  a zdz  1 -fo rm una  ka rş ılık  gelen  L  fonksiyonu

L{Xty,z) =  J ^  +  ^ - J - £ + X ^ - 2az (16)

nlıırak b e lirlen ir. D en k lem  (1 6 )’d a  v e rilen  d ö n ü şü m ü n  eşlen iğ i o la ra k  h e sap  ed ild iğ i için  b ir  m o m e n tu m
dönüşümüdür [3]. Fonksiyon  u zay ı ,F ( .M ) ’n in  b ir  a ltu z a y ı ile e ş le ş tir ile n  Den ( M )  ü zerin d ek i L ie-P o isson
paran tezi

{$ ,* } (£ )  = j M L \ j Z ’ S£ )  d» = JM L {H 'K}cd», (17)

nlıırak e lde  ed ilir. Ü s ttek i e ş it lik te , Sf i /SL = H, SA/ 5L = K  €  T  ( M )  v e  d/r =  da A a  k a b u lle ri v a rsay ılm ış tır .

h u m m a  3 Denklem (17)’de verilen Lie-Poisson parantezini tanımlayan Hamilton operatörü

J L p { L) = X L + 4 L lz + d̂  (18)

n Den (M ) üzerindeki Lie-Poisson denklemleri
L  =  - { L , K } c - 2 d i v d p ( X K ) L  (19)

li Umdedir.
D enklem  (19) k o n t a k t  p a r ç a c ı k l a r ı n  k i n e t i k  d e n k le m le r in in  y o ğ u n lu k  u zay ı Den (.VI i 'd ek i te m s ilid ir . 

Ilııııu e lde  e tm e k  iç in  y o ğ u n lu k  u z ay ın d ak i k o ad jo in t tem sili b u lm a k  y e te r li  o la c a k tır

(ad'K L , H )  =  ( L , a d K H )  =  ( L , { K , H } ç)
f nw \

I dp- j M L { H , K } c d p = - J M L ( x K (H) +

L \ Hdp=  j ^ ( x K ( L)  +  d i v dl l ( X K ) L - ^ L )  

=  [  ( {L ,K }c + 2divdn (X K)L)HdLL.
J M

L Hd[i

Mumda,

{ H ,  K )c = X K (H) + ™ H  = - X „  ( K ) - ™ K  

ıll liklerinden hesabın ikinci ve dördüncü satırlarında yararlanılmıştır.
I eıııına 4 Sırasıyla, denklem (14) ve (18) ile verilen Hamilton operatörleri Jl p (oi) ve Jl p (L) arasındaki
llijki

HJl p (L) K  = - { X H, JLP( a)XK) (moddiv). (20)
|i Umdedir.



5 Taşınım, Dikey Temsil ve KPKD
Bu bölümde, türevlenebilir yapıya sahip uzaylar üzerindeki vektör alanlarının doğal işlemlerle koteğet uzaya 
taşımım ve bu şekilde taşman vektör alanların dikey temsillerini tanımlayacağız. Tanımlanan işlemleri kontakt 
vektör alanına uygulayarak ve tek bir parçacığın hareketini veren vektör alanından başlayarak KPKD’yi elde 
edeceğiz. Bu bölüm ile ilgili ayrıntılar; taşınım, dikey temsiller ve bunlarla ilgili sonuçlar ile gerekli kanıtlar 
için [2] ve [11] kaynaklarına başvurulabilir.

Türevlenebilir yapıya sahip Q uzayı üzerinde bir X  vektör alanı alalım. Bu vektör alanı, koteğet demeti 
T* Q üzerinde X "  ile göstereceğimiz bir vektör alanı tanımlar. Bu işlem t a m - k o t e ğ e t - t a ş ı n ı m  adıyla bilinir. 
Q uzayı üzerinde (ç‘) ve T ’ Q demeti üzerinde (q',Pj) koordinatları seçilirse, taşınım işlemi

c* : X(Q)  ->X(T*Q)  : X  -> X "

X iJL^xi— - 9X1 9
dq‘ dq' Pj dqx dpi

ile verilir [8]. Burada X ( Q ) , Q üzerindeki vektör alanları uzayını göstermektedir. Yukarda tanımlanan işlem, 
eşyapı dönüşümüdür, diğer bir ifade ile

[X,Y]C’ = [XC’ ,Y C']

eşitliği sağlanır [3]. Soldaki parantez Q üzerindeki vektör alanlarının Jacobi-Lie parantezi, sağdaki parantez 
ise T*Q üzerindeki vektör alanlarının Jacobi-Lie parantezidir. J f ’in tam-koteğet taşımını ile elde edilen X  
vektör alanının koordinatlarda d ik e y  t e m s i l i

/  d X i dPi A  d
v x  - { - p’ W ~ d * X ) W .

ile tanımlanır. ttq : T ’ Q —> Q izdüşüm işlemi ve (7Tq), bunun türevi olmak üzere (7Tq), V X c“ = 0 eşitliğini 
sağlaması sebebiyle, V X C" dikey vektör alanı olarak adlandırılır. V X c" içerdiği birinci jet uzayı koordinatı 
dpi/dqJ nedeniyle birinci dereceden genelleştirilmiş vektör alanıdır. Genelleştirilmiş vektör alanları cebiriııi
[ > ]je„ ile göstereceğiz [10].

Lernına 5 Q üzerindeki vektör alanları uzayı üzerinde tanımlı ve görüntü kümesi dikey temsiller uzayı olan

V c* : * ( Ö )  - +  V X ( T * Q )

operatörü eşyapı dönüşümüdür, diğer bir ifade ile

V [ X , Y r  =  [ V X " , V Y ~ ] gcn<
eşitliğini sağlar.

Q üzerindeki her hangi bir 1-form 9 € A1 (Q) için 9" ile verilen T ’ Q üzerinde dikey bir vektör alanı 
tanımlamak mümkündür [11]. Q uzayı üzerinde (ç‘) ve T 'Q  demeti üzerinde (q',Pj) koordinatları seçilirse, 
yerel olarak

” : A1 (Q) —• X (T’ Q) : 9 = ö .d , ' 6V = 0 , ^ -  (21)
dpi

şeklinde verilen bu operasyon 1-form 0’nın d ik e y  taşım m ı adını alır.
Şimdi, (M , a) kontakt uzayı ve denklem (3) ile verilen kontakt vektör alanı Xx'ya. dönelim. Ad’nin 

koteğet demeti T*M  üzerinde (x ,y ,z ,a x,a y,a z) koordinatlarını seçersek, kontakt vektör alanı AVnın tanı 
koteğet-taşınımı

)  dax ( ; V dy day dz daz )
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I”M  üzerinde b ir  v e k tö r  a la n ıd ır . B u ra d a  T , 'P  ve $  d en k lem  (1 3 )’de  v erilen  o p e ra tö rle rd ir . X \ v e k tö r  
n inninin dikey tem sili

vxn . ( r f  + + + -*«<“.))«£;

olarak  elde edilir.

I.cmma 6 Denklem (3) ile verilen kontakt vektör alanı X K ’nın tam-koteget-taşımmmm dikey temsili V X % 
vektör alanına diverjans terimi —div^LX k ’nın eklenmesi ile elde elde edilen

a v = V X %  -  (divd/iX K) a v (23)

ıtııdcsi, denklem (12) ile verilen kontakt parçacıkların kinetik denklemlerine eşittir. a v ile verilen a  formunun 
denklem (21)’de tanımlanan dikey taşımmıdır.

Böylece, tek  b ir  k o n ta k t v e k tö r  a la n ın d a n  b a ş la y ıp  ta m a m e n  g eo m e trik  iş lem ler ile m o m e n tu m  fo rm ü lasy - 
• 'iımıdaki K P K D ’ye u laşm ış  ve böy lece  d en k lem lerin  g eo m e triz asy o n u n u  ta m a m la m ış  o ld u k . Y oğ u n lu k  for- 
m lllnsyonundaki KPKD’yi e lde  e tm e k  için  d enk lem  (16) ile v erilen  m o m e n tu m  d ö n ü şü m ü n ü  d en k lem  (2 3 )’e 
irile ş tirm ek  yeterli o la c ak tır .

(1 Sonuç
llıı çalışm ada  k o n ta k t v e k tö r  a la n la r ın ın  ak ışı ile h a re k e ti ta n ım la n a n  b ir  sü rek li o r ta m ın  h a re k e t de n k lem leri 
. İde edild i. H arek e t d en k lem le ri L ie-P o isson  fo rm u n d a  ve ik i a y rı fo rm ü la sy o n d a  yazıld ı. İlk in d e  k o n ta k t 

eli tü r  a lan ların ın  e şlen ik  u zay ı o la n  1-form  y o ğ u n lu k la rı u zay ı ü zerin d e k i L ie-P o isson  y ap ısı, İk in c is in d e  ise 
I ı;.’.ı ange-Poisson p a ra n te z i  ile d o n a tılm ış  fonksiyon u zay ın ın  e şlen iğ i ü zerin d ek i L ie-P o isson  y ap ıs ı ku llan ıld ı. 
Um iki du rum  için H a m ilto n  o p e ra tö r le r i elde  ed ild i ve b u n la r ın  d enk liğ i g ö ste r ild i. H a re k e t d e n k lem le ri te k  
t |ı  vektör a lan ın d an  b a ş la n a ra k  ve ta m -k o te ğ e t- ta ş m ım  ile  d ikey  tem sil g ib i g e o m e trik  iş lem ler k u lla n ıla ra k  
o lı lı ı  edildi.
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DOYURULABİLİR ORTAMLARDA DOĞRUSAL OLMAYAN  
KAFES SOLİTONLARI

İzzet Göksel' ve İlkay Bakırtaş 
İTÜ, İstanbul

Nalan Antar1 
İTÜ, İstanbul

Ö Z E T
ıhı bildiride, doyurulabilir ortamlarda periyodik ve belirli tipte yarı kristal latisler üzerinde (Penrose-5 
m Penrose-7) optik latis solitonlarının varlığı ve özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmada kullanılan 
ıı.'lksel model, (2+1) boyutlu, bir dış potansiyel içeren, doyurulabilir, doğrusal olmayan Schrödinger 
ı Nl S) denklemidir. Bu denkleminin sayısal çözümü, literatürde spektral renormalizasyon olarak 
ı ■imlendirilen yöntem ile elde edilmiştir. Bu çalışmada periyodik ve Penrose tipi yarı kristal 
rohınsiyellerde, potansiyel derinliği ve yayılma sabitinin belirli değerlerinde birinci doğrusal 
" imnyan bant-yarık yapıları bulunmuştur. Doygunluk parametresinin sayısal değerinin ve 
ı ıtnnsiyel derinliğinin yarık genişliğine etkileri de yukarıda sözü edilen potansiyeller için ayrıntılı 
t intak incelenmiştir.

Uufjrusal olmayan optikte lokalize yalnız dalgalara genelde soliton ya da optik mod denir ve 
Imnların homojen veya periyodik sistemlerdeki varlığı deneysel olarak gösterilmiştir. Geçmiş 
villıırda, Kerr ortamındaki optik kafes solitonları derinlemesine incelenmiş ve bunların kendine 
• lııklanma ya da kırınım yüzünden çöktükleri gösterilmiştir. [3]

Hu çalışmada, doyurulabilir ortamlarda periyodik ve bazı yarı kristal kafeslerde (Penrose-5 ve 
i'mırose-7) optik solitonların varlığı ve özellikleri incelenecektir.

ı iplikte soliton (optik mod) terimi, ortamdaki doğrusal olmayan ve doğrusal etkilerin hassas bir 
loııgesi sayesinde yayılma sırasında değişmeyen optik alanı ifade etmek için kullanılır. [5]
İki ya da üç boyutta periyodik olarak tekrar eden noktalar dizisine kafes denir. 
kılstal, düzenli şekilde tekrarlı örüntü şeklinde her üç uzaysal boyutta uzayan bir yapıdır. Örüntü, 
Mİ08 üzerindeki noktalara yerleştirilmiştir. Kısaca, bir kristal düzenlidir ve periyodiktir. Yani kristalin 
dinleme simetrisi vardır.
I m/enli olup ancak periyodik olmayan (herhangi bir öteleme simetrisine sahip olmayan) yapıya yarı 
hılstal denir. Örneğin, aşağıdaki Penrose döşemesi bir yarı kristaldir ve dönel simetriye sahiptir. [1]
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Şekil

Bu çalışmada kullanılacak potansiyellerin matematiksel modeli aşağıdaki gibidir.

v N { x , y )  =
K

N

N - 1

Z
n=0

2 / z t z  2 n n ^
/ (  jc c o s  +  vcos )

> N N

N=2,3,4,6 için elde edilen potansiyeller standart 2 boyutlu kristal yapılara karşı gelen periyodik 
kafeslere, N=5,7 için elde edilenler ise yarı kristallere (Penrose-5 ve Penrose-7) karşı düşer.

N=7

% 1 1 #
%  0
•  o  *

# # | %

Şekil 2: Potansiyeller

1: ürnek bir solıton (solda). Örnek bir kristal yapısı (ortada). Penrose döşemesi (sağda).
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.uıtıkli, düzgün ve mutlak integre edilebilir bir f(x) fonksiyonunun Fourier dönüşümü 

/ • '( * , )  =  -

••»Minde ve ters Fourier dönüşümü

1 00
k y)  =  —j =  f  / ( x ) e ‘klXd x  

v

1 00 
f (x) = - f=  \  F(xk)e-ik>*dkx 

V 2  n  „
X

—oo
• »Miııde tanımlanır. [4] Bu tanımlardan Fourier dönüşümünün türevlenebilme özelliği

' ( / « > ( * ) )  =  ( - i k x ) " X ( f ( x ) )  =

■> ilmide spektral renormalizasyon yönteminde kullanılacak

'  m * , y ) )  = S ' ( L + f yy) = - ( k 2x +k 2y) f
ıi n İnsi elde edilir.

Mııtlol

i i" ulınan fiziksel problem

Iıı l A  u  =  0l + F + |u|
t'vurulabilir, doğrusal olmayan Schrödinger denklemiyle modellenmiştir. Optikte u(x,y,z) 
imıkıtlyonu, xy düzleminde olup z yönünde yayılan elektrik alanının karmaşık değerli, yavaşça 
'mııyon genliğine; Au=Uxx+Uyy ise kırınıma karşı gelir. Burada V(x,y) dış potansiyel, e0 ise 
i'iytırulabilirlik katsayısıdır.

I I K TR A L R E N O R M A L İZ A S Y O N  Y Ö N T E M İ

ı "Mı,al renormalizasyon yöntemi, [6]’da ortaya atılmış ve daha sonra [2]’de geliştirilmiş, Fourier 
immşümü temelli bir yinelemeli yöntemdir. Bu çalışmada yöntem doyurulabilir, doğrusal olmayan 
' hındinger denklemi için uyarlanacaktır.

m (x, y, z) + uxx (X, y, z ) + uw (x, y,  z) -  -—  e')ll{ x \̂ :-Eİ ------_  = o
l + V(x,y)  + \u(x,y,z)\

ıluiıklomi

ıı{ \ \ y , z )  =  f ( x , y ) e ~ 1/JZ
■ u/ııın önerisiyle

1 0

imıklemine indirgenir. Fourier dönüşümü uygulanarak
f  _ A

£  ’» !  - ( k l + k 2) f - j r e j  

1 +  F + l / l 2
=  0

/
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elde edilir. İleride, olası tanımsızlıkları engellemek için bu denkleme /  nın bir r ree 

aynısı denklemden çıkartılır:

e jİM + r)f ~ (K + ky + r)f - ̂ 
Bu denklem düzenlenerek 

<ji + r)f-f

l + V + \f\ =  0

/ = -

e j

ı + M / l
K + Ç + r

elde edilir.

f ( x , y )  = Aw(x,y)  
değişken dönüşümüyle

(ju + r)w-JF

w =  -
\ + V + |A| ıı"

K + k y + r

haline gelen denklem indislenerek

{/u + r)wn̂ - J T

w.. = ■
1 +  F  +  |A |‘ | w„_ il J

K  + k y + r

iterasyonu elde edilir. Bu çalışmada başlangıç koşulu (bkz. Şekil 5)

w  -  e - ( ( x~xo)2H y -y o )2)

olarak alınmıştır; durma koşulu ise

|w „  - w M_ , | < 1 0 ' 8

seçilmiştir.

Şekil 5: Gauss tipinde başlangıç koşulu 

Ancak A bilinmemektedir, dolayısıyla her adım için hesaplanmalıdır. Bunun için

Y\/ll I llneol AAolyor.iL- k’nnnroci
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/ e„w \
[l + F + 1

|2
w1 J

=  0

denklemi W ile çarpılıp integre edilir. Elde edilen

\ \ { k 2x + k 2y - L i ) \ û \ 2 d k  +  \ \ s -

denklemi aslında

F(A) = 0
gibi bir yapıdır ve buradan da A

? U - ı )
Newton-Raphson yöntemiyle bulunabilir.

eow

\ + V + \A\2 | |2 
W\

wdk = 0

S O LİTO N  Ç Ö Z Ü M L E R

Bu çalışma kapsamında Ne{4; 5; 7}, e0e[1; 8], V0e[1; 4], pe[1; 8] değerleri için yukarıda açıklanmış 
’.pektral renormalizasyon yöntemiyle soliton çözümler aranmıştır. Elde edilen solitonlardan bazıları 
örnek olarak aşağıda verilmiştir, (bkz. Şekil 6-10)

IC (green). f  (blue). V (red)

Şekil 6: N=4, e0=8, V0=1, p=4 değerleri için kafes maksimumunda elde edilen soliton

111 «er., fmax= 1.913760, P= 6.786889, lamMa= 2.335623, 
drtf: 0.0000000096

Şekil 7: N=5, e0=8, V0=1, m=4 değerleri için

IC (green), f  (blue), V  (red)

kafes maksimumunda elde edilen soliton
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Şekil 8: N=7,

110 l!«f fmax= 1 913869 p -  8 788995. 2 .335646,
(Hf: 0 0000000099

IC (greeni, 1 (Wue). V  Hed)

e0=8, V0=1, p=4 değerleri için kates maksimumunda elde

Şekil 9: N=4,

1C (gf«eol t  (Mue). V (red)

e0=8, V0=1, p=2,5 değerleri için kafes minimumunda elde

edilen soliton

edilen soliton

IC (green), f (blu©). V (red)

Şekil 10: N=7, e0=8, V0=1, m=2,5 değerleri için kafes minimumunda elde edilen soliton

T e m e l S o lito n la rın  K a rş ıla ş tır ılm a s ı

Farklı potansiyellerde aynı e0, V0 ve p değerleri için elde edilen solitonlar karşılaştırıldığında N 
değeri arttıkça genliklerin hafiften arttığı ve soliton yapısında Kerr ortamının aksine şekil değişikliği 
olmadığı gözlemlenmiştir, (bkz. Şekil 11)

96 iter. fmax= 4.065793, P= 45.618991. Iambda= 5 309544. 
dlfl: 0.0000000069

384
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------v
İTpiİA69

l

Şekil 11: N=4, N=5, N=7 (soldan sağa) ve e0=8, V0=1, p=4 değerleri için kafes maksimumunda 
elde edilen solitonların eksen profilleri (üst sıra x-ekseni, alt sıra y-ekseni)

Oto yandan eo, N ve p değerleri sabitken V0 artırıldığından soliton genliklerinin azaldığı 
gözlemlenmiştir. (bkz. Şekil 12)

V#»10 v#«20 V#-3 0 v0«4 0

r s2

-1# 0 10

Şekil 12: V0=1, V0=2 , V0=3 , V0=4 (soldan sağa) ve e0=8, N=4, p=3 değerleri için kafes 
maksimumunda elde edilen solitonların x-eksen profilleri

Im n e l S o lito n la rın  B a n t-Y a r ık  Y a p ıs ı
Doğrusal olmayan optikte, solitonun kafes üzerindeki yayılımı kafesin derinliğine ve yayılma 
'■ııbitine bağlıdır. Literatürde lokalize bir yapının elde edildiği bölgeye yarık (gap), çözümün lokalize 
bir yapı olmadığı bölgeye bant (band) denmektedir.
İncelenen potansiyellerin eo=8 için bant-yarık yapıları Şekil 13 ve 14'te verilmiştir.
•,.okıl 15'te de daha net görüldüğü gibi N'yi artırmak yarık bölgesini genişletmektedir.
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N7max e„=8.0N5max en=8.0N4max e„=8.0

BANDBANDBAND

Şekil 13: N=4, N=5, N=7 (soldan sağa) ve e0=8 değerleri için kafes maksimumunda
solitonların bant-yarık grafikleri

N4min & N7min en=8.0
N7min en=8.0N4min e.=8.0

BAND

BAND BAND

-e—  N7min 
-*—  N4min

elde edilen

Şekil 14: N=4, N=7, N=4 ve N=7 (soldan sağa) ve e0=8 değerleri için kafes minimumunda elde 
edilen solitonların bant-yarık grafikleri

N4max 4  N5max 4  N7max e0=6.O

Şekil 15: N=4, N=5, N=7 ve eo=8 değerleri için kafes maksimumunda elde edilen solitonların
bant-yarık grafikleri (üst üste)
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e0'ın Y arık  G e n iş liğ in e  E tk is i

Şekil 16 ve 17’de görüldüğü üzere V0 değeri sabitken e0 artırıldığından yarık genişliği artmaktadır. 
Ayrıca kafes maksimumundaki solitonların yarık genişliği kafes minimumundaki solitonların yarık 
genişliğinden daha büyüktür.

N4max V Q=1.0 N4min V Q=1.0 N 4m ax&  N4min V 0=1.0

Şekil 16: N=4 ve V0=1 için kafes maksimumunda ve minimumunda elde edilen solitonların
e0- yarık genişliği grafikleri

N5max & N7max & N7min VQ=1.0

,'iikil 17: N=5, N=7 ve V0=1 için kafes maksimumunda ve minimumunda elde edilen solitonların
e0- yarık genişliği grafikleri

V.ı'ın Y arık  G e n iş liğ in e  E tk is i

X"MI 18 ve 19’da görüldüğü üzere e0değeri sabitken V0 artırıldığından yarık genişliği azalmaktadır, 
vm .ı kafes maksimumundaki solitonların yarık genişliği kafes minimumundaki solitonların yarık 

ııunlşllğinden daha büyüktür.
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Şekil 1ö: N=4 ve e0=8 için kates maksimumunda ve minimumunda elde edilen solitonların
V0- yarık genişliği grafikleri

N4max eQ=8.0 N4min e0=8.0 N4max & N4min e„=8.0

N7max e0=8.0 N7min eQ=8.0 N5max & N7max & N7min eQ=8.0

N7min
N5max
N7max

'o "0 0
Şekil 19: N=5, N=7 ve eo=1 için kafes maksimumunda ve minimumunda elde edilen solitonların

V0- yarık genişliği grafikleri

S O N U Ç

Bu çalışmada, bir dış potansiyelli, doyurulabilir NLS denkleminin çözümleri spektrn! 
renormalizasyon yöntemi ile elde edildi. Bulunan kafes solitonlarının bant-yarık yapısı, periyodik vn 
Penrose tipi potansiyeller için elde edildi. Doyurulabilirlik parametresi e0‘ı artırmanın yarıl- 
genişliğini artırdığı, potansiyel derinliği V0‘ı artırmanın yarık genişliğini azalttığı ve N’yi artırmanın 
yarık genişliğini artırdığı gözlemlendi.
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KEMİK YOĞUNLUĞUNUN DENTAL İM PLANTLARDAKİ GERİLM E DAĞILIM INA
ETKİSİ

Bilgisayarlı tomografi ölçümlerinden elde edilmiş olan CT sayılarının elastisite modülüne 
dönüştürülmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar araştırılmıştır. Elde edilen bilgiler yardımıyla farklı 
hnnik yoğunluklarında gerilme dağılımı sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmiş ve gerilme dağılımı 
kortikal kemik (KK) ve süngerimsi kemik (SK) için bulunmuştur. Deney materyali olarak maksiller 
■ iğ ikinci premolar diş alınmıştır. Bu diş bölgesi için MİS marka dental implant elemanları 
kullanılmıştır. Abutment modeli MD-TAD10, implant modeli ise 4,2 mm çap ve 10 mm boyunda 
lliocom modelidir. Diş kuron bölgesi modeli sonuçların hastaya özel olmaması amacıyla 
VVheeler’ın An Atlas of Tooth Form anatomi atlası verilerinden yararlanarak Rhinoceros 4.0 
\ ı/ılımıyla oluşturulmuştur. ANSYS Workbench 12.0 yazılımında çiğneme kuvvetleri etkisi altında 
modelimizde oluşan gerilme dağılımı analiz edilmiştir. Süngerimsi kemiğin implantın apeks 
bölgesine karşılık gelen kısmında ve implant boynunda en yüksek gerilme değerlerine 
ulaşılmaktadır. Kortikal kemikte süngerimsi kemiğe göre daha yüksek gerilme değerleri ortaya 
ı, ıkınıştır. Kortikal kemikte kemik yoğunluğu düştükçe en yüksek von Mises Gerilmesi artmıştır.

INFLUENCE OF BONE DENSITY ON STRESS DISTRIBUTION OF DENTAL IMPLANTS

A B S T R A C T

The studies related vvith conversion to elasticity modulus from CT numbers that obtained 
h om computed tomography have been investigated. With the help of gathered information, the 
•lıoss distribution at different bone densities was studied vvith finite element method and stress 
Hntribution has been found for cortical bone (KK) and spongy bone (SK). Maxillary right second 
m omlar has been used as test material. For this teeth area, MİS branded dental implant elements 
ıırivo been used. Abutment model is MD-TAD10 and implant model is Biocom vvhich has 10 mm 
loiıgth and 4.2 mm diameter. Dental crovvn is modeled using VVheeler’s anatomy atlas, An Atlas of 
ı • a >lh Form and Rhinoceros 4.0 softvvare in order to result are not to be specialized for any patient. 
in '\NSYS VVorkbench 12.0 softvvare the stresses at our model are analyzed under mastication 
hm o.ı. Maximum stress values emerged at the spongy bone part vvhich coincides implant’s apex 
roıt ond neck. Fligher stress values emerged in cortical bone than the spongy bone. While bone 
h n-.ıiy decreases in cortical bone, maximum von Mises stress has increased.
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i 'miI Dr., Makine Müh. Böl., E-posta: sofuoglu@ktu.edu.tr
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GİRİŞ

Son zamanlarda tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen, milyonlarca hasta dişlerini 
bazı rahatsızlıklar veya travma sonucu kaybetmektedir. Her yaş grubundan hastalar protezleri, 
köprüleri veya eksik dişleri nedeniyle sağlık problemleri yaşamakta, konuşmada zorluk çekmekte, 
irritasyon ve ağrı problemleriyle mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Hatta sosyal çevrelerde, 
yemek yemekten, konuşmaktan ve gülmekten çekinen pek çok hasta için diş eksikliği önemli bir 
olgudur. Bu durumda dental implantlar (Şekil 1) eksik dişleri tamamlamak için gittikçe tercih 
edilmektedir.

Şekil 1. Dental implant [4],

Suni diş kökü de denebilen dental implant, vücuda biyouyumluluğu bilinen genellikle 
titanyum veya titanyum alaşımından, diş kökü görevi görmek üzere vida veya düz (diş kökü 
benzeri) formlu doğrudan çene kemiğine cerrahi ile yerleştirilmiş parçadır. Bu yerleştirme işleminin 
ardından kemiğin iyileşmesi için 3 aydan 6 aya kadar veya daha fazla bir sürenin geçmesi gerekir, 
Bu süre içerisinde kemik ile implantın güçlü yapısal bir birliktelik kurdukları osseointegrasyon 
gerçekleşir. Osseointegrasyonla oluşan bu güçlü yapı daha sonra yapıştırma veya vidalama 
teknikleriyle kendisine bağlanacak olan üst yapıyı taşıyacaktır [2].

Klinik diş tedavisi ve mühendisliği, osseointegrasyon teriminin Branemark ve arkadaşları 
tarafından ilk kez ortaya atılmasıyla çok önemli bir gelişme sürecine girmiştir. Osseointegrasyon, 
yük taşıyan implantın yüzeyi ile canlı kemik arasında doğrudan yapısal ve fonksiyonel düzenli bağ 
oluşumu olarak tanımlanmıştır [15], Bir başka tanımlamaya göre osseointegrasyon canlı kemik v# 
implant arasındaki ışık mikroskobu seviyesinde de gözlemlenebilmesi gereken direkt temastır [22]

Osseointegrasyonun gerçekleşmesi için ön şart implantın stabil olmasıdır 
Osseointegrasyon gerçekleştikten sonra ise bu stabilite kemik-implant arayüzündeki kemiğin tekrar 
biçim almasıyla daha da artar. Bu durum hala tam olarak anlaşılamamış ve araştırılması gereken 
pek çok biyolojik ve mekanik faktörlerin bir arada bulunduğu tipik bir problem olarak karşımızdıı 
durmaktadır [7],

Sıkı ve rijit kemik-implant temasının bir sonucu olarak implantları çevreleyen kemik, doğul 
dişlerin çevresinde mevcut olan periodontal ligament (PDL) gibi gerilme azaltıcı elemanlardan 
yoksun olarak işlev görür [13], Sağlıklı bir dişte çiğneme işleminden kaynaklanan kuvvetler sağlıklı 
kemik ve doğal diş arasındaki PDL tarafından bir miktar sönümlenir. Ancak fiziksel hasar veya
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hastalık durumunda doğal dişin yerine implant yerleştirildiğinde PDL kaybolmuştur ve implant 
kendisine gelen kuvvetleri doğrudan kemiğe aktarır [1 1 ],

Bu yüzden yükleri sönümleyecek olan unsurlar olarak geriye kortikal kemik ve süngerimsi 
kemik kalmakta ve kemik yoğunluğu implantların mekanik sönümleme davranışında bir parametre 
olarak karşımıza çıkmaktadır [1 1 ],

Diş kaybı gerçekleştiğinde kemiğe bir uyarı gitmediğinden kemik yoğunluğunda ve kemiğin 
genişlik ve yüksekliğinde azalma gerçekleşir [12 ],

Çeşitli kemik numunelerinin kullanıldığı pek çok deneysel çalışma [23,18,14,8,16] ile kemik 
yoğunluğu ve kemiğin Elastisite Modülü arasında ilişkiler araştırılmıştır. Ancak deneysel çalışma 
'tonuçlarının formülize edilmesinde, yapılan kabullerin farklılığı ve örneklem ne kadar geniş 
'.oçilirse seçilsin deneysel numunelerin farklı özellikleri nedeniyle farklı sonuçlara ulaşılmıştır.

Kemik yoğunluğu, bilgisayarlı tomografi (CT) yardımıyla hassas bir şekilde tespit edilebilir. 
Hor CT resmi 512x512 piksel içerir ve her piksel yoğunluğun bir ölçüsü olarak bir CT sayısına 
(Hounsfield Unit-HU) sahiptir. Yüksek CT sayıları, daha yoğun dokuları gösterir [5].

Kemiklerin yoğunluğa göre sınıflandırılmasında en çok kabul gören Misch kemik yoğunluğu 
■■ınıflandırması HU birimleri cinsinden aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo 1: Misch kemik yoğunluğu sınıflarının CT sayıları ile ifadesi [12,9]

Misch Kemik Yoğunluğu Sınıfları CT Sayısı [HU1
D1 >1250
D2 850-1250
D3 350-850
D4 150-350
D5 <150

CT sayılarının görünür yoğunluğa dönüştürülmesi ile ilgili olarak Esses vd. ile Harb vd.’nin
■ ılışmalar sonucunda aşağıdaki ampirik formüller (Denklem 1 ve 2) süngerimsi kemik ve kortikal 
komik için elde edilmiştir.

pa = 1,9 x 10 3 HU + 0,105 ( HU < 816 süngerimsi kemik ) [19] (1)

p3 = 7,69 x 10 “  HU + 1,028 ( HU > 816 kortikal kemik) [17] (2)

Elde edilen görünür yoğunluk değerleri, literatürde elastisite modülünün yoğunluğa bağlı 
olmak tespit edildiği deneysel çalışmalardan olan Rice vd. (Denklem 1) ile Schaffler ve Burr’un 
ıl iıınklem 2) çalışmalarından yararlanılarak elastisite modülüne dönüştürülecektir.

E = 0,06 + 0,90 pa2 ( pa < 1,54 g/cm3 süngerimsi kemik) [20] (3)

E = 0,090 Pa7,4 ( Pa > 1,54 g/cm3 kortikal kemik) [21] (4)

CT sayısı ile yoğunluğun ilişkisi ve yoğunluk ile elastisite modülünün ilişkisini veren
■ lonklemlere ait grafikler ve denklemlerin sorumlu olduğu aralıklar Şekil 2 ve Şekil 3’te 
gösterilmiştir.
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CT Sayısı [HU]

Şekil 2: CT Sayısı ile görünür yoğunluk arasındaki ilişki

Pa2 [g/cm3]

Şekil 3: Yoğunluk ile elastisite modülü arasındaki ilişki

Maksillada süngerimsi kemikte en iyi kemik kalitesi olarak D3 yoğunluklu kemiklerin 
bulunduğu ve yine bu bölgede kortikal kemik yoğunluğunun da 810-940 HU arasında değiştiği 
bulunmuştur [9],

Kortikal kemik yoğunluğu % 40 ve süngerimsi kemik yoğunluğu % 12 oranında kemiğin 
kullanılmadığı durumlarda düşmektedir [12]. Çalışmamızda kemiklerin literatürde verilen
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yoğunluklarından bu oranlarda düşümler yaptığımızda elastisite modüllerinde de azalmalar 
olacaktır.

( iÖKSEL. SOFUOĞLU Bildiri No: 55

Y A PILA N  Ç A L IŞ M A L A R

Deney numunemiz maksiller sağ ikinci premolardır (Şekil 4). Kemiğin yoğunluğu süngerimsi 
komikte D3 kemik sınıfının içerisine denk düşen 750 HU’dan başlamak üzere kademe kademe D5 
mıfındaki 100 HU’ya düşürülecektir. Kortikal kemik yoğunluğu ise D2 sınıfındaki 940 HU'dan D3 
ııııfındaki 820 HU’ya kadar azalacaktır. Bu değerlere karşılık gelen elastisite modülleri Tablo 2’de 

verilmiştir.

Şekil 4. Maksiller sağ ikinci premolar konumundaki implant ve üst yapısı

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



GÖKSEL. SOFUOĞLU Bildiri No: Vı

Tablo 2: CT sayısından yola çıkarak elde edilen elastisite modülü değerleri

CT Sayısı [HU] Yoğunluk [g/cm3] Elastisite Modülü [GPa]

Süngerimsi kemik 750 (D3) 
100 (D5)

1,5300
0,2950

2,1668
0,1383

Kortikal kemik 940 (D2) 
820 (D3)

1,7509
1,6586

5,6794
3,8045

Analizde kullanılan malzemelere ait elastisite modülü ve Poisson oranı değerleri Tablo Tin 
verilmiştir.

Tablo 3: Analizde kullanılan malzemelere ait izotropik mekanik özellikler.

Malzeme Elastisite Modülü [MPa] Poisson Oranı
Kortikal kemik Değişken (Tablo 2) 0,3
Süngerimsi kemik Değişken (Tablo 2) 0,3
Titanyum 110.000 [1] 0,35 [1]
Kuron (Vita Porselen VMK 95) 91.000 [3] 0,2 [6]
Koping (Cr-Ni alaşımı Kera N)’ 170.000 0,33

Homojen ve lineer elastik özelliklerdeki 7 parçadan oluşan gerçekçi geometrideki modelimi; 
statik analize tabi tutuldu. İmplantın tamamen osseointegre olduğu kabulü yapıldı. Çiğneme kuvvniı 
olarak erkeklerde en büyük oklüzal kuvvet değeri olarak bilinen değer (682 N [10]) kuron 
bölgesinden implant eksenine tekil yük olarak uygulandı. Numune süngerimsi kemik ve kortıkni 
kemiğin oklüzal doğrultudaki yüzeyleri haricinde “fixed support” ile sabitlenerek probleme sınır şnrlı 
verildi. Analizde von Mises gerilmeleri araştırılarak, kemik yoğunluğunun azalmasıyla birlikl» 
kortikal kemikte ve süngerimsi kemikte gerilme dağılımının nasıl değiştiği incelendi.

S O N U Ç L A R

Süngerimsi kemikte implantın apeks bölgesine karşılık gelen kısımda ve implant boynundu 
en yüksek gerilme değerlerine ulaşılmaktadır. Kortikal kemikte daha yüksek gerilme değerlim 
ortaya çıkmıştır. Kortikal kemikte kemik yoğunluğu düştükçe en yüksek von Mises Gerilmıml 
artmıştır.

Süngerimsi kemikteki gerilmeler kortikal kemiktekilere göre çok düşüktürler.

Tablo 4: Kortikal ve süngerimsi kemikte en yüksek von Mises Gerilmeleri

A -  Analizi [MPa] B - Analizi [MPa] C - Analizi [MPa]
Süngerimsi Kemik 19,24 22,98 27,65
Kortikal Kemik 88,25 92,36 131,68

* Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH firması ile yazışma sonucu alman değerlerdir.
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(a ) (b ) (c)

•«kil 5. Kortikal kemik oklüzal düzleminde von Mises gerilme dağılımı - (a) 750 HU SK ve 940 HU KK, (b) 
400 HU SK ve 880 HU KK, (c) 100 HU SK ve 820 HU KK

(a ) (b) (c)

• •kil 6, Süngerimsi kemik oklüzal düzleminde von Mises gerilme dağılımı - (a) 750 HU SK ve 940 HU KK, (b) 
400 HU SK ve 880 HU KK, (c) 100 HU SK ve 820 HU KK

(a ) (b) (C)

■••kil 7. implant çevresinde süngerimsi kemik mesial düzleminde von Mises gerilme dağılımı - (a) 750 HU SK 
ve 940 HU KK, (b) 400 HU SK ve 880 HU KK, (c) 100 HU SK ve 820 HU KK
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T A R T IŞ M A

Maksillada incelenen gerilme dağılımı göstermiştir ki yoğunluğun azalmasıyla kortikal kemik 
ve süngerimsi kemikteki gerilmeler artmaktadır. Bu durum birincil implant stabilitesi denilen ve 
genellikle osseointegrasyonla ifade edilen iyileşme sürecindeki stabiliteyi etkileyecektir. Bu yüzden 
implant operasyonu programlanırken kemik yoğunluğu, öncelikli olarak göz önüne alınarak 
planlama yapılmalıdır.

Tüm yoğunluk durumlarında gerilmenin yığıldığı bölgeler olarak implantın apeks ve boyun 
kısımları karşımıza çıkmakta kortikal kemikte lokalize bir baskı oluşturmaktadır. Boyun bölgesinde 
ortaya çıkan gerilme, ankastre (kantilever) implant uygulamalarında implantın bu bölgeye yapacağı 
baskıyı artıracağından daha kötü bir görünüm oluşturacaktır.
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ÇIRPAN SONLU KANATLA OPTİM UM  İTKİ ELDE EDİLMESİ 

Ülgen GÜLÇAT

İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul 
E-posta: gulcat@itu.edu.tr

Ö Z E T

aza°m^e potansiyel akl? etkileşimi yardımıyla bir kanatta indüklenmiş sürüklemenin en 
indükl lr^mes' yapılmıştır. Kökten ve tekdüze çırpma ile, üç boyutluluktan dolayı oluşan 
a r a s ı n a hlzın etk's'n'n azaltılması sağlanmıştır. Kökten ve tekdüze çırpma 
emme fdZ fark> °Pt'mizasyon parametresi olarak potansiyel akışla elde edilen 
içerisin^6 'Hdüklenmiş sürükleme kuvvetlerini temsil eden amaç fonksiyonunun 
sürükl kullanılmıştır. Daha sonra 3-B sınır tabaka denklemi çözülerek viskoz 
nnn„„ me e^ e edilmiştir. Net itkinin büyüklüğü viskoz kuvvetlerin olumsuz etkisi göz
°nune alınarak bulunmuştur.

A B S T R A C T

Wln g T miZatl° n ° f  the effect o f the induced drag for a flapping low aspect ratio finite 
combin made w'th viscous inviscid coupling. The root and uniform flapping are 
dimen ^  m order to reduce the effect o f the dawnwash induced by three 
as Phase difference between the uniform and the root flapping is used
the inu "Za*IOn Paramete r in objective function which consists o f the suction force and 
bounUf,>Ced dra9 obtained via inviscid considerations. Aftenvards, the 3-D unsteady 
evaluat^Hlayer 'S solved to calculate the viscous drag. The net propulsive force is then 
happing m t0f Se°  wbetber a sufficient propulsive force is obtained for the combined

1 GİRİŞ

e^e e^nf'2 *^Çük hava taşıtlarında (MAV teknolojisi) çırpan kanat itkikisiyle ileri uçuş 
gelmisf 6 koşullan son yıllarda aerodinamikte en çok araştırılan konulardan biri haline 
Çarpım|,r Bu ko§ul’ 9enelde, bir kanat kesidinin çırpma genliği ile çırpma frekansının 
sonlu ^  Ve uçuş Reyno lds sayısına bağlı olarak verilir [2]. Özellikle küçük açıklıklı 
yenilmeanattta İSe kanat ucu girdabının yarattığı sürüklemenin de itki kuvvetiyle 
Ç|rPmadS' 9erekmektedir- Kanat ucu girdabının yarattığı sürükleme sabit genlikli kanat 
Bu etkiv3 l<8Sİt sirkülasy°nun kanat açıklığı yönündeki azalmasıyla doğru orantilidır. 
Çalışman azakmak i?'n kanadın kökten uca artan bir şekilde çırpılması gerekir. Bu 
sayesinr|a' sa^  genlikli çırpma ile doğrusal değişen genlikli çırpma kombinasyonu [6] 
olarak v e m'nirnum girdap sürüklemesi çözümü yapılmıştır. Çalışma, zamana bağlı 
yaklaşım Z Ve viskoz oimayan akışın etkileşimi şeklinde yapılmaktadır. Reisner 
boyutlu ' ^  veya Duble Latisleri yöntemi [7] ile viskoz olmayan akış çözülerek üç 
denklem|S'nir tabaka kenar hızları elde edildikten sonar zamana bağlı girdaplılık 
Çözürrid 8r' S'mr tabaka içerisinde [3,4] da önerildiği şekliyle çözülmektedir. Bu 
integraij T* v 'skoz sürükleme, yüzey girdaplılık değerlerinin tüm yüzey üzerinde 
rtoğrusal'n - de edi,mektedir. itki kuvvetinin optimizasyonu ise sabit genlikli çırpma ile 
MATLAB â 'Şen genlikle Çırpma arasındaki faz farkına göre yapılmaktadır. Bu amaçla 
fonksiv^ , ^  den k ls 'ts ız  optimizasyon için fminsearch ve kısıtlı için fmincon 

hları kullanılmaktadır.
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2 ÖN SONUÇLAR
Açıklık oranı AR=3 gibi küçük açıklıklı dikdörtgen bir kanadın 0.667 indirgenmiş 

frekansla düşey osilasyonu için uygulama yapılmıştır. Yarım veter boyu b göz önüne 
alındığında iki serbestili kanat hareketi i) h=1 .2b ie sabit genlikli ve ii) ht=1.4b ile 
doğrusal değişen genlikle verilmektedir. Reisner [9] dan alınan verilere göre kompleks 
genlik değerleri Şekil 1. de verilmektedir.

—■— Real, ut 
— ı— Imag, ut 
—•— Real, İt 
— 1— Imag.lt

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
y, span

Şekil 1: Açıklığa gore sirkülasyon dağılımı, ut: sabit genlikli; İt: doğrusal genlikli.

Şekil 2-a,b de ise etkin hücum açısına bağlı olarak toplam potansiyel itki ve 
indüklenmiş sürükleme değişimi iki ayrı faz farkı için göeşterilmiştir. Bu grafikler 
aşağıdaki hareket durumlerı için çizilmektedir.

hul = 1.2Acos(0.667f)

h„ = ^ j ^ ^ c o s ( 0 . 6 6 7 r  +  ^ ) .

Şekil.2-a da (p = n j 2  ortalama itki katsayısı C t =  -0.0355 bulunurken, aynı değer 
Şekil.2-b de (p = \.9n  radian için C t= -0.0716 olarak, iki katına yakın, elde 
edilmektedir.
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 uniform plunge

 uniform plunge
°  combined drag

n combined suction

cD
o

t+_|

OO
<vou
o

E ffectıve angle o f  attack

Şekil 2: itki katsayılarının etkin hücum açısıyla değişimi: (a) (p -  n j l  ve
(b) (p = 1,9 /r. optimum, dikdörtgen kanat için AR=3 ve k-0.667.

Viskoz akış çözümünden ise Reynolds sayısı 1000 için sürükleme katsayısı 0.0789 ve 
2000 için 0.0544 bulunmaktadır. Böylece net itki katsayısı

CT = -0.0716 + 0.0544 = -0.0172

olarak bulunur. Şekil 3 ve 4 de viskoz ve potansiyel itki katsayılarının zamana göre 
değişimi verilmektedir.

-0.151 ___________________
■30 -20 -10 0 10 20 30

Effectıve angle o f  attack

 uniform plunge

 uniform plunge
0 combined drag

° combined suction *
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Şekil 3: Zamana göre alt ve üst yüzeyden gelen viskoz sürükleme.

Kaynak [1]'de hem viskoz hem de viskoz olmayan formülasyola ilgili bilgiler tüm 
ayrıntılarıyla verilmiştir.

T e ş e k k ü r. Seher Durmaz’ın grafiklerin ve şekillerin elde edilmesindeki yardımları için 
teşekkürler.
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DAİRESEL YIĞMA KOLONLARIN DEPREM DAYANIMLARININ SAYISAL OLARAK  
EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ ESASINA GÖRE BELİRLENMESİ

M. A rif G ü re l1 R. K a d ir  P e k g ö k g ö z2 M u ra t K ıs a ’ F e rid u n  Ç ili4
I lıırran Üniversitesi Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi İstanbul Teknik Üni.
Şanlıurfa Şanlıurfa Şanlıurfa İstanbul

Ö Z E T

Bu çalışmada bazı tarihi yapılarda ana taşıyıcı elemanlardan olan daire kesitli yığma 
luılonların deprem etkilerinin yatay bileşenine karşı dayanma kapasiteleri eşdeğer deprem yükü 
viasına göre belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, literatürde mevcut ve dikdörtgen kesitli yığma 
taşıyıcı elemanların kararlılık analizleri için geliştirilmiş olan bir model ve onun sayısal hesap 
yöntemi dairesel yığma kolonlar için düzenlenip kullanılmıştır. Kesitlerin çatlamasını ve ikinci 
mertebe etkileri göz önüne alabilen modelde bir kolon her biri sabit eğrilikli olan sonlu sayıda alt 
" Inmana bölünmektedir. Hesabı yapılacak bir dairesel kolon kendi ağırlığı ve dışmerkez düşey 
İt >pe yükü ile maksimum atalet etkilerine eşdeğer yay ılı ve tekil statik yatay yükler altında düşey 
Imnsol prizmatik bir eleman olarak ele alınmaktadır. Kolon malzemesinin çekme dayanımının 
utmadığı ve sınırsız bir basınç dayanımına sahip olduğu kabul edilmektedir. Örnek olarak mevcut 
hlı tarihi yapının dairesel kolonu seçilip, bu kolonun yatay deprem katsayısına karşı boyutsuz yatay 
tüpe ötelenmesi eğrisi elde edilmiştir. Bu sayede kolonun artan yatay yük altında sergilediği 
davranış yorumlanmış ve kolonun dayanabileceği maksimum yatay deprem yüküne karşı gelen 
titıprem katsayısı belirlenmiştir.

(1İRİŞ

Ahşap ve yığma yapı malzemeleri insanlık tarihindeki en eski yapı malzemeleridir. Taş, 
lıığla ve kerpiç geçmiş binlerce yıl içerisinde, birçok değişik biçimde, barınma ve sosyal özellikli 
v ipıların inşasında ana yapı malzemeleri olarak kullanılmışlardır. Küçük boyuttaki yapıların çoğu 
yık olmuş olsa da, ibadet yapıları, köprüler, tiyatrolar gibi özellikli yapıların bir bölümü, daha fazla 
lııplumsal duyarlılık ile korunduklarından, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmışlardır. Bu 

ıpılar insanlığın tarihi ve kültürel mirasının en değerli varlıkları arasında sayılmaktadır.
Dünyanın değişik yerlerinde meydana gelmiş olan depremler tarihi yapıların depremlerde 

im'.ar görme riski yüksek yapılar olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, bu yapıların korunması için 
i'imkli olabilecek uygulamaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, onların deprem davranışlarının 
" mevcut dayanımlarının mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlenmesini gerektirir. Bununla 

lılıllkte, özellikle büyük tarihi yapıların deprem davranış ve dayanımlarının gerçekçi bir şekilde 
Imllılenmesi kolay bir iş değildir. Çünkü bu tür yapılar çoğunlukla belirli karmaşıklıkta bir yapısal
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sisteme sahip olmak yanında malzeme mekanik özellikleri de yapı içinde geniş bir değişkenlik 
gösterebilmektedir. Ayrıca, detaylı bir araştırma yapılmamışsa, örneğin büyük boyutlu elemanların 
iç bölümleri hakkında kesin bir şey söylenememesi gibi belirsizlikler bulunmaktadır. Dolayısıyla 
bazı durumlarda tüm yapıyı modelleyip hesabını yapmak yerine onun kolon, duvar, tonoz ya da 
kemer gibi kısımlarını modelleyip incelemek daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayabilir [1 ],

Literatüre bakıldığında duvarlar başta olmak üzere kemer, kubbe, tonoz gibi yığma yapı 
elemanları ile ilgili çok sayıda çalışmanın yapılmış olduğu görülür. Kolonlar konusundaki çalışmalar 
nispeten daha azdır. Halbuki, özellikle tarihi camiler, katedraller gibi özel yığma yapılarda duvarlar 
yanında kolonların da düşey ve yatay yüklerin taşınmasında katkısı olan elemanlar oldukları 
görülmektedir. Dolayısıyla bu yapı elemanlarının da deprem dayanım ve davranışlarının 
araştırılması ilgilenmeye değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle bu* 
çalışmada çok yaygın olmasa da bazı özel tarihi yapılarda görülen daire kesitli kolonların deprem 
etkilerinin yatay bileşenine karşı dayanma kapasiteleri araştırılmaya çalışılmıştır.

Tek parçadan oluşan ya da davul (drum) denilen muntazam şekilde yontulmuş taşların üst 
üste konulmasıyla oluşturulmuş olan kolonlar çalışmanın kapsamına girmemektedir. Çünkü bu tür 
kolonların deprem davranışları çalışmada incelenen yığma kolonlardan oldukça farklıdır.

K O L O N U N  Y Ü K L E M E  D U R U M U  V E  H E S A P  M O D E L İ

Şekil 1 (a) d çaplı ve h yükseklikli, altta ankastre üstte serbest prizmatik bir dairesel kolonu 
göstermektedir. Kolonun hesap için rı adet eşit yükseklikli elemana bölünmüş hali Şekil 1 (b)’de 
görülmektedir [3,4], tVve Wln sırasıyla kolonun toplam zati ağırlığını ve her bir elemanın ağırlığını 
göstermektedir. V kolona taşıdığı elemanlardan iletilen toplam düşey yük, e, ise bu yükün 
dışmerkezliğidir.

Şekil 1. (a) Dairesel kolonun geometrisi, (b) Kolonun elemanlara bölünmüş hali ve yükleme
durumu

Yatay deprem yüklerine gelince, bu çalışmada kolaylığından dolayı, deprem etkilerine 
eşdeğer statik yatay yükler dikkate alınmıştır. Daha gelişmiş bir hesap şekli olan dinamik hesap 
ileriki bir çalışmada yapılacaktır. Eşdeğer deprem yükü yöntemi bir yapının yalnızca birinci titreşim 
modunu esas aldığından, yöntem en büyük atalet etkilerine yaklaşık olarak eşdeğer ters üçgen lılı 
yüklemeyi benimsemiş olur. Dolayısıyla kolonun j. elemanına etkiyecek yatay deprem yükü

olarak ifade edilebilir. Burada c deprem yüklemesinin şiddetini temsil eden deprem katsayısını 
göstermektedir. Şekil 1 (b)’den görülebileceği gibi her bir eleman ağırlık merkezinde etkidikleri 
kabul edilen Wln ve CjWln kuvvetlerinin etkisindedir. Kolonun üst kesitine gelen V düşey yüküntimı

n n
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dolayı oluşan yatay tekil kuvvet ise iyi bir yaklaşıklıkla cV olarak alınabilir. Böylece tarif edilmiş olan 
yükleme altında hesap yapıp kolonun dayanabileceği en büyük yatay deprem etkilerini temsil eden 
Cmaks değeri hesap sonucu belirlenebilecektir.

Kolonun göz önüne alınmış olan yükleme altında şekil değiştirmiş durumu oldukça abartılı 
bir halde Şekil 2’de gösterilmektedir. Kolonun bu hali ardışık silindirik bölümlerin bir birleşimi olarak 
kabul edilmiş olmaktadır. Bu kabule dayanarak her bir elemanın eğriliği kendi içinde sabit alınmış 
olmakta ve değeri de elemanın kendi üst kesitindeki eğrilik değerine eşit olarak düşünülmektedir. 
Fğer elemanların boyutsuz yüksekliği (bölümlendirme parametresi) olan £ = h jd  = hlnd yeterince 
küçük ise yani kolon yeterli sayıda elemana (n) bölünmüşse bu kabulün geçerliliği de yüksek 
olmaktadır.

Şekil 2’deki notasyonlar kullanılarak j. kesitin geometrik merkezinin koordinatı

0 = 1 .2  n)

ol,ırak yazılabilir. Bu ifadede [3 kolon üst kesitinin dönme miktarını, pj j. elemanın eğrilik yarıçapını 
ve a, = h jp j elemanlara bölünmüş kolon modelinin şekil değiştirmiş halinde bu elemanla ilgili açıyı 
göstermektedir [3,4], Kosinüs fonksiyonları Taylor serisine açılıp, ilk üç terimleri alındığında (2) 
İfadesi aşağıda verilen boyutsuz hale gelmektedir:

Murada </>i = \ jp t i. elemanın eğriliğidir.

v0 = e, olduğundan, Şekil 2, ve £ de seçilecek bir değer olduğundan (£  = held  = hlnd) 
ı ' ılonun /? üst kesit dönmesine uygun şekil değiştirmiş hali j  = 1 indisinden başlanıp (3) ifadesi 
lokrarlı bir şekilde kullanılarak belirlenebilir. Ancak bu, elemanların eğrilikleri belirlenmiş ise 
yapılabilir.

(2 )

(3)

h

Ş ekil 2 . Elemanlara bölünmüş kolonun yükleme altında şekil değiştirmiş hali
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kesitteki d ış m e rk e z lik

Şekil 2 dikkate alınarak j. kesitteki normal kuvvet ve eğilme momenti

j ı  „  , l f  .i~ V  + j  —  (4a)
n

Mi =  + — X  ( VJ -  VG ,)  ■+ CJ -  v  + c  ~ — 7— T T y ,  Z  ( "  “ ' +  V 2 X /  - '  +  V 2 )  (4 t >)w w n n n ( n - 1/2 j  w

R a k  ifade edilebilir. İkinci ifadede vG, i. elemanın ağırlık merkezinin koordinatıdır. /  eleman için 
u büyüklük (2 ) ifadesinin elde edilmesinde kullanılan hesap tarzı kullanılarak, boyutsuz şekilde

+ (/ = 1. 2 n) (5)
a z  ö z k=x

°'arak belirlenir.
(4b) ve (4a) ifadelerinin sağ taraflarının oranı j. kesitteki dışmerkezliği boyutsuz olarak

' ^ 1 ' .  .’ Y Y e L  +  c ç j n  V / W  + c 4  i   f  ( „ _ i + 1/ 2 X / - i  + l/2)

" ¥ +j ) ("-,/2rsH
,  ( 6 ) 
v 5 0, 1  n)

^Çihıinde vermiş olur. Üst kesit,; = 0, için bu ifade e jd  = v0ld  = e /d  sonucunu verir, ki burada e/d 
atahmış olan bir değerdir, Şekil 2.

1' E lem anın  e ğ riliğ i

Yığma yapı malzemeleri beton dışındaki inşaat malzemelerinden çok düşük olan çekme 
, hanımları ile ayrılırlar. O halde yığma yapı malzemeleri için çekme gerilmesi almayan malzeme 
abulü yapılabilir. Dolayısıyla, kolonun bir elemanının eğriliği onun üst kesitinin çatlayıp 

Ramadığına bağlı olacaktır. Bilindiği gibi çekme gerilmesi almayan bir malzemeden oluşturulmuş 
'r eleman kesitine etkiyen basınç kuvveti kesitin çekirdek bölgesi içindeyse kesit çatlamamıştır, 

R i  durumda ise kesit çatlamıştır. Bu durumda (6) ifadesi ile verilen boyutsuz dışmerkezlik 
ae9erine bağlı olarak iki farklı moment -  eğrilik ilişkisinin göz önüne alınması gerekir. Bilindiği 
R r e  r=  d/2 yarıçaplı bir daire kesitin çekirdek bölgesi aynı merkezli ve r/4 = d/8 yarıçaplı bir 
a'redir.

Boyutsuz dışmerkezlik değeri e/d  s 1/8 ise Şekil 3’de gösterilen denge durumu göz önüne 
'barak (/+1 ). elemanın boyutsuz eğriliği

^Utd = ^ d ÎL d  (7i)
El

°[arak ifade edilebilir. Burada E malzemenin basınçtaki elastisite modülü ve / kesitin eğilme 
genine göre eylemsizlik momentidir. Bu eylemsizlik momentinin değerinin / = rr<//64 ve kesit 
ahmın A = rnflA  olduğu dikkate alındığında (7a) ifadesi

6 N , 16e,< % £ /  =  _ £ .  L  (7 b )
EA d

C*UrUmuna gelmiş olur.
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Eğer boyutsuz dışmerkezlik 1/8'den büyük ise, e/d > 1/8, o zaman kesit Şekil 4 (a)'da 
görüldüğü gibi kısmen çatlamıştır. Bu durumda, tarafsız eksen derinliği olan a başta belirli 
olmadığı için eğrilik hemen yazılamaz. Tarafsız eksenin yerini ve daha sonra ermax = a 0 , £„lax = e 
değerlerini ve eğriliği hesaplamak için genel olarak bir deneme -  yanılma işlemi gereklidir. Ancak 
bu çalışmada, tarafsız eksen derinliğini ve en büyük gerilmeyi hesaplamak için [5] numaralı 
kaynakta verilen aşağıdaki yaklaşık ifadelerin kullanılması kolaylık sağlamaları dolayısıyla tercih 
edilmiştir:

1
<ı =  — 2.33 f l - 2 — 1 +  0.58 f l  —2 * 1

3 "

2 l  d ) l  d )
(8a)

= 4

0.372 + 0.056 1 - 2  —  

d

1- 2 —

d

Ol
d2

(8b)

Yapılmış olan sayısal hesaplar bu ifadelerin gerçek sonuçlara çok yakın değerler verdiğini, hata 
paylarının çoğunlukla % 1 ’in altında kaldığını, dolayısıyla güvenle kullanılabileceklerini göstermiştir.

çatlam ış bölge ı çatlam am ış bölge

/+!

(a)

tarafsız

Şekil 3. Çatlamamış bir kesitte şekil
değiştirmeler ve eğrilik Kesitteki şekil değiştirmeler ve eğrilik

Dolayısıyla, kısmen çatlamış bir kesit için eğrilik, Şekil 4 (b) dikkate alınarak

£o _ <7o 
a Ea

(9 )
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olarak ifade edilebilir. (8a) ve (8b) ifadelerinin (9)’a yerleştirilmesi (/'+1). elemanın eğriliğini boyutsuz 
biçimde

ri*  ıd ^
EA

2 n

"
(  e i

0.372 + 0.056 1 - 2 —
l  d \

2.33 + 0.58
/  N3
1- 2 —

v d y

r „ ^3/2
1 —  2 —

V d y

( 10)

şeklinde vermiş olur.
(7b) ve (10) eğrilik bağıntıları tek bir ifade altında

7+1
( 11)

olarak yazıldığında bu ifadedeki ^terim i

16 e j /d

VI01 < 1
8

Ay =.
2 /r [o.372 + 0.056 (l -  2 d )]

4 - l- < e-d-
1/  _

[2.33 (l -  2 gj /d )+  0.58 (l -  2 e, / d f  j (l -  2 e, / d f 2 8 d
N

2

olarak karşımıza çıkmış olur.
(4a) ifadesi (11) ifadesine yazılıp gerekli düzenleme yapıldığında (/'+1). elemanın boyutsuz 

eğriliği aşağıdaki biçimi alır:

( v  + 7-)+ (13|

Burada y = W/(nd2h/4) kolonun birim hacim ağırlığını göstermektedir.

Çözüm işlemi

Altta ankastre üstte serbest olan daire kesitli prizmatik bir yığma kolon için VIW, e jd  ve (13) 
ifadesinde görülen ydlE parametresinin atanacak değerleri için deprem katsayısına karşı tepe 
yatay yer değiştirmesi eğrisi, c -  6 , ve en büyük deprem katsayısı değeri, cmaı<s I (6), (12), (13), (3) 
ve (5) bağıntıları sırayla kullanılarak elde edilebilir.

Bunun için kolon hesap maksadıyla yeterli sayıda elemana bölünür ve böylece £ 
parametresi bilinen bir değer olur. Yapılan hesaplar bu parametre için 0.20 ve 0.25 değerlerinin 
uygun değerler olduğunu göstermiştir. Daha büyük değerler yanıltıcı ya da yanlış sonuçlara sebep 
olabilmektedir. Deprem katsayısı c’nin küçük bir değeri ile başlayıp ve bu değere karşı kolon üst 
kesit dönmesi /S için bir deneme değeri atayıp, önce (6) daha sonra da (12) ve (13) bağıntılarının

yd V c
kullanılmasıyla j  = 0 için </>xd = 16— Çn değeri elde edilir. Dolayısıyla (3) ifadesi

E W d
v c vd V ^
-  = — + £ /? -  8— £3« --L sonucunu verir. Ardından, bahsedilen bağıntılar aynı sırayla ancak /
d d E W d

= 1 için kullanılıp v2ld  ve böylece devam edilip diğer kesitler için boyutsuz ötelenme değerleri
hesaplanır.
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(13) ifadesinde j  indisi n -  1 ’e ulaştığında kolon tabanında (ankastre mesnet) dönmenin sıfır 
olduğunu ifade eden

, ıkınsanlık kriteri kontrol edilir, f i  çtf>, d >0 olması durumunda /3’nın azaltılmış bir değeri ile,

nkiii durumda ise arttırılmış bir değeri ile çözüm işlemi tekrarlanır. Hesabı bitirmek için yeterince 
kııçük bir tolerans olan 0.00005 radyan değeri seçilebilir. Başta atanmış olan c deprem katsayısına 
Mıışı gelen doğru fi değeri böylece belirlendikten sonra, kolon tepe yatay ötelenmesi olan vn = ö 
ıloğeri (3) ifadesinden hemen hesaplanabilir.

Çözüm işlemi tedrici olarak arttırılan c ve f i değerleri ile bu şekilde tekrarlanıp, c - 5  (veya c 
ı'ılh) eğrisi çizilebilir ve kolonun dayanabileceği en büyük yatay deprem etkisini temsil eden cmaks 

dnfleri belirlenebilir, f i açısının kolonun denge durumu ile uyuşumlu en büyük değeri kolon 
loİHinında boyutsuz dışmerkezliği 0.5 yapan değerdir. Çekme almayan malzeme kabulünden 
■ iıılııyı, daha büyük f i değerleri için kolonda denge koşulunun sağlanamayacağı açıktır.

Tekrar vurgulamakta fayda vardır ki, çalışmanın ana amacı kolonların yatay deprem 
Hikılurine karşı dayanımlarını basitçe belirlemek olduğundan yukarıda açıklanmış olan kuvvet 
> .ıslı hesap şekli benimsenmiştir.

Hesaplar C++ programlama dilinde yazılmış olan bir bilgisayar programı yardımıyla
ycipılmıştır. 

U Y G U LA M A  V E  T A R T IŞ M A

Anlatılmış olan hesap modeli ve çözüm işleminin kullanımını göstermek ve böylece daire 
ı ıi'illll bir yığma kolonun yatay deprem etkilerine karşı dayanımını belirlemek için mevcut bir tarihi 

ipinin kolonu ele alınmıştır. Seçilen kolon Sultan Ahmet Camisi’nin devasa boyutlardaki dört 
t ılunundan biridir. Yapının kolonları özdeş boyutlarda olup, her biri 5.40 m çapa ve 18.00 m 
.ııknnkliğe sahiptir. Kalın çevre duvarları ile birlikte bu kolonlar yapının.ana taşıyıcı elemanlarını 
ur,.kırmaktadır. Bir deprem durumunda bu elemanların yatay yüke dayanma kapasiteleri hayati bir 

 »ne sahiptir.
Kolonların dışı dalgalı bir mermer dekorasyona sahiptir. Bu dekorasyon örtüsünün ince 

"iılıığu düşünüldüğünden hesaplarda dikkate alınmamıştır. Diğer yandan, literatürde açık bir bilgiye
   bu boyutlardaki kolonların mermer dekorasyonun hemen altında kesme taşla
Milıtıüş bir dış tabaka ile sıkıştırılmış dolgu malzemeden oluşan iç bölümden oluştuğu 
M -.iiyılmıştır, Şekil 5 (a). Hesapları yapabilmek için Şekil 5 (b)’de gösterildiği gibi bir eşdeğer 

   malzeme kabulü yapılmıştır.
Eşdeğer homojen malzemenin mekanik özelliklerini belirlemek için aşağıdaki yaklaşım 

1 ‘illrtiıılabilir: Taş ve dolgu kısımlar için elastisite modülü ve alan değerleri sırasıyla E ,, A, ve Ed ,
' / olarak alınırsa, eşdeğer malzemenin elastisite modülü bir N eksenel kuvveti altında eksenel 
»MI değiştirmelerin eşit olması düşüncesiyle elde edilebilir. Taş ve dolgu kısımların A/’den alacağı 

ı-ivilir N, ve Nd olarak gösterilirse, şekil değiştirmelerin eşitliği

n n
(14)

n

N _ N, _ N d
(15a)

l - M + A , )  E, A, EdAd

' ııuk yazılır ve buradan

NE, A,

I"', d, + Ed Ad
ve N d (15b,c)



değerleri elde 6dj|jr r *  ,
malzemenin elastisitg ^ ledc®.(15b) veya (15c) ifadesinin (15a)’ya yazılmasıyla eşdeğer
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A, + A (15d)

olarak belirlenmiş 0,
„ior.ionna Hak.;. ıur- tsu son ifadeden görülebileceği gibi Ees değeri taş ve dolgu kısımların 

'• Ista 
ışlarc 
te m

malzeme için ise u h' taş^
öaca Ed= Eı / 5 = 4.0x10 MPa değeri kabul edilmiştir.

« i v » — ■■■ '''tşoiup Bu son il

Kıüfeknasınfku^1'01̂ ' 'stanbul’daki büyük camiler gibi önemli yapılarda OsmanlIlar çoğunlukla 
■ ™a|pnrnisvep|anmışlarcllr- Bu malzemenin özellikleri Arıoğlu ve arkadaşları [2] tarafından 
' nüne alınan knfSt'Site modülü 'Ç'n ortalama 2.0x104 MPa değerini belirlemişlerdir. Burada, göz * 
malzeme için işet!"!? *a  ̂kabLJl edilen kısmı için bu değer alınmıştır. Dolgu kısma gelince, buradaki

Sıkıştırılmış 
dolgu malzemesi

Eşdeğer homojen 
malzeme

~d= 5.40 m --------
Şekil 5. (a)« . .

Ul°n için varsayılan kesit, (b) Eşdeğer homojen malzemeden oluşan kesit 

n ne kallnn30, kaPsamlı bir literatür araştırması yapılmış olmasına rağmen, bahsedilen taş
yüzden taş tabaka ” d ?'ab'lece9' konusunda bir çalışma ya da dokümana rastlanamamıştır. Bu 
değerlerinin ortalat'0 farkİ1 kallnllk değeri düşünülmüş ve bunlara bağlı olarak elde edilen Ee? 
edilen Eeş değerlerj asından yararlanılmıştır. Tablo 1’de düşünülün kalınlıklar, bunlar için elde 
alınarak tablodaki 0Ve orfalama Eeş değeri verilmiştir. Gerçek değerlerin bilinmediği dikkate 
kullanılmıştır. Bu h _ ama değer biraz arttırılarak hesaplarda Eeş = 1.2x104 MPa değeri

69ere karşı gelen taş tabaka kalınlığı 0.791 m olarak hesaplanmaktadır ki, bu
" ^1-45 m4 alan değerlerini netice vermektedir.

3 ac3rn ağırlığı taş malzeme için yt ~ 24 kN/m3 alınmış [2], dolgu malzemesi için ise 
yi ~2 \  kN/m değerj kabuj edj|m|şt|r D0|ayISıy|a eşdeğer malzemenin birim hacim ağırlığı

y,s =■ A, + A,
] j4 5 x  24 + 11.45x21 

22.90
= 22.50 kN/m3 (16)

olarak hesaplanmışta

c  rtonprleri ve ortalama Eeş değeri Table 1. Taş tabakanın kalınlığına bağlı olarak elde edilen Eeş

Taş tabaka kalınlığı
—--------- (m)

Eeş
(MPa)

- ____ 0.50 9380
__ 0.75 11650

------- 1.00 13656
k-—  Ortalama 11562
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Diğer taraftan, yapının elemanları arasındaki yük iletiminin karışık olduğu açık olsa da, 
yine de yapı geometrisi göz önüne alınarak kolona iletilen tepe yükü yaklaşık olarak belirlenebilir. 
Ana kubbenin, iki ana kemerin, bir pandantifin, bir yarım kubbenin ve kolon üzerindeki ağırlık 
kulesinin ağırlık katkıları dikkate alınarak kolon üzerine gelen düşey yük yaklaşık olarak 8000 kN 
olarak elde edilmiştir. Bu değerin elde edilişindeki kaçınılmaz hatalar da dikkate alınıp, biraz 
büyütmeden sonra eksenel yük değeri V = 9275 kN olarak alınmıştır ki bu, kolonun kendi ağırlığına 
(W) eşit bir değer olmaktadır.

Tüm bu hazırlık bilgilerinden sonra, kolonun hesabında esas olacak sayısal değerler 
şöylece özetlenebilir: h = 18 m; d = 5.40 m; hld = 3.333; yeş = 22.50 kN/m3; Eeş = 1.2><104 MPa;

r J / E ^  = 1.0125x10'5; W = {n d2/4)h = 9275 kN; V=9275  kN ve VIW= 1.00. V^tepe
yükünün kolon üst kesitine merkezi olarak etkidiği düşünülmüş, dolayısıyla e jd  = 0 alınmıştır.
Hesap için kolon n = 20 elemana bölünmüş, böylece bölümlendirme parametresi Ç= hlnd =  0.167 
olarak bilinen bir değer olmuştur.

Kolon için elde edilen yatay deprem katsayısına karşı boyutsuz yatay ötelenme, c - 5 / h ,  
eğrisi Şekil 6 (a)’da gösterilmiştir. Bu eğri statik olarak dikkate alınan artan yatay deprem yükleri 
altında kolon davranışının ana özelliklerini ortaya koymaktadır. Kolon başlangıçta doğrusal olarak 
yükselen bir c -  ölh ilişkisi sergilemektedir. Bu bölgede tepe yatay ötelenmesi ve onun yatay yük 
altında artış oranı küçüktür. Bu bölge kolonun çatlaksız yani elastik durumunu göstermektedir. 
Ancak kolonda yaklaşık c = 0.055 deprem katsayısına karşı gelen yatay yükler altında ilk çatlama 
oluşmaktadır. Bu aşamadan sonra kolon arttırılan yatay yüklemeyi taşımaya devam ederken yavaş 
yavaş yatay rijitliği, yani c - ö l h  eğrisinin eğimi gittikçe azalmaktadır. Bu durum ilk oluşan çatlağın 
derinleşmesi ve yeni çatlakların oluşması şeklinde yorumlanabilir. Böylece arttırılan yatay 
yüklemenin kolon tarafından taşınabilecek nihai değerini belirleyen deprem katsayısı cmaı<s = 0.200 
olarak ve karşı gelen üst kesit ötelenme ve boyutsuz ötelenme değerleri de sırasıyla 218 mm ve 
%1.21 olarak hesaplanmıştır. Bu durum için kolon taban kesitindeki boyutsuz dışmerkezlik değeri 
ise ew/d  = 0.476 olarak belirlenmiştir, c -  ölh eğrisinin açıklanan bu tepe noktasından sonra e/d = 
0.5 sınır değerine kadar kolonun denge durumu artık kararlı değildir. Açıklanmış olduğu gibi 
benimsenmiş olan hesap şekli yer değiştirme esaslı değil, kuvvet esaslı olduğundan ve ana hedef 
olan cmaks değeri de belirlenmiş olduğundan, c - ö l h  eğrisinin tepe noktası sonrasının çalışma 
açısından bir önemi yoktur.

Boyutsuz tepe ötelenmesi, % ö lh  Boyutsuz tepe ötelenmesi, % 6 / h

Şekil 6. Kolon için elde edilen (a) c - ö l h ,  (b) F - ö l h  eğrileri

Kolon tarafından taşınabilen toplam yatay yük hakkında da bir fikir edinebilmek için artan 
yatay yüke karşı boyutsuz tepe yatay ötelenmesi, F - ö l h ,  eğrisi belirlenip Şekil 6 (b)'de 
gösterilmiştir. Kolonun karşı koyabildiği en büyük toplam yatay kuvvet yaklaşık 2810 kN olarak 
hesaplanmıştır.

Şekil 7 göz önüne alınmış olan kolonun dayanabildiği en büyük yatay yük altındaki şekil 
değiştirmiş durumunu büyütülmüş bir halde göstermektedir. Kolon taban bölümünde, üst ve orta 
bölümlere kıyasla, derin çatlamalardan kaynaklanmış olan büyük eğrilik açıkça görülebilmektedir.
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Ele alınmış olan bu örnekten görülmektedir ki, statik esaslı bir hesap şekli benimsenerek 
ve sunulan düzenlenmiş model kullanılarak, daire kesitli donatışız bir yığma kolonun yatay deprem 
kuvvetlerine karşı dayanma gücü, kolonun dinamik özelliklerine ihtiyaç duyulmadan 
belirlenebilmektedir.

E

OÔ4

&

Kesit yer değ., S-v(z)  (mm)

Şekil 7. En büyük yatay yük altında kolonun şekil değiştirmiş hali

SONUÇLAR

Deprem bölgelerindeki tarihi yapıların mevcut dayanımlarının belirlenmesi onların 
korunması için gerekli olabilecek mühendislik müdahalelerine yön verecek önemli ilk aşamalardan 
biridir. Bu çalışmada bazı tarihi yapılarda ana taşıyıcı elemanlar arasında yer alan daire kesitli 
yığma kolonların deprem etkilerinin yatay bileşenine karşı dayanma gücü belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bu amaçla, deprem etkilerine statikçe eşdeğer yatay yükler dikkate alınıp, literatürde mevcut ve 
dikdörtgen kesitli yığma elemanlar için geliştirilmiş olan bir hesap modeli daire kesitli kolonlar için 
düzenlenerek kullanılmıştır. Modelin ve hesap şeklinin uygulaması Sultan Ahmet Camisi’nin 
dairesel kolonlarından biri üzerinde gösterilmiştir. Kullanılan model ve hesap şekli ile kolonların 
dinamik özelliklerine ihtiyaç duyulmadan onların yatay deprem dayanımlarının kolayca ve çabuk bir 
Şekilde belirlenebileceği görülmüştür.
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BETONUN KIRILMASINDA BAŞLANGIÇ GERİLME ŞİDDET ÇARPANININ 
TAYİNİ İÇİN BİR METOD

Ragıp İNCE*
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ELAZIĞ

Ö Z E T

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. Çift-K Modeli, beton yapılarda kırılmayı modellemek için başlangıç gerilme şiddet 
çarpanı K 'jjj ve kritik gerilme şiddet çarpanı K g i b i  iki parametre kullanmaktadır. Bu her iki 
kırılma parametresi, sızdırmazlığın önemli olduğu nükleer santraller, yüksek beton barajlar ve 
beton basınç kapları gibi yapıların tasarımında büyük öneme sahiptir. Diğer taraftan K'"J nin 
hesabında CEB-FIB şartnamesinde yer alan bazı ampirik ifadeleri kullanılmaktadır. Bu amaçla 
• ıınulan çalışmada, K jc nin hesabı için alternatif bir yöntem önerilmiştir. Sonuç olarak, önerilen 
yöntem farklı laboratuvarlarda, farklı deney metotları kullanılarak elde edilen 159 adet deney verisi 
İle test edilmiş ve analitik yaklaşımın sonuçlarının oldukça uygun ve ümit verici olduğu tespit 
edilmiştir.

GİRİŞ

Ilotonda çatlak yayılımı (1) çatlak başlangıcı (2) stabil çatlak büyümesi ve (3) ani çatlak büyümesi 
olmak üzere üç safhadan meydana gelmektedir. Betonun popüler kırılma mekaniği modelleri, 
ıionelde sadece ani çatlak gelişimini dikkate almaktadır. Bununla birlikte, beton ağırlık barajlar, 
lıoton basınç kapları ve nükleer reaktörler gibi yapılarda çatlak başlangıcına ait kırılma 
parametrelerinin belirlenmesi gerekir [1],

t  ift-K Modeli, beton yapılarda kırılmayı modellemek için başlangıç gerilme şiddet çarpanı K ‘j j  ve 

kritik gerilme şiddet çarpanı K j"  gibi iki parametre kullanmaktadır. Yöntemin diğer kırılma 
modellerinden en önemli farkı, diğer kırılma modellerinde sadece çatlağın ani gelişmesini dikkate 
olun parametreler ile beton yapılar modellenirken, Çift-K yönteminde buna ilave olarak çatlağın 
yayılmaya başlama kriterini de dikkate almasıdır. Bununla beraber Çift-K yönteminde K'jj' 

l'.ıınmetresini belirlemek için kohezif gerilme şiddet çarpanı K jc ifadesini kullanmaktadır. K jc ise 
Imzı ampirik ifadelere dayanmakta ve hesabında nümerik integral tekniklerine başvurulmaktadır
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Sunulan çalışmada, K clc nin hesabı için bir analitik yöntem önerilmiştir. Sonuç olarak, analitik 
yöntem farklı laboratuvarlarda, farklı deney numuneleri ve deney metotları kullanılarak elde edilen 
159 adet deney verisi [2-4] kullanılarak test edilmiş ve analitik yaklaşımın sonuçlarının oldukça 
uygun ve ümit verici olduğu tespit edilmiştir.

B E TO N U N  KIRILMA M E K A N İĞ İ V E  Ç İFT -K  M O D E L İ

1960 lı yıllarda çentikli beton numuneler üzerine yapılan deneysel araştırmalar, K,c (kritik gerilme 
şiddet çarpanı) veya 6 /c (kırılma tokluğu) gibi parametrelerinin numunenin boyut ve georrçetriye 
bağlı olarak değiştiğini göstermiştir. LEKM nin uygulamadaki bu kusurları, çatlağın ucunda yer alan 
ve diğer malzemelere nazaran daha büyük bir yer işgal eden kırılma süreci bölgesinin varlığından 
kaynaklanmaktadır. Bu sebeple daha sonraları bazı araştırmacılar tarafından bu bölgeyi 
karakterize edebilmek için bazı lineer-olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları önerilmiştir.

Bu modeller kohezif çatlak modelleri (Fiktif Çatlak Modeli [5], Çatlak Bant Modeli [6]) ve eşdeğer 
elastik çatlak yaklaşımları (iki Parametreli Model [7], Efektif Çatlak Modeli [8] ve Boyut Etkisi 
Modeli [9]) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kohezif çatlak yaklaşımları, kırılma süreci bölgesini 
çatlak ucunda azalan ve çatlağa basınç yapan bir gerilme bloğu ile modellerken, eşdeğer elastik 
çatlak yaklaşımları efektif bir çatlak uzunluğu kullanarak modellemektedir. Herhangi bir kırılma 
modelindeki temel amaç ifade (1) de tanımlanan, pik yükte kritik çatlak uzama miktarını (kırılma 
süreci bölgesinin uzunluğu) belirlemektir.

A a = ac - a 0 (1)

Burada, ac pik yükteki kritik çatlak boyu ve a0 başlangıç çatlak boyudur. Bununla beraber ac kritik 
çatlak boyu numune boyutunun artmasıyla azaldığından dolayı yapının boyutuna bağlıdır. Bu 
sebeple, lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları, betonun kırılması için en az iki 
parametrenin kullanılmasını önermektedir.

Lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları içerisinde, Çift-K Modeli [2-4], beton bir yapıda, 
gerilme şiddet çarpanı K, (burada sadece Mod I durumu dikkate alınmaktadır) K '" ‘ değerine 

eriştiğinde çatlağın yayılmaya başladığını ve kritik gerilme şiddet çarpanı K değerine eriştiğinde 

ise çatlağın ani yayıldığını kabul etmektedir.

K “" kırılma parametresi iki parametreli modele [7] benzer olarak komplians yönteminden 
hesaplanmaktadır [10], Komplians yönteminde kırılma parametreleri, Şekil 1 de görüldüğü gibi 
çentikli kompakt çekme numunesinin Yük-Çatlak Ağzı Açılımı (P-CMOD) ilişkisinden faydalanarak 
hesaplanır [11], Modeldeki kritik çatlak boyu ac, başlangıç (C,) ve pik yükte ölçülen sekant (Cs) gibi 
iki komplians değerinden faydalanarak hesaplanır (Şekil 1b). Sonuç olarak, başlangıç ve pik 
yükteki sekant komplians değerlerinden, betonun elastisite modülü eşitliğiyle ac deneme-yanılma 
yöntemiyle bulunabilir:

ifade (2) deki V(a) ve ifade (3) deki Y(a) fonksiyonları S/cf=4 olan kirişler için aşağıdaki gibi 
verilebilir (ki bu çalışmada bu tip kirişler kullanılmıştır) [11]:

E _ 6Sa0V(a0) ^ 6SacV {ac) , , _ a „F (« 0)C, a = a 

Ctbd2 Csb d 2 c y c) C, ' d

K “" parametresi LEKM ait denklemle kirişler için aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

(2 )

(3)
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V (a ) =  0.76 -  2.28a + 3.87a 2 -  2.04a3 +
0 .66

, 1.99 - a(l - a)(2.15 - 3.93a + 2.7a2)
V ^ ( l  + 2 a X l - a ) ^

(4)

(5)

Başlangıç gerilme şiddet çarpanını K'"c' hesaplamak için ilk önce Şekil 1c de detaylandırıldığı gibi, 

çatlak gerisinde yer alan kohezif gerilmelerin sebep olduğu kohezif gerilme şiddet çarpanının K k 

hesaplanması gerekir. Çift-K yönteminde K°k  nin değeri, Jenq ve Shah [12] tarafından tanımlanan 
ifade (6) ile hesaplanmaktadır ve bu ifade aslından, Tada v.d. [11] nin önerdiği yaklaşımın 
basitleştirilmiş halidir.

k i
j  2 a (x /a c) r

dx (6 )

F t q „ \  3 .52(1-/?) 4 .35-5.28/? 1 .3 -0 .3A ' - 0.83 -1.76/? [l - a ( l - / ? ) ]  (7)

Ancak ifade(6) singülariteden dolayı analitik çözümü yoktur ve Gauss-Chebyshev yöntemiyle 
nümerik sonuç elde etmek mümkündür [3], Çatlak gerisinde oluşan gerilme dağılımının fonksiyonu 
ct(x) için Şekil 1d de görülen iki lineer doğrudan oluşan gerilme-çatlak açılımı (a-w) bağıntısı 
kullanılabilir ve bu eğrinin altında kalan alan betonun kırılma enerjisine GF eşittir. o-w ilişkisinin 
kritik noktaları, fc betonun basınç mukavemeti [MPa], f, betonun çekme mukavemeti [MPa] ve dmax 
maksimum agrega çapı [mm] olmak üzere aşağıdaki gibi belirlenebilir [3]:

/ tF = 9 - 0 .1 25</max 

(,V=(0.00025r/max+ 0 .00 2 )/c°-7

"V = PFGFl f

w , = ^ ( 2 - 0 . 1 5 ^ )
J t

İfade (9) CEB-FIB şartnamesine [13] göre hesaplanmaktadır. Modelde kritik çatlak ucu açılımına 
karşılık gelen değer w=CTODc Şekil Id ’den enterpolasyonla hesaplanabilir. Bu değer iki 
parametreli modele benzer olarak eğilme ve kompakt çekme numune geometrileri için aşağıdaki 
gibi hesaplanabilir [3]:

(8)

[N/mm] (9)

[mm] (10)

[mm] (11)

( TOD,. = -6PcSar
E bd2

fa \ /  \  
ı-s0

2
f  a ^

(  2 A 
ao ao

—  J + 1.081 -1.149 —
U J v l aJ l d ) ,ac a] j

( 12)

Sonuç olarak başlangıç gerilme şiddet çarpanı süperpozisyon kaidesi gereğince İfade (13)’den 
hesaplanabilir:

ı • IHI   ry- un jy -  C
* / <  — ^ I c  Ic (13)
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Şekil 1. Çift-K modelde kırılma parametrelerinin tayini
a) çentikli kompakt-çekme numunesi b) tipik bir P-CMOD diyagramı, 

c) K clc nin hesap şekli d) iki-lineer doğrudan oluşan gerilme-çatlak açılımı kanunu

K,c NİN HESABI İÇİN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM

Beton gibi yarı-gevrek malzemelerin kırılma mekaniğinde, mod I çatlak yayılması durumu için 
serbest kalan şekil değiştirme enerjisi ifade (14) ile tanımlanabilir [17].

CTOD

G , = —f- + \cr{w )dw  (14)
L  o

Burada K( mod I çatlağı için gerilme şiddet çarpanı, w çatlak açılımı deplasmanı, a(w) w ye bağlı 
olarak değişen çatlak yüzeyine dik basınç gerilmesi ve CTOD çatlak ucu açılımı deplasmanı 
değeridir. İlk uygulamalarda kırılma süreci bölgesinin (KSB) kohezif doğasından dolayı, Şekil 2 de 
görüldüğü gibi uygulan dış yükten oluşan toplam enerji, çatlak ucunda karşılıklı basınç 
gerilmeleriyle dengelenmeye çalışılmıştır [5]. Bu sebeple kohezif çatlak yaklaşımlarında, ifade (14) 
de K,=0 olduğundan, sadece ikinci terim kullanılarak beton modellenmiştir. Diğer taraftan 1980’lerin 
ikinci yarısında sonra önerilen diğer lineer-olmayan kırılma mekaniği modellerinde, KSB Irvvin’in 
plastik bölge düzeltmesi kavramına benzer olarak bir efektif çatlak uzunluğu tanımlanarak beton 
modellenmeye çalışılmıştır [7-9], Bu sebeple Şekil 2 de görüldüğü gibi, eşdeğer elastik çatlak 
yaklaşımlarında a(w) =0 olacağından ifade (14) de sadece ilk terim kullanılmaktadır. Ancak efektif 
çatlak uzunluğu numune boyut ve geometrisine bağlı olarak değiştiğinden, bu tür modeller en az iki 
kırılma parametresi ile betonda göçmeyi modellemekledirler.
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Şekil 2. Betonda kullanılan lineer olmayan modeller

Çlft-K modeli [9] ise kırılma parametreleri açısından, hem kohezif çatlak modeli hem de eşdeğer 
elastik çatlak modeli kategorisine giren karma bir model olduğu Bölüm 2 den anlaşılmaktadır. Diğer 
laraftan model, hem çatlak başlangıcı hem de ani çatlak yayılımını ifade eden kırılma 
parametrelerini { K ‘"c‘ \ıe K “")  içerdiğinden, diğer kırılma modellerine nazaran beton yapılarda 
ılöçme durumu için daha fazla bilgi içermektedir [12]. Ancak çatlak başlangıcını öngören 
parametresi için CEB-FIB şartnamesinde yer alan bazı ampirik ifadeleri (GF gibi) kullanmaktadır.
Hu çalışmada daha basit bir yaklaşım elde etmek için, Şekil 3 te görüldüğü gibi iki zıt kuvvete 
maruz (kama kuvveti) sınır çatlak içeren bir düzlemde gerilme şiddet çarpanının ifadesi üzerine 
çalışılmıştır.

Şekil 3 de görülen sınır çatlak içeren bir elemanda, çatlak ucundaki gerilme şiddet çarpanı İfade
(15) deki gibi tanımlanabilir:

2P

J n a

F (x /a ,a /d )

( \ - a / d ) ' ^ l - { x / a ) 2
(15)

l ’roblemin Şekil 3 deki gibi sonlu genişlikli eleman için formülü ifade (7) Jenq ve Shah [15] 
tarafından ve daha kapsamlı bir yaklaşım Tada v.d. [14] tarafından ortaya konmuştur. Ancak daha 
ence belirtildiği gibi ifade (7) nin İfade (6) daki kullanımının analitik çözümü yoktur.

/■'( \ /a ,a /d )  şekil fonksiyonunun limit değerleri Tada v.d. [14] tarafından aşağıdaki gibi 
lıınımlamıştır.

a J
AP

K ,

J P

a/d ► 0 
Yarı sonsuz düzlem

K i 

P P
* x

_İ t

Sonlu genişlikli eleman 

Şekil 3. iki zıt kuvvete maruz (kama kuvveti) sınır çatlak problemi
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Ft(a /d  —» 0 )=  1 .3 -0 .3 (x /a ) '25
(1 6 )

F2(a /d  —> l)  = 3.52(l - x /a } y j l  - ( x / a ) 2

Benzer olarak F( fonksiyonu integral işleminde kullanıldığında analitik çözümü olmayacaktır. 
Bununla beraber yaklaşık sonuç veren Ft =  (4 -x /a ) /3  ifadenin analitik çözümü vardır. Bu 
yaklaşık ifade de, x=0 da hata % 2.56, x artıkça hata oranı azalmakta ve ortalama hata % 0.68 
olmaktadır, çünkü kama kuvvetlerine maruz yapılarda en büyük etki çatlağa yakın bölgelerde 
meydana gelmektedir [11],

Sunulan çalışmada, bu limit değerler baz alınarak ifade(15) deki F  şekil fonksiyonu O^a/dsi 
aralığındaki değerleri için aşağıda tanımlanan fonksiyon esas alınmıştır.

bu denklemin 0£x/a<0.99 ve 0.lsa/cte0.9 aralıklarında Gauss-Nevvton tabanlı optimizasyonu için 
katsayılar: m =1.35486±0.01005 ve n =1.36553±0.01326. ifade (7) ile ifade (17) nin uygunluğu, 
Chikare %2 =0.12967 ve belirlilik katsayısı R2=0.99963 olduğundan, istatistiksel olarak ifade (17) 
nin böyle bir çalışma için yeterli yaklaşım sağladığı sonucuna varılabilir.

Şekil 1c e göre, İfade (15) deki P yükü gerilme cinsinden düzgün yayılı kısım için P  = crsdx ve 

üçgensel gerilme dağılımı için aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Şekil 1c de gösterilen çatlak gerisindeki kohezif gerilme dağılımı Şekil 4 de detaylandırılan üçgen 
ve düzgün yayılı gerilme dağılımının süperpozisyonu ile elde edilebilir. Üçgensel kohezif 
gerilmelerden dolayı oluşan gerilme şiddet çarpanının değeri K clu  ifade (19) ve düzgün yayılı kısım

K \ d için ifade (20) den integrasyonla bulunabilir:

(18)

( x - a 0X 4 - x /a J  , 3 .5 2 (x -a 0Xac/</)''” ( l - * A Q  rjr

3(l -  a c/d)°'5 yj\-(x/ac)2 ( 1 - a J d ) ' 5

;0|_3(l- ac/<7)°15-y/l- {x /ac)2 { ^ - a j d f 5
dx (20)

Ş ekil 4 . Trapez kohezif gerilme dağılımı için süperpozisyon kuralının uygulanışı.
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İfade (19) ve İfade (20) nin toplam değeri K ,  = K°lu + K cI d aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

f  - o ,K ]
3 - a 0)

(8Q. + a 0X/ac2 ~ a l - [a *  +8a0a c)cos~ '(a j a c)

o - a j d r

3.52 (ac/ d f 37(ac - a 0f  

aA l - a c/ d f 5

2a, 4a.cos ' { a ja c) - ^ a l  - a 02 3.52(a,./< /)'37(ac - a „ ) 2

3(1 - a j d f ' 5 la A ^ - a J d ) '*

(21)

UYGULAMA

Sunulan çalışma aslında, daha önce ince [19] tarafından yapılan regresyon katsayıları m=1.2, 
ıı=1.5 için kırılma süreci bölgesindeki gerilme dağılımının üçgen olduğu kabul edilmiş ve sadece üç 
noktalı eğilme numunelerinin kullanıldığı çalışmanın geliştirilmiş halidir. Bu çalışmada önerilen, 
İfade (21) nin uygunluğunu kontrol etmek amacıyla Xu ve Reinhardt [3, 4] çalışmalarında, 
literatürde yer alan bir dizi deneysel çalışma ve sonuçları kullanılmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan 
numuneler çentikli üç noktalı eğilme [3] ve kompakt çekme numuneleridir [4], Tablo 1 de bu 
deneysel çalışmalarda kullanılan çentikli numunelerin kaynakları, numune tipleri, malzeme ve 
geometrik özellikleri verilmiştir. Tablo 1 de fc betonun basınç mukavemeti, d numune boyutu, a0 
başlangıç çentik uzunluğu kiriş yüksekliğine oranı ve p deney numunesi sayısıdır. Tablo 1 de Xu 
v.d. [10] çalışmasında kohezif kırılma sağlamlığı değerini basitleştirilmiş metoda hesaplanmışken, 
bu çalışmada kullanılan veriler 15 nokta için Gauss-Chebyshev yöntemiyle yeniden üretilmiştir.

toplam 159 adet numuneye ait deney sonucu karşılaştırma için kullanılmıştır. Bu çalışmada elde 
odilen ifade (21) deki betonun çekme mukavemeti f, için ACI-318 [20] de verilen aşağıdaki formül 
kullanılmıştır.

/; = 0.4983/77 ( 2 2 )

llurada fc ve f, [MPa] birimindedir. Yapılan hesaplamalarda ifade (6) ve İfade (21) deki as değeri 
için İfade (8-11) bağıntıları yerine, bu çalışmada Stang [21] tarafından normal ve yüksek 
mukavemetli betonlar için önerilen aşağıdaki bağıntı kullanılmıştır.

rr, (CTODc) = —   L .  —  (23)
ı+ ( c r o D c/o .o i5)

Hu formül elde edilirken, geniş bir literatür verisi kullanılmış ve Şekil 5 ten de görülebileceği gibi, 
ıııırilme-çatlak açılımı değerleri dar bir bant içinde yer almıştır.

. okil 6 da, 159 adet veri kullanılarak elde edilen ifade (21) ile İfade (6) nin sonuçları karşılaştırmalı 
nlıırak verilmiştir. Şekil 6 da aynı zamanda regresyon doğrusunun denklemleri ve belirlilik katsayısı 
M ' değerleri belirtilmiştir.

Tablo 1. Literatürdeki numunelerin malzeme ve geometrik özellikleri
Referans Numune tipi fc

[MPa]
d

[mm]
<Xo P

Refai.. [151: Seri B Eğilme 53.1 203 0.31-0.86 41
Refai.. [15]: Seri C Eğilme 54.4 305 0.35-0.82 33

Brühvviler.. [161 Kompakt çekme 42.9 300-1200 0.5 18
Zhao v.d. [171 Kompakt çekme 30.5 150-450 0.5 8

Zhu [181 Kompakt çekme 41.8 200 0.3-0.6 15
Xu v.d. [10] Eğilme/K. Çekme 38.4 200/170 0.2-0.6/0.35-0.71 24/20
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w (m )
Şekil 5. Stang [21] in çalışmasında elde edilen a-w ilişkisi

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5
İfade (21): K ohezif kırılma sağlamlığı

04 0.8 1.2 1.6 2.0
İfad e  (21): K ohezif kırılm a sağlam lığı

a) Üç noktalı eğilme (98 veri) b) Kompakt çekme (61 veri)
Şekil 6. 159 deneysel veri için İfade (21) ile İfade (6) nin karşılaştırılması

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sunulan çalışmada, betonun kırılmasında Çift-K modelinde kullanılan kohezif gerilme şiddet 
çarpanı K clc için farklı ve kolay bir yöntem önerilmiştir ve literatürde mevcut deneysel çalışmalara 

uygulaması yapılmıştır. Buna göre aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
1. ifade (21) in test aşamasında Şekil 6 da görüldüğü gibi, kohezif gerilme şiddet çarpanı için 

elde edilen saçılma diyagramındaki regresyon doğrusunun eğimi: eğilme ve kompakt 
çekme numuneleri için sırasıyla 1.011=1 ve 0.951=1 olarak elde edilmiştir. Benzer olarak 
kesim noktası sırasıyla -0.039=0 ve 0.029=0 ve R2=0.985 ve 0.993 olduğundan, istatistiksel 
olarak İfade (21) in böyle bir çalışma için yeterli yaklaşım sağladığı sonucuna varılabilir.

2. Orijinal Çift-K yönteminde kullanılan kohezif kırılma sağlamlığı parametresinin 
hesaplanmasında kullanılan İfade (6) için özel bir nümerik integrasyon ve dolayısıyla 
bilgisayarlarda bir program yazılması gerekirken, burada önerilen İfade (21) in hesabı içlıı 
basit bir bilimsel hesap makinesinin kullanılması ile yeterli bir yaklaşım sağlanabilmektedıı
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3. Betonun kırılma parametreleri üzerine yapılan çalışmalar, parametrelerinin betonun basınç 
mukavemeti, agrega tipi, maksimum agrega çapı ve su/çimento oranına bağlı olduğunu 
göstermektedir [22-24]. Dolayısıyla İfade (21) in geçerliliğini daha iyi ispatlamak için farklı 
özelliklere sahip beton karışımları dikkate alınması gerekirdi. Ancak Çift-K yöntemi üzerine 
yapılan çalışmalar sınırlı olduğundan dolayı daha detaylı karşılaştırma yapılamamıştır.
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M XVII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 
5-9 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ

KOMPOZİT YAMA İLE TAM İR EDİLMİŞ ÇATLAK İÇEREN LEVHALARDA FİBER 
TAKVİYE AÇISININ GERİLME ŞİDDET FAKTÖRÜNE ETKİSİ

/in çalışmada, bir yüzü kompozit yama ile tamir edilmiş merkezi çatlağa sahip alüminyum  
levhalarda gerilme şiddet faktörleri Mod I yükleme etkisi altında sayısal olarak incelenmiştir, 
kompozit yamadaki fiberlerin takviye açısının değişiminin gerilme şiddet faktörü üzerindeki etkisi 
ı ırklı çatlak uzunlukları, farklı yapıştırıcı özellikleri ve kalınlıkları için araştırılmıştır. Çözümde sonlu 
elemanlar paket programı ANSYS, 12.1 kullanılmıştır ve tamir edilmiş levha üç boyutlu olarak 
mndellenmiştir. Gerilme şiddet faktörü; Yer değiştirme Extrapolasyon (YE) metodu ile 
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. Fiber takviye açısının 
ıılıııasıyla gerilme şiddet faktörünün azaldığı belirlenmiştir.

«İRİŞ

ı nksek çekme ve darbe dayanımı, düşük yoğunluk ve hafifliği, kolay uygulanabilirliği, istenilen 
■'■■elliklere göre üretilebilme gibi özelliklerinden dolayı fiber takviyeli kompozit malzemeler 
Dünümüzde kullanım alanlarını hızla artırmaktadır. Homojen malzemelere göre avantaj sağlayan 
im özellikleri çentik, çatlak vb. hatalar içeren çeşitli mühendislik yapılarının yapıştırıcı kullanılarak 
ı itilirinde de sıklıkla tercih edilmesine sebep olmaktadır [12]. Özellikle hava taşıtlarının gövde ve iç 
, ' ı.-oyinde çatlak içeren bölgenin dışarıdan yapıştırıcı kullanılarak kompozit yama ile tam ir edilmesi 

ı, .irili sonuçların elde edilmesini sağlamıştır [14]. Kompozit yama, karmaşık aerodinamik 
•"killere kolay uyumluluk göstermesinin yanında yapının yorulma ve korozyon dayanımının da 
"İmasını sağlar [15]. Yapıştırıcı sayesinde çatlak bölgesine etki eden kuvvetlerin bir kısmının 
ı "iııpozit yama tarafından taşınması sağlanır, bu durum ise çatlak ucunda Gerilme Şiddet Faktörü 
ı1 ıŞF) değerinin azalmasına neden olur. Yama ile tamir edilmiş çatlakta gerilme şiddet faktörü

"Hinde asimptotik bir davranış sergiler [21]. Burada; o uygulanan gerilme, E, ve Ep, sırasıyla levha 
yunanın Elastisite modülleri, tr veç ise levha ve yamanın kalınlıklarıdır. Merkezi çatlak için Y= 1 

■ ktınar çatlak için ise 7=0.9 olarak alınır.
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r ( f . /G v) + (* ,/3 G ,)  + « ,/3 G ,)]

A  [ ( f / G ^  + O ç /S G ^  + C ^/S G ,) ] 2 (3>

Burada, ty, yapıştırıcı kalınlığı, Gy, Gp ve G, ise sırasıyla, yapıştırıcı, yama ve levhanın kayma 
modülleridir. Bu form üller tam ir performansı üzerinde yama ve yapıştırıcı özelliklerinin etkili 
olduğunu göstermektedir [4], Tamir etkisini daha iyi anlamak ve ideal tam ir tasarımını elde etmek 
için yapılan deneysel araştırmalarla birlikte [16, 18, 19], sonlu elemanlar metodunun gelişmesine 
paralel olarak son yıllarda bu konudaki sayısal çalışmalar artmıştır. Oudad ve diğ. [5] kompozit 
yama ile tamir edilm iş hava taşıtlarında kullanılan metalik yapıların performansını üç boyutlu lineeı 
olmayan sonlu elemanlar metodu kullanarak araştırmışlardır. Kompozit yamanın çatlak ucu plastik 
bölge boyutunu önemli ölçüde küçülttüğünü belirlemişlerdir. Albedah ve diğ. [2] merkezi çatlağa 
sahip levhalarda dairesel kompozit yama kullanımının tek ve çift yönlü tam ir performansına etkisini 
üç boyutlu sonlu elemanlar metodu kullanarak araştırmışladır. Çift yönlü yama yapılmasının 
gerilme şiddet faktörünü azalttığını ayrıca dairesel yamanın kütle kazanımı sağladığını 
göstermişlerdir. Yarı dairesel çentikli ve çentik ucunda kenar çatlağa sahip levhada GŞF’leri, 
yapıştırıcı kullanılarak farklı yama yarıçapları ile tam ir edilmesi durumunda Ouinas ve diğ.[6] 
tarafından hesaplanmıştır. Sayısal çalışmada, kompozit yama malzemesi olarak grafit/epoksi 
seçilmiştir. Yama yarıçapının artmasının çentik ucunda gerilme yoğunluğunu ve çatlakta ise 
gerilme şiddet faktörünü azalttığını, yama performansını artırmak için yapıştırıcı özelliklerinin 
optimize edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Gu ve diğ.[1] V  çentikli AI7075-T6 malzemesinin 1 ve * 
tabakalı kompozit yama ile tamiri sonrasında mekanik davranışını sonlu elemanlar metodunu 
kullanarak araştırmışlardır. Yapıştırıcı epoksi film, yama malzemesi ve kaim liliğ inin ayrıca tabakıı 
diziliminin GŞF üzerindeki etkisini kontur integral metodunu kullanarak incelemişlerdir. Kayma 
dayanımı ve yapıştırıcı kalınlığının yama etkisi üzerinde en önemli faktör olduğunu bulmuşlardır. 
Sekizgen kompozit yama kullanılarak tamir edilmiş alüminyum levhada çatlak davranışını karışık 
mod yüklemesi altında Ouinas ve diğ.[7] sonlu elemanlar metodu kullanılarak araştırmıştır. 
Bezzerrouki ve diğ.[9], çift yönlü yama/tek yapıştırıcı ve tek yönlü yama/iki yapıştırıcılı bant ile tamlı 
edilmiş kenar çatlağa sahip alüminyum levhaların GŞF’lerini sonlu elemanlar metodu kullanarak 
karşılaştırmışlardır. Yapıştırıcı kayma modülünün artırılmasının çift yönlü yama ile tam ir tekniğimin 
avantaj sağladığını, yapıştırıcı kalınlığının azaltılıp yama kalınlığının artırılmasının ise tek yönlü 
yama/iki yapıştırıcılı bant tamir tekniğinde etkili olduğunu belirlemişlerdir. 12 ve 14 tabakalı grafit 
epoksi yama kullanılarak tamir edilmiş merkezi çatlağa sahip 2024-T3 alüminyum levhada GŞF'Imı 
sonlu elemanlar metodu kullanılarak Madani ve diğ. [10] tarafından araştırılmıştır.
Araştırmalar yapıştırıcı ve özellikle kompozit yama özelliklerinin GŞF üzerinde etkili olduğunu 
göstermektedir [9-12, 14, 15, 20, 21]. Sürekli fiber takviyeli kompozitlerde fiber takviye açısı 
malzemenin mekanik davranışında önemli rol oynar. Bu çalışmada da grafit/epoksi kompozit yanın 
ile dış yüzeyinden yapıştırıcı kullanılarak tam ir edilm iş merkezi çatlağa sahip alüminyum levhada 
GŞF’leri sayısal olarak incelenmiştir. Üç boyutlu hazırlanan sonlu eleman modelinde, kompozit 
yamadaki fiber takviye açısının GŞF üzerindeki etkisi; farklı çatlak uzunlukları, yama kalınlığı ve 
yapıştırıcı özellikleri için araştırılmıştır. Sayısal çözüm ANSYS 12.1 sonlu elemanlar paket 
programı ile yapılmış olup, alüminyum levhanın çatlak ucundaki GŞF değerleri Yer değiştirme  
Ekstrapolasyon (YE) metodunu kullanan KCSON  komutu ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
grafikler halinde sunulmuştur.

PROBLEMİN TANIMI

Kompozit yama ile tamir edilmiş numune boyutları Şekil 1’de verilmiştir. 27> = 10, 30, 112 ve 150 
mm uzunluklarında merkezi çatlağa sahip alüminyum 2024-T3 levha boyutları 280x280x3 mm3,ttıı 
Numune her iki ucundan <r = 60 MPa üniform çekme yükü etkisi altındadır. Kompozit yama olarak 
yüksek performanslı boron/epoksi veya grafit epoksi kullanımının metalik malzemelerin hasara 
karşı performansını artırmak için oldukça uygundur ve sıklıkla tercih edilmektedir [15], Çalışmada 
levhanın tek bir kenarı, yapıştırıcı kullanılarak dış yüzeyinden grafit/epoksi kompozit ile 
güçlendirilmiştir.
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Yapıştıncı

- J —

yama

Şekil 2: Kompozit yama üzerinde fiber takviye açısının gösterimi.

..ıllt/epoksi yama kalınlıkları tp= 1, 1.5, 2 ve 3 mm olarak belirlenmiş olup, kompozit yamanın fiber 
• .M ye açısı 0 = 0 °  ile 90° arasında değişmektedir (Şekil 2). Analizi yapılan alüminyum levha ve 
> '.ıııpozit yama özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Tasarım parametresi olarak düşünülen yapıştırıcı 
' .yıııa modülleri; Gv= 87.5, 175, 350 ve 1050 MPa olarak seçilmiş olup, yapıştırıcı kalınlıkları ise ty

D 7, 0.3, 0.6 ve 1.2 mm’dir.

Tablo 1: Alüminyum levha ve grafit/epoksi kompozit yamanın mekanik özellikleri [12;.

Malzeme e ;
(MPa)

E2,E 3 
(MPa)

Gl2> Gl3
(MPa)

Ö23
(MPa)

Vl2, V] 

(-)
V23

M
Yama 172400 10340 4820 3100 0.3 0.18
Levha 72000 72000 27068 27068 0.33 0.33

*E, G ve v: Sırasıyla malzemelerin Elastisite modülü, Kayma modülü, Poisson oranıdır.
1-fiber doğrultusu, 2-fibere dik doğrultu, 3-kalınlık doğrultusudur.

SAYISAL ANALİZ

ı'uıblemin üç boyutlu sonlu elemanlar modeli Şekil 3’te gösterilmiştir. Merkezi çatlağa sahip levha, 
ı . uııpozit yama ve yapıştırıcı 20 düğümlü Solid95 eleman tipi kullanılarak modellenmiş olup, çatlak 
... unda tekil (singular) elemanlar kullanılmıştır. Fiber yönlendirmeleri ise kompozit yamada 
kullanılan elemanların koordinat sistemlerinin ffya  göre modellenmesiyle elde edilm iştir [13], Farklı
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çatlak uzunlukları için sayısal modelde kullanılan düğüm ve eleman sayıları Tablo 2’de verilmiştir, 
evhanın her iki ucuna çekme yükü uygulanmıştır.

Şekil 3: Problemin sonlu eleman modeli.

... ... ^  yönlü yama kullanılarak yapılan üç boyutlu modellerde düzlem dışı yer değiştirmeler ve 
uyu yerel dönmeler oluşmaktadır [1, 17]. Dolayısıyla daha hassas sonuçlar elde etmek amacıyla 
d i ^  ı ''neer olmayan anaüz gerçekleştirilmiştir. Maksimum çatlak ucu açılma miktarı tamir 

ı mış evhamn serbest yüzeyinde elde edilir. Bu nedenle de GŞF’leri çatlağın tamir edilmemiş 
enarındaki yer değiştirmeler hesaplanarak bulunmuştur (Şekil 4).

T a m ir  
* e d ilm e m iş  l e v h a  

y ü z e y i

M a k s im u m  
ç a t la k  a ç ı lm a s ı

>u - İ92 2 1 1 . 8 1 2  4 7 3 . 8 1 6  7 3 5 . 8 2  9 9 7 . 8 2 4
8 0 . 8 1  3 4 2 . 8 1 4  6 0 4 . 8 1 8  8 6 6 . 8 2 2  1129

Şekil 4: Tamir edilmemiş levha yüzeyinde çatlak ucu yer değiştirmeleri ve cy gerilme 
dağılımı (MPa); 2/>=112 mm, Gv=350 MPa, rv.=0.3 mm, tp= 1.5 mm, 0=15°.

J ablo 2: Problemin sonlu eleman modelindeki eleman ve düğüm sayıları
-^Çatlak boyu ( 2 b )  mm Eleman sayısı Düğüm Sayısı

10 12261 23218
- ___ 30 13754 28563
- __  112 13867 26489
.....  150 14426 29946

V \ / l l  I I I . .O .- .I  k ı l^ l / o n i l /  l 7 A n n r o p i
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ANSYS programı çatlak ucundaki gerilme şiddet faktörünü GŞF (K,) KCALC komutunu kullanarak; 
yer değiştirme ekstrapolasyon metoduyla (DE:Displacement Extrapolation) hesaplamaktadır [8]. Bu 
metoda göre tam modellenmiş çatlak ucundaki gerilme şiddet faktörü Mod I yükleme durumu için;

k  R ~  2G, .. Av K, =V2 n — —(hm—;=)
1 +  K  r - t O y j f

(4)

ile tanımlanır (Şekil 5) [3], Burada Av; çatlak yüzeyinde koordinatları aynı düğümler arasındaki 
açılma miktarı, Gr: levhanın kayma modülü olup, k  ise düzlem şekil değiştirme hali için 3 -  4 v ,

Av
düzlem gerilme hali için ise (3 - v ) / ( \  + v )değerine eşittir. -=■ ifadesi, çatlak ucu bölgesinde

V r
düğümlerin yer değiştirmelerinden yararlanılarak r ’nin lineer bir fonksiyonu şeklinde,

Av

■fr
A + B r (5)

yazılacak olursa (4) ifadesi aşağıdaki gibi olur.

K , =  -Jltı ~<~'r A
1 + K

(6)

Şekil 5: Yer değiştirme ekstrapolasyon metodu için çatlak bölgesi düğümleri ve yer değiştirmeler.

SONUÇLAR

I  o k  yüzeyinden, grafit/epoksi kompozit yama ile tamir edilmiş 2b uzunluğunda merkezi çatlağa 
.ılıip alüminyum levhada GŞF, farklı yama fiber oryantasyonları için sayısal olarak araştırılmıştır. 

I asarım parametresi olarak yapıştırıcı (ty) ve yama kalınlığı (tp), yapıştırıcının mekanik özellikleri 
((<, i seçilmiştir. Başlangıçta sayısal çözüm tekniğinin kontrolü için literatürde bulunan tamir 
"dilmemiş çatlaklı levha problemi ele alınmıştır. Tamir edilmemiş levha modeli 3384 eleman ve 
l 1159 düğüm içermektedir. Elde edilen uyumlu sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: K î  in 0=0° için literatür deç erleri ile karşılaştırılması (Gv=350 MPa, r„=0.3 mm).

Çözüm Analitik (M Pajm m  ) Sayısal (M Pajm m  )

Levha modeli 
280x280x3 mm3 

26=112 mm
[17] [22] [12] Sunulan

Tamir edilmemiş levha 923.39 923.39 875.95 891.76

Grafit/epoksi yama ile tamir edilmiş 
levha t=  1.5 mm - - 575.53 576.16

Y \ / l l  I I l ı  iQ a l M e k a n i k  K n n n r p s i
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Farklı çatlak uzunlukları için GŞF, K/in fiber takviye açısı 9 ile değişimi Şekil 6’da verilmiştir. 
Maksimum Kh 9 = O0,de 2b =  150 mm için 705.43 MPa j  mm olarak, minimum K, ise 9 = 90°’de .'/■ 

10 mm için 161.44 MPajmm  olarak hesaplanmıştır. Bütün 9 değerlerinde çatlak uzunluğunun 
artmasıyla K, değeri artmaktadır. 0’nın artışı ise bütün uzunluklarda 9 =  ~30°’den sonra K, değinim 
azaltmaktadır. Ancak bu azalma büyük çatlak uzunlukları için daha fazladır. 0 = 0 °  ile 90° 
arasındaki AT/ farkı 2b =150 için 328.92 MPaJmm iken, 2b =10 mm’de bu değer 49.74 

MPa^jmm ’dir. Ayrıca 0’nın artması K, üzerinde çatlak uzunluğu etkisini de azaltmaktadır. 9 -  ü " ’ i ! m  

2b -  10 mm ile 2b =  150 mm arasında fark 494.25 MPaJnün iken 9 = 90°’de, 215.07 MPaJmm*yu 
düşmüştür. 9 ,90°’ye yaklaştıkça fiberler yükün bir kısmını taşıyacağı için çatlak uzunluğunun olkini 
de azalır. 9 = 0°’de, 2b = 112 mm için literatür ile uyumlu elde edilen K, değeri Tablo 3’te 
gösterilmiştir.

-s*— b=75 mm

b=56 mm

-■ — b=15 mm

—*— b=5 mm

•  Ayatollahl ve 
Hashemi [1]

e n
Şekil 6: Farklı çatlak uzunlukları (b) için gerilme şiddet faktörünün (K,), fiber takviye açısı (9) ilo

değişimi.

K ı (MPayjmm)

15 30 45 60 75 90

- Gy=87,5 MPa

- Gy=175 MPa 

Gy=350 MPa

-Gy=1050 MPa

o n
Şekil 7: Farklı yapıştırıcı kayma modülleri (Gy) için gerilme şiddet faktörünün (K;), fiber takviye açısı

(0) ile değişimi.

Farklı yapıştırıcı kayma modüllerinde (Gy) K,'\n fiber takviye açısı 0 ile  değişimi Şekil 7'de 
verilmiştir. Gy’nin artışı yapıştırıcı mukavemetini artırıp çatlak açılmasını engellediği için bütün 0

XVII. Ulusal Mekanik Knnnroci
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m i tunda K , 'i hem en hemen aynı oranda azaltmaktadır, 8 -  0°’de, 2b = 10 mm ile 2b = 150 mm 
«mumla fark 86 .15 MPa4 mm iken 6 = 90°’de, 68.09 MPaJmm  ’dir. Yapıştırıcı mukavemetinin K, 
llf. ıiııılııki etk is i, 0 değişim inden etkilenmemektedir. Küçük yapıştırıcı kalınlığı, ty<0.Q mm, diğer 
• ikilimi param etre leri yanında (2b, Gy, tp)K ,'\ en az etkileyen parametredir (Şekil 8). 0<3O° için 
miHçtırıcı kalın lığı ty nin artışı rv=0.6 m m ’ye kadar i etkilememektedir. Ancak ty =1.2 mm’ye 
> > ılniında K i azalm aktadır. 8 = 30°’de bütün ty değerlerinde K,’ ler eşittir, d > 30°’den sonra ise 
.mı ıirlışı ile ty nin Kı üzerindeki etkisi artmakta ve 8 = 90°’de maksimum değerine ulaşmaktadır, 

e m iı;in bütün açı değerlerinde r,’ nin artışı Ki i artırmaktadır.

..i ıl O da farklı kom pozit yama kalınlıkları (tp) için gerilme şiddet faktörünün (Kİ), fiber takviye açısı 
ı Hu değişim i verilm iştir. Yama kalınlığının artışı, yapıştırıcı kalınlığına göre K/i daha fazla 

'i ıitıynn bir param etredir ve K,'i bütün 8 değerlerinde azaltmaktadır. Fiber oryantasyon açısı ö’nın 
üiıyi llıı yama kalınlığının artışının K, üzerindeki etkisi 45°’ye dereceye kadar aynı kalmakta, 8 >45 
MI 1 .11 çok ta az olsa azaltmaktadır.

6 (")

,<ıkll 8: Farklı yapıştırıcı kalınlıkları (ty) için gerilme şiddet faktörünün (Kİ), fiber takviye açısı (8) ile
değişimi.

200

100 ,

0 15 30 45 60 75 90

e n
Y'Okil 9: Farklı kompozit yama kalınlıkları (tp) için gerilme şiddet faktörünün (Kİ), fiber takviye açısı

(6) ile değişimi.

Y \ / l l  I l l ı ı c a l  M o lz a n ilz  k ’n n n r o c i
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TARTIŞMA

Grarift/epoksi kompozit yama kullanılarak yapıştırıcı ile tek yüzeyinden tamir edilmiş merkezi 
çatlağa sahip alüminyum levhada GŞF (Ki), Mod I yükleme şartları altında üç boyutlu sonlu 
elemanlar metodu ile hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir;

• F'ber takviye açısı ff’nın artışı ff > ~30°’den sonra Af, değerini önemli ölçüde azaltmaktadır.
• ^ değerlerinde çatlak uzunluğunun artmasıyla K, değeri artmaktadır. Ancak bu artış

büyük ö açılarında daha azdır. Küçük çatlak uzunlukları için ff'nın Af, üzerindeki etkisi çok 
azdır.

•  Yapıştırıcı mukavemetinin Af, üzerindeki etkisi, ff değişiminden etkilenmemektedir.
• Küçük yapıştırıcı kalınlığı, ıy<0.6 mm, diğer tasarım parametreleri yanında (2b, Gy, tp) Af/i en

az etkileyen parametredir. ff>30° için bütün açı değerlerinde f/n in  artışı Af/i artırmaktadır.
•  Yama kalınlığının artışı, yapıştırıcı kalınlığına göre Af/i daha fazla etkileyen bir parametredir 

ve A , i bütün ff değerlerinde azaltmaktadır.
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KATMANLI KOMPOZİT KİRİŞLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE 

OPTİMİZASYONU

Fatih Karaçam' ve Taner T im arcı1 

Trakya Üniversitesi, M M F, M akine M üh. Bl. E dim e

ÖZET
Bu çalışmada katmanlı kompozit malzemeden yapılmış kiriş gibi taşıyıcı elemanların 
tasarımının, minimum çökme ve/veya maksimum doğal frekans gibi belirlenmiş bir hedefi 
sağlayacak optimizasyonunda (eniyileştirilmesi) genetik algoritma (GA) gibi evrimsel bir 
yöntemin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle kayma deformasyon etkilerini 
göz önüne alan, farklı kiriş teorilerinin elde edilebildiği birleşik bir kiriş teorisi çerçevesinde, 
dikdörtgen kesitli, katmanlı kompozit kirişlerin dinamik ve statik davranışını yöneten 
denklemler verilmiştir. Bu denklemlerin analitik çözümleri, Genetik Algoritma da oluşturulan 
her yeni nesilin bireylerini temsil eden, farklı elyaf açılarına sahip katman sıralınışlarında ki 
kirişlerin çökme ve serbest frekansların hesabında kullanılmıştır. Optimizasyon da, çökme 
değerlerinin minimize, frekans değerlerinin maksimize edilmesi hem aynı anda hem de ayrı 
ayrı denenmiştir. Algoritmada çaprazlama genetik işlemcisi uygulanmış ve nesil sayısının 
optimizasyona etkisi de araştırılmıştır.

ABSTRACT
İn this study, in the design optimization o f load carrying elements like the beam made of 
laminated composite materials in order to satisfy certain target parameters like minimum 
deflection and/or maximum naturaI frequency, the applicability o f an evolutionary method, 
genetic algorithm, is investigated. İn the study, firstly, the equations governing the static and 
dynamic behavior o f laminated composite beams vvith rectangular cross-section are 
presented in the frame o f a unified beam theory taking into account o f the shear deformation 
effects, also providing vvith the different beam theories as special cases. The analytical 
Solutions o f these equations are used in the calculation o f the deflection and the frequency 
values o f the beams having stacking sequencies vvith different fiber orientations, representing 
the individuals o f the each new generation formed in genetic algorithm. İn the optimization, 
the minimization o f the deflections and the maximization o f the frequencies were tried both 
simultaneously and seperately. İn the algorithm the crossover genetic operator is applied 
and the effect o f the number o f generations on the optimization is also investigated.
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GİRİŞ
Katmanlı kompozit malzeme olarak üretilmiş kiriş, plak gibi yapı elemanlarının birçok 
mühendislik ve mimarlık alanında kullanımı önemini korumaktadır. Bunun nedeni kompozit 
malzemelerin özgül modül (modül/yoğunluk) ve dayanımlarının (dayanım/yoğunluk) yüksek, 
ayrıca, katmanların sıralanışının, katmanlardaki elyaf yönlenmesinin ve matris ve/veya elyaf 
malzemesinin değiştirilerek, kullanılış amacına uygun olarak, istenen mekanik özelliklerde 
çok değişik biçimlerde tasarlanabilme olanağının olmasıdır. Bu açıdan kompozit yapılarda, 
yapının ağırlığı, geometrisi, doğal frekans, çökme, rijitlik, dayanım, burkulma yükü gibi 
seçilecek hedef parametrelerine bağlı olarak, katmanların sıralanış biçimi, elyaf doğrultuları, 
katman kalınlıkları gibi tasarım değişkenleri ile tasarımın optimizasyonu gerçekleştirilebilir. 
Genetik algoritmaların katmanlı kompozit yapıların optimizasyonunda kullanılmasının oldukça 
yaygınlaşmasının nedeni ayrık tasarım değişkenli ve amaç fonksiyonlu problemlere 
uygulanabilmesidir. Örneğin, Di Sciuva ve ark. nin [1] gerçekleştirdikleri çalışmada olduğu 
gibi, yapının ağırlığında bir kısıtlama getirerek burkulma yükü maksimize veya burkulma 
yükünde bir kısıtlama getirilerek ağırlık minimize edilebilir. Bu çalışmada, yazarlar [1] 
amaçlanan parametreleri sağlayan en uygun katman istiflenme sırasını GA kullanarak 
araştırdılar ve başka bir evrimsel yöntem olan "benzeşimli tavlama" yöntemiyle elde ettikleri 
sonuçları karşılaştırdılar. Literatürde, çok amaç parametreli ve kısıtlı optimizasyon 
problemlerini ele alan birçok çalışma vardır. VValker ve Smith [2 ] simetrik sekiz-katmanlı 
plakların optimizasyonunda hem ağırlık hem de çökme parametrelerinden oluşan ağırlıklı bir 
toplam fonksiyonu "uygunluk fonksiyonu" olarak tanımladılar, bu fonsiyonu minimize etmek 
için GA'yı kullandılar ve plakların eğilme analizini ise sonlu elemanlar yöntemi ile 
gerçekleştirdiler.

En uyumlu olanın yaşaması ilkesine dayanan genetik algoritmalarda klasik gradyan-temelli 
optimizasyon yöntemlerinden farklı olarak, özellikle başlangıçtaki çözüm popülasyonu yeterli 
ise, yerel optimuma takılma riski yoktur. Geleneksel GA'larda önemli bir sınırlama, özellikle 
çok büyük topluluklarda "uygunluk fonksiyonunun" belirlenmesinde gereken zamandan 
dolayıdır. Yakınsama hızını arttırmak için Yapay Sinir Ağları (YSA) [3,4], gibi bazı ek 
yöntemlerin kullanılması da denenmiştir. Ayrıca, GA'da ki yeni neslin oluşturulmasında klasik 
genetik işlemcilerine ek olarak "e litist" yaklaşımlar da [5] kullanılmıştır. Kompozit 
malzemelerin optimum katman sıralaması tasarımında kullanılan evrimsel ve diğer buluşsal 
teknikler Ghisai ve ark.[6] tarafından kapsamlı olarak gözden geçirilmiştir.

Bu çalışmada öncelikle kayma deformasyon etkilerini göz önüne alan, farklı kiriş teorilerinin 
elde edilebildiği birleşik bir kiriş teorisi çerçevesinde dikdörtgen kesitli kirişin dinamik ve statik 
davranışını yöneten denklemler elde edilmiştir. Daha önce kompozit kirişin eğilme analizi aynı 
teori çerçevesinde gerçekleştirilmişti [7,8], Bu teoriye, Soldatos ve Tımarcı [9] tarafından 
kabuk yapılar için geliştirilmiş "birleşik kayma deformasyon teorisinin" (BKDT) kompozit 
kirişler için uyarlanmış özel bir durumu olarak bakılabilir. Bu kiriş teorisi kullanılarak, ilkönce 
düzgün yayılı düşey yükleme etkisinde, farklı sınır koşullarına sahip kompozit katmanlı kirişin 
çökme değerleri ve basit desteklenmiş kirişin doğal frekansları hesaplanmış ve daha önceki 
yayınlarda elde edilenlerle karşılaştırılmıştır.

Çalışmada ilk aşamada sadece minimum çökme ve maksimum temel frekans değerleri için 
optimizasyon yapılmış, daha sonra iki parametreyi de göz önüne alan ağırlıklı bir "uygunluk 
fonksiyonun" maksimize edilmesi yoluna gidilmiştir. Genetik Algoritmada ilkönce belli bir 
katman sayısı ve katmanlardaki elyaf doğrultu açısı artımına bağlı olarak istenen sayıda 
latgele başlangıç popülasyonu oluşturulmuştur. Sonra bu popülasyondan seçilen farklı 
istiflenme sıralamalarına sahip her bir kiriş (birey) için frekans ve çökme değerleri yukarıda 
bahsedilen analiz ile elde edilmiştir. Bunların arasından seçilen en iyi değerlere sahip 
(minimum çökme ve maksimum frekans) sıralamalar için kendi aralarında çaprazlama genetik
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işlemcisi uygulanarak yeni nesil oluşturulmuştur. Bu süreç, yalnızca statik ya da dinamik 
analiz uygulanıyorsa istenen nesil sayısına erişilene veya iki-hedeflı optimizasyon için 
"uygunluk fonksiyonu" belli bir değere yakınsayana kadar tekrar edilmiştir. Elde edilen 
katman sıralınışları ve bunlara karşılık gelen sayısal sonuçlar tablo ve grafikler halinde 
sunulmuştur.

EĞİLME VE TİTREŞİM ANALİZİ

*
Çalışmada, h kalınlığında, birim genişlikte ve L uzunluğunda dikdörtgen kesitli, keyfi sayıda 
katmandan oluşan kompozit kirişler göz önüne alınmıştır. Koordinat sistemi kırışın orta 
düzlemine, 0 < x < l  ve -h /2< z< h /2  şeklinde konulmuştur. Kullanılan kiriş teorisinde, lamınatın 
alt ve üst yüzeylerinde kayma gerilmesinin sıfır olması ve katmanlar arasındaki süreklilik 
koşulları yer değiştirme alanına eklenen, kalınlık koordinatına bağlı, bir şekil fonksiyonu 
yardımı ile hesaba katılabilmekte, klasik ve farklı kayma deformasyon teorileri elde 
edilebilmektedir [8], Kullanılan kiriş yerdeğiştirme alanı aşağıda verilm iş tir:

U ( x , z )  =  u ( x ) - Z W x + ( p ( z ) U | ( x )

W (x, z) = w (x ) (1)
Şekil fonksiyonu (p(z), burada, kirişin üst ve alt yüzlerinde kayma gerilmesinin sıfır olma 
koşulunu sağlayan "parabolik kayma deformasyon teorisine" karşılık gelecek şekilde, kaıınıiK 
koordinatının kübik bir fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi seçilmiştir:

4z2
3h2' (2)

Burada U , W  değerleri katmana ait her bir noktanın sırasıyla x, z e k s e n l e r i  doğrultusundaki 
yer değiştirmeleri, u, w  ise orta düzlemdeki bir noktanın yer değiştirmelerini temsil 
etmektedir. Uı kayma' deformasyonundan dolayı yeni bilinmeyen fonksiyondur. ' ,x ise x e 
göre türevdir. Bu yerdeğiştirme alanı aşağıdaki kinematik ilişkileri verir:

4 z 2

S x = U. x - ZW.**+Z( 1 - ^ p ‘ ) Ul.>‘

c p ( z ) = z ( l - ^ )

n  4 z \  
Yxz =  ( l - - T Î - ) u ın

( 3 )

Her kinci katman için gerilme hali Hooke Yasası'na göre aşağıdaki gibidir:

' « f ‘

rO^5 1 1

1

IsO
1

T? ( 4 )

Bu ilişkiler kuvvet ve moment tanımlarında kullanılırsa bünye deklemleri aşağıdaki gibi elde 
edilir:

" a ç  ' > u x
M x - A .  A ı  A n -  w xx

. A n  A ı ı  A ı ı ı . . -

Qax = A 55u, (5)

a üst indisi ek kayma deformasyon etkisini göstermektedir. A, B ve D harfleri
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sırasıyla uzama, bağlanım ve eğilme rijitliklerine karşılık gelir [8,9]. İkiden fazla indisli 
rijitlikler kayma deformasyon etkisinden dolayı ortaya çıkanlardır. Qax bileşke kayma 
kuvvetidir.
Katmanlı kirişlerin eğilme ve titreşimini yöneten denklemler aşağıdaki gibi elde edilir:

^H U,xx ~ B l lW,xxx + ~ / ,

Bnu. ^ - D n w1̂ , + D u<U,,xxx = q (x ) +  / 2 (6)

® II1U,« ~ XXX + flun M i j ,  — A İ5Ux = 1 3

Burada q(x) statik analizde yayılı yükü göstermektedir. Denklemlerin sağındaki atalet terimleri 
titreşim analizinde ortaya çıkar ve aşağıdaki gibi verilir [9]:

A =  (pou -  P\ W ,x  + Â > ı) ,„>

‘ l  =\p»W~ P A W.yy + w,«)+P l“«U (7)

73 = ( a  U~ P\ W ,x + Po U\ ) ,, >

h / 2

Pi = Jpz'dz,(i = 0,1,2)
- h / 2

h / 2

p‘m = |pz‘(|)|”dz,(i = 0,1; 1 = m = 1,2),

(8)

Kirişin x=0 ve L uçlarında aşağıdaki sınır koşulları uygulanacaktır [9],

Basit (B): N x = w  = M x = M “ = 0 

Ankastre (A): u = w = w x = u t = 0  

Serbest (S): N X = M X = M xx = M ax = 0

Analitik çözüm

I iillıne problemi: Uçlarından, basit destekli (B), ankastre (A) ve serbest (S) sınır koşullarının 
l.ııklı kombinasyonlarının etkisindeki katmanlı kompozit kirişler göz önüne alınmıştır. Bu 
durumda kirişin düzgün yayılı yük etkisinde olduğu kabul edilmiştir. Bu amaçla kiriş denge 
denklemleri, yapılan integrasyon ve birlikte çözümler ile, toplam sekiz bilinmeyen sabitli, üç 
.ıdet yer değiştirme bileşenine indirgenmiştir. Bilinmeyen sabitler, kirişin iki ucundaki kabul 
edilen sınır koşullarında yer değiştirme bileşenlerinin kullanılmasıyla bulunur [7,8].

Illn 's im problemi: Sadece basit destekli kirişler göz önüne alınmıştır. Bu durumda aşağıda 
vtn İlen yerdeğiştirme bileşenlerinin çözüm varsımları bu koşulları sağlar:

/ , x ^  m7TX ■(u, Lut) = (A, C) cos sın at,
1 (9)

m  7T X
w =  f is in  sinıyf.
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■■ " „ , ıor hareket denklemlerinde yerine 
Burada m dalga sayısı, w doğal frekanstır. Bu Ç°zu™ R ,|k geleceği bir özdeğer 
konduğunda problem, frekans parametrelerinin ozdege 
problemine dönüşür.

GENETİK ALGORİTMA

GA'lar deterministik olmayan, doğal genetiğin kurallarının mekanik sistemlere uyadanması 
kullanılan ve tasarım değişkenlerini ikili sistemde kodlayarak çalışan global 
erişilmesini amaçlayan araştırma teknikleridir. Katmanlı kompozit yapılarda katman : ıra Ş
optimizasyonunda bir veya birkaç tasarım hedef parametrelerine ulaşılması ve ste 
kısıtların sağlanması için gereken katmanların sıralanış biçim inin,^ katmanla:rdaku e y  
yönlenme açısının, katmanların kalınlığının saptanmasıdır. Burada ornegın elyaf a ç ı ™  
kod verilerek genlerden oluşan kromozomlara karşılık gelen lamınasyon konfigurasyo ^
temsil edilir. Her kromozom "ya da bireyin" genleri katman elyaf yönlenme açısı, kabri 
kalınlığı, malzeme gibi tasarım değişkenlerine karşılık gelebilir. Böyle bir k° dlamaV f 9 
seçilen kromozomlar başlangıç topluluğunu (popülasyonu) oluştururlar. ;Bu P°Pu'asy 
istenen hedeflere en uygun olan ebeveynler bir sonraki nesli "çocukları oluşturmak 
seçilirler. Bu seçim işlemi bir "uygunluk fonksiyonu" tanımlanarak yapılabilir. Yeni ne 
oluşturma değişik genetik işlemciler uygulanarak gerçekleştirilir. Çaprazlama J le m  , 
seçilmiş ebeveynlerin aynı noktadan belirli bir olasılıkla ikiye ayrılıp, 1. ve 2. ebeveyn 
parçası ile sırasıyla 2. ve 1. ebeveynin sağ parçasının bir araya getirilmesiyle yeni ç
bireyin (çocuk) oluşmasını gerçekleştirir. Mutasyon işlemcisi, çaprazlamada oluşan y 
bireyin (kromozumun) bir parametresinde (geninde) uygun fakat rastgde bır degş 
yapar. Ayrıca, yeni nesle, eski neslin en iyi "uygun" bireylerinin katılarak b ı' P°Pu'asy 
oluşturulmasını gerçekleştiren" elitizm" işlemcisi de uygulanabilir.. Amaç p;arame
sağlanıncaya, uygunluk fonksiyonu belli bir değere ulaşıncaya ya da hedeflenen nesil say 
tamamlanana kadar döngü tekrar edilir.

SAYISAL SONUÇLAR v e  T A R T IŞ M A

Verilen yerdeğiştirme alanı temelinde, katmanlı kompozit kirişlerin eğilme ve serbest
titreşimini yöneten denklemlerle farklı yükleme ve sınır koşulları, ayrıca değişik lam y
konfigürasyonları için çökmeler ve doğal frekanslar analitik olarak elde edılmıştır.Farki s
koşullarındaki (B-B, A-S ve A-A) kirişlerin belli noktalarındaki çökme değerleri farklı K ş 
malzeme ve boyutlarına bağlı olarak elde edilmiştir. İ lk  önce elde edilen çökmeı ve: freka 
değerlerinin doğrulanması amacıyla sonuçlar, Karama ve a r k . [ 1 0 ]  e  d e  e t t ı ğ >  sonuçlar 
karşılaştırılmış ve Tablo l'd e  sunulmuştur. Karama ve ark.nın [10] kullandığı aşağıda ver 
malzeme "boron-epoksi" özellikleri tüm sonuçların elde edilmesinde kullanılmıştır.

E, ı =241.5GPa

Ei 2 = E „  =18.89 GPa

G2] =3.45 GPa, Gn = Gu = 5.18GPa

^  =0.25, v 12 = v l3 =0.24, p  =  2015kg/m3
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Ç ökm e D eğ eri (m ) 

(AS)
Frekans D eğeri (Hz) 

(BB)

Ş im d ik i Çalışm a -4,25513.10'6 14,935

K aram a v e  a rk .[1 0 ] -4,40057.10'6 14,958

T a b lo l.  Çökme ve frekans değerlerinin karşılaştırılması, BB, [90°/ 0 °/00/  90°],
L=6.35 m., h=0.2794 m.

Genetik algoritma ilkönce ayrı ayrı çökme değerlerinin minimizasyonu ve temel frekansların 
maksimizasyonu için uygulanmıştır. Tüm analizler için kirişin katman sayısı, geometrisi, 
katman kalınlıkları, malzeme ve sınır koşullarının aynı kaldığı durum göz önüne alınmış, 
algoritmadaki başlangıç popülasyonundaki birey sayısı da sabit (50) tutulmuştur. İlk  
popülasyon oluşturulurken her durum için sadece katmanlardaki elyaf doğrultuları 0° ve 90° 
arasında 30°, 10° ve 5° artımlarla değiştirilm iştir. Popülasyonu oluşturan her bir 
konfigürasyonun yukarıda bahsedilen çözüm yöntemine göre çökme ve temel frekansları 
hesaplanmış ve "uygunluklarına" göre sıralanmıştır. Bunların arasından en iyi bireyler biraraya 
getirilerek çaprazlama yapılmış ve aynı sayıda yeni ikinci bir nesil üretilmiştir.

Minimum çökme için optimizasvon: Bu amaçla ilk olarak B-B, A-A, A-S katman sayısı 3,4,5 
olan farklı L/h oranlarına sahip Grafit/Epoksi malzemesinden yapılmış kompozit kirişler, 
elyafların yönlenme açıları 30° ve 10° değiştirilerek her bir durum için başlangıç 
popülasyonları oluşturulmuştur. GA kullanmadan farklı katman sayılarına karşılık gelen, farklı 
elyaf yönlenmelerine sahip minimum çökme değerleri bir program geliştirerek hesaplanmıştır. 
Bu durumda örneğin üç-katmanlı bir kirişte popülasyon oluşturma ve minimum çökmeyi 
bulma, 10° lik açı artımları için 4 dak. 53 sn. iken, beş-katmanlı kirişte süre 14 saat 37 dak 
13 sn.'ye çıktığı görülmüştür. Tablo 2'de GA kullanıldığında 20 nesil sonucunda elde edilen 
çökme değerleri verilm iştir. Tablodan aynı sınır koşullarında küçük açı artımlarında çökme 
değerlerinin daha az olduğu gözlenmiştir. Çökme değerleri AS için kirişin serbest ucu (x=L), 
AA ve BB için orta noktası (x=L /2 ) için bulunmuştur.

Sınır

Şartı
E lyaf açısı 

A rtım ı
K atm an  S ıra lanm ası Ç ökm e (m )

OOm

0o/3 0 707 07 0° 3,382665.10‘5

AA 1 0 ° 107071070710 0 3,298263.105

5° 10o/57 20o/1075° 3,264503.10'5

Oro 60°/9073073070° 0,561318.103

AS

oOT—
1 50740770720730° 0,549340.103

5° 1070°/60750715° 0,526775.10'3

OOm

073070°/6070o 1,337399.10‘4

BB I-» o o 10°/0°/70°/0°/0o 1,201753.10‘4

5° 0720o/1 0 7 l5 7 l0 o 1,182391.10‘4

T a b lo 2 . Farklı sınır şartlan ve e lyaf açısı artımı için m inim um  çökme değerini 
veren katm an sıralanm aları,(B irey sayısı=50, L /h=20, Nesil Sayısı=20)
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Şekil l'd e  nesil sayısına bağlı olarak minimum çökme değerlerinin değişimi farklı açı artımları
için grafiksel olarak verilmiştir. Burada 12. nesilden sonra çökme değerlerinin belli bir değere 
ulaştığı söylenebilir.

Nesil Sayisi
Şekil 1. AA sınır şartlarında, 5 katmanlı kompozit kiriş için çökme değerlerinin 

nesil sayısına ve farklı açı artımlarına göre değişimi.

Maksimum frekans için oDtimi^çyrvv Çalışmanın bu kısmında ilk önce 3-katmanlı basit 
desteklenmiş GA kullanmadan 30° ve 10° lik artımlar için olası tüm  sıralanmalar için 
maksimum frekanslar hesaplanmış, elde edilen değerler ve sıralanmalar, gerekli hesaplama 
zamanları, 50 popülasyon ve 20 nesil sayısı için GA kullanarak elde edilenlerle Tablo 3'te 
karşılaştırmıştır. GA ile beklenen tam maksimum değer elde edilmediği görülmektedir. Birey 
ve nesil sayısı arttırıldığında bu değere ulaşılabileceği düşünülmektedir.

Y ö n tem E ly a f  a ç ıs ı  
A r tım ı

K a tm a n
S ır a la n ış ı

F r e k a n s
(Hz) Z a m a n

GA ile 30° 073070° 11,51368 22 s
10° 072070° 11,64205 4 dak I4s

64 olasılık, (30°) 
1000 olasılık, (10°)

30° 07070° 12,30059 47 s
10° 07070° 12,30059 8 dak 35s

Tablo 3. İk i farklı elyaf açısı artımı için BB sınır şartlarına sahip kirişte, GA kullanarak ve
kullanmadan maksimum frekanslara karşılık gelen katman sıralanışları (Birey sayısı -5 0 , 
Nesil Sayısı=20).

Tablo 4 'te frekans değerlerinin 3 ve 5 katmanlı, BB destekli kirişlerin 20 nesil sonunda elde 
edilen maksimum frekans değerlerine karşılık gelen katman sıralınışları verilmiştir. Tablodan 
görüldüğü gibi [0707907070°] sıralınışı için en büyük frekans değeri elde edilmiştir. Şekil 
2'de BB desteklenmiş 5-katmanlı kompozit kiriş doğal frekansları için hesaplanan uygunluk 
fonksiyonlarının nesil sayısına bağlı olarak değişimi verilmiştir. Bu şekilden 10 ve 30 lık 
artımlarla elde edilen ilk popülasyonun bireylerinde, 5° lik artımlara göre enbüyük frekansı 
yakalama olasılığının daha fazla olduğu ve 4 . nesilden sonra tüm artımlar için frekans 
değerlerinin belli bir en büyük değere ulaştığı görülmektedir.

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi
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Katm an
Sayısı

Elyaf açısı 
Artımı

Katm an Sıralanm ası Frekans (Hz)

3

OOm

0730°/0 ° 11,51368

1 0 ° 0 7 2 0 7 0 ° 11,64205

5° 0 7 1 5 7 5 ° 11,65468

5
UJ o o 0 7 0 7 9 0 7 0 7 0 ° 11,76412

M O o
1 0 7 0 7 2 0 o/1 0 7 0 o 11,62607

5° 0 7 5 0 7 7 0 7 0 7 1 5 ° 11,38553

T ab lo  4. Farklı katman sayısı ve elyaf açısı artımı için BB sınır şartlarında kirişte 
maksimum frekans değerlerini veren katman sıralanmaları (L /h=20, Nesil 
Sayısı=20).

Nesil Sayisi

Ş ekil 2. Basit destekli sınır şartına sahip 5-katmanlı kompozit kiriş için hesaplanan 
maksimum frekans değerlerinin nesil sayısına bağlı olarak değişimi.

İki amaçlı optimizasvon: Bu kısımda belli oranlarda aynı anda frekansların maksimize ve
çökmelerin minimize edilmesi için aşağıdaki "ağırlıklı uygunluk fonksiyonu" bağıntısı 
kullanılmıştır:

UFt =  (1 -  a ) [ l  -  ( fU F ) i]  +  a(FU F)i

(F ( | f ) ı  =  L j i T Â \
' J m a k s  J m i n '

(10)

Murada ( Ç U F ) i  ve ( F U F ) ,  i'inci katman sıralanmasının sırasıyla çökme ve frekans uygunluk 
loııksiyonlarıdır ve tek başlarına 0 ile 1  arasında değerler alırlar. İki parametre bir arada 
kullanıldıklarında, a'ya bağlı olarak, istenen hedef parametresinin önem derecesi 
.ııttırılabilmektedir. Uygunluk fonksiyonun aldığı maksimum değerlere karşılık gelen
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sıralanımlar maksimum frekans ve minimum çökme değerlerini verecektir. Tablo 5'te a=0.5 
için basit desteklenmiş 3 ve 5 katmanlı farklı açısal artımlarında frekans, çökme ve uygunluk 
fonksiyonları değerleri verilmiştir. 3 katmanlı durum için uygunluk fonksiyonun maksimumuna 
karşılık gelen sıralanmanın minimum çökme ve maksimum frekans değerleri verildiği 
görülmektedir.

K a tm a n
S a y ıs ı

E ly a f
A ç ıs ı

A r t ım ı

K a tm a n
S ır a la n ış ı

Ç ö k m e
(m )

F r e k a n s
(Hz)

J J y g u n lu k
F o n k s iy o n u

30° 307070° -1,415357.10‘4 10,40748 0,918395

3 1 0 ° 070710 -1,176688.10-4 11,60854 0,990657

5° 1571075° -1,230056.10‘4 11,34610 0,976606

30° 07307907070° -1,232148.10 4 11,32125 0,989951

5 10 ° 0740710710710° -1,274595.10‘4 11,32882 0,985660

5° 574577070715° -1,359930.10'4 10,76072 0,953783

Tablo 5. Farklı e lyaf açısı artımı için maksimum uygunluk fonksiyonuna karşılık gelen 
minimum çökme ve maksimum frekans değerlerini veren katman sıralanışları (Birey 

sayısı=50, L/h=20, Nesil Sayısı=20, a=0.5).

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, popülasyon birey ve nesil sayısının arttırılarak hedef 
çökme ve frekans değerlerinin daha iyileşmesini sağlayacak katman sıralanmaları 
araştırılacaktır. Ayrıca genetik algoritmada mutasyon gibi genetik işlemcilerin etkisi göz önüne 
alınacak, hesaplama zamanının azaltılması için yeni yöntemlerin uygulanabilirliği de 
denenecektir.
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ÖZET
Ele alınan bu çalışmada, dikdörtgen iç çatlak içeren lineer viskoelastik kompozit malzemeden 
yapılmış dikdörtgen plağın, karşılıklı iki kenarından etkiyen düzgün yayılı statik dış basınç kuvveti 
etkisinde oluşan delaminasyon burkulma problemi incelenmiştir. Plağın bütün yanal yüzeylerinden 
düşey doğrultuda yer değiştirme yapamayacak şekilde mesnetlendiği ve yapısındaki dikdörtgen ıç 
çatlağın yüzeylerinin başlangıçta çok küçük ön eğriliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Ele alınan 
sınırdeğer probleminde, çatlağa paralel doğrultuda etkiyen statik dış basınç kuvvetifelastik plak) 
etkisinde veya sabit dış basınç için zaman ilerlerken (viskoelastik plak), çatlak yüzeylerindeki 
eğriliklerin büyüyerek sonsuza gitmesi, burkulma kriteri olarak seçilmiştir. Ele alınan delaminasyon 
burkulma problemleri Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Stabilite Teorisi (LEÜBST) yardımıyla
modellenmiştir.Ele alınan sınırdeğer probleminin çözümünde, sınır tipli pertürbasyon tekniği, ;
Laplace dönüşümü ve üç boyutlu sonlu elemanlar modellemesi kullanılmıştır. Dikdörtgen iç çatlak 
içeren lineer viskoelastik kompozit malzemeden yapılmış dikdörtgen plağın delaminasyon 
burkulmasına ait kritik parametre değerleri ile plağın burkulma mod şekilleri verilmiştir.

GİRİŞ
Çok katlı kompozit malzemelerde, kompozit malzemeyi oluşturan bileşenler arasında bulunan 
çatlaklar ve bu çatlaklar ile ilgili araştırmalar pek çok mühendisliğin ilgi alanına girmekte olup 
önemli ve güncel problemler arasında yer almaktadır. Yapı elemanlarında çeşitli nedenlerle 
oluşmuş mevcut çatlaklar esas yükleme esnasında, yapı elemanının mukavemetini önemli ölçüde 
etkilediği için yapı elemanında meydana gelebilecek olumsuz durumların önceden tespit edilmesi 
ve gerekli önlemlerin alınması mühendislik açısından zaruri bir inceleme alanını oluşturmaktadır.
Bu sebeple bir çok bilim dalındaki araştırmacılar, yapı elemanlarının kırılmasına ait problemlerin 
incelenmesinde, kritik parametrelerin belirlenmesine yönelik olarak yoğun şekilde çalışmaktadırlar. 
Yapı elemanlarının kırılmasına ait incelemelerin önemli bir kısmını delaminasyon burkulma 
problemleri oluşturur. Bu problemler, yapı elemanının serbest yüzeyi ile çatlak arasındaki kısmın 
dış basınç kuvveti etkisinde stabilite kaybına sebep olan kritik parametrelerin bulunması olarak 
verilebilir [17]. Belirtelim ki, delaminasyon burkulma problemleri ancak, çatlak uzunluğu ve çatlak 
He Plağın serbest üst yüzeyi arasındaki mesafe aynı mertebeden ise anlamlıdır. Çatlak boyutlarının 
kritik delaminasyon burkulma kuvvetine etkisini ortaya koyan bir çalışma [8 ] tarafından yapılmıştır 
Delaminasyon burkulma problemlerinin daha gerçekçi teorilere dayanılarak çözülebilmesi Lineeri/n 
Edilmiş üç Boyutlu Stabilite Teorisi (LEÜBST) yardımıyla yapılabilmektedir. Bu teorinin denklem vn 
bağıntıları, Lineer olmayan stabilite teorisinin üç boyutlu kesin denklem ve bağıntılarının lineerize 
edilmesiyle elde edilir [9,12,17], Belirtilen teorinin, mekanik özellikleri zamana bağlı malzemeler için 
geliştirilmesi ise Akbarov ve öğrencileri tarafından yapılmıştır [10,11,13,14]. Bu teorinin viskoelastik
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kompozit şerit-plak veya dikdörtgen viskoelastik kompozit ve/veya viskoelastik sandviç plaklara ait 
delaminasyon burkulma problemlerine uygulanmasına ait çalışmalar [1,2,3,4,5,6,10] olarak 
verilebilir.

Ele alınan bu çalışma, [2,3,4,6] çalışmalarının viskoelastik dikdörtgen plağın iç çatlak içermesi 
durumu için geliştirilmesi olarak verilebilir. Dolayısıyla bu çalışmada, yapısında dikdörtgen iç çatlak 
bulunan lineer viskoelastik kompozit malzemeden yapılmış dikdörtgen plağın delaminasyon 
burkulma problemi incelenmiştir. Plağın dört kenarından düşey doğrultuda yer değiştirme 
yapamayacak şekilde mesnetlendiği ve mevcut iç çatlağın yüzeylerinin başlangıçta çok küçük ön 
eğriliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu eğriliklerin, çatlak doğrultusunda uygulanan statik dış 
basınç kuvveti etkisinde (elastik plak) veya sabit dış basınç etkisinde zaman ilerlerken (viskoelastik 
plak), yer değiştirmelerinin büyüyerek sonsuza gitmesi kriterinden, plağa ait kritik parametre 
değerleri belirlenmiştir. Ele alınan problemin matematiksel modeli, lineer viskoelastik cisim 
teorisinin LEÜBST üç boyutlu geometrik lineer olmayan alan denklemleri çerçevesinde yapılmış ve 
kritik burkulma yükünün belirlenmesinde “ başlangıç eğinti kriteri” kullanılmıştır [18]. Ele alınan 
■.mır değer problemi sınır tipli pertürbasyon tekniği, Laplace dönüşümü ve üç boyutlu sonlu 
ulemanlar yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Çözümün gerektirdiği bütün algoritma ve programlar 
I ORTRAN dilinde tarafımızdan yapılmıştır.

P R O B LE M İN  M A T E M A T İK S E L  M O D E L İ

I le alınan problemin çözüm bölgesi (Şekil 1),
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•lir. (2)’ de ^ , ,h , £ 3 dikdörtgen plağın sırasıyla O x ,,O x 2 ,O x 3 eksenleri doğrultusundaki 

uzunluklarını, ^ I0(^30) yapıdaki çatlağın O x ,(O x3) doğrultusundaki uzunluğunu, h A ise çatlağın 

0 düzleminden düşey doğrultudaki mesafesini temsil etmektedir. Çatlak yüzeylerinin 

l I ı , ,„(h A_0) çatlağın üst (alt) yüzeyi) önceden çok küçük “eğriliğe" sahip olduğu ve bu eğriliğin 

s, - f  J 2 ve x 3 =<!3/2  düzlemlerine göre simetrik olduğu kabul edilmektedir. Çatlak yüzeylerinin 

ılnnklemi

ılu verilebilir. Burada e (e« 1), çatlak yüzeylerinin başlangıçta sahip olduğu kabul edilen eğintinin 
'İmecesini gösteren boyutsuz küçük bir parametre ve f ( x , , x 3) fonksiyonu ise bu eğriliğin formunu 

ıi'inlermektedir. (3)’deki f ( x , , x 3) fonksiyonunun,

(1)

burada,

O {O < x, < ( t , O < x 2 < h, O < x 3 < ( ) }

u '  =  { ( * , - * 1 0 ) /  2 ( x l {{el + £ j / 2 , x 2 = h A ± o , { e 3 - i J / 2 < x ) < { e 3 + e }0) /2} (2)

■II ( ( f , - g ,o ) / 2 , x 3) d f 1 ((< ,+ < ,o )/2 , x 3)
=  0

dx
( ( , - r , 0) / 2 s x ,s ( r ,+ f ,0 )/2

dx (r,-<30)/ 2ix3s(/3+r,„y2
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t(x,,(̂ 3 ^ 30 ) / 2 ) j ( ( , - ; , 0)/2<x l<((1+(10)/2 -  0  , f+(x,,(̂ 3 +  ^  30 ) / 2  ) ) ( / , - / 10 )/2<x, < ( / , )/2 - 0

d f±( x „ ( ^ 3 - ^ o ) / 2 )
dx.

_df±( x „ ( f 3 + ^ 0)/2)
( A-do )/2s*,<:( A+Ao )/2 d x ,

=  0

(A-A oV2S*|£(A+(,o)/2 (4)

özelliklerini sağladığı kabul edilmektedir. Ele alınan plağın geometrisi ile yükleme durumu Şekil 
1’de verilmiştir. Çözüm bölgesinde sağlanan alan denklemleri, bünye denklemleri, şekil değiştirme- 
yer değiştirme ilişkileri ve sınır koşulları;

dx,
8 " +

3x„
= 0 , Oy = C ijrs (0 )s rs ( t )  + {  C ijrs ( t  - x ) £rs (x )d x , 

0

£ ij 2

3u. 3uj 3u„ 3u
 —| —— ■+■ — 2-
3x, 3x, 3x. 3x.v j  1 1 j  y

(5)

U2İx,=0;A U 2 I x3=0,̂3 _0

5 " + ^ i
öx„

I sn dili 
CTi"l + âx~

= p s ; ,

X2=hA+eft (x,,x3)L 10 V,2< x,«/, + r 10 )/2

3x„

= 0 i;j;n=1,2,3

=  0
x ,-0 ;A

(6)

(7)

olarak verilebilir. Yukarıda verilen (5)-(7) denklem ve ifadelerinde o tj gerilme tansörü bileşenlerini, 

şekil değiştirme tansörü bileşenlerini, u, ’ler (i, j  = 1,2 ,3 ) yer değiştirme vektörü bileşenlerini, 

n y çatlak yüzeylerine ait birim normal vektörün bileşenlerini ve t zamanı göstermektedir. Ayrıca, 

Cjjrs (0 ) anizotrop ortamlar için mekanik sabitlerin başlangıçtaki yani, t= 0  anındaki değerlerini,

(t)  fonksiyonları ise, viskoeiastik anizotrop ortamların "gevşeme-relaxation" lerini temsil eden

integral operatörün çekirdeğini göstermektedir. (3) denklemi kullanılarak, n~ için;
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± e
af±( x , , x 3) 

d x . (8 )

öx,
1 ı ç2| df±(x>’ x^ ]

dx3

olde edilir, s '
" 5 f ±( x , , x 3) N2

<5x,

ö f ±( x , , x 3)

dx3
«  1 olduğu kabul edilirse, buna dayanarak, (8 )

deki denklemler e ’na bağlı kuvvet serisi olarak ifade edilebilir,

= Z e 2lI+1n fk( x 1 , x 3), n* = ± l  + fVkn*k(x1,x3), n* = ^ s 2k+'n *t ( x 1, x 3) ( 9 )

olur. Aranan büyüklükler küçük parametre e ’na göre seri formunda yazılırsa,

{°u; ey; u ı } = X S<1 {CT«1) ’ euq) ’ u îq>} (10)
q=0

olur. (10) ifadeleri, (5) ve (6 ) da yerine yazılır ayrıca (10)’daki büyüklükler ( x , ,h A - 0 , x 3) ve 

(x , ,h A + 0 ,x 3) civarında seriye açılırsa ve bu seriler (9) ile birlikte (7) ifadesinde yerine konur 

(sınır pertürbasyonu) ve e parametresinin kuvvetlerine göre gruplaştırılırsa, her bir yaklaşım için 
ı.ori-sınırdeğer problemleri elde edilir. Elde edilen seri-sınırdeğer problemlerinin her biri 
kendisinden önce gelen sınırdeğer problemlerine ait büyüklükleri içermektedir. Her bir sınırdeğer 
problemi, elde edildiği e ’nun derecesine göre isimlendirilecektir örneğin, sıfırına, birinci vb. 
sınırdeğer problemi (yaklaşım).

I ılkdörtgen iç çatlak içeren viskoelastik dikdörtgen plağın delaminasyon burkulmasına ait sıfıncı 
yaklaşım için elde edilen sınırdeğer problemi göz önüne alındığında, ele alınan sınır koşulları ve 
o" + du [0, /d x „  »  8 " için çözüm kolayca yazılabilir. Buna göre sıfırına yaklaşıma ait çözümden 
(jorilme fonksiyonları;

o;1,” = p ve a f  =  0 , ij *  1 1

bulunur. Birinci yaklaşıma ait denklem ve bağıntılar:

«?■
T (0)

du j0

3x„
= o , s ' ' > = I

f  öu j1» d a f  
— — + — —
3X, 8X:V j '

(11)

( 12)

lx j= 0 ;r,
= 0,

8u (,)( I)  +  (0)
İİ T U U = 0

r« | = rr<»

’ ,'ı =hA±0
(f ı ıo y ^ c i t  | +C,,, )/2

1 J  x,=0;£

I = ° £ l

ox.
i=1,2,3

(13)

(14)
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bulunur. (1 2 ) de a '” ’ sıfırıncı yaklaşıma ait gerilmeleri göstermektedir.

Ele alınan problem için yapı elemanının malzemesi normalize edilmiş mekanik özellikli, homojen, 
simetri eksenleri O x,, O x2 ve O x3 olan lineer viskoelastik malzeme olarak seçilmiştir. Buna göre 
bünye denklemleri,

®üq) = A ^ l ,i;j=1,2,3, a « > = 2 A 6#e{2) .a g ) = 2 A 55e<’ >, ag> =  2 A 44e<’K q = 0 ,1 ,2 ,... » (15)

olur. (15)’de verilen A  A 66 malzeme sabitleri,

A(J<p(0 = Aij09(t) + JAyı(t — T)9(T)d-c , ij=11;22;33;12;13;23;44;55;66 (16)

şeklinde operatörlerdir [4], Ele alınan delaminasyon burkulma probleminin incelenmesinde ve 
probleme ait kritik parametre değerlerinin belirlenmesinde, çatlak yüzeylerinin başlangıçta sahip 
olduğu kabul edilen küçük eğintilerin verilen dış basınç kuvveti etkisinde büyüyerek sonsuza 
gitmesi kriterinden yararlanılmıştır. Kritik parametrelerin değerlerinin belirlenmesinde, sadece 
sıfırıncı ve birinci yaklaşıma ait sınırdeğer problemlerinin çözümü yeterli olmaktadır. Çünkü, her bir 
yaklaşım için bulunan alan denklemlerinin homojen kısmı birbiriyle aynen çakışmakta, sadece 
homojen olmayan kısımları (denklemin sağ tarafları) birbirinden farklılaşmaktadır. Aranan kritik 
değer, denklem takımının katsayılar matrisini tekil yapan değer olarak belirlendiğinden, 2 . ve 
sonraki yaklaşımlar kritik parametrelerin değerini değiştirmemektedir. 2 . ve sonraki yaklaşımların 
göz önüne alınması, gerilme yayılımının hassaslaştırılmasında etkindir. Amacımız burkulmaya 
sebep olan kritik parametre değerinin belirlenmesi olduğundan hesaplamalar, sıfırıncı ve birinci 
yaklaşım çerçevesinde sınırlandırılmıştır.Sıfırıncı yaklaşıma ait çözüm (11) ile verildiğine göre,
(12)-(14) ile verilen birinci yaklaşımın çözümü yapılmalıdır. Bu amaç ile birinci yaklaşıma ait bütün 
denklem ve bağıntılara s > 0 parametresine göre,

9(s) = j<p(t)esldt (17)

Laplace dönüşümü uygulanır. Birinci yaklaşıma ait denklem ve bağıntıların Laplace dönüşümleri, 
bu yaklaşımdaki denklem ve bağıntılarda cjO, s-j" , u f ’ ve A y leri sırasıyla ö l " ,  e j" , ü !1’ ve A ijt

yani Laplace dönüşümleri ile değiştirilerek Laplace uzayındaki birinci yaklaşıma ait uygun denklem 
ve ifadeler elde edilir.

SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU

Ele alınan problemin birinci yaklaşımının Laplace uzayındaki formuna ait sonlu eleman 
formülasyonu,

^ n-Q'

5Î? 5x,

+ Ö3. 8x

<» + c <°> d“ ı (1) dü211 11 a. 1 2 + an a.dx, J o x l ^ dx,

(  ar*1» W n

cm?)  auj0 t

5X| 22 5x 2 [  13 11 3 x , J 5 x 3

32 5 x 2

dü?
23 dx ,

+ G ; dx3 dx,dx2dx3

( î  + ^30 ) /2 (7] + f  |0 )/2 j  (^3+730 ) /2 (7 l+ < l0 ) /2  1 . . .  + ...
\ \ - a } , ' — u} 0 dx,dx3-  J J - a  u{ M dx,dx3

(^3-^30 )/2 (^ l-^ ıo )/2  S OX, | (< 3 - '3 0  ) /2 « |- 'l< > )/ 2 S *̂1 =hA + 0 (1 8 )
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fonksiyoneli ve Ritz tekniği yardımıyla yapılmıştır.

,

h

Şekil 1. Plak geometrisi ve yükleme durumu

Sonlu eleman çözümü için, çözüm bölgesi sonlu adet alt bölgeye ayrıklaştırılır. Sonlu eleman 
ayrıklaştırmasında sekiz nodlu dikdörtgen prizmatik sonlu elemanlar kullanılmıştır [15]. Aranan 
büyüklüklerin Laplace dönüşümlerinin değerleri bulunduktan sonra, aynı büyüklüklerin orijinal 
değerleri Schapery metodu [16] yardımıyla sayısal olarak elde edilir [4],

SAYISAL ÇÖZÜM

Plak malzemesinin O x ,x 3 düzlemine paralel olacak şekilde yerleştirilmiş birbirini tekrarlayan, çok 
sayıda iki izotrop, homojen levhadan oluşmuş çok katlı kompozit malzeme olduğu kabul 
edilmektedir. Kompozit malzemenin bileşenlerinden güçlendirici levhanın, mekanik sabitleri E 2 

(Young Modülü) ve v 2 (Poisson oranı) olan elastik bir malzemeden yapıldığı; diğer bileşen matris 
malzemesinin ise, lineer viskoelastik bir malzemeden yapıldığı kabul edilmektedir. Matris 
malzemenin Elastisite modülü ve Poisson katsayısı,

İle verilir. Burada E 10 ve v ,0 sırasıyla anlık Young modülü ve anlık Poisson katsayısıdır, a ,  co0 ve 

m, ier viskoelastik malzemenin reolojik parametreleri, R* Rabotnov operatörüdür [4], Bu operatör

diı. (20)'de r(x ) Gamma fonksiyonudur. Sayısal hesaplamalarda boyutsuz reolojik parametre 

mi (o „/ö )0 ve boyutsuz zaman t =coj)/(l+a)t kullanılmıştır. Sayısal hesaplamalarda h/ £ l = 0 .15 , 

l , /B 10 = 10, y 31 = ( } / t l =  1, v 10 = v 2 = 0.3, r | l0 =  r |2 =0 .5  alınmıştır. Ayrıca (3)’de verilen ve 
' ıtlak yüzeylerinin başlangıçtaki eğintisini ifade eden fonksiyon,

vklinde seçilmiştir. Ele alınan parametre değerlerinde öncelikle t '  =  0  ve t '  =  oo için sayısal 
İM"..ıplamalar yapılmıştır, t '  = 0 ( t ' =  o o )  durumuna ait kritik delaminasyon burkulma kuvveti 
I»,,„ /E ,0 (Pcr.=o/E10 ) ile gösterilmiştir. Problemin x, = ^ , /2  ve x 3 = ( 3/ 2 düzlemlerine göre 

■ıimnlri özelliğinden yararlanılarak, dörtte bir çözüm bölgesi Ox, doğrultusunda 20, O x 2 

doğrultusunda 12, O x 3 doğrultusunda 20 dikdörtgen prizmatik sonlu eleman olacak şekilde

(19)

(20)
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toplam, 4800 dikdörtgen prizmatik sonlu elemana ayrıklaştırılmıştır. Ele alınan durumda, sonlu 
eleman modellemesi 5833 nod ve 16.966 serbestlik derecesi içermektedir.

Çizelge 1. Farklı £ w/ £ x için p cr 0/pcr „  değerleri ( h A = h u = h/2 , £30/ £ x = 0.5 ,co =  1, a = -0 .5 )

t j t  1 0.30 0.40 0.50 0.60

P c,.0 /  P cr.oo
0.4280
0.2677

0.4135
0.2669

0.4123
0.2617

0.4015
0.2537

Çizelge 1’de, dikdörtgen iç çatlağın Ox, doğrultusundaki uzunluğunun değişiminin kritik 

delaminasyon burkulma kuvveti p cr0/ p cr oo değerine etkisi verilmiştir. Çizelgedeki sayısal 

verilerden, Ox, doğrultusundaki çatlak uzunluğu {£ x0/£ x) artarken, p cr0/ p cr,, değerleri önemli 
ölçüde azalmaktadır.

Çizelge 2. Farklı £i0/ £ x için p cr0 / p cr„  değerleri ( h A = h u = h /2 ,  £ l0/ £ x =  0.5 , (0 =  1, a = -0.5)

 ̂30 1
0 .2 0 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

Bant
çatlak

[7]

P cr.O / P cr.oo
0.6600
0.4103

0.5368
0.3114

0.4715
0.2817

0.4123
0.2617

0.3451
0.2356

0.2986
0.2077

0.2682
0.1874

0.2285
0.1635

Çizelge 2’de, t i0/ £ x (O x 3doğrultusundaki çatlak uzunluğu) değerlerinin değişiminin 

Pcro/Pcr* değerine etkisi verilmiştir. Çizelge 1’de, Ox, doğrultusundaki çatlak uzunluğu 

değişiminin p cr0/ p croo değerlerine etkisi ile Çizelge 2’de verilen O x3 doğrultusundaki çatlak 

uzunluğu değişiminin {£-so/£ l ) P cr0/P c r«  değerlerine etkisi benzerdir. Çizelgenin son sütununda 
ise bant çatlak içeren plağa ait sayısal sonuçlar verilmiştir [7], Çizelgeden de görüleceği üzere 
çatlağın O x3 doğrultusundaki boyu arttıkça yani yapıdaki çatlak bant çatlak durumuna yaklaştıkça 
elde edilen kritik delaminasyon burkulma kuvvetleri, bant çatlak için elde edilen değere 
yaklaşmaktadır. Bununla beraber, £}0/ £ x parametresinin değerinin azalması, yani O x 3

doğrultusundaki uzunluğunun azalması ve £30< k . ? ,0 ( k e R ) iç in  k = k cr oluşması durumunda, 
plağın delaminasyon burkulma modu, çatlak yüzeylerine verilen çok küçük ön eğrilik formu ile 
uyum göstermemekte, farklı bir burkulma modu oluşmaktadır. Bu bağıntıdaki k  değeri çatlağın 
geometrisine bağlı bir büyüklük olup ele alınan problem için k cr = 0.80 olarak elde edilmiştir [3], 
Ele alınan plağın delaminasyon burkulma probleminin çözülmesi sonucunda, çatlağın üst yüzeyinin 
içinde bulunduğu düzlemdeki noktaların düşey doğrultudaki yer değiştirmelerinin grafiği çizilmiş vn 
kritik delaminasyon burkulma kuvvetine yakın p /E , ((pcr /E , -p /E ,)(1 0 ~ 3) için plağın burkulma 

modu Şekil 2’de verilmiştir. Bu grafiklerin çiziminde, Şekil 2a için £xo/ £ x =0. 2,  £ i0/ £ x =  0.5 ve 

h A =  h u = h /2  ve Şekil 2b için £ l0/ £ l = 0.7, £J0/ £ l = 0 .4  ve h A = h u = h/2 parametre değerimi 
kullanılmıştır.

448
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Şekil 2. a) /3 q > 0,80.^]0 ve b) /3 0 < 0 ,8 0 i ]0 olması durumlarına ait delaminasyon burkulma
modları.

Çizelge 3. Farklı co için t „  değerleri

(hA =hu =h/2, <x=-0.5, p/E|0 = 0.38, l j l ,  = 0.5, I j l ,  =0.5)
Cö 1 2 3

t'er. 0.0158 0.0235 0.0384

ı,,l/ıılge 3’de seçilen bir p/E10 (pcrot>/E10 <p/E10 (pcr0/EI0) ve co için t ' r değerleri verilmiştir, 

i/nlgeden co arttıkça t „  değerlerinde de artma olduğu görülmektedir.

Çizelge 4. Farklı a  = -0 .5  için t „  değerleri

( h A = h „  = h /2 ,  co=l, p/E10 =0.38 , / „ / / ,  = 0.5, l j l x = 0 .5 )

a -0.3 -0.5 -0.7

4. 0.0425 0.0158 0.0015

1 .ı/ı 'Ige 4’de farklı a için t „  değerleri verilmiştir, a mutlak değerce büyüdükçe t cr değerleri 
ölçülmektedir.
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R E Z E R V U A R  T A B A N  A B S O R B S İ Y O N U N U N  K E M E R  B A R A J I N  L İ N E E R  O L M A Y A N
D E P R E M  A N A L İ Z İ N E  E T K İ S İ

Muhammet KARATON" ve Y usuf CALAYIRt 
Fırat Ü niversitesi, E lazığ

ÖZET
Ihı çalışmada, kemer barajların baraj-rezervuar etkileşimi dikkate alınarak lineer olmayan deprem  
11 mıIizleri yapılm ıştır. Beton m alzem esi için şekil değiştirm e yumuşamasını dikkate alan anizotropik hasar 
ıııiHİcli seçilmiştir. Baraj-rezervuar etkileşimi Euleryaklaşım ıyla dikkate alınmıştır. Rezervuar uzunluğu, 
ı uksekliğinin iki katı alınmıştır. Rezervuar sonlu eleman ağının kesildiği arka yüzeye Sommerfeld dalga  
ı . >ı ılımı şartı uygulanmıştır. Sayısal uygulama için 5. tip kemer baraj seçilmiştir. Deprem etkisi olarak, 1992 
1 1 -İlıcan depreminin doğu-batı, kuzey-güney ve düşey ivme bileşenleri seçilm iş ve baraj-rezervuar sistem ine  
tınısıyla, akış, akışa dik ve düşey doğrultularda etki ettirilmiştir. Dinamik çözüm algoritması olarak HHT-a 
ı ' mtcminin sıvı-yapı etkileşim  sistem lerine uyarlanmış form u kullanılmıştır. Farklı rezervuar taban 
, ılısıırbsiyon özellikleri için söz konusu barajın lineer olmayan deprem analizleri yapılm ış  ve elde edilen  
m'iıııçlar birbirleri ile karşılaştırılarak barajın sismik davranışı değerlendirilmiştir.

OİRİŞ

I inpremler, kısa süre içerisinde yapılarda büyük hasarlar oluşturabilen ve yıkıcı özelliğe sahip olan 
■ •ıı önemli doğal afetlerden biridir. Aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunan ülkemizde 
ıinçmişte önemli mal ve can kayıplarına sebep olan depremler meydana gelmiştir. Gelecekte de 
ynpılara büyük hasarlar verebilen depremlerin olma olasılığı yüksektir. Barajlar arkalarında büyük 
miktarda su biriktiren önemli yapılardır. Deprem altında bu yapıların hasar görmesi telafisi zor 
mnddi ve manevi kayıpların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle deprem gibi dinamik dış 
yııkler altında barajların kırılma veya hasar durumlarını dikkate alan lineer olmayan çözüm 
yöntemleri kullanılarak projelendirilmesi ve güvenliklerinin gözden geçirilmesi önem arz etmektedir.

Union barajların kırılma, çatlama ve hasar davranışlarını dikkate alarak deprem analizleri 
kımusunda birçok çalışma yapılmıştır [1-4], Çatlağın modellenmesinde kırılma mekaniği 
im irilerinden faydalanılmaktadır. Kırılma mekaniğinde çatlaklar; global (ayrık çatlak) ve lokal (yayılı 
ı «llak ve hasar mekaniği) yaklaşım olmak üzere, iki ayrı çatlak modeli kullanılarak incelenmiştir [fi
ni Ayrık çatlak yaklaşımında, çatlaklar sürekli ortam içerisinde süreksiz bir bölgenin 
iıiııımlanmasıyla modellenmekte ve gerilmelerin hesabı kırılma mekaniği teorilerine göre 
yapılmaktadır. Yayılı çatlak yaklaşımında ise betonun davranışını temsil eden bünye 
o>ııklemlerinin değiştirilmesi prensibi esas alınmaktadır. Hasar mekaniği modellerini kullanarak 

hlıçok araştırmacı beton ağırlık ve kemer barajların lineer olmayan dinamik davranışını 
İncelemişlerdir [5-8].
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Barajlar sıvı-yapı etkileşimine maruz yapı grubuna girmektedir. Deprem gibi dinamik bir etki altında 
yapı ve sıvı birbirinin dinamik davranışını önemli ölçüde etkiler. Sıvı ortamında hidrodinamik 
basınçlar (hidrostatik basınç fazlası), yapı ortamında ise bu basınçlardan dolayı ilave yükler 
oluşmaktadır. Sıvı-yapı etkileşim problemi Euier, Lagrange ve Kütle Ekleme yaklaşımlarından 
biriyle modellenebilir [2-4,6,8-12],

Baraj rezervuar tabanlarında alüvyon ve sediment malzemelerinden oluşan yaklaşık olarak sabit 
kalınlıkta bir tabaka mevcuttur. Barajların deprem etkisi altındaki çözümlerinden daha gerçekçi 
sonuçların elde edilebilmesi için rezervuar tabanındaki bu malzemelerin dalg^ sönümleme etkisinin 
de analizlerde göz önünde bulundurulması gerekmektedir [1 1 ].

Bu çalışmada, kemer barajların baraj-rezervuar etkileşimi dikkate alınarak lineer olmayan deprem 
analizleri yapılmıştır. Beton malzemesi için şekil değiştirme yumuşamasını dikkate alan anizotropik 
hasar modeli kullanılmıştır. Sıvı-yapı etkileşimi için Euier yaklaşımı kullanılmış olup, rezervuar 
ortamı için dalga yayılma sınır şartı hesaba katılmıştır. Sayısal uygulama için 1968 yılında İngiltere' 
de yapılan “Kemer Barajlar’’ sempozyumunda [13] sunulan beş tip kemer barajdan beşincisi 
seçilmiştir. Deprem etkisi olarak, 1992 Erzincan depreminin doğu-batı, kuzey-güney ve düşey ivme 
bileşenleri seçilmiş ve baraj-rezervuar sistemine sırasıyla, akış, akışa dik ve düşey doğrultularda 
etki ettirilmiştir. Farklı rezervuar taban absorbsiyon özellikleri için söz konusu barajın lineer 
olmayan deprem analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılarak barajın 
sismik davranışı değerlendirilmiştir.

ANİZOTROPİK HASAR MODELİ

Malzeme içerisinde yayılı bir şekilde bulunan mikro-çatlaklar mesnetlenme gerilmelerini ileten net 
taşıma alanlarını azaltmaktadır. Malzemedeki hasar, bu azalıma bağlı olarak ifade edilmektedir. 
Birçok hipotezde hasarlı malzeme hayali hasarsız eşdeğer bir malzemeye dönüştürülürken, mikro- 
çatlakların sonucu olarak malzemede bir rijitlik kaybını dikkate almaktadır [5-8], Gelişigüzel 
yayılmış mikro-çatlaklar için eşdeğer şekil değiştirme hipotezi kullanılarak izotropik hasar modeli,

5 * = (P d )  (1)

bağıntısını verir [5-7], Burada 5* ve 5 sırasıyla, eş değer hasar görmemiş ve orijinal malzemedeki

Cauchy gerilmelerini; d ise, mikro-çatlakların oluşumundan sonraki Cî* net (efektif) alanının, O 
toplam alanına oranı olup, izotropik durumdaki hasar parametresini göstermektedir (Şekil 1.a). 
Söz konusu hasar parametresi matematiksel olarak,

d = o - ^ = o :  
n  n

şeklinde tanımlanabilir. Burada £ld , mikro-çatlakların toplam alanıdır. (1) ve (2) eşitlikleri efektif 
gerilme kavramının kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

cl
c

cl 
(1

ry-lOAC)
nJ=(OA'o

ny
°ço o

Oz=(OAB)

n *-(O A 'B ')

a) izotropik hasar b) Anizotropik hasar
Şekil 1. izotropik ve anizotropik hasar durumlarının tanımlanması.
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Hasar daima izotropik olmayıp, büyüklüğü asal gerilmelerin doğrultusuna bağlı olarak 
değişebilmektedir. Doğrultuya bağlı olarak hasarın değişim göstermesi anizotropik hasar olarak 
adlandırılmaktadır (Şekil 1 .b). Anizotropik hasar söz konusu olduğunda Cauchy ve efektif gerilme 
lansörlerinin bileşenleri için indis notasyonunda,

a ij 5 jk (3)

eşitliği yazılabilir. Burada <jy ve cr^, sırasıyla anizotropik koordinat sisteminde malzemedeki

Cauchy ve efektif gerilme tansörlerinin bileşenlerini; f î k ve Q k sırasıyla, k doğrultusuyla ilgili 

loplam ve net alanları; 8j k ise Kronecker deltasını göstermektedir. Bu durumda, k doğrultusundaki 

hasar parametresi,

n k - a £
n t

Gk (4)

olarak ifade edilebilir. Qk , normali k ekseni doğrultusunda olan yüzeydeki mikro çatlakların toplam 
olanını belirtmektedir. (3) denklemi matris notasyonunda,

W = h +(dk)] (5} (5)

olarak tekrar yazılabilir [5-8]. Anizotropik hasara uygun bir bünye denklemi elde etmek için, hasarlı 
malzemenin ve hayali hasar görmemiş eş değer malzemenin komplementer elastik enerjilerinin 
«işit olduğu kabul edilebilir. Bu kabule dayalı olarak, anizotropik koordinat sisteminde gerilme ve 
..akil değiştirme arasındaki matris,

İn d|2 dİ3 0 0 0

1*2! d 22 d 23 0 0 0

I31 d32 d 33 0 0 0

0 0 0 G 12 0 0

0 0 0 0 g ; , 0

0 0 0 0 0 G 23

(6)

otklinde elde edilebilir. Burada verilen büyüklükler,

* Ej (1 v jkv kj) . .
dü =  r — - >  u * k )

E ;  ( v j j  + n k jV j k )  .
du = -------  -    ■■■ , ( ı * J , k * ı , j * k )-ıj '

E- = ( l - d , r  E j ,  Vij = f - ^ V ij, Gy
> ( 1 - d j ) . .  2  ( l - d , ) 2 ( l - d j ) 2

(l-d j)2 + (l — djJ2 U
A = l - v 12v 2ı - v 23v 32 - v 13v 31 - 2 v21v 32v13

* * * *

(7)

oklinde tanımlanmaktadır. E; ,v,j ve Gy anizotropik durumdaki malzeme sabitleridir. * üst indisi

llo belirtilen büyüklükler ise efektif malzeme parametreleridir. Eşdeğer hasarsız malzeme için lokal 
koordinatlardaki bünye ilişkisi,

= [d * ] { e (8 )

X V I I  1 U n s a l  M a k a n i k  K n n n r a c i
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eşitliği ile tanımlanabilir. (8 ) bağıntısı global koordinat sisteminde 

M  = [d*] {e}

denklemiyle verilebilir. [Ta ] gerilme dönüşüm matrisini göstermek üzere, [d  ] matrisi daha açık 
bir şekilde,

M-w M w
formunda ifade edilebilir.

(9)

(10)

gibi ^ 0tOnUn 'd e r iş t ir ilm iş  tek eksenli gerilme-şekil değiştirme ilişkisi, Şekil 2.a’ dan görüleceği

a(E) = E oE e<e 0 (1 1 .a)

« f r ) - r . [ 2 . -  < - . ) ]  , , < t

bağıntılarıyla tanımlanabilir. Burada f t ve e0 sırasıyla betonun çekme dayanımını ve ilgili şekil

beNrtmekteri’ir^T o k f3 ! 9 ° r™emiş betonun elastisite modülünü, a ise boyutsuz bir sabiti 
olan çatlaklar k * ' yU a6 ™ 6 s'(asında 9erilmeler çekmeden basınca işaret değiştirirken, açık 
S ^ ; ! r m aya* 9rU b,r.eğilimgösterirler. Bu değişim sırasında, betonun şekil 
elastik nimauan k | U ger' ° nm.eyebılir. Bu durumda maksimum şekil değiştirmenin bir kısmı 
d e ö iS ^ T n in  '  a k i Şek" dep,şt! r dİr ^ b lo r n  ve Ottosen [14] elastik-olmayan şekil 
ptmisiarriir t  ’ ı Slm.PP\a?a , ? e  değiştirmenin yüzde 2 0 ’ si civarında olduğunu ifade

op am şe ı eğıştırme, elastik şekil değiştirme ee ve elastik-olmayan şekil değiştirme 
Ein olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Buradan toplam şekil değiştirme için,

e = e. + s in = £ „ + \  e.
(12)

0 *2 d e ğ S f a ^ L a k t e d ı f Parametresi oluP' beton 9ibi 9evrek malzemeler için genellikle

S IV I-Y A P I S İS T E M İN İN  E U L E R  FO R M Ü LA S Y O N U

Lineer sıkışabilir, viskoz olmayan ve rotasyonsuz bir sıvının küçük yer değiştirmeler altındaki üç 
boyutlu hareketi için,

4 * +  p>„+ P - „ = 7 r  P (1 3 )
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eşitliği yazılabilir [11,15,16]. Burada P hidrodinamik basıncı; P,xx , P>yy, P(zz ve P büyüklükleri ise

sırasıyla, hidrodinamik basıncın x, y, z koordinatlarına ve zamana göre iki kez kısmi türevlerini 

belirtmektedir, p sıvının kütle yoğunluğunu ve p sıvı hacimsel elastisite modülünü belirtmek üzere;

(.' = olup, sıvıdaki basınç dalgası hızını temsil etmektedir. Bunun yanı sıra rezervuar

tabanlarında alüvyon ve sediment malzemelerinden oluşan yaklaşık olarak sabit kalınlıkta olan bir 

labaka mevcut olup, barajların dinamik analizlerinden daha gerçekçi sonuçların elde edilebilmesi 

İçin rezervuar tabanındaki bu tabakanın dalga sönümleme etkisinin analizlerde göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Rezervuarın tabanında normal doğrultuda bir boyutlu dalga 

yayılışının meydana geldiği kabul edilirse, bu tabandaki sınır şartı,

p.„ =  - p r  ü„g- q  P (14)

olarak yazılabilir [11]. q sıvı tabanı sönüm katsayısını belirtmektedir. Bu katsayı,

q = (1~ a ) (15)
C (1 + a)

ıışitliğiyle verilebilir [ 1 1 ], a  katsayısı rezervuar tabanından yansıyan dalganın gelen dalgaya 

oranını göstermektedir. Dinamik dış etkiye maruz sıvı-yapı sisteminin ortak hareket denklemleri,

[m J {ü , }+ [c J {û , }  + {F ;, }+ [K sf]{p}={F! } (16 a)

[m .J {ü s}+ [m ?]{p }+ [c ^]{p } + [k ?]{p } = { fJ  (16.b)

bağıntıları ile verilebilir. Burada, [M ,] ve [ c j  sırasıyla yapı ortamına ait kütle ve sönüm 

matrislerini; {ü ,} , { ü j  , {f,1"1} ve {f, } büyüklükleri de aynı ortama ait bağıl ivme, bağıl hız, içsel 

kuvvet ve dış kuvvet vektörlerini göstermektedir, {p} hidrodinamik basınç vektörünü ve {p} ile {p} 

r.e sırasıyla, bu vektörün zamana göre bir ve iki kez kısmi türevlerini belirtmektedir. [k |İ] , [c f]  ve 

|m |'] büyüklükleri sırasıyla; {p} , {p} ve {p} vektörlerinin katsayı matrisleridir. {FfJ  ise, sıvı-yapı 

un yüzeyi ile sıvı tabanı ivmelenmelerinden ötürü ortaya çıkan sıvı yük vektörünü temsil 
ölmektedir, [r ], yapı ortamında oluşan ivmelerden sıvı yük vektörünü ve sıvı ortamında oluşan 
basınçlardan yapı düğüm noktası ilave kuvvetlerini belirlemede kullanılan sıvı-yapı ara yüzeyi ile 
İlgili bir matris olmak üzere; [m J  ve [Ksl ] büyüklükleri,

[M fs]= p [R  ] (17)

[K If] = - [ R f  (18)

-.•eklinde tanımlanabilir. Geliştirilmiş HHT-a integrasyon yöntemi kullanılarak, sıvı-yapı sisteminin 
lineer olmayan denklem takımları adım adım integrasyon işlemiyle çözülmüştür. Bu yöntem, 
Novvmark yöntemine dayalı olup, i+1 nci zaman adımı için yer değiştirme ve hız büyüklükleri,

U M = U , + At Û , + 1  At2 [(1 -  2P) Ü, + 2p Ü i+1 ] 

Û i+1 = Ü i + A t[( l-y )Ü ,+ Y Ü i+l]

(19 a) 

(19.b)
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olarak dikkate alınmaktadır. Burada p ve y Nevvmark katsayılarını ve At zaman adımını 
belirtmektedir. Hidrodinamik basınçla ilgili büyüklükler benzer şekilde,

Pw  =  P, +  A t  İ> +  i  A t 2 [(1 -  2 P ) P, +  2P  Pw  ]
(2 0 .a)

Pw -P, + At[(l-T)P,+TPj (2° b)

eşitlikleri ile tanımlanabilir. HH T-a algoritmasının uygulanması için (14,a) ve (14.b) denklemlerinin

[ M . ] { ü .  \ tl +  (1 +  a ) [ c , ] w { û , L  -  a [ c , ] ,  { u ,  1 +  (1 +  a )  { f “  } „ ,  -  a  { f ^ } w  (2 1  g )

+  ( l  +  a ) [ K j { p } w - a [ K I f ] { p } i = ( 1  +  « ) { F , L  - o { P . } w  

( l  +  a ) [ M &] { ü , } „ - a [ M &l  ( ü , |  + [ m ^ ] { p ^ , + ( l  +  a ) [ c ^ ] { p } , „ - a [ c ' ] { p } ,  ^  ^

+  (1 +  « ) [ k ; ] { p L  - a [ K î ] { P } ,  =  (1 +  a ) { F r , i ,  - a f c j j

formlarında ifade edilmesi gerekmektedir. Burada i zaman adımını, a  nümerik dağılım kontrol 
parametresini ifade etmektedir. Şartsız stabiliteyi ve ikinci mertebeden doğruluğu sağlamak için a , 

P ve y parametreleri,

0
3

P =  —( 1 - a )  , Y : 
4

şeklinde seçilmelidir. Bu çalışmada a  parametresi -0.10 olarak alınmıştır.

SAYISAL UYGULAMA

Kemer barajların projelendirilmesi ve analizlerine yönelik, 1963-1967 yılları arasında İngiltere' de 
yapılan araştırmalarda, farklı profillere sahip idealleştirilmiş beş tıp kemer baraj kullanılmış ve bu 
barajlar üzerinde yapılan çalışmalar 1968 yılında "Kemer Barajlar” sempozyumunda sunulmuştur
[13], Sayısal uygulama için bu beş tip kemer barajdan beşincisi seçilmiştir. Bu baraj dairesel _  
silindir referans alınarak tanımlanmış olup, çift eğrilikli ve değişken merkezli bir ince kemer baraj . 
Barajın yüksekliği 6 birim ve kret seviyesindeki uzunluğu 16 birim olarak belirlenmiştir. Bu 
çalışmada, söz konusu birim boyut, 10 .0  m olarak seçilmiş olup, baraj geometrisiyle ilgili tum 
büyüklükler bu değere bağlı olarak elde edilmiş ve baraj sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. 
Baraj-rezervuar sisteminin sonlu eleman modeli ise Şekil 3.a' da verilmiştir. Rezervuar ortamısabıt 
derinlikli ve sonlu uzunluklu kabul edilmiş; derinliği 52.5 m ve akış doğrultusundaki boyutu 105 m 
alınarak rezervuar sonlu eleman ağı elde edilmiştir. Rezervuar sonlu eleman modelinin kesildiği 
arka yüzeye Sommerfeld yayılma sönüm şartı uygulanmıştır. Şekil 3.b’ de yer değiştirmenin 
zamanla değişim grafiğinin elde edildiği bir düğüm noktası görülmektedir.

a) b)
Şekil 3. T ip 5  kemer barajının matematik modeli; a) baraj-rezervuar sonlu eleman modeli,

b) yer değiştirmenin zamanla değişim grafiğinin elde edildiği bir düğüm noktası.

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



Karaton ve Calavır

Baraj betonu için C20 sınıfı seçilmiştir. Bu betonun CEB-FIP standardına göre elastisite modülü 
28534 MPa, çekme dayanımı 2.683 MPa ve kırılma enerjisi 281 N/mm olarak hesaplanmıştır [17]. 
Ayrıca, kütle yoğunluğu 2400 kg/m3 ve Poisson oranı 0.2 olarak alınmıştır. Rezervuardaki sıvının 
hacimsel elastisite modülü 2070 MPa ve kütle yoğunluğu 1000 kg/m3 seçilmiştir. Buna göre 
rezervuar ortamındaki basınç dalgası hızı 1438.75 m/s olmaktadır. Baraj ortamındaki sönümün 
rijitiik orantılı olduğu kabul edilmiş ve hasarsız barajın temel periyodunda 0.05’ lik sönüm oranını 
sağlayacak şekilde sönüm katsayısı belirlenmiştir. Sönüm kuvvetleri barajın teğet rijitiik matrisiyle 
orantılı olarak hesaplanmıştır. Dinamik çözüm algoritması olarak HHT-a yönteminin sıvı-yapı 
etkileşim sistemlerine uyarlanmış formu kullanılmıştır. Integrasyon zaman adımı, beton malzeme 
modeli yumuşama bölgesinin davranışa etkisini yansıtacak şekilde 0 .0 0 1 s gibi küçük bir değerde 
seçilmiştir. Sismik etki olarak, 13 Mart 1992 Erzincan depreminin doğu-batı, kuzey-güney ve düşey 
ivme bileşenleri (Şekil 4) seçilmiş, baraj-rezervuar sistemine sırasıyla, akış, akışa dik ve düşey 
doğrultularda etki ettirilmiştir. Baraj-rezervuar sisteminin bu deprem ivme bileşenleri etkisindeki 
lineer olmayan analizi yapılmış ve barajda büyük hasarların oluşumundan dolayı çözümde stabilite 
kayıpları meydana geldiği görülmüştür. Bu nedenle, söz konusu deprem ivme bileşenlerinin 
genlikleri 0.50 oranında azaltılarak çözümlerde kullanılmıştır.

Zaman (s) Zaman (s)

a) Doğu-batı bileşeni b) Kuzey-güney bileşeni

■°'40 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10
Zaman (s)

c) Düşey bileşen 
Şekil 4 13 Mart 1992 Erzincan depremi ivme kayıtları.

Hnraj-rezervuar sisteminin lineer olmayan deprem analizleri rezervuar taban absorbsiyon katsayısı 
ulan a ’ mn 0.00, 0.50 ve 1.00 olması durumları için elde edilmiştir. Bu katsayının 0.00 ve 1.00 
değerleri sırasıyla gelen dalganın baraj tabanında tamamen sönümlenmesine ve yansımasına 
karşılık gelmektedir. Baraj kretindeki 173 nolu düğüm noktasının akış doğrultusu yer 
değiştirmesinin zamanla değişim grafikleri Şekil 5’ de verilmiştir. Grafiklerin çiziminde a=0.00 değeri 
İyin elde çözümler baz alınmıştır. Rezervuar taban absorbsiyon katsayısının artışına bağlı olarak, 
yer değiştirme titreşim periyotlarında değişim gözlenmezken buna karşılık yer değiştirme 
genliklerinde önemli artış olmaktadır. 173 nolu düğüm noktasının akış doğrultusu mutlak 
maksimum yer değiştirme genliği, a  katsayısının 0 .0 ,0.5 ve 1 .0  olması durumları için sırasıyla 
H) 330, 11.688 ve 15.925 mm olarak elde edilmiştir. Buna göre, □ katsayısının 0.5 ve 1.0 olması 
lıalleri için mutlak maksimum yer değiştirme genliği bu katsayının 0 .0  olması durumuna göre 
■ ııasıyia % 13.14 ve 54.16 daha faziaaır.
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a) b)
Şekil 5 173 nolu düğüm noktasının akış doğrultusu yer değiştirmesinin zamanla değişim grafikleri; a) a 0mı 

ve 0.50 değerleri için, b) a=0.0 ve 1.00 değerleri için.

Memba
a)t=3.000s.

Man sap Memba
b)t=8.000s.

Mansap

1.0 0.1 0.4 0.0 0.0 1.0

Şekil 7 a=0.50 için t=3.000 ve t=8.000s anlarında barajın memba ve mansap yüzeylerindeki hasar durumlıtıı

Memba Mansap
a)t=3.000s.

m m m

Memba Mansap
b)t=8.000s.

0.0 0J 0.4 0.6 0.8 1.4

Şekil 8 a  1.0 0  için t=3.000 ve t=8.000s anlarında barajın memba ve mansap yüzeylerindeki hasar
durumları.

Barajda 3.000 s ve 8.000 s anlarında oluşan kümülatif hasar yayılışı, rezervuar taban absorbsiyon 
katsayısı olan a  katsayısının 0.0,0.5 ve 1.0 olması durumları için Şekil 6-8 ’ de sunulmuştur. Bir 
sonlu eleman integrasyon noktasında hasarın şiddeti siyah rengin değişik tonları kullanılarak temsil 
edilmiştir. Hasarın şiddeti koyu tondan açık tona doğru azalım göstermektedir ve hasarın oluştuğu 
eleman integrasyon noktasına ait bölgesel hacmin tamamı ilgili tonla taranmaktadır. Hasarın ortay 
çıkmadığı eleman integrasyon noktalarında herhangi bir tarama yapılmamaktadır. Rezervuar tabu 
absorbsiyon katsayısının tüm değerleri için elde edilen hasarların, baraj taban ve ambuantman 
bölgelerinin temel ile birleştiği kısımlarda kaldığı gözlenmektedir. Depremin yatay ivme 
bileşenlerine ait genliklerin büyümeğe başladığı 3.000 s anına kad a ra  katsayısının 0.0 ve 0.5 
olması durumlarında baraj gövdesinde hasarlar meydana gelmezken, bu katsayının 1 .0  olması 
durumunda baraj tabanında sadece memba bölgesinde nispeten dar bir alanda hasarlar 
oluşmaktadır. İlerleyen zamanlarda a  katsayısının tüm değerleri için sadece barajın memba

Memba Mansap Memba Mansap
a)t=3.000s. b)t=8.000s.

0.0 4.1 0.4 0.0 0.8 1.0

Şekil 6 a=0.00 için t=3.000 ve t=8.000s anlarında barajın memba ve mansap yüzeylerindeki hasar durumlnu
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' "nfmdaki taban ve ambuantman kısımlarında hasarlar oluşmaktadır. Mansap tarafında ise 
1 ı ular meydana gelmemektedir. Taban absorbsiyon katsayısının artışına bağlı olarak hasarın 
ı ılın geniş bir bölgeye yayıldığı görülmektedir.

hn/orvuar taban absorbsiyon katsayısının tüm değerleri için baraj ana konsolu memba yüzeyine 
••ıkiyon sıvı ortamı hidrodinamik basıncı mutlak maksimum değerinin barajın yüksekliğiyle değişimi 
mkll 9,a’ da, global kümülatif hasar indeksinin zamanla değişim grafiği ise Şekil 9.b’ de verilmiştir, 

un kntsayının artışına bağlı olarak, hem hidrodinamik basıncın mutlak maksimum değerleri ve hem 
i" global kümülatif hasar indeksi değerlerinde artışlar olmaktadır. Şekil 9.a ’ da görüldüğü gibi 

m/nrvuar ortamı hidrodinamik basıncının mutlak maksimum değerlerinin maksimumları rezervuar 
mo m kısmında oluşmaktadır. Hidrodinamik basıncın bu maksimum değerleri a  katsayısının 0.00, 
ıı MI ve 1.00 olması durumları için sırasıyla 92.411,101.127 ve 195.730 olarak elde edilmiştir.
 ulan, a  katsayısının 0.5 ve 1.0 olması hallerindeki değerler bu katsayının 0.0 olması
lıııııınundaki değere göre sırasıyla % 9.43 ve 111.80 daha büyüktür. Bunun yanı sıra global 
kııııııilatif hasar indeksinin zamanla değişim grafiği dikkate alındığında; bu hasar indeksi a  
> ıi .ayısının 0.0, 0.5 ve 1.0 olması durumları için sırasıyla % 0.407, 0.419 ve 0.688 olarak elde 
"'Hlmlştir. Buradan, a  katsayısının 0.5 ve 1.0 olması hallerindeki hasar indeks değerleri, a  
i  ayısının 0.0 olması durumuna göre sırasıyla % 2.95 ve 69.04 daha büyüktür.

60

H id ro d in a m ik  B a s ın ç  (k P a )

a) b)
V"kl! 9 u=0.00, 0.50 ve 1.00 olması durumları için; a) baraj ana konsolu memba yüzeyine etkiyen 
biılıudinamik basıncın mutlak maksimum değerinin barajın yüksekliğiyle değişimi, b) global hasar

indeksinin zamanla değişimi.

•IINUÇ

" "  uilışmada, kemer barajların baraj-rezervuar etkileşimi dikkate alınarak lineer olmayan deprem 
mnll/leri yapılmıştır. Beton malzemesi için şekil değiştirme yumuşamasını dikkate alan anizotropik
    modeli kullanılmıştır. Sıvı-yapı etkileşimi için Euler yaklaşımı kullanılmış olup, rezervuar
'imin için Sommerfeld yayılma şartı hesaba katılmıştır. Sayısal uygulama için 1968 yılında 

i"i|i!lnre’ de yapılan “Kemer Barajlar” sempozyumunda sunulan beş tip kemer barajdan beşincisi 
•ı*' itmiştir. Dinamik etki olarak, 1992 Erzincan depreminin doğu-batı, kuzey-güney ve düşey ivme
 emleri seçilmiş ve baraj-rezervuar sistemine sırasıyla, akış, akışa dik ve düşey doğrultularda
«İM nttlrilmiştir. Farklı rezervuar taban absorbsiyon özellikleri için söz konusu barajın lineer 
iımıynn deprem analizleri yapılmış; baraj ana konsolu kreti yatay yer değiştirmesi ve bu konsolun

 mim yüzeyi hidrodinamik basınçları, barajdaki hasar yayılışı ve global kümülatif hasar indeks
ı»Qi»rl sonuçların karşılaştırılmasında kullanılmıştır.

Mn/orvuar taban absorbsiyon katsayısının artışına bağlı olarak, yer değiştirme titreşim 
l'tıılyotlarında değişim gözlenmezken buna karşılık yer değiştirme genliklerinde önemli artışlar
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olmaktadır. Bu katsayısının tüm değerleri için elde edilen hasarların, baraj taban ve ambuantman 
bölgelerinin temel ile birleştiği kısımlarda kaldığı gözlenmiştir. Mansap tarafında ise hasarlar 
meydana gelmemiştir. Taban absorbsiyon katsayısının artışına bağlı olarak hasarın daha geniş bir 
bölgeye yayıldığı görülmüştür. İlaveten rezervuar taban absorbsiyon katsayının artışına bağlı 
olarak, hem hidrodinamik basıncın mutlak maksimum değerleri ve hem de global kümülatif hasar 
indeksi değerleri artış göstermiştir.
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Ö z e t

Bu çalışma, sonlu önşekildeğiştirmesi olan içi boş çift katmanlı bileşik dairesel 
Mİindirlerde burulma dalga dispersiyonunu incelemektedir. Çalışmada ele alınacak 
problemlerin formülasyonları parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, Üç Boyutlu 
Doğrusallaştırılmış Öngerilmeli Elastik Cisimlerde Dalga Yayılımı Teorisi (ÜDÖECDYT) 
uygulanarak yapılmaktadır. Silindir katmanlarının mekanik ilişkileri harmonik potansiyel ile 
verilmiştir. Silindirlerdeki önşekildeğiştirmelerin burulma dalga dispersiyonuna etkisini 
gösteren sayısal sonuçlar elde edilmiş ve yorumlanmıştır.

1 . G ir iş

Burulma dalgalarının çift katmanlı bileşik dairesel silindirlerde yayılımı birçok 
ulaştırmaya konu olmuştur [1-8]. Bahsi geçen araştırmalar parçalı homojen cisim modeli 
çerçevesinde elastodinamiğin klasik lineer teorisi kullanılarak yapılmıştır. Fakat günümüzde 
bilim ve mühendislik problemlerinin çözümlerinin araştırılmasında nonlineer dinamik 
etkilerin göz önüne alınması gerekliliği doğmuştur ve bunlardan biri de silindirlerdeki 
öııgerilmelerdir. Bu öngerilmeler, yapısal elemanların üretiminde ve sıcaklık gibi çevresel 
etkilerin altında ortaya çıkmaktadır.

Bu alanda yapılan teorik araştırmaların Üç Boyutlu Doğrusallaştırılmış Öngerilmeli 
I lastik Cisimlerde Dalga Yayılımı Teorisi (ÜDÖECDYT) çerçevesinde, elastisite teorisinin 
genel nonlineer teorisinin lineerleştirilmesi prensibiyle yapıldığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. ÜDÖECDYT kullanılarak elde edilmiş sonuçların ve bahsi geçen 
araştırmaların sistematik incelenmesi [9,10] ve [11,13] yayınlarında yer almaktadır. 
Öngerilmeli silindirlerdeki dalga yayılımı araştırmaları ise [14-16] yayınlarıyla başlamıştır. 
Öngerilmeli çift katmanlı bileşik silindirlerde aksisimetrik dalga dispersiyonu ise son 5 senede 
|l7-25]’de çalışılmıştır. [17] öngerilmeli çift katmanlı bileşik silindirlerde boyuna dalga 
yayılımını incelerken, öngerilmelere karşı gelen önşekildeğiştirmelerin küçük olduğu 
varsayılmaktadır; [18-22] ‘de ise bu çalışma ileri götürülmüş yani önşekildeğiştirmelerin 
sonlu olduğu durum incelenmiştir. [23-25] ‘te burulma dalgalarının öngerilmeli çift katmanlı 
bileşik silindirlerde dispersiyon ilişkileri araştırılmıştır ancak bu çalışmalarda bileşenlerdeki 
önşekildeğiştirmelerin küçük olduğu varsayılmıştır yani sonuçlar sadece sert malzemeli 
silindirlere uygulanabilmektedir. Buna bağlı olarak bizim bu çalışmada amacımız [23-25]’teki 
araştırmaları ileri götürmek, sonlu önşekildeğiştirme durumları için geliştirmek, elastomer, 
çeşitli polimer tipleri gibi elastik materyallerden üretilmiş bileşik silindirlerde de geçerli 
olacak sonuçlar elde etmektir. Bu durum elde edilen sonuçların uygulama alanlarını hem 
leorik hem de pratik açıdan önemli bir biçimde genişletecektir.
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2. P r o b le m in  M a t e m a t ik s e l  F o r m ü la s y o n u

Problemde içindeki boşluğun yarıçapı R ve et kalınlığı hm olan bir silindir üzerine 

yerleştirilmiş, kalınlığı /ı(2)olan bir silindirden oluşan dairesel biledik silindir göz önüne 
alınmıştır (Şekil 1).

Ş e k i l  1. İçi boş bileşik silindir

Silindirlerdeki bir noktanın konumu Qyly2 } ;3 kartezyen koordinat veya Ordz silindirik 

koordinat sisteminde tanımlanan Lagrange koordinatları ile verilmektedir. Silindirlerin 
Oy, ekseni doğrultusunda sonsuz uzunlukta ve silindirde gözönüne alınan her bileşen için 

öngerilmelerin eksene göre homojen olduğu varsayılmaktadır. Gerilmenin silindirlerin 
birleştirilmeden önce verildiğini göz önüne alabileceğimiz gibi, bulduğumuz sonuçlar 
silindirlerin birleştirildikten sonra, gerilmeye birlikte maruz kaldığı durumla da örtüşmektedir. 
Silindirlerin öngerilmeli durumu için kartezyen koordinatlar 0 'y \ y '  2y \ , Lagrange 

koordinatları ise O 'r 'd 'z'ile ilişkilendirilmektedir. İç ve dış silindirlerdeki önşekildeğiştirme 
durumu aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

«L*)'° = (Aİ*)-1 )ym, \ l k) =  \ l k) *  \ l k) = sabit, m = 1,2,3; * = 1,2, (1)

Burada, u(nklü deplasman, \ {mk> ise Oym ekseni doğrultusundaki uzama parametresidir. 

Buradan:

y '/ =  \ (% , r ' =  A{*V, R' =  Xl2)R. (2)



H areket denklem i:

d r '

Mekanik ilişkiler:

a z , y -’ '9 r ' ^ r 's y "v , ' _ p  d / 2 * ‘
(3)

0ıl*l _  , , 
r ’O' ~  W 1221 '

du .<*)
< * )___ .(*) ^  9 , ,.(*)

, .(*)
.(*) ,.(*)

d r '  ̂ı ’ zö
.(*)

1331
d z '

0«*1 _  , , 
ev -  w:
'<*> ^  w /(*)

,/(*)
2121 / 2112 ldr r

(4)

Burada ö,**»» Q kayma gerilmesi, u'(0k) ise deplasman vektörüdür, w '{221 >̂ '1212> 

a;'I*], mekanik sabitleri ise iç ve dış silindirlerin malzemeleri ve öngerilmelerin durumuna

,(*)
göre belirlenir. P ise k. malzemenin yoğunluğudur.

[4] deki uj'j22i» wİ2i2 ve ^'1331 sabitleri harmonik potansiyel için aşağıdaki gibi 

belirlenmektedir.

OO \< k )
,<k) AAk) _  .(k)tü ,221 — UJ ,212

A«*> =  A [*»  :
A ^ 3 ® .

„(*) + 1

S(*),° = |A<*> (2a<*> + Af> - 3) + 2/r<*) (a<*> - l)](A|*>) ', S<̂ ° = 0 if (nm) TL , (5)

İde alınan problemin çözümü için şu ana kadar elde edilen denklemlere aşağıdaki kontak ve 

sın ır  koşullarını eklemek gereklidir:



Bu sayede ele alınan dalga yayılım problemimiz bir özdeğer problemine dönüşmektedir. Bu 

arada Af4* = Af4* = Af4* = 1.0 durumunda, silindirin bileşenleri için önşekildeğiştirmelerin 

olmadığı dikkate alınmalıdır.

3 . Ç ö z ü m  Y ö n t e m i

Guz [10], makelesine göre (3) ve (4) denklemlerinin çözümü için aşağıdaki ifade kullanılır:

u’<m)(r',z',t) = - ^ T4/<m)(r',z',t) 
ör (7)

(7)’deki 'k(m* aşağıdaki denklemi sağlayacaktır:

(8)

Burada:

(9)

Problem ifadesine göre:

tf(n,)(r ’, z t) = V>(m) (r') exp i(kzut) (10)

Buradan bilinmeyen fonksiyon r') için aşağıdaki ifade elde edilir:

d2 Ĵ _d_ 
dr'2 r' dr' ( İD

Bu notasyona göre:

(12)

(1 l)’in çözümü aşağıdaki şekilde yazılabilir:



A(1)J0(s<1)kr') + Bll)Y0(s(1,kr') if (s(l))2>0 

A(l)I0(s(l)kr’) + K(1)K0(s(1,kr’) if (s(1))2<0

A(2)J0(s(2,kr') + B(2)Y0(s(2,kr') if (s<2))2>0 

A(2)I0(s(2)kr') + K(2)K0(s(2)kr') if (s(2))2<0

(13)

J„ ve Y0 sıfırıncı mertebeden birinci ve ikinci tip bessel fonksiyonu, I0 ve K0 ise sıfırına 
dereceden modifıye edilmiş bessel fonksiyonlarıdır.

(13), (10), (7) ve (4) ifadeleri ile kontak ve sınır koşullarını (6) kullanarak aşağıdaki 
dıspersiyon denklemi elde edilmektedir.

det |ajj || = 0, i; j = 1,2,3,4, 
o,: ’ler açık ifadeleri ile oldukça fazla yer tutacağından burada verilmemektedir.

(14)

4 . S a y ıs a l  S o n u ç la r  v e  D e ğ e r l e n d i r m e le r

Homojen silindir için non-dispersif olan en düşük modun, bileşik silindir için dispersif 
olduğu bulunmuştur. Göz önüne alınan durum için dalga hızının limit değeri:

ı
,0 ) , ( 2 )

H İZ Ü L  
' T lf - 1

(15)

hm  A<2)/ı<2) hm
-  ü lrı2 =  1 +  ——  + — 77— . t), = 1  + ------, c\ ~  a I , c'2 . ...

2 R X(»R ' R 2 Vp(> Vp()

\M") _ ̂(m) _ j_o> değerleri için denklem (15) aşağıdakine dönmektedir:

( 1 6 )

r  \ 2 
c

r m
V 2 7

p(1> + p(2)a

p(1)+p(2)a
cm

2

c(2>V 2 7

(17)

Denklem (17) , Armenakas [2] referans çalışmasının ilgili kısımlarıyla örtüşmektedir. Ek 
olarak denklem (15), Ozturk ve Akbarov [23] çalışmasının ilgili kısmının, sonlu



önşekildeğiştirmeli durum için genelleştirilmiş haldir. Ozturk ve Akbarov’un [23]
çalışmasında bu ifadenin küçük önşekildeğiştirmeler için elde edildiğine dikkat edilmelidir.
Denklem (15)’e göre =yjnw/p m iken c/4°’in limit değeri p(l)//ı(2) ile azalırken,
A(=A<l)=A<2))ile artmaktadır. Sonuç olarak bileşik silindirin öngerilmesi (basıncı)
kR —> 0 iken dalganın limit hızının artmasına (azalmasına) neden olur. 
kR —* oo iken limit hız

c->minjc2l)(A.3 )),C22)(A.32)jj as/cR->co (18)

f (»i ] ”1/2

^ ( ^ ) - • (iç)

Denklem (19) öngerilmeli elastik gövdeler için “akusto-elastik” ilişki şeklinde adlandırılır ve 
aşağıdaki denklemden elde edilir:

2 r  // 9 \ T 1/2
( 4 K>{ ^ } ) )  =  P '(7 ( ( l , w )  < , )  .

P (K) = p (K)^ K)̂ K)̂ K) (20)

Elde edilen sonuçlardan burulma dalga yayılım hızının sadece önşekildeğiştirme durumu ve 
M<k)/p(k> oranına bağlı değil, aynı zamanda ?Sk>/p(k) oranına da bağlı olduğu görülmüştür. 
Bulduğumuz dispersiyon denkleminin sağlamasını yapmak için ele alman değerlerin, 
Armenakas [2] makalesindeki değerlerle aynı olmasını sağladık (/ı(1)//ı(2) = 1, p(2> / p(l) =0.5, 
hm/R = 0.2 ,hm/R = 0.2) ve A(32) =1.0 durumunda sonuçların örtüştüğünü gördük.

Şekil 2. İlk 3 mod ve 2'1)(= Â ' j’in farklı değerleri için dispersiyon diyagramı.



> 0 > = > ® = 0 . 8  X . (3 ° = X (3 2 ) = 0 . 6

O 1...........1......  1
O  2  4  6  8  1 0

kR

Şekil 3. Farklı h<2) / R değerleri için öngerilmelerin dispersiyon eğrileri üzerindeki etkisi
//"’V 2)=5, h(l)/R=0.1; ----- h<2)/R = 0.1; h<2,/R = 0.5; h(2)/R = 1.0

kR

Şekil 4. Farklı h"] İR  değerleri için öngerilmelerin dispersiyon eğrileri üzerindeki etkisi
/ı'"/p,2) = 5, h(2)/R = 0.1; ------h0) /R = 0.1;----- h(1) /R = 0.5; - • - h<1)/R = 1.0



Şekil S. Farklı f i1"  / jj.m değerleri için oluşturulmuş dispersiyon eğrileri.
h"’ / R = h,2> / R = 0.1;  fim / nW = 0-1;---- /ı(,) / /j<2) = 0 .5 ;----/t(,) / = 1.0

5. S o n u ç la r

Çalışmada ele alınan problemin formülasyonları parçalı homojen cisim modeli 
Çerçevesinde yapılarak, Üç Boyutlu Doğrusallaştırılmış Öngerilmeli Elastik Cisimlerde Dalga 
Yayılımı Teorisi (ÜDÖECDYT) uygulanmıştır. En düşük dispersif modun limit hızı için 
dispersiyon denklemi ve analitik ifadeler bulunmuştur.
Bu problem için bilgisayarda bir çözüm algoritması geliştirilmiş ve bu algoritmaya daha önce 
yapılan çalışmalardaki girdiler verilerek, algoritmanın doğruluğu test edilmiştir. İçteki silindıı 
malzemesinin, dıştaki silindir malzemesinden daha sert olduğu düşünülerek bazı nümerik 

analizler yapılmıştır (/z(l)//z<2) >1). Dıştaki ve içteki silindirlerde önşekildeğiştirmenin eşil 

olduğu varsayılmıştır Aj11 = Aj2). Bütün bunları göz önüne alarak:

^  Burulma dalga yayılımı hızı c /c j1 *, / /J{2) de azalmaktadır,

^  Bileşik silindirin bileşenlerindeki ön çekme (ön basınç), burulma dalga yayılımı hı/ıııı 

( c /c '1» ) artırmaktadır (azaltmaktadır),

^  İçteki silindirin malzemesi, dıştakine göre daha sert olduğundan dolayı, silindirlerde! ı 
önşekildeğiştirmelerin, burulma dalga yayılımı hızına etkisi hu)/R (ti" jR) ılı 

azalmaktadır (artmaktadır).
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M İ K R O İ Z O T R O P İ K  M A L Z E M E L E R D E  D A L G A  Y A Y I L I M I  V E  T İ T R E Ş İ M  A N A L İ Z İ  
İ L E  M A L Z E M E  S A B İ T L E R İ N İ N  E L D E  E D İ L M E S İ

t Iıı çalışmada mikro yapılı malzemeler, mikroizotropi kavramı ile modellenerek dalga yayılımı ve 
titreşim analizi ile bilinmeyen malzeme sabitlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mikroizotropi 
kavramı, makro izotropide olduğu gibi, mikro ölçekte de mikro gerilme ve mikro şekildeğiştirme 
bileşenlerinin asal doğrultularının çakıştığı kabulüne dayanmaktadır. M ikroizotropik teori ile 
modellenen malzemelerde bilinmeyen ek malzeme sabiti sayısı sekizdir. Çalışmada bilinmeyen bu 
nk sabitlerin belirlenebilmesi amacıyla, farklı sınır koşullarına haiz mikroizotropik plağın titreşim  
i matizi yapılmıştır. Ortaya çıkan frekans spektrumu incelendiğinde, klasik frekansların yanı sıra 
lmiriden kaynaklanan ek frekansların varlığı ve dahası bu ek frekansların, klasik frekanslara göre 
mikro malzeme sabitlerine daha duyarlı olduğu gözlenmiştir. Farklı sınır koşulları için elde edilen 
bıı frekans spektrumunun, klasik frekans aralığı ile karşılaştırılması ile ters b ir optimizasyon 
problemi kurularak ortaya çıkan bu ek malzeme sabitlerinin belirlenebileceği öngörülmektedir.

Hlllndiği gibi klasik elastisite teorisi çoğu kez mikro yapılı malzemelerin incelenmesinde yetersiz 
kılmaktadır. Bu nedenle altmışlı yıllardan bu yana malzemenin mikro yapısındaki özellikler 
'i ‘Votilerek çeşitli teoriler üretilmiştir. Bunlardan biri malzemenin her parçacığının makro şekil
■ hiliştirmenin yanı sıra ondan bağımsız olarak mikro ölçekte de şekil değiştirme yapabildiği

ıı sayımına dayanan ve Eringen, Şuhubi [1-2] tarafından geliştirilen mikromorfik teoridir.

Ancak mikro yapılı malzemeler için oldukça gerçekçi bir model olan mikromorfik teorinin, çok 
nyıda bilinmeyen malzeme özelliği içermesi nedeniyle uygulama alanında çok kullanışlı olduğu 
ıdylenemez. Bu nedenle zamanla, daha az sayıda malzeme sabiti içeren alt teoriler geliştirilmesi 
i"ioğ i duyulmuştur. Bunlar arasında mikro ölçekte parçacıkların yalnızca rijit dönme yapabildiğini 
ı ıı cayan “mikropolar teori”[3], rijit dönmenin yanı sıra hacimsel mikro genleşmelerin de olduğu 
ın.ayılan “mikrogermeli ortam teoris i”[4] veya yalnızca mikro uzamaların göz önüne alındığı 

mikro uzamalı ortam” teorileri sayılabilir. Tüm bu ve benzeri teoriler farklı özellikleri nedeniyle farklı 
i'inblemler için gerçeği daha iyi yansıtmaktadırlar. Örneğin mikropolar teori sıvı kristallerin 
m ı  > ı tellenmesinde çok iyi sonuçlar verdiği halde hasar mekaniğinde yetersiz kalmakta onun yerine 
mlkıogerrneli ortamlar teorisi ile hasar modellemesi daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Ancak bu 
mı basitleştirmelerle de “bilinmeyen malzeme sabitleri” problemi tam olarak ortadan kalkmamakta,
, ılııızca sayıları azaltmış olmaktadır. Örneğin lineer mikromorfik teoride 16 [ 1 -2 ] adet olan ek ve 
• niiıımeyen malzeme sabiti sayısı mikropolar teoride 4, mikro germeli ortam teorisinde 7 ye
■ lılymekte ama yine sorun bilinmeyen olarak teorideki yerini korumaktadır. Bu bilinmeyen malzeme

ıbllleri sorununa yanıt verebilmek amacıyla Kırış ve inan [5] tarafından dikdörtgen plakların

Ahmet Kırış 
İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul

Esin İnanf
Işık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul

ÖZET

(»İRİŞ

 ̂ ili I >oç. D r. M atem atik  Böl. k iris@ itu .ed u .tr  
P ıııl I)r. İnşaat B öl. in an @ isik u n .ed u .tr

mailto:kiris@itu.edu.tr
mailto:inan@isikun.edu.tr


-KIRIŞ. İNAN

titreşim analizinden yararlanarak bir optimizasyon yöntemi geliştirilmiş ve mikrogermeli 1
ortaya çıkan bilinmeyen malzeme sabitleri için üst sınırlar elde e ı mış ır.

Yukarıda değinildiği gibi yapılan varsayımlarla bilinmeyen malzeme 0 |duğu
olmakla beraber bu yaklaşımlarla mikromorfik teorinin u y g u la n a b i lm iş  
açıktır. Bu daralmayı biraz daha açabilmek için zaman zaman faklı yak a Ş ^  ^  ar^  f ^ -  Av0 
teori olarak adlandırılabilecek bu varsayımlardan bırı Koh [8,7] tanaf "Jan c ^ n  ve
“mikroizotropik teori” olarak adlandırılan bir yaklaşım olup uYga üzere baz| öze|
mikrogermeli alanlar kadar geniş değilse de hasar mekaniği ? temel düşünce mikro 
problemlerde uygulama alanı bulabilmektedir. Bu yaklaş'mın ay ğ doğrultularının
ölçekte de karşılıklı mikro gerilme- mikro ş e k i l  değiştirme b'le?ecn' ™  
çakıştığı varsayımıdır. Bilindiği gibi cismin makro ölçekte bu ö z e ıg e  P d 0|masın,
şekil değiştirmenin asal doğrultuların çakışması benzer özelliğin mikro ölçek e de olmasam
gerektirmez. Koh'un vermiş olduğu tanımla bu çakışma özelliği mikro boyuta da taşm m ş
olmaktadır. Baz, problemlerde gerçeği iyi yansıtabilecek olan bu teor, ile klasik 
teorisindeki katsayılara ek olarak 8  malzeme sabiti ortaya çıkmak a ır.

Bu çalışma mikroizotropik malzemenin mikro elastik sabitlerinin ba'aa™adjkdbdqen bjr p|ak 
çalışılmıştır. Bu amaçla mikro yapılı ve farklı sınır k o ş u l l a r ı n a  sah p dikdörtgen pia* 
mikroizotropik ortam teorisi ile modellenmiş ve serbest titreşimleri ince

Mikropolar ve mikrogermeli ortam teorilerinde olduğu gibi mikroizotropık ortam teorisinde ’
e l . »  teorisinde gözlenen dalgalara ek olarak »en, m kro  da'galar
Mikroizotropik plağın serbest titreşim problemini incelemeı ç; ,, y edilerek, plağın
şekildeğiştirme bileşenlerinin genlik fonksiyonları Chebyshev p |mış ve Ritz yöntemi
sınır koşullarına uygun sınır fonksiyonlar, ile çarpılarak seriye a ç ı lm ış  ve k u

mikroizotropik ortam teorisine genişletilmiştir [5]. Böylece, p ag'n P nrobleminin çözümü ila 
ekstremum problemi, bir özdeğer problemine indirgenmiş ve bu ozdeger probleminin çozum
farklı sınır koşullarına sahip plağın frekansları elde edilmiştir.

Mikroizotropik ortam için elde edilen bu frekanslar, klasik teori ile elde e < s^ a^ıj|tr0 jZ0 t r0p|k 
olarak isimlendirilecek olan frekans spektrumundan daha farklıdır. ş frekanslar olarak
teori de klasik frekanslara ek olarak, bu frekansların arasında m k S Î  
tanımlanabilecek olan ek frekanslar gözlenmiştir. Bu durum, a g b| durumdur Dahası
yerdeğiştirme dalgalarına ek olarak ortaya çıkan dalgalar nedeniyle, t o k k e n  b ^ d u ^ u ^ u a
bu ek frekanslar klasik frekanslara göre mikro malzeme “ ^ ^ ^ . ^ r f i S a S s l a r a  
etkilenmektedirler. Yani mikro sabitlerin değerleri büyüdükçe u e . c-ıkmsıkteıdırlar Mikro 
oranla daha hızl, değişmekte ve zamanla incelenen frekans aralığının, dış n8 ç ^ ^ ı ^ r .  M|W0

sabitler ancak belirli bir eşik değere ulaştığında mikro frekans arın y jkro vaD1 malzemenin
değişim başlamakta, yani ortam artık mikro özelliklerini kaybetmey 
makro değişimini de etkilemeye başlamaktadır.

Bu gözlem, hesaplanan frekanslarla deneysel frekanslar ara®lnda fgkk den^ y g ^  olarak ok 
dayanan bir optimizasyon problemine temel oluşturmaktadır [ j  kurulan oDtimizasyon
frekansları ölçmek ve klasik frekanslardan ayırmak mümkün o ma ıg ’ klasik frekanslın 
problemi mikroizotropik teori ile hesaplananlarla, klasik teoriden elde J i le n  klasik^ M to n s »  
arasındaki farkın ve ek olarak ortaya çıkan mikro frekansların sayı 
iki farklı amaç fonksiyonuna dayanmaktadır.

Sonuç olarak, bu ters optimizasyon probleminin çözümü ile ek g d f^ k ro iz o tro p İ
aralığının dışına çıktığı ve klasik frekansların pertürbe olmaya § g malzeme mikro
malzeme sabitleri üst sınır değerleri olarak elde edilebilir. Bu e9 rjolavısı ile bu noktadn
yapısını kaybetmekte ve makro davranışı etkiiemeye oa?'amaK oahitlerinin üst sınırı olaraf
bulunan değerler m ikroizotropik bir ortam için ortaya çıkan ek ma z 
kabul edilebilmektedir.



II MEL D E N K L E M L E R

t'ııkarıda değinildiği gibi genel olarak malzemenin makro yapıda izotropik olması mikro yapıda da 
i/otropik olmasını gerektirmez. Bir başka deyişle izotropik makro yapıda ortaya çıkan bazı eksen 
' ıkışmalarının mikro yapıda oluşması gerekmez. Örneğin makro yapıda gerilme ve şekil 
• Inğiştirme bileşenlerinin asal doğrultularının çakışması mikro yapıda benzer çakışmanın olması 
dolamına gelmez. Bu tür çakışmaların olması hali özel malzeme türlerinin tanımlanması anlamına 
unlmektedir.

Hu çalışmada mikro ölçekte belirli mikro gerilme ve mikro şekil değiştirme bileşenlerinin asal 
doğrultularının çakıştığı özel bir durum olan mikroizotropik malzemeler ele alınmıştır [6,7], Burada 
mikro ölçekte hangi gerilme bileşenlerinin hangi şekil değiştirme bileşenleri ile eşleştirileceği 
omnu enerji ifadesinde ortaya çıkan çiftlerle aşılabilir, yani mikroizotropik teoride temel olarak

1- Gerilme tansörünün tm  simetrik kısmının asal doğrultularının makro şekil değiştirme

tansörününkilerle e(kJ) çakıştığı,

2- Simetrik mikrogerilme tansörünün cr(W) asal doğrultularının mikro şekildeğiştirme 

tansörününkilerle <j>m  çakıştığı,

3- Simetrik gerilme-moment tansörünün tk(lm) asal doğrultularının simetrik mikro 

şekildeğiştirme gradyanınkilerle (j>ilm)k çakıştığı,

ır.ayılm aları yapılabilir. Özellikle hasar mekaniğinde gerçeği iyi yansıtabileceği düşünülen bu 
iniııl ile, aşağıda görüleceği gibi klasik elastisite teorisinde bulunan katsayılara ek olarak 8 sabit 
ı ılın ortaya çıkmaktadır.

ı ııknrıda verilen varsayımlarla, mikroizotropik malzemelerde bünye denklemleri [6,7]

*(*/) = A err^kl + 2 ^ 2eM> f[H] =  ° [  */] = ^^3emkj(rm + fim )> ^(kl) =  ~ \  <Prr^u ~
( 1)

' n i m )  =  ^ l ^ r r . k ^ l m  +  ^ ■ ^ 2 </>(lm ),k  ’  m kl =  +  ^ t A . I  +  ^ S ^ r . r ^ k l  )

• Hinde yazılabilir [7]. Burada

At =A, + ai , A2= p  + a2, A3= a 5, A4=-crl , A5= - ct2,

« ,= r 3, 2 5 2 = r 7 + r l0, B} = 2r4 + 2 r , + r7 - r 10, B4 = - 2 r 4, B5 = - 2 t9.

ıılnınk verilmektedir. 2 , / /,  er,, <t, , <t, , r 3, r 4, r 7, r ,  ve r 10 malzeme katsayıları olup <rj ve r i 

> ıl ..lyıları Eringen [1-2] anlamında kullanılmışlardır. Ayrıca, tk l, <j u makro ve mikro gerilme 

ı minörleri, tklm gerilme-moment tansörü, rww = e /mnffe0I1 moment tansörü, eu = u (kl) genleme 

iıiımörü, <f[kl) mikro genleme tansörü, uk yerdeğiştirme vektörü, rk = y 2eklmum, ve </>k =  %eUm0lm 

ııınkro ve mikro dönme vektörleri ve eUm permütasyon sembolüdür.

ı iıkıolzotropik katının hareket denklemleri [6,7]

(A, + A 2 -  A3)urrk + ( A 2 + A3 )ukrr + 2 A2emlk<f>ml + p f k = p - ^ -

+  ^ 2 fy k D .r r  ~  ^ k ^ r r ^ k l  ~  ^  ̂ 5 ^ 1  k İ)  +  P f ( k l )  =  ^  P J  ( ^ )

2B ^k rr+2 (B i + B5) ^ rk - 4 A 3(rk + t k) - p l k = p j ^

•I. • /ı irilmektedir. Genel olarak enerjinin korunumu denklemi termal etkiler ihmal edilerek

P E  =  <klV l ,k  ~  ° k l V lk  +  ‘ k l ^ l m . k  ( 4 )

KIRIŞ. İNAN___________________________________



şeklinde yazılabilir. Burada e birim kütle başına iç enerji yoğunluğu, vk = ük ve vk, = j>kl hız 

vektörü bileşenleri olup yukarıdaki tanımlar kullanılarak integre edilirse [7], mikroizotropik ortamın 
birim hacim başına lineer elastik genleşme enerjisi yoğunluğu

p e - p £ 0 =  W = Wl +W 2 + Wi + W4 + W5 *  (5)

olarak elde edilir. Burada makro genleme, makro ve mikro dönme, mikro genleme, mikro genleme 
gradyanı ve mikro dönme gradyanından kaynaklanan potansiyel enerji yoğunlukları sırasıyla

dir. Ayrıca mikroizotropik ortam için birim kütle başına kinetik enerji yoğunluğu da

K  = |  P ük ■ û k + ^ P jİu  ■</>u+~PjÂ 'fa  (7 )

olarak yazılabilir.

D A L G A  Y A Y IL IM I

Mikropolar ve mikrogermeli ortamlarda incelenen dalga yayılımı problemlerinde ortamda klasik 
elastisite teorisinde görünmeyen ek dalgaların yayıldığı gözlenmiştir [5], Benzer durum 
mikroizotropik ortamlar için de geçerlidir. Örneğin jc, doğrultusunda yayılan tek boyutlu bir dalga 
probleminde

« ,(* ,,/)  boyuna yerdeğiştirme dalgasını, M2(x ,,/)v e  «3(x ,,/)  yanal yerdeğiştirme
dalgalarını,

$ ( * , , / ) boyuna mikro-dönme dalgasını, fa (xv t)  ve fa (xv t)  yanal mikro-dönme dalgalarını,

fak(*1.0 1 = <t>\ı ( * ı»0  +  fa iO l»0  +  fa ıO l, 0 ] boyuna mikro-germe dalgasını

$ , 0 .0 - ^ 2 2 0 - 0  ve 4 ,0 ,0 - ^ » O 'O  yanal mikro-germe dalgalarını,

faı(x^,t) boyuna mikro kayma dalgasını, $ 2(jc ,,f)ve  $ 3(x , ,f )  boyuna mikro kayma 
dalgalarını

göstermektedir. Mikroizotropik teoride, klasik yerdeğiştirme dalgalarına ek olarak ortaya çıkan bu 
yeni dalgalara paralel olarak, serbest titreşim analizinde de bu dalgalara karşı gelen ek frekanslar 
doğacağı son derece açıktır.

P L A K  T İT R E Ş İM İ P R O B L E M İ

Homojen, boyu a , genişliği b ve kalınlığı h olan dikdörtgen mikroizotropik plak, düzlemine dik
doğrultu x3 ekseni olmak üzere, merkezi plağın geometrik merkezi olan bir (x ,,x 2,x 3) kartezyen

koordinat sistemi üzerine yerleştirilm iş olmak üzere, mikroizotropik plağın toplam elastik genleme 
ve kinetik enerjisi

ali b!2 c/2 ali b/2 c/2

v = \  \ J W dzdycbc, T =  J J J Kdzdycbc j
-o/2-4/2-c/2 ^ -o/2-6/2-c/2 '  ®

şeklinde yazılabilir. Serbest titreşim altında mikroizotropik plağın yerdeğiştirme ve mikro 
şekildeğiştirme bileşenleri genlik fonksiyonları kullanılarak,

{z r,(x ,> \z ,O ,fa (x ,y ,z , t ) , ,0 l (x ,y ,z , t ) ) }  =  {U i (x , y ,z ) ,d r  ( x , y , z), «D, (jc ,y , z ) } e'm (9)

Y \ / l l  I Ilı iQ a l M e k a n ik  K n n n r t ı ç i



linklinde yazılabilir, burada «d o ğ a l frekanstır. (9) ifadesi ve Ç =  2 x l a ,  r ] - 2 y l b ,  Ç = 2 z l h  
Iı<>yutsuz parametreleri yardımı ile plağın toplam kinetik enerjisi ve elastik genleme enerjisi

T = f  -abhco2 j  j  } { [ t ?  +  U \  + U ] ]  +  j [(O f, + 0>f2 +  O j3) + 2 ( 0 f l2) +  ® f13) +  ® f23))
( 10)

(«D f+O  l + t f ^ d Ç d r ı d Ç

—  }  j  j  {A,Af + 2A2X 2 + (A 2 + A ,)(Â 3 + X3) + 2(A 2 -  A ,)X3 + 5, (j*2 + f 22 + %2)

II, | a 8 + A , + A 8 j  +  45 , |Â ,  + Â , + A „ J + 2 (5 3 + S4)Â I0 + 2S3Â ,, +45 4Â 12 +  2S5Â f31 dÇ dr]dÇ  (11) 

)  } } 4  Â4 dr, d Ç + ^  j  } j  { 4 4 Â 4 + 4 ,A* + 24Â6 + 4 4 Â 7 j drj dÇ

+

VB
1 1 IH

I
4a,

vnklinde yazılabilir. (1 1 ) ve ( 1 0 ) denklemlerinin her ikisinde de - e 2' "  çarpanının sonuca etki 
"lıneyeceği göz önüne alınarak yazılmadığını belirtmek gerekir. Burada,

' V  e44 + e nn + e « '  ^ 2 ~ e 4 4 + e m + e ( ( ’  ^  =  ' e 4n +  >e 44 +  ı e ı 4  ’  =  2e 4n +  2e 44 +  2 * V  >

3 1 2» *  + .« « 2%  + Â t  2ÂC> Â 4 = ( 2^  -  + ( ,e f f  -  2e ^ ) ® „  + ( 2ef t  -  ,

A, c D f+ c p f+ ö f,  Â 5 = ( Ö s + Ö „ + Ö f f ) ,  Â 5 1= ( ® w + Ö w + ® <r) ,

A, A 53 = f - K + <Dw + ® « ) , f . A 6 = ® 2,  +  d > > ® f f ,

A. Ö>tf,ç + Ö>nn, i  + *&((,(’ Â 9 =d>(^ w + ö (^ w + ö w w , A , = a , (<P(^ + O WX7 +<l>(,a , ) ,

A» ^ V (® (^ ı.f  +<* W c  + ®ı>70. f ) ’ Â 10 = ö w + a , + —

An « 2® L + K <  + ^ , + « . 2̂ , >

A, <12>CJb'y CJC'y

e 44 U f . 4 ’  e ı ı  a V ı . n '  e (4  ~  ' U ( , ( ’  ı e 4 ı ~ a \ U f J i ’  2 e 4n ^ n . 4 ’

—  «1 T T —  T T —  « ,  T T —  T T ^  h
Ie4 i ~ ~ U t , ( ’ 2e4 Ç -U ç ,t’ \enC ~ — U nı(, 2eni ~ U ( „ ,  a, a 2~~^

(13)

'Inınk tanımlanmışlardır. Plağın toplam enerjisi, (11) ve (10) denklemlerinde elM " teriminin 
ilintili edildiği göz önünde tutularak,

n  =  V - T  (14)

inmk verilebilir. Ritz enerji yöntemi için, mikroizotropik genlik fonksiyonları Chebyshev polinomları, 
ı ' l ı t ğ ı n  sınır şartlarına uygun sınır fonksiyonları ile çarpılarak,
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£/,(£ ,t f .O  = F ^ t j )  X  ^ L P ^ ) P M P j a  i  =  1,2,3
k ,l,m = l

® , « , !/,<■) = F ,  ( ^ , 17) £  i , j  =  12 ,3

«D/( ^ , J7 ,0  = F *i ( ^ 7 )  X C ^ P ^ P ^ P ^ a  i  =  1,2,3

(simetrik) (15)

şeklinde yazılabilir. Burada / ^ ( j )  =  C o s ( (£ - l) ,4 rc c o s j)  fc. derece Chebyshev polinomu vn 

Fu (‘%,rl )  = fu,(4)fu,(P)' 1,2,3 karşı gelen sınır fonksiyonları olup, farklı sınır koşulları içlıı

./!}.(£) ve / J ( ^ )  aldıkları değerler [8] da verilmiştir, mikro şekil değiştirmeye karşı gelen sırın

fonksiyonları ise / * (£ )  = / / ( 7 ) =  !, (£  = !i, x,y = 1,...,3) olarak alınmışlardır [5].

Ritz yöntemini uygulamak için (14) toplam enerji ifadesini, (15) denklemlerinde görülen 

| A'klm, , Cj,m j  katsayılarına göre minimize edilerek,

d U

dAL
=  o,

d  n

d B L
= 0, = 0 (16)

denklem sistemi elde edilir ki, bu sistem matris notasyonunda

( K - f i 2 M ) Z  = 0 (17)

yazılarak, bir özdeğer problemine indirgenmiş olur. Burada Çl = acû y [p  dir ve rijitlik ve kütlu 

matrisleri karşı gelen alt matrisler cinsinden

K =

M =

x,« 0 0 0 0 0 0 0 X.,* x » y
< K ,1,’ 0 0 0 0 0 0 x * t 0 x „ *
X ,, K ,.! 0 0 0 0 0 0 X.,* K* 0

0 0 0 X*,* x*,fc x«,*, 0 0 0 0 0 0
0 0 0 X *A 0 0 0 0 0 0
0 0 0 X,,* x te„, x * lfc 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 K^1,1̂ 11) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 x« „*„ 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 k m k m 0 0 0 0 0 0 X** X *

X ,* 0 x ,,„ 0 0 0 0 0 0 X**
X,.* 0 0 0 0 0 0 0 X * x * J

f M, , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 M Mjl/j 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
() 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 0 0 0 0  0 0 0 0 

sütun vektörü Z  alt sütun vektörleri cinsinden

Z  =  {A 1, A 2, A 3,B n ,B 22,B 33,B l2,B l3,B 23 

azılabilir, burada her alt sütun vektör,

0 0

, c ' , c 2, c y

0

(İH)

(19)

(2 0 )
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yııkllnde verilmektedir. Ayrıca alt rijitlik ve kütle matrislerinin bileşenleri olan alt matrisler ise

•' (A  +2^)ö;;L1İG«;“iİ^ °  + ( 4  + A,)af [ + ^ D ^ G ^ lh A ,
a,

•' a i [ A D ' ^ J ^ udH Z H A 2 - A , ) D l ^ uJ l Z \ ,  = a ^ A 3D ^ t G ^ LN ^ ,
Wı

•' + ( A 2 - a m °;L3A x £ ] .  k *  = - a a ,A3D°fM G ^ l f f 0̂ ,

« A A A h Z  K , = - a ^ A 3D:;:MG Z LH Z  K . = - a  A ^ G ^ Z

a M + + ( 4  + 4 )

a.

r \ U  /^>o,o t /O .o  | r>0'Q /^*o,o t / M
u2ku2k u2lu2l  mm  2 u ^ ^ k r * u 2lu2i  mm

\  a 2

- ^ D Z f i l Z H ' Z ] ,  K „m = a « 1T3A 0̂ ; , / / ^ ,

( 4 + 2 ^ K i JtG ^ : ; + ( T 2 +zt3) ( D : ; L X s i ^ ı 0 +«,2a ^ Jİg : ; l jİ^ ° ) ,

•' (5, + 2B1)(D'ZkG Z ,H Z  + a,2ö “  / / ^ j  + ̂ K  + 2Ai )D Z p Z LH »l

I■/ d ı A A ) .
2 2

I. /2 /■ n 1’1 / ^ ° ’0 0 -0,0 . 2 /-»o,O -̂»1,1 zjrO.O 1 « 1  r> °'0  r ' 0'0 A / 1’1 \  I ^  /f D 0,0 /^ 0 ,0  L /0 ,0
,v " 1  (  pkqk p lq i  mm  +  « 1  D p k q k G  plq L H  mm  +  D p k q k Ü  plqL H  mm  )  +  ~  A 4 D p k q k Ü plqL H mm

" 11 <l>u  ̂= <l>72)Ap = <l>u,q = (l>n)Ap = <l>22,q = ̂ ) \

I 1 /?  m 1’1 r ''’0,0 rrO.O 2 /~.0,0 r - .l , l  rrO.O . r .0 ,0  .-.0 .0  r r l . l  \  -  .  ryO.O r^O.O rrO.O

a2

1 ’/ ı̂l2>' (̂13)’ (̂23))>

h 2(B3 + Bİ ) D Z lGZu H ° ^ +2B i
2 n 0.0 ,-.1 ,1  F/O ,O « I  n 0,0 , - .0 .0  r r l . l

“ 9

• M ^ ^ H Z + J A ^ G & J C ,  =2B i a ]D Z ^ , H Z  + 2B5a lD Z ^ LH Z ,

S ,  = 2  {Bl  + B M İ D % ^ LH Z

-•«.( D^ A h Z  + ^ d Z ^ lH 'Z  ]  + 255«,2̂ G ^ , ^  + a ' A D Z f i Z 'H Z ,
\  a 2 )

•' + 2  b ^ d ^ g ' ^ h Z

1 i t  « 1  r \ 0 ,0  /~>0,0 r r l » l  i _ 2   ̂ ı- \0 ,0  /'-•O,O t / 0 . 0  \ / f   ̂ FlOrO /'-'OjO T/O,O /  _ \
"  , r  D^ f i ^ ı _ Hmm + «  A ,D ^ kGm ı H m̂  M qq= -D qkqf i qlqLH mm_ {q -u „ u 2,u , \

2 H

( 2 2 )

V \ / l l I llııc f ll M pkan ik  K nnnrfis i



( r  =  4 l2)^ (l3))(ü(23)), (2i
%

olarak hesaplanmıştır. Burada, k ,l,m ,k ,l^ ,m  =  \,...<x> olup,

D*'sUhnth’7
'A d ^ f ^ P ^ d ^ f ^ P ^ ) ) } 'A d - p ^ d ’ p ^ ç ) )

cf£s c/<f I Ç’ r'r: J ,[ </£•' j  ^

k ' i [ f f a ) Pr M | d J \( / » ^ 07))1

i d r i1 d r f
, J  ■; f V&W >' h V l’ ) ^  VPl ,
frıftr, J I j„ r  J„s | *1

(24)

olarak tanımlanmıştır.

FREKANS SPEKTRUMLARI
incelenen plağın özellikleri ,E  = 5 3 \G P a , o =  0.4, p  = 2 \92kg I  mi , j  = 1.9610"7m2 ve boyutlun 

1x1x0.1 m3 olarak alınmıştır ve Ritz yöntemi ile (17) özdeğer probleminden elde edilen frekanslın 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tablo 1, SFSF: x , yönünde iki ucu basit bağlı, x 2 yönündeki uçlun 
ise serbest olarak alınan plak için frekans spektrumunu göstermektedir. Tablodan görülecnül 
üzere, mikro malzeme sabitleri sıfır alındığında sadece klasik teori ile elde edilen frekansim 
gözlenmektedir. Bu mikro sabitlerin yaklaşık 10 8 boyutunda alınmasıyla klasik frekanslar arasındn 
birçok ek frekans ortaya çıkmaktadır ve sabitlerin değerleri artırılmaya devam ettiğinde bu uk 
frekansların mikro sabitlerin değişiminden klasik frekanslara göre daha fazla etkilendikleri için, 
incelenen frekans aralığının hızla dışına çıkmakta ve dolayısıyla incelen aralıktaki ek frekanslatııı 
sayısı azalmaktadır. Ek sabitlerin değerleri artırıldıkça, ek frekansların sayısının azalmasıyla 
birlikte, klasik frekanslarda da değişimler gözlenmeye başlanmaktadır. Bu ek sabitler yaklaşık 10 1 
boyutuna geldiğinde artık incelenen aralıkta hiçbir ek frekans kalmamıştır ve klasik frekanslanla 
sapmalar gözlenmeye başlamıştır. Farklı sınır koşulları için mikroizotropik plağın frekans aralıılı 
aşağıdaki tablolarda verilmiştir. (Tablo.2:SSSS:Tüm kenarlardan basit bağlı, Tablo.3:CCCC:T(iııı 
kenarlardan ankastre bağlı, Tablo.4. FFFF: Tüm kenarları serbest (pamuk üzerindeki plağın 
titreşimi gibi).

T a b lo .1. Sınır koşulları SFSF olan m ikro izotropik p lak iç in  frekans spektrumu

M ic ro  Malzeme sabitleri

cr, = GPa (/ = 1,2,5) 
B .=G N  (/ = l - 5 )

Frekanslar: K lasik frekanslar (koyu.siyah), ek m ikro  frekanslar (norm al-kınnızı), 
bozulmaya başlayan klasik frekanslar (altı ç iz ili-m av i) verilm iş tir.

O11ûcfIIb" 0.3095, 1.5869, 1.8518, 3.4299, 3.7807, 4.5722, 4.8935. 6.2983, 6.4810, 7.1223, 

8.5412, 8.6983, 8.7962, 9.0763, 9.3126, 10.3729, 10.5641, 11.3442, 11.5249,

a,. =  f l( =  u r 8
0.3095, n.6306, 0.6306, 0.6306, 0.6887, 0.7519. 0.7965, 0.9347, 0.9347, 1.3281, 

1.3281, 1.3281. 1.3333, 1.3333, 1.3612, 1.4560, 1.5704, 1.5869,1.8518, 1.8568

<7, = 1 0 ^ , 3  = 1 0 ^
0.3095, O.6306, 0.6306, 1.5869, 1.8518, 3.4299. 3.7808, 4.5722, 4.8935, 6.2983, 

6.4810, 7.1223, 8.5412, 8.6983, 8.7962, 9.0763, 9.3126,10.3729, 10.5641

o; = 1 0 ^ ,3 = 1 0 - *
0.30955. 1.5870. 1.8518. 3.4300. 3.7809, 4.5723. 4.8935. 6.2984. 6.4812. 7.1225. 

7.6070.7.6070. 8.5414. 8.6985. 8.7963. 9.0764. 9.3127

.9 II ıı 
1

o İs 0.3095, 1.587. 1.8518. 3.4299. 3.7807. 4.5723. 4.8936. 6.2981. 6.3064. 6.3064. 

6.3067. 6.4811. 6.8870. 7.1223. 7.5194. 7.9649. 8.5411. 8.6983. 8.7962

II H o «!» 0.3097. 1.5875. 1.8520. 3.4304. 3.7809. 4.5728. 4.8939. 6.2988. 6.4816. 7.1223. 

8.5412,8.6983,8.7966.9.0767.9.3130. 10.3734.10.5645. 11.3443. 11.5249

<7, = B, =  1 0 4
0.3110. 1.5924. 1.8539. 3.4342. 3.7809. 4.5776. 4.8976. 6.3031. 6.4856. 7.1225. 

8.5414. 8.6985. 8.8011.9.0807, 9.3168. 10.3776. 10.5684, 11.3446. 11.5253
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ıl ı m d a  verilen Tablo 1 ve aşağıda farklı sınır koşulları için verilen diğer tablolarda elde edilen 
ı ıııs değerleri boyutsuz frekans parametresi olup, doğal frekans ile arasındaki bağıntı

h x
2b* \  p ^ - v 1)

vı ıı ilmektedir.

T a b lo .2 . S ın ır  k o şu lla rı SSS S o lan  m ik ro izo tro p ik  p lak  için  frekans spek trum u

M ikro M alzem e sab itleri

rrt =GPa (i = 1,2,5) 
B = G N  (/ = l - 5 )

Frekanslar: K lasik  frek an sla r  (k o y u -s iy ah ), ek m ikro  frek an sla r (n o rm a l-k ırm ız ı), 
b o zu lm ay a  başlayan  k las ik  frek an sla r  (altı ç iz ili-m av i) verilm iştir.

-q 
1 

II J3
ö II o

1.9273, 4 .5 8 5 8 , 4 .5 8 5 8 , 6 .0 3 9 5 , 6 .0 3 9 5 , 7 .0227 , 8 .5 4 1 2 , 8 .5484 , 8 .5 4 8 4 , 10 .7084, 

10 .7084, 12.079, 12 .079, 13 .5049, 1 3 .5 0 4 9 ,1 3 .7 8 4 2 , 13 .7842, 14 .0328, 15 .5364

_9 II -93 II o 00 0.6306, 0.6306, 0.6887, 0.7519, 0.7965, 0.9347, 0.9347, 1.3281, 1.3281,

1.3333, 1.3333, 1.3612, 1.4560, 1.5704, 1.8568, 1.9273, 1.9304, 1.9304, 1.9390

.9 II o II o i 0.6306, 0.6306, 1.9273, 4 .5 8 5 8 , 4 .5 8 5 8 , 6 .0395 , 6 .0 3 9 5 , 7 .0227 , 8 .5 4 1 2 , 8 .5484 , 

8 .5 4 8 4 , 10.7084, 10 .7084, 12.079, 12.079, 13 .5049, 13 .5049, 13.7842, 13 .7842

tr = 1 0  = 1 0 ‘8
1.9273. 4 .5859 , 4 .5 8 5 9 , 6 .0 3 9 7 , 6 .0397 , 7 .0228 , 7.6070. 7.6070. 8 .5 4 1 4 . 8 .5485 . 

8 .5 4 8 5 . 10.7085. 10 .7085, 12.0277, 12.0793, 12 .0793, 13.5052, 13.5052, 13.7844

a. =B, = 1 0 ^
1.9273, 4 .5859 , 4 .5 8 5 9 , 6 .0 3 9 5 , 6 .0 3 9 5 , 6.3065, 6.3065, 6.887, 7 .0 2 2 7 , 7.5195, 

7.9649, 8 .5412 , 8 .5484 , 8 .5 4 8 4 , 9.3468, 9.3468, 10.7084, 10 .7084, 12 .079, 12.079

er. = 5 . = 1 0  5
1 .9274, 4 .5862 , 4 .5 8 6 2 , 6 .0 3 9 5 , 6 .0 3 9 5 , 7 .0230 , 8 .5 4 1 2 , 8 .5487, 8 .5 4 8 7 , 10.7087, 

10 .7087, 12.079, 12.079, 13 .5049, 13.5049, 13 .7846. 13 .7846, 14.0331. 15 .5364

TOII

OcfIItr

1 .9281, 4 .5893 , 4 .5 8 9 3 , 6 .0 3 9 7 , 6 .0 3 9 7 , 7 .0261 , 8 .5 4 1 4 , 8 .5519 , 8 .5 5 2 0 , 10.7119, 

10 .7119, 12.079, 12.079, 13 .5054, 13.5054. 13.7878, 13 .7878, 14.0364, 15 .5367

T a b lo .3 . S ın ır koşu lla rı C C C C  o lan  m ik ro izo tro p ik  p lak  için frekans spek trum u

M ikro M alzem e sab itleri

eri = GPa ( i = 1,2,5) 
B.=GN  (/ = 1-5 )

F rekansla r: K lasik  frek an sla r  (k o y u -siy ah ), e k  m ikro  frek an sla r (n o rm al-k ırm ız ı), 
bo zu lm ay a  başlay an  k las ik  frek an sla r  (altı ç iz ili-m av i) verilm iştir.

II > II o

3 .3259 , 6 .3047 , 6 .3 0 4 7 , 8 .8011 , 10 .3466, 10 .4557, 12.2717, 12 .2717 , 12.488. 

12 .488, 13.7958, 15.1879, 15 .1879, 15 .7183, 16.8844, 1 7 .0 5 4 7 ,1 7 .6 8 1 4 , 19 .2688

oII

ûcf
IIb~

0.63065, 0.63065, 0.6887, 0.7519, 0.7965, 0.9347, 0.9347, 1.3281, 1.3281, 

1.3333, 1.3333, 1.3612, 1.4560. 1.5704. 1.8568, 1.9304, 1.9304. 1.9390. 1.9390

a . = 10' 8, f i ,=  10^
0.63065, 0.63065, 3 .3 2 5 9 , 6 .3047, 6 .3047 , 8 .8011 , 10.3466, 10.4557, 12 .2717, 

1 2 .2 7 1 7 ,1 2 .4 8 8 , 12 .488, 13 .7958, 15 .1879, 15.1879, 15 .7183, 16.8844, 17 .0547

cr = 10-4, f i  =  1 (T8
3 .3 2 6 0 . 6 .3048 . 6 .3048 . 7.6070. 7.6070. 8 .8012. 10 .3468. 10 .4559. 12.0277. 

12.272. 12.272. 12 .4882 . 12.4882. 1 3 .7 9 6 1 .1 5 .1 8 8 3 . 15 .1883. 15 .7185. 16 .8848

rr, =  fi, =  10 6
3 .3 2 6 0 . 6.3046. 6.3046. 6.3065 . 6 .3 0 6 5 . 6.8870. 7.51945. 7.9649. 8 .8 0 1 1 . 9.3468. 

9 .3 4 6 8 ,1 0 .3 4 6 6 ,1 0 .4 5 5 7 , 1 2 .2 7 1 7 ,1 2 .2 7 1 7 , 12.488, 12.488, 13.2807, 13.2807

.9 II II o

3 .3 2 6 1 . 6 .3 0 4 9 . 6 .3 0 4 9 . 8 .8013 . 10 .3469. 10.4559. 12.2718. 12 .2718. 12 .4883. 

12 .4883. 13 .7958. 15.1883. 15.1883. 15 .7186. 16.8848. 17 .0551. 17 .6814 . 19 .2689

o-, = f i( = 10'4
3 .3 2 7 1 . 6 .3073 . 6 .3 0 7 3 . 8 .8 0 3 9 . 10 .3496. 10.4585. 12.2721. 12.2721. 12.491. 

12.491. 13.7964. 15 .1911. 15.1911. 15 .7215. 16.8877. 17 .0579. 17 .6819. 19.2697
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Tablo.4. Sınır koşulları FFFF olan mikroizotropik plak için frekans spektrumu

M ikro  Malzeme sabitleri 

er, = GPa (r = l, 2,5) 
B,=GN  0  = 1 -5 )

Frekanslar: K las ik  frekanslar (koyu-siyah), ek m ikro  frekanslar (norm al-kırm ızı), 
bozulmaya başlayan klasik frekanslar (altı ç iz ili-m av i) verilm iştir.

OII05'IIb' 1.1983, 1.8035, 2.3961, 3.0644, 3.0644, 5.3854, 5.5259, 5.5259, 5.8073, 6.7534, 
7.5614, 8.2627, 8.2627, 8.5348, 8.5348, 8.5412, 9.9128, 10.0431, 10.646, 10.9261

er = 5 , = 1(T8
0.6306, 0.6306, 0.6887. 0.7519, 0.7965, 0.9347, 0.9347, 1.1983, 1.3281, 1.3281, 

1.3333, 1.3333, 1.3612, 1.4560. 1.5704, 1.8035, 1.8568, 1.9304, 1.9304, 1.9390

TOII0ÇoIIb~ 0.6306, 0.6306, 1.19833, 1.8035, 2.3961, 3.0644, 3.0644, 5.3854, 5.5259, 5.5259, 
5.8073,6.7534, 7.5614, 8.2627, 8.2627, 8.5348, 8.5348, 8.5412, 9.9128, 10.0431

er =10'4,fii =10“8
1.1984, 1.8035. 2.3961. 3.0644, 3.0644, 5.3855, 5.5260, 5.5260, 5.8074, 6.7536, 
7.5616. 7.6070. 7.6070. 8.2629, 8.2629, 8.5350. 8.5350, 8.5414, 9.9130, 10.0434

er. = 10 6 1.1984, 1.8036. 2.3961. 3.0644. 3.0644, 5.3854, 5.5260, 5.5260, 5.8074. 6.3064. 

6.3064. 6.7535, 6.8870. 7.5194. 7.5615, 7.9649, 8.2627. 8.2627. 8.5349, 8.5349

er, = B = 1 0 5
1.1990, 1.8044, 2.3961, 3.0650, 3.0650, 5.3859, 5.5265, 5.5265, 5.8080, 6.754, 
7.5615. 8.2627. 8.2627, 8.5354, 8.5354, 8.5412, 9.9135, 10.0432. 10.6464, 10.9267

er, = 5 , = 10^
1.2048. 1.8129, 2.3965. 3.071, 3.071, 5.3911, 5.5312, 5.5312, 5.8144, 6.7586, 
7.5617, 8.263, 8.263, 8.5404, 8.5404, 8.5414, 9.9191, 10.0435, 10.6499, 10.9317

SONUÇ
Yukarıda Tablo.1 için ayrıntılı olarak anlatılan frekans spektrumunun farklı sınır koşulları altında dn 
temel olarak geçerli olduğu verilen tablolardan gözlenmektedir. Yani mikro malzeme sabitimi 
artırıldıkça, klasik frekansların arasında önce ek frekanslar ortaya çıkmaktadır. Bu ek frekanslın 
klasik frekanslara oranla mikro malzeme sabitlerine daha duyarlıdırlar, ve sabitlerin artması llo 
hızla incelene frekans aralığının dışına çıkmakta ve malzeme sabitlerinin belirli bir eşik değerindim 
sonra, mikro frekanslar tamamen ortadan kaybolmakta ve klasik frekanslarda bozulmayı* 
başlamaktadır. Klasik frekansların bozulmaya başladığı mikro sabitlerin bu eşik değerlerindim 
sonra malzemenin mikroizotropik olmaktan çıktığı ve mikro davranışın makro davranış üzerinde do 
etkili olmaya başladığı, dolayısıyla malzemenin mikro yapısını kaybettiği söylenebilir. Her ne kadın 
bu çalışmada 8 ek sabit için mertebe bazında genel bir sınır verilse de, Kırış ve inan tarafındım 
ters optimizasyon problemi ile mikrogermeli ortam sabitleri için makul üst sınırlar elde edilmiştir |l»| 
Benzer şekilde, hem ortaya çıkan ek frekansların sayısının, hem de hesaplanan klasik frekanslını.» 
deneysel frekanslar arasındaki farkın minimize edilmesine dayanan iki farklı amaç fonksiyonu llo 
çalışan bir optimizasyon problemi kurularak, her bir mikroizotropik malzeme sabiti için daha kııslıı 
sınırlar belirlenmesi gelecek çalışmalara bırakılmıştır.
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ORTOTROP PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN ELİPTİK M İNDLİN PLAĞININ  
KARIŞIK SONLU ELEM ANLARLA STATİK ANALİZİ
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ÖZET

Ihı çalışmada keyfi doğrultuda ortotropik Pasternak zemini ile etkileşen nispeten kalın elips 
ıionmetnliplakların eğilme davranışı incelenmiştir.Mindlin plağı denge denklemlerinde zemin etkisi 
Un barındırılmış ve Gâteaux türevi kullanılarak karışık sonlu eleman formülasyonu kurgulanmıştır, 
■onlu eleman çözümünde izoparametrik dörtgen elemanlar kullanılmıştır. Elemanlar üzerinde 

ınhıgraller 2x2 Gauss şeması kullanılarak sayısal olarak hesaplanmıştır. Sayısal çözüm yöntemi 
hinıatürle doğrulanmış ve parametrik çözümler sunularak eliptikliğin ve zemin parametrelerinin plak
• ılllıne davranışına olan etkileri araştırılmıştır.

OİRİŞ

link  taşıyıcı sistemler birçok mühendislik uygulamasında kullanım alanı bulan ve sık karşılaşılan 
ıpısal elemanlardır. Binalarda döşeme ve temellerde, gemi ve deniz taşıtlarında sıvı basıncına 

ıımruz kalan gövde parçalarında, zeminle temas halindeki silo ve tank yapılarında kullanılan plak 
••Uımanlar farklı yükleme ve etkileşim türlerine maruz kalırlar [6 ]. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan 
ı im, dikdörtgen, daire ve benzeri basit geometriye sahip plakların incelenmesi için bir çok çalışma 
yapılmış bazı özel durumlar için de kesin çözümler sunulmuştur [4]. Elips geometrisindeki plakların 
mekanik davranışı da birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Prabhakara and Chia [15] ince 
eliptik plakların büyük çökme problemini pertürbasyon yöntemini kullanarak analitik olarak 
vvmüşlerdir. Kesitte kayma şekil değiştirmelerini dikkate alan Liu ve ark. [10] tabakalı eliptik 
ı l ıkların büyük çökmesi için analitik çözüm üretmişlerdir. Vasilenko ve Urusova [11] kollokasyon 
yöntemini kullanarak tabakalı malzemeden üretilmiş eliptik plakların statik davranışını 
im elemişlerdir. Altekin and Altay [3] Ritz metodunu kullanarak ince süper-eliptik plakları incelerken 
■unır koşullarını Lagrange çarpanları ile sağlatmışlardır. Yakın zamanda Altekin [1] ortotrop süper- 
"Hptlk plaklarda noktasal mesnetlerin konumunu optimize ederek, plakta en büyük çökmeyi 
minimize eden bir çalışma yapmıştır.

ı ink zemin etkileşimi problemi, gerek sık karşılaşılmasından, gerekse zeminle etkileşim halinde 
11 ılıınmanın, yapısal davranışını önemli derecede etkilemesinden ötürü, birçok araştırmacı 
ı ındından çeşitli açılardan incelenmiştir [2], Mühendislik yaklaşımı için geliştirilmiş mekanik 
modeller yapı-zemin etkileşim problemlerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. VVİnkler tarafından 
ıııuılan ve bugün hala sıklıkla kullanılan yay modeli, Pasternak tarafından yayların birbiriyle bir 

fayına etkisiyle etkileştiklerini varsayan modeli ile ileri taşınmıştır [7], Rashed [8 ] Pasternak 
• •minine oturan Reissner plaklarının statik analizi için bir sınır eleman formülasyonu geliştirmiş ve

• lalın geometrili plaklar için sonuçlar üretmiştir. Yu ve Syracuse [16] Pasternak zeminine oturan
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dairesel plakların kapalı çözümünü ince plak teorisine göre vermiştir. Al-Hosani ve ark. [9] VVİnkler 
zemini ile etkileşen Reissner plağı için sınır eleman yöntemini kullanmış; dikdörtgen ve dairesel 
plaklar için çözümler üretmişlerdir. VVang ve ark. [12] iki parametreli zemine oturan Reissner 
plaklarının temel çözümünü ve sınır integral denklemlerini vermişlerdir. Literatürde, elastik zeminle 
etkileşen dikdörtgen ve daire geometrili plaklar için bir çok çalışma bulunmasına rağmen, elliptik 
geometriye sahip plaklar adına çok az çalışma gerçekleştirilmiştir. Datta [13] VVİnkler zemini ile 
etkileşen ince eliptik plakların büyük çökme problemini Galerkin yöntemini kullanarak incelemiştir. 
Zhong ve ark. [5] üçgen diferansiyel kuadratür yöntemini Pasternak zeminine oturan nispeten kalın 
plakların eğilme problemine uygulamış ve eliptik plaklar için sonuçlar üretmişlerdir. Söz konusu 
başlıkta yapılan çalışmaların kısıtlı olması yazarları bu doğrultuda çalışmaya yöneltmiştir. Bu 
çalışmada yazarlar keyfi doğrultuda ortotrop Pasternak zemin ile etkileşen eliptik Mindlin 
plaklarının statik yükler altındaki davranışını karışık sonlu elemanlar yöntemini kullanarak 
incelemişlerdir. Düzgün yayılı yük altında ankastre sınır koşullarına sahip eliptik plakların eğilme 
davranışında, zemin parametrelerinin, eliptikliğin derecesinin ve zemin ortotropisinin etkisi 
araştırılmış, parametrik sonuçlar sunulmuştur.

ALAN DENKLEMLERİ ve ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Doğrusal elastisite denklemleri kullanılarak Mindlin alan denklemleri, keyfi doğrultuda ortotrop 
Pasternak zemininin etkilerini içerecek şekilde genişletilmiştir. Elde edilen denge denklemleri ve 
plak bünye bağıntıları kullanılarak, potansiyel operatör ilkesi ve Gâteaux türevinden yararlanılarak 
karışık sonlu eleman çözümüne uygun fonksiyonel elde edilmiştir. Düğüm noktalarındaki 
bilinmeyenler x , y , ve z  eksenleri doğrultusunda yer değiştirmeler ( « , = « ,  u2 =  v , w3 =  w ), iki 

eksen etrafındaki kesit dönmeleri ( f i , , f i 2), düğüm noktalarındaki gerilme bileşkeleri ise, iki eğilnm 

( K , M  ) bir burulma ( T ) momenti, iki eksenel kuvvet (P ,N ) ,  iki kesme kuvveti ( F , H )  ve bir 
düzlem içi kesme (Q )  kuvveti olacak şekilde membran etkileri de barındırmakta ve en geniş 
halindedir.

Alan Denklemleri ve Fonsiyonel
Keyfi doğrultuda ortotrop Pasternak zemininden Mindlin plağına aktarılan kuvvet yoğunluğu 
koordinat dönüşüm bağıntıları kullanılarak, plak global koordinat takımında ifade edilmiş ve plak 
zemin sisteminin denge denklemine ilave edilmiştir. Karışık sonlu eleman formülasyonuna uygun 
olması bakımından, plak şekil değiştirme alanı hem yer değiştirmeler hem de kuvvet, kuvvet-çiftl 
türünden büyüklükler cinsinden tarif edilmiştir.

Ortotrop Pasternak Zemini: Plak global koordinat takımı (x ,y ) ya da (1,2) ve zemin ortotrop zoıııin 
için seçilen (ğ ,r j)  koordinat takımı, koordinatlar arasındaki 6  açısı ile Şekil 1. de verilmiştir.

Şekil 1: Plak global koordinat takımı ve zeminde ortotropi doğrultuları 

Bu özel durumda Pasternak zemininde oluşan kesme kuvvetleri,

V f =  G (U 3.(

şeklinde olurlar. Burada GL ve Gç ortotrop zemin ortamında sırasıyla Ç ve rj doğrultularındaki 

kayma zemin kayma parametreleridir. Zemin ile temas eden taşıyıcı sisteme bu durumda,
P =  ku3- V u - V ,„  (|U

IH
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ılmlesi ile verilen basınç kuvveti aktarılır. Zemin yerel koordinatlarını ihtiva eden bu ifadede 
Koordinatlar arası dönüşüm ilişkileri kullanıldığında global koordinat takımında,

l> kw

■oklinde elde edilir.

ı ' " ime Denklemleri ve Bünye Bağıntıları: Zemin etkisinin ilave edilmesiyle Mindlin plağının denge
ılnnklemi,

voklinde elde edilir. Elastisite denklemleri yardımıyla elastik malzeme ve doğrusal şekil değiştime 
ilişkileri göz önüne alındığında Mindlin plağında şekil değiştirme alanı, yerdeğiştirme ve kuvvet,
11ıvvet-çifti büyüklükleri cinsinden aşağıdaki gibi tarif edilir.

nooıda E elastisite modülü, v  poisson oranı, G kayma modülü, h plak kalınlığıdır.

ı unksivonel: Enerji yöntemine dayalı olan sonlu eleman formülasyonunda, alan denklemlerinden 
ıvuun bir enerji ifadesine geçilmesi gerekmektedir. Alan denklemlerinin L y  - f  =  0 yapısında 

ı ı.ııısiyel bir operatöre dönüştürülmesi potansiyellik koşulunun sağlamasına bağlıdır. Burada, L  
moıv operatörünü, y  bilinmeyenler vektörü, f dış etkiler vektörünü temsil etmektedir.
' Mİonsiyelliği araştırılacak operatör yapı,

in Potansiyellik koşulunun matematiksel ifadesi; “ P fonksiyonunun y yönüne göre türevinin y*

,muindeki toplamı, aynı fonksiyonun y* yönüne göre türevinin y yönündeki toplamına eşit 

 ilidir” şeklindedir. Burada, * ve birbirinden farklı iki yönü göstermekte, y  yönündeki Gâteaux

(3 )

Ö 2 +  P , = 0

yv2 + e , = o

F, + H  2 +  q - k u 3

(4)

+ Gv (s in 2 0 u 3n - 2 s inöcos#w 321 +cos2 # « 3,22) = 0

K ,+  T2- F  =  0 

M 2+ T i - H  = 0

(5)

I' I ,y — f (6 )

Y \ / l l  I l l ı ı e a l  M û U o n i l /  1^.



KUTLU. ARIBAS. KARAYİĞİT ve OMURTAG

türevi d P (y ;y )  ve y* yönündeki Gâteaux türevi d P (y ;y * )  biçiminde, y  yönündeki iç çarpım 

(...,y) ve y* yönündeki iç çarpım (...,y *) biçiminde gösterilmektedir. Buradan potansiyellik koşulu,

(dP (y  ;y ) ,y *) = ^dP (y  ;y *) ,y (0-7)

şeklinde gösterilir. Burada köşeli parantezle gösterilen iç çarpımın ve yönsel türevin tanımlanması 
gerekmektedir. İç çarpım, bir fonksiyon ile başka bir fonksiyon veya değişkenin çarpımının belirli tılı 
aralıktaki integralidir. Bu çalışmada fonksiyonel eldesinde kullanılacak olan Gâteaux türevinin 
matematiksel ifadesi,

d P (y ;y )= lim s P ( y + * y ) - P ( y )
S

=  Z M = p ( y )

şeklindedir [14]. s bir skaler olmak üzere, fonksiyonelin birinci varyasyonu,

= (P(y,f),y)

şeklindedir, integrasyon işlemi gerçekleştirildiğinde, 

1

/( y )= j [P ( s y ,f ) ,y ]d s

(0 .8)

(0 -9 )

(0.10)

şeklinde fonksiyonel elde edilir [14],

/ ( y ) = [ f t % ] + [ p , « „ ] + [ e . ^ ] + [ ı v , ^ ] - ^ [ p , j | H ^ [ A r , p ] - ^ - [ i Y (J v ] - ^ l- [e ,ö ]+ [F ,« J,

5Gh

2Eh 2 Eh1 2Gh

Eh
1 . r ı cos2 9 _ r ı + -k [u 3,u3\-\ -  Gç [w31,w3lJ +
2
sin2 cos 9 sin 9 ,

? „  r t c o s # s in #  r ı s in 2 #  _ ı .
■ ^4 l W3,l ’  M3,2 J “ I 2 £ [^3,2 »M3,l j  ^  Q  [ W3,2 ’  W3,2 J

cos 9 sin 9 ,,   ^  „  ı | v v v v v m J  _  r i c o s  a  s ın  a  ^  r i c o s  v  _  r
“  7 [W3,l»W3,I J Z 7̂ [W3,l ’ M3,2 J Z ^r, [M3,2»U3,\ \ H ~ 7̂ [W3,2»M3,

COS #  y

T ~

f i , , ( (K - K )  +  (7  -  İ ) ) } + ( n 2, ( (M -  M)  +  ( J -  T)) ) - ( « , , ( e - +  P ))-- («2, (Q +  N) )  - (u„(F-+  H )}}  

- { [ ( ^ . , + t ) + ( w 2 +  ?:,),U3]+[(7f - / f ) + ( r - f ) , K 3, , ] + [ ( M - M ) + ( r - f ) , «3,2]}^

+  { [ K l  +T.i ) + {M .2 + T.l)’(U3 - “ 3 )] - [ ( 'K +  r ) ," 3 .l] - [ ( 'W +  7,)>"3.2İ}£(_ “ {O , COS2 ÖHj ,,(«3 -K ,)} ^

—{G^ cos0sin0w32,(«3 —»3)} — {Gs cosösin0M3 2,(H3 — w3)} — {G^ sin2 0u]2,(u3 — “3)}.

-  jG ^ sin2&u,,,(u3 - « 3) } e + {G ,; s inöco s0u3I,(«3- « 3) }s + {G ,  sin2 öw3 ,,m3 + { G s cos2 

- { G 7 cos20n32,(M3- n 3) } s + { G { cos0sinı?«3I,w3}^ + {G ^  cosösinÖM32,w3} ^ + { G 7cos2 0î53 2,«3}

+  {G4, sin2 öû32,«3} - | G 7 sinöcosÖM3 l,n3} -{G^sinöcosöûjj .Uj} + { G ,s in ö c o sö n j j . fK j-û 3)} t 11)

Alt indis gösterimi {...} ile {...}e , sırasıyla dinamik ve geometrik sınır koşullarını tanımlamaktadır. 

Ayrıca ( A ) da bilinen sınır koşullarını temsil eder. Eğer ( A ) sınır koşulu terimi belli değilse bu
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'■ ıimlor düşer. Sonlu eleman çözümünde dört düğüm noktalı dörtgen elemanlar kullanılmakta ve
■ ■imıraller sayısal olarak 2 x 2  Gauss şeması kullanılarak hesaplanmaktadır.

iAYISAL ÖRNEKLER
> ııııilan çözüm yönteminin doğrulanması için ilk olarak literatürdeki benzer çalışmalarla 

ı tı '.ulaştırma yapılmış daha sonra parametrik çözümler yapılarak plak davranışı incelenmiştir.
1 ■ ■ timlerde aksi belirtilmedikçe D  plak rijitliği olmak üzere VVinkler zemin parametresi 

* ka4 / D , ve zemin kayma parametresi ise G, = Gf a2 / D  şeklinde boyutsuzlaştırılmış, elde

Ulun sonuçlar yine boyutsuz olarak sunulmuştur. Eliptik plak geometrisi, plak global eksenleri ve
■ ıınln yerel eksen takımı Şekil 2 de gösterildiği gibidir.

Şekil 2: Eliptik plak geometrisi ve koordinat takımları

 imlama ve Yakınsama Örneği: Çözüm yöntemi ilk olarak elastik zeminle etkileşen dairesel plak
■ '. um karşılaştırmalarıyla doğrulanmış ve sonlu eleman ağına göre yakınsama durumu 

iııiîolenmiştir. Doğrulama amacı ile Rashed [8 ] ile Yu ve Syracuse’nin [16] çalışmalarındaki ince 
ı ılın plak problemi çözülmüştür ve karşılaştırma yapılmıştır. Düzgün yayılı yük altındaki ankastre 

ınımnetli plak, problemin simetrisi nedeniyle çeyrek olarak ele alınmıştır. Plak kalınlığının, plak 
ıı ıı,:apına oranı h / b  =  0.01 ve plak malzemesinin Poisson’s oranı 0.3'tür. Plak orta noktasındaki 

imyutsuz çökme (w ) ve eğilme momenti ( K  = M a ) değerleri Çizelge 1. de verilmiştir. Boyutsuz

vvinkler zemin parametresi k  = 20 0  sabit tutulmuş ve üç farklı zemin kayma parametresi için

| ( ı, 300, 28.9 ve 3 ) sonuçlar üretilmiştir. Çizelge 1. de ot eleman sayısını göstermek üzere

, ıkınsama incelemesi de sunulmuştur. Çizelgeden görüldüğü gibi, değerlerin yakınsaması büyük 
ı uyma parametreli zeminlerde daha hızlı olmaktadır. Sonuçların karşılaştırıldıkları 

ılışmalardakilerle son derece uyumlu olduğu görülmektedir.

çizelge 1: Düzgün yayılı yük etkisindeki dairesel plakta orta noktada boyutsuz çökme ve eğilme
wD  - K

moment değerleri ( w = — t-x 1000, K  = — 7 x 1000 ,q  : yayılı yük şiddeti)
qb qb

-S
* II 300 G f= 28.9 G f - 3

OT w K w K w K

S 48 0.62 1.75 2.93 8.60 4.74 16.63

S  108 0.64 1.89 2.95 9.60 4.67 16.79
£  192 0.65 1.89 2.96 9.92 4.65 17.18

300 0.65 1.8 8 2.97 9.99 4.65 17.45
Rashed (2000) 0.68 1.8 6 3.01 9.79 4.64 18.74
Yu (1957) 0.67 1.78 3.00 10.00 4.55 19.50

ıhıt Alanlı Eliptik Plak: Eliptikliğin derecesinin ve zeminin ortotropik özelliğinin plak eğilme 
■ kıvranışını nasıl etkilediği incelenecektir. Bu amaçla sabit kalınlıklı, ankastre mesnetlenmiş ve 
yıizey alanı sabit olacak şekilde geometrisi daireden ( a / b =  1) elipse doğru ( a I b  =  2,3)  değişen 
kıılın plakların düzgün yayılı yük altındaki statik analizi yapılmıştır. Plak malzemesinde Poisson’s 
uranı u = 0.3 seçilmiş ve a / b  = 3 değerinde h / b  =  0.1 oranı için belirlenen plak kalınlığı diğer
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geom etriler için de değiştirilmeden kullanılmıştır. Çözümlerde eliptik plağın her iki yarıçapı da 
değişken olduğundan zemin parametreleri k = k a 1b1!D, Gf  = G f a b / D  şeklinde

boyutsuzlaştırılmıştır. Boyutsuz zemin yay sabiti & =2.88 ve ortotropik zemin kayma parametreleri 

= 0 .3 6  ve Gn = 3 6  olarak seçilmiştir. Problemin simetrisinden ötürü 0 ,0 ' ve 90°aralığında 

kalacak şekilde tam plakta analizler gerçekleştirilmiştir. Plak orta noktasındaki boyutsuzlaştırılmış 
çökme ( w ) ve eğilme momenti ( K ) değerleri Çizelge 2 de sunulmuştur. Daire plakta beklendiği 
gibi çökme değerinin zemin ortotropi doğrultusundan bağımsız olduğu görülmektedir. Sabit alan 
için sunulan bu sonuçlarda, plak geometrisi, daireden elipse dönüştükçe çökme değerlerinin 
azaldığı görülmüştür. Belli bir a l b  oranı için incelendiğinde çökme parametrelerinin 0  =  0° da en 
küçük ve 0  =  90°da en büyük değerlerini aldığı söylenebilir, a l b  = 2 ve 3 oranları için 

karşılaştırıldığında çökme parametrelerindeki farklılık yüzde olarak 0 =  0° da 58.4%, 0  =  45° de 

5 5 % ve 0  = 90" da 48.9% olduğu görülmektedir. Sabit alan çözümünden görüldüğü üzere plak 
çökmeleri eliptiklikteki değişime oldukça duyarlıdır. Eliptiklikle birlikte en büyük değişim ise 
0  =  0 ' de gerçekleşmektedir.

Çizelge 2: Düzgün yayılı yük altında sabit alanlı eliptik plağın orta noktasında boyutsuzlaştırılmış

çökme ve eğilme momenti değerleri; w = - ^ - x  10 0 0 , K  = - ^ - x  1000
qa b~ qab

w K
a/b 0 0° 30° 45° 60° 90” 0° 30° 45°

oOco 90°
1 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 31.78 31.00 30.24 29.39 28.55
2 5.06 5.51 6.03 6.67 7.45 17.96 19.73 21.79 24.13 26.96
3 2 .1 0 2.37 2.71 3.17 3.80 8.40 9.76 11.53 13.89 17.33

Çizelge 3 de diğer doğrultudaki boyutsuzlaştırılmış eğilme momenti M  ve burulma momenti T 
plak orta noktası için verilmiştir. Eliptikliğin artmasıyla birlikte moment değerlerinin ortotropi 
doğrultusundaki değişimden daha çok etkilendiği görülmektedir. Ortotropi doğrultularının plak 
global eksenleriyle çakışması durumunda plak orta noktasında simetriden ötürü burulma momenti 
oluşmamaktadır. Ortotropi eksenlerinin global eksenlerden uzaklaşmasıyla birlikte mertebe olarak 
eğilm e momentleriyle kıyaslandığında küçük burulma momenti değerleri oluşmaktadır.

Çizelge 3: Düzgün yayılı yük altında sabit alanlı eliptik plağın orta noktasında boyutsuzlaştırılmış
- M  - T

eğilme ve burulma momenti değerleri; M = ------------x  1 000, T =  x  1 000
qab qab

M T

a/b 0 0 ° 30° 45°

bCO 90° 0° C
O o
o 45°

OOCO OOCT>

1 28.55 29.39 30.24 31.00 31.78 0.00 1.51 1.71 1.51 0.00

2 26.22 29.69 33.93 39.13 45.78 0.00 0.90 1.23 1.30 0.00

3 21.47 24.95 29.52 35.68 44.79 0.00 0.16 0.25 0.32 0.00

SONUÇ
Bu çalışmada keyfi doğrultuda ortotrop olarak tanımlanmış Pasternak zeminine oturan, nispeten 
kalın plakların düzgün yayılı yük altındaki statik davranışı incelenmiştir. Doğrusal şekil değiştirnm 
ve elastik malzeme kabulü ile Mindlin plağı alan denklemleri sistemin mekanik modellenmesindtı 
kullanılmıştır. Problem için karışık sonlu eleman formülasyonu önerilmiş ve çözümler bilgisayar 
ortamında sayısal programlama ile gerçekleştirilmiştir. Sayısal çözüm sürecinde plak bölgesi dörl 
düğüm noktalı izoparametrik elemanlar ile tarif edilmiş ve elemanlar üzerinde integraller 2x2 Gaımt 
şeması kullanılarak sayısal olarak hesaplanmıştır. Tarif edilen problemin çözümü için önerilen 
çözüm yöntemi ve sayısal analiz süreci literatürle yapılan karşılaştırmalar ile doğrulanmıştır. 
Eliptikliğin ve zemin parametrelerindeki değişimin plağın statik davranışı üzerindeki etkilerini
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incelemek amacıyla parametrik çözümler yapılmış ve sonuçlar tablolar halinde verilip
yorumlanmıştır. Birbirleriyle etkileşimli olarak hem eliptiklik derecesinin hem de zemin ortotropi
özelliklerinin plak eğilme davranışında önemli rol oynadığı görülmüştür.
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YORULMA YÜKLERİ ALTINDA TOPOLOJİ OPTİMİZASYONUN UYGULANMASI

Makine parçalarında en iyi malzeme dağılımını sağlayabilmek için çeşitli optimizasyon yöntemimi 
geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi de topoloji optimizasyonudur. Makine parçalarının büyüt 
çoğunluğu yorulma yüklerine maruz kalmaktadır. Bu çalışmada topoloji optimizasyonun yoruhm  
yükleri altındaki uygulamaları incelenmiştir.

Mühendislik açısından tasarımda en önemli unsurlardan biri, model üzerinde bulunun 
yüklerin oluşturduğu gerilmenin istenilen sınır değerinin altında kalması ve minimum ağırlığın eldn 
edilmesi için optimum şeklin saptanmasıdır. Bundan dolayı bilgisayar destekli tasarımdn 
kullanılmak üzere yapısal optimizasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler kullanılarak mı 
uygun tasarım elde edilmektedir. Tasarımcı bu yöntemle ürünün geleceği hakkında ileriye ışık 
tutmakta ve en uygun genel şekli çıkarabilmektedir. Yapısal optimizasyon yapılarak parça tasarını 
ve geliştirme süresi kısaltabilmektedir.

Yapısal optimizasyon incelenirse üç ana gruba ayrılabilir. Bunlar sırasıyla boyut, şekil vn 
topoloji optimizasyonlarıdır [1,2], Boyut optimizasyonu (size optimization) tasarımın fizikimi
ölçülerin optimum hale getirilmesidir. Bu ölçülerle beraber ürünün kalınlığı, genişliği ve uzunluğu 
değiştirilerek optimum yapı elde edilir. Yapısal model optimizasyon işleminden önen
oluşturulmalıdır. Tasarım alanının dış çevresi ve/veya iç boşluklar optimize edilirse buna da şcıkll 
optimizasyonu (Shape optimization) denir [2],

Yapı; boyut ve şekil optimizasyon yöntemlerinde optimizasyon işleminden örn"
tanımlanmalıdır. Ancak topoloji optimizasyonunda tasarım uzayı ve yüklerin belirlenmesi yeterlldlı 
Tasarım uzayı ve yüklerin belirlenmesi, topoloji optimizasyonun uygulanabilmesi için gerekli 
koşuldur. En uygun yapıyı elde edebilmek için çok kullanışlı bir yöntem [2] olan topoloji 
optimizasyonu, daha düzgün bir yapı elde edebilmek için uygulanabilir.

Topoloji optimizasyonunun amacı, parçanın hacmini azaltırken kompliansı minimum (rijitllğl 
maksimum) yapan ya da doğal frekansı maksimum yapan en iyi malzeme dağılımını bulmaklıı 
Tasarım uzayı belirlenen parçanın, mümkün olan en fazla oranda hacmi küçültülürken, ynııi 
hacimde rijitliği maksimum yapabilmek için malzeme dağılımı belirlenmektedir.

Makine elemanları genel çalışma şartlarında dinamik yüklere maruz kalmaktadır. Bunun Içlıı 
bu parçaların tasarımları statik şartlar altında değil, dinamik şartlarda uygulanması gerektin 
yorulma yüklerine göre değerlendirilmelidir
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1 Yorulma Yükleri Altında Topoloji Optimizasyonun Uygulanması

2.1. Topoloji Optimizasyonu
Topoloji optimizasyonun genel mantığı şöyle özetlenebilir: Sınır şartlan ve yükleri belirlenen 

ı . .mm uzayı N tane sonlu elemana bölünür. Amaç en uygun malzeme dağılımını elde edebilmek 
i' m önceden belirlenen bir fonksiyonu minimize etmektir. Her bir sonlu eleman bir yoğunluğa 

ılıiplir ve bu yoğunluklar tasarım değişkeni olarak kullanılır. Yoğunluklar 0 ila 1 arasında değerler 
.»lıt 1 değerini alan elemanlar tam yüklü olan elamanlardır. 0 değerine yaklaşan elemanlar ise en 
m/ yıik taşıyan elemanlardır [3], Bu işlemler bir döngü içerisinde yapılmaktadır. Döngü sayısı ne 
kıMİıir çok olursa optimum yapıya o kadar çok yaklaşılır. Buna karşılık döngü sayısının artması 
wv()m süresini de artırmaktadır. Bu çalışmada kullanılan eleman silme algoritmasında ise 
Mİomanların güvenlik faktörlerine göre düşük olan elemanlar silinerek her döngüde tekrardan 
• («imlerde kullanılması engellenmiş ve buna bağlı olarak çözüm sürelerinde ciddi azalmalar 

lQ!nmıştır [5],
Eleman silme yöntemi (ESY) topoloji optimizasyonunda kullanılan yöntemlerden daha kısa 

»ilinde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için kullanılmaktadır [4]. Optimizasyon işlemi esnasında 
ıliijük gerilime sahip elemanlar tasarım alanından silinerek çözüm esnasında tekrardan 
iMillnnılması engellenir. Bu işlem çözüm süresinde büyük ölçüde avantaj sağlar. Eleman silme 
yönteminin çözüm sürelerine olan etkileri farklı bir çalışmamızda yer almaktadır [5].

Şekil 2.1 Eleman silme yöntemi akış şeması
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2.2. ESY’nin Yorulma Yükleri Altındaki Parçalara Uygulanması
Endüstriyel uygulamalarda makine parçaları genellikle dinamik yüklemeler altında 

çalışmaktadır. Örnek olarak dönen bir mil eğme yüklerine maruz kalmaktadır. Bir tam tur dönme 
esnasında mil üzerinde hem çekme hem de basma gerilimleri oluşmaktadır. Parçalar üzerinde 
oluşan bu tür yüklemelere yorulma yükleri denir. Bu yüklemelere ek olarak eksenel yüklemeler de 
varsa parçanın üzerinde dalgalı gerilmeler oluşturmaktadır. Eğer bu yükler O'dan belirli bir değer 
arasında değişmekte ise bunlar tekrarlı gerilimler oluşturmaktadır.

Yorulma yükleri altında tasarım yapacağımız zaman öncelikle ne tür bir analiz 
yapacağımıza karar vermemiz gerekmektedir. Modelimizi sonlu ve sonsuz ömürlü olarak iki türlü 
tasarlayabiliriz. Eğer sonsuz ömürlü bir tasarım istiyorsak dayanma mukavemetine göre analiz 
yapmamız gerekecektir. Öbür yandan eğer tasarımımızı sonlu ömürlü yapmak istiyorsak yorulma 
mukavemeti önem kazanmaktadır. Analiz tipine karar verdikten sonra hasar kriterleri kullanılarak 
güvenlik katsayısı hesaplanır.

Şekil 2.2 Yorulma yüklerine göre tasarım akış şeması

Bu çalışmada, dinamik yük uygulanması altında eleman silme yöntemi aşağıda verilen 
prosedür şeklinde uygulanmıştır:

Öncelikle istenilen yüklemeler ve sınır şartları altında eleman silme yöntemi uygulanacak 
malzemenin kaba modeli çıkarılır. Daha sonra kısıtlama değerleri belirlenen model hangi yorulma 
kriterine göre incelenecek ise ona göre analize başlanır. Bu işlem sırasında güvenlik katsayısı 
yüksek olan elemana bakılmaktadır. Hassasiyet analizi kullanılarak güvenlik katsayısı yüksek 
elemanlar silinmektedir. Eğer istenilen şartlar sağlanmışsa, uygun model elde edilmektedir. Eğer 
hala istenilen şartlar sağlatılmamışsa döngüye eleman silme işlemine devam edilmektedir. Bu 
döngü sonrası, belirtilen yükleme şartlarına dayanabilen, en az malzeme kullanılarak elde 
edilebilecek parça ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 2.3 Yorulma yükleri altındaki topoloji optimizasyonu akış şeması

F

Şekil 2.4 Elemanlara bölünmüş tasarım uzayı

Optimizasyon sırasında sistemde oluşan güvenlik katsayıları hesaplanarak, en düşük 
kntsayıya sahip az sayıda eleman silinir ve bir sonraki adım için tasarım uzayı oluşturulur. Bu 
işlemler bir döngü içerisinde yapılırken, önceden tanımlanan gerilme ve deplasman değerlerine 
veya boşaltılması gereken malzeme miktarına ulaşıldığında çözüm elde edilmektedir. Bu işlemler 
nonrasında şekil 2.4’te verilen tasarım uzayı şekil 2.5’te verilen geometriye dönüşür.



Şekil 2.5 Optimize edilmiş şekil

3. Uygulamalar
Şekil 3.1’de verilen ilk örnekte tek tarafından sabitlenmiş bir konsol kiriş sabit bir yüklemny» 

maruz kalmaktadır.

Şekil 3.3 Dinamik yükleme altındaki tasarım parçası

Şekil 3.4 Dinamik yükleme altındaki optimizasyon sonucu

Şekil 3.1’de verilen tek tarafından sabitlenmiş konsol kiriş diğer ucunun orta noktasımlnn 
sabit bir yüklemeye maruz bırakılmıştır. Kirişin ölçüleri 1m * 2m ve uygulanan kuvvet lOOON'ılııı 
Toplam 5000 elemanı olan tasarım parçasına %60 hacim azaltma uygulanmıştır. Optimizasynh 
sonucu şekil 3.2’de verilmiştir.
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Aynı konsol şekil 3.3 ’te dinamik yüklemeye maruz bırakılmıştır. Uygulanan kuvvet 1000N ile 
hin arasında değişmektedir. Optimizasyon sonucu şekil 3.4’te verilmiştir.

Her iki ucu sabitlenmiş şekil 3.5’te verilmiş parça üst merkezinden yüklemeye maruz
hıiıikılınıştır.

Şekil 3.5 Sabit yükleme altındaki tasarım parçası

Şekil 3.6 Sabit yükleme altındaki optim izasyon sonucu
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Şekil 3.7 Dinamik yükleme altındaki tasarım parçası

Şekil 3.8 Dinamik yükleme altındaki optimizasyon sonucu

Her iki ucu sabitlenmiş şekil 3.5’te verilmiş şekil gösterildiği gibi sabit yüklemeye maruz 
‘ ^kılmıştır. Eleman sayısı 8314 olan 1m * 3m ebadındaki parçaya %77 hacim azaltma 

«ııılanmıştır. Optimizasyon sonucu şekil 3.6’da verilmiştir.

Şekil 3.7’de verilen aynı kiriş 1000N ile -1000N arasında dinamik yüklemeye maruz 
" 'kılmıştır. Şekil 3.8’de optimizasyona ait sonuç verilmiştir.

Üçüncü örnekte her iki tarafı sabitlenmiş şekil 3.9’da verilen parça merkezinden sabit 
ık İnmeye maruz kalmıştır.

Şekil 3.9 Sabit yükleme altındaki tasarım parçası
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Şekil sonucu

Şekil 3.11 Dinamik yükleme altındaki tasarım parçası

Şekil 3.12 Dinamik yükleme altındaki optimizasyon sonucu

Her iki ucu sabitlenerek tam orta noktasından 1000N sabit yüklemeye maruz kalan şnkıl 
3.9’da verilen 1m * 2m ebadında 5000 elemanlı parça, %76 oranında hacim azallııı.ı 
optimizasyonu yapıldıktan sonra şekil 3.10’daki gibi sonuç vermektedir.

Şekil 3.11’de verilen parça 1000N ile -1000N arasında dinamik yüke tabi kalmış ve şnhll 
3.12’de verilen optimizasyon sonucu elde edilmiştir.

Son örnekte bir ucu sabitlenmiş konsol kirişin uç noktasından şekil 3.13’teki gibi suhll 
yükleme yapılmıştır.

F

Şekil 3.13 Sabit yükleme altındaki tasarım parçası

Şekil 3.14 Sabit yükleme altındaki optimizasyon sonucu
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3.10 Sabit yükleme altındaki optimizasyon
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Şekil 3.15 Dinamik yükleme altındaki tasarım parçası

Şekil 3.16 Dinamik yükleme altındaki optimizasyon sonucu

Şekil 3.13’te verilen 1m * 2m ebadındaki 5000 elemanlı parça %55 hacim azaltma 
. i'ıl.utarak şekil 3.14’teki optimizasyon sonucu elde edilmiştir.

Aynı büyüklükteki şekil 3.15’te verilen şekil 1000N ile -1000N arasındaki kuvvetlere maruz 
t.tiılıflında optimizasyon sonucu şekil 3.16’daki gibi elde edilmektedir.

Yukarıda optimizasyonları yapılan şekillerin sonuçları aşağıdaki tablo 3.1’de detaylı olarak
Wllmlştir.

' ılıln 3.1 Sabit ve dinamik yüklemeli parçaların karşılaştırılması

Sabit yüklem e D inam ik  Y üklem e

IMİI'I
Eleman
sayısı

Döngü
Sayısı

Eleman
Sayısı

Çözüm
Süresi

G e rilim
(kPa)

Döngü
Sayısı

Eleman
Sayısı

Çözüm
Süresi G e rilim  (kPa)

»kil 
1 1

5000 20 2148 2 m in 242 8 2094 2 min 226

»kil
1.9

8314 17 1879 3 m in 119 13 1880 5 m in 118

»kil
tu

5000 17 1264 2 m in 71 14 1096 6 min 50

»kil
1*

5000 13 2248 2 m in 380 10 2243 2 min 238

4. SONUÇ

Bu çalışmada sabit yüklemeli parçalarla dinamik yüklemeli parçaların eleman silme 
/Önlemiyle optimizasyonu yapılarak çözüm süreleri, gerilim değerleri ve görsel olarak optimizasyon 
ü»ırıçları kıyaslanmıştır. Görsel olarak benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çözüm süresi olarak 
yorulma yüklemeli optimizasyon daha fazla zaman almaktadır. Gerilim değerlerine bakıldığında 
»nkle bağlı olarak yorulma yüklemeli optimizasyonlarda daha düşük veriler elde edilmiştir.
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< \P R A Z  TABAKALI KOM POZİT KİRİŞLERİN KARIŞIK SONLU ELEM ANLAR  
YÖNTEM İ İLE DİNA M İK  ANALİZİ

Emrah MADENCİ1 Atilla ÖZÜTOK2
Selçuk Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya

ÖZET
■ r ıhın bu çalışmada; lamine kompozit kirişlerin dinamik analizleri Gâteaux diferansiyel yöntemi
■ t  ınılarak, karışık sonlu elemanlar formülasyonu yardımı ile incelenmiştir. Analizlerde, sabit 
!•'mııutriye sahip, üniform yayılı yük etkisi altında, farklı mesnet koşullarına göre simetrik, tek 
ıh ıhalı ve çapraz tabakalı ortotropik kompozit Euler-Bernoulli ve Timoshenko kirişleri ele 

■kimıştır. Virtüel yerdeğiştirme prensibi yardımı ile her ik i kiriş teorisine ait kompozit kirişlerin 
ı h laıısiyel alan denklemleri elde edilmiştir. Bu denklem ler operatör forma dönüştürülmüş,

ift>,ıux diferansiyel metot kullanılarak her ik i kiriş teorisine ait dinamik ve geometrik sınır 
ı •,allarını da içeren fonksiyoneller bulunmuştur. Bu fonksiyonellere karışık sonlu elemanlar 

•ı ıiınni uygulanarak eleman matrisleri elde edilmiştir. Elde edilen eleman matrisleri FORTRAN  
hıhH'hiyar programı yardımı ile sistem matrislerine aktarılıp sayısal uygulamalar yapılmıştır.

Hınçlar literatürde bulunan çalışmalar ile karşılaştırılmış, sonuçların birbirine çok benzer çıktığı 
örülmüştür.

DİKİŞ
"iı yıllarda endüstriyel ve teknolojik gelişmelerle birlikte lamine kompozit kirişlerin inşaat, makine, 

"  uy ve havacılık, bio-medical gibi mühendislik alanlarında ki kullanımları da artmıştır. Kompozit 
inişlerin sahip oldukları mükemmel karakteristik özellikleri vardır. Bu karakteristik özellikler 
Miııknvemet/ağırlık oranlarının yüksek olması, korozyon dayanımlarının yüksek olması, rijitliklerinin 
il'.ok olması, ısı ve ses yalıtımı sağlaması, hafif olması, fabrikasyon ve seri üretim yapılabilmesi 

ıilıl sıralanabilir [ 1 ]. Özellikle hafif olmaları ve yüksek mukavemet göstermeleri, böylelikle 
i ı orunlarının kolay yapılması, daha az deformasyona uğramaları ve daha fazla yük taşıyabilmeleri 
i 'impozit kirişlerin önemini her geçen gün arttırmaktadır. Uygulama alanları ve malzeme özellikleri 
dikkate alındığında kompozit kirişlerin dinamik yükler altındaki davranışlarını çok iyi bilmemiz 
i'unkmektedir. Bu yüzden kompozit kirişlerin analizleri ayrı bir önem teşkil etmektedir, 

kompozit kirişlerin uygulamadaki önemi ve potansiyel avantajları birçok araştırmacının ilgisini 
"kiniştir. Araştırmacılar tarafından kompozit kirişlerin analizleri için bir takım teoriler ve sayısal 

v 'i/iim  yöntemleri geliştirilm iştir [2,3].
kompozit kirişlerin analizleri için pratikte en çok kullanılan iki kiriş teorisi vardır. Bunlardan biri 
ı oyma deformasyonu etkisinin ihmal edildiği, Euler-Bernoulli hipotezine dayalı Klasik Lamine Kiriş 
l norisi (CLBT), diğeri Timoshenko tarafından geliştirilen, kayma deformasyonu etkilerinin dikkate 
ılındığı Birinci Mertebe Kayma-Deformasyon Teorisi (FSDT)’dir. Her iki teoriye dayalı yapılmış 
ılışmalar literatürde bulunmaktadır [3-11]. Bazı araştırmacılar tarafından, FSDT ki sınırlam alarda 

kıldırılarak geliştirilen yüksek merteben teoriler kullanılarak çeşitli problem çözümleri yapılmıştır 
|12-17],
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Yapı analiz yöntemlerinin tamamı diferansiyel denklem çözümtine dayanır. Analitik çözümler kesil 
özelliklerinin ve sınır koşullarının matematiksel ifadelerle tanımlı olması durumlarıyla sınırlıdır. 
Birçok araştırmacı bu problemlerin çözümü için geliştirilen yöntemleri başarılı bir şekilde 
uygulamışlardır. Geçmişten günümüze kadar olan çalışmalar incelendiğinde en çok kullanılan 
sayısal çözüm yöntemleri; “Ritz Yöntemi, Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) [18,19], Galerkiıı 
Yöntemi, En Küçük Kareler Yöntemi, Sonlu Farklar Yöntemi [20,21]” olarak sayılabilir. Bu sayısal 
çözüm yöntemleri arasında genelliği ve bilgisayar programcılığına olan yatkınlığı ile “sonlu 
elemanlar metodu” (SEM) ön plana çıkmaktadır [7],
Literatür araştırması yapıldığında, araştırmacılar tarafından geliştirilen hipotez, metotlar vu 
teknikler kullanılarak çözülmüş, kompozit kirişlerin dinamik analizleriyle ilgili çalışmaluı 
görülmektedir. Teoh ve Huang [22] yapmış oldukları çalışmada, fiber güçlendirilmiş malzemeden 
yapılmış ortotropik konsol bir kirişin dinamik analizini yapmışlardır. Analizlerinde, konsol kirişin 
serbest titreşimi üzerindeki kayma deformasyon ve atalet momenti etkilerini enerji yaklaşımı 
yöntemi ile incelemişlerdir. Chen ve Yang [23] yapmış oldukları çalışmada, kompozit lamine blı 
kirişin dinamik analiz formülasyonunu SEM kullanarak bir bilgisayar programı yardımıyln 
yapmışlardır. Kirişin serbest titreşimini incelerken kayma deformasyonu etkilerini dikkate 
almışlardır. Aydoğdu [8], tarafından Ritz metodu kullanarak simetrik çapraz tabakalı laminn 
kirişlerin titreşim analizini yapmıştır. Çalışmada çeşitli kiriş teorileri kullanılmıştır. Kirişlenin 
ankastre ve basit mesnetli sınır koşulları durumları ve altı farklı serbestlik derecesi kombinasyonlıııı 
dikkate alınmıştır. Nabi ve Ganesan [24] tarafından yapılan çalışmada, FSDT ye dayalı SEM 
kullanılarak, kompozit kirişlerin serbest titreşim analizlerini gerçekleştirmişlerdir.
Sonlu elemanlar metodunu üretmek için kullanılan yöntemler arasında yer alan Gâtemn 
diferansiyel yöntemi Aköz ve arkadaşları tarafından çeşitli elemanların statik ve serbest titreşim 
analizlerinde başarılı bir şekilde uygulanmış ve fonksiyoneller üretilmiştir. Aköz ve ark. |7h| 
tarafından yapılan çalışmada, Gâteaux diferansiyel yöntemiyle yeni bir fonksiyonel ve buna bııQlı 
bir sonlu eleman modeli geliştirilmiştir. Aköz ve Omurtag [26] tarafından yapılan çalışmada lıu <> 
silindirik kabuklar ve uzay çubuklar için, dinamik ve geometrik sınır koşullarını içeren ymıi 
fonksiyoneller Gâteaux diferansiyel yöntemi kullanarak elde edilmiştir. Bu fonksiyoneller, nyıu 
zamanda klasik potansiyel enerji denklemlerine de dönüştürülebilmektedir. Ayhan ve Kadıoğlu |i'/ | 
tarafından yapılan çalışmada, kompozit dairesel kirişlerin düzlem dışı doğal frekanslarını karışık 
sonlu elemanlar metodu ile çözmüşler, sonlu elemanlar formülasyonu için Gâteaux diferannlyrıi 
yöntemini kullanmışlardır. Özütok ve ark. [1 1 ] yapmış oldukları çalışmada, farklı sınır koşulların* 
sahip lamine kompozit bir Euler-Bernoulli kirişinin statik ve dinamik analizlerini Gâteaux diferansiyel 
yöntemi kullanarak karışık sonlu elemanlar yöntemi ile gerçekleştirmişlerdir.
Gâteaux Diferansiyel yöntemi sayesinde alan denklemlerinin uyumluluğu kontrol edilmiş olup ulun 
denklemleri ve sınır koşulları sağlam olarak fonksiyonele yansıtılmaktadır. Bu metot sayeslli'l* 
kompozit kirişlerin iç kuvvet, moment, dönme, yer değiştirme ve serbest titreşim frekanslım 
kolaylıkla hesaplanabilmektedir.
Yapılan bu çalışmada, tabakalı kompozit kirişlerin bir türü olan “Çapraz Tabakalı” kompu ıl 
kirişlerin dinamik analizleri, Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorilerine dayalı “karışık smıln 
elemanlar formülasyonu” kullanılarak geliştirilmiştir. Kompozit kirişlerin karışık tipteki İtli 
formülasyonları için “Gâteaux diferansiyel yöntemi” kullanılmıştır. Virtüel yer değiştirme Ilkımı 
kullanılarak Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorilerine ait diferansiyel denge denklemimi v* 
kinematik denklemler yani alan denklemleri elde edilmiştir. Geometrik ve dinamik sınır koşullumu 
içeren alan denklemlerine Gâteaux türevi uygulanarak her iki kiriş teorisine ait fonksiyonelim «Mm 
edilmiştir. Karışık tipte sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak, iki düğüm noktalı, Euler-Berıımıllı 
kirişleri için çökme ve moment, Timoshenko kirişleri için çökme, moment, kesme kuvvnll m 
dönmenin bilinmeyenler olarak tanımlandığı CLBT4, FSDT8 kiriş elemanları elde edilmişin 
Çözümler için Fortran bilgisayar programı kullanılarak, CLBT4 ve FSDT8 kiriş elemanlmı h,*<• 
Fortran dilinde bir analiz programı geliştirilmiştir. Dinamik analizler için sayısal uygulaniuIhi 
yapılmış, bulunan sonuçlar literatürde bulunan benzer çalışma sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
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YÖNTEM
Kiriş teorilerinin farklılıklarını tanımlamak için, x, y, z koordinat takımına göre kiriş kesit ortasında 

lıir noktanın yer değiştirme vektörü u = u (« , v, w) ‘nun bileşenleri

ıı = z [c 0 w x + c, ^ ( jc ) ]  v = 0 w = w0(x) (1 )

olduğunu farz edelim. Burada ( m ,  v ,  w )  kiriş üzerinde ki bir x, y, z noktasındaki yer değiştirme, <j>

tin x‘in fonksiyonu olarak y ekseni etrafındaki dönmeyi göstermektedir. Denklem (1) yer değiştirme 
olanlarının içinde Euler-Bernoulli kiriş teorisi (CLBT) ile Timoshenko kiriş teorisine (FSDT) ait yer 
ıloğiştirme alanları mevcuttur. Denklem (1) deki yer değiştirmelerde CLBT için c0 = -1 ,  c, = 0  ve

I SDT için c0 = 0 , c, =1 alınacaktır. Yayılı “q” dış kuvvetinin etkisi altında ki bir kirişin, denklem (1)
ıloki yer değiştirme ifadelerine göre uzama oranı CLBT ve FSDT için

du , . du dw .= —  = c0zw »+ c1z</>X'X and ra = —  + —  = c0wx+ c t<f>x+w:l (2)
ox ez dx

'..aklinde yazılabilir. Virtüel yer değiştirme ilkesine göre iç kuvvetlerin virtüel işi, dış kuvvetlerin 
virtüel işine eşittir. SU +  SV =  0 kullanılarak;

I L

| j \ c 0a xSex + c lTX2Syx,]d A d x - jq S w d x  = 0 (3)
.. I o

ılodesi elde edilir. Virtüel şekil değiştirme ifadeleri Ssx ve öyxz virtüel yer değiştirmeler ile 
ırkilendirilir ve denklem (3) de yerine konulursa

[ ' (  M x S wxx- q S w )  dx = 0 ;CLBT

(4)
l \ M x + Q , (S Wx + S tx) ] d x - \ o qS w dx  =  0 ;FSDT

imi iki kiriş teorisine göre elde edilir. Burada bilindiği üzere Mx eğilme momenti, Qx ise kesme 
kuvvetidir ve alan üzerinde

=L ̂ z dA ^  =L r” dA (5)
^aklinde tanımlıdır. Denklem (4) de bulunan türevlerden kurtulmak için kısmi integrasyon işlemi
"Viıulanırsa Euler-Lagrange denklemlerine ulaşılır

M ı a - q  =  0 ;CLBT (6)

M + Q  = 0  ;FSDT
(7)

ı.) - q  = 0 ;FSDT

h/2 Z f
h/2.

k

* JJk İZk+

— hk — zk+rzkJ  v _

Şekil 1: Tabakalı kirişe ait koordinat sistemi ve tabaka numaraları
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Şekil 1 de görüldüğü gibi bir kompozit tabakaya ait asıl mateeme koordinatlarındaki k’ıncı o r t n l ı ı ı  

tabakanın lineer bünye bağıntıları

t(*) _r>> 1 (t)

dir. Burada Q ^ ) azaltılmış rijitlik, “k” tabaka sayısıdır. Tabakalar, tabaka koordinatlarına ııü ıd

değişik doğrultularda bir kaç değişik ortotrop tabakadan oluşturulabilir. Bunun için her tabakanın 
bünye denklemi, tabaka koordinatlarına dönüştürülmek zorundadır. (8 ) denklemindeki b ü ııy f 
bağıntıları, tabaka koordinatlarına dönüştürüldüğü zaman k’ ıncı tabakadaki gerilme durumu

(*) ; t <‘1 (*) (*) t ; 1*’ (*)
- ö n  = Ö55 y J  «

Şeklinde yazılabilir. Burada dönüştürülmüş rijitlik matrisidir ve aşağıdaki gibi tanımlıdır

Q u =  Qu cos4 0  + 2(Qu + 2Q6tt)sin~ 0 c o s2 0  + Q22s\n 0  I

0 5 5  =  ^ 1 3  C O s 2  ^ + ^ 2 3  S ' n 2  0

Denklem (9), denklem (5) de yerine yazılır ve tabaka kalınlığına bağlı olarak integre edilirsin 
kuvvetler

^ = Z C 0 u ( - ^ ) z 2 Jz  = Dl l ^  ;CLBT (11)

= t  C  0 ,  ( & ,  ) ** dz = Z>,. ; FSDT (1?)

Q * W  = L *  C  Ö55 ( ^  + A ) *  = K  A,, ( w x + A )  ; FSDT

elde edilir. Bu ifadelerde yer “K ” kayma düzeltme katsayısı (5/6), Du eğilme rijitliği, Aş5 esnanı» 

rijitliğidir ve aşağıdaki gibi tanımlanır

A , = j i  e | İ C e | v < * =  { ± € ' ( ^ - ‘ 1)
2 k=\ Z* k=\

(13)

4 5 = 0  ö i : 1 * = z  c  e::» *  =  i  -  * , )
2 *=1 * *=1

Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorisine ait denge denklemleri ve kinematik denklemimi 
sırasıyla denklem (6;7) ve (11; 12) ile ifade edilmesinin yanı sıra kirişin dinamik ve geometrik sııııı 
koşulları sırasıyla

- R  + R = 0 , - M  + M  =  0 - ü  + n  = 0 , - u  + û = 0 (15)

şeklinde sembolik olarak yazılabilir. Sınır koşullarının açık ifadeleri varyasyonel işlemler sonundu
elde edilecektir. (15) denklemindeki şapkalı terim ler sırasıyla sınırlarda bilinen R, M , f i ,  u kuvvol, 
moment, dönme ve yer değiştirme vektörlerine karşı gelmektedir.
Kompozit kirişler için sınır koşullarını da içerecek şekilde alan denklemleri operatör formda

Q = L u - f  (16)

şeklinde yazılabilir. Q operatörü, CLBT için (6 ) ve (11) denklemlerini, FSDT için (7) ve (12) 
denklemlerini kullanarak sırasıyla
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II

II

II

d 1 /  dx2 | 0 0 0 0

- a 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 1 0 0 - 1 0

0 i 0 1 0 0

0 i - 1 0 0 0

9
0

~ T ~

M

w'

- w

(17)

II 0 0 - d /d x \ 0 0 0 0 w

II 0 - d /d x ı 0 0 0 0 <t>
II d /d x - a 0 0 0 0 0 M

l//.A 1 0 - A L " 0 0 0 Q
II 0 0 o ! 0 0 0 - 1 Q

II 0 0 o ! 0 0 - 1 0 M

(1 0 0 o ! 0 1 0 0 <t>

» 0 0 0 | 1 0 0 0 w

<7

0

()
_ _

—w

M

Q

(18)

mılıl» formunda yazılabilir. 
m ı " ’iatörünün Gâteaux türevi

öQ (u + r ü )  
ı^y(u , û ) = -  v  ’

d r
(19)

ı Hinde tanımlanmaktadır. Burada r  skalerdir. Eğer Q sürekli bir operatörse ve (r/Q (u  , u ))  gibi 

1 ıAlnnux türevi varsa ve

<J(ıı , ü ) , u *̂  = ^ö'Q (u , u* ) ,ü  ̂ (20)

isliliği sağlanıyorsa Q operatörü potansiyeldir. Burada parantez içerisindeki ifadeler iç çarpımı 
ı .l<irmektedir. Bu tanım kullanılarak iç çarpımlar yapılırsa CLBT ve FSDT için denklem (16) daki

i) operatörünün potansiyel olduğu görülür. Bu durumda alan denklemlerine karşı gelen “ 1 ”
fonksiyoneli

/ (« )  = Jo [ Q ( İ U ) ’ U] ds

nıklinde hesaplanabilir. Bu çalışmada CLBT ve FSDT ye ait alan denklemlerine karşı gelen 
loııksiyoneller sırasıyla,

-  [ ( M x - ^ rx ) . ‘v,x ]( j + [ ( w - M ') , 7 ’ ] £

-  [q  , w ] -  [ M x , <fx ] f  -  [Q ,  , w ] £ -  [Q , , ( w  -  w ) ] ff -  [ ( &  -  £  ) , M x 

burada a  = l/Z )u ve /3 = 1/ AT ̂ 455 .

•onlu elemanlar yöntemi, incelenecek bölgenin sonlu eleman denilen çeşitli alt bölgelere ayrılması 
vn sonra her bir elemanın kendisine komşu olan elemanlarla düğüm noktaları üstünde uygun bir

(22)

(23)
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biçimde ilişkilendirilmesi esasına dayanır. Doğru eksenli bir çubuğun m tane alt bölgeye ayrılma»! 
ve her bir alt bölgeyi işaret edecek çubuk elemanında iki düğüm noktası seçilir. (2 2 ) ve (211) 
denklemlerindeki Euler-Bernoulli ve Timoshenko kirişine ait fonksiyonel içerisindeki değişkenlin 
sırasıyla w = w(x) ,  M  = M (x ) ,  ve w = w(x) ,  M  =  M (x ) ,  Q = Q (x ), <j> = <j>(x) olmak üzere hm 
ikisinin de birinci türevleri mevcuttur. Her iki büyüklük için Şekil 2 de görüldüğü gibi, şekil 
fonksiyonu için yerel takımda tanımlı, boyutsuz ve normalize edilmiş bir koordinat takımı 
kullanılmıştır.

% =  - \ \  = o 4=1

0

W M

[ ^ ] c i B 7 ‘4 [ 0]
symmetric w,

w M Q <t>

[o ] [0 ] M r [0 ]

- « w ro i M
symmetric

•4«rI. M

[0 ]

(24)

Şekil 2: Şekil fonksiyonu için koordinat takımı 
Boyutsuz 2; koordinatı cinsinden şekil fonksiyonları

!/,=(1/2) ( l - £ )  ; w  i  = ( l/2 ) ( l + £)

olarak alınmıştır [28]. Şekil fonksiyonlarının temel özelliğinden yararlanarak eleman içerisindeki 
herhangi bir noktada yer değiştirme, birim şekil değiştirme, gerilme gibi çeşitli büyüklükler, eleman 
düğüm noktası serbestliklerine bağlı olarak hesaplanabilir. (22) ve (23) denklemleri şekil 
fonksiyonları ile ifade edilirse, fonksiyonelde ortaya çıkan şekil fonksiyonlarının çarpım değerleri

ı ı ı
[*ı] = JV, y/ j  d x ;  [ k2] =  \ ^ itXWj,x d x \  [*3] = jV, ¥ j , x ^  ‘J  = l 2  (25)

-1 -1 -I
şeklinde yazılır. Buna göre Euler-Bernoulli ve Timoshenko kirişleri için sonlu eleman matrisleıl 
sırasıyla

(26)

olarak elde edilir.
Yapıların, dinamik yükler altında ki davranışını bulmak için öncelikle statik davranışını veren 
matematik modeli bilmek gerekir. Yapının dinamik özellikleri, doğrudan yer değiştirmelere bağlı 
olmasından dolayı daha az değişken kullanılarak dinamik analiz yapılabileceğini gösterir. Bu 
nedenle dinamik analiz için serbestlik dereceleri azaltılır. Serbestlik derecelerinde azaltma, atalol 
kuvveti önemli görülen yer değiştirme bileşenlerine veya dinamik parametrelerin sayısı için seçilen 
fonksiyonlarla sınırlandırılabilir. Bu çalışmada, statik analiz için geliştirilen sonlu eleman 
formülasyonunda, sadece nodlarda ki “ w ” ler doğrultusunda atalet kuvveti verilerek serbestlik 
derecesinin azaltılması yoluna gidilmiştir, “ w ” ler dışındaki bütün değişkenler “d” ile gösterilmiştir 

“w ” doğrultularında q =  -co2 m w  atalet kuvvetleri dış yük olarak alınırsa (26) denkleminde ki sonlu 
eleman matrisleri düzenlenirse

[ K ] - r a 2[M ] = 0 (27)

Y \/ l l I I I . ----



I.İAI >1 NCİ, Û Z Ü T O K

biçiminde standart bir özdeğer problemine ulaşılır. Burada [ k ] sistem matrisi ve [ m ] kütle matrisi, 

m, mal frekanstır.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI

mu bölümde farklı sınır koşullarına sahip simetrik tabakalı kompozit CLBT ve FSDT kirişleri için, 
>rtluoux diferansiyeline bağlı karışık sonlu elemanlar yöntemi ile dinamik analizleri yapılmış, 

i'iılıınan sonuçlar literatürde bulunan çalışma sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Analizlerde kullanılan 
mı ,ıı ait parametreler; £ (/£ 2=25, G13=0,5E2, G23=0,2£2, u12=0,25 ve L/h=10 alınmıştır. Analizlerde

bulunan 1. Mod frekans değerleri co = coû-~\ptE2h2 ifadesi kullanılarak boyutsuz hale getirilmiştir.

Kilizlerde üç farklı mesnet kombinasyon durumu iki ucu basit (SS), iki ucu ankastre (CC), bir ucu 
uukustre diğer ucu serbest (CF) düşünülmüştür.

Sınır
Koşulları Teori 0" 90°

OO;O

(9070’),

CLBT4
0 , 14,27 2,85 13,39 5,70

SS [2 ] 14,24 2,85 13,37 5,70
FSDT8 ö , 11,66 2,78 10,50 5,40

[2 | 11,63 2,77 10,48 5,40
CLBT4 0 , 32,36 6,47 30,35 12,94

CC
|2] 32,29 6,45 30,32 12,93

FSDT8 0 , 17,22 5,78 14,84 10,32
[21 17,21 5,76 14,83 11,53

CLBT4 0 , 5,08 1,01 4,76 2,03

CF
121 5,07 1,01 4,76 2,03

FSDT8 0 , 4,57 1,00 4,18 1,98
[21 4,52 1,00 4,13 1,99

Tablo:1 Simetrik CLBT4 ve FSDT8 kirişleri boyutsuz (a> = a > Ü p / E2h2 ) serbest titreşim

frekansları
Inblo 1 de görüldüğü gibi analizlerde bulunan sayısal sonuçlar ile kaynak sonuçları hemen hemen 
ııynı çıkmıştır. CLBT4 kiriş elemanın titreşim frekansları FSDT8 ’e göre yüksek çıkmaktadır. Tabaka 
dizilimlerinin frekans değerlerini nasıl etkilediği yine Tablo 1 de görülmektedir. Tabaka açıları kiriş 
nksenine göre arttıkça, yani tabakalar kiriş eksenine dik doğrultuda yerleştikçe frekans değerleri 
uzaldığı görülmektedir. Çizelge 1 ve çizelge 2 de CLBT4 ve FSDT8 kiriş elemanlarının farklı sınır 
koşullarına ait ilk 3 mod grafiği koordinata bağlı olarak gösterilmiştir.
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SONUÇ
lig çalışmada; sabit kesitli, uniform yayılı yük etkisi altındaki çapraz tabakalı kompozit kirişlerin 
ı ııler-Bernoulli (CLBT) ve Timoshenko (FSDT) kiriş teorilerine dayalı dinamik analizleri karışık 
’ iıılu elemanlar formülasyonu kullanılarak incelenmiştir. Her iki kiriş teorisine ait dinamik ve 
i'tometrik sınır koşullarını içeren fonksiyoneller Gâteaux diferansiyel yöntemi kullanılarak elde 

"■inmiştir. Bu fonksiyonellerin elde edilmesi için gerekli olan alan denklemleri virtüel yer değiştirme 
liflisine kullanılarak bulunmuştur. Kompozit kirişler için elde edilen fonksiyonellere uygulama olmak 
u mre Euler-Bernoulli kirişi için eğilme momenti ve çökme değerlerinin bilinmeyen olarak alındığı 4 
nıifbestlik dereceli, Timoshenko kirişi için eğilme momenti, çökme, kesme kuvveti ve dönmenin 
bilinmeyen olarak alındığı 8 serbestlik dereceli CLBT4 ve FSDT8 sonlu eleman formülasyonu elde 
• •Hllmiştir. Analizler için FORTRAN dilinde bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Euler-Bernoulli kiriş 
ı<<• irisine dayalı kompozit kirişlerin serbest titreşim frekanslarının Timoshenko kiriş teorisine dayalı 
ı "iııpozit kirişlerin serbest titreşim frekanslarından yüksek çıktığı gözlemlenmiştir.
Hu çalışmanın amacı ve verimliliği yönünden elde edilen sonuçları özetleyecek olursak;

I. Gâteaux diferansiyel yöntemi, Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorilerine dayalı 
sabit kesitli kompozit kirişler için başarılı bir şekilde uygulanmıştır ve iki farklı 
fonksiyonel elde edilmiştir.

II. Bu yöntem ile çapraz tabakalı simetrik kompozit kirişlerin dinamik analizleri başarılı 
bir şekilde yapılmıştır.

Hu çalışmanın devamı olarak farklı tipte ki elemanlarda ve yüksek mertebe teorilerde problem 
n/ümleri yapılması düşünülmektedir.
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SIĞLAŞAN KIYILARDA DALGA KIRILM ASININ İNCELENMESİ İÇİN SAYISAL BİR

YÖNTEM

Barbaros Okan 
İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İstanbul

ÖZET
Derinliği sınırlı kıyılarda yapı tasarlamakta olan bir mühendis yapıya etki etmesi muhtemel en 
büyük kuvvetleri hesaplayabilmek zorundadır. Açık literatürde lineer olmayan dalgaları incelemek 
ıçiıı çeşitli teoriler mevcuttur ve bu teorilerin çoğu kırılmayan dalgalarla ilgilidir. Oysa, denizlerdeki 
herhangi bir yapının karşılaşacağı en büyük dalga yükleri kırılan dalgalardan ötürü ortaya çıkar. 
Son otuz yıl içersinde kırılan dalgaların incelenebilmesi için önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu 
makalede, kırılan dalgalar konusunda kaydedilen gelişmelerden yararlanarak, kıyı yapılarının 
hisarı m ında kullanılabilecek sayısal bir yöntem sunulmaktadır. Yöntem bir dizi probleme 
uygulanmış ve elde edilen sonuçlar ümit verici gözükmektedir.

ABSTRACT
An engineer designing a marine structure in Coastal vvaters has to be able to predict the extreme 
wtıve forces likely to act on the structure. Several theories are available to investigate nonlinear 
w,ıves and o f those theories available the earlier ones are mainly restricted to the non-breaking 
tvnves. The most severe forces experienced by marine structures, however, are those inflicted by 
Ihı> breaking waves. İn the last three decades there has been significant a contribution to the 
lııvestigation o f the breaking waves. İn this paper a numerical method, exploiting the recent 
progress on breaking waves, is presented. The method is applied to a number o f cases and the 
results are promising.

OİRİŞ
Kıyı yapılarıyla ilgilenen bir mühendis için en önemli sorunlardan biri yapıya etki eden kuvvetlerin 
lıolirlenmesidir. Bu kuvvetleri hesaplamak için biri ampirik bir yaklaşım olan Morison formülasyonu 
|!>| diğeri de potansiyel teoriden yola çıkarak formüle edilmiş sınır elemanları yöntemi olmak üzere 
iki yol kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi viskoz etkilerin önem kazandığı dalga boylarının yapının 
Mrakteristik boyutuna göre büyük olduğu hallerde (X > 0.2D) uygundur. Bu yöntemde, yapının 
lıııyutu nedeniyle gelen dalgalar üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı varsayılarak akışkan 
ı'biyesinde hız ve basınç alanları doğrudan gelen dalga potansiyelinden hesaplanır.

ıııır elemanları yöntemi ise boyutları dalga boyuna oranla küçük sayılamayacak boyutlardaki 
"Ilımanlar için uygundur ve viskozite tamamen ihmal edilerek potansiyel teori kullanılır. Burada 
ünlen dalga potansiyeline, yapıdan ötürü ortaya çıkacak değişmeyi de hesaba katabilmek için, 
Mllnmeyen bir pertürbasyon potansiyeli ilave edilir. Problem bu potansiyelin hesaplanabilmesine 
indirgenmiştir ve lineer olmayan çözümü oldukça karmaşıktır. Bu nedenle bu yöntemi kırılan 
'ilgaları modellemek amacı ile kullanmak olanaksızdır.
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Bu yöntemler dışında kırılan dalgaları inceleyebilmek için bir de hesaplamalı akışkanlar din.umu 
(CFD) mevcuttur. Bu yöntemler genellikle sonlu elemanlar veya sonlu farklar yöntemlorinfj
akışkanlar mekaniği problemlerine uygulamaları olup oldukça karmaşık, pahalı ve kullanımı  ..... -
ölçüde uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle bu yöntemlerin kolaylıkla kullanılabilmesi çok mıııılı
haller dışında olanaklı değildir. Oysa son otuz yıl içerisinde kırılan dalgalar konusunda uygul .
açısından çok kolay olan teoriler geliştirilmiştir. İki boyutlu olan bu yöntemler Green fonkslymııı 
yöntemi [4] ve Cauchy integral teoremi yöntemi [2,3] olup birbirine çok yakındır. Ancak zııııınıı 
içerisinde bu yöntemlerden Cauchy integral teoremi yöntemi pratikliği açısından daha yııytjiıl 
kullanılır hale gelmiştir.

Daha önceki bir çalışmada [1] Cauchy integral teoremi yöntemi periyodik dalgaların kırılmnnıııı 
incelemek için sayısal bir yöntem geliştirilmiş ve elde edilen sonuçlar literatürdeki dnıı,., 
sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ancak o yöntemin periyodik dalg.ii.ni ı 
sınırlı kalması ve dip yapısının değişkenliğe müsaade etmemesi pratik açısından sımrluyn ı 
olmaktadır. Bu makalede yöntemin karışık dalgaları ve değişken dip yapısını da kapsayın 
genişletimesi anlatılmaktadır.

GENEL DENKLEMLER

Ele alınan problemde dalgaların uzun cepheli dalgalar olduğunu ve bu nedenle problemin IH 
boyutlu olarak ele alınabileceğini varsayıyoruz. Bir C eğrisi ile sınırlanmış olan B bölguMmin 
sıkıştırılamaz, viskozitesiz bir akışkanın bölgedeki girdapsız hareketlerini inceleyelim. Bu harekniin 
hızlar alanı p(z,t) karmaşık potansiyeli cinsinden

u (z ,t) - iv (z ,t)= d^ z,t) (1)
dz

şeklinde verilir. Burada z = x + iy karmaşık değişken karmaşık potansiyel <|>(x,y,t) potamılyu! 
fonksiyonu ve y(x,y,t) akım fonksiyonu cinsinden 

P(z, t) = <(>(x, y, t) + i\|/(x, y, t) 
olarak tanımlanmıştır. Bernoulli denklemi 

ö(b 1 1 r 2 , 2İ
= - - p . - g y - , u + v  Jdt p 2

ve hareketi takiben alınan türev tanımı

=  — +  V<t>.V<(> 
dt a

göz önüne alınırsa B bölgesinin herhangi bir (x,y) noktasının ve bu noktadaki potansiyelin değişimi

^  = u(x,y,t) (2a)
dt

^  = v(x,y,t) (2b)
dt

^  =  - —P„ - g y  +  “ [u (x >y>t)2 + v ( x , y , t ) 2] = f ( x , y , t )  (2c)
dt p  2

şeklinde elde edilir. Bu denklemlerden açıkça görülmektedir ki p(z,t) karmaşık potansiyelinin hnllı 
olması halinde (2) denklemlerinin integrasyonuyla problemin çözümü elde edilir.

Bu noktada, karmaşık potansiyelin analitik bir fonksiyon olduğu hatırlanırsa, Cauchy integirıl 
teoremi yardımıyla herhangi bir z0 noktasında karmaşık potansiyel değerini bölgenin C sının 
üzerindeki karmaşık potansiyel dağılımı cinsinden

anip(z<,,t) = | ^ L̂ dz  (3)
C Z  Z 0

şeklinde yazabiliriz. Burada a katsayısı z0 noktasının konumuna göre

Okan_________________________
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z„ e B  

z0 sC  

z0 g B u C

'■ i"ilerini alır. Göz önüne alınan noktanın noktanın bölge ve sınırının dışında olması halinde bu
ıİHiıklıtm

f ^ d z  = 0 (4)
İ 'Z - z ,

f i  lini alır ve karmaşık potansiyelin belirlenmesi için kullanacağımız temel denklemi oluşturur. Bu 
iı iliyle (4) denklemi homojen bir denklem olduğu için karmaşık potansiyelin tek olarak 
i'iıliılnnmesine olanak tanımaz. Ancak bölgenin C sınırının C bölümünde (j>(x,y,t) potansiyeli ve 
1 bölümünde v|/(x,y,t) akım fonksiyonu sınır koşulu olarak verilmişse C = C( u C v olmak

■ uluyla bu denklem sağ taraflı bir denkleme dönüşeceğinden karmaşık fonksiyonun tanımı tek 
«ıi mnk elde edilir. Karmaşık potansiyelin elde edilmesiyle (1) ve (3) denklemleri yardımıyla herhangi 

noktasında hız ve hızın zamana göre türevi alınarak ivme değerleri de

w(z,t) = u(x ,y  , t ) - iv ( x  ,y  ,t) = P(z ,t) dz (5a)
2r a £ ( z - z J

dw 5w _ d w  İr 1 Ö(3(z,t), W r P(z,t)
—  = —  + w —  =  i   — dz  ---------i — — — dz (5b)
dt dt dz 2r a J ( z - z 0) dt 2 7 t iJ (z - z 0)

1 Hulullerinden kolaylıkla elde edilebilir. Akım alanının bu şekilde belirlenmesiyle kırılan dalgaların
 hinmesi ve karakteristik boyutları küçük olan silindirik kazıklar veya platform ayakları gibi kıyı

•ınüırı üzerindeki kuvvetleri Morison formülasyonuyla hesaplamak olanağı olur.

uAYISAL YÖNTEM

" ılımda (4) denklemi ile verilen başlangıç sınır değer problemini genelde analitik olarak 
M. rıbilmek olanaksızdır. Bu nedenle problemi sayısal bir yöntemle çözmek uygun olur. Bu amaçla 

iıiııııaşık potansiyeli B bölgesinin C kapalı sınırı üzerinde seçilmiş sonlu sayıdaki {z„} n = 
• .'. ,N adet noktadaki (Şekil 1) karmaşık potansiyel şiddetine bağlı olarak

P(z,t) = İX (t)f„ (z )
n=l

aklinde göstermek uygun olur. Burada G„(t) karmaşık potansiyelin zn noktasındaki zamana bağlı 

ılıldotidir ve herhangi bir t = tk anında sabit pj,k) = P n( tk )değerini alır. Öte yandan fn(z) de 
ı rtiıııaşık potansiyelin uzaydaki değişimini gösteren bir şekil fonksiyonudur.

im gösterilimi herhangi bir t = tk anı için (4) denklemine yerleştirirsek

İ A m„Plk )= 0  Amn= f - ^ d z  (6 )
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şeklinde homojen bir lineer denklem sistemi elde ederiz. Keyfi olarak seçilebilecek olan şekil 
fonksiyonu

f.(z)  =

z„ - z „
Z - Z _

Z „ ~ Z „

0

Z„-l ^ Z <Z„

Z„ ^  Z ^  zn+l

z, < z < z„_, u z . . ,  < z < ZN

olarak tanımlanırsa A,n„ karmaşık etkileşim matrisi için de

A„„ =- i J-dz + - I T (7)
z „-z „...

denklemi elde edilir. Burada integrasyonlar analitik olarak yapılabilir ve sadece zm alan noktasının 
zn noktası ile çakışması halinde tekillik ortaya çıkmasıyla integrasyon dikkatli ele alınmuyı 
gerektirir. Karmaşık etkileşim matrisinin hesabı Ek 1’de verilmiştir.

Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi (6) lineer denklem sistemi homojen olduğu için doğrudıııı 
çözüme olanak vermez. Ancak herhangi bir t = tk anında sınırın C bölümünde {(|><nk)} n = 1,2,.,N 

potansiyel ve C bölümünde { ‘,k’ } n = N +1, N +2,...,N akım fonksiyonu değerleri sınır koşulu 
olarak

A = A' + iA'mn ran ran

tanımlarını kullanarak
Plk)= C + i v ,„k|

(8a)
VA' ¥ 'k,+ X A ‘ <t»'k> = cr‘k| m = N, +1,N. +2,..,N/  j mn T  n /  > m n T n  m <p ’ <p ’  7
n=l n=N4+l

çözümü tek olan sağ taraflı lineer denklem sistemini elde ederiz. Burada sağ taraflar

£ A 'mn<|.‘nk’ -  Z A 'mnv)/'k'= a 'mk) m = 1,2 ,..,
(8b)

- Z A L ^ ’ - ^ A L V İ 11̂ ^ ’ m = N* + l,N , + 2,..,N
n=2 n=2

olarak elde edilir. Karmaşık potansiyel (8) denklemlerinden belirlendikten sonra hızlar alanı (5a) 
denklemi yardımıyla

1 ’f z - z „ .  , . 1 V  z - z „
= l P ‘„k r Ö Z  +  - I

Z „ -,  z„ , (z Z „ )  Z „ zn+l J (z

şeklinde hesaplanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus integraldeki iki katlı tekillik 
nedeniyle sınır üzerinde analitik integrasyon olanaklı değildir. Bu nedenle sınır üzerinde hızlaı 
alanını (1) denklemi uyarınca sayısal türetme ile 

1 u z l  m a  m -! o
P ı z - 1  P m

u - l  ~  z m Z m + |- Z m

şeklinde elde ederiz. Hızlar alanının belli olmasıyla potansiyeldeki artım da (2c) denkleminden

f:k,=^[(02+(vLk,)2]-gym 
şeklinde elde edilir.

Bu durumda t = tk anında bölge ve bölgedeki bütün büyüklükler belirlemiştir ve (2) denklemleri 
zamana göre tek adımlı Euler metodu ile sayısal olarak integre edilerek bir sonraki zaman adımı 
tk+mt anı için sınır koşullarını oluşturmak mümkündür. Ancak tek adımlı yöntemlerin hesap 
hassasiyeti zaman zaman yetersiz kalabildiği için çok adımlı bir yöntem kullanmakta yarar vardır. 
Literatürde Adam-Bashforth-Moulton yöntemiyle Hammings yöntemi olmak üzere iki yöntem vardır. 
Bunlardan birincisi çok daha yüksek hassasiyete sahip olması nedeniyle çok daha yaygın olarak



kullanılmakla birlikte ikinci yöntem sayısal stabilitesi açısından çok daha üstündür ve bu nedenle 
lııı çalışma sırasında tercih edilmiştir.

I lorhangi bir t = tk anında (k > 4 olmak üzere) hızlar alanı ve skaler potansiyeldeki artım 
holirlendikten sonra bir sonraki zaman adımı için integrasyona ilk yaklaşım

At

V ( M 'm
■ (k -3 )‘ 

m uLk)' u(r r u<r>T
v'M)
J  m = VM>

J  m +•
8
3 vLk>

4
3

vfr-o 8 
+ -  3 Vm‘ 2)

EI e 3)
fOO f ( k - 0 f ( k - 2 )

»nklinde yapılır. Ik yaklaşım hesaplandıktan sonra düzeltme değerleri bir önceki zaman adımı için
hesaplanmış hata terimleri yardımıyla

X » M ) -

v ’ (k+1) v'(kO)
J  my m

<j)",k+l) f i k t l )

112

121
M

(k)‘
X

-x : ,k)-

(k)
y

= v »(k)
J  m - v »(k)

J  m

(k)
» _ I

T 
E

1 1

T 
E

l

..eklinde elde edilir. Burada hesaplanan düzeltilme terimleri yukarıda anlatılan sınır değer 
lııtıbleminde kullanılmasıyla u"Jk+lV ^ k+I* hız alanı düzeltmesi ve f ^ k+l*skaler potansiyel artımı 
düzeltmesi hesaplanır. Bu değerlerin kullanılması sonucu konum ve potansiyel değerleri için 
düzelme terimleri

At

- x » M r \ M ) -
m

"u » (k+ l)‘
u i k ) ' u M -

*< 3

_ 9 
0

v(k|J  m
1
0

VM )
J  m + • 3 V 'tk + O + 6 vLk) - 3 vLk‘ ')

<t,"<k+1)
O ö

<t,(k- 2)
t m 1

h
1

f(k) f(k-l)

nlnrak hesaplanır. Düzelme terimleri de kullanılarak t = tk+ı anında noktaların yeni konumu ve 
potansiyel değerleri

X m k + l) x " (k+ı) ' y ( k + 0 '
m

1T 
E 

X
1

’ P ( k + 0 "

p ( k + 0
y

= y « k+1) -
y » M ) v <k+1)

J  m = v ” (k + l)
y m

9
H------------

1 2 1

P (k+1)
y

p ( k + 0  

_ * I

T 
E

-e- <t>” (ktl) 4>Lkt,) <r(k+ı)t  m
p ( k + l )  

.  ♦
denklemlerinden bulunur.

m = p f— ds = m„ -ds+  —  j>y2n yds = Ec
2  r

(,;özümün başarısı zaman üzerindeki integrasyonların yeterli hassasiyetle yürütülmesine bağlıdır, 
llıı nedenle her zaman adımında hassasiyetin korunduğunu kontrol etmek amacıyla toplam kütle 
vn toplam enerjinin artıp artmadığına bakılır. Bu amaçla her zaman adımında

E = £ X < 3 ^ P 8 j  
_ as 0 2 1 ds

denklemleri hesaplanarak hatanın belirli bir değerin altında kalıp kalmadığı kontrol edilir. Bu kontrol 
di ılganın kırılmasına kadar geçerlidir ancak kırılan dalganın dönerek serbest yüzeye başka bir 
noktada temas etmesiyle geçerliliğini yitirir. Bu stabilite problemi kırılma sonucu kaybedilen 
enerjinin göz önüne alınamamasından kaynaklanmakta olup gerçek bir fiziksel olayı 
yıınsıtmaktadır. Bu noktadan itibaren çözümün bir anlamı kalmaz.

UYGULAMALAR
llıı yöntem için bir program geliştirilmiş ve çeşitli problemlere uygulanmıştır. İlk olarak dalga 
yansımasını söndürmek amacıyla sahili olan bir model havuzunda periyodik dalga üreten bir flapın 
'.alışması ele alınmıştır. Ele alınan tankın geometrisi ve üretilen periyodik dalgaya ait bilgiler Şekil 
.''de verilmektedir.



Okan

Şekil 2 : Tank geometrisi ve yaratılan periyodik dalgalara ait temel bilgiler

Ele alınan problemde flap yüksekliği h = 1.0m, tankın flap hizasında derinliği D =2.Om, zaman 
integrasyonunda artım o t = 0.01s olarak seçilmiştir. Serbest su yüzeyi Np = 120, tankın sahil kısmı 
Nh = 30, dibi N3 = 90, düşey topukları N2 = N4 = 4er ve flap N5 = 6 nokta ile gösterilmektedlı 
Programda flap N, = 2200 zaman adımı, yani 22 saniye süreyle, yüksekliği H = 0.15m ve periodu I 
= 2 .0s olan dalga yaratacak şekilde çalışmış ve bundan sonra stabilitesini kaybederek durmuştııı 
Serbest su yüzeyinde dalga ilerlemesiyle ilgili olarak 5 saniyede aralıklarla serbest su yüzeyinin 
elde edilen deformasyonları Şekil 3’ de verilmektedir.

0

-1

" “ o 10 30 30 40 
a: Dalga cihazının başlam asından t = 5.0s sonra serbest su yüzeyinin deform asyonu

0

-1

0 10 20 30 40 

b: D alga cihazının başlam asından t = lO.Os sonra serbest su yüzeyinin deform asyonu

0

-1
■

‘  0 10 20 30 40 
c: D alga cihazının başlam asından t = 15.0s sonra serbest su yüzeyinin deform asyonu

0

-1

0 10 30 30 40
d: D alga cihazının başlam asından t = 22.0s sonra serbest su yüzeyinin deform asyonu

Şekil 3 : H = 0.15m, T = 2.0s olan periyodik dalganın ilerlemesi

Dalga cihazının çalışmasından itibaren t = 22.0 saniye sonra sahilde kırılma meydana geldiği 
gözükmektedir. Bu tanka konulacak olan sahilden yapması beklenen bir sonuçtur. Aynı sistemdi' 
dalga yüksekliğini H = 0 .2 m’ye yükselttiğimizde dalga periyodu ve dolayısıyla dalga uzunluğu sahil 
kaldığı takdirde dalga dikliği artacağı için kırılmanın daha evvel olmasını bekleriz. Gerçekten dn 
dalga cihazı çalışmaya başladıktan t = 12.5s sonra kırılma meydana gelmektedir. Ancak buradrt 
kırılma dalgaların sahile erişmesinden önce meydana gelmekte ve flapa yakın olan dalgalın 
kırılırken sahil yakın olan dalgalar çok daha düzgün kalmaktadır (Şekil 4).
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O 10 20 30 40
a: D alga cihazının başlam asından t =  12.5s sonra serbest su yüzeyinin kırılm anın oluşumu

0 5 10 15
b: Dalga kırılm asının yalandan  incelenmesi

Şekil 4 : H = 0.2m, T = 2.0s olan periyodik dalganın kırılması

Hu olgu gerçekten de model deney havuzlarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Dalga 
yüksekliğinin lineer kabul edilebilecek diklik sınırını aştığı hallerde flaptan çıkan dalgalarda köpüklü 
kırılma oluştuğu ve dalgalar flaptan uzaklaştıkça düzgünleştikleri gözlenebilir. Şekil 4b’de kırılma 
, ıkından incelendiğinde dalga tepesinin sivrileştiği ve dalgada kıvrılarak kırılmaya karşı gelecek bir 
ü inme olmadığı göz önüne alınırsa sayısal sonuçların da köpüklü kırılma olduğunu kabul 

Bilebiliriz.

huuıya kadar sadece periyodik dalgalar için uygulamaları verdik ve dip yapısının etkilerini göz 
ııilne aldık. Oysa bu çalışmada dip yapısını göz önüne alabilmek kadar karışık dalgaları da

   amaçlanmıştı. Bu nedenle son uygulamada karakteristik yüksekliği Hs = 0.15m, sıfır
miçme periyodu Tz = 0.2s ve germe faktörü □ = 3.3 olan JONSVVAP spektrumu ile elde edilen bir 
'lıilya dizisini ele alacağız.

«ONUÇLAR
Mu makalede sığlaşan kıyılarda dalga kırılmasının ve kırılan dalgalardan doğan dalga kuvvetlerinin
 ilenmesi için Cauchy integral teoreminden yararlanan sayısal bir yöntem ve bu yöntemin bazı
uygulamaları sunulmaktadır. Henüz tam anlamıyla tamamlanmış olmamakla birlikte yöntem dalga 
i ıı ılınası oluşana dek iyi sonuçlar vermekte ancak dalga kırılmasıyla birlikte yöntem geçerliliğini 
yillımektedir. Yöntemin dalga kırılmasından sonra da geçerli sonuçlar verebilmesi için kırılma 
ıiıusındaki enerji kaybının uygun bir şekilde modellenmesi ve yazılıma katılması gerekmektedir, 
hu konu daha ilerideki aşamalarda ele alınacak ve elde edilen sonuçlar daha sonraki bir makalede 
sunulacaktır.
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Ek 1: Karm aşık E tk ileş im  M atris in in  Hesabı
Etkileşim matrisi ü mn (3.4) denkleminin analitik olarak entegre edilmesi

-log- Llog- (A.1)
Z Z ■ z„ . - z „  z„ - z „ ,  z. - z „n n - ı  n - l  m n n+1 n m

şeklinde hesaplanır. Ancak alan noktası zm z„.ı veya zn+1 noktalarıyla çakıştığında logaritma 
terimlerinde paydalardan biri sıfıra gitmektedir. Ancak her iki hal için de sorun yaratan terimin 
limitlerinin sıfıra gideceğini gösterebiliriz ve bu haller için etkileşim matrisini

Z „ - Z _ ,  , z _ , - z „
-log

-log

> n - 1

> n + 1
(A.2)

olarak elde ederiz. Ancak alan noktası zm zn noktasına yaklaşırken her iki terimde de logaritmik 
tekillik ortaya çıkar ve normalde bu tekillikten kurtulabilmek çok zordur. Ancak burada kullanılan 
şekil fonksiyonu nedeniyle logaritmalı terimlerin önündeki terimler düşer ve sadece logaritmik 
terimler kalır. Ayrıca zm -  z„ teriminin iki logaritmik terimden birinde payda diğerinde ise paydada 
yer alması nedeniyle birbirlerini götüreceğinden sonuçta etkileşim matrisi için tekil olmayan

A „ m  =  İ 0 g - = l o g +  İ 9 „ , (A.3)

değerini elde ederiz. Burada Om açısının hesabında integrasyon yönünün önemi vardır ve 
hesaplanmasında dikkatli olmak gerekir (Şekil A1).

Şekil A1: Karmaşık etkileşim matrisi hesabında Dm açısının doğru seçimi
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ÖZET
Çalışmada değişken katsayılı dördüncü mertebeden doğrusal diferansiyel denklemle verilen 
çok noktalı b ir problemin çoğaltıcı çekirdek metodu (RKM) ile yaklaşık çözümü incelendi. Göz 
önüne alınan çözümün, çoğalan çekirdek uzayında bileşenleri kolayca hesaplanabilen 
Fourier serisi formunda olduğu varsayıldı. Yaklaşım için kullanılan algoritma verilen koşullara 
doğrudan uygulandığında uzayın çoğaltıcı çekirdeğini hesaplamak zahmetli olabilir. Bu 
nedenle öncelikle ilk koşullara nazaran çekirdeğin kolayca hesaplanabileceği daha uygun 
koşullar dikkate alındı. Algoritmanın sonunda orijinal koşullar kullanıldı. Analiz sayısal olarak 
örneklendirildi. Metodun oldukça etkili olduğu gösterildi.

GİRİŞ
Yerel olmayan çok noktalı sınır değer problemleri uygulamalı matematik, fizik, mühendislik ile 
elastisite teorisi, tabaka teorisi, elastik kararlılık teorisi gibi mekaniğin çeşitli alanlarında 
karşımıza çıkmaktadır [1,2]. Farklı yoğunluklu parçalardan oluşan tellerin, köprülerin 
titreşimlerinin matematiksel modellemesi bizleri böyle problemlere yönlendirir, inşaat ve 
deprem mühendisliklerinde kirişlerin ve köprülerin en uygun şekilde tasarlanması için böyle 
problemlerin çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır [3,4], Dolayısıyla bahsedilen bu alanlardaki 
ihtiyaçlar göz önüne alındığında böyle problemlerin çözümlerine ilişkin yeni yöntemlerin 
araştırılıp geliştirilmesi uygulamalı matematikçiler için oldukça önemli ve aktüel bir konu 
olmaktadır.

Bu çalışmada,

tê Or) + “>» -v AjOrV’C*) + A t  (*)«?(*) + -  fÇxj,Q S .r S 1, (1)

« ı +  «z** İPî> + {P t)  + «4»"1 = ca. (2)
+  ««« ' ( f i t )  +  ctTW  ( p t )  +  a 8« “ ‘ = r  t, (3)

+  a 18« ‘ ( f i i )  +  « ! !« " ( /? j )  +  i p i )  =  Z& (4)

«1  *u(Pa) + C C u tâ if fa )  + a le« “(^s.1+ = Z s . (5)
•..eklinde kurulmuş yerel olmayan dördüncü mertebeden doğrusal problemin çoğaltıcı 
çekirdek metoduna göre yaklaşık çözümü araştırıldı.

1 I )oç. D r., M a tem atik  B ö lü m ü , E -posta: k o ru c@ itu .ed u .tr 

A raştırm a G ö rev lis i, M a tem atik  B ö lüm ü, E -posta: o zen k e@ itu .ed u .tr
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ORUCOĞLU ve ÜZEN

Burada / !» ( * \ A r f * \ A t W , A t W  €  C[0, İ l / O )  e  H^tO, 1 ] ,« ( * )  e  K '|[0 ,1 ] olup
«ıCr -  1,3,3, 16}, e  f i t  - 0 ,1 .2 ,  S ),pk( k -  0,1, 2 ,3 ) sayıları O -  <  fa  <  f a  <  f a  -  1

olacak şekildeki reel sayılardır. t7|[Q , 1] ve IVJ [Q. 1  ]  ise 3. bölümdeki gibi tanımlanan 
çoğalan çekirdek uzaylarıdır.

(1)-(5) PROBLEMİNİN ÇÖZÜM ALGORİTMASI
Çoğaltıcı çekirdek metodunun, diferansiyel denklemlerle verilen problemlerin sayısal 
analizinde çeşitli uygulamaları vardır [5-11]. iki noktalı bazı sınır değer problemleri [8-11 ]’deki 
çalışmalarda göz önüne alınmıştır. Ama bu çalışmalardaki metodu ikiden fazla noktalı 
problemlere doğrudan uygulamak çoğaltıcı çekirdeğin belirlenmesinde hesaplama yönünden 
sıkıntılara neden olabilir. Bunlardan kaçınmak için aşağıdaki algoritmayı kullanmak daha 
yararlıdır [1 2 ]:

ADIM 1: Aşağıdaki

u(Q) = 7 ,,u (l) = f t  , « ‘(0) = 7 a , ( D  *  Ys> (6)

formundaki iki noktalı yardımcı sınır koşulları dikkate alınır. Burada 7 9 ,7 1 , y2 ve y3 3. adımda 
belirlenecek sabitlerdir.

ADIM 2: 1. adımda kurulan koşullara göre

t t ^ ( * ) +  40.Ç*;wf‘ ‘>>)-  A a(x)» f‘ (jr) +  .4 *{*)«? (*) +■ =  f i * X f l <  *  <  1, (7)

u(o) = 7 »,m(1 ) = 7 i ,  «'Ca) = y», w '(l) = 7 i ,  (8 )

şeklindeki iki noktalı sınır değer problemi, RKM yardımıyla çözülür [7]. Koşulların 
homojenleştirilmesi =  « ( * )  -  4>(x\ şeklindeki fonksiyonla sağlanır. Burada #[*•) 
fonksiyonu £<0)  =  7 o,<A(l) =  7 ı , £ ‘ (0)  =  7 a, £ ' ( 1 )  =  ra  koşullarını sağlayan

< K * )  =  ( — ı + * ) a ( ı + s * > r »  +  * < ( 3  -  z * ) * r *  -  ( - 1  +  • * ) ( < - ! + * > r a  ~  * r » ) )  ( 9 )

şeklinde 3. dereceden bir polinomdur. Bundan sonraki amaç

r^ O r)  + A t(x)v“ ‘ (x) + A20r)vft0 r)+  A i(* V (* )+  A«»(*M*) = #(* ,70,7 1 ,72, 7 *),

O S *  S İ ,  (10)

v<0) = 0,ı*i) = 0,v'(0) = 0,v‘( l )  = 0 (11)
problemini sağlayan v<*) bilinmeyen fonksiyonunun belirlenmesidir. Burada

9(*,Yo-YirYz,Ys} -  / ( * )  - ( * >  -  Aa (*)<*“ ( * ) -  A ,(*)<£“ (*) -  /loC*)<$ıOr) (12)
şeklindedir.

[7-9]’daki RKM’ye göre fa k t^n tV î ( * ) ’ler bilinenler olmak üzere (10)-(11) probleminin çözümü 

ve n-yaklaşımı sırasıyla

**») = t ü - t p *  79,7! ,7», 7a>^r0r),

v „C r) =  S t . a E L t / t l i  # C n ,7 o ,7 ı.7 a ,7 » )^ rC r) (13)

şeklindedir. f t f i , ^ 0 * ) 'le r in  belirlenmesi izleyen bölümde detaylı olarak verildi. Sonuç olarak
(7)-(8) probleminin çözümü ve jı-yaklaşımı sırasıyla

u (* )=  * ( * ) + £ £ , ! * = ,£ *  f}(*ı,Y*,rı,Y*,Y<Jv\(x),

un(jt) =  * ( * )  +  E S - jE L ıA f t  ( I 4 )
şeklinde elde edilir.
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ORUCOĞLU ve ÖZEN

ADIM 3: Elde edilen çözüm (1)-(5) probleminin sınır koşullarını sağlayacağına göre

~  ^  (15)

+ «» «n‘ (Pt> + «T Kn‘‘(P l) + «8 M»1" <A> -  »t, (16)

« * « * ( # * ) +  « ı*w nl(0 ı)-t- «2 iM „‘'0?a )+  - * « ,  (17)

+  « ı*w »  " < W  -  *s> (18)

yazılabilir. Elde edilen bu son sistem, bilinmeyenleri Y i'Y ı  Ys fa  ler ° lan dört bilinmeyenli 
doğrusal denklem sistemidir. Kolaylıkla bu bilinmeyenler belirlenebilir.

ADIM 4: Belirlenen bilinmeyenler (14)’deki wnC*)’de yerine konur ve sonunda (1)-(5) 

probleminin n-yaklaşımı elde edilmiş olur.

(10)-(11) PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇOĞALTICI ÇEKİRDEK METODU
Tanım 1 (Çoğaltıcı Çekirdek): E boşkümeden farklı herhangi bir küme olsun. Bir R : B x B - + C  
fonksiyonu, bir H Hilbert uzayı için

(a) Her t c E  için C H.

(b) Her t  €  E  ve her <p £ H  için < R{ \  t )  > =  y<£),

koşullarını sağlıyorsa H Hilbert uzayının çoğaltıcı çekirdeği olarak adlandırılır [7,9],
Tanım 2 (Çoğalan Çekirdek Uzay): Çoğaltıcı çekirdeği olan Hilbert uzayına çoğaltıcı 
çekirdekli Hilbert uzayı veya kısaca çoğalan çekirdek uzayı denir [7,9].

[7,9]’daki RKM’ye göre öncelikle; çoğalan çekirdek uzayı herbir elemanı (1 1 ) sınır

koşullarını sağlayacak şekilde kurulur. t v f [0 , l ]  = u 1 (x ),« “ C»,),« ll‘ ( * ’X « ^ (flr) ,ler
mutlak sürekli reel değerli fonksiyonlar,

£ £ z [4 p l],« (0 ) =  0,k (1 )=  0,u ‘ (0) = 0 ,« '(1 )  =  0 ] şeklinde tanımlanır ve bir Hilbert 
uzaydır. Bu uzaydaki iç çarpım ve norm sırasıyla

< u(y)rı< y ) £?=*tt<ö( û ) r ,'° (0 ) +  S.f=<tu <ö ( l)tr (lj( l )  +

, | f i “  j
< « , » > ^ 5  (19)

biçimindedir. Burada u ,v  £ FK|[Q,1] olup, u<®> =  «  ve */*>  =  v  anlamındadır. [7,9,12]’ye 

göre, IV |[0 , 1 ]  uzayının çoğaltıcı çekirdeği

* < y t o o  (20)
lormundadır. Burada

R tt ( * „y )  =  -  l j ^ C y G S y - 4 ) * 7 +  (19 -  1 2 y)yx*  -I- S jK S y - 1 0 )*e +  5 y (6 y +

+  15y)y**-t- 3 (y 7-  6y *  +  lZ y s + 3024ÖJ3 -  6O40Oy+ 3024a)»3 +
y ' t e y - İ k + y 7)  

vı> f f 1 2 C*,y) =  R nC yje) şeklindedir.

Diğer bir çoğalan çekirdek uzay H 7 j[0 , l]  uzayıdır. Bu uzay da IV |[0 ,1 İ = [u ( * ) |« ( * )  mutlak 

»ürekli reel değerli fonksiyon, n ‘ ( * )  e t 3 [ 0 , l l }  olarak tanımlı olup bir Hilbert uzayıdır [7,13]. 

’deki iç çarpım ve norm sırasıyla

< > Frj=  Je(tt(»)tK») + w‘(*)r'C*y)dx, l|u||„rj = J <  « ,« > ^ 1  (21)
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%
biçiminde tanımlıdır. Burada da fc Î Y j t t f / l ]  olup bu uzayın Bx(y )  çoğaltıcı
çekirdeği de [7,13]’deki gibidir.

(10)’da =  t ^ O » )  I A 9(je)v“ l 0») I A 20r)v“ i i f )  I A%(« V 'O *) I olarak

gösterilmek üzere I :W | [0 ,1 ]  -+ 1] sınırlı doğrusal operatördür [7,9]. V  operatörü I

operatörünün eşlenik operatörü olmak üzere, <pıW‘ -  £ * t( * )  ve VVC*) =  L^ ıp /jt)

şeklindedirler. H 7 |[0 , i] ’deki C ^T(*)Jp ı sistemi yine i v | [ 0 , l] 'd e k i C ® ^ * ) } ^  sisteminden 
Gram-Schmidt ortonormalleştirme yöntemine göre elde edilir:

İP tt >  0 , f  =  1 ,2 , - . ) .  (2 2 )
[7-9]'a göre aşağıdaki teoremler geçerlidir:

Teorem 1: (10)-(11) problemi için [0 , l] 'd e  yoğunsa sistemi î y | [ 0 , l ] ’de

tam sistemdir ve <Ff(*5 =  l y R . i v )  y=rt şeklindedir. Burada Ly operatörü, L operatörünün x e
bağlı fonksiyona değil de y 'ye  bağlı fonksiyona uygulandığını temsil etmektedir.

Teorem 2: [0,1]’de yoğunsa ve (10)-(11) probleminin v (x )  tam çözümü var ve tek ise,

her bir v r ( * ) e  ^ [ 0, 1 ]  için <  wQr),BXİ( * ) > Kr»= olduğundan bu çözüm [^ T C * ) } ^

ortonormal sistemi yardımıyla (13)’deki gibi Fourier serisine açılabilir. Buna göre 
yaklaşımı bu serinin sonlu terimden sonrasının ihmal edilmesiyle (13)’deki gibi elde edilir.

SAYISAL ÖRNEKLER
Yöntemin etkinliğini ve kullanılabilirliğini göstermek için bu bölümde iki sayısal örnek verildi. 
Bu örneklerde tüm hesaplamalar Mathematica 7.0 yazılımıyla yapıldı. Yöntemle elde edilen 
yaklaşık değerler örneklerin tam çözüm değerleriyle sırasıyla Çizelge 1 ve Çizelge 2’de 
karşılaştırıldı ve hem de bu çizelgelerde çeşitli yaklaşımlar için mutlak hata değerleri verildi. 
Ayrıca, örneklerin bazı »**(.*) yaklaşımları için elde edilen mutlak hata fonksiyonlarının

ORUCOĞLU ve ÖZEN________________________________

grafikleri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’deki gibi elde edildi, 

ö rnek 1: Bu örnekte

k ^ C t )  +  +  « **w "  (ar) •+ e*w ‘ 0») +  « t» )

=  Cl +  e * )a tjıh ( ır )  +  (e * +  ea*)cash6 »), D î . ı i  1 . (23)

w (0 ) -  O, (24)

2 « ‘ 0 - 3 « ' “ 0 =  S a » n t ı ( ^ - 4 c 0 * ı ( ; | ) ,  (25)

2 w ( j )  +  u f ( j )  -  4m "  (£ )  +  m 111 Q )  =  - 2  s in h  Q )  +  2 cash (^ ), (26)

w ( l )  =  stntıC l), (27)
şeklinde verilen dördüncü mertebe doğrusal sınır değer probleminin yaklaşık çözümünün 
bulunması göz önüne alındı. Problemin tam çözümü «Cat) =  s lı ı tı f* )  ‘dir. Hesaplamalarda 
x c =  ( i  -  ! ) / ( «  — 1), (< =  ve •« =  1 1 ,2 1 ,3 1  olarak alındı.
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Çizelge 1: Ömek 1 Probleminin Sayısal Sonuçlan

X
u(x) Tam 
Çözümü

«3i (x) Yaklaşık 
Çözümü

«ıı(jt) İçin 
Mutlak Hata

«2i(x) İçin 
Mutlak Hata

«31(x) İçin 
Mutlak Hata

0. 0. -1.19061E-15 4.83346E-17 4.82414E-17 1.19061 E-15
0.1 0.100167 0.100167 8.78663E-7 2.22063E-7 9.88615E-8
0.2 0.201336 0.201336 1.60118E-6 4.04439E-7 1.80042E-7
0.3 0.30452 0.30452 2.25117E-6 5.68303E-7 2.52972E-7
0.4 0.410752 0.410752 2.82633E-6 7.13081E-7 3.17392E-7
0.5 0.521095 0.521095 3.26276E-6 8.22609E-7 3.66103E-7
0.6 0.636654 0.636653 3.46463E-6 8.72663E-7 3.88315E-7
0.7 0.758584 0.758583 3.33179E-6 8.38019E-7 3.72804E-7
0.8 0.888106 0.888106 2.77608E-6 6.96674E-7 3.09799E-7
0.9 1.02652 1.02652 I.71429E-6 4.28354E-7 1.90341E-7

1. 1.1752 1.1752 1.24345E-14 1.37668E-14 9.76996E-15

Mutlak Hata

Şekil 1: Ömek 1 Probleminin Bazı t Y a k l a ş ı m l a n  İçin Mutlak Hata Fonksiyonlanmn Grafikleri 

ö rnek 2: Bu örnekte ise daha basit bir problem olan

u ^ ( * ) = * , . O S * S l ,  (28)

u(0) = 0,u‘'(0) = 0, ıt"(l) = 0, u (l) = 0, (29)
şeklindeki dördüncü mertebe doğrusal sınır değer probleminin yaklaşık çözümü araştırıldı. 
Problemin tam çözümü

<30>
dir. Hesaplamalarda xc = ( t -  l)/(n -  1), (t = 1 , 2 , ve n  = 51,61,101 olarak alındı.
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Çizelge 2: Örnek 2 Probleminin Sayısal Sonuçlan

X
u(x) Tam 
Çözümü

»loı (*) Yaklaşık 
Cöziimti

«sı (a') İçin 
Mutlak Hata

»6i (a) İÇİn 
M utlak Hata

«101 (a:) İçin 
M utlak Hata

0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0.
0.1 0.00191675 0.00191675 4.75764E-10 3.30406E-10 1.18954E-10
0.2 0.00366933 0.00366933 8.98395E-10 6.23913E-10 2.24622E-10
0.3 0.00510358 0.00510358 1.22314E-9 8.49439E-10 3.05816E-10
0.4 0.00608533 0.00608533 1.41894E-9 9.85418E-10 3.54771 E-10
0.5 0.00651042 0.00651042 1.47068E-9 1.02134E-9 3.67703E-10
0.6 0.00631467 0.00631467 1.37891E-9 9.57609E-10 3.44757E-10
0.7 0.00548392 0.00548392 1.1579E-9 8.04129E-10 2.89501E-10
0.8 0.004064 0.004064 8.32534E-10 5.78168E-10 2.0815E-10
0.9 0.00217075 0.00217075 4.34697E-10 3.01883E-10 I.08683E-10

1 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0.

Mutlak Hata

1.4xl0~9
\ -- n=51

1.2xl0"9
l.xl o-9

(X. 
1 

. 
. -- n=61

8.x 10~10

/\
6.x İO'10 t /  X  '

• /  \ \ n=101
4.x 10‘10 / .............. \ \
2.x 10~10 V .*** ***. \

r* , ı ı ı ı
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Şekil 2: Örnek 2 Probleminin Bazı U„(tr) Yaklaşımları İçin Mutlak Hata Fonksiyonlarının Grafikleri 

SONUÇ
Örneklerin çizelgelerdeki mutlak hata değerlerinden de görüldüğü üzere, (1)-(5) ile verilen 
çok noktalı dördüncü mertebeden doğrusal sınır değer problemlerinde O < *  <  1  için n 
büyürken un (x )  yaklaşımı ı t(x )  tam çözümüne yaklaşmaktadır. Çünkü mutlak hatalar 
O <  x  <  1 için n büyüdükçe azalmaktadır. Kullanılan metot bu yapıdaki problemleri yaklaşık 
çözmede oldukça hassas değerler verebilmektedir. Örnekler anlaşılabilirlik açısından oldukçn 
basit seçildi ama özellikle ele alınan formdaki değişken katsayılı problemleri yaklaşık 
çözmede metot etkilidir. Bu nedenle, özellikle tek çözümü olduğu bilinen ama analitik 
metotlarla bulunamayan bu yapıdaki problemlerin yaklaşık çözümünde bu metodun rahatlıklıı 
kullanılabileceği açıktır.

TEŞEKKÜR
Metodun kavranılmasındaki destek ve yardımlarından dolayı Fazhan Geng ve X. Y. Li’ye 
teşekküllerimizi sunariz.
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ELASTİK ZEM İNLE ETKİLEŞEN VE TEMELİ GÖMÜLÜ OLMAYAN TSD  
SİSTEM LERDE DAYANIM AZALTMA FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ

Oğuz Can Öğüt" ve A. Necmettin Gündüzt 
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

ÖZET
Bu çalışmada temeli gömülü olmayan İdeal elasto-plastik TSD dinamik sistemlerin dayanım  
azaltma faktörlerini mesnettik eden elastik-yarı sonsuz zeminle etkileşiminin nasıl değiştirdiği 
incelenmiştir. Söz konusu dayanım azaltma faktörlerinin geometrik oran (h/r), zeminin Poisson 
oranı (u), temel kütlesinin yapı kütlesine oranı (m/m) ve zemin kütle yoğunluğu (p) parametreleri iln 
değişimi araştırılmıştır. Zemin elastik yarı-sonsuz ortam olarak kabul edilip, zemin modeli olarak 
VVolf (1994) tarafından sunulan 3 serbestlik dereceli toplu parametre modeli kullanılmıştır. Deprem 
kaydı olarak Michoacan (1985) Depremi SCT1 istasyonu doğu-batı kaydı kullanılmıştır. Sonuç 
olarak; geometrik oran (h/r) ve Poisson oranının dayanım azaltma faktörüne etkisinin yüksek zemiıı 
kütle yoğunluğu değeri için (p=1.8 t/m3) az, fakat daha düşük zemin kütle yoğunluğu (p=1.0 t/m3) 
değerleri için önemli olduğu gözlemlenmiştir. Temeli rijit zemine oturan sistemin dayanım azaltma 
faktörleriyle olan faklılığın ise artan geometrik oran ve azalan zemin kütle yoğunluğu ile arttığı 
belirlenmiştir.

GİRİŞ

Günümüzde yapıların çok şiddetli depremler etkisinde elastik şekil değiştirmelerin ötesinde 
davranış göstermesine izin veren yapı tasarımı felsefesi oldukça ilgi görmektedir; bahsedilen 
yöntem sayesinde yapılar, elastik tasarıma göre oldukça küçük dayanımlara sahip olarak 
boyutlandırılabilmektedirler Dayanım azaltma faktörü ise, belirli bir dış yük altında, bahsedilen 
elastik dayanımın ne oranda azaltılabileceğini belirten boyutsuz bir sayıdır; dış yükün elastik 
talebinin, yapıda sağlanan akma dayanımına oranı olarak belirtilen dayanım azaltma faktörünün 
açılımı; Rk, fe ve fy sırasıyla dayanım azaltma faktörü, elastik dayanım talebi ve sistemin akma 
dayanımı olmak üzere (1) de verilmiştir. Şekil 1 de ise elastik olan ve olmayan iki sistemin yük- 
yerdeğiştirme eğrileri görülmektedir.

A raştırm a G örev lisi, İn şaa t M üh. B ö l., E -posta : ogııt@ itu .edu .tr 
1 D oç Dr., İnşaat M üh. B ö l., E -posta: gu n d u zan @ itu .ed u .tr
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Ogüt ve Gündüz

Şekil 1: Doğrusal sistemin sahip olması gereken en küçük dayanım(fO), sistemin akma 
dayanımı(fy), doğrusal sistemin belirli bir dış yük altında yapacağı en büyük yer değiştirme(uO), 

doğrusal olmayan sistemin akma yer değiştirmesi(uy) ve belirli bir dış yük altında yapabileceği en 
büyük yer değiştirmenin (um) gösterimi [1 ]

I »uyanım azaltma faktörü üzerine yapılan bir çok çalışmada genellikle yapı-zemin etkileşiminin 
"İkisi ihmal edilmiştir. Yapı-zemin etkileşiminin dayanım azaltma faktörleri üzerindeki etkisinin TSD 
yapı sistemleri üzerinde araştırıldığı, öncü olan iki farklı çalışma Javier Aviles ve Luis E. Perez- 
Hocha (2005) ile Mohammad Ali Ghannad ve Hossein Jahankhah (2006) tarafından sunulmuştur 
|3, 4], Bahsedilen iki farklı çalışmada da kayma dalgası (Vs) ve geometrik oran (h/r) 
parametrelerinin etkisi incelenmiş olup; Poisson oranı (u), temel kütlesinin yapı kütlesine oranı 
(ıttı/m) ve zemin kütle yoğunluğu (p) değişiminin etkileşim probleminde önemsiz olduğu kabul 
ndllmiştir. Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen ve etkisiz olduğu varsayılan bu parametrelerin bazı 
durumlarda dayanım azaltma faktörüne önemli etkilerinin olabileceği gösterilmektedir.

YAPI VE ZEMİN İÇİN OLUŞTURULAN MODEL

l lastik yarı-sonsuz ortam olarak kabul edilen zemin için, zaman tanım alanında çözüm 
yapılacağından ve dış yükün frekansından bağımsız bir zemin modeline ihtiyaç duyulduğundan; 
VVolf (1994) tarafından önerilen, koni modelleri ile ileri çözüm yöntemleriyle elde edilmiş sonuçların 
l alibrasyonu yardımıyla oluşturulmuş olan ve maymun kuyruğu modeli olarak da anılan, toplu 
parametre modeli kullanılmıştır [5]. Bahsedilen ayrık zemin modeli ile TSD yapı sisteminin 
birleştirilmesi ile oluşan ve Şekil 2 de görülen sistem 4 serbestlik dereceli olduğundan çözüm için 4 
adet hareket denklemi gereklidir, m, c, k, h, u(t), mf, lf, u0(t), <t>0(t), <T>ı(t), ug(t) sırasıyla TSD yapının 
kütlesi, sönümü, rijitliği, temel kotuna göre yüksekliği ve temele göre rölatif hareketi; temelin kütlesi, 
kütle atalet momenti, temelin zemine göre rölatif yatay yer değiştirmesi ve dönmesi; deprem yer 
hareketi ve fiktif kütlenin dönmesi olmak üzere TSD yapının kütlesinin dinamik denge denklemi (2), 
tüm sistemin yatay hareketinin dinamik dengesi (3), tüm sistemin dönme hareketinin dinamik 
ılnngesi (4) ve fiktif kütlenin dinamik dengesi ise (5) de verilmiştir. Bu denklemler matris formunda 
(0) de verilmiştir [1 ].

w| i i „(t) + h</>0 (I)  +  « (/)] +  cü(t) + ku(t) =  -m ü  (t) (2 )

w|ii0( t)  + h</>0(t) + ü(t ) \  + mf ü0(t) +  c>0(/) + kuu0(t) =  - ( m + mf )ü (t) (3)

m ,h' ~ f  I
'"M «o ( 0  +  M  ( 0  +  « ( 0 1  + 1 A  ( 0  +  M A  (t) + ü0 (t)

mh + - ^ - L 
2

'  2

m,h,
ü M )

(4)
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M Â ( t )  + c M ( t ) - 0 o(t)) =  O (5)
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m

m 

m + m,

mh

mh

m .h r
mh mh + —: --

O
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O O

O O 
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O

O

O

O

o
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o

i*(t)

« 0( 0

Â ( 0

M o .

u (0  

«o (O

M O

mh2 + 1 , M,

m

«o (O

A ( 0

^ ( 0

m 

m + m

mh + -

f
m ,h f

(6)

« , ( 0

ANALİZ YÖNTEMİ

Deprem etkisi altında çözüm için Newmark Beta-Ortalama ivme yöntemi kullanılmıştır. Doğrusal 
olmayan bölgeye geçişte elasto-plastik sistemler için Datta (2009) tarafından önerilen yöntem
uygulanarak, hız değişim bölgesinde hesap zaman aralığını azaltma yoluna gidilmiştir [2], Dayın....
azaltma faktörleri ise, süneklik talebinin süneklik kapasitesine, uygun iterasyon adımlarıyla yapı 
zemin etkileşiminin dikkate alındığı ve ihmal edildiği (Vs=°°) durumlar için, %0.01'lik hata payı ih> 
eşitlenmesi ile elde edilmişlerdir. Burada bahsedilen süneklik talebi, elasto-plastik TSD yapı 
sisteminin belirli bir dış etki altında yaptığı en büyük yerdeğiştirmenin; süneklik kapasitesi ise I ! ■!1 
yapı sisteminin göçmeden yapabileceği en büyük yerdeğiştirmenin, sistemin akma 
yerdeğiştirmesine oranı şeklindedir.

Şekil 2: Gömülü olmayan temel durumunda maymun kuyruğu modeli-TSD yapı sistemi [3] 

YAPILAN ANALİZLER
Geometrik oran değişiminin dayanım azaltma faktörüne etkisi
Michoacan depremi SCT1 kaydı doğu-batı bileşeni seçilerek; zemin kayma dalgası hızı (Vs) 50 
m/s; geometrik oran (h/r) 2 ve 5; Poisson oranı (u) 0.25 ve 0.45; süneklik kapasitesi 2, 4 ve 8 ; 
temel kütlesinin yapı kütlesine oranı (mf/m) 0.10 ve 0.25 seçilerek MATLAB ortamında oluşturul.m.
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...gramlar yardımı ile çeşitli analizler gerçekleştirilerek zeminle etkileşen ve doğal periyodu 0.1-5 
ııılye aralığında olan ideal elasto-plastik TSD dinamik sistem olarak modellenen yapı 

udi imlerinin dayanım azaltma faktörleri hesaplanmıştır. Zeminin içsel sürtünmesi ve ikinci mertebe 
tilkiler ihmal edilmiştir.

lıı ı ıhırak; Mohammad Ali Ghannad ve Hossein Jahankhah (2006) tarafından yapılan çalışmada 
mivıınulan sabit zemin kayma dalgası hızı (Vs) için geometrik oranın (h/r) dayanım azaltma 
ı ıklörüne etkisinin ihmal edilebilir olduğu yönündeki savın sorgulanması amaçlanmıştır [3]. Bu 
mııtçla; %5 yapısal sönüm oranı için, 0.45 Poisson oranı değerinde, zeminin kütle yoğunluğu 1.8 
ı m ' alınarak (p=1 .8 t/m 3), TSD sistemin yüksekliği (h) 10 ve 25 metre ve temel yarıçapı değeri (r) 5 

mitin seçilerek (h/r=2 ve 5), temelin kütlesi TSD yapının kütlesinin 0.25’i olarak alınarak 
.i,'m-0.25), temel kalınlığı ihmal edilerek, zemin kayma dalgası hızı 50 m/s alınarak (Vs=50 m/s), 
ııklI 2  de görülen kalibre edilmiş maymun kuyruğu modeli kullanılarak ve yapı sisteminin süneklik 
ip,ısitesi değeri 4 seçilerek (p=4) yapılan analizin sonucu Şekil 3 de görülmektedir. Elde edilen 

ı lyınım  azaltma faktörleri ayrıca temeli rijit zemine oturan sistemler için elde edilen azaltma 
ı.ıklörleri ile karşılaştırm ıştır.

ı İQ()t ve Gündüz_____________________________________________________

Zem inle Etkileşe n  S istem in  Sabit Süneklik  Kapasitelerine K a rş ılık  Gelen D a ya n ım  A zaltm a Faktörleri

Şekil 3: Michoacan (1985) Depremi kaydı kullanılarak elde edilmiş, gömülü olmayan temel 
durumunda, faklı geometrik oranlı ve rijit zemine oturan sistemlerin dayanım azaltma faktörleri 

(u=0.45, p=1 .8 t/m3, Vs=50 m/s, h/r=2 ve 5, p=4)

.ıkıl 3 de geometrik oranın dayanım azaltma faktörüne etkisinin önemli olmadığı ve küçük 
ımıınetrik orana (h/r=2) sahip sistemin, temeli rijit zemine oturan sistem (Vs=sonsuz) ile oldukça 
, ıkın dayanım azaltma faktörleri olduğu görülmektedir. Şekil 3 de sonucu görülen analiz, diğer 

ıı.ıınetreler değiştirilmeden, p=1.0 t/m3 için tekrarlandığında elde edilen sonuçlar Şekil 4 de grafik 
..Inınk verilmiştir.

Zeminle Etkileşen Sistem in Sabit Süneklik Kapasitelerine Karşılık Gelen Dayanım Azaltm a Faktörleri

F’eriyotCsn)

Şekil 4: Michoacan (1985) Depremi kaydı kullanılarak elde edilmiş, gömülü olmayan temel 
durumunda, faklı geometrik oranlı ve rijit zemine oturan sistemlerin dayanım azaltma faktörleri 

(u=0.45, p=1.0t/m3, Vs=50m/s, h/r=2 ve 5, p=4)
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Şekil 4 de görüldüğü gibi, geometrik oranın küçük zemin kütle yoğunluğu değeri için dayanım 
azaltma faktörüne etkisi ihmal edilebilir düzeyde değildir, bu durum bize geometrik oranın dayanım 
azaltma faktörüne bazı durumlarda önemli etkilerinin olabileceğini ve Mohammad Ali Ghannad ve 
Hossein Jahankhah (2007) tarafından sunulan hipotezin uygun olmadığını göstermektedir.

Poisson oranı değişiminin dayanım azaltma faktörüne etkisi

Poisson oranının dayanım azaltma faktörüne etkisini görebilmek amacıyla; %5 kritik sönüm oranı 
için, 0.25 ve 0.45 Poisson oranı değerinde, zeminin kütle yoğunluğu 1.8 t/m 3 alınarak (p=1 .8 t/m3), 
TSD sistemin yüksekliği (h) 25 metre ve temel yarıçapı değeri (r) 5 metre seçilerek (h/r=5), temelin 
kütlesi TSD yapının kütlesinin 0.25’i olarak alınarak (mf/m=0.25), temel kalınlığı ihmal edilerek, 
zemin kayma dalgası hızı 50 m/s alınarak (Vs=50 m/s), Şekil 2 de görülen kalibre edilmiş maymun 
kuyruğu modeli kullanılarak ve yapı sisteminin süneklik kapasitesi değeri 4 seçilerek (p=4) yapılan 
analizin sonucu Şekil 5 de görülmektedir. Elde edilen dayanım azaltma faktörleri ayrıca temeli rijit 
zemine oturan sistem için elde edilen sonuçlar ile karşılaştırm ıştır.

Zem inle Etkileşe n  S istem in  Sabit S ü n e k lik  Kapasitelerine K a rş ılık  Gelen  D a ya n ım  A zaltm a Faktörleri

Öğüt ve Gündüz__________________________________ _________________

Periyot (sn)

Şekil 5: Michoacan (1985) Depremi kaydı kullanılarak elde edilmiş, gömülü olmayan temel 
durumunda, faklı Poisson oranları ve rijit zemine oturan sistem için dayanım azaltma faktörleri 

(u=0.25 ve 0.45, p=1.8t/m3, Vs=50m/s, h/r=5, p=4)

Şekil 5 de Poisson oranının dayanım azaltma faktörüne etkisinin ihmal edilebilir düzeyde olduğu 
görülmektedir. Şekil 5 de sonucu görülen analiz, diğer parametreler değiştirilmeden, p=1.0 t/m3 içlıı 
tekrarlanırsa Şekil 6 daki grafik elde edilir.

Zem inle Etkileşe n  S istem in  Sabit Sü n ek lik  Kapasitelerine K a rş ılık  Gelen D a ya n ım  A zaltm a Faktörleri

Periyot (sn)

Şekil 6 : Michoacan (1985) Depremi kaydı kullanılarak elde edilmiş, gömülü olmayan temel 
durumunda, faklı Poisson oranları ve rijit zemine oturan sistem için dayanım azaltma faktörle»ı 

(u=0.25 ve 0.45, p=1.0t/m3, Vs=50m/s, h/r=5, p=4)



Öğüt ve Gündüz

Şekil 6 da görüldüğü gibi, zemin Poisson oranının düşük zemin kütle yoğunluğu (p=1 .Ot/m3) değeri 
İçin dayanım azaltma faktörüne etkisi, uygulamada sıkça karşılaşılan periyot değerlerinde oldukça 
önemlidir, bu durum bize Poisson oranının dayanım azaltma faktörüne etkisinin bazı durumlarda 
ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca Şekil 5 ve 6 incelendiğinde, 
İnmeli rijit zemine oturan sistemin dayanım azalma faktörleriyle olan farklılığın azalan zemin kütle 
yoğunluğu değeri ile arttığı görülmektedir.

Temel kütlesi değişiminin dayanım azaltma faktörüne etkisi
Son olarak, temel kütlesinin yapı kütlesine oranının (mf/m) dayanım azaltma faktörüne etkisini 
belirleyebilmek için; %5 sönüm oranı için, 0.25 Poisson oranı değerinde, zeminin kütle yoğunluğu 
I 8 t/m 3 alınarak (p=1 .8 t/m3), TSD sistemin yüksekliği (h) 25 metre ve temel yarıçapı değeri (r) 5 
metre seçilerek (h/r=5), temelin kütlesi TSD yapının kütlesinin 0.10 ve 0.25’i olarak alınarak 
(m(/m=0.10 ve 0.25), temel kalınlığı ihmal edilerek, zemin kayma dalgası hızı 50 m/s alınarak 
(Vs=50 m/s), Şekil 2 de görülen kalibre edilmiş maymun kuyruğu modeli kullanılarak ve yapı 
tıisteminin süneklik kapasitesi değeri 4 seçilerek (p=4) yapılan analizin sonucu Şekil 7 de 
verilmektedir.

Ze m in le  E tk ile şe n  S iste m in  S a b it S ü n e k lik  K a p a site le rin e  K a r ş ılık  G e le n  D a y a n ım  A z a ltm a  Faktörleri

P eriyo t (sn)

Şekil 7: Michoacan (1985) Depremi kaydı kullanılarak elde edilmiş, gömülü olmayan temel 
durumunda, faklı temel kütleleri için dayanım azaltma faktörleri (u=0.25, p=1.8t/m3, Vs=50m/s,

h/r=5, p=4)

Şokil 7 de görüldüğü gibi, temel kütlesinin dayanım azaltma faktörüne etkisinin ihmal edilebilir 
düzeyde olduğu söylenebilir, bu nedenle Mohammad Ali Ghannad ve Hossein Jahankhah (2006) 
inınfından önerildiği şekliyle mf/m oranının sabit bir sayı alınarak hesapların yapılması uygun 
yürünmektedir.

HONUÇLAR

ı ıpılan çalışmada temeli gömülü olmayan ideal elasto-plastik TSD dinamik sistemlerin dayanım 
ı/nltma faktörlerinin, mesnetlik eden elastik-yarı sonsuz ortam olarak modellenen zeminle 

■ ıkileşiminin nasıl değiştirdiği incelenmiştir. Söz konusu dayanım azaltma faktörlerinin, geometrik 
cırım (h/r), zeminin Poisson oranı (u), temel kütlesinin yapı kütlesine oranı (mf/m) ve zemin kütle 
vnğunluğu (p) parametreleri ile değişimi araştırılmıştır. Sonuç olarak; geometrik oran (h/r) ve 
l'olsson oranının dayanım azaltma faktörüne etkisinin yüksek zemin kütle yoğunluğu değeri için 
(|i 1 .8  t/m3) az, fakat daha düşük zemin kütle yoğunluğu (p= 1 .0 t/m3) değerleri için önemli olduğu 
lü/lemlenmiştir. Temeli rijit zemine oturan sistemin dayanım azaltma faktörleriyle olan faklılığın ise 
çıdan geometrik oran ve azalan zemin kütle yoğunluğu ile arttığı belirlenmiştir. Temel kütlesi 
ıMilimetresinin ise problemde önemsiz olduğu görülmüştür.
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ÖZET
Ihı çalışmanın amacı sekiz tabakalı cam fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit prepregler 
üzerinde çevre şartlarının etkisini araştırmaktır. Bu çalışma, standartlara uygun hazırlanan 
numunelerin mekanik özellikleri üzerinde çevre şartlarının etkisini belirlemek için yapılan 3 aşamalı 
deneysel çalışmayı içermektedir. İlk aşamada kuru şartlardaki numunelerin mekanik özellikleri 
belirlenmiştir. İkinci aşamada deniz suyu içerisine 3 ay süre, üçüncü aşamada ise deniz suyu 
İçerisine 6 ay süre ile numuneler bırakılmıştır. Her aşamanın sonunda numunelerin mekanik 
özellikleri standart testlere göre belirlenmiş ve kuru şartlarda elde edilen sonuçlar ile 
hırşılaştırılmıştır.
Ihı çalışmada; numunelerin deniz suyu içerisinde kalma süreleri arttıkça, mekanik özelliklerinin 
düştüğü tespit edilmiştir. Aynı zamanda deniz suyunun E h X t, Xc, S12 ve G değerleri üzerinde 
düşürücü/bozulma etkisine sahip olduğu görülmüştür.

Kompozit malzemeler uzun yıllardan beri birçok alanda kullanılmakla birlikte, deniz araçlarının 
yapımında da yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu alanda ilk olarak askeri devriye botlarının 
yapımı için kullanılmaya başlanmış ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Deniz araçları 
uygulamalarında kullanılan kompozitler nisbeten iyi mekanik özellikleri ve fiyatlarından dolayı 
kanolarda, balık ağlarında, petrol gemilerinde, gemi direklerinde, vb. birçok ekipmanlarda 
kullanılmaktadırlar. Deniz araçlarında kullanılan kompozit malzemelerden, uzun süre su içerisinde 
bulunduklarından dolayı daha iyi mukavemet ve mekanik özellikler beklenmektedir. Kompozit 
malzemelerin deniz suyu ile temasları halinde meydana gelen hasarın biçimi, bozulma nedenleri ve 
ıluniz suyu içerisindeki dayanımları önemlidir.
öze llik le  deniz araçlarında kullanılan kompozit malzemelerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 
'lnniz suyunun kompozit malzeme üzerindeki etkileri birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir, 
ı .ollert ve Turley tarafından, matriks reçine ile kaplanmış dört tabakalı cam fiber takviyeli polimer 
(( iRP) malzemeler, laboratuar şartlarında hazırlanan deniz suyu içerisine yaşlandırılmaya 
bırakılmıştır. GRP için kaybedilen mekanik özellikler belirlenmiştir [1], Kootsookos ve Mouritz, cam 
vn karbon polimer kompozitlerin deniz suyuna dayanıklılıklarını araştırmışlardır. Deniz yapılarında 
kullanılan karbon/vinylester, cam/vinylester, karbon/polyester, cam/polyester kompozitlerin 
dayanımları üzerinde deniz suyunun etkisi deneysel olarak araştırılmış. İki yılı aşkın bir süre 
M irisinde 30°C‘ deki deniz suyuna konulan bu kompozitlerde önemli ölçüde nem emiliminin 
gerçekleştiği, reçine matriks ve fiber matriks bölgelerinin bozulduğu tespit edilmiştir [2]. Gu 
tarafından doymamış cam fiber polyester kompozitlerin deniz suyu içerisindeki davranışları 
İncelenmiştir. Cam fiber takviyeli doymamış polyester tabakalar VARI tekniği ile üretilmiş, daha 
unra deniz suyuna bırakılmıştır. Bu malzemelerin deniz suyu içerisindeki ağırlık değişimleri, 

kuvvet gerilimleri ve davranışları ölçülerek analiz edilmiştir [3]. Maurin ve arkadaşları; düşük stren 
, .ıyan reçinelerin deniz suyunda yaşlanmaları ve bunların mekanik davranışları üzerinde deneysel 
, ılışma yapmışlardır.
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t
Bu çalışmada 20°C, 40°C, 60°C sıcaklıklarda 9 ay İçin doğal deniz suyu içinde yaşlanma sürulmi 
irdelenmiş ve sunulmuştur. Düşük stren içeren reçinelerin standart reçinelerden daha yavaş gedilin 
kaybına sahip oldukları ancak 9 ay sonra benzer kayıpların daha fazla olduğu tespit edilmiştir | i| 
Doğanay, cam lifi takviyeli polyester kompozitlerde farklı lif oranlarının ve deniz suyunun yorulun* 
davranışı üzerinde etkisini incelemiştir. Çalışmada, takviye oranına bağlı olarak uzamada anlıııııiı 
bir değişim meydana gelmediği ancak deniz suyunda bekletme süresi arttıkça uzama değerinin 
düştüğü tespit edilmiştir [5], Gu ve Hongxia, cam /polyester kompozitlerin mekanik özelllkloıi 
üzerinde su emiliminin etkisini incelemişlerdir. Doymamış polyester ve cam fiber kullanılarak VAHİ 
tekniği ile tabakalar oluşturulmuş. Kompozitler çeşitli periyotlar için yaklaşık 30°C sıcaklıkta suyu 
konulup çıkarıldıktan sonra, deneylerde uygulanan çekme gerilmesinin önemli ölçüde azaldığı 
tespit edilmiş [6 ], Gu ve Hongxia; su emiliminden sonra cam/polyester kompozitlerin tabak,ılnı 
halindeki dizilim davranışlarını incelenmişlerdir. İki katlı tabakalar doymamış polyester matriks um 
takviye olarak cam fiber kullanılarak geliştirilmiştir. Numuneler 7, 14, 21 günü içeren çoşlılı 
periyotlar için su içerisine konulmuştur. Çevresel sıcaklık 29°C olarak korunmuştur. Numunnloı 
sudan çıkarıldıktan sonra tabakalardaki özellikler incelenmiştir. Cam/polyester kompozitin suyu 
konulduğunda malzemenin kütle ağırlığının arttığını ancak su emilim zamanının uzaması ile mı 
içinde çözülen ve ayrılan bazı elementlerden dolayı, kütle ağırlığının azaldığını tespit etmişloııllı
[7], Gu, deniz suyu uygulamasına konulan cam/polyester kompozitlerin dinamik mekanik 
analizlerini incelemiştir. Dört tabakalı olarak üretilen bu numuneler çeşitli periyotlar için deniz suyu 
uygulamasına konulmuştur. Çalışmada, deniz suyuna konulan numunelerin deniz suyunda kalıtın 
sürelerinin artması ile hem matriks hem de ara yüzeylerin bozulduğu tespit etmiştir [8], Aldajalı vn 
arkadaşları, musluk suyu ve deniz suyunun cam fiber takviyeli polimer matriks kompo/ll 
tabakaların dayanımları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 2 0 0 0  saat için deniz ve musluk suyunu 
maruz kalan simetrik dizilimli tabakalarda eğilme rijitliğinin sırasıyla toplamda %60, %55 düştüğü 
tespit edilmiştir. Aynı uygulama antisimetrik dizilimli tabakalarda eğilme rijitliğinin sırasıyla %2H vn 
%29.4 oranında düştüğü tespit edilmiştir [9]. Tsenoglou ve arkadaşları, fiber takviyeli poliıımı 
kompozitlerde su emiliminden dolayı ara yüzeylerin gevşemelerini inceleyerek, değerlendirmişimi Ilı 
[1 0 ]. Mouritz ve arkadaşları, denizaltı ve deniz araçlarında kullanılan kompozit malzemelerle ilgili 
araştırmalar yapmışlardır. Geleneksel gemi yapım malzemelerinin yerine kullanılan, büyük yararlın 
sağlayabilen kompozitler üzerinde çalışmalar yapmışlardır [1 1 ],

Bu çalışmada, çevresel şartlarda (kuru ve deniz suyu şartlarında) cam fiber takviyeli dokumu 
epoksi kompozit prepreglerin mekanik özelliklerinde meydana gelen değişimler araştırılmıştır.

2. KOMPOZİT PLAKANIN HAZIRLANIŞI VE MALZEME ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ
8 tabakalı cam fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit prepreg tabakalar 2,5 bar basınçta 150 "( 
'de izoreel Kompozit izole Malzemeler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ‘de 3 saat süresince presin 
bekletilmiştir. Presleme işleminden sonra 1.6 mm kalınlığında plaka elde edilmiştir. 8 tabakalı cıım 
fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit prepreg plakanın, her tabakasının kalınlığı 0 .2  mm olup, 
cam elyaf ağırlığı 210 g/m2 ‘dir. Prepregin toplam ağırlığı ise 370 g/m2, reçine oranı (Vf): 0.57 ‘dir

U K V fc lN , U U K .

Şekil 1. 8 tabakalı cam fiber takviyeli dokuma epoksi prepreg kompozit plakanın hazırlanışı.

Deneyler üç aşamada yapılmıştır. Bu aşamalar; malzemenin kuru şartlarda ve 3 ile 6 ay süre denl/ 
suyu içerisinde bekletildikten sonra mekanik özelliklerinin tespit edilmesidir. Mekanik özelliklerinin 
tespit edilmesi için yapılan testler, ASTM (American Society for Testing and Materials) tarafından 
belirlenen testlerdir. Yapılan bu testler ile elde edilen gerilme karakteristikleri;
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■ı Çekme gerilmesi 
Basma gerilmesi 

’ İ|, Kayma gerilmesi

Vupılan testler ile elde edilen modül karakterleri;

I ı, E2= Elastisite modülü
v, Poisson oranı
O ı/ Kayma modülü şeklindedir.

itıı çalışma için hazırlanan kompozit plaka dokuma şeklinde olduğu için Elastisite modülleri 1 ve 2 
doğrultularında biribirine eşit olmaktadır. Deneyler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Mnkanik Laboratuarında, 20°C oda sıcaklığında yapılmıştır. Deneyler hızı 1 mm/dakika olan, 
limbon model 1114 çekme test cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Deniz suyu ihtiyacı Balçova/Çınaraltı 
ymleşkesinden sağlanmıştır. Deneysel çalışma için numuneler, Tablo 1 ‘de verilen ASTM 
•l.ındartlarına göre hazırlanmıştır [12, 13].

Çekme Mukavemetinin belirlenmesi için hazırlanan numune geometrisi Şekil 2 ’de görülmekte 
ıılııp, ASTM 3039-76 test metoduna göre hazırlanmıştır. Her numuneden beşer tane yaptırılmıştır. 
Çekme işlemi hasar oluşuncaya kadar devam etmiş, hasarı oluşturan P çekme kuvvetleri 
Hıydedilmiş ve Xt çekme mukavemeti aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır.
A txb
r  Pl + P2 +...Pn

V — orl
' ' ~ A
Murada, t = numune kalınlığı ve b = numune eni ’dir.

229

Şekil 2. Çekme mukavemetinin bulunması için hazırlanan test numunesinin geometrisi.

Numunenin elastisite (Eı) modülünün bulunması için ASTM 3039-76 standardı geometrisine göre 
lın/ırlanan numunelere, strain-gaugelerin bağlantısı yapılıp, özel başlıklara konularak, çekme 
i"'.tine tabi tutulmuşlardır (Şekil 3). İndikatörden okunan gerinim değerleri ile bilgisayar ekranından 
"kunan kuvvet değerleri not edilerek, elastisite modülü hesaplanması için kullanılmıştır. Elastisite 
modülü ve poisson oranı hesaplaması için kullanılan eşitlik aşağıdaki bağıntı ile verilmektedir.

P c  _  er, 
r>, => E t -

A £•,

1 12
I

Murada;
A Kesit alanı(mm2) ve P = Uygulanan Yük (N)

llıısma mukavemetinin belirlenmesi için hazırlanan numune geometrisi Şekil 4 ’de görülmekte olup, 
ASTM 3410-75 test metoduna göre hazırlanmıştır. Bu amaçla burkulmanın önüne geçmek ve 
lııısma mukavemetini ölçmek için 5 adet hazırlanan numuneler özel deney ekipmanlarına 
yerleştirilmiş ve deneyler gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarının ortalaması aşağıdaki eşitlikle 
hesaplanmıştır.
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A = txb

Şekil 3. Numunenin elastisite modülü ve poisson oranının hesaplanması için hazırlanan teni
düzeneği.

Şekil 4. Basma mukavemetinin bulunması için hazırlanan test numunesinin geometrisi.

Kayma modülü ve mukavemetinin belirlenmesi için hazırlanan numune geometrisi Şekil 5’ do | l i| 
görülmekte olup, numuneler ASTM D 7078 test metoduna göre hazırlanmıştır. Bu test yöntemimi» 
hazırlanan numuneler Şekil 6 ’ da görülen [15] arcan test aparatlarına yerleştirilip, çekme testin» 
tabi tutulmuştur. Kayma Modülü hesaplamasında yine Şekil 5 ‘teki geometriye göre hazırlım.», 
numunelere Strain-gaugeler 45° açı ile özel yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. 10 kanallı olan ve ııyı» 
anda 1 0  tane strain gauge üzerinden ölçüm alınabilen strain indikatöre bağlanan kablolar il<• im
strain-gaugelerin bağlantısı yapılarak, test aparatına yerleştirilmiş ve daha sonra bu aparat İnsi....
1114 çekme cihazına bağlanılarak, adım adım yüklemeye tabi tutulmuştur. Farklı on nokta için timi 
uygulaması sırasında spesifik aralıklarla test makinası durdurulup indikatörden okunan geıımı» 
değerleri ile bilgisayar ekranından okunan kuvvet değerleri not edilmiş ve kayma modlılıı 
hesaplaması için kullanılmıştır. Kayma modülü aşağıdaki bağıntı ile verilmektedir.

(Pt + P2 +../>„)
ort

= = Gn-YnA

Yn = 2.E

Burada;

P =Uygulanan yük, N 
A = Numune kesit alanı, mm2
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Gı.-Kayma modülü, GPa 
Kayma gerilmesi

T a b lo  1. ASTM Standartlarına göre numune boyutları [12, 131
ı ı / .e llik le r in  
b e lir len m esi

S e m b o l A S T M  T es t M eto d u N u m u n e  G e o m etr is i

Iksenel veya boyuna 
modül

E, (MPa)

I ksenel poisson oranı
Boyuna çekme 

gerilmesi

V12(-)
X, (MPa)

ASTM 3039-76

Enine modül E 2 (MPa)

I nine poisson oranı v i2(-)

I nine çekme gerilmesi Yt (MPa) ASTM 3039-76

Kayma modülü

Kayma gerilmesi S (MPa)
ASTM D 7078

_ 7 \ I

Boyuna basma 
gerilmesi Xc ( MPa) ASTM 3410-75

I tııııe basma gerilmesi
Yc (MPa) ASTM 3410-75

Şekil 6. Test aparatı.

3. DENİZ SUYUNUN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
linııiz suyunun malzemenin mekanik özellikleri üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla, her 
inildetilme periyodundan sonra numunelerin mekanik özellikleri tek tek ölçülerek, tespit edilmiştir. 3 
uy ve 6 ay süre ile deniz suyu içerisinde bekletilen numuneler ile kuru haldeki numunelerin ölçülen 
ıımkanik özelliklerinin değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Çalışmada deniz suyunun 
'Malzemenin poisson oranı, elastisite modülü, kayma modülü, kayma mukavemeti, basma ve 
"kme mukavemeti üzerindeki etkisi tek tek incelenmiştir.
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3.1. Deniz Suyunun Poisson Oranına Etkisi
3 ay ve 6 ay süre ile deniz suyu içerisine konulan numuneler ile kuru numuneler üzerindo 
gerçekleştirilen deneyler sonrası poisson oranı tespit edilmiştir. Ölçülen poisson oranları değerleri 
Şekil 7 ‘de gösterilmiştir.

0 3 6

Z a m a n  (Ay)

Şekil 7. Kuru halde ve deniz suyu içerisine konulan numunelerin poisson oranı değerleri.

Şekil 7’den de görüldüğü gibi poisson oranı kuru halde 0.16, 3 aylık deniz suyu uygulamasında
0.158 (0.16) ve 6 aylık deniz suyu uygulamasında ise 0.14 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlardan ı 
ay süre ile deniz suyuna konulan numunelerin poisson oranının; kuru numunelerden elde edllttıı 
poisson oranına göre çok fazla düşmenin olmadığı ve değişmediği görülmüştür. 6 ay süre ile doııl/ 
suyu içerisine bırakılan numunelerde ise bu oranın daha belirgin bir şekilde değiştiği ve 0,14' o 
düştüğü tespit edilmiştir. 6 ay süre ile deniz suyunda bekletilen numunelerin poisson oranının; kıını 
(0 ay) ve 3 ay süre için deniz suyu içerisine konulan numunelerden elde edilen değere göre %12,8 
oranında düştüğü tespit edilmiştir.

3.2. Deniz Suyunun Malzemenin Mukavemet Değerleri Üzerindeki Etkisi
Her üç aşama için hazırlanan numunelerin, uygulama süreleri (kuru, 3 ay ve 6 ay doııl/ 

suyu uygulaması) bitiminde, basma mukavemeti (Xc), çekme mukavemeti (Xt) ve kaynın 
mukavemeti (S12) değerleri deneylerle tespit edilmiştir. Deneyler sonucunda elde edileni 
mukavemet değerleri Tablo 2. ‘de verilmiştir.

Tablo 2. Deney sonucunda elde edilen mukavemet değerleri.

X t (Ç e k m e  m u k a v e m e ti) 
M P a

X c (B a sm a  M u k a v em eti)  
M P a

S 1 2 (K a y m a  
M u k a v e m e ti) M Pa

0  a y (k u r u  
hal) 258 217 92
3 ay 215 196 91 (9 0 .8 )
6ay 205 192 8 9 (8 8 .9 )

Tablo 2 ’de de görüldüğü gibi malzemenin çekme mukavemetinin kuru haldeki değerinin, 3 vo o nv 
süre ile deniz suyu içerisinde bekletilen numuneler için elde edilen değerlerden daha yüknuk 
olduğu tespit edilmiştir. 3 aylık deniz suyu periyodunda, çekme mukavemetinin kuru haldeki dofltnı.
oranla %16.67 azaldığı görülmüştür. 6 aylık deniz suyu uygulamasındaki numunelerin çok....
mukavemet değerlerinin 3 aylık deniz suyu uygulamasına göre %4.65 oranında, kuru holdeki 
değere göre ise %20.54 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Çekme mukavemeti (Xt) değerloılıılıı 
numunelerin deniz suyu içerisinde kalma süresi uzadıkça, azaldığı görülmüştür (Şekil 8).

Malzemenin kuru haldeki basma mukavemeti değeri 217 MPa elde edilmiş olup, Tablo 2‘ ilmin 
görüldüğü gibi diğer iki uygulamada elde edilen değerlerden daha yüksek olduğu tespit edllınivio 
Numunelerin 3 ay süre ile deniz suyu içerisinde bekletilmesi sonunda elde edilen bnmım 
mukavemet değerinin, kuru halde elde edilen değere göre %9.68 oranında azaldığı lımpıi
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edilmiştir. Deniz suyu içerisinde 6 ay süre ile bekletilen numunelerin basma mukavemet değerinin, 
3 aylık deniz suyu uygulamasında elde edilen basma mukavemet değerine göre, %2.04 oranında; 
kuru haldeki değere göre %11.52 oranında düştüğü tespit edilmiştir.

0 3 6

D e n e y  s ü re s i (Ay)

Şekil 8. Deney sonrası elde edilen çekme mukavemet değerleri.

Numunelerin basma mukavemet değerlerinin (Xc), numunelerin deniz suyu içerisinde kalma süresi 
ıııltıkça, düştüğü görülmüştür (Şekil 9).

Şekil 9. Deney sonrası elde edilen basma mukavemet değerleri.

Numunelerin kayma mukavemet değerlerinin (S12); deniz suyu içerisinde kalma süresine göre 
ıloğişim değerleri Şekil 10' da gösterilmiştir. Tablo 2’ den ve Şekil 10’ dan da görüldüğü gibi kayma 
mukavemet değerleri arasındaki fark çok fazla olmamakla birlikte deniz suyunun bu değer üzerinde 
düşürücü etkisi olduğu görülmektedir. 3 ay deniz suyu içerisinde bekletilen numunelerin kayma 
mukavemet değerinin kuru halde elde edilen kayma mukavemet değerine göre %1.09 oranında bir 
düşüş olduğu tespit edilmiştir. Deniz suyu içerisinde 6 ay süre ile bekletilen numunelerin kayma 
mukavemet değerleri 3 aylık deniz suyu uygulamasında elde edilen kayma mukavemet değerine 
ılüre, % 2.20 oranında, kuru haldeki değere göre ise %3.26 oranında azaldığı tespit edilmiştir. 
Numunelerin çekme, basma ve kayma mukavemet değerlerinin her üç aşamadan sonra elde 
"dilen değerleri Şekil 11’ de karşılaştırılmıştır. Numunelerin deniz suyu içerisinde kalma süreleri 
u 'iıdıkça mukavemet değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir.

i n

Şekil 10. Deney sonrası elde edilen kayma mukavemet değerleri.
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



ÖRÇEN, GÜR.

Şekil 11. Mukavemet değerleri açısından karşılaştırma.

3.3. Deniz Suyunun Malzemenin Modül Değerleri Üzerindeki Etkisi
Hazırlanan numunelerin her aşama sonunda, elastisite ve kayma modülü değerleri tespit edilmiyllı 
Elde edilen değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3. Tespit edilen elastisite ve kayma modülü değerleri.

D en ey  S ü resi
E |(E la s t is ite  M o d ü lü )  

M P a
E 2(E la stis ite  M o d ü lü )  

M P a
G  (K a y m a  

M o d ü lü ) M P a

0  ay 25900 25900 6323

3 ay 23970 23970 5402

6  ay 22700 22700 4119

Tablo 3 ve Şekil 12’ de görüldüğü gibi en yüksek elastisite modül değeri kuru haldeki numunelım!» 
elde edilirken; numunelerin deniz suyu içerisinde kalma süreleri arttıkça, elastisite modül değerinin 
düştüğü tespit edilmiştir. Buna göre numunelerin 3 aylık deniz suyu uygulaması sonunda ulılo 
edilen elastisite modülü değerinin, kuru halde elde edilen elastisite modül değerine göre % / <lh 
oranında düştüğü tespit edilmiştir. Aynı şekilde 6 ay süre ile deniz suyu uygulamasına bırakılım 
numunelerin Eı değerinin; 3 ay süre ile deniz suyu uygulamasına bırakılan numunelerden nlıln 
edilen Eı değerine göre %5.30 oranında, kuru halde elde edilen değere göre ise %12.36 oraııııui ı 
düştüğü tespit edilmiştir (Şekil 12).

Numunelerin kayma modülü (G) değerinin de, deniz suyu içerisinde kalma süresi arttıkça a/;ıMm 
tespit edilmiştir. 3 ay süre ile deniz suyu içerisinde bekletilen numunelerin kayma mmlıılıı 
değerinin, kuru halde elde edilen kayma modülü değerine göre %14.57 oranında azaldığı tn»|ill 
edilmiştir. Deniz suyu içerisinde 6 ay süre ile bekletilen numunelerin kayma modülü değerimi ' 
aylık deniz suyu uygulaması sonunda elde edilen kayma modülü değerine göre, %23.75 oranımla 
kuru halde elde edilen değere göre %34.86 oranında azaldığı tespit edilmiştir (Şekil 13).

Şekil 12. Elastisite Modül değerlerinin karşılaştırılması.
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0 3 6

Zam an (Ay)

Şekil 13. Kayma Modülünün deniz suyunda bekletilme süresi ile değişimi, 

»kil 14’ te kayma ve elastisite modüllerinin topluca karşılaştırması yer almaktadır.

Şekil 14. Malzemenin modül değerler açısından karşılaştırılması.

4 CAM FİBER TAKVİYELİ DOKUMA EPOKSİ PREPREG KOMPOZİT MALZEMENİN MEKANİK
ÖZELLİKLERİ

ı ılılo 1 ’de verilen standartlara uygun olarak hazırlanan numunelerin kuru halde, 3 ay ve 6 ay süre 
ıl" deniz suyunda bekletildikten sonra mekanik özellikleri tespit edilmiştir. Bu tespitler tablo 4 ’ te
cııllmiştir.

Tablo 4. Cam fiber takviyeli epoksi prepreg kompozit malzemenin mekanik özellikleri.
D en ey
sü resi E ı(M P a ) E 2(M P a ) V l2 X ,(M P a ) X c(M P a ) S n (M P a ) G (M P a )

0 2 5 9 0 0 2 5 9 0 0 0 ,1 6 258 2 17 92 6323

3ay 2 3 9 7 0 2 3 9 7 0 0 ,1 6 215 196 91 5402

6ay 2 2 7 0 0 2 2 7 0 0 0 ,1 4 205 192 89 4 1 1 9

mtı fiber takviyeli dokuma epoksi prepreg kompozit plakanın deniz suyunda kalma süresine bağlı 
■i mık mekanik özelliklerindeki değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.

0 3 6
D eney S ü res i (Ay)

Şekil 15. Mekanik özelliklerin karşılaştırılması
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada sekiz tabakalı cam fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit prepregler üzerindo 
çevresel şartların etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla deniz suyu içerisinde 3 ay ve 6 ay süre ile 
bekletilen numunelerde tespit edilen mekanik özellikler, kuru şartlarda ölçülen mekanik özellikleri 
ile karşılaştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışma ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Malzemenin kuru şartlarda elde edilen mekanik özellikleri, deniz suyu uygulamasından 
sonra elde edilen mekanik özelliklere göre daha yüksek çıkmıştır.
Malzemenin poisson oranlarında çok fazla bir değişiklik gözlenmemiştir.
Deniz suyu içerisinde kalma süresi uzadıkça, malzemenin mekanik özelliklerinin 
değerlerinde düşme olduğu tespit edilmiştir.

Teşekkür
Bu çalışma; 2021 nolu proje kapsamında Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) 
birimi tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
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Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Diyarbakır

ÖZET

Hu çalışmada amaç, farklı kalınlık ve takviye açıları için kevlar/epoxy kompozit plakanın sıcaklık 
h ırkından dolayı oluşan termal yük ve momentlerinin boy değişmelerine ve eğilmelerine olan etkisini 
ulaştırmaktır. Dört tabakadan oluşan ve [02/454]2 dizlime sahip dikdörtgen kompozit plaka, dörtkenarı 
nrbest (f-f-f-f) ve bir kenarı ankastre diğer kenarları serbest (c-f-f-f) olarak seçilerek hesaplamalar 

yapılmıştır. Plakanın ait kenarının sıcaklığı 20 °C  seçilirken, üst tabaka sıcaklığı 80°, 120° ve 140 °C  
alarak dikkate alınmıştır. Plakanın sabit sıcaklık (AT0) ve lineer olarak değişen sıcaklık (ATh) durumları 
Içlıı, maruz kaldığı termal kuvvetler ve momentler hesaplanmıştır. Tabaka sayısı sabit tutulurken, artan 
plaka kalınlık boyunca meydana gelen termal boy değişimleri ve eğilmelerin değişimi gösterilmiştir.
I ıırklı takviye açıları için (0=(f, 1fr, 3CP, 45°) plakadaki termal uzama/kısalma ve eğilmeler, farklı sınır 
> utlarına göre değişimi grafiklerle gösterilmiş ve sonuçlar araştırılmıştır.

I I I E R M A L  A N D  M E C H A N I C A L  A N A L Y S İ S  O F  C O M P O S İ T E  P L A T E  W I T H  D I F F E R E N T  
T H I C K N E S S  A N D  R E I N F O R C E M E N T  A N G L E S

ABSTRACT

lıı llıis study, different thicknesses and reinforced respect for the kevlar/epoxy composite plates due to 
Ilın difference in the temperature thermal/mechanical loads and moments are calculated. Consisting of 
luıır layers, and [02/454]2 have four ply rectangular composite plate, quadrilateral free (f-f-f-f) and a 
Inıilt-in edge to free the other side (c-f-f-f) were selected as the calculations. The upper layer 
Inıııperatures of 80°, 12Cf and 140 °C  are taken into consideration with the selection of lovver edge of 
pli ite temperature 20 °C. They are exposed to thermal forces and moments are obtained at constant 
tmııperature plate (AT0) and linear change in the temperature (AT0) for status. Number plates are held 
constant, increasing the thermal strains and curvatures occur along the plate thickness change 
■ılıımed. Plate of the thermal strains and curvatures for different reinforcement angles (9=0°, 15°, 3CP, 
■Ih") has been shovvn to change the graphics and the results were compared according to the different 
hnııııdary conditions.

(GİRİŞ

Mııliana ve ark. [1] fiber ve matriks arasındaki termal iletkenliğin yüksek olması durumunda fiber 
nkseni boyunca sıcaklık etkisini incelemişler ve heterojen yapılı kompozit malzemelerde önemli etkisi 
Mİıluklarım ileri sürmüşlerdir. Syed ve ark [2], Eksene dik doğrultuda yüklenmiş dikdörtgen kompozit bir

Yrd. Doç. Dr., Makine Müh. Böl., E-mail:tamoz@dicle.edu.tr

mailto:tamoz@dicle.edu.tr


ÖZBEN

sürmüştür Brischeî araslnc'al<i kesme kuvvetlerinin sıcaklık farklarından dolayı etkilenmeyeceğini lloıi 
etkisini dikkate al Ve ar^' ^  katmanlı kompozit plakaların termal eğilmelerinin analizi için kalınlık 
ve ark Mİ Dİaka tah ̂ ksek mertebeden model çözümlerinin gerekliğini ileri sürmüşlerdir [3]. Çalliofllu 
plakada meydana ka'arl boyunca lineer olarak değişen sıcaklıklardan dolayı fiber takviyeli kompo.ut 
dizilimlerde artık a ^ len termal 9erümeleri araştırmışlardır. Bektaş ve ark [5] aynı sıcaklıklarda, tüm 
süreci esnasında 'me bileşenlerinin değerinin aynı kaldığını ileri sürmüşlerdir. Liu ve ark. [6] üretim 
yüzeylerini e tk ilem ^'130 S09u' madan dolayı kompozit malzemelerde termal gerilmeler plastik akı*/ 
olduğunu gözlemi ^  Ve PekleSme oluşmakta ve dolaysıyla akma yüzeylerinin değişmesine nedim 
altında elastik-ola6̂ '5161"^1"' Sayman f'ber takviyeli alüminyum kompozit bir kirişin termal yük 
açısında elde etm ■ davranışını araştırmıştır ve en büyük artık gerilme yoğunluğunu 0° takvly» 
oluşan gerilme ve^'r' ®obo'ev ve ark- t19] Ç°k katmanlı rijit bir plakanın sıcaklık etkisiyle plakaıln 
artışının iki boyutl ÜZarna'an tanımlayan bir hesaplama prosedürü geliştirmişlerdir. Kalınlık oranı 
belirgin olduğunu ı rrı°del'n hatalarında artışa sebep olduğunu, bu hata ankastre mesnetlide daim 
plakada meydana sürmüŞİeridir. Huang [11] termal yükün, tabaklar arası gerilme dağılımını vo 

9eien doğal titreşim davranışlarını incelemişlerdir..

Bu çalışmada farklı
altındaki davranışı cakllk uygulamalarında kullanılması muhtemel kompozit plakaların termal yük 
dizilimine sahİD a k raŞtlrllm|Şt|r- Araştırmada kevlar/epoksi kompozit tabakalar kullanılmıştır. [02/4!>,| 
sonuçlar farklı sınır 960 kallr|hğının sıcaklık dağılımına etkisi hesaplanmıştır. Elde edllnıı 

. , , Şartlarında ele alınmış ve termal birim uzamalar grafik üzerinde karşılaştırılırın,;lıı
Plaka deformasvonk , o o olan (.£x,£ v,y„) ve eğrilikleri (atv, s a b i t  sıcaklık (AT0) ve lineer olaml* 
değişen sıcaklık (ATa a • , • „ „kj değişimleri goz onune alınarak teorik olarak hesaplanmıştır.

2. KOMPOZİT PLAKAYA TERMAL VE MEKANİK YÜKLERİN UYGULANMASI

Dış yükler ve sıcaklıu * ,
yol açacağı bilinmek farklr|dan doğan gerilmelerin ince kompozit plakalarda önemli deformasyonlnı 
M M M 0|arak edir. Dış yük olarak düzlemsel kuvvet değerleri; Nx, Ny, Nxy, moment değerleri I**** 
gereken boyutsal d ^ u l  edilmektedir. Sıcaklık farkından dolayı malzemelerde dikkate alınmııtn 
ve mekanik dıs v ü k ı® ^ ^ er’ malzemen'n termal genleşme katsayısına da bağlıdır (Şekil 1). Termal 
gibi yazılır- n sebep olduğu kuvvetlerin ve momentlerin düzlemsel gerilme hali aşağıdaki

X 4 . A
X •̂ 12 A 22
X Al6 A f
m , Bu B\2
M y B a B22

X A , Bu

B,.

B„

BK 
Blt
5 66 D .t D u

^12 Bv 
B& Bu 

A ,  A 2 A «

D., /).,

K

X
K

K

K

( 1)

burada Aij düzlemsel , ı> n nkuvvetlerin sebep olduğu deformasyonların (e r,£ ,y  ) hesaplanmasını İn  

kullanılan rijitlik matrı ■ rv- .  .
eğriliğin/r k  k  h düzlemsel kuvvetlerden dolayı oluşan momentlerin yol açtığı plakadııhı

* ’ y  xy ^saplanmasında kullanılan eğilme rijitliği, Bij birleşme rijitlik matrisi ise uzamııyn 
sebep olan kuvvetlen
etkisini temsil eder eğ^meye olan etkisini, aynı şekilde plakaya etkiyen momentin uzamaya olıın 
aşağıdaki gibi yazılah-ICakllk ârklndan dolayı plakada meydana gelen termal kuvvetler ve momenllı**
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a u « 1 2 « 1 6 P n A » A « ‘

/

X ' t f :

\

CC\2 « 2 2 « 2 6 A . A b A ı . t f , t f ;

c « 1 6 « 2 6 « 6 6 A , A b a 6 t f * t f ;

A , A . A l A . A * A . M , K

P n A î a 2 (?1 2 A ı a . M y
K

h ' A . a « P b 6 A . A * A 6 M 'V *y. /

İn ıı uda ay, Pıj ve 8̂  elastik gevşeklik matrisleridir, uzamalar ve/ve ya eğilmeler aşağıdaki genelleştirilmiş 
lurmüldeki gibi yazılabilir;

« 1 1

« 1 2

« 1 2

« 2 2

« 1 6

« 2 6

P n

A ,

A ı

A ı

A . '

Ab

/

t f :

t f ;

\

c « 1 6 « 2 6 « 6 6 A , A ı A > 6 t f ;

A , A , A , A . A ı A  6

P n A ı A l A ı A ı A ö m ;

, A « Ab A(6 A  6 A ö a ,
V K . /

kompozit plaka boyutları 1x1 m boyutlarında ve % 60 fiber hacim oranında seçilmiş, malzeme diğer 
n/ellikleri Tablo 1 de verilmiştir.

x ' X/  ) Mxy
N«

Şekil 1. Termal ve mekanik yüklerin kompozit plakaya uygulanması
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Table 1. Kevlar/epoxy katmanının özellikleri [7]
Eksenel yöndeki elastik m odülü (Eı) (M Pa) 85.000
Eksenel dik yöndeki elastik m odülü (Eı) (M Pa) 5.600
Kayma modülü (G i2) (GPa) 2 . 1 0 0

Poission oranı (U|2 ) - 0.34
Eksenel yönde term al iletkenlik 
katsayısı (20 °C de) (a ı) 1/°C -0.4x10 ' 5

Eksene dik yönde term al iletkenlik 
katsayısı (20 °C de) (« 2 ) ı/°c 5.80x10 '5

Sıcaklık dağılımının plaka kalınlığı boyunca sabit ve lineer olarak değişiminin gösterildiği Şekil 2 de itil 
yüzey sıcaklığı 20° kabul edilirken, plakanın üst yüzeyinde ise farklı sıcaklıklar 80 , 120° vel4lı" 
seçilmiştir.

20°

= 0

454

0 ,

A
z 2

A .

Za

z0

Şekil 2. Kevlar/epoxy kom pozitin tabakalı dizilimi.

Ortalama sabit sıcaklıkta (AT0) plakada meydana gelen termal kuvvet ve momentler [8];

K
f

a x
\

K II >

:M
>

(z* ~ z*- ı) [ö l ■

K .
K=l

“ v. k  y

(4)

K

/

a ,

\

K
'  =  A r „ X

k = 1

X

a y

K . K a * y . k y

(5)

Kalınlık boyunca lineer olarak değişen (ATh) plakada meydana gelen termal kuvvet ve momentler;
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N[

N'y

K .

M[

M'y

M i

= A7’, X

= ArıZ

a rX

a v
y

v „. xy . k )

\

a x

a y -

/ V k )

(6)

(7)

i'lııka alt yüzey sıcaklığı 20° iken üst yüzey sıcaklığı 80 °C olduğunda;

20 + 80 = 5 0 °  AT| = ̂ 2 2 ^  = 30.000° C l m 
2 1 h

tini yüzey sıcaklığı 140 °C için

20 + 140 140-20

unl yüzey sıcaklığı 220 C için

20 + 220 =12Qo A r  220_20 = 10a000„ c/OT

Iıı u n d a  h=0,002 m plaka kalınlığı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca farklı kalınlıklar için (h=0,0025 ve 
ıı ()030) lineer olarak değişen sıcaklık değerleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir;

lı 0.0025 
lı 0,0025 
lı 0.0030 
lı (1 .0 0 2 0  

lı (1.0025 
lı (1.0030 
lı 0.0025 
lı 0.0025 
lı 0 1)030

m; AT, = 

m; AT, = 

m; AT, = 

m; A r, =  

m; Ar, = 

m; Ar, = 
m; Ar, = 

m; AT, =

30000° C l  m 

24000° C im  

20000° C /m  

60000° d  m  

48000° C /m  

40000° d  ot 

100000° C /ot 

80000“ C /o t  

6 6 6 6 6 ° C !  otm; Ar,

ı SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Şekil 3 farklı mesnetler ve (0°-45°) takviye açıları için ATo=50° ve h=0.002 m kalınlığındaki 
ı+ıknda oluşan termal uzamaları göstermektedir. Dizilim açıları dikkate alındığında bir kenarı ankastre 
iiıim kenarları serbest olan plakanın (c-f-f-f) kayma birim uzamaları (yxy) tüm kenarları serbest olana 
i ıl aya göre (f-f-f-f) dizilim açılarına göre hassasiyeti daha fazla olduğu gözlemlenmiştir, (f-f-f-f)

 m et tipinde maksimum termal eğilme değişimi x y -  referans düzlemindeki eğilmede (K xy) meydana
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gelirken, (c-f-f-f) mesnet tipinde ise x-referans eksendeki eğilmede (ıcx) görülmüştür.
Şekil 4 de h=0.003 m kalınlığında; farklı mesnetler ve (0°-45°) takviye açıları için ATo Mi" 

kalınlığındaki plakada oluşan termal uzamaları göstermektedir. Dizilim açıları dikkate alındığında plnFı 
kalınlığının h=0.003 seçilmesiyle en önemli değişim (f-f-f-f) mesnet tipinde x-referans ekseninde |ı ı 
ve xy-referans düzleminde (K xy)  termal eğilme değişimin azalması olmuştur.

f-f-f-f

Şekil 3. Farklı mesnetler ve (0 - 45 ) takviye açıları için ATo=50 ve h=0.002 m kalınlığındaki plakadıt
oluşan termal uzamalar.

f-f-f-f

Dizilim  aç ılan
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o m  n

f-f-f-f

Dizilim  açıları D izilim  açıları

Şekil 4. Farklı mesnetler ve (0°-45°) takviye açıları için AT0=50° ve h=0.003 m kalınlığındaki plakada 
oluşan termal birim uzama ve eğilmeler.

c-f-f-ff-f-f-f

f-f-f-f
0,010

0,008
Js
s

0,006

s 0,004

1 0,002

H 0,000

-0,002

-0,004

Dizilim  açıları 

c -f-f-f

K x  - » _

K xy

v  ı̂ y

Dizilim  açıları

Şekil 5. Farklı mesnetler ve (0°-45°) takviye açıları için AT0=80° ve h=0.002 m kalınlığındaki plakada
oluşan termal birim uzamalar.
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f-f-f-f

D izilim  açıları

f-f-f-f

Şekil 6. Farklı mesnetler ve (0°-45°) takviye açıları için ATo=120° ve h=0.002 m kalınlığındaki plakml.ı
oluşan termal birim uzama ve eğilmeler.

Şekil 5 ve 6 da farklı mesnet ve (0°-45°) takviye açıları için h=0.002 m kalınlığındaki plakada oluy«M 
termal birim uzama ve eğilmelerin ortalama sıcaklık (ATo) artışına göre karşılaştırılması yapılmışın 
Ortalama sıcaklığın artışı ile termal uzama ve eğilmelerin dizilim açılarına göre değişim grafiklerimin 
önemli bir fark oluşmamıştır. Ancak (f-f-f-f) mesnet tipinde termal eğilme uzamalarında ortalanın 
sıcaklığın artışı ile önemli bir artış gözlemlenmiştir. ATo=80° de y-eksenine göre maksimum eğilin* 
Ky=2.25 10"3 m '1 olurken, AT0=120<I de bu değer yaklaşık 6.00 10-3 m-1 olmuştur.

Şekil 7 (f-f-f-f) mesnet tipine göre takviye elemanı fiberlerin y-eksenine göre dizildiği dlkküll 
alındığında termal uzamalar takviye açısı arttırıldığında azalmaktadır. Bu durumda maksimum tnıımıl 
uzama ortalama sıcaklık (AT0 =120°) ve takviye açısı 0° olduğu durumda elde edilirken, minlnıııııı 
uzama ise (AT0 =50°) ve takviye açısı 45° olduğu durumda elde edilmiştir.
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Ortalama sicaklik, °C

20

Dizilim açilari

Şekil 7. f-f-f-f sınır şartlarında farklı ortalama sıcaklıkları ve oryantasyon açılarında h=0.002 m 
kalınlığındaki plakanın x ve y eksenindeki termal uzama (sx,ey) değişimi.

'.■■•kil 8 de (c-f-f-f) mesnet tipi, farklı ortalama sıcaklıkları ve oryantasyon açılarında h=0.002 m 
ı ıilınlığındaki plakanın (sx,ey) değişimi gösterilmiştir, y-ekseninden bir kenarı sabitlenmiş plakada 
Inrmal birim uzamalarda değişim olmadığı görülmektedir. Serbest bırakılan x-ekseninde ise plakadaki 
iıvmal uzamalar (20°-25°) takviye acılarında maksimuma ulaştıktan sonra diğer takviye açılarında 
• itinalar azalmaktadır.

■•kil 9. f-f-f-f sınır şartlarında farklı ortalama sıcaklıklarında (AT0) ve plaka kalınlığında 0=45° için 
dukanın kaymadaki termal uzamalarını (yxy) göstermektedir. Beklenildiği gibi plaka kalınlığı arttıkça 
'"imal uzamalarda azalma meydana gelmiştir. Ancak ortalama sıcaklık artışına göre, uzamalarda 
»ıııımli bir değişim söz konusu olmamıştır.

"kil 10. c-f-f-f sınır şartlarında farklı ortalama sıcaklıklarda (AT0) ve plaka kalınlığında (h) 0=45° için 
dukanın termal uzamalarını (yxy) göstermektedir. Benzer şekilde, plaka kalınlığının azalmasıyla 
' "malarda düşüş gözlenmiştir. Diğer mesnet tipinden farklı olarak sıcaklık artışına bağlı olarak 

■imalarda hassasiyet daha fazla olmuştur.
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80

Ortalama sicaklik,

30

D iz ilim  a ç ilari

Ş e k il 8 . c - f - f - f  s ın ı r  ş a r t la r ın d a  fa rk lı  o r ta la m a  s ıc a k lık la r ı v e  ^ e ğ ^ ş im î .
k a lın lığ ın d a k i p la k a n ın  x v e  y e k s e n in d e k i te rm a l u z a m a  (ex,ey) d e ğ iş im

Plaka kalinligi, mm

Ş e k il 9 . f - f - f - f  s ın ı r  ş a r t la r ın d a  fa rk lı  o r ta la m a  s ıc a k lık la r ın d a  (A T o ) v e  p la k a  k a lın lığ  

p la k a n ın  k a y m a d a k i  te rm a l u z a m a  (y xy)  d e ğ iş im i.

Ort al ma sicaklik °C

m

4*"
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Şekil 10. c-f-f-f sınır şartlarında farklı ortalama sıcaklıklarda (AT0) ve plaka kalınlığında (h) 0=45° için
plakanın termal uzama ( y xy)  değişimi.
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ÖZET
Yapı-zemin etkileşimi analizinde kullanılan zeminin empedans katsayıları dış yükün frekansına 
bağlıdır. Dolayısıyla yapı-zemin etkileşimi analizinde genel olarak kullanılan yöntem, yapı-zemin 
sisteminin önce frekans tanım alanında analiz edilmesi, daha sonra elde dilen büyüklüklerin ters 
Fourier dönüşümü tekniği yardımıyla zaman tanım alanına dönüştürülmesi şeklindedir. Klasik 
optimal kontrol analizi zaman tanım alanında yapılmaktadır. Zeminle etkileşen yapıların optimal 
kontrolü konusunda az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu makalede parametrik çalışmalaı 
yapılarak zeminin empedans katsayısı ile optimal kontrol kuvveti arasındaki ilişkilerin araştırılması 
amacıyla iki adımlı ardışık yaklaşıma dayanan bir sayısal yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemde önce 
ankastre mesnede sahip sistem kullanılarak optimal kontrol kuvveti hesaplanmaktadır. Hesaplanan 
bu kontrol kuvveti ile birinci adımdaki zamana bağlı temel yerdeğiştirme ivmesi ve dönme ivmesi 
elde edilmektedir. Daha sonra temele ait bu ivme değerleri ve yer hareketi ivmesi kullanılarak 
kontrol kuvveti yeniden elde edilmektedir.

GİRİŞ
Yapı-zemin dinamik etkileşimi çözümlemesinde genel olarak kullanılan yöntem yapı-zemin 
sisteminin Fourier dönüşümü uygulanarak önce frekans tanım alanında analiz edilmesi, daha 
sonra elde edilen büyüklüklerin ters Fourier dönüşümü yardımıyla zaman tanım alanına 
dönüştürülmesi şeklindedir. Klasik optimal kontrol analizi zaman tanım alanında yapılmaktadır. 
Optimal kontrol ile yapı-zemin etkileşiminin bir arada düşünülmesi problemi çok karmaşık hale 
getirmektedir. Karşılaşılan önemli zorluklardan biri zaman ve frekans tanım alanı arasında 
dönüşüm yapmayı sağlayan Fourier dönüşümünün uygulanabilmesi için dönüşüm uygulanacak 
büyüklüklerin her adımda değil, tüm zaman aralığında belirli olması gerektiğidir. Dolayısıyla 
literatürde optimal kontrol ile yapı-zemin etkileşiminin bir arada analizi konusunda çeşitli 
basitleştirmelere dayanan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Optimal kontrol analizinde genel 
olarak yapı-zemin etkileşimi etkilerinin küçük olduğu, özellikle temelin dönme etkisinin ihmal 
edilebilir mertebede olduğu varsayılmıştır.

Son yıllarda Luco, Smith ve diğer araştırmacılar [1 -11] yapıların optimal kontrolü problemi 
üzerinde yapı-zemin etkileşimini de dahil ederek çalışmalar yapmışlardır.

Bu makalede iki adımlı ardışık yaklaşıma dayanan bir sayısal yöntem kullanılarak deprem etkisinde 
zeminle etkileşen optimal kontrollü bir yapıda kontrol kuvveti ile zeminin empedans katsayısı 
arasındaki ilişki araştırılmıştır.
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KONTROL EDİLEN SİSTEMİN DURUM-UZAYI YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMÜ
Deprem etkisine karşı kontrol kuvveti uygulanmış n serbestlik dereceli bir sistemin hareket 
denklemi

Mü(/) + Cü(r) + Ku(0 = (/) + D f (t) ( 1)

olarak verilebilir. Burada M, C ve K  sırasıyla sistemin kütle matrisi, sönüm matrisi ve rijitlik matrisi; 
ıı(r), u(r) ve ü(r) sırasıyla göreli yerdeğiştirme vektörü, hız vektörü ve ivme vektörü; f jt )  optimal 
kontrol kuvveti vektörü; iig(ı) yer hareketi ivmesi; {1} birim vektördür. D ise

A 0 0 0

0 A 0 0

0 0 0

0 0 0 D„

şeklinde tanımlanan kontrol kuvveti dağılım matrisidir. Denklem (1)’i durum-uzayı şeklinde yazmak 
için durum vektörü olarak adlandırılan

z(r) =
u ( 0  

û(0
(2 )

vektörü kullanılır. Durum vektörünün hızı zamana göre türevi alınarak yazılır ve hareket denklemi 
düzenlenirse

z (/) = «(0
ü(0

0  I

-M  'K -M  'C S } +{-ı}s*w +
0

M D f,(0 (3)

<ilde edilir. Hart ve Wong [12] tarafından kullanılan formülasyon ile hareket denklemini daha basit 
hiçimde yazmak için

0 I f ol r o ı
A = H = i > B = t , \-M  K  -M  ’C 1-IJ

lanımları yapılırsa, hareket denklemi

z(;) = Az(r)+H ü?(r) + B f 

şeklini alır. Denklem (4)’ün genel çözümü aşağıdaki gibidir:

z(r) = eAfWt)z(/0) + e "  J ' e ArHwj,( r )d r  + eA' J  V ArBff (r)d r. 

tn = h , t = t^ „  t - t„ =  At

(4)

(5)

(6)

kabulleri ile denklem (4)’teki a (t) ve f  .(r) terimleri ayrıklaştırıldıktan sonra gerekli integrasyon 
İşlemi gerçekleştirilirse

zw =FA + H ^ + G f <t (7)

ıilde edilir. Burada
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F, = e AA/, H j =  A  1 (e* "  - l ) H ,  G = A ' 1 ( e " ' - l ) B  (8)

olup, I birim matrisi, « ve fck ise sırasıyla ayrıklaştırılmış deprem yer hareketi ivmesi ve kontrol 
kuvveti vektörüdür.

OPTİMAL KONTROL
Yapı mühendisliğinde kullanılan optimal kontrol, bir sistemin durum denklemi

z * u = F A + H > ' * * + G f ci (9 )

kullanılarak denklem (10)’da tanımlanan amaç fonksiyonu J ’i verilen zaman aralığında minimum 
yapan kontrol kuvveti f  t ’nin seçilmesi işlemidir;

■'=7X K Qz*+f*Rf-)- (10)Z k=0

Burada Q ve R kontrol ağırlık matrisleridir. J  ise skaler bir büyüklüktür. Denklem (9) ile verilen kısıl 
altında amaç fonksiyonunun minimum değerinin elde edilmesi ilgili kaynaklarda [12, 13] genişçe 
yer almaktadır. Problemin Lagrangian'ı

( 11)

olarak tanımlanabilir. Burada Lt+I belirlenmesi gereken Lagrange çarpanı vektörüdür. Lagrangian 
L' nin zt , f , ve X,'ya göre varyasyonu alınarak sıfıra eşitlenirse aşağıdaki denklem takımı elde 
edilebilir:

Fvzn + + Gfrt -  z ttl = 0, (12)

Q z t + F X , - ^ = 0 ,  (13)

Rfr*+ G rX4t,= 0 . (14)

Lagrange çarpanı Xk, Riccati Matrisi P(r) ile

X * = P 4z t (15)

olarak tanımlanır. Gerekli matematiksel işlemler gerçekleştirilirse Riccati Matrisi ve kontrol kuvveti

P = Q + FsrP (l + GR GrP) F,, (16)

ft* = - R 'G rPzw
T V '  T  ( 1 7 )= - (R  + G PG) G PF,z4 

olarak elde edilir. Sistemin k + 1 adımındaki yanıtı ise aşağıdaki gibidir:

z *+ı =  ( i  +  G R ~ lG r P )  ' F ,z ( +  H Jüg4. (18)

y \ / l l  I l l ı ı c a l  M e k a n i k  K’n n n r o c i



" I'I ÖZUYGÜR ve GÜNDÜZ

Fr = ( l  + GR 'GrP) F, (19)

kınımı yapılırsa, zi+1

(20)

>>ıMlnde elde edilir.

VAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ
»kıl değiştirebilir zemine oturan yapıların davranışı rijit zemine oturan yapıların davranışından 

' nklıdır. Şekil değiştirebilir zemine oturan yapıların dinamik analizi çeşitli kaynaklarda [14 -17] 
ynpı-zemin etkileşimi olarak genişçe ele alınan yöntemler kullanılarak yapılabilir. Bu yöntemlerden 
i'irl de altsistem hesap yöntemidir. Altsistem hesap yönteminde yapı-zemin sistemi yapı ve zemin 
"iııınk üzere iki altsisteme ayrılır. Bu iki alt sistem arasındaki ilişki birbirine zıt yönde etkiyen eşit
büyüklüğe sahip etkileşim kuvvetleri ile temsil edilir.

"klı 1a’da rijit temel plağına sahip iki serbestlik dereceli bir sistem elastik yarı sonsuz ortama 
"Ilıtmaktadır ve sistem iki altsisteme ayrılmaktadır. Temel plağının kütlesi mtl ve x ekseni 
"kıllındaki kütlesel atalet momenti 70’dır. Yarı sonsuz ortam yüzeyindeki yer ivmesi üx yapı
iı m ı ilini öteleme ve dönmeye zorlayarak Şekil 1b’de gösterildiği gibi etkileşim kuvvetlerini meydana 
ıi'illrlr. P0, y  ekseni yönündeki yanal etkileşim kuvvetini, M0, *  ekseni etrafındaki etkileşim
 rnentini, yapı kütlesinin y  ekseni yönündeki yerdeğiştirmesini, «0 temel plağının
ymdeğiştirmesini, u f  zeminin yerdeğiştirmesini, 0O ise temel plağının x  ekseni etrafındaki 

tünmesini gösterir. k„ c„ mn /, sırasıyla i. serbestlik derecesinin rijitliği, sönümü, kütlesi ve 
hılllusel atalet momentidir, h, ise i. serbestlik derecesinin temelden itibaren yüksekliği ve \  temel 
ı Hinliğidir. Elastik yarı sonsuz ortamın özelliklerini tanımlayan parametreler ise kütlesel yoğunluk

, kayma modülü G  ve Poisson oranı v ’dür.

Şekil 1. Yarı sonsuz ortama oturan çok serbestlik dereceli sistem
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Üstyapı ve zemin olmak üzere iki parçaya ayrılan altsistemlere ait hareket denklemleri ayrı ayrı 
yazıldıktan sonra, etkileşim yüzeyindeki geometrik uygunluk ve denge koşulları kullanılarak yazılan 
denklem takımından temel dönmesi ve temel yanal yerdeğiştirmesi önce frekans tanım alanında, 
daha sonra zaman tanım alanında elde edilebilir.

Temel-zemin etkileşim kuvvetleri P0 ve M0 frekans tanım alanında sırasıyla

Pa(a>) = kn(v)ûa(a>)’ (21)

M 0 (co) =  km (co)es,((ö) (22)

olarak ifade edilebilir. Burada kn{co) ve ıtw(<y) zeminin frekansa bağlı empedans katsayılarıdır.
Empedans katsayılarının elde edilmesi çeşitli kaynaklarda genişçe ele alınmıştır. Bu çalışmada 
Veletsos ile Wei tarafından elastik yarı sonsuz ortama oturan kütlesiz rijit dairesel plağın harmonik 
yükler altındaki titreşim analizi sonucunda elde edilen empedans katsayıları [18] kullanılmıştır.

h0 ve 0„ de dahil edilerek Şekil 1’de verilen sistemin üstyapı kütlesi hareket denklemi M , C ve K 

sırasıyla sistemin kütle matrisi, sönüm matrisi ve rijitlik matrisi; u(r) göreli yerdeğiştirme vektörü 
olmak üzere aşağıdaki gibi yazılabilir:

M Ü(f) + M { l} [ ü K(/)  + üo(O ] + M h 0 o(/)  + Cû(r) + Ku(O = O. (23)

Yapı alt sisteminin toptan hareket denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir:

{ I}7 Mü(0 + { l} r MhÖ0(r)+ {l}r M {l}[» g(r) + tı0(0 ] + /no[“ I (f) + “ „(f)] + *w“ o(0 = °. (24>

hrMü(r) +  {I}7 M  {/i2 }#„(/) + {I}7 M h [ü g(f) + w0W ] +  l 0Ö0(t) + kmO„(t) =  0. (25)

Burada {1} birim vektör, h ise elemanları katların temel üst kotundan ölçülen yüksekliği /ı/den 

oluşan kat yüksekliği vektörüdür. mT = ] T " + ve m„ = 0  olmak üzere hareket denklemlerinin
her iki tarafına Fourier dönüşümü uygulanarak denklem (23 ) - (25) özel bir frekans için aşağıdaki
gibi yazılabilir:

(-<y2M + iû C  + K ) ü - ( y 2M {l}w o -<u2M h0o = ûj2M { I } ms , (26)

-co2 {I}’ IMü + l ^  - ıo 2mT ) « 0 -  w2 {I} 7 M h #0 = ta2mTûg, (27)

-ö T tT M ü - m 2 {I }7 Mh»„ +(km - m 2 {I}7 M {A2} )ö 0 =  or {I}7 Mhı7g. (28 )

Özel bir frekansa ait bu üç adet cebrik denklemden oluşan denklem takımından ü, û0 ve 90 elde 

edilebilir, ü , «0 ve ğ0 elde edildikten sonra ters Fourier dönüşümü ile zaman tanım alanındaki 

değerleri elde edilebilir. Bu büyüklüklerin zaman tanım alanındaki hızı ve ivmesi sonlu fark 
yöntemiyle hesaplanabilir.

ZEMİNLE ETKİLEŞEN YAPILARIN OPTİMAL KONTROLÜ
Deprem etkisinde zeminle etkileşen yapıların optimal kontrolü iki adımlı ardışık yaklaşıma dayanan 
sayısal algoritmayla yapılabilir [19], Şekil 1 'de verilen deprem etkisindeki bir yapı için yapı-zemin

554
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etkileşimi dahil edilerek yazılan denge denklemleri (23) - (25), kontrol kuvvetinin de eklenmesi 
durumunda aşağıdaki şekli alır:

M ü(0 + M {1} [ü,(t) + «„(/)] + Mh 0O (0 + Cü(r) + Ku(/) -  Dfc(/) = 0 (29)

{l} 'M ü(r) + { l} r M h4(0 + { l} r M {l}[» f;(r)+«0(r)] + m0[«s(0 + »0(r)] + ̂ Uo(/) = 0, (30) 

hrMü(/) + { l} r M {/i,2} 4(r) + { l} r Mh[ii( (() + «„(/)] + /„4 (0  + *«,4(0 = 0. (31)

Denklem (29)’daki optimal kontrol kuvveti f  (r)’nin belli olduğu varsayılırsa özel bir frekans için 
denklem (29) frekans tanım alanında aşağıdaki gibi yazılabilir:

[-«y2M + /fflC + K ]ü -rv2M {l}»0-ry2Mhö0 =©2M {I}hs + Df . (32)

Denklem (30) - (31), (27) - (28) ile aynı şekilde frekans tanım alanında yazılabilir. Özel bir frekansa 
ait bu üç adet cebrik denklemden oluşan denklem takımından ü, û„ ve 4  elde edilebilir.

Kullanılan sayısal algoritma aşağıdaki gibi özetlenebilir: Birinci adımda, kontrol kuvveti uygulanmış 
ve zeminle etkileşen sistemin hareket denklemi olan (29) denkleminde kullanılacak kontrol kuvveti, 
ankastre mesnetli sistemin hareket denklemi (1)’den elde edilir. Kontrol kuvveti bu şekilde 
belirlendikten sonra birinci adıma ait zaman tanım alanındaki temel yanal yerdeğiştirme ivmesi 
ü0(f) ve dönme ivmesi 4 (0 , Fourier dönüşümü ve sonlu fark yöntemiyle hesaplanabilir. İkinci 
adımda ü„(ı) ile 4 (0 . ankastre mesnetli kontrollü sistemin hareket denklemi (1)’e dahil edilerek 
aşağıda verilen, zaman tanım alanında çözümü yapılabilen, kontrol kuvveti uygulanmış ve zeminle 
etkileşen sisteme eşdeğer yeni bir sistem oluşturulabilir:

M [ü(0 + {1} ü, (0 + {1} 4 (0  + h 4 (0 ] + Cû(/) + Ku(/) -  Df.(r) = 0. (33)

ü„(0 = {ı}* ,(0 + {ı}« o (0 + K (0  (34)

olmak üzere denklem (33) tekrar yazılırsa

Mü(r) + Cü(r) + Ku(r) = -M iig, ( r)  + Df ( t)  (35)

olur. Denklem (35)’e klasik optimal kontrol hesap aşamaları uygulanabilir. Şekil 2’de, açıklanan 
hesap yöntemi akış diyagramı biçiminde özetlenmiştir.

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 2. Kontrollü, zeminle etkileşen sistem için hesap yöntemi akış diyagramı

OPTİMAL KONTROL KUVVETİ İLE ZEMİNİN EMPEDANS KATSAYISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
ARAŞTIRILMASI İÇİN PARAMETRİK ÇALIŞMA
Deprem etkisinde zeminle etkileşen sistemde optimal kontrol kuvveti ile zeminin empedans 
katsayısı arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla parametrik çalışma gerçekleştirilmiştir. Tek bir 
deprem etkisi için yapı ve temelin özellikleri sabit tutulmuş; empedans katsayısının önemli bir 
parametresi olan zeminin kayma modülü değiştirilerek yapıya uygulanacak optimal kontrol kuvveti 
ve yapının davranışı hesaplanmıştır. Şekil 3’te verilen optimal kontrol kuvveti uygulanmış zeminle 
etkileşen tek serbestlik dereceli sistemde Tn= 1.0 s, m = 175kNs2/m, ^  = 0.05 olarak verilmiştir. 
Kat yüksekliği h = 3 m , temel kütlesi m0= 0, dairesel olarak kabul edilen temel plağının yarıçapı 
r = 3 m, Poisson oranı v = 0.33 ve kütlesel yoğunluğu p = 2 kNs2/m4, zeminin kayma modülü G 
500, 1000, 5000, 10000, 30000, 50000, 100000, 150000, 200000, 250000 kN/m2 olarak verilmiştir 
Sistem Şekil 4’te verilen 1940 El-Centro depremi yer ivmesi etkisindedir.

Şekil 3. Tek serbestlik dereceli kontrollü zeminle etkileşen sistem

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi
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Şekil 4. 1940 El-Centro depremi ivme kaydı

ı ırklı empedans katsayılarına sahip şekildeğiştirebilir zemine oturan sisteme, varsayılan 1940 El- 
ı ıjntro depremi sırasında uygulanacak optimal kontrol kuvveti ve maksimum değerleri, rijit temele 

ıtıip olduğu durumda uygulanacak kontrol kuvveti ile karşılaştırılarak Şekil 5’te verilmiştir. Şekil 
‘■ ten görüldüğü gibi, zemin G = 500 kPa kayma modülüne sahip olduğunda sisteme uygulanacak 
ııptimal kontrol kuvvetinin maksimum değeri 369.48 kN olarak elde edilmiştir; zemin G = 250000 
kİ ’n kayma modülüne sahip olduğunda ise sisteme uygulanacak optimal kontrol kuvvetinin 
mnksimum değeri 429.84 kN olarak elde edilmiştir. Başka bir deyişle, zemin yumuşadıkça 
uygulanacak optimal kontrol kuvveti daha küçük değeri almakta ve rijit temele sahip sisteme 
uygulanacak kontrol kuvvetinden farklılaşmaktadır. Zemin sertleştikçe uygulanacak optimal kontrol 
luıvveti daha büyük değerleri almakta ve rijit temele sahip sisteme uygulanacak kontrol kuvvetine 
, ıklaşmaktadır. Zeminin kayma modülü G = 10000 kPa’dan daha büyük değerlere sahip 
olduğunda şekildeğiştirebilir zemine oturan sisteme uygulanacak optimal kontrol kuvvetinin 
mnksimum değeri ile, rijit temele sahip sisteme uygulanacak optimal kontrol kuvvetinin maksimim 
düğerleri arasındaki fark %5’ten daha az olmaktadır. Dolayısıyla zeminin kayma modülü sistemin 
" '((İlikleri ve uygulanacak depremin karakteristiği dikkate alınarak belirlenen belli bir değerin 
ıı dünde olduğunda optimal kontrol kuvvetinin hesabında yapı-zemin etkileşimi etkilerinin ihmal 
• m inebileceği söylenebilir.

ı ırklı empedans katsayılarına sahip şekildeğiştirebilir zemine oturan sistemin kontrollü ve 
kontrolsüz durumdaki üstyapı yerdeğiştirmeleri ve yerdeğiştirmelerinin maksimum değerleri Şekil 
< ıla verilmiştir. Şekil 6’dan görüldüğü gibi, optimal kontrol kuvveti uygulanmış ve uygulanmamış 
i'ılomlerin üstyapı yerdeğiştirmeleri zemin yumuşadıkça birbirine yaklaşmakta; zemin sertleştikçe 

ı mi birinden farklılaşmaktadır. Başka bir deyişle görece yumuşak zemine oturan
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G  =  500 kPa G  = 1000 kPa

Zam an (sn) 

G  = 5000 kPa

Zam an (sn)

G  =  30000 kPa

G  = 100000 kPa

G  = 200000 kPa

Zaman (sn)

G  =  10000 kPa

G  = 50000 kPa

G  = 150000 kPa

G  = 250000 kPa

Şekil 5. Zeminle etkileşen kontrollü sisteme uygulanan optimal kontrol kuvveti
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G = 500 kPa G = 1000 kPa

I

G = 5000 kPa

G  = 30000 kPa

Zaman (s)

G = 100000 kPa

Zaman (s)

G = 200000 kPa

Zaman (s)

"SO)>■

Ba)>

B«D>-

Zaman (s)

G = 10000 kPa

Zaman (s)

G = 50000 kPa

Zaman (s)

G = 150000 kPa

Zaman (s)

G = 250000 kPa

Zaman (s)

Şekil 6 . Zeminle etkileşen kontrollü sistemin üstyapı yerdeğiştirmesi

*ı '"imi kontrol kuvveti uygulayarak elde edilen kazanç önemli mertebede değildir, zemin 
♦niiııtıiikçe kontrol kazancı daha belirgin hale gelmektedir.

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



0039. ÖZUYGUR ve GÜNDÜZ
T

SONUÇ
1940 El-Centro depremi kullanılarak serbest titreşim periyodu Tn = 1.0 s olan sistem için yapılan
parametrik çalışma sonrasında elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

a) Zemin yumuşadıkça uygulanacak optimal kontrol kuvveti daha küçük değeri almakta ve rijit 
temele sahip sisteme uygulanacak kontrol kuvvetinden farklılaşmaktadır. Zemin sertleştikçe 
uygulanacak optimal kontrol kuvveti daha büyük değerleri almakta ve rijit temele sahip sistemiı 
uygulanacak kontrol kuvvetine yaklaşmaktadır.

b) Zeminin kayma modülü sistemin özellikleri ve uygulanacak depremin karakteristiği dikkate 
alınarak belirlenen belli bir değerin üstünde olduğunda optimal kontrol kuvvetinin hesabında 
yapı-zemin etkileşimi etkilerinin ihmal edilebileceği söylenebilir.

c) Görece yumuşak zemine oturan sisteme kontrol kuvveti uygulayarak elde edilen kazanç önemli 
mertebede değildir, zemin sertleştikçe kontrol kazancı daha belirgin hale gelmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, kabarcıklı sıvılarda sarıki-bir-boyutlu kavitasyonlu daimi lüle akışı 
çözümlerinin, kabarcık/kabarcık etkileşmeleri de gözönünde bulundurularak, zamana göre 
kararlılığı incelenmiştir. Bunun için homojen kabarcıklı sıvı akışı modeli kullanılarak, sanki- 
bir-boyutlu daimi olmayan kavitasyontu lüle akış denklemleri kabarcık dinamiği yasasıyla 
birleştirilerek (iyileştirilmiş Rayleigh-Plesset denklemi) model denklemler inşa edilmiştir. 
Başlangıç dağılımları, giriş koşulları ve lüle geometrisi, lülede kavitasyon oluşacak şekilde 
alınmıştır. Çeşitli varsayımlar altında önerilen model denklem sistemi, genelleştirilmiş 
özdeğer problemine dönüştürülmüş ve lülenin belli bölgeleri için özdeğerler hesaplanmıştır. 
Özdeğer problemindeki denklem sisteminin tüm katsayılarının hemen hemen sabit olduğu 
lüle giriş bölgesinde, normal mod analizi yöntemiyle problem kesin olarak çözülmüştür. 
Çeşitli akış parametrelerinin (kavitasyon sayısı, vs.) için kararlılık diyagramları elde 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, kavitasyontu daimi lüle akışı çözümlerinin sadece çok küçük 
dalga sayıları için zamana göre kararlı olduğunu göstermiştir.

GİRİŞ
Kavitasyon, yani başlangıçta homojen olan bir sıvıda buhar boşluklarının görülmesi olayı, 
değişik durumlarda oluşabilir. Kavitasyon, oldukça düşük basınçlar altında sıvı ortamın faz 
geçişi yoluyla iki-fazlı sıvı-kabarcık karışımına dönüşümü olarak tanımlanabilir. Bu faz geçişi, 
sıvının durgun ya da akış halinde olduğu durumlarda meydana gelebilir. Kavitasyon olayına, 
genellikle, sıvı basıncını yaklaşık olarak sabit bir sıcaklıkta sıvının doyma basıncının altına 
düşürmekle erişilir. Akış halindeki bir sıvıda, özellikle, sıvı akışının küçük kesitlerden büyük 
hızla geçişi kavitasyon olayını doğurmaktadır. Bir su türbini, gemi pervanesi, su pompası vb. 
kavitasyona elverişli koşullar altındadır. Kavitasyonlu akışlarda sıvı içindeki kabarcıklar yeterli 
derecede düşük bir basınç bölgesine taşındığında, adeta patlarcasına büyüyerek makro 
boyutlara erişir ve yeniden yüksek basınç bölgesine taşındıklarında şiddetli bir şekilde 
büzülürler. Kavitasyon buhar boşluklarının sıvıda doğup kaybolmaları son derece yüksek 
frekanslarla tekrarlanır ve buhar boşluklarının yok olması sırasında, çevredeki sıvının 
hücumu sonucu şok dalgaları oluşur ve bu dalgalar boru cidarı, makina pervanesi gibi katı 
cisim üzerinde darbe etkisi yaratır. Sonucunda bu elemanların darbelere maruz kaldığı 
bölgeler aşınır.

Ö ğr. Gör. Dr., M atematik. M üh. Böl., E-posta: pasinliogl@ itu.edu.tr 
1 P ro f. D r., M akine M üh. Böl., E-posta: delale@ isikun.edu.tr
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Kuvltasyon konusundaki literatür çok zengin olmasına karşın, verilen bir akış hali için 
ı ıvltasyonun fiziksel mekanizması tam olarak anlaşılmış değildir. Konunun belli başlı 
•• Hapları arasında [16], [14], [11] ile [5] sayılabilir. Ayrıca, bazı ayrıntılar için [19] ile [18]’ in 
'İmleme makalelerine de başvurulabilir. Kavitasyon, kuramsal olarak modellenmesi zor bir 
"leydir. Daimi olmayan kavitasyonlu akışların sayısal simülasyonu için genellikle homojen iki
le/h akış modeli kullanılır. Bu akışlar için, geometrik açıdan en basit konfigürasyonu 
l evllasyonlu yakınsak-ıraksak lüle akışları oluşturur. Yakınsak-ıraksak bir lüleden geçen 
ı ıbarcıklı sıvı akış modeli ilk kez barotropik bir bağıntı kullanılarak incelenmiştir [23], 
l'mblem, daimi olmayan etkiler gözönüne alınarak [12]’de yeniden ele alınmış, fakat kabarcık 
dinamiği ihmal edilmiştir. Kavitasyonlu akışlar için kabarcık dinamiği yasası ile lüle akış 
dmıklemlerini birlikte düşünmek zorunludur. Klasik Rayleigh-Plesset denklemi ile tanımlanan 
kıımsel kabarcık dinamiği yasasını akış denklemlerine bağlayan sürekli bir kabarcıklı karışım 
"kış modeli [20]’de önerilmiştir. Bu model kullanılarak, sanki-bir-boyutlu yakınsak-ıraksak 
Iı ılı ilerdeki kabarcıklı kavitasyonlu daimi akışların çözümleri [10] ile [9]’da incelenmiştir. Daimi 
nkış çözümlerinin yanısıra, patlayan çözümler de bulunmuştur. Bu modelin daimi olmayan 
"kış hallerinde incelenmesi, özellikle deneylerde gözlenen bazı kavitasyonlu akış rejimlerinin 
inmeğin salınım yapan kavitasyon akışları, kavitasyonlu akışlarda şok dalgaları oluşumu, 
i ) ) yorumlanmasına yol açmıştır ([8]). Özellikle, [10] ile [9]’da lüle geometrisi ve diğer 

l'iirrımetreler sabit alınıp sadece bir parametrenin belirli bir aralıkta değiştirilmesi durumunda, 
Hinki-bir-boyutlu lülelerde daimi akış çözümlerinin var olduğu gösterilmiştir. Bu parametre, 
uunellikle, başlangıçtaki giriş hacimsel kabarcık oranı ya da giriş kavitasyon sayısı cr. olarak 
'"çllir. Parametrelerden herhangi birinin belirli bir kritik değerinin altında ya da üzerinde 
ılıığlştirilmesi durumunda, daimi akış çözümlerinde kararsızlıklar görülür. Bu nedenle, daimi 
"kış çözümlerinin varolduğu durumda, bu çözümlerin zamana bağlı kararlılığının 
im ilenmesinde yarar vardır.

liıı çalışmada, kabarcıklı sıvılarda kavitasyonlu daimi lüle akışı çözümlerinin kararlılığı 
l'ioblemi ele alınmıştır. Bu problemin amacı, yakınsak-ıraksak bir lülede sanki-bir-boyutlu 
l uvitasyonlu daimi kabarcıklı akış çözümlerinin, kabarcık/kabarcık etkileşmeleri ([13],[9]) de 
ü'Vönünde bulundurularak, zamana göre kararlılığını incelemektir. Bunun için homojen 
l'iiharcıklı sıvı akışı modeli kullanılarak, sanki-bir-boyutlu daimi olmayan kavitasyonlu lüle 
n k ış  denklemleri kabarcık dinamiği yasasıyla birleştirilerek (iyileştirilmiş Rayleigh-Plesset 
ılımklemi) model denklemler inşa edilmiştir. Kabarcıkların oluşumu (çekirdekleşme ve 
kıibarcık bölünmesi [6, 4, 3]) ve birleşmesi ihmal edilmiştir. Tüm sönüm mekanizmaları, 
viskoz yutulma biçiminde tek bir sönüm katsayısı olarak ele alınmış, kabarcıkların büyüme ve 
büzülmelerinde kabarcık içindeki gaz için politropik yasa kullanılmıştır. Başlangıç dağılımları, 
ı ı ı ı ış  koşulları ve lüle geometrisi, lülede kavitasyon oluşacak şekilde alınmıştır. Kavitasyonlu 
a k ış ı  modellemek için [22], [20], [19] tarafından önerilen, [10], [9] ve [8] tarafından geliştirilen, 
dulmi olmayan sanki-bir-boyutlu lüle akış denklemleri ile küresel kabarcık dinamiğini birbirine 
bağlayan model denklemler kullanılmıştır. Bu varsayımlar altında önerilen model denklem 
Mİstemi, akış hızı ve kabarcık yarıçapı için iki evrim denklemine indirgenmiştir. Evrim 
ılonklemleri, daimi olmayan akış baz alınarak pertürbe edilmiş, kabarcık yarıçapı ve akış hızı 
pıırtürbasyonları için küple lineer kismi diferensiyel denklem sistemi elde edilmiştir ([1]).
Küple lineer denklem sistemi genelleştirilmiş özdeğer problemine dönüştürülmüştür.
I (Belerde en önemli bölgeler giriş ve boğaz bölgeleridir. Eğer verilen bir akış, lülenin giriş 
bölgesinde kararlı değilse, lülenin tamamında da kararlı olmayacaktır. Bu yüzden kararlılık 
problemi için lülenin önce giriş bölgesini incelemek gereklidir. Elde edilen denklem 
sistemindeki katsayıların, lülenin giriş bölgesinde hemen hemen sabit olduğu gösterilebilir 
(|1]). Dolayısıyla, zamana bağlı kararlılık problemini lüle giriş bölgesinde normal mod analizi 
yöntemiyle kesin olarak çözmek olasıdır. Elde edilen özdeğer problemi, denklem 
sistemindeki tüm katsayılarının hemen hemen sabit olduğu lüle giriş bölgesinde, normal mod 
unalizi yöntemiyle problem kesin olarak çözülmüştür. Çeşitli akış parametrelerinin 
(kavitasyon sayısı, hacimsel kabarcık oranı, vs.) k dalga sayısıyla değişimi için kararlılık 
diyagramları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, kavitasyonlu daimi lüle akışı çözümlerinin 
Midece çok küçük dalga sayıları için zamana göre kararlı olduğunu göstermiştir. Lüle giriş
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bölgesi için kararlılık diyagramlarındaki kararlı bölgelerin türbülanslı cidar kayma gerilmesi 
etkisi gözönünde bulundurulduğunda genişlediği görülmüştür. Kabarcık/kabarcık etkileşme 
parametresinin değişimiyle kararlılık bölgeleri üzerinde önemli bir değişim gözlenmemiştir.

Kavitasyonlu kabarcıklı sıvı akışları için model denklemler

Bu bölümde, sanki-bir-boyutlu yakınsak-ıraksak bir lülede kavitasyonlu daimi olmayan akışlar 
için model denklemler göz önünde bulundurulacak, başlangıç ve sınır koşulları ile lüle 
geometrisi, lülede kavitasyon oluşacak tarzda ele alınacaktır. Kavitasyonlu akışı modellemek 
için [22] ve [20], [19]’da önerilen, [10], [9] ile [8] tarafından geliştirilen, daimi olmayan sanki- 
bir-boyutlu lüle akış denklemleri ile küresel kabarcık dinamiğini birbirine bağlayan model 
denklemler kullanılacaktır. Kabarcıklı karışımın sanki-bir-boyutlu lüle akışı için süreklilik ve 
momentum denklemleri

(1) "r¥ +7r> V/,'>=0O t o x

(2) P '^ L  = - L ^  rw
d t  d x  A

ve karışım yoğunluğu

(3) p' = p '( \ -p )

biçiminde yazılabilir. (1 )-(3) denklemlerinde u' akış hızını, p' karışım basıncını, p' karışım 
yoğunluğunu, p/sıkıştırılamaz varsayılan sıvının sabit yoğunluğunu, /3 hacimsel kabarcık 
oranını, ve tw ‘ türbülanslı cidar kayma gerilmesini göstermektedir. Ayrıca A 'lü le kesit alanını, 
P' ıslak kesit çevresini, x ’ lüle eksen koordinatını (orijin boğazda olacak şekilde) ve t' gerçek 
zamanı göstermektedir. Momentum denklemi (2)’de viskoz ile yerçekimi terimleri ihmal 
edilmiş olup d/dt'=8/dt'+u' d/dx' materyal türevi göstermektedir. Eğer kabarcıkların oluşumu 
(çekirdekleşme ve kabarcık bölünmesi [6], [4], [3]) ve birleşmesi ihmal edilirse, karışımın 
birim hacimdeki kabarcık sayısı yoğunluğu n' hacimsel kabarcık oranı /3 cinsinden

(4) «' = % '(!-/?)

olarak ifade edilebilir. Burada q0' sıvının birim hacimdeki kabarcık yoğunluğu sayısıdır ve akış 
boyunca sabittir. Ayrıca, yarıçapı R' olan küresel kabarcıklardan oluşan karışımda, j8 
hacimsel kabarcık oranı

(5) = =
3 1 + ( 4 / 3

olarak tanımlıdır. (4) ve (5) denklemlerinden

(6) ^ 0 - / » =_ l _ . Mbit
P 4 7tt]„

bağıntısı elde edilir. Burada küresel kabarcık dinamiği için kabarcıkların birbirleriyle 
etkileşimini göz önünde bulunduran
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p'v-p '  [ i  + (2 /3 )^ (3 A2 -1 )/?’3] | 3 [l+(8/3)^;'(2A2- l) / ; ,3+(16/9)^VA2j;,li] ^ j ?'

(7) p< [l+(4/3)ot?X ’ ]  d t ’2 +  2 [ l+ (4 /3 )^ X 3] 2 l  dt'

t 2s'
/ j J / ? '  p ' , R '  d t '  p \  R '

iyileştirilmiş Rayleigh-Plesset denklemi kullanılacaktır ([9]). (7) denkleminde S’ yüzey gerilim 
katsayısını, pv' kabarcığın kısmi buhar basıncını, pgi' kabarcığın lüle girişindeki kısmi gaz 
basıncını, k politropik üssü (sabit sıcaklıkta hal değişimi için k=1, izentropik hal değişimi için y 
adyabatik üs olmak üzere k=y olur), p[ff viskoz yutulma şeklinde tüm sönüm

mekanizmalarını betimleyen karışımın efektif viskozitesini, Ar' kabarcıklar arası etkileşme 
erimi olmak üzere ([13], [9])

(8) a  = ̂
R '

bağıntısı ile tanımlanan A ise kabarcık/kabarcık etkileşim parametresini göstermektedir, 
önce akış hızı, karışım yoğunluğu, karışım basıncı ve kabarcık içindeki gaz ve buharın kısmi 
basınçları

to,\ p '  , o p ' p I  p 's u '(9) p = = ı — p = ±’ 7>v Pg =~7~,
P ,  P ,  P i  P t  s j p , !  P ,

şeklinde boyutsuzlaştırılır. Burada p\ lüle giriş basıncını ve karakteristik hızı

göstermektedir. Ayrıca x’ eksen koordinatı, H \ (lüle giriş yüksekliği olarak seçilebilir) 

karakteristik bir makroölçek uzunluğu ile, A' kesit alanı A'j lülenin giriş kesit alanı ile, t'

zaman koordinatı _ H ' karakteristik akış zamanı ile, R' kabarcık yarıçapı R'
■Jp 'Ap 'i

karakteristik mikroölçek uzunluğu (lüle girişindeki kabarcık yarıçapı)

( 1 0 )  * » * ! . ,  A =— ,
h \ a; &  h ' K

biçiminde boyutsuzlaştırılır ([2]). (1)-(7) denklemleri bu boyutsuzlaştırmalarla

(11) p  = \ - p  

<12>

(13) p 1 7 =  - ^ - - c »<p p u1at ox

(14) /?3( İ ^ - )  = İ ^  = at,3
P  Pi

Pv- p  |~1+ (3A 2 - 1 ) ( / ? / « - ) 3 / 2 ] ^ , r  | 3 [ l  + 2 ( 2 A ; - l ) ( f? / y , ) 3 +  A 2(/? / y ,  )6]  r jr  

(-(5 ) ^  [ l+ ( /? /y f )3]  dt2 2 [ l + ( 7? /y ,)3]" y dt

, S» , 4 dR Pg,
L2R L2(Re)R dt L2R n

y\/ll I Ilı isal Mekanik Knnnrpsi



normalize şeklini alır. Burada u, p, p, p  ve R  sırasıyla, boyutsuz akış hızını, karışım 
basıncını, karışım yoğunluğunu, hacimsel kabarcık oranını ve kabarcık yarıçapını 
göstermektedir. Ayrıca, L mikro ile makro boyutlar arasındaki oran

(16) L  =  -% -,

C w cidar kayma gerilmesi katsayısı

(17) C = ----- ^ — —,
* (1/2 )p'u'2

(p ıslanan çevrenin kesit alanına oranını betimleyen boyutsuz katsayı 

,18)

k İ hacimsel kabarcık oranını betimleyen bir parametre

-P,m  A

S0 boyutsuz yüzey gerilim katsayısı 

<20>
ve p'eff tüm sönüm katsayısı olmak üzere Re tipik Reynolds sayısı

(2 i)  Re=^ v z z z

olarak tanımlıdır. Yukarıdaki (11 )-(15) denklemleri p, p ,  p ,  u, R  bilinmeyenler ve A = A(x) 
verilen kesit alanı değişimi olmak üzere kavitasyonlu daimi olmayan lüle akışları için model 
denklemleri oluştururlar.

Akış hızı ve kabarcık yarıçapı için evrim denklemleri

(11), (12) ve (14) denklemleri arasında hacimsel kabarcık oranı p  ile karışım yoğunluğu p 
yok edilirse,

22) —    d £  = d R — R _ d _ (uA) = 0
dt 3 P ( \ - p ) d t  dt 3 p A d x

denklemi elde edilir. Ayrıca (15) iyileştirilmiş Rayleigh-Plesset denklemi x'e göre türetilip,
(22) denkleminden de A r t* )  ve s â 'R. kısmi türev ifadeleri elde edildiğinde, (13) momentum

dx dt dx dt2
denklemi ile aralarında p basıncı yok edilebilir. Daha sonra birtakım düzenlemeler yapılarak 
kabarcık yarıçapı R(x,t) ve akış hızı u(x,t) için
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ve

(24) ^  =  a{x,t)

evrim denklemleri elde edilir. Burada yerel ani ivmesi a (x , f)

d1 a , n 8R .d a  ÖR . , n d R d u  d2u d3u .
(25) —  + g (R ,— ,x )—  + h(R,-— ,x)a =  s(R ,— ,— , - T , - J ,x)

ox ox dx ox ox ox ox ox

lineer kısmi diferansiyel denklemini sağlar. Yukarıdaki g, h,ve s fonksiyonları sırasıyla

. j. ÖR . F A R )8 R  1 dA(26) %(R ,— ,x) = - '  — -+ ----- ,
8x F2(R ) dx A dx

(27) h(R,— ,x) = -
8x f

(  1 d  A \8R W  , d (
' 1 ^

\ A d x , J  8x f 2(R ) dx \v A dx J

(28)

8R 8u 82u 83u \ 82u
s(R ,— ,— ,— — 7 .x ) = —( u — r 

8x 8x 8x 8x 1 8x

F,(R) 8R | Ft (R )8 u  | FA(R) (  1 dA }  [ Ff (R ) 
8x F2{R )8 x  F2(R) \ A d x )  F2(R)F,(R) 

F„(R)8R 
F2(R) 8x

W ) . .

82u
8x2

(II
F2( R ) ( \ d A )  2 F(R)F<(R)
F2(R ){ A  dx

8R du F<(R)( 1 dA
8x 8x f2(R )\ A dx

( 1 d A + F,(R)
V A dx F2(R)

F A R )u2 1 dA 
LF2(R) U  dx

1 dA
u \  -

A dx

z F^R)Fs(R)u
RF2(R)

RF2(R)

f F ,( R ) f \  d A \ F { R ) , u 
F2(R ) \A  d x ) F2(R)

l_dA 
A dx

| F ,(R )u l d f l  d A ^ F J R )  
F2(R) d x \A  d x )  F2(R)

8R | F (R )  
8x F2(R)

u2( ^ W
(,4 dx ) d x \A

dA 
A dx

8u
8x

dx2

8uX 
8x J

J_dA) 
A dx j

F,(R) d  f  1 dA} [8pv / 8x + ıcjC„<pu2 / ( / ? 3 + k] )]
F2(K) d x \A  d x ) F2(R)

biçiminde tanımlıdır. (26)-(28) denklemlerindeki Fp j  = 1,2,...,10 fonksiyonları [1]'de

tanımlanmıştır. (23)-(25) denklemleri, verilen bir lüle geometrisi için, başlangıçtaki kabarcık 
yarıçapı ve akış hızı dağılımı ve belirlenen sınır koşulları ile birlikte çözülür. Bu durumda 
diğer hidrodinamik değişkenler bu çözümle ilişkilendirilerek elde edilir. Özellikle, basınç alanı

Z ,V  f
P = /», - 7 T ^ [ ( 6 A 2  -  LX *  / * i) ‘ +(6A2 - 2 X 7 ? / a t , ) 3  - 1]18R4

1 A du w+—
A dx )  8x

(29) [2+ (3A 2 - IK / î /a t ,  )3]
Ü k

~6R

2 d  (  1 dA■u — ---
d x \A  dx

— + 1
_8x 2A d x )

82u ( 1 cM') du

Sq , P*
R Rn  3(R e)R~

8x2

[ l+ ( /? / ^ ) 3]

+ A d x j Udx

1 d A \ 8u 
 « + —
A dx )  8x



PASİNLİOĞLU. DELALE

bağıntısı ile bulunur. Son olarak p  hacimsel kabarcık oranı ve p  karışım yoğunluğu

(30)

bağıntılarıyla hesaplanır.

Sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu daimi lüle akışlarının kararlılığı

Bu bölümde, (23) ve (24) evrim denklemleri kullanılarak sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu daimi 
lüle akışları için model denklemlerin çözümlerinin zamana bağlı kararlılığı incelenecektir. [10] 
ile [9], lüle geometrisi ve diğer parametreler sabit alınıp sadece bir parametrenin belirli bir 
aralıkta değiştirilmesi durumunda, sanki-bir-boyutlu lülelerde daimi akış çözümlerinin var 
olduğunu göstermişlerdir. Bu parametre, genellikle, giriş başlangıç hacimsel kabarcık oranı 
p. veya

(31) P '- P '  -  X~Py.
(l/2)pX2 (1 / 2)«2

ile tanımlanan giriş başlangıç kavitasyon sayısı cr, olarak seçilir. Burada ıı' ve ui , sırasıyla, 
boyutlu ve boyutsuz lüle girişindeki akış hızlarıdır. Parametrelerden herhangi birinin belirli bir 
kritik değerinin altında ya da üzerinde değiştirilmesi durumunda daimi akış çözümlerinde 
kararsızlıklar görülür. Bu nedenle, daimi akış çözümlerinin varolduğu durumda, bu 
çözümlerin zamana bağlı kararlılığının incelenmesinde yarar vardır. Sanki-bir-boyutlu 
kavitasyonlu daimi lüle akışlarının zamana bağlı kararlılığını incelemek için önce daimi 
olmayan lüle akışı için elde (23) ve (24) evrim denklemlerine daimi akışlardaki ü ( x )  akış hızı 
ve R(x) kabarcık yarıçapı alanları baz alınarak,

(32) u = ü ( x ) \ \  + e w (x ,tj \

(33) R = ^(jc)[1 + £-^(jr,r)]

şeklinde zamanla değişen w ve </> (her ikisi de 0(1) mertebesinde) yerel pertürbasyonları
uygulanır. (32) ve (33) denklemlerindeki e > 0 parametresi o(1) mertebesindedir. Buradaki ü
ve R değişkenleri, daimi lüle akışı denklemlerinin çözümlerinden elde edilmiştir ([9]). (23) ve 
(24) evrim denklemlerine verilen pertürbasyonlar uygulanıp birtakım düzenlemeler 
yapıldığında w(x,t) ve <px,t) için

I 1 A \  A A W  A d 2 ™  A d 2 y V  A d ™  A ^  A * ¥  J A J.(34)----- A.—~r + A^— ;---1-A-,— r- + A .------ 1- A*-1-A* A1  \-A*,w+A~d)~§
1 dxi 2 dx2dt 3 dx  4 dxdt ^  dx ^  d t ^  dx  ^  ^

(35) C ^  + C 2- ^  + C 3^  + C a—  + C 5 —  + C6 —  - ^  + C 1w+ C J  = 0
1 8x3 2 8x d t 3 dx1 4 dxdt 5 8x 6 8t dt 7

denklemleri elde edilir. (34) ve (35) denklemlerinde, a[ = (]-/?,)». ve (üA-A ,) * o  olmak üzere
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(36)

A  “2ji
A, 3 (û A -A ,)’

C 6 = ü — , C 7 = U ^ -,  Cs = ü  
A, 7 A,

_ A, A dü _
u — ------ 2----------+ u

A  uA—A ,d x

biçimindedir ve Ap j  = katsayıları [ l ] ’de tanımlanmıştır. (34) ve (35) 

denklemlerindeki Ap j  = \,...,9 ve c/,y = ı,...,8 katsayıları, daimi akışlardaki ü(x) akış hızı (veya 
r (x ) kabarcık yarıçapı) a (x ) lüle alanı ve türevlerinin fonksiyonları cinsinden ifade edilebilir.

Lüle giriş bölgesi için normal mod analizi

Lülelerde en önemli bölgeler giriş ve boğaz bölgeleridir. Eğer verilen bir akış, lülenin giriş 
bölgesinde kararlı değilse, lülenin tamamında da kararlı olmayacaktır. Bu yüzden kararlılık 
problemi için lülenin önce giriş bölgesini incelemek gereklidir. (34) ve (35) denklem 
sistemindeki A , j  = ı 9 ve c  ,y' = l,...,8 katsayılarının, lülenin giriş bölgesinde hemen hemen
sabit olduğu gösterilebilir ([1]). Dolayısıyla, zamana bağlı kararlılık problemini lüle giriş 
bölgesinde normal mod analizi yöntemiyle kesin olarak çözmek olasıdır, k pertürbasyon 
dalga sayısı, a  açısal frekans, w v e f  sırasıyla, pertürbasyon akış hızı ve yarıçapı genliği 
olmak üzere (34) ve (35) denklemlerine

dönüşümü uygulanırsa,

(38) Lco1 + M co+ N  = 0

dispersiyon bağıntısı elde edilir. Yukarıdaki (38) bağıntısında L, M  ve N  katsayıları 
pertürbasyon dalga sayısı k ’nın karmaşık değerlikli fonksiyonları olup

(39) L  = LR+ iL , = ( A  ~ A k 7) + iAAk

olarak tanımlanır. Burada R ve I indisleri, sırasıyla, reel ve sanal kısımları göstermektedir. 
Zamana bağlı kararlılık için k dalga sayısı reel, û) = coR + iw, açısal frekansı da kompleks sayı

olarak alınır. Sistemin kararlılığı için co, sanal kısmı negatif olmalıdır. (38) dispersiyon
bağıntısından a> için 4. dereceden

M = MR+iM ,

(4°) = [(A4CS -  A  -  A C a -  A C 6 )k + (4, + A C 2 )k3 ]
+ '[(4 ı- 4 A  + 4 ,c6)+ (A2c s ~ A ~ 4 7c 4 -  a c 2)£]

ve

N  = N R + iN ,

(41) = [(A C S - A C , )  + (4 ,c 5 + a c 3 -  A3C s)k2 -  ^ C , r  ]

+ /[(/t5c8 -  A C n - 4>c5 )k + (A7C 3 + A C ,  -  A,CS)k3]

(42) £4 O), + £3a>) + s2(0] + £lOJl + £0 = 0

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi
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cebrik denklemi elde edilir. Buradaki £ ,  katsayılarının k’ ya bağlı ifadeleri [1]'de 

tanımlanmıştır. Ayrıca e /  = 0,...,4 katsayılarının k ’nın çift fonksiyonları olduğu ispatlanabilir. 

Bu yüzden (42) denklemi ile verilen co, ’nın işaretini incelemek için yalnızca k>0 durumunu 

lncelerrıek yeterli olacaktır. Bu k değerlerini bulmak için önce, k2 ’ye göre 5. dereceden bir 
p°linom olan £0’ın pozitif reel kr j< 5  kökleri bulunur ki bu >tv, j < 5  noktalarında co, sıfırdır.

^°nra «,/ff4'ün işaretinin yardımıyla, her * , j <5 ’in en yakın civarında co, ’nın işareti bulunur. 

Daha sonra elde edilen bu k köklerinin fiziksel olanları belirlenir. Bunun için, lüle akış 

denklemlerindeki ^  sönüm katsayısı arttırılarak kararlı bölgenin artıp artmadığı incelenir. 
^9er verilen bir kök için sönüm katsayısı arttırıldığında kararlı bölge genişliyorsa, bu kök 
fiziksel bir köktür. Böylece ru, ’nın işaretinden, sanki bir boyutlu kavitasyonlu daimi lüle
ak|Şiarınm kararlı olduğu bölgeler belirlenir ve çeşitli akış parametreleri için kararlılık 
a|yagramları elde edilir.

^ararlılık diyagramları ve sonuçlar

^ay|sal sonuçlar için su/su buharı-hava iki-fazlı sıvı/kabarcık karışımı ele alınmıştır. 
at)arcıkların içindeki su buharı-hava gaz karışımının izotermal olarak genişlediği ve 

a|kıştırıldığı varsayılarak suyun sıcaklığı 20"C alınmıştır. Kabarcıkların içindeki kısmi buhar 
as|ncı p ’ _ 0.0234 bar, yüzey gerilim katsayısı 5" = 7.1 x 1 (T2 N/m ve suyun viskozitesi 

A» = lo 3 kg/m-s olarak alınmıştır. Lüle giriş basıncı />' = 1.013 bar değerinde sabit tutulmuştur. 
Ge°metrik özellikleri Şekil 1 ve Şekil 2'de gösterilen ve kesit alanı

( jc - 150Z, V 
\  30 L )

° 'an yakınsak-ıraksak bir lüle kullanılmıştır ([12]). Cidar kayma gerilmesi katsayısı c ,, 
tarbiilansh akış durumunda ([17])

(44) ^«=1.7681n[(R e/ )C“ ]-0 .9 4

Atanılarak hesaplanmıştır (ideal akış durumunda c„ = o değerindedir). Buradaki Re; 
^ eynolds sayısı, (21) denklemi ile verilen Re Reynolds sayısı ile

^  Re/  = 2 u A (R e )^ - 
Mı

*->ağıntısıy|a iljşkilendirilebilir. Lüle giriş kabarcık yarıçapı R'0-4 0  //m ve £ = 8xio-4 olarak 
^'nmıştır. Lüle girişinde kabarcık/kabarcık etkileşmesi ihmal edilebildiğinden,

arc|k/kabarcık etkileşme parametresi A = 1 varsayılmıştır. Hem ideal akış, hem de 
r ülanslı akış durumunda lüle giriş hacimsel kabarcık oranı p = ıtr3 ve a , kavitasyon sayısı 

ta  1.0 arasında değiştirilmiştir. Sanki-bir-boyutlu daimi lüle akışları için model 
lernlerin Çözümlerinin, ancak a, kavitasyon sayısının a ic kritik değeri üzerinde (ya da 

^  lüle girişindeki hacimsel kabarcık oranının pjc kritik değerinin altında) mevcut olduğu 
örnektedir ([10], [9]). Yukarıda belirtilen koşullar altında ideal akış durumunda p'ef!n t = 1

(43)
^ ( i )  = l-0 .2 5 e x p
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iken crk = 0.78, //'# / /ç = 30 iken ak =0.72; türbülanslı cidar kayma gerilmesi gözönüne

alındığında = l iken <^=0.78, n'elrln , =  30 iken crjc=0.76 olduğu sonucu bulunur.

Daimi akışlardaki ü(x)  akış hızı, R(x) kabarcık yarıçapı ve c p(x) basınç katsayısının

kavitasyonsuz (<j, > -( C p)mJ  ve kavitasyonlu (c, < -(C  )min) kabarcıklı akışlardaki değişimi,

sırasıyla, Şekil 1 ve Şekil 2’de görülmektedir. Buradaki (C(,)ml„ , minimum basınç katsayısını
göstermektedir (bu durumda türbülanslı cidar kayma gerilmesinin etkisi ihmal edilmiştir). 
Yapılan bu çalışmada, yukarıda belirtilen varsayımlar altında s„(kj ) = 0 denklemi için üç adet

k. kökü bulunmuş ve bu k .;j = 1,2,3 köklerinin ayırdığı bölgelerde a ,' ların işaretleri

incelenmiştir. Ancak bulunan bu k y j = 1,2,3 değerleri için co, ’nın işareti uyumlu olmamıştır.
Yani (42) denkleminin köklerinde dallanmalar meydana gelmiştir.

00 5 0 1 0.15 0.2 " “ 5*25 )

Şekil 1: Hava kabarcıkları içeren suyun daimi akışında kavitasyonsuz kabarcık yarıçapı ve 
.ıkış hızının (üst şekil), ve basınç katsayısının (alt şekil), (43) denklemiyle kesit alanı verilen 
lülenin (orta şekil) eksen koordinatı boyunca değişimleri. Burada sönüm katsayısı ^ / ^ ;  = ı.o.

kabarcık/kabarcık etkileşim parametresi a  =  i . o ,  giriş kabarcık yarıçapı r ; = 4 o mikrodan
makroya ölçek oranı z  =  8 x i o - \  giriş basıncı p; = 1.013 bar, giriş hacimsel kabarcık oranı

ve kavitasyon sayısı=o.85 olarak alınmıştır.
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U,

d öİk 0.1 5! 15 55 ö*25x

Şekil 2: Hava-su buharı içeren suyun daimi akışında kavitasyonlu kabarcık yarıçapı ve akış 
hızının (üst şekil), ve basınç katsayısının (alt şekil), (43) denklemiyle kesit alanı verilen 

lülenin (orta şekil) eksen koordinatı boyunca değişimleri. Burada sönüm katsayısı = 1.0,

kabarcık/kabarcık etkileşim parametresi A = ı.o, giriş kabarcık yarıçapı R’ =4o^m. mikrodan
makroya ölçek oranı ı = 8 x i ( r \  giriş basıncı p; = 1.013 bar, giriş hacimsel kabarcık oranıpt =ıo J

ve kavitasyon sayısıa = 0.79 olarak alınmıştır.

Bulunan bu k r j  = 1,2,3 köklerinin fiziksel olanlarının belirlenmesi için, lüle akış 
denklemlerindeki ^  sönüm katsayısı arttırılarak kararlı bölgelerin genişleyip 

genişlemediği incelenmiştir. Sonuç olarak bu kritere göre sadece £, « 1  ve k, » I  köklerinin 
fiziksel olduğu bulunmuştur ([i]). Yapılan bu hesaplamalar sonucu elde edilen kararlılık 
bölgeleri, aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Şekil 3, yukarıda belirtilen koşullar altında er 
kavitasyon sayısının ideal akış durumunda, k dalga sayısına karşı değişimini göstermektedir. 
Bu şekilden de açıkça görüldüğü gibi, burada kritik bir kavitasyon sayısının (//'#/^ ;=  1.0 için

=0.76, =30.0 için <jjc =0.72) altında daimi akış çözümlerinin olmadığı görülmektedir.
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*1

10
-  -  -  30 0

0,9

0.8

Kararlı
Bölge

■

Kararsız
Bölge

Kararlı
Bölge

(Sürekli ortam 
hipotezi 

geçerli değil)

0.7

06
1C

Daimi Akış Çözümü Yok

-« 10̂< 104 101 107 1012

Şekil 3: Karışımın ideal akış durumunda sönüm katsayısının farklı değerleri için (1.0
ve 30.0) lüle girişindeki kavitasyon sayısının (CT) pertürbasyon dalga sayısıyla (k) değişimi ve

kararlılık bölgeleri.

Kritik kavitasyon sayısının üzerinde elde edilen daimi akış çözümleri ise, pertürbasyonun 
yalnızca çok küçük dalga sayıları ya da çok büyük dalga sayıları için kararlı çözümler elde 
edilmiştir. Ancak çok büyük dalga sayıları için sürekli ortam hipotezi geçerli olmadığından, bu 
bölgenin kararlılığı da safdışı bırakılmıştır. Sönüm katsayısı arttırıldığında kararlılık

diyagramındaki kararlı bölgelerde, bu durumda, önemli bir değişim görülmemektedir. Ancak 
kritik kavitasyon sayısının değerinde değişme olmaktadır. Şekil 4, yukarıda belirtilen koşullar 
altında /? hacimsel kabarcık oranının ideal akış durumunda, k dalga sayısına karşı 
değişimini göstermektedir. Şekilden görüldüğü gibi, pertürbasyonun yalnızca çok küçük dalga 
sayıları ya da çok büyük dalga sayıları için kararlı çözümler elde edilmiştir.

p,
0.0025 -

Daimi .Akış Çözümü Yok

0.002

Kararlı Kararsız Kararlı
0.0015 Bölge Bölge Bölge

0.001

0.0005 -------------  1.0

1
-------- ----  30.0

?0 10* 103 10* 107 10W
k

Şekil 4: Karışımın ideal akış durumunda sönüm katsayısının (/z'# ///)) farklı değerleri için (1.0 

ve 30.0) lüle girişindeki hacimsel kabarcık oranının (/?.) pertürbasyon dalga sayısıyla (k)
değişimi ve kararlılık bölgeleri.
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Ancak çok büyük dalga sayıları için sürekli ortam hipotezi geçerli olmadığından, bu bölgenin 
kararlılığı da safdışı bırakılmıştır. Sönüm katsayısı p'efflp, arttırıldığında kararlılık 
diyagramındaki kararlı bölgelerde, bu durumda, önemli bir değişim görülmemektedir. Şekil 5, 
türbülanslı durumda <jj kavitasyon sayısının f j  / / /  sönüm katsayısının farklı değerleri için,

k dalga sayısıyla değişimini göstermektedir. Türbülanslı durumda da sönüm katsayısının 
kararlılık bölgesine önemli bir etkisi görülmemektedir. Ancak kritik kavitasyon sayısının 
değerini değiştirmektedir.

0 9

0.8

Kararlı
Bölge

-------------300

K ararsız
Bölge

Kararlı
Bölge

(Sürekli ortam  
hipotezi 

geçerli değil)

I I

Daim i A k ış  Ç ö zü m ü  Yok

1013 1 a 8 « r 3 t â  ı o 7

Şekil 5: Karışımın türbülanslı cidar kayma gerilmesinin gözönüne alındığı durumda sönüm 
katsayısının farklı değerleri (1.0 ve 30.0) için lüle girişindeki kavitasyon sayısının

(ct,) pertürbasyon dalga sayısıyla (k) değişimi ve kararlılık bölgeleri.

Bununla beraber türbülanslı cidar kayma gerilmesinin etkisi gözönüne alındığında, Şekil 6Uı 
görüldüğü gibi kararlılık bölgesi genişlemektedir.

1
i
i

0.9 -Kararlı

j

Kararsız Kararlı
Bölge Bölge Bölge

(Sürekli ortam
I hipotezi
l geçerli değil)

0.8 j
i

Daimi Akış Çözümü Yok

İdeal Akis

10‘13 ıc r *  103 k t â  t â ı o 12

Şekil 6: Karışımın ideal akış ve türbülanslı cidar kayma gerilmesinin gözönüne alındığı 
hallerde lüle girişindeki kavitasyon sayısının (CT) pertürbasyon dalga sayısıyla ( k) değişimi v<>

kararlılık bölgeleri.



I'ASİNLİOĞLU. DELALE

Bu durumda türbülansın etkisi yalnızca daimi akış için türbülanslı cidar kayma gerilmesi 
olarak gözönüne alınmıştır ve türbülanslı akış çalkantılarının kararlılığa etkisi gözönünde 
bulundurulmamıştır. Fiziksel olarak kararlı daimi akış çözümleri çok küçük dalga sayıları için 
gözlenmiştir. Burada kararlı bölge, türbülanslı durumda genişlemektedir.
Şekil 7, cidar kayma gerilmesinin etkisi gözönüne alındığında, hacimsel kabarcık oranının 
k dalga sayısına karşı değişimini göstermektedir.

0.0025

0.002

0.001

Kararlı
Bölge

ideal Akış
Türb. Cidar Kayma Gerilmesi

Daimi .Akış Çözümü Yok

Kararsız
Bölge

0
10 109 103

Kararlı
Bölge

102 107 10”

Şekil 7: Karışımın ideal akış ve türbülanslı cidar kayma gerilmesinin gözönüne alındığı 
hallerde lüle girişindeki hacimsel kabarcık oranının ($ )  pertürbasyon dalga sayısıyla ( k)

değişimi ve kararlılık bölgeleri.

'lon olarak da kabarcık/kabarcık etkileşim parametresinin kararlılık bölgelerine etkisi 
İncelenmiştir. Şekil 8'de görüldüğü gibi kabarcık/kabarcık etkileşme parametresinin 
değişimiyle kararlılık bölgeleri üzerinde önemli bir değişim gözlenmemiştir.

-------------  A =1.0
— — -  A =10 0

0.9
Kararlı
Bölge

K arars ız
B ölge

Kararlı
Bölge

0.8

0.7
D a im i .Akış Ç ö z ü m ü  Y o k

0.6
10 13 1(JB 10» k  1 0 107 10”

. "kil 8: Karışımın ideal akış durumunda kabarcık/kabarcık etkileşim parametresinin (A) farklı 
değerleri için (1.0 ve 10.0) lüle girişindeki kavitasyon sayısının (CT.) pertürbasyon dalga 

sayısıyla (k) değişimi ve kararlılık bölgeleri.
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Sonuç olarak, elde edilen kararlılık diyagramlarında, kavitasyon sayısının kritik bir değerin 
altında (ya da lüle girişindeki hacimsel kabarcık oranının kritik bir değerin üstünde) olduğu 
durumlarda, daimi akış çözümlerinin mevcut olmadığı görülmüştür. Daimi akış halinin mevcut 
olduğu hallerde, bu çözümlerin sadece çok küçük dalga sayıları için kararlı olduğu 
gözlemlenmiştir (aslında çok büyük dalga sayıları için de kararlı bölgeler bulunmuştur, ancak 
bu bölgelerde süreklilik hipotezi geçerliliğini yitirmektedir). Lüle giriş bölgesi için kararlılık 
diyagramlarındaki kararlı bölgeler, türbülanslı cidar kayma gerilmesi etkisiyle 
genişlemektedir.
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S Ö N Ü M L E N M E S İ

Nazmi Postacıoğlu 1 ve M. Sinan Özeren2

Bu çalışmada derinliğin sabit bir eğimle değiştiği bölgede denize rüzgarın uyguladığı kuvvetin ani bir 
şekilde durması halinde orata çıkan salınımların radyasyonla sönümlenmesini matematiksel olarak 
inceliyoruz. Rüzgarın denizden karaya veya karadan deniz doğru estiği durumlarda farklılıklar içeren bu 
problem için iki farklı çözüm yöntemi öneriyoruz. Bu yöntemlerden biri, kısa zaman önce yayınlanan bir 
yönteme radyasyon sönümlenmesi ekleyerek elde ettiğimiz çözüm, diğeriyse Green fonksiyonları yoluyla 
form üle edilen yeni bir yöntem. Burada Green fonksiyonu temelli yöntemin diğer yöntemin radyasyon 
sönümü eklenmiş versiyonuyla neredeyse birebir örtüşen bir sonuç verdiğini gösteriyoruz ve sönümün 
batimetrik süreksizliğin şiddetinin bir fonksiyonu olarak nasıl değiştiğini inceliyoruz.

Marmara Denizi gibi bazı içdenizlerde derinlik sahilden açığa doğru lineer olarak artar ve daha 
sonra da aniden çok artar. Biz bu problemde böyle bir geometriyi gözönüne alıyoruz ve problemi I 
boyutlu bir kanalda inceliyoruz. Derinliğin sabit eğimle arttığı bölge problemde kullanılan 
matematiksel notasyonla birlikte Şekil-1 ’de görülüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi

ÖZET

GİRİŞ

Şekil-1: Batimetrik süreksizlik yokken problemin geometrisi.

1 Prof. Dr., Fizik Müh. Böl., E-posta: nposta@ itu.edu.tr
2 Dr.,Jeoloji Müh. Böl., E-posta: ozerens@ itu.edu.tr

mailto:nposta@itu.edu.tr
mailto:ozerens@itu.edu.tr


POSTACI OĞLU. ÖZEREN

Rüzgarın denizden karaya doğru ve karadan denize doğru estiği durumlarda ortaya çıkan statik 
denge durumları simetrik değildir. Rüzgarın denizden karaya doğru estiği zaman karaya tırmanan 
su tabakası belli bir kritik kalınlığın altında olduğu zaman ağırlığın bu tabakayı geri çekme kuvveti 
(tabaka kalınlığıyla doğru orantılı) ve rüzgarın uyguladığı sürtünme kuvveti (su tabakasının 
kalınlığından bağımsız) dengeye gelemezler. Buna karşılık rüzgar ters istikamette estiğinde sahil 
şeridi geriye çekilir ve sahil şeridinin alçaldığı oranda statik basınç meydana gelir. Derinlik sahilden 
uzaklaştıkça sürekli olarak artığından dolayı belli bir aşamada rüzgarın uyguladığı kuvvet ile statik 
basınca bağlı kuvvetler dengeye gelmek zorundadırlar. Rüzgar kesildiğinde rüzgar çıkmadan 
önceki sahil hattı etrafında bir salınım olur. Biz bu çalışmada bu tür salınımların çeşitli 
konfigürasyonlar için radyasyonla sönümlenmesi problemini inceleyeceğiz.
Analizimize sığ su hareket denklemiyle başlayalım [1]:

+ t]')u'] =  -g (a x ' + r)')-^-;rj' + T t  p  (1)
Dt dx

Burada boyutlu büyüklükler t j ' ,x ' ,u ' ,Txy, p  sırasıyla serbest yüzeyin denge konumuna göre dikey
pozisyonunu, rüzgar ile bozulmamış sahil şeridinden yatay uzaklığı, derinlik boyunca ortalaması 
alınmış yatay akışkan hızını, rüzgarın yüzeye uyguladığı birim alan başın yatay kuvvet, ve sıvının 
yoğunluğunu gösteriyor. Bu hareket denkleminde yerkürenin dönmesinden kaynaklanan etkiler

ihmal edilmiştir. Denge durumunda w' = 0ve - ^ - [ ( a x '+ / / ')« '] = 0 olacağından denkemi denklemi

0
-g ( a x ’ + Tj')— rı' + Tx), / p  = 0 (2)

şeklini alır. Burada x = x '/L  ve t] = r j'/(a  L  ) terimleri kullanılarak boyutsuzlaştırma yapılırsa 
boyutsuz denge denklemi

(x + i i )tjx =  (3)
g a  L p

halini alır. Burada x'\ 77cinsinden çözmeye kalkarsak ve diferansiyel denklemin boyutsuz sağ tarafı 
İçin de

r  = — ?T- (4)g a L  p

notasyonunu kullanırsak 1 > x > - r /  aralığı için

x = ( r  + l)e x p ( /7 7 ) -v - /  (5)

çözümünü elde ederiz. Eğer er yardımcı değişkenini

a 2 = x + r j (6)

olarak tanımlarsak bu koordinatta yüzeyin şekil değişimi yaklaşık olarak

r) = y İn
/  2 

<7 + y
1 + y

(7)

olarak hesaplanabilir [2], Bu çözüm bir çok çalışmada ele alınan zorlamaların yapısına temel teşkil 
otmiştir.
1. Temel formülasyon ve büyük batimetrik süreksizlik için çözüm
Derinliğin lineer olarak değiştiği bölgede Carrier-Greenspan hodograf dönüşümü kullanıyoruz. 
Geçmişi Carrier ve Greenspan’ın non-lineer sığ su denklemlerini yardımcı değişkenlerle lineer hale 
dönüştürmek için yaptıkları çalışmaya dayanan bu dönüşümler o zamandan bugüne bir çok

flff
araştırmada kullanılmıştır [3,4], Boyutsuz zaman ? = l ' olarak tanımlanırsa ve X = t - u  

olarak tanımlanırsa 77 ve w, <p potansiyelinden aşağıdaki şekilde türetilebilir:
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n = (8)
u = - ^ - .  (9)

2(7
Bu potansiyel dalga denklemini

4% A -(Cr̂ L = 0  (1())
sağlar. Alt endisler kısmi türev anlamına gelmektedir. Bu probleme klasik bir yaklaşım 
([1]tarafından kullanılan) potansiyeli sıfırıncı mertebeden Bessel fonksiyonları cinsinden açmaktır.

<Px = Z a»Jo(*B° ' ) cos^ M j  <11>

ve daha sonra da an katsayıları başlangıç koşullarını sağlayacak şekilde seçmektir. Bu an 
katsayılarının hesaplanmasında Bessel fonksiyonlarının diklik koşulundan yararlanılır ve kn 
katsayıları bu dikliği sağlıyacak ( J 0(k„) = 0) şekilde seçilir .Boyusuzlaştırmadan sonra sabit eğimli 

bölgenin uzunluğu 1 olmaktadır. Yapay olarak eklenen J 0(k„) = 0 sınır koşulu dalgalar eğimli 
bölgenin açığa bakan ucundan tamamen geriye yansımasını sağlar. Şekil 2 deki (boyutsuz) 
süreksizliği D  ile gösterirsek ve D »  1 olduğu durumu ele alırsak açığa doğru yayılan dalgalar 
büyük oranda süreksizlikten geri yansıdaklarından J 0(k„) = 0 sınır koşulunu kullanan çözüm 
.dalgalar uyarıldıktan sonra, belli bir süre geçerliliğini korur. İki bölge arasında (eğimili ve sabit 
derinkili) fiziksel sınır koşularının sağlayan homojen dalga denkleminin bir çözümünü önerelim.

f j A J0(kllta)exp(iûJt), 0< c x < l  

^ |  B exp(-;' \kM \ sign{co)x) exp(/ûY), 1 < x < +oo

Şekil-2: Batimetik süreksizlik varken problemin geometrisi.
Sabit derinlikli bölgede (x > 1) faz hızı sahilden açığa doğru alınmıştır. Böylece dalga enerjisinin 
sahilden açığa doğru akması sağlanır(ışıma şartı). Her iki bölgede de dalga frekanslarının eşit 
olacağından

(o = \ k in= ^ D  + \)kou, (13)

bulunur. Akı korunumunu kullanırsak

(14)
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olde edilir. Frekansların eşit olmasından kin = 2 /̂(Z> +1) kou, bağlantısı elde edilir. Bu son bağlantı 
denklem (14)’de yerine konularak

B / A k 1 / J d  + 1 (15)
olduğu görülür. Buradan D  ->  +00  limitinde 5  = 0 olacağı aşikardır, dolayısıyla iç çözümü ( 

t.I„(kincr)) sınırda sıfır almak yerinde olacaktır. Burada km Bessel fonksiyonunun köklerini 
göstermektedir. Sonlu D  için sınır koşulları (akının ve dalga yüksekliğinin sürekliliği)

o-r%L- =(D + lk L r  (16)
^ = ’ L ,  <17>

olarak verilir. Sınır koşullarından A ve B katsayıları ile ilgili 2 homojen denklem elde edilir. Bu 
denklemlerin aşikar çözüm (/t ve B nin her ikisininde sıfır olduğu) dışında çözümü olabilmesi için 
dalga sayısı sistemin determinantını sıfır yapmalıdır. Şimdi ışıma şartı altında determinantı sıfır 
yapan dalga sayılarının reel eksen boyunca olamayacağını göstereceğiz. Öncelikle eğimli bölgede 
aşağıdaki gibi bir çözümü göz önünde tutalım

1  = J 0{ki„a)exp(icot) . (18)

Hu dalga formuna karşılık gelen Poynting vektörünün zaman ortalaması, kin reel ise sıfırdır. 
Poynting vektörünün büyüklüğünden kanal boyunca akan gücün kanal genişliğine oranını 
kastediyoruz. Sığ su denklemlerinde basıncın dalgadan dolayı tedirgemesi statik basıncın değişimi 
ypr[ eşit alınır. Bu basıncın bütün derinlik (ax')boyunca meydana getidiği güç ise pgax'?]'u' 
kıratından verilir. Linearize edilmiş hareket denklemine bakarak «nun ir/Jco ile doğru orantılı 

olduğunu görürüz. Bu yüzden Poynting vektör ifadesinde bulunan rnle r/ arasında , kin reel 
olduğunda, 90 derecelik bir faz farkı ortaya çıkar. Bu da net enerji iletimini önler.
1 . Radyasyon koşuluyla yaklaşık ve kesin çözüm
Ilır önceki bölümde ışıma koşulu altında neden dalga sayılarının kompleks olması gerektiğini 
açıklamıştık. Kompleks dalga sayıları ile denklem (11) tekrar yazıldığında Bessel fonksiyonları için 
artık diklik koşulu geçerli değildir çünkü bu fonksiyonlar artık iki boyutta Laplacian ( V 2) 
operatörünün kompleks özdeğerlerine karşılık gelen öz fonksiyonlardır. Kompleks özdeğerli 
operatör, Hermit türü operatör olamıyacağından özvektörlerinin dikliği söz konusu değildir. Fakat 
derinlikteki süreksizlik D  çok büyük olduğu zaman determinantın dalga sayısına göre kökleri reel 
öksene çok yakın olmak zorundadır. İdeal durumda (D  -> +00 ) bu köklerin Bessel fonksiyonlarının 
mel köklerine dönüştüğünü görmüştük. Bu yüzden derinlikteki süreksizlik büyük olduğu zaman 
-l„(kma )  kompleks sayısının büyüküğünü esas olarak sJî(A:n) bağlıdır. Bu durumda denklem (10) 
lokrar aşağıdaki gibi yazılabilir.

^  ~ Z a»-/ o(9î( ^ ) o ') c o s ^ 'J Î ( ^ ) / t je x p ^ y |3 ( ^ ) |A j  . (19)

Ilıı ifadede kompleks frekansın işareti zaman sonuza giderken dalga ıraksamayacak şekilde seçilir. 
Hurdaki an katsayıları için sanki ışıma yokmuş gibi ref[1] ‘den aldığımız ifadeyi kullandık. Sonuçları 
Ilı iride yaklaşım yapmadan gerçekleştirdiğimiz çözümle D  = 20 için karşılaştık ve bu kadar yüksek 
ılorinlik süreksizliğinde her iki çözümünde birbirleri şaşırtıcı şekilde çok iyi uyum içinde olduğunu 
gördük.Denklem (19) de kullandığımız yaklaşık çözüm sabit derinlikli bölgede (x > 1)

S  b» exp(jft>„0 (20)
n

gibi davranmaktadır ve kollln sanal kısmı yüzünden xD lbölgesinde ıraksamaktadır. Denklem

(19) da an katsayıları, başlangıç koşullarını sabit eğimli kanal üzerinde yaklaşık olarak sağlanacak 
şekilde seçilmişlerdi. Denkem (20) görüldüğü üzere sabit derinlikli bölgede başlangış koşulları 
yaklaşık olarak bile sağlanmamaktadır.Fakat ışıma şartından dolayı dalgalar açığa doğru
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ilerlediklerinden, açıklardaki başlangıç koşullarını eğimli bölge hiçbir zaman görememektedir ve bu 
yüzden açıkta yanlış başlangıç koşulu ile başlamanın zararı yoktur.
Bu başlangıç değer probleminin kesin çözümünü bulabilmek için önce sistemin periodik zorlamaya 
cevabını hesaplıyalım. Sistemin doğal salınım frekanslarının artık kompleks olduğunu Bölüm 2 de 
göstemiştik. Bundan dolayı sistemi reel frekanslarla zorlarsak, sistemin tepkisi aynı frekansta ve 
sonlu genlikte bir salınım olacaktır. Zamana göre Fourier dönüşümünden yararlanarak A = 0 
anında doğru başlangıç koşulunu üretecek zorlamayı bulabiliriz. Eğer eğimli bölgenin tabanı

h = 0(A)r (21)
1 + r

olarak alınırsa ve “zaman" X da adım fonksiyonu gibi dikey bir hareket yaparsa, denklem (7) den 
serbest yüzey için doğru başlangıç koşullunu üreteceği görülür.Yeni bir ara değişken

V  =  <Px (22)
tanımlayalım ve hareket denklemini deniz tabanının dikey hareket yaptığı durum için tekrar 
yazalım,

4V ' u - - ( (rV')a = 4Jhu  ■ (23)
G

Burada J  CG dönüşümüne ait Jakobiendir. Negatif zamanlar için ( X < 0), J  = 1 olduğundan 
denklem (22) de jakobien göz önünde tutulmayacaktır. Pozitif zamanlarda ise hu  = 0 dır.

Öncelikle zamanda periodik bir noktada yoğunlaşmış zorlamaya sistemin tepkisini bulalım

4pu --*-(cry/„) =S(a-a„)exp(icûX) (24)
G

Bu tür zorlamaya cevap olarak ara değişken y/

y/(co, g, X) = G(m, g, g0 , X) exp (ia>X) (25)

değerlerini alır. Burda G  Green fonksiyonudur. Green fonksiyonu g  = g0 noktası haricinde 
homojen Helmotz denklemini sağlar. Bu Green fonksiyonu, sabit derinlikli bölgede (x  > I ) ışıma 
şartını yerine getirmelidir.Green fonksiyonun g göre ikinci türevi Dirac fonksiyonunu ( ö(g - g 0)) 
üretmelidir. Ayrıca Gren fonksiyonu er = 0 noktasında tanımlı olmalıdır. Bütün bu şartları aşağıda 
önerdiğimiz Green fonksiyonu sağlamaktadır:

Y » ( < * > K )• J o (<a><T). + A(co)Jn(kw(üj)a) ; 0 < g < g 0

G ( c o , g , g 0 )  =

W{Ya(kWMG0),J0(ki„MGo)}

+  A(oj)Ja (kJûj)G ) ; G0 < g  < 1 (26)
( k in ( c o ) G 0) . Y 0( k ;„ ( û ) ) G )

5 (® )e xp (-f |^,(ry)|sign(ry>x); x > 1

Burada W ,  Y ü ( k m G {>)  ve J u ( k lnG f l )  fonksiyonlarını g u ’a göre VVronksiyenidir. VVronskian

W =  - j —  Y 0( k in ( û ) ) g 0) J 0( k in ( c o ) g 0 )  -  Y0( k in ( c o ) G 0) J 0{ k jtI( c o ) G 0 )  (27)
cl cTq d  cr0

olarak tanımlanır ve W = 2/(^<r0) olduğu açıktır. Green fonksiyonu içindeki A ve f i  katsayıları 

g  = 1 deki süreklilik ve akı korunumundan yararlanılarak bulunabilir (Denklem 16,17).
Şimdi adım fonksiyonunu periodik fonksiyonların toplamı şeklinde ifade edelim.
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1 • ^ ,s  s.,*s 1 1 „  f r+“  , e x p (/'® 2 )l 1 f+® , .s in ( ® 2 )
—sıgn(2) = 0(2) -  -  = —— P ( I dco— ^  - H t - L  d<° — —  (28)
2 2 Anı co ) 2 n 30 co

Denklem (28) de P  kompleks integralin asal değerini göstermektedir. Bu ifadenin 2 = 0 süreksiziği 
(sağdan ve soldan limitlerinin farkı) 1’e eşittir. Güdülen dalgaların denkleminde (Denklem.23) sağ 
taraf hu  idi. Bu durumda denklem (28)’in iki defa 2 ya göre türevini alıp,çıkan sonucun

G(ra,cr0)<T)/r,;t((T0) ile konvolusyonunu gerçekleştiriyoruz. Burda Kk (<Tq) rüzgar altında dengede 
olan yüzeyin şeklidir.Konvolüsyon sonucunda .

ı//(A,<?) = —  ( dcoco\ dcr0G(co,<t„,cr)hilk(cr0)sin(&>2) (29)2ffJo Jo

elde edilir.
Sonuçlar
Şekil-3’de referans [2]de ışıma sönümü olmayan ve bizim ışıma sönümünü içerecek şekilde 

yeniden organize ettiğimiz çözümü ve aynı zamanda ışıma sönümünü kendiliğinden içeren Green 
fonksiyonu bazlı kesin çözüm görülmektedir.

Şekil-3: Işıma sönümü olmayan ve bizim ışıma sönümünü içerecek şekilde yeniden organize 
ettiğimiz çözümü ve aynı zamanda ışıma sönümünü kendiliğinden içeren Green fonksiyonu bazlı

kesin çözüm.
Bu şekilde ı/z ,̂ a  = 0.5 noktasında 2 fonksiyonu olarak gösterilmektedir.Burada ilginç olan,

Aydın ve Kanoğlu çözümüne [2] ışıma sönümlenmesi uygulanırken, diklik bağıntısının geçerli 
olmamasına rağmen aynı katsayılarla iyi bir sonuç vermesidir. Bu kadar iyi sonuçlar elde edilmesi 
derinlikteki süreksizliğin çok yüksek olmasına bağlıdır (bu örnekte D  = 20 ). Şekil 4 te, Şekil-3’deki 
parametreler kullanılmış fakat salınımların davranışına daha uzun süre bakılmıştır.
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Şekil-4: Salınımların uzun süreli davranışı. Parametreler Şekil-3 ile aynıdır.
Şimdiye kadar baktığımız örneklerde derinlikteki süreksizlik çok yüksekti,Şekil 5 de ise D  = 0 

olduğundan diğer uç duruma karşılık gelmektedir. Dalgalar ara yüzeyde yansımadan açık denize 
doğru devam ettiklerinden eğimli bölgede sönümlü durağan dalgalar oluşmamaktadır, enerji hızlı 
bir biçimde açığa doğru ışımaktadır.

Şekil-5: Batimetrik süreksizlik olmayan durumda (D = 0) davranış, y  = 0.1 olarak alınmıştır. 

Rüzgar altında denge konumuna karşılık gelen başlangıç koşulunun bir ilginç tarafı y —> 0 
limitinde logaritmik fonksiyona dönüşmesidir. Bilindiği üzere a  = 0 bölge dışında bırakıldığında, log

fonksiyonu V 2 = + — d„ operatörünün sıfır özdeğerine karşılık gelen öz fonksiyonudur. Bu
cr

nedenden ötürü crD y bölgesinde başlangıçta hiç birşey olmamakta, bu bölgedeki yüzey ancak 
sahil şeridine yakınlarında uyarılan dalgalar bu bölgeye ulaştıktan sonra rüzgarın kesilmesine tepki 
vermektedirler. Bu cevaptaki gecikme Şekil 6’da açık şekilde görülmektedir. Eğrilerin üzerindeki 
sayılar a  değerlerine karşılık gelmektedir.
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Şekil-6: Çeşitli a  değerleri için zamanın fonksiyonu olarak y r.

Bu çalışmada sabit genişlikli kanallar üzerinde yoğunlaştık. Denklem (26)’da verilen Green 
fonksionun elde edilmesinde açık olarak kanal genişiliğinin korunmasını kullanmıştık. Eğer sabit 
derinlikli kanalın genişliği, eğimli kanılınkinden faklı ise akı korunum denlemini yazarken 
genişliklerin oranını göz önünde tutmak gerekirdi (Bak Denklem 16). Bu makalenin sonuçlarını 
değişken genişlikli kanalara sadece denklem 16 daki bir katsayıyı değiştirerek uyarlama ancak 
kanallardan en genişinin kullanılan dalga boylarına göre çok daha küçük olması ile mümkün olur. 
Bu kısıtlamaya uyulmadığı takdirde problem 1 boyutta yayılan dalgalar olmaktan çıkar 
Ele alınabilecek bir ilginç durum da sabir eğimli ve sonlu genişlikteki kanalın sabit derinlikli 
nçıkdenize bağlanmasıdır. Bu durumda eğer uyarılan dalgaboyları kanal genişliğinden çok daha 
fazlaysa Huygens ilkesi gereğince kanalın ağızı açıkdenizde noktasal bir kaynak gibi davranır ve 
nçıkdenize buradan yarım dairesel dalgalar yayılır. Bu durumda açıkdenizde Green fonksiyonunun 
alacağı değerler

W B (çv)kmlH ^ ( k r )  (3Q)

2i
olur. Burada W kanal genişliği ve / / * 2)sıfırıncı mertebeden ikinci tip Hankel fonksiyonunu

Wk
göstermektedir. Burada — "çarpanın ın  işlevi Denklem (30)’daki Hankel fonksiyonunun taşıdığı

2 i
akı ile daha önceden bulduğumuz 5(r»)exp[~i\kM (&>)|sign(&>)x) ifadesine tekabül eden akının 

oşit olmasını sağlamaktır.
Kaynaklar
[1] Nof, D.; Paldor, N. (1992): Are there oceanographic explanations for Israelites’ Crossing of the 

Red Sea? Bull. Amer. Meteor. Soc., 73, pp. 305-314.
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I ngineering Sciences 21, 149-155.
[3]' Carrier, G.F.& Greenspan, H.P. 1958 VVater vvaves of_nite amplitude on a sloping beach.

J. Fluid Mech A, 97-109.
W  Carrier, G.F. F., Wu, T. T. & Yeh, H. 2003 Run-up and draw-down on a plane beach. J. Fluid 
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ÖZET
Tek serbestlik dereceli yay modelleri, darbe yüklerine maruz kalan kirişlerin analizinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Kirişin tüm davranışının tek bir serbestlik derecesine indirgendiği bu 
modellerde kirişin yüksek hızlardaki şekil değiştirmesinin modellenmesi amacıyla yapılan 
kabullenmelerin başında kirişin darbe yükü altındaki şekil değiştirmesinin statik yük altındaki şekil 
değiştirmesiyle eş olduğu, dolayısıyla mesnet koşullarının da her iki durum için aynı olacağı 
gelmektedir. Oysa yapılan bazı deneysel çalışmalar bu kabulün doğru olmadığını, oluşan yüksek 
atalet kuvvetlerinden dolayı kirişin şekil değiştirmesinin statik durumdan farklı olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu çalışmada, darbe yüküne maruz kalan kirişlerin bu yöntemle modellenmesindıı 
kabul edilen mesnet koşullarının analiz sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Çalışmada literatürde yer 
alan deneysel bir çalışma kullanılmış, darbe yüküne maruz kalan çeşitli rijitlik ve mukavemetteki 
basit mesnetli kirişler tek serbestlik dereceli yay modelleri ile hem basit mesnet hem de ankastre 
mesnet koşullarıyla modellenmiştir. Sonuçlarda birçok durumda ankastre mesnet koşullarının 
gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiği, dolayısıyla darbe davranışının statik davranıştan farklı olduğu 
görülmüştür. Bu farklılığın sebepleri detaylarıyla irdelenmiştir.

GİRİŞ
Betonarme yapıların darbe ve patlama yükleri gibi yüksek hızlı yükler altındaki davranışlarının 
belirlenmesi ve bu tür yüklere karşı tasarlanmaları oldukça karmaşık bir problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu tür problemlerin incelenmesinde doğrusal veya doğrusal olmayan sonlu elemanlar 
yöntemi en yaygın kullanılan yöntemlerin başında gelmekle birlikte, bu yöntemin içerdiği zorluklar, 
çözümün elde edilmesinin uzun zaman alması ve kullanımının gerektirdiği ileri düzey uzmanlık, 
tasarımcıları daha kolay ve pratik olan yaklaşık yöntemlere yönlendirmektedir. Darbe ve 
patlamalara karşı yapı tasarımında en sık başvurulan yaklaşık yöntem, incelenen yapının tek 
serbestlik derecesine indirgendiği yay modelleridir. Bu yöntemde incelenen eleman tek bir kütleye 
sahip tek bir serbestlik derecesine indirgenmekte, yapının rijitliği ise bu kütleye bağlı doğrusal veya 
doğrusal olmayan bir yay sabiti ile temsil edilmektedir. Darbe veya patlama yükü bu kütleye etki 
ettirilerek sistem tek serbestlik dereceli dinamik bir problem olarak çözülmektedir [5],

Ancak yaygın olarak kullanılan ve oldukça hızlı çözüm üreten bu yöntemin bir takım olumsuz 
yönleri de bulunmaktadır. Bu olumsuzların başında bu yöntemde betonarme elemanın darbe veya 
patlama yükü altındaki davranış ve rijitliğinin statik yük altındaki davranış ve rijitliği ile aynı olduğu 
varsayımı yapılması ve yapının rijitliğini temsil eden yay özelliklerinin statik davranış esas alınarak 
hesaplanması gelmektedir. Oysa yapılan bazı deneysel çalışmalar, yüksek deformasyon hızlarında 
yapısal davranışın statik davranıştan önemli farklılıklar gösterdiğine işaret etmektedir [1, 2],
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Örneğin statik yük altında eğilmeden dolayı göçen betonarme elemanlar darbe yükleri altında 
kayma göçmesine uğrayabilmekte, bu durum ise analizde kullanılan statik yük-deformasyon 
ilişkilerini geçersiz kılmaktadır. Bunun ötesinde, darbe ve patlama yükü gibi yüksek hızlı 
yüklemelerde incelenen elemanın deformasyon şekli de dinamik etkilerden dolayı statik 
deformasyon şeklinden farklı olmakta ve elemanın dinamik kütlesinin hesabında hatalara sebep 
olmaktadır. Ayrıca deformasyon şeklinde görülen bu farklılık, darbeden kaynaklanan yüksek 
ivmelerin doğurduğu atalet kuvvetlerini de etkilemekte ve statik durumdan çok farklı moment ve 
kesme kuvveti dağılımına yol açabilmektedir [1],

Bu çalışmada yay modellerinin kullanımını sınırlayan bu unsurlar ele alınmıştır. Literatürde mevcut 
olan betonarme kirişler üzerinde yapılan darbe deneyleri yay modelleri ile modellenerek bu tür 
analizlerde varsayılan şekil değiştirmenin sonuca olan etkisi incelenmiştir. İlk bölümde konuyu 
incelemek üzere seçilen darbe deneyleri kısaca anlatılmıştır, ikinci bölümde bu deneylerin tek 
serbestlik dereceli yay modeli ile modellenmesi detaylarıyla verilmiştir. Son olarak bu analizlerden 
elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

BETONARME KİRİŞLER ÜZERİNDE DARBE DENEYLERİ
Sunulan bu çalışmada, basit mesnetli, statik yükler altında hem eğilme ve hem de kayma 
göçmelerine maruz kalan kirişlerin kullanılmış olması ve deneyler sırasında detaylı ölçümler 
yapılmış olması sebebiyle Kishi ve diğerleri [3] tarafından gerçekleştirilen deneyler modelleme 
amacıyla kullanılmıştır.

Bu deney programında toplam altı tip basit mesnetli kiriş, açıklık ortasına 300 kg’lık bir kütlenin 1 
m/s ile 6 m/s arasında değişen hızlarla çarpmasıyla oluşan darbe yükleri altında test edilmiştir.
Test edilen kirişlerin özellikleri Çizelge 1’de verilmektedir.

Çizelge 1: Deney kirişleri özellikleri [3]

Kiriş Adı Boyuna Donatı Oranı Kiriş Açıklığı (mm)

A24 0.0182 1000
A36 0.0182 1500
A48 0.0182 2000
B24 0.0080 1000
B36 0.0080 1500
B48 0.0080 2000

150x250 mm kesite sahip olan tüm kirişler kayma donatısı taşımayıp, sadece basit mesnetli kirişin 
çekme bölgesinde boyuna donatıya sahiptirler. Tüm kirişlerde ortalama beton basma mukavemeti 
33 MPa, boyuna donatıların ortalama akma mukavemeti 393 MPa’dır. Deney programında bu 
kirişler statik yükler altında test edilmemiş, ancak Japonya yönetmeliklerine göre A serisinin 
tamamı ile B24 kirişlerinin statik yük altında kayma göçmesine, B36 ile B48 kirişlerinin ise eğilme 
göçmesine uğrayacağı hesaplanmıştır. Deneyler sırasında mesnetlerde oluşan tepki kuvvetleri, 
darbe kütlesinde oluşan kuvvetler ve açıklık ortasındaki yer değiştirmeler yüksek hızlı veri toplama 
cihazları ile kaydedilmiş ve rapor edilmiştir.

Kirişlerin Darbe Davranışı
Kishi ve diğerleri tarafından darbe yükleri altında test edilen tüm kirişler genellikle kayma 
göçmesine işaret eden çapraz çatlaklar oluşturarak göçmüşlerdir. Bu durum, statik yükler altında 
eğilme göçmesi beklenen sünek kirişler için de geçerlidir. Göçmeler genellikle darbe noktası 
.ıltında oluşan çapraz çatlaklardan meydana gelen bir koninin zımbalanması ve mesnetlere doğru 
oluşan kayma çatlakları şeklinde oluşmuştur. Statik yükler altında eğilme göçmesi beklenen 
kirişlerde de bu durumun gözlemlenmesi, darbe ve patlama yükü gibi yüksek hızlı yüklemelerde 
oluşan atalet kuvvetlerinin kiriş üzerindeki kuvvet dağılımını statik duruma göre değiştirmesiyle 
açıklanabilir. Darbe yükü kirişe ilk geldiği anda kiriş statik yükler altındaki şekil değiştirmesine 
benzer bir dağılımla ivmelenmektedir. İlk anlarda, bu ivmenin oluşturduğu atalet kuvvetleri darbe
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yükünü dinamik olarak dengeleyen yegane kuvvet olmakta, kiriş mesnetlerden herhangi bir destek 
almamaktadır. Şekil 1 (a)’da darbe yükünün kirişte mesnetlere doğru doğrusal olarak değişen bir 
profille ivmelendiği durumda oluşan atalet kuvvetlerinin meydana getirdiği kesme kuvveti ve 
moment dağılımı verilmektedir. Bu şekilde verilen a=0 durumu statik yüklemede olduğu gibi darbe 
yükünün sadece mesnetler tarafından taşındığı durumu, a=1 durumu ise tüm darbe yükünün 
sadece varsayılan atalet kuvvetlerince karşılandığı durumu göstermektedir. Kirişin üzerinde darbe 
yüküne bağlı oluşan kesme kuvveti ve moment dağılımı kirişin darbe yükünü ilk karşıladığı anda vo 
sonrasında oluşan salınımlarda a değeri 0 ile 1 arasında değişmekte, bir başka deyişle darbe yükü 
atalet kuvvetleri ve mesnet reaksiyonları arasında paylaşılmaktadır. Ancak yapılan daha ayrıntılı 
darbe testleri ilk darbe anında a değerinin 1 olduğunu, yani ilk darbe yükünün tamamen atalet 
kuvvetleri tarafından karşılandığını göstermiştir [1, 2], Bu durum, basit mesnetli kirişin ilk darbe 
anında Şekil 1(b)'de gösterildiği gibi ankastre mesnet koşullarına daha yakın bir şekil değiştirme 
gösterdiğine işaret etmektedir. Dikkat edilirse a değerinin 0 yada 1 olduğu durumda kesme kuvveti 
değişmemekte, ancak a değerinin 1 olduğu durumda açıklık ortasında oluşan moment a = 0 
durumunun üçte biri olmaktadır. Bu sebeple statik yükler altında çok daha büyük momentlere 
maruz kalıp eğilme göçmesi gösteren kiriş, darbe yükü altında momentin azlığından dolayı kayma 
göçmesine uğrayabilmektedir.
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(a) Moment ve kesme kuvveti dağılımları 
a=0: Statik yükleme 
a=1: Tüm darbe yükünün atalet

kuvvetlerince karşılandığı durum

(b) Şekil değiştirme 
t: zaman
ti < t2 < t3

Şekil 1: Basit Mesnetli Kirişin Darbe Yükü Altındaki Davranışı [5]

TEK SERBESTLİK DERECELİ YAY MODELLERİ
Tek serbestlik dereceli yay modelleri, incelenen yapının yük altındaki şekil değiştirmesinin tek 
serbestlik derecesine indirgendiği modellerdir, özel durumlar için değişik modeller geliştirilmiş 
olmakla birlikte darbe yükü altındaki kirişler için en genel ve yaygın kullanılan yöntem Şekil 2’de 
gösterildiği gibi kirişin etkin kütlesinin (m,) kirişin rijitliğini temsil eden bir yayla (R,) birleştiği, darbe 
kütlesinin (m2) ise aradaki bir temas yayı (R2) ile kirişe bağlandığı modeldir.
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Rı (Au)

mı
I l ı

Rı (Uı)

Au=U2-Uı

Şekil 2: Tek Serbestlik Dereceli Yay Modeli

Sistemin dinamik denge denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir:

m2ü2 +  R 2 =  0 (1)

mjlÜ! +  /?! -  R 2 =  0 (2)

Rı = « ı( “ ı ) ;  R 2 =  R2(Au2) ;  Au2 = u 2 - u1 (3)

Denklemler sonlu farklar yöntemi kullanılarak zaman adımları ile çözüldüğünde aşağıdaki ilişkiler 
elde edilebilir:

« 2  ( A t 4 ) ( 4 )u|+1= r | - ^  
m2

,4+ı =  u r +  v|+ ı • A t (5)

„'+! = uf +  —  ■ [(K2Au‘ ) -  (K juî)] (6)
m1

uî+1 = u [ +  v [ +1 • At (7)

Bu denklemlerde v hızı temsil etmektedir. Zaman adımlamasına v,= u,=u2 =0, v2= Vo(vo: darbe 
kütlesinin çarpma hızı) başlangıç koşullarıyla başlanılır. Çözümde m2 ve darbe hızı v0 sert darbe 
(çarpan nesnenin göreceli olarak deforme olmadığı darbe) kabullerine göre bilinen parametrelerdir. 
Darbe kütlesi ile kiriş arasındaki temas rijitliğini temsil eden R2{Au2) ilişkisinin kesin tespiti karmaşık 
olmakla birlikte darbe kütlesinin düşük hızda olup çarpılan nesne içine gömülmediği durumlarda 
yüksek rijitlikli doğrusal bir yay olarak kabul edilebilir. Kirişin harekete katılan kütlesinin temsil eden 
m, kütlesi varsayılan bir cp birim şekil değiştirme ile aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

L

ml = j  m ■ <t>2(x) dx (8)
o

Bu denklemde m birim uzunluk kütlesi, L kiriş açıklığı, x kirişin uzunluk doğrultusunda koordinatıdır. 
Rı(u-ı) bağlantısı ise kirişin rijitliğini temsil etmektedir. Bu bağlantı doğrusal olabileceği gibi kirişin 
doğrusal olmayan davranışını da yansıtabilir. Genel olarak bu bağlantı için modellenen kirişte 
darbenin geldiği noktaya uygulanan statik yükler altında elde edilen yük-yer değiştirme ilişkisi 
kullanılmaktadır. Burada temel varsayım, statik yük altında elde edilecek yük-yer değiştirme 
ilişkisinin darbe yükü için de geçerli olacağıdır. Bazı ileri düzey metotlarda yüksek hızlı yüklemeyi 
hesaba katmak adına statik davranış belirli katsayılarla değiştirilebilir. Ancak bu metotlarda da 
kirişin şekil değiştirmiş profilinin statik yükleme durumu ile aynı olduğu, sadece mukavemet ve 
rijitliğin değiştiği varsayılmaktadır. Ayrıca darbe yüklemesi sırasında yükün hızı sürekli 
değiştiğinden kirişin bu yük karşısındaki rijitliği ve mukavemetinin tespitinde ciddi sorunlar ve 
çözülememiş detaylar bulunmakta, dolayısıyla bu tür metotlar yaygın kabul görmemektedirler.
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DENEY KİRİŞLERİNİN MODELLENMESİ
Bu çalışmada Kishi ve diğerleri tarafından gerçekleştirilen darbe deneyleri tek serbestlik dereceli 
yay modelleri ile modellenmiştir. Tüm kirişler davranış üzerinde yukarıda tartışılan hususları 
irdelemek amacıyla iki şekilde modellenmiştir: birincisinde kirişlerin darbe yükü altında statik yük 
altında olduğu şekilde basit mesnetli kiriş gibi şekil değiştirmeye uğradığı, İkincisinde ise şekil 
değiştirmenin mesnetlerin ankastre olduğu durumda olacağı gibi gerçekleştiği varsayılmıştır. 
Dinamik kütle ve yük-yer değiştirme ilişkileri her iki durum için ayrı ayrı çıkarılmış ve modellemeleı 
her iki durum için tekrar edilmiştir.

Deneylerde kullanılan darbe kütlesi m2 = 300 kg olarak alınmıştır. Kirişlerin dinamik kütlelerinin 
hesabında basit ve ankastre mesnetli durumlar için O birim şekil değiştirme ayrı ayrı çıkarılmış vn 
betonun özkütlesinin 2500 kg/m3 olduğu varsayımıyla her bir kirişin kütlesi için Denklem 8 
kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan kütleler Çizelge 2’de verilmektedir.

Çizelge 2: Kirişlerin Dinamik Kütleleri

Kiriş Adı Basit Mesnet 
m, (kg)

Ankastre Mesnet 
m, (kg)

A24, B24 45.5 34.8

A36, B36 68.3 52.2

A48, B48 91.1 69.6

Kirişlerin statik yük-yer değiştirme ilişkileri deney raporunda sunulmadığından, ayrıca ankastre 
mesnet durumunun da analizi gerektiğinden, R)(u,) ilişkisinin tespiti için doğrusal olmayan sonlu 
elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Tüm kirişler, basit ve ankastre mesnet koşulları için ayrı ayrı 
olmak üzere VecTor2 [4] programıyla modellenmiş ve açıklık ortasından uygulanan yük-yer 
değiştirme eğrileri elde edilmiştir. VecTor2 betonarme yapılar için özel geliştirilmiş bir doğrusal 
olmayan sonlu elemanlar programı olup düzlem gerilme elemanları ve basınç alanı teorisini [6] 
kullanmaktadır. Elde edilen sonuçlar Şekil 3’de verilmiştir.

Açıklık Ortası Yerdeğiştirmesi (mm) Açıklık Ortası Yerdeğiştirmesi (mm)

(a) Basit Mesnet Koşulları (b) Ankastre Mesnet Koşulları
Şekil 3: Kirişlerin Statik Yük-Yer Değiştirme Eğrileri

Elde edilen yük-yer değiştirme eğrileri, analizlerde kolaylık olması açısından üç parçalı doğrusal Iılı 
ilişki olarak tanımlanmış ve kullanılmıştır. Eğrilerin kullanılan kırılma noktaları Çizelge 3’de 
verilmektedir. Yük-yer değiştirme eğrilerinin sıfırdan başlayarak verilen bu noktalar arası doğru:..ıl 
olarak değiştiği, son noktadan sonra ise rijitliğin sıfıra düştüğü varsayılmıştır.
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Çizelge 3: Üç Parçalı Doğrusal Yük-Yer Değiştirme ilişkisi Noktaları

Basit Mesnet Koşulları Ankastre Mesnet Koşullan

Nokta 1 Nokta 2 Nokta 3 Nokta 1 Nokta 2 Nokta 3

Kiriş mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN

A24 0,10 24,6 0,20 39,0 0,59 69,2 0,08 44,4 0,16 63,8 1,15 194,6

A36 0,19 16,4 0,29 21,8 1,31 53,8 0,10 26,2 0,22 36,2 1,10 116,8

A48 0,30 11,6 0,38 13,8 2,68 47,0 0,11 15,0 0,20 17,6 1,98 104,8

B24 0,10 23,0 0,17 30,6 0,62 50,8 0,09 47,2 0,50 148,4 1,16 127,8

B36 0,10 8,8 0,26 17,8 1,64 39,8 0,10 25,2 0,32 45,0 1,49 144,8

B48 0,30 10,8 0,40 12,6 3,34 34,4 0,18 21,0 1,45 77,8 2,73 122,6

Darbe sonrası salınımların ve enerji sönümlemelerinin de modellenebilmesi amacıyla tersinir yükler 
altında davranış, Takeda ve diğerlerinin [7] önerdiği kurallar kullanılarak Rj(U)) ilişkisinin için 
tanımlanmıştır. Üç parçalı doğrusal yük-yer değiştirme ilişkisi kullanan bu kurallar yazılan bilgisayar 
programına eklenmiştir. Darbe kütlesi ile kiriş arasındaki temas rijitliğini temsil eden R 2(Au2) ilişkisi 
doğrusal elastik ve rijit duruma yakın kabul edilmiş ve diğer yay sabitine göre görece yüksek bir 
değer olan 15000 kN/mm olarak alınmıştır. Tekrarlanan analizlerde bu sabitin değerinin sonuca 
çok az etki ettiği görülmüştür.

Denklemler 4-7 arasında verilen zaman adımlamaları FORTRAN diliyle programlanmıştır. Zaman 
udimi olarak 0,0125 ms seçilmiş, hesaplanan hız, kuvvet ve yer değiştirme değerleri her 10 zaman 
ııdımında bir çıktı olarak kaydedilmiştir. Tüm kirişler 1 m/s ve 4 m/s darbe hızları için basit mesnetli 
ve ankastre mesnetli koşullarda analiz edilmiş ve analiz sonuçları test sonuçlarıyla 
karşılaştırılmıştır. Şekil 4 ve 5’te sırasıyla 1 m/s ve 4 m/s darbe hızları için yapılan analizlerde 
hesaplanan zamana bağlı açıklık ortası yer değiştirmeleri aynı noktada ölçülen test sonuçlarıyla 
birlikte verilmektedir. Çizelge 4’te ise analizlerde hesaplanan maksimum açıklık ortası yer 
değiştirmeleri test sonuçlarıyla karşılaştırılmaktadır.
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1 Basit

| y y y \ ^ v v w — ,

A n k a s tre

50 100 150

[Düşey Eksenler: Açıklık ortası yer değiştirmesi (mm); Yatay Eksenler: Zaman (ms)] 

Şekil 4: Test ve Analiz Sonuçları (1 m/s çarpma hızı)
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3 6    1 46

[Düşey Eksenler: Açıklık ortası yer değiştirmesi (mm); Yatay Eksenler: Zaman (ms)] 

Şekil 5: Test ve Analiz Sonuçları (4 m/s çarpma hızı)
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Çizelge 4: Analiz ve Test Sonuçları Maksimum Açıklık Ortası Yer Değiştirmeleri

1 m /s Çarpma Hızı 4 m /s Ç arpm a Hızı

K iriş
Test B asit

M esnet
Hata A nkastre Hata T est B as it

M esnet
Hata A nkastre

(m m ) (mm) % (m m ) % (m m ) (m m ) % (mm)

A24 1,1 2,3 109 1,2 9 15,1 30,2 100 11,9

A36 1,6 3,2 100 1,7 6 28,8 43,9 52 19,8

A48 4,0 4,3 8 2,3 43 18,4 51,7 181 23,0

B24 2,2 3,0 36 1,1 50 17,0 41,0 141 11,7

B36 2,9 4,2 45 1,7 41 27,1 59,9 121 16,3

B48 4,5 5,5 22 2,3 49 36,9 69,8 89 19,9

Şekil 4 ve 5’ten görüleceği gibi, kirişlerin darbe yükü karşısında davranışı darbe hızına göm buyul 
değişiklik göstermektedir. Düşük darbe hızlarında kiriş fazla hasar görmemekte ve dikkate (|nii"i 
kalıcı bir şekil değiştirme göstermeden darbe sonrası salınmaktadır. Deney raporunda da I ııı/e
çarpma hızlarında kirişlerde genellikle kılcal çatlaklar harici çatlak gözlemlenmediği  ....
Ancak 4 m/s çarpma hızında kirişler ağır hasar görmekte, tüm kirişlerde geniş kayma çatlaklan 
oluşmaktadır. Kirişlerin gördüğü ağır hasar darbe sonrası kalıcı şekil değiştirmelerin 
büyüklüğünden de anlaşılmaktadır. Kirişler darbe sonrası salınım göstermemekte ve kalıcı şnkll 
değiştirmeleri ulaştıkları maksimum şekil değiştirme değerine yakın olmaktadır. Deney raporundu 
verilen çizimlerden de kirişlerin tamamen göçtüğü anlaşılmaktadır.

Sonuçlar incelendiğinde yay modellerinin deney sonuçlarını tahmin etmekteki başarısının du i|"h„ i 
olarak kirişin sünekliği ve hasar durumuyla ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. 1 m/s çarpma hızındır
açıklığı daha az, dolayısıyla nispeten daha rijit olan ve statik yük altında kayma göçmesi  .......
A24 ve A36 kirişlerinde ankastre mesnet kabulü basit mesnet kabulüne göre test sonuçlarımı ı.ni 
daha yakın sonuç vermiş, maksimum yer değiştirmelerde hata oranın %10’un altında çıkmıştır 
Ancak boyuna donatı azlığından veya açıklığın fazla olmasından dolayı nispeten daha e s n a f  ve 
sünek olan A48 ve B serisi kirişlerde 1 m/s çarpma hızında basit mesnet kabulü ankastre mm,ııı>ı 
kabulüne göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu kirişlerde ankastre mesnet kabulü testlerde 
gözlemlenene göre daha rijit bir modellemeye sebep olmuştur. Bu durum çarpma hızının 
düşüklüğünden dolayı oluşan atalet kuvvetlerinin küçüklüğüyle açıklanabilir. Çarpma hızı dOyııf 
olduğundan kiriş fazla ivmelenmemekte, dolayısıyla Şekil 1(b)’de verilen şekil değiştirme prnlılim» 
benzer olmaktan ziyade statik yükleme durumuna benzer biçimde şekil değiştirmektedir Bu diıııım 
gerek açıklığının fazla olması gerekse boyuna donatı oranının az olmasından dolayı daha ımıınl 
olan kirişlerde açıkça görülmektedir. Ancak A24 ve A36 gibi açıklığı az olan rijit kirişler diğerimi ııiM 
şekil değiştirememekte, düşük hızda dahi mesnetlerde dönme sınırlı olmakta ve mesnet koşullun 
ankastre kabulüne daha yakın olmaktadır.

Kirişlerin ağır hasar gördüğü yüksek hızlı darbede ise durum farklıdır. İstisnasız tüm kirişlerde Umıi 
mesnet kabulü gözlemlenenden çok daha yüksek yer değiştirmelerin hesaplanmasına sebep 
olmuş, ankastre mesnet kabulü ise rijit kalmakla birlikte test sonuçlarına daha yakın sonuç 
vermiştir. Bu kirişler, düşük hızlı darbenin aksine yüksek ivmelere maruz kalmışlardır. Dolayınıyl* 
atalet kuvvetleri çok daha etkili olmuş ve kirişlerin şekil değiştirmesi Şekil 1 (b)’de verilen şnkll 
değiştirmeye çok daha yakın olmuştur. Ancak yukarıda bahsedildiği gibi atalet kuvvetlerinin nlH«ı 
de kiriş şekil değiştirdikçe değişmekte, bir başka deyişle a değeri ilk anda 1 olsa dahi bu durum 
kısa süreli olup daha sonra mesnetler de yük alıp dönmeye başlamaktadır. Dolayısıyla ankrmlm 
mesnet kabulü de kirişin tüm salınımı boyunca geçerli olmamaktadır. Ancak her halükardn yllknnt 
darbe hızlarında basit mesnet kabulünün kirişlerin gerçek rijitliğini yansıtmadığı ve kirişlerin 
olduklarından çok daha esnek modellenmesine sebep olduğu açıktır.
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RONUÇ
'.ıınulan bu çalışmada darbe yüklerine maruz kalan betonarme kirişlerin tek serbestlik dereceli yay 
modelleri ile analizi irdelenmiş, bu modellerin kullanımında yaygın olarak kabul edilen kirişin darbe 
yıikü altındaki şekil değiştirmesinin statik yük altındaki şekil değiştirmesine eş olacağı varsayımı 
, ıpılmış deneyler üzerinden sorgulanmıştır. Yapılan analizlerde darbe yükü altında kirişin şekil 
ıluğlştirmesinin statik yük altındaki şekil değiştirmesinden çok farklı olabileceği, bu varsayımın 
Klılşin darbe yükü altındaki rijitliğinin özellikle yüksek darbe hızlarında olduğundan çok daha az 
"intak hesaplanmasına sebep olduğu görülmüştür. Literatürde yeralan deneylerin de desteklediği 
.nkllde, darbe anında oluşan yüksek atalet kuvvetlerinden dolayı kirişin mesnetlerinin darbenin ilk 
unlarında dönmediği ve dolayısıyla kirişin bu anlarda ankastre mesnet koşullarına daha yakın 
olduğu tezi ele alınmış ve yay modelleri kullanılarak yapılan analizler ankastre mesnet koşullarıyla 
tekrarlanmıştır. Bu analizlerden elde edilen sonuçlar özellikle kirişin büyük yerdeğiştirmeler 
uOulerdiği yüksek darbe hızlarında ankastre mesnet koşulları kabulünün daha gerçekçi sonuçlar 
-nıdiğini göstermiştir. Ancak kirişin bu şekil değiştirme profilinin sabit kalmadığı, ilk anlarda aşağıya 
dnfiru ivmelenen kirişin zamanla ankastre mesnet koşullarından basit mesnet koşullarına geçiş 
v-ıptığı düşünülmektedir. Dolayısıyla ankastre mesnet koşullarıyla yapılan analizler de istikrarlı 
hiçimde iyi sonuç verememiştir.

Hu çalışma, darbe yüklerine maruz kalan betonarme kirişlerin tek serbestlik dereceli yay
 dölleriyle analizinde kirişin yük-yer değiştirme ilişkilerini tespit ederken dikkatli olunması ve
 uçları yorumlarken bahsedilen hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya
i-'oymuştur. Şüphesiz sonlu elemanlar yöntemi gibi incelenen elemanda oluşacak atalet 
ı ovvetlerinin dağılımını ve zamanla değişimini hesaba katacak yöntemler gerçeğe daha yakın
 ıtıçlar verecektir. Yapının tek serbestlik derecesine indirgendiği modellerde bu dağılımı gerçekçi
un hiçimde hesaba katmak mümkün değildir. Öte yandan tek serbestlik dereceli yay modelinin 

ılımetsiz olması ve çok kısa sürede sonuç vermesi de bu yöntemi diğer yöntemler karşısında 
ı.-lp kılmaktadır. Mühendisler bu yöntemi kullanırken bu çalışmada gösterilen kusurları dikkate 

■ılıoıılı ve analizlerde farklı mesnet koşullarını deneyip uygun bir analiz veya tasarım için kendi 
"iiıhondislik yargılarını mutlaka kullanmalıdırlar.
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ÖZET

Bu çalışmada; değişken kesitli düzgün yayılı yük etkisindeki izotrop dikdörtgen ince plaklar son/u 
farklar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu plaklar dört kenarından basit mesnet/enmiştir. 
Değişken kesitli ptak probleminin çözümü için kurulan diferansiyel denklemler değişken katsayılar 
içermektedir. Örnek olarak literatürde yer alan, plak kalınlık değişiminin ikinci dereceden beş farklı 
fonksiyon He modeiiendiği izotrop bir plak problemi dikkate alınmıştır. Piak problemleri 
boyutsuz/aştırılarak geliştirilen bilgisayar programında son/u farklar yöntemi ile nümerik olarak 
çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunulmuş ve referans sonuçlar He mukayese 
edilmiştir.

Bu çalışmada; değişken kesitli düzgün yayılı yük etkisindeki izotrop dikdörtgen ince plaklar sonlu 
farklar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu plaklar dört kenarından basit mesnetlenmiştir. Bu 
durumda mesnetlerde çökmelere izin verilmezken dönmelere izin verilmektedir.

Çok özel yükleme halleri dışında plaklarda oluşan gerilme dağılımı düzgün değildir. Malzemeden 
tasarruf edilmesi için gerilmenin az olduğu yerlerde plak kalınlığının azaltılması yoluna gidilebilir. 
Sabit kesitli plaklara göre daha düşük ağırlığa sahip olan değişken kesitli plaklar yaygın olarak 
yüksek performanslı kara, deniz, hava ve uzay araçlarının birçok türünde kullanılırlar.

Plaklarla ilgili pek çok çalışma olmasına rağmen değişken kesitli plaklarla ilgili çok fazla sayıda 
çalışma mevcut değildir.
Değişken kesitli plakların diferansiyel denge denklemlerinin elde edilmesinde, plak kalınlığının ani 
değişmediği durumlarda sabit kesitli plaklar için elde edilen denklemlerin kullanılabileceği 
Timoshenko ve Woinowsky-Krieger tarafından ifade edilmiştir[5].
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Değişken kesitli dikdörtgen izotrop ince plak çözümü ile ilgili bazı çalışmalar günümüz kitaplarında 
bir ya da birkaç bölüm şeklinde yer almaktadır. Fertis'in "Nonlinear Mechanics" isimli eserinde 
D plak rijitliğinin değişim fonksiyonu ve türevlerini kullanılarak diferansiyel denklemler ortaya 
konulmuştur. Bu diferansiyel denklemler sabit kalınlıklı ancak farklı olarak yüklenmiş bir plağa 
karşılık gelmektedir[4j.

Zenkour, ikinci dereceden kalınlık değişimine sahip ince dikdörtgen izotrop plakları da incelediği 
makalesinde çözümleri kesin olarak hesaplamıştır. Kapalı form çözümler geliştirdiği çalışmasında 
sonuçları tablo ve grafiklerle sunmuştur[3].

YÖNTEM

Sonlu farklar yöntemi, yaklaşık bir yöntem olup diferansiyel denklemlerin kapalı çözümleri elde 
edilemediğinde kullanılır. Bu yöntemde diferansiyel denklemin sağlanması yaklaşıktır fakat sınır 
şartlarının gerçekleşmesinde bir kesinlik vardır. Değişken kesitli plak probleminin yönetici 
diferansiyel denklemi, çözüm için kurulan sonlu fark ağı noktalarında sonlu farklar yöntemi 
kullanılarak ağ noktalarındaki çökmeler cinsinden lineer bir denkleme dönüştürülür. Ancak değişken 
kesitli plak probleminin çözümü için kurulan bu yönetici denklem değişken katsayılar içermektedir. 
Bu durumda sonlu farklar yöntemi ile lineer denklemlere dönüştürülen ifadelerde de değişken 
katsayılar yer almaktadır. Bu değişken katsayılar sonlu farklar ağ noktalarındaki plak rijitliği veya 
plak rijitliğinin birinci veya ikinci türevleridir. Bu türevler de komşu ağ noktalarındaki rijitlikler 
cinsinden sonlu farklar yöntemi kullanılarak tarif edilirler. Bu şekilde değişken katsayıları da tarif 
edilmiş olan ağ noktalarındaki çökmeler cinsinden ifade edilen lineer denklem takımı çözülerek ağ 
noktalarındaki bilinmeyen w çökmeleri hesaplanır. Bu çökme değerleri kullanılarak ağ 
noktalarındaki gerilmeler ve momentler elde edilir.

Değişken Kesitli İzo trop  İnce Plakların Analizi

-O
X

A = 0 . 5
A = 0 . 4
A = 0 . 3
Â=0.2
Â=0.1
A=0.0

(a) (b) (c)

Şekil 1. a) Dört kenarından basit mesnetli dikdörtgen plak,

b) İkinci dereceden kalınlık değişimi olan plak,

c) Çeşitli lamda değerlerine göre plak kesitleri.

z- ekseninin tersi yönünde etki eden q düzgün yayılı yükünü taşıyan Şekil l'deki gibi değişken 
kesitli izotrop dikdörtgen ince plağa ait yönetici kısmi diferansiyel denklem şu şekildedir:
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W,XXXx"*"2V^,XXyy + W  yyyy y ( W (Xxy + W  yyy \ N  ^  +  \N  y y  ̂  Ç

Burada D değişken plak rijitliğidir. İzotrop plak malzemesinin elastisite modülü E, Poisson oranı " ,  
değişken plak kalınlığı h olmak üzere bu rijitiik şu şekilde tarif edilir:

D = E h 3/ l 2 ( l - u 2 )

Yukarıdaki yönetici diferansiyel denklemde yer alan plak rijitliğinin türevleri ile çökmenin türevleri 
sonlu farklar yöntemi kullanılarak komşu ağ noktasındaki değerler cinsinden yazılarak ağ 
noktalarındaki çökmeler cinsinden yazılan denklem takımı çözülerek w çökmeleri hesaplanır. 
Hesaplanan w çökmeleri kullanılarak sonlu fark ağ noktalarındaki çökmelerin ikinci türevleri sonlu 
farklar yöntemi yardımıyla hesaplanarak klasik plak teorisine göre birim şekil değiştirmeler 
aşağıdaki şekilde elde edilir:

d2 w
^xx «X2

£ yy = - z d1 w 
İV2

lYxy 2 _£w
axay

Hesaplanan bu birim şekil değiştirmeler ve malzeme matrisi kullanılarak plakta ağ noktalarında 
oluşan gerilmeler aşağıdaki gibi elde edilirler. Birim şekil değiştirmeler ve gerilmeler z koordinatının 
lineer fonksiyonlarıdır. En büyük normal gerilmeler plağın alt yüzeyinde oluşacağından plağın alt 
yüzeyinde ağ noktalarında z=-h/2 koordinatlarına sahip noktalarda o x,a y gerilmeleri hesaplanır.

Eğilme momentleri ise klasik plak teorisine göre şekil değiştirme bağıntıları cinsinden yukarıda ifade 
edilen gerilmelerin plak kalınlığına göre entegralinin alınması ile aşağıdaki gibi elde edilir.

M=f ozdzJ-5

Sonuç olarak ağ noktalarındaki momentler aşağıdaki gibi tarif edilir. Bu tarifte yer alan ağ 
noktalarına ait çökmelerin ikinci türevleri sonlu farklar yöntemi yardımıyla hesaplanır ve aşağıdaki 
tariflere yerleştirilerek momentler hesaplanır.

( M1 'x D uD 0
MV ■= v D D 0
M 0 0 1

Q

Ağ noktalarındaki çökmeler, gerilmeler ve momentler hesaplandığında değişken kesitli izotrop ince 
plakların analizi tamamlanmış olur.
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Uygulamalar

Bu çalışmada örnek olarak, x- ekseni yönündeki genişliği a, y- ekseni yönündeki uzunluğu b ve 
z- ekseni yönündeki değişken kalınlığı h olan dört kenarından basit mesnetli, düzgün yayılı yükle 
yüklü, izotrop dikdörtgen ince plaklar ele alınmıştır. Plağın y- ekseni yönündeki kalınlık değişimi 
aşağıdaki fonksiyonla tanımlamıştır[3].

h=h0[l+ A (2 (y /b )- l)2]

Burada h0 Şekil lc'de görüldüğü gibi plak orta noktasının kalınlığıdır. A plağın kalınlığını 
düzenleyen bir parametredir. A'nın sıfır olması plak kalınlığının sabit olması demektir. Bu çalışmada 
beş farklı A değerleri için hesaplar yapılmıştır. Örnek olarak ele alınan değişken kesitli izotrop ince 
plak, ikinci dereceden kalınlık değişimine sahiptir. Bu çalışmada çökmeler, gerilmeler ve birim 
uzunluktaki momentler aşağıdaki şekilde boyutsuzlaştırılmıştır[l],

Eh„
W  =  Şr W

q0 a

M '= -- ---M M '  i--M CT ' = — —0 0 ' = —̂  0
"» q0a2M‘ q0 a2 °« q0 a2 °* ^  q0 a2 a»

Örnek plak problemlerinin alındığı referansta[3] ise boyutsuz çökme w , plak orta noktasının eğilme 
rijitliği D0 ve 100 çarpanı kullanılarak aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir:

100 D„

q0 a

"  -  0-3 alınarak ve aşağıdaki D0 tarifi kullanılarak bu iki boyutsuz çökme arasında aşağıdaki ilişki
yazılır:

D0= E h * / l2 ( lV )

w=(100/10.92)w'

Benzer şekilde referansta[3] tarif edilen â x,ö y boyutsuz gerilmeleri ile birim uzunluktaki Mx, My
boyutsuz moment tarifleri ile bu çalışmada kullanılan ilgili boyutsuz büyüklükler arasında da 
■ ışağıdaki ilişkiler yazılır:
O,=(10/10.92)0/

(jy=(10/10.92)ö/

M, = 10MX'

M =10 M/
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Bu çalışmada örnek plaklar çözülürken; önce kabul edilebilir hassaslıkta çözüm veren sonlu fark ağı 
bölüm sayısı tespit edilir. Bunun için plağın çeyreği analiz edilir. Çeyrek plağın y doğrultusundaki 
b/2 uzunluğu m 'ye bölünürken, x doğrultusundaki a/2 genişliği de n 'ye bölünür. Bu şekilde 
oluşturulacak ağın kare veya kareye yakın şekillenmesi sağlanır, m bölüm sayısı 5,10,15,... veya 
16,32,48,..., v.s. şeklinde büyütülerek oluşan sonlu fark ağlarına göre çeyrek plağın ağ 
noktalarındaki çökmeler hesaplanır. Hesaplanan bu boyutsuz çökmelerden plağın orta noktasına ait 
boyutsuz \n '0 çökmesi ile m bölüm sayısı kullanılarak oluşturulan grafik yardımıyla m bölüm sayısına 
karar verilir. Bu çalışmada kabul edilebilir hassaslıkta çözüm veren m bölüm sayısı, elde edilen 
eğrinin eğiminin 10'6 değerine ulaştığı nokta olarak kabul edilmiştir[l]. Bu m değeri kullanılarak 
sonlu fark ağı oluşturulur ve her bir ağ noktasındaki çökme değerleri bulunur. Bu boyutsuz 
çökmeler kullanılarak her bir ağ noktasındaki boyutsuz gerilmeler ve birim uzunluktaki boyutsuz 
momentler hesaplanır.

Bu çalışmada örnek olarak çözülen tüm problemlerde kabul edilebilir bir hassaslıkta çözüm veren 
m bölüm sayısı önce tespit edilmekle beraber bununla ilgili olarak yalnızca Örnekl'de (b/a=4.0 , 
Â=0.2) durumu için yukarıda anlatılan grafik Şekil2'de çizilmiş, diğer örnekler için ise çizilen benzer 
grafiklere burada yer verilmemiştir.

Örnekl: Bu örnekte ele alınan değişken kesitli izotrop plakların çözümünde kullanılan sonlu farklar 
ağını verecek n ve m sayılarını belirlemek için önce aşağıdaki çalışma yapılır.

Örnek olarak (b/a=4.0 , A=0.2) olduğunda bu bölüm sayılarını elde edebilmek için Şekil2'deki 
(w„ - m) grafiği çizilir. Bu grafikte \n '0 plağın orta noktasının boyutsuz çökmesini göstermektedir ve
(-) işaretine sahiptir, m sayısı da b/2 uzunluğunun kaç parçaya bölündüğünü gösteren sayıdır. Bu 
örnekte m sayısı, 16,32,48,... gibi artırılarak sonlu fark ağı oluşturulmuş ve Şekil2'deki grafik 
çizilmiştir. Bu grafiğin çiziminde verilen m sayıları kullanılarak Tablol'deki w[, boyutsuz çökmeleri 
referans[l]'de geliştirilen program kullanılarak hesaplanmıştır. Bu grafik incelendiğinde m=96 
noktasında grafiğin eğiminin 0.766x1er6 değerine ulaşarak 10"6 eğiminin de altına düştüğü 
görülmektedir. Bu noktada hesaplanan plak orta noktasına ait boyutsuz çökme (w „ =-0.133785) 
değerine sahip olmaktadır. Bu boyutsuz çökmenin kabul edilebilir hassaslıkta bir çökme olduğu 
kabul edilmiştir.

Tablo 1

Değişken kesitli plağın m bölüm sayısına göre hesaplanan w[, orta nokta boyutsuz çökme değerleri (b /a=4 .0 , Â=0.2)

nxm n m K eğim

256 8 32 -0 .13 4 1 17
576 12 48 -0 .13 3 9 18 1.2 4 E -0 5

1024 16 64 -0 .1338 35 5 .2 1E -0 6
1600 20 80 -0.1338 03 1.9 8 E-0 6
2304 24 96 -0 .13378 5 1 .14 E -0 6
3136 28 1 1 2 -0 .13 3 7 7 3 7.66 E-07
4096 32 128 -0 .13 37 6 5 5 .19 E -0 7
5184 36 144 -0.13376 0 2 .6 1E -0 7
6400 40 160 -0 .13 3 7 5 7 2 .28 E -0 7
7744 44 176 -0 .13 3 7 5 4 1.9 8 E -0 7
9216 48 192 -0 .13 3 7 5 2 9 .22E -0 8

10816 52 208 -0 .13 3 7 5 0 1.1 0 E -0 7
12544 56 224 -0.13374 9 7.80 E-08
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Şekil 2: Değişken kesitli plağın ( w „ - m )  grafiği (b /a=4.0,A=0.2)

Dört kenarından basit mesnetli, düzgün yayılı yükle yüklü değişken kesitli dikdörtgen ince izotrop 
plakların ortaya konulan sonlu farklar modeline göre ve referansta[l] geliştirilen bilgisayar 
programı kullanılarak orta noktasındaki boyutsuz w çökmeleri, birim uzunluktaki Mx ve My

boyutsuz eğilme momentleri Tablo2'de gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. Bu çalışmada 
hesaplanan boyutsuz w çökmeleri z- ekseni tersi yönünde hesaplandığından (-) işaretlidir. Ancak 
referanslardaki işaret ile uyum sağlaması için ilgili tablolarda (-) işaretine yer verilmemiştir. Burada 
k parametre değeri 0.2 olarak alınmıştır. Aynı tabloda referansta[3] hesaplanan değerler de yer 
almaktadır.

Tablo2a
Dört kenarından basit mesnetli, düzgün yayılı yükle yüklü değişken kesitli dikdörtgen ince plakların orta 
noktasındaki boyutsuz w çökmeleri (A=o.2)

nxm n m b/a Zenkour[3]
Bu
çalışma

Bu
çalışma x 
(10 0 /10 .9 2)

%  Fark 
Zenkour[3]

900 30 30 1.0 0.3494 0.038175 0.3496 0.0572
600 20 30 1.5 0.6766 0.073918 0.6769 0.0443
800 20 40 2.0 0.9097 0.099376 0.9100 0.0330

2 18 7 27 81 3.0 1 .1 4 1 5 0.124688 1 .1 4 1 8 0.0263
2304 24 96 4.0 1.2 2 4 7 0.13378 5 1.2 2 5 1 0.0327
2000 20 100 5.0 1.2 5 7 2 0 .13735 2 1.2578 0.0477

Tablo2b
Dört kenarından basit mesnetli, düzgün yayılı yükle yüklü değişken kesitli dikdörtgen ince plakların orta 
noktasındaki birim uzunluktaki Mx boyutsuz eğilme momentleri (â= o.2)

nxm n m b/a Zenkour[3]
Bu
çalışma

Bu
çalışma x 
10

%  Fark 
Zenkour[3]

900 30 30 1.0 0 .4 217 0.0 42177 0.4218 0.0237
600 20 30 1.5 0 .7 231 0.072305 0.72 31 0.0000
800 20 40 2.0 0.9259 0.092581 0.9258 -0.0108

2 18 7 27 81 3.0 1.1 19 9 0 .1119 8 7 1.1 19 9 0.0000
2304 24 96 4.0 1.18 7 5 0 .118 749 1.18 7 5 0.0000
2000 20 100 5.0 1.2 13 7 0 .12136 4 1.2 13 6 -0.0082
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Tablo2c
Dört kenarından basit mesnetli, düzgün yayılı yükle yüklü değişken kesitli dikdörtgen ince plakların orta 
noktasındaki birim uzunluktaki My boyutsuz eğilme momentleri (A=o.2 )

nxm n m b/a Zenkour[3]
Bu
çalışma

Bu
çalışma x 
10

%  Fark 
Zenkour[3]

900 30 30 1.0 0.4510 0.045104 0.4 510 0.0000
600 20 30 1.5 0.4858 0.048580 0.4858 0.0000
800 20 40 2.0 0.4667 0.046667 0.4667 0.0000

2 18 7 27 81 3.0 0.4207 0.042073 0.4207 0.0000
2304 24 96 4.0 0.3976 0.039759 0.3976 0.0000
2000 20 100 5.0 0.3878 0.038781 0.3878 0.0000

Tablo 2a'da kabul edilebilir hassaslıkta çözüm veren sonlu fark ağında (nxm) bölüm sayıları da 
verilmektedir. (b/a=4.0) durumu için sonlu farklar ağında, incelenen çeyrek plak için (a/2) genişliği 
n=24 parçaya bölünürken, (b/2) uzunluğu da m=96 parçaya bölünmüştür. Bu durumda bu örnek 
problemin sonlu farklar yöntemi ile çözümünde 2304 ağ noktasında boyutsuz çökmeler, gerilmeler 
ve momentler hesaplanmıştır. Hesaplanan bu büyüklüklerden birim uzunluktaki Mx boyutsuz 
eğilme momentine ait kontur grafiği bir örnek olarak Şekil3'te çizilmiştir. Bu kontur grafiğinin 
çiziminde SigmaPlot paket programı[2] kullanılmıştır.

Şekil 3: Değişken kesitli dikdörtgen plağın çeyreğinde birim uzunluktaki boyutsuz eğilme momentine ait 
kontur grafiği ( b /a = 4 .0 ,A = 0 .2 )
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1 3Ornek2: Plakta x=-a  , y= -b  koordinatlarına sahip olan nokta "1" noktası olarak tarif 
2 4

edilmektedir. Benzer şekilde x=^a , y= -b  noktası "2" noktası olarak ve x = ia  , y=^b noktası
2 4 2 4

da "3" noktası olarak tanımlanmaktadır (Şekilla). Buna göre değişken kesitli kare plakta 1, 2 ve 3
noktalarındaki boyutsuz w çökme değerleri çeşitli K değerleri için hesaplanarak Tablo3'te
gösterilmiştir. Aynı tabloda referanslarda[3,4] hesaplanan değerler de yer almaktadır.

Tablo3
Değişken kesitli kare plakta 1, 2 ve 3 noktalarındaki boyutsuz w çökme değerleri

nxm n m A Nokta Fertis[4]
Sonlu 
farklar 
8 X 8 [4]

Zenkour[3]
Bu
çalışma

Bu
çalışma x 
(10 0 /10 .9 2)

% F a r k
Fertis[4]

% F a r k
SonluFark
Fertis[4]

% F a r k
Zenkour[3]

400 20 20 0 .1 1 0.2680 0.2677 0.2680 0.029272 0.2681 0.0373 0.1494 0.0373
400 20 20 0.1 2 0.3766 0.3762 0.3765 0 .0 4 113 2 0.3767 0.0266 0 .1329 0.0 531
400 20 20 0 .1 3 0.2680 0.2677 0.2680 0.029272 0.2681 0.0373 0.1494 0.0373
900 30 30 0.2 1 0.2455 0.2450 0.2448 0.026752 0.2450 -0.2037 0.0000 0.0 817
900 30 30 0.2 2 0.3499 0.3492 0.3494 0.038175 0.3496 -0.0857 0 .114 5 0.0572
900 30 30 0.2 3 0.3455* 0.3450* 0.3448* 0.026752 0.2450 - - -
900 30 30 0.3 1 0.2260 0.2232 0.2239 0.024499 0.2244 -0.7080 0.5376 0.2233
900 30 30 0.3 2 0.3256 0.3206 0.3244 0.035479 0.3249 -0 .2 15 0 1.3 4 12 0 .15 4 1
900 30 30 0.3 3 0.2260 0.2232 0.2239 0.024499 0.2244 -0.7080 0.5376 0.2233
900 30 30 0.4 1 0.2096 0.2052 0.2045 0.022474 0.2058 -1 .8 13 0 0.2924 0.6357
900 30 30 0.4 2 0.3048 0.2979 0.3012 0.0 330 11 0.3023 -0.8202 1.4 770 0.3652
900 30 30 0.4 3 0.2096 0.2052 0.2045 0.022474 0.2058 -1 .8 13 0 0.2924 0.6357
400 20 20 0.5 1 0.1962 0.19 0 1 0.1682* 0.020658 0.1892 -3.5678 -0.4734 -
400 20 20 0.5 2 0.2863 0.2770 0.2792 0.030766 0 .28 17 -1.6 06 7 1.6968 0.8954
400 20 20 0.5 3 0.1962 0.19 0 1 0.1682* 0.020658 0.1892 -3.5678 -0.4734 -

( * )  Referans[3]'te basım hatası olduğu kabul edilmiştir.

Tablo 3'te kabul edilebilir hassaslıkta çözüm veren sonlu fark ağı ile ilgili (nxm) bilgileri de yer 
almaktadır. Örnek olarak (b /a= l, Â=0.2) olduğunda kabul edilebilir hassaslıkta çözüm veren sonlu 
farklar ağında, incelenen çeyrek plak için (a/2) genişliği n=30 parçaya bölünürken, (b/2) uzunluğu 
da m=30 parçaya bölünmüştür. Bu bölüm sayıları da Şekil2'deki grafiğe benzer şekilde çizilen 
(w„ - m) grafiğinden elde edilmektedir. Ancak bu grafiğe bu çalışmada yer verilmemiştir. Bu
durumda bu örnek problemin sonlu farklar yöntemi ile çözümünde orta düzlem üzerinde 900 ağ 
noktasında w boyutsuz çökmeleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu boyutsuz çökmelere ait kontur 
grafiği SigmaPlot paket programı[2] kullanılarak bir örnek olmak üzere Şekil4'te çizilmiştir.

y

a/2

Şekil 4: Değişken kesitli kare plağın çeyreğinde orta düzlemin boyutsuz w çökmelerine ait kontur grafiği
(b/a=1.0 , Â=0.2)
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Saraçoğlu. Özcelikörs ve Baver

Örnek3: Tablo4'te ise b/a oranı 1.5 ve 2.0 alınarak A parametre değeri 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 olarak 
değiştirilip hesaplanan w boyutsuz orta nokta çökmesi ve plağın alt yüzeyindeki ö x, CTy boyutsuz

gerilmeleri yer almaktadır. Aynı tabloda referanslarda[3,4] hesaplanan değerlere de yer 
verilmektedir.

Tablo4a
Değişken kesitli dikdörtgen plağın orta düzleminin orta noktasındaki boyutsuz w  çökmeleri

nxm n m b/a A Fertis[4]
Fertis
Eşdeğer[4]

Zenkour[3] Bu çalışma
Bu
çalışma x 
(10 0 /10 .9 2)

% F a r k
Fertis[4]

% F a r k
Fertis
Eşdeğer[4]

% F a r k  
Zenkouı| l|

600 20 30 1.5 0 .1 0.7226 0.7203 0 .7225 0.078910 0.7226 0.0000 0 .319 3 0.01 İM

600 20 30 1.5 0.2 0.6772 0.6681 0.6766 0.073918 0.6769 -0.0443 1 .3 17 2 0.044 1
600 20 30 1.5 0.3 0.6361 0.6160 0.6342 0.069322 0.6348 -0.2044 3.0 519 0.094»-
600 20 30 1.5 0.4 0.5992 0.5639 0.5947 0.065087 0.5960 -0.5340 5.6925 0.2111».

1035 23 45 2.0 0 .1 0.9594 0.9572 0.9593 0.104781 0.9595 0.0104 0.2403 0.021111

800 20 40 2.0 0.2 0.9 10 1 0.9016 0.9097 0.099376 0.9100 -0 .0 110 0 .9 3 17 0 .0 1 III

800 20 40 2.0 0.3 0.8649 0.8459 0.8634 0.094348 0.8640 -0 .10 4 1 2 .13 9 7 O.üfı'JS
450 15 30 2.0 0.4 0.8235 0.7903 0.8199 0.089693 0.8 214 -0.2550 3.9352 0.1H2'»

Tablo4b
Değişken kesitli dikdörtgen plağın alt yüzeyinin orta noktasındaki boyutsuz crx gerilmeleri

nxm n m b/a A Fertis[4]
Fertis
Eşdeğer[4]

Zenkour[3] Bu çalışma
Bu
çalışma x 
(10 /10 .9 2 )

% F a r k
Fertis[4]

% F a r k
Fertis
Eşdeğer[4]

% F a rk  
Zenkoıııl t|

600 20 30 1.5 0 .1 0.4207 0.419 7 0.4207 0.459310 0.4206 -0.0238 0.214 4 -0 ,0 / 111

600 20 30 1.5 0.2 0.3976 0.3935 0.3973 0.433832 0.3973 -0.0755 0.9657 0.001 MI

600 20 30 1.5 0.3 0.3765 0.3674 0.3754 0 .4 10 13 7 0.3756 -0.2390 2 .2 3 19 0.0'. 11

600 20 30 1.5 0.4 0.3574 0 .3412 0.3550 0.388095 0.3554 -0.5596 4 .16 18 0 . 1 1 / /

1035 23 45 2.0 0 .1 0.5329 0.5320 0.5329 0.58 18 25 0.5328 -0.0188 0.1504 -0.0)MM

800 20 40 2.0 0.2 0.5090 0.5053 0.5087 0.555488 0.5087 -0.0589 0.6729 0.0000
800 20 40 2.0 0.3 0.4869 0.4786 0.4861 0.530834 0.4861 -0 .16 4 3 1.5 6 7 1 O.oooo
450 15 30 2.0 0.4 0.4668 0.4518 0.4656 0.507673 0.4649 -0.4070 2.8995 -0 .1'.0 1

Tablo4c
Değişken kesitli dikdörtgen plağın alt yüzeyinin orta noktasındaki boyutsuz Oy gerilmeleri

nxm n m b/a A Fertis[4]
Fertis
Eşdeğer[4]

Zenkour[3] Bu çalışma
Bu
çalışma x 
(10 /10 .9 2 )

% F a r k
Fertis[4]

% F a r k
Fertis
Eşdeğer[4]

% F a rk  
Zenkoııı) l|

600 20 30 1.5 0 .1 0.2707 0 .2 7 11 0.2707 0.295592 0.2707 0.0000 -0 .14 7 5 0 (HHin

600 20 30 1.5 0.2 0.2667 0.2683 0.2669 0.29148 1 0.2669 0.0750 -0 .5 2 18 0.0000
600 20 30 1.5 0.3 0.2619 0.2655 0.2628 0.286850 0.2627 0.3055 -1.0 5 4 6 -o.o mı
600 20 30 1.5 0.4 0.2561 0.2628 0.2585 0.281830 0.2581 0.7809 -1.78 8 4 -0.1 M /

1035 23 45 2.0 0 .1 0.2559 0.2564 0.2560 0.279509 0.2560 0.0391 -0 .156 0 0.0000
800 20 40 2.0 0.2 0.2562 0.2582 0.2564 0.280004 0.2564 0.0781 -0 .6 971 o.ooıııı
800 20 40 2.0 0.3 0.2554 0.2599 0.2563 0.279754 0.2562 0 .3 132 -1 .4 2 3 6 -0.0 IM()

450 15 30 2.0 0.4 0.2536 0 .26 17 0.2558 0.278895 0.2554 0.7098 -2 .4 073 -0.1'.».«

Tablo 4'te kabul edilebilir hassaslıkta çözüm veren sonlu fark ağı ile ilgili (nxm) bilgileri de yer 
almaktadır. Örnek olarak (b/a=2, A=0.4) olduğunda kabul edilebilir hassaslıkta çözüm veren sonlu 
farklar ağında, incelenen çeyrek plak için (a/2) genişliği n=15 parçaya bölünürken, (b/2) uzunluğu 
da m=30 parçaya bölünmüştür. Bu bölüm sayıları da Şekil2'deki grafiğe benzer şekilde çizilen 
(w; - m) grafiğinden elde edilmektedir. Ancak bu grafiğe bu çalışmada yer verilmemiştir. Bu
durumda bu örnek problemin sonlu farklar yöntemi ile çözümünde 450 ağ noktasında w boyutsuz 
çökmeleri ile plağın alt yüzeyindeki ö x ve ö y boyutsuz gerilmeleri hesaplanmıştır. Hesaplanan hu

değerlerden ö y boyutsuz gerilmelerine ait kontur grafiği SigmaPlot paket programı[2] kullanilai.it

bir örnek olmak üzere Şekil5'te çizilmiştir.
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SONUÇ

Hu çalışmada, ikinci dereceden kalınlık değişimine sahip değişken kesitli izotrop dikdörtgen ince 
plakların statik analizi için sonlu farklar yöntemi kullanılmıştır. İncelenen plaklar, basit mesnetli olup 
düzgün yayılı yükle yüklenmiştir. Geliştirilmiş olan bilgisayar programındaki] elde edilen sonuçlar 
İle literatürde[3,4] yer alan kapalı form çözümler karşılaştırılmıştır. Buna göre; sonlu farklar 
yöntemi ile elde edilen nümerik sonuçların literatürdeki sonuçlar ile büyük bir uyum içerisinde 
olduğu görülmüştür.
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EKSENEL ZORLAMALI KESİRLİ TÜREVLİ VİSKO ELASTİK KİRİŞİN ÇOK ZAMAN
ÖLÇEKLİ METOTLA ANALİZİ

B. Gültekin SINIR1' ve Sümeyye SINIR2 f 
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 

Mekanik ABD, Manisa

ÖZET
Bu çalışmada eksenel zorlamalı, kesirli türevli visko-elastik kiriş problemi ele alınmıştır. Ele alınana 
hareket denklemi, malzeme ve geometri bağımlılığından kurtulmak için boyutsuzlaştırılmıştır. Çok 
zaman ölçekli metodun direk uygulaması ile çözüm yapılmıştır. Stabil durum ile parametrik 
rezonans durumları incelenmiştir. Stabilite sınırları hakkında bilgi elde edilmiştir. Ayrıca zaman- 
deplasman grafikleri üzerinde kesirli türev mertebesi a ve dinamik viskozite // değişimlerinin 
sistem üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Ayar parametresi a  ’nin P1 ile değişimi de grafik üzerinde 
gösterilmiştir

1.GİRİŞ

Günümüzde inşaat sektörün mimari ve malzeme alanında gelişmesiyle birlikte modern yapılar 
kompleks bir hal almıştır. Özellikle malzeme alanındaki gelişmeler, kiriş gibi yaygın olarak bilinen 
yapı elemanlarının elastik modelinin yeni geliştirilen malzemeleri tanımlamada yetersiz kalmasına 
neden olmuştur. Bu nedenle de birçok yeni lineer ve non-lineer malzeme modelleri geliştirilmiştir. 
Pek çok malzeme gerilme altında hem elastik hem de viskoz davranış gösterir. Viskoelastisite 
cisimlerin ortak elastik ve viskoz davranışıdır. Elastik davranış zamandan bağımsız iken viskoz 
davranış zamana bağımlıdır. Bu nedenle de visko-elastik davranış zamana bağlıdır. Literatürde 
elastik davranışı modellerken yay ve viskoz davranışı modellerken sönüm elemanları kullanılır. 
Visko-elastik davranışın modelleri yay (Hook cismi) ve sönüm (Nevvton cismi) elemanlarının seri ya 
da paralel bağlanması ile elde edilir. Yaygın olarak karşılaştığımız lineer visko-elastik modeller 
Kelvin -Voigt[1], Maxvell[2], Zener, Burgers’dir. Literatürde akışkanları en iyi simgeleyen en 
yaygın model Maxvell visko-elastik model iken katı cisimleri en iyi simgeleyen en yaygın olarak 
kullanılan Kelvin-Voigt visko-elastik modeldir. Kelvin-Voigt visko-elastik model yay ve sönüm 
elemanın paralel bağlanması ile elde edilir.

Kesirli türev matematikte ele alınmasın yanı sıra fizik ve mühendislik uygulamalarında da birçok 
kez ele alınmıştır[3-6]. Literatürde birkaç farklı tanımının olmasına rağmen iki tane kesirli türev 
tanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar Riemann-Liouville kesirli türevi ve M.Caputo kesirli 
türevidir. Çeşitli kesirli türev modellerin farkı çok bilinen fonksiyonların türevlerinin alınmasında 
ortaya çıkmaktadır. Kesirli türev içeren bir diferansiyel denklemin çözümünde birçok metotlar 
başarı ile kullanılmaktadır, özellikle problem lineer ise Laplace ve Fourier gibi dönüşümler

Y rd. Doç. Dr., İn şaa t M üh. B ö l., E -posta: g u ltek in .s in ir@ bayar.edu .tr
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kullanılabilmektedir. Lie grupları da az da olsa çözüm metodu olarak kullanılmıştır. Nümerik 
metotlardan ise sonlu farklar yaygın olarak kullanılmaktadır. Dinamik problemlerin analizinde ise 
son zamanlarda perturbatif yaklaşımda kullanılmaya başlanmıştır. Literatürde bununla ilgili 
çalışmalar mevcuttur. Dinamik davranışı veren modellerde kesirli türevler çoğunlukla sönüm 
terimini temsilen kullanılmaktadır[7]. Yapılan çalışmalar kesirli türevin sistemin rijitliğinide 
gösterebileceği gösterilmiş olmakla birlikte yaygın kullanım sönüm terimi olarak kullanmak 
şeklindedir. Sönüm terime yerine kullanıldığı için türev mertebesi sıfır ile bir arasında 
değişmektedir. Türev mertebesi bire de sıfıra da eşit olabilir. Sıfıra eşit olduğu durum ise 
malzemenin viskoz olmadığı yani elastik olduğu duruma karşılık gelir. Bir olduğu durum ise klasik 
bilinen sönüm terimine karşılık gelir. Aynı matematik modelin birden fazla duruma karşılık gelmesi 
nedeni ile kesirli türevlerin uygulanması mekanik bilimindeki ilginç uygulamalardandır.

Bu çalışmada eksenel yüklü lineer kiriş modeli ele alınmıştır. Kirişin malzemesi lineer visko elastik 
model olan Kelvin-Voight visko-elastik model ile modellenmiştir[16-17]. Ancak viskoz kısmın 
modellenmesinde kesirli (fractional) türev kullanılmıştır[16]. Modelde kesirli türevin kullanılmasının 
amacı, malzeme davranışının gerçeğe daha yakın şekilde modellemek içindir. Burada malzemenin 
sadece viskoz davranışı kesirli türev ile modellenmiştir. Kesirli modelin statik davranışa etkisi 
yoktur sadece dinamik davranışa etkisi vardır. Eksenel zorlamalı yapı elemanları fabrika yapıları 
gibi yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Eksenel zorlamalı kirişlerde eksenel yük sabit bir yük 
etrafında harmonik olarak değişmektedir. Yani bu çalışmada eksenel yükleme sabit alınmamıştır. 
Eksenel yüklemenin ortalama bir değer etrafında zamanla harmonik değiştiği kabul edilmiştir. Bu 
yükleme durumu sistemde iki tane kritik durum ile karşılaşılmasına yol açmaktadır. Birinci ortalama 
eksenel yükleme değerinin kritik değere ulaşarak sistemin burkulma yapması durumudur. Bu 
durumda sistemde elastik stabilite sorunu yaşanır, ikinci kritik nokta ise eksenel yüklemenin 
ortalama bir değer etrafındaki harmonik değişimi dolayısıyla ortaya çıkan parametrik rezonans 
durumudur. Eksenel ortalama kritik yükün belirlenmesinde kesirli türevin etkisi yoktur. Ancak 
parametrik rezonans durumunun analizinde kesirli türevin etkisi vardır. Bu etkinin belirlenmesi bu 
çalışmayı ilginç kılan noktadır. Bu durumun analizi bir pertürbasyon tekniği olan çok zaman ölçekli 
metot kullanılmıştır.

Pertürbasyon metotları, bir yapı elemanın dinamik davranışının analizinde çok güçlü yöntemlerdir. 
Bu yöntemler ile lineer ve non-lineer modellerin analizi yapılabilir. Analizler sonucunda bifurkasyon 
noktaları, stabilite şartları, zorlama tepki eğrileri çizilebilir. Bir çok farklı rezonans durumları ortaya 
konabilir. Baskın rezonans ve bunun alt ve üst rezonans durumları, parametrik rezonans, modlar 
arası etkileşim sonucu ortaya çıkan 1:1, 1:2, 1:3 rezonans durumları gibi karşılaşılabilecek birçok 
durumun analizi yapılabilir. Pertürbasyon teknikleri arasında belki en güçlüsü ve uygulaması kolay 
olanı çok zaman ölçekli metottur[8-12]. 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[12-17]. 
Ayrıca çok zaman ölçekli metodu seçmemizin diğer nedeni çok zaman ölçekli metot da sınır 
şartlarından bağımız çözüm yapılmaktadır.

Bu makalede yapılan çalışmaları sıralarsak: birinci adım olarak çok iyi bilinen eksenel yüklü Kelvin- 
Voight visko-elastik malzemeli bir kirişin dinamik davranış denklemini, kesirli türevli Kelvin-Voight 
visko-elastik malzemeli hale dönüştürmektir. Elde edilen bu denklem boyutlu haldedir. Çözüm 
aşamasına geçmeden önce geometriden ve malzemeden bağımsız evrensel sonuçlar elde 
edebilmek için denklemi boyutsuzlaştırırız. Boyutsuzlaştırma işleminde hareket denklemindeki 
bağımlı ve bağımsız değişkenleri problemde bilinene büyüklüklere bölerek boyutsuz hale getiririz. 
Bu işlem sonucunda bazı boyutsuz sayılar elde edilir. Bunlar örneğin boyutsuz eksenel yük, 
boyutsuz sönüm katsayısı v.b.şeklindedir. Elde edilen bu boyutsuz denklemin pertürbasyon ile 
analizinden önce bazı katsayılarda mertebe düzenlemesi gerekmektedir. Mertebe düzenlemesi 
sonucunda malzemenin viskoz özelliğini gösteren terim ile eksenel yükteki harmonik değişimin 
diğer terimlere göre çok daha küçük olduğu kabul edilmiştir. Bu kabuller pratikte karşılaşılan 
şartlara uygundur. Yukarda belirtilen terimlerin diğer terimlere göre daha küçük olduğunu 
göstermek için “epsilon” ismini kullandığımız çok küçük bir değere sahip katsayı ile çarptık. Bu 
katsayı aynı zaman da pertürbasyon serisinde kullandığımız katsayıdır. Böylece çok zaman ölçekli 
pertürbasyon metodunu uygularsak ve epsilonun kuvvetlerine göre denklemleri düzenlersek en
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küçük kuvvetli epsilonun katsayısı lineer bir problem olacaktır. Bu problem kesirli türev 
içermemektedir. Çözümü klasik bilinen analitik yöntemlerle yapılabilir. Bu çözüm sonucunda 
burkulmaya sebep olacak kritik yük, lineer sistemin doğal frekansları ve mod yapıları belirlenir. 
Daha büyük üstel dereceli epsilonun katsayısı ise lineer çözümlere bağlı olarak non-homojen bir 
diferansiyel denklemdir. Homojen çözümü lineer çözümle aynıdır. Homojen olmayan kısmının 
çözümünü bulmak yerine çok zaman ölçekli metot yaklaşımında seküler terimler yok edilir böylece 
genel çözüme ulaşılabilir. Kesirli türevin farklı değerleri için zaman-deplasman ve zorlama-tepki 
grafikleri elde edilecektir. Burada kesirli türevin değişiminin sistemin davranışına etkileri ortaya 
konulacaktır.

2. HAREKET DENKLEMİ

Literatürde yaygın olarak bilinen Kelvin-Voight visko-elastik malzemeli bir kirişin dinamik 
davranışının kesirli türevli olarak ifade edilmesinin amacı malzeme davranışını daha iyi 
modelleyebilmek içindir. Viskoz kısmının modellenmesinde kesirli türev kullanımı ile kesirli türevli 
Kelvin-Voight visko-elastik malzeme modeli elde edilebilir.

Kesirli türevli Kelvin-Voight visko-elastik malzemeli bir kirişin dinamik davranışını veren hareket 
denklemi:
E l y "  + rjID a (y 'v)+ P  y ’ + mj> = 0 (1)

Burada E elastise modülünü, 1 atalet momentini, i) boyutlu dinamik viskoziteyi, P boyutlu 

eksenel yükü, m kütleyi, y  boyutlu kiriş deplasmanını,i konum, t zaman, D a{ ) kesirli türevi

(zaman göre a  ’ıncı türevi), ( ) konuma göre türevi, ( ) zamana göre türevi göstermektedir. 
Kesirli türev literatürde sık kullanılan kesirli türev tanımlarından Caputo Kesirli türevi olarak 
aşağıdaki şekilde tanımlanır:

D ax(t) =  î f * (S)dS 0 < a  <1 (2)

Malzeme ve geometri bağımlılığında kurtulmak, evrensel sonuçlar elde etmek için hareket 
denklemini boyutsuzlaştıracağız. Literatürde yaygın olarak bilinen boyutsuz terimler:

y  x î  [e î  . „ ı \e  ı a „ p l2
y -  , x = —, f = —T-Iİ----. *7 = Ü—T~ i ------------• P -   (3)L L E v m L V m° El
Verilen boyutsuz terimlere göre boyutsuzlaştırma yapılınca aşağıdaki boyutsuz hareket denklemi
elde edilir:
y " + t j 'D a{y " )+ P y ’  + y  = 0 (4)

Mertebe düzenlemesi yapmak amacı ile boyutsuz denklemde yer alan dinamik viskozite t] * = ei) 
olarak alınmış ve eksenel yük harmonik kabul edilmiştir: P = P0 +eP, cos(Oz).

3. ÇOK ZAMANA ÖLÇEKLİ METOTLA ÇÖZÜM

Kirişin hareket denklemini çözmek için çok zamana ölçekli metot direk uygulanacaktır. Bu nedenle 
deplasmanın mertebelendirilmesi:
y{x,t,s)=  y 0(x,T0,Tl )+ eyl (x,T0,Tl )+--- (5)
şeklindedir. Tn ler farklı zaman ölçeklerini göstermektedir. Hızlı ve yavaş zaman ölçekleri: 

T0 = t ,T ,  =£1  (6)
Zamana göre birinci, ikinci ve kesirli mertebe türevleri aşağıdaki şekilde mertebelendirilir:

j t = D 0 + £ D , + -  ( 7 . a )

~ 7  = D% + 2eD0D t + ••• (7.b)
at
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d a
d ta

= D “ + caD " 'D, (7 .C )

Elde edilen bu mertebeli eşitlikler Denk.(1) de yerine yazarak elde edilen eşitlik mertebelere 
ayrılırsa aşağıdaki eşitlikler elde edilir.
0(1): D 20y 0 + P0y :  + y "  = 0 (8)

0 ( 4  D ; y x + P0y"  + y "  = - 2 D 0D xy 0 -  rjD“ (y ’0v) -  Pt cos(QT0 )y"0 (9)
Birinci mertebede bulunan diferansiyel denklem lineer diferansiyel denklemdir ve analitik olarak 
bilinen yöntemlerle çözülebilir. Birinci mertebedeki denklemin çözümü aşağıdaki şekildedir:

+ Â n(Tl y i*j ° )x „
Bu çözümü Denklem (8)’de yerine yazarsak
-a>2„xn+p0x: + x:=  O
ifadesi elde edilir. Benzeri şekilde basit-basit mesnet sınır şartlarında yazarsak
^ ( o) = a -;(o) = a ' „ ( i ) = a ' ; ( i ) = o

elde ederiz. Elde edilen adi diferansiyel denklemin çözümü ise
v  „  „ A \X  , „  „ ^ > x  , „  „Xn.x , „ XaXX  n = c,e + c 2e^ + c 3e + c 4e 

Burada

( 10)

(11)

(12)

( 1 3 )

'1,2,3,4 ~ + J 2 P0 + 2-J P0 + 4a? (14)

Sınır şartlarını uygulayarak aşağıda matris formda yazılan denklem sistemini elde ederiz.
1 1 1 1 cı 0

A,2 A A] X c 2 0
e h e** e A* C3 0

Afe* A\e^ 1 C4. 0

(15)

Basit olmayan çözüm yani sıfırdan farklı çözüm için katsayılar matrisinin determinantı sıfıra eşit 
olmalıdır. Bu bir özdeğer-özvektör problemidir. Belli bir P0 değeri için elde edilen özdeğerler doğal 
frekansı, özvektörler ise mod yapısını verir. Bu çalışmada ilk mod değerleri ele alınacaktır. 
ı: mertebede bulunan denklemin homojen kısmının çözümü birinci mertebenin çözümü ile aynıdır. 
Burada homojen olmayan kısmın çözümünü bulmak yerine çok zaman ölçekli metoda seküler 
terimleri yok ederek çözüme ulaşılır.

+ P„y; + y?  = -{2  ico„D, Ane‘^  + ke]x„D ly ,

+ A„e î(û>„-c2)t0 - ke\x" (16)

-  \]An (iû)n )“  ei<D"T° + keÇC"
Yukarıdaki denklemin yapısına bağlı olarak farklı özel durum ortaya çıkar. Aşağıdaki kısımlarda bu 
durumların analizleri verilmiştir. Her 3 durum için de e mertebesindeki denklemin çözüm yapısı 
aşağıdaki gibidir.
y l (x,To,Tl ) = 0(x,Tl )el°’J° + W(x,T0,Tl )+ ke  (17)

3.1. O ‘n in O ve 2a?„ ’den fa rk lı o lm ası

O ‘nin O ve 2® „’den farklı olması durumda Denk.(16) seküler terimler ayrışacak şekilde 
aşağıdaki şekilde düzenlenir.
O.V. + P o t i  +  y ?  = - { 2 ia )nD xAne “°’r° + k e \X n

-  \ıAn(ia>„ )“ e"""7” + ke]x'„v + N.S.T 
1: mertebesindeki çözümü denklemde yerine yazar ve gerekli düzenlemeleri yaparsak
r  + puf  - a ? 2J  = -2ia?nX „ D xA„ -  Tj(ia?„)“ X ?A „

(18)

(19)
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denklemi elde edilir. Çözünebilirlik şartını uygulayarak gerekli düzenlemeler ve J X nX ndx = I
O

(20 )

in(T")~'C0S[ i r )  \ o)“~'\x "x "dx

normalizasyonu yapılırsa
DtAn + k„An = 0 
denklemi elde edilir. Burada;

ko = (21)

Denk.(20) adi diferansiyel denklemdir ve çözümü aşağıdaki şekildedir.

= A0e
Bu durumda çözüm yaklaşık olarak

y — + ke

Dikkat edilirse burada kesirli türevli sistemin doğal frekansı

e c o ( f )  ̂  a>“ ' j  X  „ X  '*dx + mn

(22)

(23)

(24)

ifadesine eşittir. Sistemin doğal frekansı boyutsuz sönüm terimine ve türev katsayısına bağlıdır. 
Benzeri durumlar diğer çözüm yapılarına da yansıyacaktır. Aşağıdaki grafiklerde sönüm ve türev 
katsayılarının zaman-deplasman grafiklerine etkileri görülmektedir.

a=05

a==1

Şekil 1 .Zaman-deplasman grafiği(a  değişken).77 = 0.1, P = 8, £ = 0.1, x = 0.5, ,40 = I
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h=Q1

h=QO!

10

Şekil 2.Zaman-deplasman grafiği( 77 değişken), a  = 0.5, P = 8 ,e = 0.1 ,x  = 0.5, A0 = 1

3.2. Q ‘nin 0 ’a yaklaşık olm ası
Bu durumda f i  ‘nin 0 ’a yaklaşık olarak eşit olması aşağıdaki şekilde gösterilir.
f i  = « 7  (25)
rr ayar parametresidir. Sektiler terimler ayrışacak şekilde Denklem (16) aşağıdaki gibi düzenlenir:

l> lyx + P « y :+ y :  = - 2®„{/ö, A„e‘^  + k e ]x n

-\Ane" +A„e~l&r'e la,J'1 + k e ]x ”n

-t}{A n(im„)a e"“-T° + kepC" + N.S.T 
/. mertebesindeki çözümü denklemde yerine yazar ve gerekli düzenlemeleri yaparsak

f  + P J "  -  a>2J  = -2 ia>nX nD t A , ~ ^ X ' nAn(el&r‘ + e '* * ') -  rjA„{ico„ f  X "

denklemi elde edilir. Çözünebilirlik şartını uygulayarak
ü\ A„ + k0 (r, )a„ = o
Burada;

(26)

(27)

(28)

2(û  „
1 1

Px cos (aTj )J X „ X ’„dx + rj(ia>„)“  J X„X"d>c (29)

Denk.(20) de değişken katsayılı adi diferansiyel denklemdir ve çözümü aşağıdaki şekildedir.
j*oOiV7i

4. = A0e (30)

3.3. f i  ‘nin 2<y„ ’ne yaklaşık olması

Hu bölüm de f i  ’nin 2ca„ ’ne yaklaşık olarak eşit olması aşağıdaki şekilde ifade edilebilir, 

l i  = 2 (o„+e<j (31)
Hu durumda Denk.(11) de seküler terimler aşağıdaki şekilde düzenlenir:
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1 {A„e“* 'e imJ° +ke\x"n (32)

D Îy t +Pty ; + y?  = -{ 2  iconDtA„e‘^  + ke]x„

-  {y4„el(<""+n)7" + Anei(a"~n)T° +ke]x"n

-[lA „{ico„)a e1” +ke]x'„v 

D 20y l + P0y ;+ y ‘;  = -{2  ia KDiAne » *  +ke]x„

2

- ı / k  {i(0„)ae‘^ + k e }x :+ N .S .T  
Önceki bölümlere benzer şekilde seküler terimler yok etmek için sıfıra eşitlenir.

f  +P0f - c o 2J  = - 2 ico„X„D,A - y  X :Â „e ‘aT' - rjA„{ico„)“ X"„ (33)

denklemi elde edilir. Çözünebilirlik şartını uygulaması sonucunda
D\A„ + k0ei&r‘ Ân + k ,A n = 0 (34)
Burada;

k0 = - i J L \ x ; x „ d x  (35)

SINIR. SINIR *

4«„ o
ve

(36)

Denk.(34)’nin çözümünü aşağıdaki şekilde kabul edelim.
i o T \ /      - i o T \ /

A„ = Bne /2 , A „ = B ne /2 (37)
Denklem(37)’yi Denklem(34)’de yerine yazıp gerekli işlemeler sonunda aşağıdaki eşitliği elde 
ederiz.

A 5 „ + Û + k + y V = 0  (38)

Buradaki kompleks genlikler aşağıdaki şekildedir.
B „= b „e x\  Bn =b„eXT' (39)

Ve burada bn = b* + ib 'n , k0 = iki, ve k, = k,R + ik i dır. R ve / sırasıyla gerçel ve sanal kısımları 
göstermektedir. Verdiğimiz bu eşitlikleri, Denk.(38) de yerine yazıp reel ve imajinal kısımlara 
ayırarak bir denklem sistemi elde ederiz.

cr' |

01 (40)
k l+ A , k l - \ k !  +

2 K  
b'A |o

Yukarıdaki matris elde edilen denklem sisteminin Jacobian matrisidir. Çözümünün olması için 
katsayılar matrisinin determinantının sıfıra eşit olması gerekir. Böylece,

A = -k,*Tjk! -[k!+~J (41)
Stabil çözüm sınırı için A = 0 olmalıdır ve stabilite şartını Denk.(41) de yerine yazarak cr değerinin 
hesaplarız.

cr = -2 k İ + 2 ^ k ‘ü2 - k f  (42)
Bu değerler stabil durumu sınırlarıdır. Karekök içindeki değerin reel bir değer olması gerekir. 
Denklem (36)’dan anlaşılacağı stabilite sınırları kesirli türev ve sönüm katsayısına bağlıdır.
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"kıl 3’te stabilite sınırının değişimine bir örnek verilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere, kesirli türev 
ı ıKnyısı arttıkça stabil olmayan bölge azalmaktadır. Stabl olmayan bölgenin başladığı kritik yük 
l«n .ırtmaktadır. Şekil 4 ise bu kritik yükün değişimi görülmektedir.

filNIH. SINIR

4

2

1 I  T j  T , ' I.........] "
-2 0 2 4 6

a

Şekil 3. Stabilite sınırlarının P-\ yükü ile değişimi, P0 = 8, 7j = 0 .1.

10 —I

8

6

%

4

2

o | " r '“j —j------1------- 1— î—ı------1-------1------ 1
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

a

Şekil 4. Kritik yükünün kesirli türev katsayısı ile değişimi, P0 =%,£ = 0.1.

Şekil 4’te görüldüğü üzere unstabilitenin başladığı kritik Pı yükünün kesirli türev katsayısı ile 
değişimi non-lineerdir. Şekil4’de ise sönüm katsayısı ile değişiminin lineer olduğu görülmektedir.
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Şekil 5’deki yatay eksen aynı zamanda kesirli türev katsayısının sıfıra eşit olduğu duruma karşılık 
gelmektedir. Böylece kesirli türevin hem frekans hem kritik eksenel yükler üzerindeki etkileri oklmi" 
ortaya konmuştur.

10
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a=0.3
a=0.5
a=1.0

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Tl
Şekil 4. Kritik Pt yükünün boyutsuz sönüm katsayısı ile değişimi, P0 = 8, s = 0.1.

4. SONUÇ

Bu çalışmada kesirli türevle modellenmiş Kelvin-Voight tipi visko-elastik malzemeden yapılmış 
kirişin dinamik analizi incelenmiştir. Kiriş aynı zamanda eksenel yüke maruzdur. Eksenel yük ise 
ortalama bir yük etrafında harmonik değişimler olacak şekilde düzenlenmiştir. Kesirli türev 
katsayısının ve dolayısıyla sönüm katsayısının, hem doğal frekans hem de paremetrik rezonans 
olması durumunda kritik P, değeri üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Bu daha önce literatürde 
gösterilmemiş bir sonuçtur. Bu çalışma bu alanda yapılacak birçok çalışmaya ilham kaynağı 
olacağı noktasında kuvvetli inancım vardır. Bu yönüyle önemli bir çalışmadır.
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EKSENEL PARAMETRİK ZORLAMALI ÇOK YAYLI KİRİŞLERİN YENİ llllı 
YAKLAŞIMLA DİNAMİK ANALİZİ

B. Gültekin SINIR1’ ve Sümeyye SINIR21 
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, inşaat Mühendisliği Bölümü, 

Mekanik ABD, Manisa

ÖZET
Bu çalışamada eksenel yüklü ve açıklıkta yay mesnetler içeren basit basit kesirli kirişin dlıınmık 
analizi incelenmiştir. Dinamik analiz için çok zaman ölçekli pertürbasyon metodunun dimkl 
uygulaması kullanılmıştır. Ancak iki farklı yaklaşımla çözüm yapılmıştır. Önerilen yeni yölıtomin 
doğruluğu literatürdeki yöntemlerle karşılaştırılmış ve sonuçların çok uyumlu olduğu gösterilmişin

1.G İR İŞ

Bir yapı, kolon, kiriş, döşeme gibi farklı yapı elamanlarından oluşur. Yapılarda karşılaşılan çeşllll 
durumlara bağlı olarak yapı elemanlarında süreksizliklerle karşılaşılabilir. Örneğin bir kirişte oluşun 
çatlak, kiriş boyunca belli aralıklarla yerleştirilen mesnetler, kiriş üzerinde bulunan tekil kuvvetim yu 
da aralıklı yerleştirilmiş konsantre kütleler gibi durumlar kiriş elamanında süreksizliklere sebep olııı 
Süreksizlikler içeren yapı elemanlarının statik veya dinamik davranışının analizinde süreksizlik 
durumu sıkıntılar ortaya çıkartmaktadır. Literatürde yapı elemanlarının dinamik analizinde üç faiklı 
tür çözüm yöntemi kullanılır. Bunlar analitik yöntemler, yarı analitik yöntemler ve nümerik yöntemini 
olarak sayılabilir. Analitik veya yarı analitik yöntemlerle, ilgili yapı elemanın davranışını analizi 
etmek istersek süreksizliğe sebep olan noktalar arasında kalan her açıklık için ayrı ayrı denklemim 
yazmak gerekir. Çözüm aşamasında sınır koşulları haricinde süreksizliğin göründüğü her nokta içlıı 
uygunluk koşulları da yazılmak zorundadır [1-4], Az sayıda süreksiz nokta için analitik veya yarı 
analitik çözüm elde edilebilirken süreksiz nokta sayısı arttıkça yazılan denklem sayısı ve uygunluk 
koşulları sayısı artacağından ve bu durumun bilgisayar programını yazmak da zor olacağından 
çözüm yapmak giderek daha da karmaşık bir hale gelir. Belli bir süreksiz nokta sayısından sonra 
ise imkânsız hale dönüşecektir. Çok iyi bilinen sonlu elemanlar ve sonlu farklar metotları gibi 
nümerik analiz teknikleri gerçeğe çok yakın sonuçlar verirler [5], Bu nümerik yöntemlerde alınan 
eleman veya nokta sayısı arttıkça elde edilen sonuç gerçek sonuca daha yakın olmaktadır.
Nümerik yöntemlerin bu çalışmada ele alınan süreksizlik içeren yapı elemanlarına uygulanması 
gelişen programlar sayesinde kolaydır. Ancak biz bu çalışmada dinamik problemlerin analizinde 
çok güçlü bir yöntem olan çok zaman öiçekii metodu kullanmak istedik. Çok zaman öiçekii 
metodun iki farklı uygulama şekli vardır: direkt uygulama ve ayrıklaştırılmış uygulama. Direkt 
uygulamada çok zaman ölçekli kısmı diferansiyel denklem olarak elde edilmiş matematik modele

Y rd. D oç. D r., İnşaa t M üh. B ö l., E -posta: g u ltek in .s in ir@ bayar.edu .tr
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İMİM, UINIB

•hi.m uygulanır. Çözülebilirlik şartı uygulama safhasında kısmı diferansiyel denklem tek bir adi 
(tıtı.iıiımlyel denkleme dönüşür. Ayrıklaştırılmış uygulamada ise önce Galerkin metodu uygulanır. 
!•> ıloıı kesim sayısı kadar denklem içeren bir adi diferansiyel denklem sistemi elde edilir. Ancak 
Mi...M uygulamanın ayrıklaştırılmış uygulamaya göre daha iyi sonuçlar verdiği literatürde
yhulofllmiştir [6-8].

İMiıuktılzliğin kaynağı olan durum ve geçiş şartlar için özel fonksiyonlar kullanarak daha sade halde 
İLimkut denklemi yazılabilir. Biz bu çalışmada çok zaman ölçekli metodun direkt uygulamasının 
s /.iMİııjlarından yararlanarak daha sade yazılmış haldeki problemin analizini bulmayı amaçladık.
Mm İçin yeni bir çözüm metodu geliştirdik: pertürbasyon-sonlu fark metodu (PSF). Bu metotta
i ... ..İlkle direkt perturbasyon yöntemi uygulanmaktadır. Elde edilen lineer denklemin çözümü ise 
»..ıılıı lark ile yapılmaktadır. Literatürde böyle bir çalışma daha önce yapılmamıştır. Bu yönüyle 
ıtlıyırıa orijinal bir çalışmadır.

I'N O B LEM İN  TANITIM I

m bu çalışmada basit-basit mesnet ile mesnetlinmiş kirişi ele aldık. Kiriş ayrıca lineer elastik 
.f ır la  da desteklenmiştir. Genel formu göstermek için, N tane lineer elastik yay için denklemler 

. ıllmiştir. Bu tür süreksizlik içeren problemlerin hareket denklemleri iki farklı şekilde yazılabilir.

' ı Bilinen yöntemlere uygun hareket denklemi ve sınır şartları

ı ılm.ıtürde yaygın olarak bilinen ve çalışılan formda problemi tanımlamak istersek N+1 tane 
lıuıııket denklemi yazmak gerekir ve her iki denklem arası geçiş şartı belirtilmelidir. Üniform, 
Imınojen bir kiriş için hareket denklemleri

I Iv'J + Py" + myj = 0 burada j  = 1,2,..., İV +1 (1)

’ lınır şartları:
l’ı(o,î ) = 3>r(o, t ) = o ve y N+l(l , i )  = y"N+l(L ,t)=  0 (2)

< loçiş şartları:

^ ( V " ) = iV ıC V " ) -  y'j(i j ' ‘ )= y 'j^ (x j ’ i ) ’ y " (x j’ ‘ ) = ve

i:ii>l’ (xJ, t )+  Py'J(xj , t ) - k JyJ(xj , î ) =  EIylJ+l(xJ, t )+  Py'j+l(x j, t )  (3.a, b, c, d)

I »onklemler (1-3) de verilen E, /, m, L sırasıyla kirişin elastisite modülü, atalet momenti, birim kesit 
kütlesi ve iki mesnet arası uzunluğudur. P ise eksenel harmonik basınç yüküdür ve 
/ ’ P0 + ePt cos Q î şeklindedir, e birden küçük bir sayıdır. Bağımlı değişken enine yer 
değiştirmeyi, bağımsız değişkenler ise konumu ve zamanı göstermektedir. Bağımlı değişkenin 
ezerindeki tırnak işaretleri konuma göre türevi, nokta ise zamana göre türevi tanımlamaktadır.

Malzeme ve geometri bağımlılığından kurtulmak ve daha sade denklemler ve sınır şartları elde 
etmek için boyutsuzlaştırma yapılır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdaki şekilde 
boyutsuzlaştırılmıştır.

m
(4)
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Denklem (4) kullanarak hareket denklemleri ve sınır ile geçiş şartları aşağıdaki gibi yazılabilir

y j  + Py'j + y j= 0  burada j  = \,2 ,...,N +  \ (5)

(6)

(7.a, b, c, d)

S ın ır şartla rı:

*(0,/)=/(<M) = 0 ve y N̂ {\,t)  = y ’N+A ' ) = °

Geçiş şartları:
yj(rij,‘)= y}J fhA  y',kıP‘)=y'ıJfhA y’Xnr ')=y'ı+Mr ‘)ve
y f o j ' ‘)+ ^ M + M

Y ukarıdak i denklem lerde o rtaya  ç ıkan  bo yu tsuz  te r im le r ise

t). = —  , k, = p _ t b — ve P = P0 + £P\ cos Çit ^
1 L  1 El El

Y ukarıdak i denklem lerden de  gö rü lece ğ i üze re  eğ e r N tan e  e las tik  ya y  l? es "® t  gavıları
tane  denk lem  çözülmekte ve  4 x (N + 1 ) tan e  s ın ır şartı uyg u la n m a k ta d ır Bu Ç°zu Ç 
için yap ılab ilm e k te  iken büyük N say ıla rınd a  ise  ne rdeyse  im kân s ız  ha le  ge lm ekted ir.

2.2. Yeni yönteme uygun hareket denklemi ve sınır şartları

B iz im  ge liş tird iğ im iz  yöntem de linee r m ertebe  çözü m de  nü m erik  m e to t ku llan ılacağ ı iç in  denk lem i 
öze l fo n ks iyo n la r ile tan ım lam akta b ir sık ın tı yoktu r. Bu du rum d a  ha reke t denklem i

E ly" + Py" + X  yk,ö(x ~X j)+m y = 0 ^
j

V e s ın ır şartla rı

j ) ( 0 , f ) = y ' ( 0 , / )  =  0 ve j> ( i , f ) =  j> " ( i , f ) =  0  ( ’

B oyu tsu z laş tırm a  işlemi sonucunda  ise

y‘v + Py + Z  ykA x ~T)J)+y = °
y(0 ,t)  = y % t ) = 0  ve y ( l , / ) = / M = 0  (12)

G örü ldüğü  g ib i d iğe r gösterim e gö re  o ldu kça  sade ve  ba s it b ir de nk lem  yap ısı ve  s ın ır şartla rı 

vard ır. D enklem  (11) deki, S  işa re ti d ire k t-de lta  fo n ks iyonun u  gösterir.

3. İKİ AÇIKLIKLI, TEK ELASTİK YAYLI KİRİŞİN DİNAM İK ANALİZİ

Bu prob lem i ince lem em iz in  tem e l neden i ge liş tir ilen  yen i a n a liz  m e todu nun  ...
göstermektir. B unun için Şekil 1’de  gö s te rild iğ i g ib i basit-basit mesnetli b ir kırış ,

d e s tek  çık ılm ıştır.

(11 )

Şekil 1. Tek yaylı kirişin gösterimi
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Dinamik analiz tekniği olarak çok zaman ölçekli pertürbasyon tekniğinin direkt uygulaması 
kullanılacaktır. O nedenle hem klasik uygulamada hem de yeni geliştirilen metotta kullanılacak 
pertürbatif açılımlar aşağıdaki gibidir:

T0 = f , T, = et (13)

Yukarıdaki terimlerden ilki hızlı zamanı, ikinci daha yavaş zamanı göstermektedir. Bu ifadelere 
göre zamana göre türevleri açarsak

—  = D 0 + £ & + ..., - ^ r  = D i + 2eD 0D. + 
dİ 0 ' d İ2 0 0 1

Burada

D„ = —  
dT„

Çok zaman ölçekli metotta aynı zamanda bağımlı değişkende (titreşim genliğide) yavaş ve hızlı 
zaman genlikleri olmak üzere ölçeklere ayrılır.

(14)

(15)

3.1. Klasik yöntemle çözüm

Klasik olarak uygulanan, referanslarda verilen çalışmalara benzer şekilde çözüm yapmak istersek, 
boyutsuz hareket denklemi ve sınır şartları aşağıdaki gibi olur:

y "  + (P0 + cPt cosClt)y" + y, =  0 ve y 'v + (/), +  d \  cos0 .t)y \  +  y 2 = 0 (16)

Sınır şartları:
y,(0,r) = y 1'(0 ,/)= 0  ve y2( u )  = y % t)=  0 (17)

Geçiş şartları:
yX nd)=y1(ru), y[{rı,t)=y'2{rı,t), y ’(n d )= y 'in d ) ™
y^rj, l ) +  Py[(r), t ) - k y t (r), t)  = y"(rj, t)  + Py\[r], t ) (18.a, b, c, d)

Çok zaman ölçekli pertürbasyon uygulaması için aşağıdaki açılımlar kullanılır

y ]{x,TaJ ]-,e) = ym(x J a,Tl )+syu(x J aJ x) + -  (19)
y 2{x,T0, 7 ;̂ t )  s y 20(x, T0,T ,)+ e y 2l{x,T0,T l ) + ... (20)

Denklemler (19-20) ve Denklemler (13-15) verilen açılımlar hareket denklemlerine yerleştirilerek e  
kuvvetine göre ayırırsak

.Wo +  PıYı”o +  D ly w = 0  (21.a )

y'ıo + P,,y"m + D«yıo = °  (2 1 -b)
Sınır şartları
y ,„(0 ,ro,7;) = y ’ (0 ,ro;r ı)= 0  ve y 20(\,T0,T l ) = y"20(\,T0,T l ) = 0  (22.a, b)
Geçiş şartları ise
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> . « ( 7 . 7 ; ):= y ^ r iJ o J ) ,  y'^rj,T0,Tt)=  y'-Jfl,T0,T2), y ^ rj,T 0,T,)= y'„{,7, r o> 7 , ) 

K (7 .7 ’o ,7 ;)+ % (7 ,7 ;,7 ;)-*y10(7, r 0, r ı ) = ^ ( i7 , r 0, r 1) + / y 20(7 ,î;,7 :)  (23.a, b, c, d)

SINIR. SINIR «

ve

ve

j'n + t a .  + A>*. 2floö,yıo — /* cosnr0y10
7 2 1  +  ^ 0 ^ 2 1  « 0  7 2 1  ~  ~ 2 / J  A y 20 — / ’  C O S  Q T if Y 2Q

Sınır şartlan
yll(o,r0,rl)= r̂,(oIr0,rl)a0ve y2l(ı,r0,rl)=^,( ı,r0,rl)=o
Geçiş şartları ise
y11(7,r„rl)-y 2l(7,r0,rI),yîl(7,r.,r1)=y2I(7.r..rı).yr.(7.7’..7’.)“ >i.(7,r..r.)
7n(7 , 7; - 7;)  + /> ,',(7 . Tİ-î;)-fcy,,(7 , r 0, r , ) =  ^ 2" ( 7 .^O.r ı) + ^ 2,(n J o J ı)  (26.a.b.C,d)

4'° mertebesinin çözümleri aşağıdaki gibidir

jr10=(47',y“'7i+ ^ ,y ,v> 1„w 
2̂0 = (47;y"A + ̂ (rıy ,“'r»)x2„W

Denklem (27)’yi Denklemler (21-23)’de yerine yazarsak

x r „ + p 0x 2’„ - « „ 2x 2„= o
Sınır şartları
*Jo)=x,;(o)=o ve 4 „(1 )=A '2'„(1 )=0
Geçiş şartları ise
x d n ) = ^ 2,(7 ). x ; A n ) = x L ( ı ) ve
* r .  (7)+ W  (7) ■- * * , .  in) = A-" (7) + P0X '„  (7)

Denklem (28)’in çözümü

(24.a) 

(24.b)

(25.a, b)

(27.8) 

(27 .b)

(28.a) 

(28.b)

(29.a, b)

(30.a, b, c, d)

:1/-2P0-2,//!>!+ W *  l l 2p0-2Jp,
+ c2e2

°0 +4û> x — J-2P0+2ılPg +4a>2 x y- 2P „+ 2j P^ 4J
+ c,e (31.a)Y  — 2v- ^ İ M — ^ 1̂  T f j e *  T  U3C

* 2„ = d/ 2̂ ^  + + + (31 .b)

Sınır ve geçiş şartlarını uygU|arsa|< matris formunda yazılan denklem sistemini elde ederiz.

- 1 1 1 i 0 0 0 o 1 V 0'

4 4 4  4 0 0 0 0 c2 0
0 0 0 0 e*' e'1’ e^ e"1* C3 0
0 0 0 0 4 ^ 4e^ 4e"’ C4 0

eVr e e^n -e'*’7 -e'*’7 - e * * — e 47 4 0

v ^ 7 4e^7 4e''37 \ e l,n -  4e^7 -4 e '1’7 - 4 e"47 4 0

4e'1'7 4e''2" 4e'1’7 4e2*7 -%e** -A2e^7 - 4 e 2»7 -4 e '1*7 4 0

_/,^7 f2e^ ı / 3̂ 7 /.e'1*7 - g ^ Mn -  g2ê 7 .4 0V-

(32)

Matris formundaki
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4 ,2,3,4 = + 7  y/~ 2Po + 2V^o2 + 4û>2 </:=■% + P A  -  k ve g,. = Aj + P01,. (33. a, b, c)

şeklindedir. Basit çözümden farklı bir çözüm elde edebilmek için katsayılar matrisinin determinantı 
sıfır olmalıdır. Bu şartı kullanarak kritik eksenel yük ve doğal frekans, yay katsayısına ve 
konumuna bağlı olarak hesaplanır. Daha sonra ise keyfi sabitler saptanarak mod yapıları bulunur. 
Bundan sonraki adım ise bu bilgileri kullanarak çözülebilirlik şartını uygulamaktır. Literatürde 
yapılan çalışmalar [9] göstermiştir ki kritik zorlama frekansı değeri, doğal frekansın 2 katına yakın 
olan değerdir. Bu durum dikkate alınarak perturbatif çözüme devam edilir.
Kritik zorlama:
Q = 2 con + ea  (34)

Burada a  ayar parametresidir, s' mertebesindeki çözüm ise

y \ \ = <t>\ (*> T\ y ‘"■7° + w\ {x, T0, T, ) + ke (35.a)
y 2I = <l>2 {x, Tx ]em"T° + W2 (x, T0, 7j) + ke (35.b)

Çözülebilirlik şartını kullanarak aşağıdaki denklem elde edilir

D,A„ + k0Ânei&r' = 0  (36)

P
K  = - İ t - l 4(o.

\x :„X >„dx + \ x i X 2„dx (37)

Bu denklem elde edilirken J X,2ndx + f  X \nidx = 1 normalizasyonu yapılmıştır. Referans [9] d aynı
0 T/

denklem için stabilite sınırları aşağıdaki gibi elde edilmiştir:

— r koı < & < 2-\]k0R + k 0I (38)
Denklemdeki R ve I alt indisi reel ve kompleks kısımlarını göstermektedir. Bu çalışmada elde 
edilen k 0 katsayısı sadece kompleks katsayıdan oluştuğu için

I
k0R = 0  ve * 0/ 1 K X udx + j  X l X lndx (39)

” V° i  (
Bu durumda stabilite sınırları takip eden forma dönüşür.
-  2k0l < a <  2 k0l (40)
Çözümden de anlaşılacağı üzere stabilite sınırları doğal frekansa, mod yapısına ve harmonik 
zorlamanın genliğine bağlıdır.

3.2. Geliştirilen yeni yöntemle çözüm

Bu çalışmada kullanılan metot, literatürde ilk kez uygulanan bir metottur. Süreksizlik içeren 
problemlerde, süreksizlik sayısındaki artışa bağlı olarak problemin çözümü karmaşıklaşmaktadır. 
Programlama yaklaşımına uygun olmadığı için süreksizlik sayısının arttığı durumlarda çözüm 
imkansızlaşmaktadır. Bu sorunu gidermek için yeni bir metot bu çalışmada sunulmuştur. Hareket 
denklemi ve sınır şartları, Denklem (11) ve (12) de verildiği gibidir. Titreşim genliği ise 
y (x ,t) = y 0(x J nJ ] )+ey](x J a,Tx) (41)
Bu açılımı ve daha önce verilen ilgili açılımları kullanarak aşağıdaki ifadeler elde edilir.

y "  + P y  + Y j ykj S (x - r jJ) + y  = 0 (42)
)

£° :

y ’J + P>y"+ kSix -  n)y0+ Dly<> = 0 (43)
Sınır şartları
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>-0(o,r„,7 ;) = ^ (o , r „ ,7 ; ) = o  ve y0(ı,7’0>7 ; ) = ^ ( ı , r 0, r 1)= o (44.a, b)

y "  + Pay :  + k S (x - ı j)y t + D 2y, = -2 D0D,ytlt -  Pt cosQT0y"0 
Sınır şartları
y,(O,ro, r , )=  yX0 ,7 i,7;) = O ve y,(l,T0,Tl ) = / ( i , 7 ’0^ ) = 0  

e° mertebesinin çözümleri aşağıdaki gibidir

y0 =(A(T,y^ +Â(rıy ^ }x „ (x )
Bu çözüm önerisini Denklem (43) ve (44)'de yerine yazarsak
x : + p0x : + k x ns (x -  77) -  co2„ x „ = o 

* . ( 0 ) = * : ( 0 ) = 0  ve X„(1) = ^ ;(1 )= 0

(45)

(46.a, b)

(47)

(48)

(49.a, b)

Denklem (48)'in analitik çözümünü bulunamaz. Dolayısıyla doğal frekansı ve mod yapısını 
belirlemek için nümerik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Denklem (48) de sadece konuma bağlı türevler 
olduğu için bütün terimlerde çok iyi bilinen merkezi sonlu fark açılımı uygulanacaktır. Merkezi sonlu 
farklar

X "  = ~  ( x ‘*2 -  4 X İ+' + 6 X ‘ -  4 X ‘~' + X ‘-1) (50.a)
Ax ’

X "  = ^ r ( ^ i+1 -  2 A" + X ‘- ' ) (50.b)

Bu açılımlar kullanılarak elde edilen denklem sisteminin matris formda gösterimi

p -1  r 1 0 0 0 0

r  p r 1 0 0 0

1 r P r 1 0 0
0 1 r P r 1 0

0 0 1

0 0 0
0

0 0 0

0 0 0

P
r

1

r

P

K  ' 0

X I 0

X I 0

X M - 3 0
x U - 2 0
x M - \ 0

(51)

(52. a, b) 

(53)

şeklindedir. Matriste gösterilen
r  = -4  + /},Ax:2, p  = 6 -  2P0Ax2 -  co2Ax4
Yayın bulunduğu noktada sadece küçük bir değişim olacaktır. Bu noktada 
p = 6 -  2P0Ax2 -  ü>2A x4 + kAx4 
şekline dönüşecektir. Çözümden de anlaşılacağı üzere yay ne kadar fazla olursa olsun problemin 
bilgisayar programını oluşturmak oldukça kolaydır. Basit olmayan çözüm için katsayılar matrisinin 
determinantının sıfıra eşit olma şartı vardır. Bu şartı kullanarak sistemin doğal frekansını yaklaşık 
olarak bulabiliriz. Ayrıca mod yapısı da nümerik olarak elde edilmiş olur.

Perturbatif çözüme devam edersek Denklem (36) ve (40) elde ederiz. Ancak bu denklemlerdeki 
katsayı aşağıdaki gibi değişir:

k„ = - f - 5 _  f X ’X d x  
0 4<y, J

(54)
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Bu katsayı elde edilirken J X ]dx  = 1 normalizasyonu yapılmıştır.
o

Denklem (54) de verilen katsayının içinde belirli integral vardır. Nümerik olarak mod yapısını elde 
ediğimiz için bu belirli integrali hesaplarken de nümerik integrasyon metodu kullanılmıştır. Bu 
çalışmada nümerik integrasyon metodu olarak Simpson metodu kullanılmıştır. Simpson 
metodunda

J f { x ) d x  2  —  ( / „  + 4 /, + 2 / 2 + 4/3 +... + 2 f M_2 + 4 +  f u )
0 **
Bu çalışmada

- 2x , +x‘-')
şeklindedir.

4. SAYISAL SONUÇLAR

Geliştirilen yeni yöntem de sonlu farklar açılımı kullanılmaktadır. Sonlu fark açılımında N toplam 
grid noktası sayısını göstermektedir. Bu çalışmada N=100 almak yeterli olmakla birlikte bazı 
sayısal değerleri elde ederken N=200 alınmıştır. Aşağıdaki tabloda farklı yay katsayısı ve noktası 
için elde edilmiş kritik eksenel yük değerlerinin karşılaştırılması verilmiştir.

Tablol. Klasik yöntem (siyah) ve sonlu fark yöntemi(mavi) ile elde edilen kritik eksenel yükün 
karşılaştırılması (N=200)

n k 100 1000
0.1 11.6355 11.6353 18.6836 18.6820
0.3 20.4587 20.4582 30.7234 30.7207
0.5 29.2960 29.2957 39.4784 39.4752

Tablodaki değerlerden de anlaşılacağı üzere virgülden sonra bindelik düzeylerde hata vardır. Bu 
çok iyi bir sonuçtur. Benzeri şekilde çok iyi sonuçları frekans değerleri içinde elde edebiliriz. Bunun 
için elde edilen sonuçlarda Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Klasik yöntem (siyah) ve sonlu fark yöntemi(mavi) ile P0=10 için elde edilen doğal 
frekansların karşılaştırılması (N=200)

n k 100 1000
0.1 4.0239 4.0236 9.7712 9.7702
0.3 10.4605 10.4602 19.5262 19.5244
0.5 13.8591 13.8587 34.1140 34.1107

Sonuçlar göstermiştir ki klasik yöntem ile sonlu farklarla elde edilen sonuçlar bir birine çok yakındır. 
Bu iki yöntemin uygulanması mümkündür.
Karşılaştırmak amacıyla her iki yöntem ile elde edilen k0 sayıları tablo halinde Tablo 3’de 
verilmiştir. Görüldüğü üzere sonuçlar mükemmel uyum içindedir. Geliştirilen bu yeni yöntemin 
birçok araştırmacı tarafından kullanılacağı umulmaktadır.

(55)

(56)
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Tablo 3. Klasik yöntem (siyah) ve sonlu fark yöntemi(mavi) ile P0=10 ve P,=1 için elde edilen k0 
değerlerinin karşılaştırılması (N=200)

n k 100 1000
0.1 -0.6150 -0.6150 -0.2778 -0.2769
0.3 -0.2466 -0.2457 -0.2212 -0.2495
0.5 -0.1792 -0.1792 -0.0984 -0.1067

5.SONUÇ

Birçok mühendislik yapısı içerisinde süreksizlikler içeren yapı elemanlarından oluşur. Süreksizlik 
içeren yapıların analizinde süreksizlik sayısı arttıkça sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda 
sayısal yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle dinamik ve non-lineer analiz için sayısal 
yöntemlere sıklıkla başvurulmaktadır. Pertürbasyon tekniği dinamik analizde çok güçlü bir tekniktir. 
Özellikle çok zaman ölçekli metot yapı elemanlarının dinamik analizinde çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Pertürbasyon tekniği ile bir dinamik analiz sonucunda çeşitli rezonans durumları ( 
baskın, parametrik, alt ve üst harmonik, 1:1,1:2, 1:3 gibi iç rezonans), stabile şartları, zorlama- 
tepki grafikleri ve çeşitli bifurkasyon noktaları analiz edilebilir. Bu çalışmada pertürbasyon 
tekniğinin dinamik analizdeki avantajları ile sayısal yöntemin süreksizlik durumdaki avantajlarının 
birleştirilmesi sağlanarak yeni bir metot geliştirildi.
Geliştirilen yeni yöntem ile

V süreksizlik içeren durumların
V keyfi bir fonksiyona bağlı değişen durumların 

analizleri yapılabilir.

Çok yaygın kullanılan bir yanlış vardır: sonlu elemanlar ile dinamik analiz. Aslında sonlu 
elemanlarla konumda ayrıklaştırma yapılır. Dinamik analiz kısmı yani zamanla değişim kısmında 
da çeşitli sayısal teknikler kullanılır. Aslında geliştirilen bu yeni yöntem ile çok önemli bilgisayar 
programlan geliştirilebilir. Önü çok açık ve uygulama alanı çok geniş bir çalışmadır.
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ÖZET

Bu çalışmada, yapıştırıcı ve perçin kullanılarak birleştirilmiş ç ift bindirme bağlantılarında ilerlemeli 
hasar analizi gerçekleştirilmiştir. Bağlantılarda ana malzeme olarak örgü tip i cam fiber takviyeli 
kompozit malzeme kullanılmıştır. Analizler APDL (Parametric Design Language) kodlan kullanılarak 
yazılan bir program yardımı ile Ah/SYS 12.1 sonlu elamanlar paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 30, 45 ve 60 mm olmak üzere üç farklı bindirme mesafesi için yapıştırıcı ve 
perçin kullanılarak birleştirilmiş bağlantıların ilerlemeli hasar analizi sonucunda elde edilen hasar 
yükleri ve hasar tipleri Maksimum Kayma Gerilmesi Teorisi ve Hashin Kriterine göre tespit 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar birleştirme tipine ve bindirme mesafesine göre karşılaştırılarak 
sunulmuştur.

1. GİRİŞ
Havacılık ve uzay başta olmak üzere savunma, otomotiv gibi sektörlerde ki hızlı gelişim ve artan 

rekabet yeni ve ihtiyaca cevap veren malzeme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak 
amacıyla yirminci yüzyılın ortalarından itibaren kompozit malzemeler üretilmeye başlanmış ve 
gelişimi büyük bir hızla devam etmiştir. Kompozit yapılar yapıştırma veya cıvata/pim bağlantılarıyla 
bir araya getirilmektedir. İki bağlantı türünün de avantaj ve dezavantajları olmakla beraber hangi 
bağlantı türünün daha uygun olduğu araştırmacılar tarafından çok kez araştırılmıştır.

Aktaş ve diğerleri cam epoksi kompozit plakaların tek pimle ve paralel çift pimle birleştirilmesiyle 
oluşturulan bağlantının kopma yükü ve hasar tipini deneysel ve sayısal olarak incelemiştir. 
Araştırmacılar pimlerin levha serbest kenarına olan uzaklığının pim çapına oranı ve levha 
genişliğinin pim çapına oranı için 4 farklı değer kullanmıştır. Sonlu elemanlar analizlerinin ANSYS 
programında yapan araştırmacılar hasar kriteri olarak Yamada-Sun kriterini kullanmıştır. 
Araştırmacılar pim deliğinin serbest uçtan uzaklaştıkça gerilmenin arttığını tespit etmiştir [4]. Khalili 
ve diğerleri kompozit plakaların yapıştırıcı ile birleştirilmesi ile oluşturulmuş tek bindirmek 
bağlantılarda çekme ve eğilme momenti etkisiyle oluşan gerilme dağılımını sayısal olarak sonlu 
elemanlar metoduyla incelemiştir. Maksimum kayma ve soyulma gerilmesinin yapıştırıcı bölgenin uç 
kısımlarında ortaya çıktığını tespit eden araştırmacılar soyulma gerilmesindeki değişimin kayma 
gerilmesindeki değişiminden fazla olduğunu göstermiştir [6]. Kishore ve diğerleri aynı doğrultulu 
cam lifli epoksi kompozit malzemelerin çoklu pim bağlantısı ile birleştirilmesi sonucu yapılan gerilme 
analiziyle ortaya çıkan hasar davranışı ve hasar yükünü deneysel ve sayısal olarak araştırmıştır. 
Sonlu elemanlar analizinde Tsai-Wu hasar kriterini kullanan araştırmacılar pim deliği çapının pim 
deliğinden kenara olan mesafeye oranı, pim deliği çapının pim delikleri arasındaki mesafeye oranı 
ve pim deliği çapının levha genişliğine oranının önemli olduğunu göstermiştir [5]. Pekbey pim 
bağlantılı 0/90/±60 dizilimine sahip cam lifli epoksi kompozit plakanın hasar yükü ve hasar tipini 
deneysel olarak tespit etmiştir. Araştırmacı deneylerinde plakanın bir kenarından delik merkezine 
olan mesafenin delik çapına oranı ve plaka genişliğinin delik çapına oranı değerlerine bağlı olarak 
yataklama, kayma, net çeki ve bunların kombinasyonlarının oluştuğunu tespit etmiştir [8].
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Karakaya ve Soykasap epoksi yapıştırıcıyla birleştirilmiş polimer matrisli dokumalı 0/45/90/-45 
dizilimine sahip kompozitlerin eğilme halindeki davranışını deneysel olarak incelemiş ve sonlu 
elemanlar modellemesi yapmıştır. Üç nokta eğilme deneyi esnasında numunede oluşan eğrilik 
yarıçapını belirleyen araştırmacılar oluşan hasarın eğrilik yarıçapı ile ilişkisini araştırmışlardır [7], 
Solmaz ve Turgut iki farklı yapıştırıcı kullanarak birleştirilen bağlantılarda serbest uç açısının ve 
bindirme mesafesinin bağlantı mukavemetini nasıl etkilediğini deneysel ve sayısal olarak tespit 
etmiştir. Çalışmada 0, 15, 30, 45, 60, 75 olmak üzere 6 farklı uç açısı ve 25,4 ve 38,1 mm olmak 
üzere 2 farklı bindirme mesafesinde hazırladıkları numuneleri çekme deneyine tabi tutarak kopma 
kuvvetlerini tespit etmiştir. Araştırmacılar sonuç olarak ucu açılı numunelerin açısız numunelere 
göre daha yüksek mukavemete sahip olduğunu tespit etmiştir [3]. Ataş ve diğerleri ANSYS 
programını kullanarak karbon epoksi kompozit bir plakanın kademeli hasar analizini fiber ve 
matriste ayrı ayrı tespit edebilen Hashin hasar kriterini kullanarak yapmıştır. Araştırmacılar 
geliştirdikleri kademeli hasar analizi programıyla elde edilen hasar yükünün deneysel sonuçlarla %5 
farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir [2]. Dursun, cıvata bağlantılı tabakalı kompozit levhaların 
çekme kuvveti altındaki davranışlarını incelemek, meydana gelen hasar biçimlerini belirleyebilmek 
ve maksimum yük tasıma kapasitelerini doğru şekilde hesaplayabilmek amacıyla üç boyutlu hasar 
ilerleme modellemesi yapabilen bir program geliştirmiştir. Geliştirdiği programda hasar kriteri 
olarak Hashin kriterini kullanan Dursun, geliştirdiği hasar ilerleme modeliyle literatürde yer alan 
deneysel çalışmaları karşılaştırmış ve % 2 oranında farklılık elde etmiştir [9],

Bu çalışmada ise, yapıştırıcı ve cıvata ile birleştirilmiş çift bindirmeli (double lap) bağlantılarda 
ilerlemeli hasar analizi gerçekleştirilmiştir. 3 farklı bindirme mesafesinde yapıştırıcı ve pim 
kullanılarak oluşturulan modeller ANSYS 12.1 sonlu elemanlar paket programına hasar kriteri olarak 
Hashin [11] ve Maksimum Kayma Gerilmesi Teorisi kriterlerini esas alarak hazırlanmış APDL kodları 
okutarak gerçekleştirilmiştir. Analiz neticesinde bağlantıların hasar kuvvetleri ve seçilen kriterlere 
göre hasar ilerlemeleri gözlenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT

2.1 Malzeme Ö zellikleri Ve Geometri

Çalışmada kullanılan bağlantı tiplerine ait geometrik değerler Şekil İde verilmiştir. Perçin ve 
yapıştırıcı bağlantılarında genişlik (w) değeri 30 mm, bindirme mesafesi (a) ise 30 mm, 45 mm ve 
60 mm olmak üzere 3 farklı değer alınarak analizler gerçekleştirilmiştir.

(a)
Şekil 1. Bağlantıların geometrik boyutları

Çalışmada kullanılan [0/90]s dizilimine sahip 
plakanın[10], kompozit malzemeyi birleştirmede 
malzemesinin mekanik özellikleri ve mukavemet

ifl
(b)

(a) Perçin bağlantısı (b) Yapıştırıcı bağlantısı

olan cam elyaf epoksi dokuma (woven) 
kullanılan AV-2015 yapıştırıcısınınfl] ve perçin 
değerleri Tablo 1 de verilmiştir.
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Tablo 1. Bağlantılarda kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri.

Özellik Kompozit Plaka AV 2015 Perçin
E, (MPa) 20769 1850 210000
E, (MPa) 20769

(MPa) 4133 560
v12 0,09 0,33 0,3
X, (MPa) 395
Xr (MPa) 260
Yt (MPa) 395
Yr (MPa) 260
S (MPa) 75 17,9

2.2 Sonlu Elemanlar Metodu

Gerçekleştirilen çalışmada sonlu elemanlar paket programı ANSYS 12.1 kullanılmıştır. Perçin ve 
yapıştırıcı bağlantısının sonlu eleman modelleri Şekil 2 de verilmiştir. Oluşturulan modellerde 
kompozit plakalar için orthotropic malzeme özellikleri ile tanımlanan 8 düğüm noktası ve her 
düğüm noktasında üç serbestlik derecesine (Ux, Uy, Uz) sahip Solid 46 elemanı kullanılmıştır. 
Yapıştırıcı ve perçin için ise Solid 46 elaman tipiyle aynı özelliklere sahip ancak izotropik malzeme 
özellikleriyle tanımlanan Solid 45 eleman tipi kullanılmıştır.

Gerçekleştirilen analizlerin gerçeğe en yakın sonucu verebilmesi için sonlu elemanlara bölme 
işleminin olabildiğince küçük elemanlara bölerek yapılması gerekir. Ancak eleman ve düğüm 
sayısının artması analiz süresini uzatmaktadır. Eleman sayısı analiz sonuçlarını direk etkilediğinden 
sonlu elemanlara bölme işleminin uygun değerde yapılması gereklidir. Yapılan çalışmada sonlu 
eleman yapılarına ait eleman ve düğüm sayıları Tablo 2 de verilmiştir.

(a) (b )

Şekil 2. Sonlu eleman modelleri (a) perçin bağlantısı (b) yapıştırıcı bağlantısı.
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Tablo 2. Yapıştırıcı ve perçin bağlantılara ait düğüm ve eleman sayıları.
Bindirme
mesafesi

Yapıştırıcı
Bağlantı

Perçin
Bağlantı

30 mm

Düğüm
Sayısı 3366 13650

Eleman
Sayısı 1700 10469

45 mm

Düğüm
Sayısı 3564 18850

Eleman
Sayısı 1890 14117

60 mm

Düğüm
Sayısı 3696 24050

Eleman
Sayısı 2050 17765

Oluşturulan modellere ait sınır şartları Şekil 3 deki gibidir. Bağlantılar bir ucundan sabitlenmiş 
ve diğer ucundan uygulanan gerilme ile çekilmiştir. Parçanın stabilitesini sağlamak için gerilme 
uygulanan ucunun y yönünde ki hareketi sınırlandırılmıştır. Analizler gerçekleştirilirken uygulanan 
kuvvet kademeli olarak arttırılmış ve her yük değerinde kompozit plaka için Hashin Hasar Kriterine 
göre, perçin ve yapıştırıcı malzeme için ise Maksimum Kayma Gerilmesi Kriterine göre hasar 
kontrolü yapılmıştır. Belirtilen hasar kriterlerine göre hasar kontrolü yapılan elemanların mekanik 
özellikleri çok küçük değerler ile çarpılarak (10'5) bir sonraki analiz adımında hasara uğramış 
elemanın, malzemenin mukavemetine etkisi sıfıra çok yakın olacak şekilde bir değere 
indirgenmiştir.

Şekil 3. Sınır şartları ve yükleme durumu.

Hashin Hasar Kriterine göre elemanların hasara uğrayıp uğramadığı aşağıdaki şartlara göre
kontrol edilmiştir.

1. Matriks çekme hasarı a2 > 0 için 0 ) 2 + © 2 + + © 2^
2. Matriks basma hasarı a2 < 0 için

3. Kayma hasarı oy < 0 için

4. Elyaf çekme hasarı oy > 0 için ( f ) 2 + © 2 + + © 2^
5. Elyaf basma hasarı oy < 0 için

Şekil 4 te hasar analizi neticesinde kompozit malzeme üzerinde meydana gelen hasarı ifade 
etmek seçilen renklerin hangi hasar tipine karşılık geldiği verilmiştir.
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Elyaf çekme hasarı

Elyaf basma hasarı (Yataklama hasarı)

Matris çekme hasarı 

Matris basma hasarı 

Kayma hasarı

Şekil 4. Kompozit malzemede oluşan hasar tiplerini ifade eden renkler.

Yukardaki kriterlere göre hasar kontrolü yapılan yapıda hasar analiz programının işleyişi 
sırasıyla Şekil 5 de verilen algoritma ile özetlenmiştir.

Şekil 5. Hasar analizi programının işleyiş algoritması.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Yapıştırıcı bağlantısı için 30 mm bindirme mesafesinde uygulanan yüklere göre hasar 
ilerlemesine ait başlıca resimler Tablo 3 de verilmiştir. Bağlantı tipi çift bindirmeli bağlantı 
olduğundan alt ve üst tabakadaki hasar dağılımı aynıdır. Bundan dolayı Tablo 3 de yapıştırıcı 
malzemenin yalnızca üst tabakasının resimleri gösterilmiştir.
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Tablo 3. 30 mm bindirme mesafesi için uygulanan kuvvete göre yapıştırıcıda meydana gelen hasar 
dağılımı ( 4 P  : Hasara uğramamış eleman, Hasara uğramış eleman)

0 İM 14670 N 15570 N 16650 N

16830 N 17235 N | 17325 N 17460 N

Tablo 3 incelenecek olursa ilk hasar 14670 N da yapıştırıcı tabakanın sağ uç kısmında başlamış 
ve yük değerinin 16650 N a ulaşması ile yapıştırıcı tabakanın sol kısmında da başlayarak tabakanın 
iç kısımlarına doğru ilerlemiştir. Yük değeri 17460 N a ulaştığında her iki uçtan başlayarak merkeze 
doğru ilerleyen hasar birleşmiş ve bağlantı hasarı gerçekleşmiştir.

Çalışmada bindirme mesafesinin hasar yüküne etkisini incelemek için 30, 45 ve 60 mm olmak 
üzere 3 farklı bindirme mesafesi seçilmiştir. Maksimum hasar yükünün 60 mm bindirme 
mesafesinde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bindirme mesafelerine göre hasar yüklerinin hasardan 
hemen önceki ve hasar anındaki durumları karşılaştırmalı olarak Tablo 4 de verilmiştir.

Tablo 4. Yapıştırıcı ile birleştirilmiş bağlantılarda meydana gelen hasar yükleri ve ilerlemesi.

30 mm

17325 N 17460 N

45 mm

18090 N 18180 İM

60 mm

18720 İM 18810 N

Perçin bağlantısında 60 mm bindirme mesafesine bağlantının üst katmanında bulunan 1.5 
mm lik levhaya ait hasarın ilerlemesini belirten resimler Tablo 5 de verilmiştir. Orta katmanı
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oluşturan 3 mm et kalınlığına sahip levhada yıkıcı hasar meydana gelmediğinden tabloda orta 
katmana ait resimlere yer verilmemiştir. Alt ve üst katmanda meydana gelen hasar tipleri ve 
uygulanan yüke göre oluşan hasar miktarı aynı olduğundan sadece üst katmana ait resimler 
verilmiştir.

Tablo 5. Perçin ile birleştirilmiş 45 mm bindirme mesafesine sahip bağlantının hasar ilerleme 
durumu ve meydana gelen hasar yükleri.

10800 N 18000 N 25200 N

30600 N 34200 N 41400 N 43200 N

Her üç bindirme mesafesinde ortaya çıkan hasar yükleri yapıştırıcı bağlantı hasar yüklerinden 
büyük olmakla birlikte yapıştırıcı bağlantıda olduğu gibi büyükten küçüğe sırasıyla 60, 45, 30 mm 
bindirme meydana gelmiştir. Bindirme mesafelerine göre hasar yükleri Tablo 6 da verilmiştir.

Tablo 6. Perçin ile birleştirilmiş bağlantılarda meydana gelen hasar yükleri ve ilerlemesi.

30 mm

35100 N33300 N

45 mm

41400 N 43200 N

60 mm

49500 N 54000 N
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Şekil 6 da farklı bindirme mesafeleri ve farklı bağlantı tipleri için hasar analizleri neticesinde 
elde edilen hasar yükleri verilmiştir. Bindirme mesafelerinin artışına bağlı olarak her iki bağlantı 
tipinde de hasar kuvvetleri artmıştır.

Bağlantı tiplerinin etkisi göz önüne alındığında, 30 mm bindirme mesafesi için yapıştırıcı ile 
birleştirilmiş bağlantının hasar yükü 17460 N iken aynı bindirme mesafesinde perçinli bağlantının 
hasar yükü yaklaşık 2 kat artarak 35100 N a yükselmiştir. Bu oran 45 mm bindirme mesafesi için 
2.37 ve 60 mm bindirme mesafesi için ise yaklaşık olarak 2.87 olarak tespit edilmiştir.

60000

45000

Ş  30000

15000

0

4. SONUÇLAR

Perçin bağlantılarının hasar yükü tüm bindirme mesafeleri için yapıştırıcı bağlantılarına göre 
daha yüksek çıkmıştır. Sonuçlar irdelendiğinde literatürdeki sonuçlarla uyumlu olduğu tespit 
edilmiştir.

Perçin bağlantılarında kompozit plakalarda meydana gelen hasar perçin deliğinin çevresinde 
başlamış ve serbest uçlara doğru ilerleyerek sonuçlanmıştır.

Perçin bağlantısı incelendiğinde bindirme mesafesinin artması hasar yükünün artmasına sebep 
olduğu gibi hasar tipinin değişmesine de sebep olmuştur. 30 mm bindirme mesafesinde kayma, 45 
mm bindirme mesafesinde kayma ve çekme hasarı oluşurken 60 mm bindirme mesafesinde çekme 
hasarı meydana gelmiştir. Üç bindirme mesafesi içinde yataklama hasarı meydana gelirken 
bindirme mesafesinin artması oluşan yataklama hasarı miktarını arttırmıştır.

Yapıştırıcı bağlantılarda tüm bindirme mesafeleri için hasar yapıştırıcı tabakanın uç 
kısımlarında başlamış ve her iki uçtan da iç kısımlara ilerlemiş ve iç kısımlarda birleşerek bağlantı 
hasarı ile sonuçlanmıştır.
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DEPLASMAN TEMELLİ VE K ARM A FORM ÜLASYON KİRİŞ SONLU  
E LEM ANLARININ KARŞILAŞTIRILM ASI

Ozan SOYDAŞ*, Afşin SARITAŞ1

İnşaat M ühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

ÖZET

Bu çalışmada deplasman temelli ve karma formülasyon kiriş sonlu elemanlarının analitik olarak 
karşılaştırmasıyapılmıştır. Karma formülasyon kiriş elemanında, deplasman, gerilme ve birim 
uzama bağımsız alanlı değişimsel formülasyon kullanılmıştır. Deplasman temelli ve karma 
formülasyon kiriş sonlu elemanların bulunduğu yapı sistemlerin karşılaştırmasında Matlab© 
programında çalıştırılabilen açık kaynak kodlu FEDEASLab isimli yardımcı yazılım kullanılmıştır. 
Karşılaştırmanın yapıldığı sistemler sırasıyla dikdörtgen kesitli çelik ankastre kolon ve üç açıklıklı 
ve birkaç katlı betonarme çerçevedir. Karma formülasyon elemanların kullanıldığı sistem 
analizlerinde iterasyonlu ve iterasyonsuz çözüm algoritmaları olmak üzere iki yöntem kullanılarak 
bunların sonuçları deplasman temelli eleman sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, bu 
çalışmada analizi yapılan sistemlerde, iterasyonlu çözüm yönteminin kullanıldığı karma 
formülasyon sonlu elemanların, iterasyonsuz karma formülasyon ve deplasman temelli sonlu 
elemanlara göre daha hızlı, doğru ve güvenilir sonuç verdiği ortaya konarak karma formülasyon 
elemanların modellemedeki avantajları gösterilmiştir.

Literatürde yapı analizinde kullanılan birçok metot bulunmaktadır. Bu analiz metotları çok geniş bir 
yelpaze teşkil etmelerine karşın uygulamadaki kolaylık ve hassasiyetlerine göre genel olarak 
Makro Metotlar ve Mikro Metotlar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Makro metotlar mikro 
metotlara kıyasla daha kolay uygulanabilmelerine rağmen mikro metotların sunduğu hassasiyeti 
taşımazlar. Bu nedenle, yapı analizi sırasında analizi yapılan sistemin ve analiz neticesinde istenen 
sonuçların hassasiyeti ve analiz için harcanacak süre göz önünde bulundurularak hangi metodun 
kullanılacağına dair dikkatli bir şekilde karar vermek gerekir.

Sonlu elemanlar yöntemi, diferansiyel denklemlerinin çözümü çok zor ya da mümkün olmayan 
gerçek fiziksel problemler için dahi yaklaşık bir çözüm sunabilen ve bu yönüyle birçok mühendislik 
alanında kullanılan bir mikro metottur. Yöntemin başlangıcı 1940’lara kadar gitmesine rağmen, 
sonlu eleman terimi ilk kez Clough’un makalesinde geçer ve sayısal mekanikteki ilerlemelere 
paralel olarak gelişimini sürdürür.

Yapı mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi, genellikle yapıların eleman (yerel) ve sistem (genel) 
düzeyinde doğrusal ve doğrusal olmayan statik ve dinamik analizlerinde kullanılan bir mikro 
metottur. Yöntemin altında yatan temel teori virtüel deplasmanlar ve/veya minimum toplam enerji 
prensibidir. Metodun birçok mühendislik alanında kullanılması nedeniyle teorisi hakkında birçok 
kaynak mevcuttur.

Sonlu elemanlar, deplasman temelli ve karma (melez) formülasyon olmak üzere iki ana gruba 
ayrılır ve hangi elemanın hangi durum için kullanılacağına, analizi yapılan sisteme bağlı olarak 
karar verilebilir.
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Deplasman temelli kiriş elemanları, sistemin matematik modeli üzerinde belirlenen ve genellikle 
eleman üzerinde eşit aralıklarda seçilen düğüm noktalarındaki, sistemin yapısal davranışı da göz 
önünde bulundurularak belirlenen varsayımsal şekil fonksiyonları kullanılarak bulunan deplasman 
değerlerini, bünye denklemlerini, yükleme koşullarını, geometriyi, mesnet koşullarını, vb. kullanarak

yapıya etkiyen kesit kuvvetlerini tespit etmede kullanılır. Kısacası deplasman temelli elemanlar 
deplasmanla alakalı denge koşullarını göz önünde bulundurur. Diferansiyel eşitlikler her zaman 
sağlanamasa da düğüm noktasındaki eleman dengesi her zaman için sağlanır. Diferansiyel 
eşitliklerin her zaman sağlanamamasının neden olduğu olumsuz durum iç kuvvetlerin yeterli 
doğrulukta belirlenememesidir. Çünkü, deplasman temelli elemanlar kullanılırken diferansiyel 
denklemlerdeki süreklilik koşulları göz ardı edilir. Sonuçlardaki hassasiyet ve doğruluğu artırmak 
için düğüm noktası sayısını ya da uygulamadaki bazı kolaylıklar nedeniyle genellikle polinom 
olarak seçilen şekil fonksiyonlarının mertebesini artırmak gerektiğinden, deplasman temelli sonlu 
elemanlar bazı durumlar için yetersiz kalabilir. Deplasman temelli elemanların, diyafram ve kesme 
kilitlenmesi ve sıkıştırılamayan ortamların analizi gibi durumlar için yetersiz kalması nedeniyle 
yakın tarihli araştırmalar karma elemanlar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Karma formülasyon elemanlar, doğrusal olmayan davranışı, eleman boyunca bulunan kontrol 
kesitleri üzerindeki gerilme-birim uzama ilişkilerinin entegrasyonundan faydalanarak modellemeye 
olanak tanımaktadır. Kiriş modelinin sonlu eleman yaklaşımında, deplasman temelli elemanlardan 
farklı olarak kesit kuvvetleri (iç kuvvetler) için dengeyi sağlayan şekil fonksiyonları ve kiriş boyunca 
kesit deformasyonları kullanılır. Sadece eleman uçlarındaki düğüm noktalarındaki deplasman 
değerleri yeterli olacağından, kirişteki deplasman alanı için herhangi bir varsayıma ihtiyaç yoktur. 
Karma elemanlar değişimsel formülasyonda sadece deplasmanı değil, aynı zamanda birim gerilme 
ve birim uzamanın da kullanmasıyla deplasman temelli elemanlardan ayrılır. Karma formülasyon 
çözümünün en çok bilinen genel formu Helinger-Reissner ve Hu-Washizu değişimsel 
formülasyonlarıdır. Kiriş, kabuk, plak ve diyafram gibi elemanlarda kesme kilitlenmesinin önlenmesi 
karma formülasyon ile sağlanabilir. Deplasman temelli elemanlarda hesaplanan deplasmanlar 
kilitlenme sebebiyle gerçek değerlerinden daha düşük bulunabilir fakat karma elemanlar bu sorunu 
ortadan kaldırmada kullanılabilir. Buna benzer duruma sıkıştırılamayan ortamların analizinde 
karşılaşılmaktadır ve bu durumda değişken deplasmana ek olarak basınçtır. Bunun dışında 
analizlerde daha az karma eleman kullanarak deplasman temelli elemanların sunduğu sonuçlardan 
daha hızlı ve daha hassas sonuçlar elde etmek mümkündür.

Karma elemanların formülasyonu ve uygulamaları ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. 
Spacone vd. [8] kesme ve donatısıyrılmasını ihmal ederek betonarme çerçeve elamanların elastik 
ötesi statik ve dinamik analizinde elemanlardaki moment ve eksenel kuvvet dengesini sağlayan 
karma formülasyon kiriş-kolon elemanı geliştirir. Neuenhofer ve Filippou [7] çerçeve sistemlerin 
deplasman temelli ve karma formülasyon sonlu elemanlar elastik olmayan malzeme davranışı ile 
analizini karşılaştırarak önceki çalışmalara nazaran daha etkili bir durum tespit (state 
determination) algoritması önerir. De Souza [6] doktora çalışmasında Neuenhofer ve Filippou’nun 
karma formülasyon elastik elemanını daha da geliştirerek ve elastik olmayan geniş deplasmanları 
da dahil ederek çerçeve elemanların analizinde karma formülasyonu kullanır. Hjelmstad ve 
Taciroglu [5] lineer olmayan çerçeve analizinde karma elemanların dayandığı varyasyonel 
prensipler hakkında çalışma yapmışlardır. Bir diğer doktora çalışmasında Sarıtaş [4], kesmenin 
kritik olduğu çelik ve betonarme elemanlar için eksenel kuvvet, kesme ve eğilme momentinin 
birbiriyle etkileşimini de göz önünde bulunduran iki boyutlu çerçeve sonlu elemanı formülasyonu 
sunar. Sarıtaş ve Filippou [3], üç boyutlu plastik malzeme modeli için nümerik algoritma sunar ve 
algoritmayı betonarme kiriş ve kolonlarda eleman düzeyinde test ederek mevcut deney 
sonuçlarıyla karşılaştırır. Papachridtidis vd. [2], eleman formülasyonunda Timoshenko kiriş teorisini 
ve eksenel kuvvet, eğilme momenti, kesme kuvveti ve burulmanın birbiriyle etkileşimini göz önünde 
bulunduran üç boyutlu malzeme modelini kullanarak çerçeve yapıların yüksek kesme kuvveti 
altında kapasitesini karma elemanlar kullanarak inceler. Çok yeni yayımlanan bir çalışmadaysa [1], 
Flu-Washizu fonksiyoneli kullanılarak üç boyutlu bir çerçeve elemanı geliştirilmiş ve bu elemanda
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her bir düğüm noktasında üç düz hareket ve üç dönme hareketinin dışında ek serbestlik dereceleri 
dikkate alınmış ve nonlineer davranış modellenmiştir.

Yukarda sunulan kaynakçalardan da görüldüğü gibi nonlineer analizler için karma formülasyon 
çerçeve elemanlarının geliştirilmesi ve kullanımı daha da artmaktadır ve bu modelleme 
yöntemeninin özellikle de çözümleme hızı ve doğruluğu üzerinde özet bir çalışma yapılmaya 
ihtiyaç duyulmaktadır.

2. NÜMERİK ÖRNEKLER

Bu bölümde deplasman temelli ve karma formülasyon sonlu elemanların iki farklı sistem için 
karşılaştırması yapılmıştır. İlk sistem basit çelik ankastre kolon ve ikinci sistem üç (3) açıklıklı ve 2, 
3 ve 4 katlı olarak değişen çerçeve sistemlerdir. Deplasman temelli ve karma formülasyon kiriş 
sonlu elemanların bulunduğu yapı sistemlerin karşılaştırmasında Matlab© programında 
çalıştırılabilen açık kaynak kodlu FEDEASLab isimli yardımcı yazılım kullanılmıştır. Takip eden 
bölümlerde konuyla ilgili detaylar, sonuçlar ve sonuçlar hakkındaki yorumlar açıklanmıştır.

2.1. Çelik Ankastre Kolon

Tabanı ankastre olan dikdörtgen kesitli çelik bir kolon tepe noktasındaki yatay kuvvet artırılarak 
yüklenmiştir. Analizler, deplasman temelli ve karma formülasyon sonlu elemanlar arasındaki 
hassasiyet ve güvenirlik karşılaştırması amacıyla yapılmıştır. Bunun yanında iterasyonlu ve 
iterasyonsuz çözüm algoritmalı karma elemanlar da birbiriyle karşılaştırılmıştır.

Çeliğin tek eksenli davranışı için ardışık doğrusal (bilineer) gerilme-birim uzama ilişkileri olduğu 
varsayılmıştır. Analizin amacı niceliklerin kendisinden çok niceliklerdeki değişimlerin belirlenmesi 
olduğu için birimsiz olarak incelenmiştir. Kolonun uzunluğu 120, derinliği 15 ve genişliği 10 birim 
alınmıştır. Çeliğin elastisite modülünün 29000, akma dayanımının 50 birim olduğu varsayılmıştır. 
Analizlerde eleman geometrisinin doğrusal olduğu kabul edilmiştir. Kesit, orta nokta integral kuralı 
kullanılarak birkaç tabakaya bölünmüştür. Kiriş elemanının davranışı, kiriş üzerindeki çeşitli 
kesitlerdeki tepkilerin dahil edilmesiyle elde edilmiştir. Kesitlerin yerinin belirlenmesinde Gauss- 
Lobatto yöntemi kullanılmıştır.

Çelik kolon boyunca değişik sayıda deplasman temelli elemanlar kullanılarak elde edilen ve kesit 
üzerindeki tabaka sayısı 5 olarak sabit tutulan analiz sonuçları Şekil 1'de verilmiştir. Şekil üzerinde 
deplasman temelli-DF, eleman sayısı-E, kesitteki katman sayısı-/P olarak kısaltılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre çelik ankastre kolon örneğinde global davranışı doğru olarak yakalayabilmek için 
en az 4 tane deplasman temelli eleman kullanılması gerekmektedir. Şekilde gösterilmemesine 
rağmen, kesit üzerindeki katman sayısını artırmak sonuçlardaki doğruluk hassasiyetini 
iyileştirememektedir.

iterasyonlu ve iterasyonsuz çözüm algoritması kullanılan karma formülasyon anlaliz sonuçları aynı 
doğrusal olmayan davranışı vermektedir. Gözlemlenen tek fark analiz süresinin iterasyonlu 
analizde, iterasyonsuz analizden daha kısa olmasıdır. Sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 
üzerinde iterasyonlu karma formülasyon-FF/fer olar kısaltılmıştır. Şekle göre, kesitinde 5 katman 
kullanılan tek elemanlı karma formülasyon global davranış için makul seviyede bir hassasiyet 
sağlamaktadır.

Çelik ankastre kolon için DF, FF ve FFlter formülasyon sonlu eleman analizlerinin çözüm süreleri 
Şekil 3’te karşılaştırılmıştır. Şekil üzerindeki noktaların dağılımı doğrusal olarak yakınsanmıştır. 
Şekilden de anlaşılacağı üzere, FFlter en hızlı sonucu veren formülasyon olmasına rağmen şu da 
unutulmamalıdır ki ankastre kolon örneği için karma formülasyonda eleman sayısını çok fazla 
artırmaya gerek yoktur; çünkü tek eleman bile yeterli hassasiyette sonuç vermektedir. Bunun 
yanında, deplasman temelli eleman kullanıldığında yeterli hassasiyet ancak 4 tane elemanın 
kullanılmasıyla sağlanabilmiştir. Bu da zaman olarak düşünüldüğünde karma formülasyona göre 3
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kat daha fazla bir süreye tekabül etmektedir. Bu sonuç da karma formülasyonun gücünü ve 
güvenilirliğini gösterir.
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Şekil 1: Değişik Sayıdaki Deplasman Temelli Sonlu Elemanlı Çelik Ankastre Kolon için Taban 
Kesme Kuvvetinin Tepe Deplasmanı ile Değişimi
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Şekil 2: Değişik Sayıdaki iterasyonlu Karma Formülasyon Sonlu Elemanlı Çelik Ankastre Kolon için 
Taban Kesme Kuvvetinin Tepe Deplasmanı ile Değişimi
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Şekil 3: DF, FF ve FFlter ve 5 İP için Analiz Sürelerinin Karşılaştırılması

2.2. Betonarme Çerçeve Sistem

3 açıklıklı ve 2, 3, ve 4 katlı çerçeve sistemlerin analizi yapılarak iterasyonlu ve iterasyonsuz karma 
formülasyon sonlu elemanların karşılaştırması yapılmıştır. Kat yüksekliği bütün analizlerde 3m 
alınmış olup 2 katlı çerçevenin geometrik özellikleri Şekil 4’te verilmiştir.

Çerçevede kullanılan her kiriş ve kolon tek karma elemanla ve eleman boyunca değişen sayıda ve 
kontrol kesitlerindeki Gauss-Lobatto integral noktalarıyla temsil edilmiştir. Her kesit 5 beton 
katmanına bölünmüştür. Kesit tesirlerini ve tanjant rijitliklerini elde etmek için orta nokta integral 
kuralı kullanılmıştır. Betonun gerilme-birim uzama ilişkilerini tanımlamak için doğrusal olmayan tek 
eksenli malzeme modeli kullanılmıştır. Bu örnekte betonun çekme dayanımının olmadığı kabul 
edilmiştir. Analizlerdeki bütün kolon ve kirişlerin basınç dayanımı 20MPa, maksimum basınç 
dayanımındaki birim uzama 0.002 ve maksimum birim uzama 0.008 olarak alınmıştır. Donatılar,
1% pekleşme oranlı bilineer malzemeli olarak modellenmiştir. Çeliğin elastisite modülü ve çekme 
dayanımı sırasıyla 200GPa ve 220MPa olarak alınmıştır. Şekil 4’te gösterildiği gibi tepede yatay bir 
kuvvet uygulanıp, tepe düğüm noktalarına eşit olarak dağıtılmıştır.

3m

Şekil 4: iki Katlı Üç Açıklıklı Betonarme Çerçeve Sistem
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Şekil 5: Dört Katlı ve Üç Açıklıklı Çerçeve Sistemlerin FF ve FFlter Formülasyon için Analiz
Sürelerinin Karşılaştırılması

Açıklık başına bir eleman ve değişik sayıda kesit katmanına sahip 4 katlı ve 3 açıklıklı çerçeve 
sistemlerin FF ve FFlter formülasyon için analizi yapılarak analiz süreleri karşılaştırılmıştır (Şekil 5). 
Şekil üzerindeki noktaların dağılımı doğrusal olarak yakınsanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, FF ve 
FFlter’in her ikisi için de çözüm süresi İP ile doğrusal olarak artmaktadır ve FFlter, FF’e göre 
neredeyse yarı zamanda çözüme ulaşmaktadır. Ek olarak, FFlter’in çözüm süresinin kat sayısına 
göre değişimi de doğrusal bir seyir izlemektedir (Şekil 6). Sonuçlardan anlaşılabileceği gibi çözüm 
süresindeki artış, problemin boyutlarındaki artışla orantılı olarak büyümektedir ve karma 
formülasyon elemanlar çerçeve sistemler gibi nispeten daha karmaşık sistemlerin doğrusal 
olmayan davranışı için de hassas ve güvenilir sonuçlar vermektedir.

Kat Sayısı

Şekil 6: FFlter ve 5 İP için Analiz Süresinin Kat Sayısına Göre Değişimi

3. SONUÇLAR

Bu çalışmada iki farklı yapısal sistem kullanılarak deplasman temelli ve karma formülasyon kiriş 
sonlu elemanlarının analitik olarak karşılaştırması yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre karma 
elemanlar deplasman temelli elemanlara göre daha az eleman sayısı kullanılan durumlarda bile 
daha hızlı ve aynı zamanda güvenilir sonuçlar verebilmektedir.
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BİRBİRLERİNE ELASTİK OLARAK BAĞLI FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ 
PARALEL İKİ TİMOSHENKO KİRİŞİNİN HAREKETLİ YÜKLER ALTINDA DİNAMİK

ANALİZİ

Bu çalışmada birbirine elastik yaylarla paralel olarak bağlanmış ve fonksiyonel derecelendirilmiş 
(FD) basit mesnetli iki Timoshenko kirişinin hareketli harmonik bir yük etkisi altında dinamik 
davranışı sayısal olarak incelenmiştir. Bu amaçla herhangi bir t anında, sistemin şekil değiştirme 
enerjisi (kirişlerdeki iç potansiyel enerji ve elastik ara bağlantı nedeniyle ortaya çıkan potansiyel 
enerji), kinetik enerji ve hareketli yükün potansiyel enerji ifadeleri elde edilmiştir. Mesnet şartları yay 
sabiti büyük olan noktasal yaylarla sağlatılmıştır. Kirişlerin Young modülü, kayma modülü ve kütle 
yoğunluğu gibi malzeme özellikleri kirişlerin kalınlığı boyunca belli bir fonksiyona bağlı olarak 
değişmektedir. Kirişlerin düşey yer değiştirmelerini ve kesit dönmelerini ifade eden bilinmeyen 
fonksiyonlar zaman ve uzay bağımlı koordinatlara çarpım şeklinde ayrılmıştır. Yer değiştirme ve 
dönme fonksiyonlarının oluşturulmasında uzay bağımlı koordinatlar için polinomlar seçilmiştir. 
Hareket denklemleri Lagrange denklemleri yardımıyla elde edilmiş ve direkt integrasyon 
yöntemlerinden biri olan Nevvmark yöntemiyle zaman tanım alanında çözülmüştür. Bu çalışmada, 
hareketli harmonik yükün hızı ve frekansı, ara elastik bağlantı elemanlarının rijitliği ve farklı 
malzeme dağılımlarının sistemin dinamik davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Günümüzde metal alaşımları; daha iyi bir performansa sahip olmalarının yanında başta uzay ve 
uçak jet motorlar olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Ancak gelişen teknoloji ile özel 
karakterlere sahip malzeme gereksinimi çok büyük bir hızla artmaktadır ve bu hızla orantılı olarak 
metal alaşımlar gereksinimi karşılayamaz hale gelmiştir. Özellikle uzay taşıtlarındaki gereksinim 
olan, yüksek mukavemet ve ısıl direnç özelliğini sağlayan homojen bir malzemenin bulunmayışı 
araştırmacıları yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bu arayışlar sonucunda birçok özelliği bir arada 
bulunduran ideal malzeme birleşimleri metal ve seramikler önem kazanmıştır. Bu malzeme 
çiftinden metal; tokluğa, elektrik geçirgenliğine, işlenebilirliğe, seramik ise; düşük yoğunluğa, 
yüksek mukavemete ve ısıl dirence sahiptir. Isıl işlemlerde dikkat edilmesi gereken önemli 
noktalardan biri; işlemin gerçekleştiği ortamı çevreleyen maddenin yüksek ısıdan olumsuz 
etkilenmesini önlemektir. Bu amaçla yüksek sıcaklığa maruz kalan malzeme, yüksek sıcaklığa karşı 
direnç gösterebilen bir malzeme olan seramikle kaplanmaktadır. Bu özellikleri bünyesinde taşıyan 
malzeme ise Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler (FDM) olarak isimlendirilen yeni bir 
malzeme türüdür. FDM konsepti, 1984 te Japonya da bir uzay mekiği projesi sırasında, 10 mm den 
ince bir kesit için, 2000° K seviyesinde bir yüzey sıcaklığına ve 1000 K’lik bir sıcaklık aralığına
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dayanabilecek bir ısıl bariyer malzemesi önerisi ile ortaya çıkmıştır. 1984 ten bu yana, FDM ince 
filmleri çok geni çapta araştırılmaktadır. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerde malzeme yapı 
ve kompozisyonu cismin içerisinde kademeli/dereceli olarak değişir. Fonksiyonel derecelendirilmiş 
malzemelerde malzeme özellikleri belli bir fonksiyona bağlı olarak yavaşça değiştiğinden, klasik 
tabakalı kompozit malzemelerde görülen tabakalar arasındaki gerilme sıçramaları veya tabakaların 
birbirinden ayrılması gibi problemler fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerde görülmez. Ancak 
FDM lerin üretilmesi ileri teknoloji gerektirdiğinden şu aşamada klasik kompozit malzemelere göre 
daha maliyetlidir.

Hızlı tren hatları, köprüler ve viyadük gibi birçok inşaat Mühendisliği yapısı araç trafiği sebebiyle 
hareketli yüklere maruz kalmaktadırlar. Bilindiği gibi bir yapı elemanına dinamik olarak etkiyen bir 
kuvvetin oluşturduğu yer değiştirmeler aynı kuvvetin statik olarak etkimesi sonucu oluşan yer 
değiştirmelerden çoğu zaman büyüktür. Ayrıca, yürüyen akşamının balans ayarı bozuk olan bir 
araç veya lokomotifin hareketi durumunda ise hareketli yükler periyodik (harmonik) zorlama 
karakteri de kazanmaktadır. Zorlama frekansının değerine göre, rezonans gibi durumlarda, 
kirişlerde oldukça büyük yer değiştirmeler oluşabilmektedir. Hareketli yükler bu gibi yapılarda büyük 
yer değiştirme, gerilmelere ve zamanla yorulmalara neden olmaktadır. Bu nedenlerle hareketli 
yükler altında kirişlerin dinamik davranışının incelenmesi çok uzun süreden beri yapı mekaniğin en 
önemli araştırma konularından biridir. Bu bağlamda kirişlerin hareketli yükler altındaki dinamik 
davranışını inceleyen birçok mevcuttur (örneğin [2-4], [6-9], [13], [15]).

İki kirişten oluşan sistemler birçok makine ve İnşaat Mühendisliği uygulamasında dinamik 
sönümleyici sistemler olarak kullanılmaktadır. Bu tip sistemler bir ana kiriş ve bir sönümleyici 
kirişten oluşur. Bu iki kiriş birbirine paralel olup birbirlerine sonsuz sayıdaki elastik yay ve sönüm 
cihazlarıyla (dashpot) bağlanmıştır. Ayrıca, birbirlerine elastik bağlı kirişler sistemleri 
nanomekanikte çok duvarlı nanotüplerin modellenmesinde sıkça kullanılır. Birbirlerine elastik bağlı 
kiriş sistemleriyle ilgili çalışmaların çoğunluğu serbest titreşim analiziyle ilgilidir ([5], [12], [14], [16]). 
Bunlara ilaveten Oniszczuk [11] birbirlerine elastik bağlı ve basit mesnetli altındaki ikili kiriş 
sistemlerinin çeşitli dinamik yüklemeler altında dinamik analizini yapmıştır. Birbirlerine viskoelastik 
bağlı basit mesnetli iki kirişin genliği sabit hareketli bir yük altında dinamik davranışı Abu-Hilal [10] 
tarafından incelenmiştir. Şimşek [1] elastik bağlı ikili nanotüplerin hareketli yük altında dinamik 
cevapları için analitik bir yöntem önermiştir. Yukarıda verilen literatür özetinden görüldüğü gibi bu 
çalışmada ele alınan problemle ilgili çalışmalar homojen ve izotrop kirişler ve genliği sabit hareketli 
yük için yapılmıştır. Ayrıca, [2-4], [6-9], [13], [15] numaralı çalışmalar tek bir kiriş için yapılmıştır. 
Birbirine elastik olarak bağlı FD kirişlerin hareketli harmonik yük altında dinamik analizi ile ilgili daha 
önce yayınlanmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada hareketli kuvvet 
etkisindeki FD iki kirişten oluşan basit mesnetli bir sistemin dinamik davranışı Timoshenko kiriş 
teorisi çerçevesinde sayısal olarak incelenmiştir. Kirişin elastisite modülü, kayma modülü ve kütle 
yoğunluğu gibi malzeme özellikleri kirişlerin kalınlığı boyunca belli bir fonksiyona bağlı olarak 
değişmektedir. Hareket denklemi Lagrange denklemleri yardımıyla elde edilmiş ve direkt 
integrasyon yöntemlerinden biri olan Nevvmark yöntemiyle [17] çözülmüştür. Sayısal 
hesaplamalarda hareketli harmonik yükün hızı ve frekansı, ara elastik bağlantı elemanlarının rijitliği 
ve farklı malzeme dağılımlarının sistemin dinamik davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir.

2. ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şekil 1 de L açıklıklı, dikdörtgen kesitli, rijitliği kw olan sonsuz sayıdaki elastik yaylarla birbirlerine
bağlanmış iki FD Timoshenko kirişi gösterilmektedir. Mesnet şartları kirişlerin uçlarındaki rijitliği çok 
büyük olan elastik yaylarla sağlatılmıştır. Üstteki kiriş birincil kiriş, alttaki kiriş ise ikincil kiriş olarak 
isimlendirilmiştir. Birincil kiriş vQ sabit hızıyla hareket eden bir Q(t) kuvveti etkisi altındadır. 
Hareketli yükün her an kirişle temas ettiği ve yükün atalet etkilerinin ihmal edilebilir mertebede 
olduğu kabul edilmiştir. Kirişlerin elastisite modülü (E), kayma modülü (G) ve birim hacim kütlesi 
(p) gibi fiziksel özellikleri kiriş kalınlığı boyunca belli bir fonksiyona göre değişmektedir. Bu 
durumda kirişin fiziksel özellikleri z koordinatının fonksiyonu olmaktadır.

SİMSEK ve CANSIZ___________________________________
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Şekil 1 Hareketli yük etkisinde ve birbirlerine elastik bağlı iki FD Timoshenko kirişi.

Bu çalışmada kirişe ait fiziksel özelliklerin kiriş kalınlığı boyunca aşağıdaki şekilde değiştiği kabul 
edilmiştir;

Burada Eyve EA kirişlerin üst ve alt yüzeylerindeki elastisite modülü, G,jVe GA kirişlerinin üst ve 
alt yüzeylerindeki kayma modülü, pT vepA kirişlerin üst ve alt yüzeylerindeki malzeme için birim 
hacim kütlesi, k ise malzeme değişimini gösteren ve sıfırdan büyük olan değişim parametresidir.
(1) bağıntısından z = -h/2 de E = EA, G = GA, p = pA ve z = h/2 de E = EU, G = Gu ve p = py 
olduğu açıkça görülmektedir. Şekil 2 de E ve p nun kiriş kalınlığı boyunca değişimi gösterilmiştir. 
Timoshenko kiriş teorisine göre kirişlerin şekil değiştirme enerjisi aşağıdaki gibi yazılabilir:

Burada alt indis i = 1,2 birincil ve ikincil kirişleri göstermektedir, u ,, w j ve cp, i. kirişlerin boyuna yer 

değiştirmesi, çökmesi ve kesit dönmesidir. AM, Bxx, ve A „  ise kesit rijitlikleri olup aşağıdaki 
gibi tanımlanmıştır:

(1a)

(1b)

(1c)

(2)

(A „ ,B „ ,D „ )  = jE ( z ) ( l , z , z 2)dA (3a)
A

Axz = Jg (z ) d A (3b)
A
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Şekil 2 Elastisite modülü ve kütle yoğunluğunun kiriş kalınlığı boyunca değişimi 

Kirişlerin arasındaki elastik yayların potansiyel enerjisi izleyen şekilde yazılabilir:

1 U2
U „ = ^  J kw(w ,-w 2) dx (4)

Burada k w kirişler arasındaki elastik tabakanın yay katsayısıdır. Kirişlerin mesnet şartları rijitliği çok
büyük yaylarla sağlatılmıştır. Eğer bu yay sabitleri çok yüksek bir değer alınırsa, yay hareket 
edemeyecek ve mesnet görevi görecektir. Dolayısıyla bu yaylara ait potansiyel enerji ifadeleri 
aşağıdaki gibi yazılabilir:

umes = \ X  { keifu, (Xsi, t ) ]2 +kti[w , (xsi, t ) ] 2 +k„[<p1(xsi, t ) ]2

HZ k el[u2(xsi, t ) ]2 +kti[w 2(xsi, t ) ]2 +kri[cp2(xsi, t) ] ' (5)

Burada kei, kti ve kri .sırasıyla, uzama, çökme ve dönme yaylarının yay sabitleridir. x8l 

( xs1 = xs3 = -L/2, xs2= xs4=L/2) ise kirişlerin mesnet koordinatlarıdır. Hareketli kuvvetin potansiyel 
enerjisi ise izleyen şekilde verilir:

Udlş= - j  Q (t)ö (x -xQ(t))w ,(x,t)dx
-L/2

Q(t) = Q0 sin(Ot)

xQ(t) = -L/2 + vQt , -L/2< xQ( t )< L/2, 0 < t< L /v Q

(6a)

(6b)

(6c)

(6) denkleminde 5( ) ifadesi Dirac-delta fonksiyonunu, Q0 hareketli harmonik yükün genliğini, fi
hareketli yükün frekansını göstermektedir. Timoshenko kiriş teorisine göre sistemin toplam kinetik 
enerjisi ise

Ke = | £ l  [ l A (û,)2 +2 lB(ûj)(cpi) + lD(cpi)2 + lA(w ,)2 ]
^  i=1 .1/2 L J

dx (7)
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şeklinde verilmektedir. (7) bağıntısındaki değişkenlerin üzerindeki nokta zamana göre türevi 
göstermektedir. Eylemsizlik momentleri (lA,lB,lD) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

( I a . I b . 'd )  =  J p ( z )  (1, Z, Z2) d A (8 )

Bu çalışmada hareket denklemleri Lagrange denklemleri yardımıyla elde edilmiştir. Bu amaçla 
kirişe ait W|(x,t), Ui(x,t) ve q),(x, t) fonksiyonları için bazı ifadelerin seçilmesi gereklidir. Bilindiği
gibi, sadece geometrik sınır koşulunu sağlayan bazı ifadeler bilinmeyen yer değiştirme fonksiyonları 
için seçilir ve Lagrange denklemleri kullanılırsa doğal sınır koşulları da sağlatılmış olur. Lagrange 
denklemleri kullanılarak, yer değiştirme fonksiyonlarının kabul edilebilir fonksiyonların lineer serisi 
olarak temsil edilmesiyle ve serideki katsayıların Lagrange denklemlerini sağlayacak şekilde 
ayarlanmasıyla yer değiştirme fonksiyonları için bir yaklaşık çözüm bulunur. Lagrange eşitliğinin 
uygulanması için bilinmeyen yer değiştirme ve dönme fonksiyonları zaman ve uzay bağımlı 
koordinatlara çarpım şeklinde aşağıdaki gibi ayrılmıştır:

(9)

w ,(x ,t) A n(t)x"'1
W2(x,t) Bn(t)x"‘1
u ,(x ,t) 
u2(x, t)

N

r ^ \n=1

C „(t)x - ’
Dn(t)x"-’

«P,(x,t) E „(t)xn'1
<p2(x.t) Fn (t)Xn_1

Aşağıda verilen tanımlamalar yapıldıktan sonra

q „= A „

q „=B n.N

qn -  Cn-N

q„=D„.N

q„=E„-N

q„=Fn.N

n = 1,2 N

n = N + 1........2N

n = 2N + 1....... 3N

n = 3N + 1....... 4N

n = 4N + 1....... 5N

n = 5N + 1....... 6N

(10a)

(10b)

(10c)

(10d)

(10e)

(10e)

(11) bağıntısıyla verilen Lagrange denklemleri kullanılırsa

_d̂
d t

8K„
3q„

ÖLL a u  au„

8q„ 3q„ eqn aq„-  =  0 n = 1, 2, 3 6N (11)

İzleyen şekilde hareket denklemleri elde edilir; 

[K ]{q ( t)H K s]{q(t)} + [M]{q(t)} = {F(t)} (12)

Burada [K] rijitlik matrisi, [Ks]kiriş uçlarındaki yayların rijitlik matrisi ve [M] kütle matrisini, F(t) 

ise hareketli yükten dolayı zamana bağlı yük vektörüdür. [K], [Ks] ve [M] matrislerinin boyutu
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6Nx 6N, F(t) ise 6Nx1boyutunda bir vektördür. (12) bağıntısıyla verilen hareket denklemi zaman
tanım alanında Nevvmark yöntemiyle çözülerek herhangi anda sistemin dinamik cevapları kolaylıkla 
bulunabilir. Nevvmark yönteminde her iki kirişe ait başlangıç koşulları sıfır olarak alınmıştır.

3. SAYISAL SONUÇLAR

Bu çalışmada sabit hızla hareket eden bir hareketli harmonik yük etkisi altında FD elastik bağlı basit 
mesnetli iki Timoshenko kirişinin dinamik davranışı incelenmiştir. Ele alınan kirişler çelik 
(Eç =210 GPa, pç =7800 kg/m3) ve alüminadan ( Al20 3, Ea =390 GPa ,pa =3960 kg/m3) yapılmış 
olup kirişlerin alt yüzeyi saf çelik, üst yüzeyi ise saf alüminadır. Kirişlerin kesit genişliği b = 0.4m, 
yüksekliği h = 1m, açıklığı L = 15m dir. Kirişlerin dinamik yer değiştirmeleri, saf çelikten yapılmış 
ve ortasından Q0 yükü etkisindeki basit mesnetli bir kirişin D = Q0L3/48EÇI yer değiştirmesine 
bölünerek boyutsuzlaştırılmıştır. Burada verilmemesine rağmen, yer değiştirme fonksiyonunda 12 
terim ve Nevvmark yönteminde 500 zaman adımı alınması gerekli hassasiyette sonucun alınması 
için yeterli olduğu görülmüştür. Mesnet şartları rijitliği çok büyük olan noktasal elastik yaylarla 
sağlanmıştır. Basit mesnet için kei =kti = 1x1012 N/m, kri =0 şeklinde alınması iyi sonuç vermiştir. 
Kirişler arasındaki elastik ortamın etkisi aşağıda verilen boyutsuz ara bağlantı rijitiik parametresi k  

ile dikkate alınmıştır:

Şekil 3, FD kiriş sisteminde birincil ve ikincil kirişlerin orta noktasındaki en büyük yer değiştirmelerin 
hareketli kuvvetin hızıyla değişimini malzeme değişim parametresinin farklı değerleri için 
göstermektedir. Ara bağlantı rijitiik parametresinin k  = 1, 100,10000 değerleri dikkate alınmıştır. Bu 
şekillerde her bir hız değeri için kirişlerin orta noktasında elde edilen en büyük yer değiştirme, 
kendisine karşılık gelen hız değerine karşı gelecek biçimde çizdirilmiştir. Hareketli yükün hızı 1 m/s 
lik artımla 1-500 m /s ve 1-600 m /s aralıklarında değişmektedir. Şekil 3 den görüldüğü gibi yer 
değiştirmeler hızın belli bir değerine kadar artmakta, hızın bu değerinden sonra ise azalmaktadır. 
Hızın en büyük yer değiştirmelerin en büyük değerine karşılık gelen bu değerine kritik hız (vcr) 
denmektedir. Şekillerden görüldüğü üzere malzeme değişim parametresi arttıkça yer değiştirmeler 
artmaktadır. Bunun nedeni k artıkça elastisite modülü ve kirişlerin eğilme rijitliğinin azalmasıdır. FD 
kiriş sisteminde bazı k değerleri için kiriş sistemi saf alümina (k = 0) ya da saf çelik (k = » ) gibi 
davranmaktadır. Buna göre saf alümina için en küçük, saf çelik için ise en büyük yer değiştirme 
değerleri elde edilmiştir. FD kiriş sisteminde k parametresi arttığında birincil kirişin yer 
değiştirmeleri azalmakta, ikincil kirişin yer değiştirmeleri ise artmaktadır, k  parametresinin çok 
küçük değerlerinde, örneğin k  = 1 için, ikincil kirişin yer değiştirmeleri çok küçük olmaktadır. Bunun 
nedeni k  = 1 için iki kiriş arasındaki etkileşimin çok zayıf olması ve dolayısıyla alt kirişe kuvvet 
iletiminin çok az olmasıdır, k  parametresinin çok büyük değerlerinde, örneğin k  = 10000 için, her 
iki kirişin deplasmanları birbirine eşit olmaktadır. Çünkü bu durumda iki kiriş arasında çok kuvvetli 
etkileşim olur ve iki kiriş tek bir kiriş gibi davranmaktadır.

Tablo 1 de en büyük yer değiştirmelerin en büyük değerleri ve kritik hızlar (vcr) farklı k ve k  

değerleri için verilmiştir. Tablo 1 den görüldüğü gibi en büyük boyutsuz deplasman kritik hızda 
meydana gelmektedir. Belli bir k  değeri için, malzeme değişim parametresi k arttıkça kritik hız 
azalmaktadır. Bu yoruma dayanarak sistemin rijitliği azaldıkça kritik hızların azaldığı sonucuna 
varılabilir. Yani, sistemin rijitliği ile kritik hızlar arasında doğru orantı bulunmaktadır. Tablo 1 den 
görüleceği üzere kuvvetli etkileşim halinde ( k  = 10000) yer değiştirmeler, zayıf etkileşim halindeki 
( k  = 1) yer değiştirmelerin neredeyse tam yarısı kadardır. Daha önce de söylendiği gibi, kuvvetli 
etkileşim halinde kiriş sistemi, iki kirişin rijitliğine eşdeğer rijitliğe sahip olan tek bir kiriş gibi 
çalışmaktadır.
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Şekil 3 Malzeme değişim parametresinin farklı değerleri için kiriş orta noktasındaki en büyük yer 
değiştirmenin hızla değişimi.

Tablo 1 Farklı malzeme değişim parametresi için en büyük yer değiştirmeler ve kritik hızlar.

k
Birincil kiriş İkincil kiriş

K
Maksimum(w,(x,t)/D) V c, Maksimum(w2(x,t)/D) V cr

0 0.9391 364 0.0086 359

1
0.4 1.1183 294 0.0122 292

1 1.2554 257 0.0154 255

4 1.4076 222 0.0194 221

0 0.6422 421 0.3831 430

100
0.4 0.7300 344 0.4854 356

1 0.7935 299 0.5644 316

4 0.8613 257 0.6519 275

0 0.4728 359 0.4716 366

10000
0.4 0.5628 292 0.5630 295

1 0.6327 254 0.6321 260

4 0.7097 222 0.7097 22

Zorlama frekansının FD kiriş sisteminin dinamik davranışı üzerindeki etkisi Şekil 4 de gösterilmiştir. 
Bu grafikler için seçilen hız vQ =25 m /s olup k malzeme değişim parametresi için belli değerler
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seçilmiştir. Şekillerden görüldüğü gibi bazı frekans değerlerinde çok büyük yer değiştirmeler (tepe 
noktalar) ortaya çıkmaktadır. Bu frekans değerleri sistemin doğal titreşim frekansına eşit olup bu 
duruma da rezonans olayı denmektedir. Malzeme değişim parametresi arttıkça doğal frekans 
azalmaktadır. Bu beklenen bir sonuçtur. Çünkü k arttıkça sistemin rijitliği azaldığından frekans 
değerleri azalır. Şekil 4 den görüldüğü gibi tüm k  değerleri için doğal titreşim frekansları aynı 
değerleri almaktadır, ikili kiriş sistemlerinde, sistem senkronize (eşzamanlı) ve asenkronize 
(eşzamansız) olmak üzere iki şekilde titreşim yapmaktadır. Bu durumda ikili kiriş sistemlerinde 
sistemin doğal titreşim frekansları genellikle iki çeşit seri halinde olmaktadır. Bunlardan birincisine 
senkronize (eşzamanlı) doğal frekanslar denir. Senkronize doğal frekanslar k  parametresinden 
veya aradaki yayların rijitliğinden bağımsızdır ve sistem tek bir kiriş gibi davranır. Senkronize 
(eşzamanlı) titreşimde kirişlerin arasındaki yaylarda boy değişimi olmamaktadır. Çünkü iki kiriş aynı 
yönlü titreşim yaptığı için yayların boyu sabit kalmaktadır. Diğer temel frekanslar ise asenkronize 
(eşzamansız) temel frekanslar olup ara bağlantı yaylarının rijitliğine bağlıdır. Asenkronize temel 
frekanslar, rijitliği 2km olan bir elastik zemine oturan tek bir kirişin temel frekanslarına eşittir. Bu 
şekillerden çıkarılabilecek en önemli sonuç sistemin temel frekansının ara bağlantı rijitlik 
parametresinden bağımsız olmasıdır. Ayrıca, Şekil 4 den görüldüğü gibi k=100 değerinde sistemin 
ikinci temel frekansı yani ikinci tepe noktası elde edilmiştir.

Şekil 5 de kirişlerin orta noktasındaki en büyük yer değiştirmenin malzeme değişim parametresi ile 
değişimi farklı hız değerleri için gösterilmiştir. Şekil 5 den yer değiştirmelerin k parametresinin 
artmasıyla birlikte, 0 < k < 5  aralığında hızlı bir şekilde arttığı daha sonra ise yer değiştirmelerdeki 
artım hızının azaldığı dikkati çekmektedir. Özellikle k>10 değerinden sonra yer değiştirme 
eğrilerinin düze yakın olarak devam ettiği görülmektedir.

o

X

4

Dış yükün frekansı, Q (rad/s)

— k=l
— k 4

Dış yükün frekansı, £2 (rad/s) Dış yükün frekansı, £2 (rad/s)

Şekil 4 Malzeme değişim parametresinin farklı değerleri için kiriş orta noktasındaki en büyük yer 
değiştirmenin zorlama frekansıyla değişimi, vQ = 25 m /s .

Dış yükün frekansı, £2 (rad/s)

200
Dış yükün frekansı, £2 (rad/s)

Dış yükün frekansı, £2 (rad/s)
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Malzeme Değişim Parametresi, k Malzeme Değişim Parametresi, k

Şekil 5 Farklı hız değerleri için kiriş orta noktasındaki en büyük yer değiştirmenin malzeme değişim 
parametresiyle değişimi, Q = 0 .

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada hareketli kuvvet etkisindeki FD iki kirişten oluşan basit mesnetli bir sistemin dinamik 
davranışı Timoshenko kiriş teorisi çerçevesinde sayısal olarak incelenmiştir. Kirişin elastisite 
modülü, kayma modülü ve kütle yoğunluğu gibi malzeme özellikleri kirişlerin kalınlığı boyunca belli 
bir fonksiyona bağlı olarak değişmektedir. Flareket denklemi Lagrange denklemleri yardımıyla elde 
edilmiş ve direkt integrasyon yöntemlerinden biri olan Nevvmark yöntemiyle çözülmüştür. Sayısal 
analizlerde hareketli harmonik yükün hızı ve frekansı, ara elastik bağlantı elemanlarının rijitliği ve 
farklı malzeme dağılımlarının sistemin dinamik davranışı üzerinde çok önemli etkilere sahip olduğu 
görülmüştür.
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ÖZET

Bu çalışma, enerji iletim hatlarında kullanılan direklerin statik yükler altındaki şekil optimizasyonu 
üzerinedir. Yapı maliyetleri ancak yapıyla ilgili detaylı bilgilerin edinilmesi ve tasarımların 
iyileştirilmesi ile minimize edilebilir. Statik yüklere maruz direklerdeki gerilme ve yer değiştirmeler 
sonlu elemanlar metodu ile hesaplanmıştır. Optimum tasarım için sonlu elemanlar metodu ile 
genetik algoritma metotlarını birleştiren bir modüler bilgisayar programı geliştirilmiştir. Örneklerde 
üç boyutlu birkaç tip enerji iletim direkleri seçilerek, şartnamelerdeki yükler altında kesit alanları 
değişkenleri kullanılıp, optimizasyonunun verimliliği gösterilmiştir.

This paper deals with the size optimization of electric povver transmission towers under static 
loads. Minimizing the cost of structures can only be accomplished by increased knowledge of 
loading conditions which influence the possible risks involved. The finite element method is used to 
determine the stress and displacements of truss structures which are under the static loads. For 
optimum design a modular Computer program is derived to combine the finite element method and 
genetic algorithm. Three dimensional povver transmission towers are dealt and size design 
variables are used to demonstrate the efficiency of optimization program.

GİRİŞ

İletim hattı direkleri enerji üretimi ve dağıtımı sistemlerinin en önemli parçalardır. Taleplerin 
artmasıyla yüksek gerilimli elektrik nakil hatlarındaki maliyetlerin artışı, yapı maliyetlerindeki 
tasarrufların önemli olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir. Yapı maliyetleri ancak yapıyla ilgili 
detaylı bilgilerin artması ve tasarımların iyileştirilmesi ile minimize edilebilir. Şüphesiz ki, direk tipleri 
ve davranışları ile ilgili detaylı bilgi ve yük çeşitlerinin anlaşılması, tasarımın güvenilirliği ve 
performansının tahmini için gereklidir. Bu nedenle, bu çalışmada optimum direk tasarımı için, teorik 
ve nümerik yöntemleri birleştiren bir optimizasyon amaçlanmıştır.

Lineer elastik yapıların optimizasyonu, değişik disiplinlere dayalı ve geniş uygulama alanları olan 
teorik temellerde gelişmektedir. Son yıllardaki, yapı analizi, genetik algoritma, geometrik 
modelleme ve bilgisayar teknolojilerindeki paralel gelişmelerden dolayı yapı optimizasyonu 
konusunda da önemli gelişmeler olmuştur. Yapı optimizasyonu, matematik ve mühendislik
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mekaniğini birleştirerek, mühendislik alanlarındaki çeşitli uygulamalar ile çok kapsamlı bir hale 
gelmiştir[1-4].

Klasik yöntemlerde, kafes tipi direk yapıların tasarımı, ekonomik, estetik, yapım tekniği ve çevre 
etkileri göz önünde bulundurularak, mühendislik kriterlerine bağlı olarak, iki önemli aşamada 
yapılmaktadır. Birincisi elemanların ve düğüm noktalarının geometrik yerleştirilmesi, İkincisi ihtiyaç 
duyulan güvenli kesit alanlarının hesaplanmasıdır. Bütün bu işlemler, uygun bir şekil optimizasyon 
yöntemi kullanılarak otomatik, hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmektedir. Bu çalışmada şekil 
optimizasyonu algoritması kullanılarak, kafes direkler optimize edilmiştir. Örneklerde sadece lineer 
elastik davranış kabul edilmiş, optimize edilen şekil ve kesit dağılımları burkulmaya karşı kontrol 
edilmemiştir.

Bu çalışmada, şartnamelerde belirlenen kriterleri sağlayan ve en az malzeme kullanılarak enerji 
nakil hatları direklerinin boyutlarının tasarımını yapan entegre bilgisayar programı geliştirilecektir. 
Bu tür bir yazılımın hazırlanması, yapı mekaniği, sonlu elemanlar yöntemleri ile yapı analizi, yapı 
tasarımı, sayısal yöntemler ve bilgisayar programlama bilgilerini birleştiren kapsamlı bir araştırmayı 
gerektirmektedir.

ENERJİ NAKİL ( İLETİM ) HATTI

Elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım 
hatlarına iletilmesini sağlayan enerji nakil hatlarıdır. Elektrik iletim hatları yüksek ve düşük gerilim 
olmak üzere ikiye ayrılır. Enerji nakil hatları genel olarak; standartlara bağlı kalınarak inşa edilen, 
üretilen elektrik enerjisinin uzak noktalara taşınmasını sağlayan, farklı konstrüksiyon yapılarına 
sahip direkler, iletkenler, topraklama ekipmanları ve izolatör ekipmanları gibi malzeme gruplarından 
meydana gelen taşıma hatlarıdır. Elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum 
kayıplarla iletilmesi çok önemlidir. [5]

Enerji nakil hatlarının önemli bileşenlerinden biri olan direkler, nakil hattı içerisinde on binlerce 
sayıda kullanılmakta ve bunlar önemli bir maliyet tutmaktadır. Bu çalışmada, nakil hatlarında 
kullanılan direkler ele alınarak, optimum tasarımlarının yapılması planlanmaktadır.

Enerji Nakil Hatlarında Kullanılan Direkler

Hava hattı iletkenlerini topraktan ve birbirlerinden yalıtmak için enerji iletim ve dağıtım 
şebekelerinde direkler kullanılır. Kullanıldıkları amaçlar ve yapıldıkları malzemelere göre çeşitli 
özelliklerde direkler vardır. Kullanılış şekillerine göre direk çeşitleri; taşıyıcı direkler, durdurucu 
direkler, geçit direkleri, köşe direkleri, son direkler, dağıtım direkleri olarak gruplandırılabilir. 
Yapıldıkları malzemelere göre direk çeşitleri ise; ağaç direkler, beton (betonarme) direkler ve çelik 
direkler olarak üç grupta toplayabiliriz.

Bu çalışmada incelenecek olan enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde çok kullanılan çelik direkler 
U, I veya L çeliklerinden kafesler üretilerek yapılırlar. Bu direkler ağaç direklere göre daha uzun 
ömürlü, beton direklere göre de daha hafiftir. Yurdumuzda iller Bankası tarafından geliştirilen A 
veya kafes gibi çelik direkler kullanılmaktadır. Ancak yüksek gerilimde Avrupa veya Amerikan 
standartlarına göre yapılmış çelik direkler de kullanılmaktadır. Bu direklerin mekanik etkilere 
dayanımı çok fazladır. Şekil 1’de çeşitli çelik direkler görülmektedir. Çelik direkler alçak gerilim, orta 
gerilim ve yüksek gerilimde kullanılabilmektedirler. [6]

Çelik direklerin pek çok avantajları bulunmaktadır; ömürleri uzundur ve sağlamdır. Parçalara 
ayrılabildiği için taşınmaları kolaydır ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen çeşitleri vardır, iletken 
sayısı veya kesitleri arttıkça takviyesi ve arızalarının giderilmesi kolaydır.
Avantajlarının yanı sıra çelik direkler de oluşabilecek bazı dezavantajlar ise diğer direk tiplerine 
göre pahalıdır. Bakımları masraflı olup itina gerektirir. İzolasyonları zordur ve hava şartlarından 
etkilenirler.
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Ş e k i l  1. Çeşitli çelik direk tipleri

Direklerin Hesabında Dikkate Alınan Kuvvetler

Direklerin hesabında genel olarak yatay ve düşey kuvvetler etkili olmaktadırlar. Bu kuvvetlerin 
doğru tespit edilip, doğru noktalara uygulanması direklerin güvenliği açısından oldukça önemlidir. 
Direklere etkiyen düşey kuvvetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Direğin kendi ağırlığı,
2. Konsol (travers), izolatör ve donanımların ağırlığı,
3. Ek malzeme, donanımların ağırlığı ve montaj ağırlığı,
4. İletkenler ve koruma telinin ağırlığı ile bu tellerde oluşan kar ve buz yüklerinin ağırlığı.

Yatay kuvvetleri ise; iletkenlerle nötr ve koruma tellerinin çekme kuvvetleri ve bunlarla birlikte 
konsol, izolatör ve direğe etki eden rüzgar kuvvetleridir.
Bu yüklerin hesaplanmaları ile ilgili detaylar [11] de verilmiştir.

KESİT OPTİMİZASYONU VE GENETİK ALGORİTMA

Maliyetlerin önem kazandığı günümüzde yapı optimizasyonun teknikleri ile bazı kısıtlayıcılar 
altında yapı maliyeti azaltılmakta ve performans parametreleri arttırılmaktır. Çerçeve ve kafes 
benzeri sistemler, geometrik modelleme, yapı analizi ve optimizasyon tekniklerini (matematik 
programlama, genetik programlama, esnek programlama teknikleri vs) entegre eden yapı 
optimizasyon algoritmaları kullanılarak, optimum bir şekilde tasarlanabilir.

Yapı optimizasyonunun esas amacı, bazı kısıtlayıcılar altında yapı maliyetini azaltmaktır. Amaç 
fonksiyon genel olarak yapının ağırlığı veya şekil değiştirme enerjisi olarak kabul edilebilir. Analiz 
sonuçları optimizasyon programında değerlendirilerek tasarım değişkenlerinin yeni değerleri 
hesaplanır ve seçilen amaç fonksiyon iyileştirilir. Başka bir deyişle iyileştirilmiş yeni bir tasarım 
bulunur. Bu çalışmada genetik algoritma programlama metodu kapalı kutu halinde alınıp yapı 
optimizasyonu programa adapte edilmiştir.

Çelik yapıların optimizasyonunda, en önemli uygulama kriterlerinden birisi, yapıda kullanılacak 
elemanların mevcut çelik profillerinin içerisinden seçilmesidir. Bu kritere en uygun olan genetik 
algoritma optimizasyon tekniği diğer avantajları da göz önünde bulundurularak mevcut çalışmada 
kullanılmıştır. Genetik algoritmalar evrim teorisinden esinlenerek türetilen hesaplama modelleridir
[7], Bu algoritmalarda, belirlenen bir problemin potansiyel çözümleri, ikili (binary) ya da ikili 
olmayan sayı sistemlerine dayalı veri yapısında basit diziler olarak şifrelenir ve kritik bilgileri 
saklamak için bu dizilere birtakım özel işlemler uygulanır. Oldukça geniş uygulama alanına sahip 
olan genetik algoritmalar doğal seçim ilkesine dayanan bir sayısal optimizasyon yöntemdir [8],
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Genetik algoritmaların geleneksel optimizasyon yöntemlerine göre diğer avantajları aşağıdaki gibi 
özetlenebilir [9,10]:

• Genetik algoritmalar, parametrelerin kendisiyle değil parametre setini kodlayarak çalışır.
• Genetik algoritmalar tek bir noktada değil bir noktalar kümesinde optimizasyon araştırması 

yapar.
• Genetik algoritmalar, türevler ya da diğer yardımcı bilgiler değil sadece amaç fonksiyon 

bilgisini kullanır.
• Genetik algoritmalar araştırmaya yön vermek için, birçok optimizasyon tekniğinin aksine, 

olasılığa dayalı geçiş kuralları kullanır.

Amaç Fonksiyonu, Tasarım Değişkenleri, Kısıtlayıcı Fonksiyonlar ve Uygunluluk fonksiyonu

Amaç fonksiyonumuz, sadece yapının geometrisi kullanılarak hesaplanabilen yapının toplam 
ağırlığıdır. Gerilme ve yer değiştirme kısıtlayıcıları altında ağırlık minimizasyonu hedeflenmektedir. 
Tüm populasyon nz ve bireyleri i için toplam amaç fonksiyon ne elemanlı yapı için şu şekilde 
hesaplanabilir:

/ « , = f > z f - /  j  =  l - n e v e  i =  \,...n2 ( 1 )
M

Tasarım değişkenlerinin seçilmesi ve yerleştirilmesi, genetik algoritma ile optimizasyonun verimliliği 
için oldukça önemlidir. Genel olarak tasarım değişkenlerinin seçilmesi konusunda kural 
bulunmamakla birlikte bu kararın verilmesinde tasarım mühendisinin deneyimi gerekmektedir. 
Düğüm noktaların koordinatları ve elemanların kesit alanları tasarım değişkenleri olarak 
tanımlanmıştır. Kafes kesit alanları eleman boyunca sabit tutularak amaç fonksiyon iyileştirilmeye 
çalışılmıştır.

Optimum yapı tasarımı, bazı kısıtlayıcılar altında elemanların kesit alanları değiştirilerek 
yapılmaktadır.Yapının maruz bulunduğu yükü güvenli ve ekonomik bir şekilde taşıyabilmesi için, 
ağırlık minimize edilirken gerilme ve yer değiştirme fonksiyonları üzerinde de bazı sınırlamalar 
konulmalıdır. Yapının herhangi bir yerindeki gerilme ve yer değiştirme değerleri, belirli 
değerlerinden küçük veya eşit olmalıdır. Gerilme ve yer değiştirme kısıtlayıcılarına ek olarak 
uygulanması mümkün olmayan geometrilerden kaçınmak için bazı ekstra boyutsal kısıtlayıcılara 
ihtiyaç vardır, mesela sıfır veya negatif eleman kalınlığından kaçınmak için minimum eleman 
kalınlığının tanımlanması zorunludur.

Maksimum gerilme kısıtlayıcısı: Her bir birey i nin ne elemanları için gerilme kısıtlayıcısı şu 
şekilde hesaplanabilir:

<  =  ffc v e y a  <  =  ——1—  (2 )
"̂cmax ^max

Normalleştirilmiş maksimum gerilme kısıtlayıcısı < ,  crcmm ve <r,max basınç ve çekme durumları 

için yapının emniyet gerilmeleridir. Eleman basınç ve çekme gerilmeleri de cr‘  v e  a ‘  i le  

tanımlanır.

Normalleştirilmiş maksimum gerilme kısıtlayıcısı değeri <  den eleman kısıtlayıcı ihlali viol‘ şu 
şekilde hesaplanabilir:

viol‘ = <  -1 .0  <  >1.0

v io / ;=  0.0 < < 1 .0  (3)

Maksimum yer değiştirme kısıtlayıcısı: Her bir elemanın normalleştirilmiş noktasal yer değiştirme 
kısıtlayıcısı ise,
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c” = (4)

u" maksimum noktasal yer değiştirme bileşenidir ve izin verilen maksimum yer değiştirme umm ile 
karşılaştırılır.
Noktasal yer değiştirme kısıtlayıcısı c" den noktasal kısıtlayıcı ihlali viol" şu şekilde 
hesaplanabilir:

viol"  = < - 1 . 0  (5)

Amaç fonksiyon J{s) ve kısıtlayıcı ihlalleri viol" hesaplandıktan sonra bireylerin geliştirilmiş amaç 

fonksiyonları / (s ) ,  şu şekilde türetilir:

/ M , = /( * ) , -+ P cX(Wo/,” )2 (6)

Geliştirilmiş amaç fonksiyonundaki ihlalin etkisi, ceza çarpanı pc ile kontrol edilir. Populasyondaki 

bireylerin geliştirilmiş maksimum ve minimum amaç fonksiyonları ( / ( s ) ;)max ve (/(s ), )min her bir 
tasarımın uygunluğunun fıti hesaplanması için kullanılır:

(7)
"dv
İ f

/ ^ = —  (8)

f av amaç fonksiyonunun ortalama değeridir ve uygunluk fonksiyonunun hesaplanmasında 
kullanılır.

Optimizasyonun tamamlandığını kontrol etmek için aşağıdaki kriter kullanılır.
\f w f  best |- x 100 < tolerans (9)

Eğer yakınsama sağlanmamışsa, tasarım vektörü tekrar hesaplanır ve optimizasyon işlemi 
tekrarlanır. Diğer durumda ise işlem durdurulur.

ÖRNEKLER

Pilon ve Delta Tipi Direk Optimizasyonları

Bu çalışmada, enerji iletim hatlarında yaygın olarak kullanılan çelik direk tiplerinden ikisi olan pilon 
tipi ve delta tipi direklerin kesit optimizasyonları İncelenmektedir. Yapıya ait malzeme özellikleri; 
Elastisite modülü £  = 200xl09N/m2, malzeme yoğunluğu p = 7S60kg/m3 ve maksimum gerileme 
<rmıx = 4 0 0 x \06N / m2 dir. Optimize edilen direklere ait geometriler Şekil 2’ de görülmektedir. Pilon tipi 
direkde alt iki mesnet arasındaki mesafe 3.3 m ve direk yüksekliği 23.335 m dir. Delta tipi direkde 
ise alt iki mesnet arasındaki mesafe 11.2 m ve direk yüksekliği 44.5 m dir.

Yapıya kendi ağırlığına ilaveten 66 kV’luk direk için Şekil 2’de görülen dış yükler uygulanmıştır. Bu 
değerler TEİAŞ eğitim notlarındaki [11] örnek bir çalışmadan alınmış olup, gerçekte uygulanacak 
direkler için açıklık mesafesi, rüzgar bölgesi, buz yükü bölgesive diğer tüm etkiler dahil edilerek 
detaylı bir şekilde hesaplanmalıdır.

656
XVII. Ulusal Mekanik Kongresi



Tasarım değişkenlerinin sayısı arttırıldıkça daha hafif yapılar elde etmek mümkün olmakla beraber, 
çok çeşitli eleman tiplerinin olması uygulama açısından problem yaratabilmektedir. Bu çalışma 
akademik amaçlı olup sadece direk elemanlarının kalınlık ve genişilik değerleri tasarım 
değişkenleri olarak kullanılarak optimizasyonlar yapılmış ve programın verimliliği gösterilmiştir.

Genetik algoritma için sürekli kesit tasarım değişkenleri kullanılmıştır ve başlangıç değeri olarak
0.05 alınıp 0.02 ile 0.1 m aralığında değişmektedir. Popülasyon sayısı 100, iterasyon sayısı 50 ve 
tasarım değişkenlerinin ikili kodlama uzunluğu m = 20 olarak tanı

TAYSİ ve ARSLAN____________________________________

385 kg

Şekil 2. Pilon ve delta direk geometrileri

Optimizasyon işlemine yapının etki altında bulunduğu yükü güvenli bir şekilde taşıyabildiği 0.05m 
lik genişlik ve kalınlıkla başlandığında, pilon direğin toplam ağırlığı 29848.984 kg ve delta tipi 
direğin toplam ağırlığı 38609.652 kg dır. Kuleler için başlangıç ve optimum tasarım değişkenleri ile 
yapı ağırlıkları Tablo 1’de verilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki kullanılan optimizasyon 
algoritması ile otamatik olarak daha hafif, güvenli ve ekonomik direk tasarımları elde etmek 
mümkündür.

Tablo 1. Pilon ve delta tipi direklerin ilk ve optimum tasarım değişkenleri ile amaç fonksiyonları

Tasarım değişkenleri ve amaç fonksiyon
Pilon direk delta direk

başlangıç optimum başlangıç optimum
Kalınlık (m) 0.05 0.02258 0.05 0.02580

Grenişlik (m) 0.05 0.04838 0.05 0.04903
Ağırlık (kg) 29848.984 8060.838 38609.652 19541.867
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S O N U Ç L A R

Bu çalışmada kullanılan program, enerji nakil hatlarındaki direklerin eleman seçimlerini, ucuz, 
doğru ve güvenilir bir şekilde yapabilmektedir. Optimizasyon algoritması ile birlikte; enerji nakil 
hatlarındaki direklerin optimizasyonunu içeren çeşitli örnekler sunulmuştur. Sonuçlar 
göstermektedir ki kullanılan optimizasyon algoritması ile hafif, güvenli ve ekonomik yapı tasarımı 
elde etmek mümkündür. Pratik deneyimler göstermektedir ki optimizasyon konusu karmaşık ve 
problemin karakteristik durumlarına duyarlıdır. Tasarım değişkenlerinin sayısı arttırıldıkça amaç 
fonksiyonda daha çok iyileştirme yapmak yani daha hafif yapılar elde etmek mümkün olmakla 
beraber, çok çeşitli eleman tiplerinin olması modelleme ve uygulama açısından problemler 
yaratabilmektedir. Tasarım değişkenlerinin ve genetik algoritma parametrelerinin tanımlanması 
konusu tasarım mühendisinin deneyimine bağlı olarak sonuçları etkilemektedir.
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tÇ  Ç A T L A K L A R  İÇ E R E N  SA NDV İÇ PLAĞ IN DELAM İNASYO N BURK ULM A  
PR O B L E M İN İN  FEM  İLE İNCELENM ESİ

Bu çalışmada, üç tabakadan oluşan ve tabakaları arasında iç çatlak bulunan dikdörtgen sandviç 
plağın delaminasyon burkulma problemi incelenmiştir. Üç tabakalı sandviç plağı oluşturan her bir 
tabakanın malzemesinin homojen ve izotrop olduğu, dış tabakaların aynı malzemeden, çekirdek 
tabakasının farklı malzemeden yapıldığı ayrıca, ele alınan plağın bütün yanal yüzeylerinden düşey 
doğrultuda yer değiştirme yapamayacak şekilde mesnetlendiği ve plağın tabakaları arasında 
bulunan çatlakların yüzeylerinin başlangıçta (yükleme yapılmadan önce) çok küçük ön eğriliğe 
sahip olduğu kabul edilmektedir. Ele alman sandviç plağın delaminasyon burkulma probleminin 
incelenmesi; plağın karşılıklı iki yanal yüzeyinden etki eden statik dış basınç kuvveti etkisinde 
çatlak yüzeylerinde var olduğu kabul edilen bu çok küçük ön eğriliklerin gelişiminin incelenmesine 
dönüştürülmektedir. Probleminin matematiksel modeli; Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Stabilite 
Teorisi çerçevesinde, parçalı homojen cisim modeli yardımıyla yapılmıştır. Elde edilen sınır değer 
problemlerinin çözümü için sınır tipli pertürbasyon tekniği ve üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi 
kullanılmıştır.

GİRİŞ
Kompozit yapı elemanların kullanımı esnasında kırılması, çeşitli mühendislik uygulamalarında 
karşılaşılan en önemli problemlerin başında gelmektedir [9], Belirtilen kırılma olaylarının çoğunda, 
kompozit malzemenin yapısında mevcut olan çatlakların kırılmaya sebep olduğu görülmektedir. 
Çatlak içeren yapı elemanlarında kırılmanın oluşum mekanizması çeşitli şekillerde 
açıklanmaktadır. Bunlardan biri de çatlak ile serbest üst yüzey arasında kalan kısmın burkulması 
yani delaminasyon burkulma olayıdır.

Delaminasyon burkulma olayı; pek çok araştırmacı tarafından, yapı elemanları düzenlenirken 
çeşitli nedenlerle çok katlı kompozit malzemeyi oluşturan levhalar arasında kalan boşluk, çatlak vb. 
kusurların, bu boşluk/çatlak doğrultusunda etkiyen dış basınç kuvveti etkisinde, yapı elemanında 
yerel stabilite kaybına sebep olması şeklinde açıklanmaktadır. Belirtilen problemlerin teorik 
incelenmesinde mevcut en gerçekçi yaklaşım, Lineer Olmayan Elastisite Teorisinin üç boyutlu 
kesin denklemlerinin lineerleştirilmesi ile elde edilen Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Stabilite Teorisi 
(LEÜBST) çerçevesinde incelenmesidir. Belirtilen teorinin belirli açılardan geliştirilmesinde pek çok 
araştırmacının katkısı olmuştur [8,10,11,15,17]. Bu teorinin somut delaminasyon burkulma 
problemlerine uygulanmasına ait bazı çalışmalar [1,2,3,4,5,7,13] ile bu yayınların kaynaklarında 
yer alan diğer pek çok çalışma olarak verilebilir.
[7,13] çalışmalarında, iki boyutlu problem formülasyonu çerçevesinde anizotrop şerit-plak için 
delaminasyon burkulma problemi ele alınmıştır. [2,3,4,5] çalışmalarında ise kenar veya bant çatlak
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içeren üç katlı sandviç dikdörtgen plak veya anizotrop dikdörtgen plak için delaminasyon burkulma 
problemleri üç boyutlu olarak modellenmiştir. Ayrıca, literatürde delaminasyon burkulma olayının 
deneysel incelenmesine ait çalışmalar da mevcuttur [12].

Ele alınan çalışma, [2,3] çalışmalarında yapılan araştırmaların tabakaları arasında iç çatlak 
bulunan üç tabakalı dikdörtgen sandviç plaklar için delaminasyon burkulma probleminin 
incelenebilmesi yönünde geliştirilmesi olarak verilebilir. Buna göre dikdörtgen plağın orta (çekirdek) 
tabakası ile dış tabakaları arasında birbirine paralel ve eşit uzunlukta iki adet iç çatlağın bulunduğu 
ve çatlakların yüzeylerinin başlangıçta (yükleme yapılmadan önce) çok küçük ön eğriliğe sahip 
olduğu kabul edilmektedir. Çatlaklar doğrultusunda etkiyen statik dış basınç kuvveti etkisinde bu 
küçük eğriliklerin büyüyerek sonsuza gitmesinden (başlangıç eğinti kriteri [16]) yararlanılarak kritik 
delaminasyon burkulma kuvveti belirlenmektedir. Problemin matematiksel modeli LEÜBST 
çerçevesinde yapılmıştır. Problemin çözümünde sınır tipli pertürbasyon tekniği ve üç boyutlu sonlu 
elemanlar modellemesi kullanılmıştır. Çözümün gerektirdiği bütün algoritma ve programlar 
tarafımızdan yapılmıştır.

PR O BLEM İN  M A T E M A T İK S E L  M O D ELİ
Bu çalışmada, dış tabakaları aynı malzemeden, çekirdek tabakası farklı malzemeden yapılmış olan 
üç tabakalı sandviç plağa ait delaminasyon burkulma problemi ele alınmıştır. Tabakaların 
malzemesinin her birinin homojen ve izotrop olduğu ve tabakalar arasında birbirine paralel ve eşit 
uzunlukta iki makro iç çatlak bulunduğu kabul edilmektedir. Ayrıca, sandviç plağın bütün yanal 
yüzeylerinden basit mesnet ile tutturulduğu ve x, =0;f, yüzeylerinden çatlaklar doğrultusunda 
etkiyen düzgün yayılı statik dış basınç kuvveti etkisinde olduğu kabul edilmiştir. Ele alınan 
dikdörtgen plağa ait delaminasyon burkulma problemi için matematiksel model, Lineerize Edilmiş 
Üç Boyutlu Stabilite Teorisi ve parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde kurulmuştur.

Ele alınan plak geometrisi ve yükleme durumu Şekil 1'de verilmektedir. Plağa bağlı Oxlx2x3 
kartezyen koordinat takımı, plağın yüklemeden önceki durumunu belirten Lagrange koordinatları ile 
ilişkilendirilmektedir.

Tekin. Yahnioğlu

(a) (b)

Şekil 1. İç çatlaklar içeren sandviç plakta; a) yarım plak geometrisi b) tüm plak için yükleme
durumu

Ele alınan sınır değer probleminin çözüm bölgesi,
v = v - a , - n 2 (1)
olur. (1)’de,

Vw  = {0 < x, Z l x; 0 <x2 <hF; 0 < x, < ( ,} ,
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V(rı) = {O < jCj < hF <x2 <hF +hc; 0< jt3< ^3},

VM = {0<xl <eı; hF +hc <x2 <h\ O< jc3 < ^3} , (2)

^ = { ( A - A o ) /2 s x ,< ( ^ + ^ 0)/2; x2 = hF- (e3- e M)/2< x 3<{e1 + e3(>)/2}} 

n 2 = {{tl - e w)/2 < x i <{el +ew)/2 i x2 =hF + hc -, (e3-e ,0) /2 < x ,< ( ( 3+ ( M)/2} (3)

dir. Yukarıda verilen ifadelerde V(r,) (k=1,2,3) sandviç plağın tabakalarını, Qj (/= 1,2) sandviç 
plağın içerdiği iç çatlakların bulunduğu bölgeleri temsil etmektedir. Ayrıca, (3)’deki t30 iç 
çatlağın sırasıyla, Oxx, Ox3 doğrultularındaki uzunluklarını göstermektedir. Çatlak yüzeylerinin 
önceden çok küçük ön eğriliğe sahip olduğu ve bu eğriliklerin xx= l x!2  ve x3= t 3l 2 düzlemleri ile 
x2 = hF (alt çatlak için) ve x2 =hF +hc (üst çatlak için) düzlemlerine göre simetrik olduğu kabul 
edilmektedir. Bu duruma uygun olarak alt ve üst çatlak yüzeylerinin denklemi,
Xj = hF + £f i (xi,x3) , x2 =hF + hc + e/±(x „x3) ,
(tx- t xo)İ2< x x< (tx+t w)İ2, ( f3- f 30) /2 S ı3:S ( l l + l vt)/2 (4)
şeklinde verilmektedir. Burada e (e « 1 ), çatlak yüzeylerinin başlangıçta sahip olduğu kabul edilen 
eğriliğin derecesini gösteren boyutsuz küçük bir parametre, /(jc,,x3) çatlak yüzeylerindeki küçük 
eğriliğin formunu gösteren fonksiyondur. /  fonksiyonunun üst indisinde bulunan '+’ ('-’), göz 
önüne alınan çatlağın üst (alt) yüzeyini ifade etmektedir. f(x v x3) fonksiyonunun aşağıdaki 
eşitlikleri sağladığı kabul edilmiştir: 
f*(x\,x3) = - r ( x x,x3) ,

/ * ( ( * , -C ) /2 ,* , ) l  = / * ( « , +^,n)/2,x,)| =0,
V 1 10 ' 3'I( 'j-'id)A^îS('j+']»)/2 "  ‘ 10 '  3 ’ \ 'y -rM)/2Sx,s(<,+r„ ) / 2

8x,
a /±(( f,+ £ l0)/2,x3)

dx.
= 0,

( h - l  j,) /2 S x ,S (« s+<m)/2

3-<3.)/2)i(<ı̂ ^ ıı)/1= / ±( ^ . ( /3+/ 3.)/2)i(̂
l ( f , - ? ıD)/2 S x ,S ((1+( ,0) /2

= 0,

Sf±{xl,(e} + (m)/2)
=  0 . (5)

Ele alınan problemin matematiksel modeli, elastik cisim için üç boyutlu geometrik doğrusal 
olmayan yönetici denklemler yardımıyla verilebilir. Buna göre; 
denge denklemleri

S” + du]y 
8x_

_8_
dXj
geometrik ilişkiler 

1

=  0 ,

p('i). 8uy  8 u d u y  duy 1---+ --- i_  + ---»------2_
cfcc, 8x, Stic, Stic,

(6 )

(7)

bünye bağıntıları
+ 2pı<'l)e^>, 0<'‘ ) = ESî)+ E 'f+ £ ‘f  i;j;n;k = 1,2,3 (8)

olarak yazılabilir. Denklemlerde kullanılan rk üst indisi, sandviç plağın tabakalarına ait büyüklükleri 
(r, alt dış tabakaya, r2 çekirdek tabakasına, r3 üst dış tabakaya ait büyüklükleri) göstermektedir. 
Ele alınan sandviç plağa ait sınır koşulları

s:

= 0,

auy
8x„

=  0 ,

= P, = 0,
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= 0 ,

5" +

5" +

du]"
dxn

du)"''
dx_

8uW T)” + —i—
3x„ J

= 0 ,

«7=0,

«,. =  0 ,

o ö H '+ a*„ 

S x „  J

5" +
dxn

du]

= 0 , 

= 0, 

«;=o, 

«J = o,

(«)

(10)

s. -  {((^ ı A o )/2  - * 1  “  (^ı +  ^ıo)/^)>  *2 -  hF + e / (jC p^j); ( ( ^ 3 ^ 30) /2  < x 3 < (£ 3 +  ^30) /2 ) J , 

s? ={((*> '*>„)/2<xt<{el + el0)/2)- x*2 =hF + hc+Ef ±{xt,x,y,((e] - e 10)/2 < x ,< (e 3+eM)/2)} (11)

olarak verilebilir. (9)-(11) eşitlikleri, sırasıyla dikdörtgen plağın yanal kenarlarındaki mesnet 
koşullarını, alt ve üst serbest yüzeyi ile çatlak yüzeylerindeki sınır koşullarını göstermektedir. (11) 
ifadesinde bulunan n] , göz önüne alınan çatlak yüzeyine ait dış birim normal vektörün bileşenlerini
göstermektedir. Sandviç plağın tabakaları arasında ideal temas koşullarının sağlandığı kabul 
edilirse, ara yüzeylerdeki temas koşulları

1 =«(,i)l . II

■pT 'P\ \p2 ip

5" +

5" +

8u)r'
dx.

8u]r'
dx„

)” +—
8xn J

s-» e«r!)Y ■>" +  !—
ÖXn J Sx. J

dx„ J
5” + du]'1

8x„
•S’ 8" +

du]'1
dx.

| » î - ( * i 6 ( ( 0 , ( / I - / l a ) / 2 ) w ( ( / I + / „ ) / 2 , / l ) ) ;  x* = h F ± 0 ;  * 3 < = ( 0 , / 3) } ,  

p *  = { j c ,  e ( ( 0 >( ^ 1 - ^ , 0 ) / 2 ) u ( ( ^ , + ^ 10) / 2 ^ 1) ) ;  x $  = h F + h c ± 0', x 3 e ( 0 , ^ 3 ) } ,

P i,= {{{e l - e l0) /2 ^ x l <(el +ew) /2 ) ; x*2 =hF ± o; ^ ( ( o , ( / ; ^ / 30) / 2 )«j((<3+<30) / 2 ,/ , ) ) ) ,

P Î= {((A -A o )/2 < x ,< (A + A o )/2 ) ; ^2 = hF + /ıc ± 0; *Je((0 ,(/3- / J, ) /2 ) u ( ( /3+ /30)/2 >/,) ) }  (12)

olur. (6)-(12) ile verilen denklem ve bağıntılar geometrik doğrusal olmayan bir sınır değer 
problemini göstermektedir. Problemin çözümü, verilen matematiksel modelin doğrusallaştırılması 
ile elde edilen “Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Stabilite Teorisi” denklemleri kullanılarak yapılmıştır. 
Bu denklem takımının doğrusallaştırılması için boyutsuz küçük parametre olan e  ’dan 
yararlanılmıştır. Bu amaçla, öncelikle (4) ile verilen çatlak yüzeylerine ait denklemler kullanılarak, 
çatlak yüzeylerinin birim normal vektörünün bileşenleri için izleyen ifadeler elde edilir:

' g/*( JC„S3)
dx. + ± I

± E -

1 + E2f 8fi (xl,x,)
dx,

„2[ df±(x„x3) 
8x,

ı + e 2 ¥ i (xl,xj) ) +E2 ( a f * M
dx. dx.

±8 df±(xx,x3)
dXt (13)

1+82( df±(x„x3) 
dx.

2 [ ̂ (SpSj)
cbc.
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Burada, s2 d f ±(x„ x ,)
dx. 8x,

« 1  olduğu kabul edilerek, ( 1 3 )  ile verilen ifadeler e

cinsinden kuvvet serisi ile temsil edilirse,

n±2 = ± 1 + Î y ‘ «2±*('ri ’ *3). "3 = Z e2*+'"3*(^1>JC3)
A=0 A=1 k=0

yazılabilir. Diğer taraftan aranan büyüklükler boyutsuz küçük parametre olan e  ’na göre seri 
formunda aşağıdaki gibi yazılabilir:

« 1

( 1 4 )

( 1 5 )

(15) ifadesi, (6)-(12)’de yerine yazılır ve e ’nun kuvvetlerine göre düzenlenerek gruplaştırılırsa, bu 
parametrenin kuvvetlerine göre düzenlenmiş kapalı denklem sistemi, plak kenarlarında sınır 
koşulları, tabakalar arasında temas koşulları ve çatlak yüzeylerinde uygun sınır şartları elde edilir. 
e  'nun kuvvetlerine göre elde edilen (örneğin, sıfırıncı, birinci, vb. yaklaşım veya sınır değer 
problemi olarak adlandırılır) her bir sınır değer problemi, kendisinden önceki yaklaşımlara ait 
büyüklükleri içermektedir. (6)-(12) doğrusal olmayan sınır değer probleminin çözümü, bu seri-sınır 
değer problemlerinin çözülmesi ile elde edilir. Ancak belirtilen seri-sınır değer problemlerinde, ikinci 
ve sonraki yaklaşımlara ait denklem ve ifadelerin sol tarafları, birinci yaklaşımla üst üste düşmekte, 
sadece bu denklem ve bağıntıların sağ tarafları (homojen olmayan kısımları) birbirinden 
farklılaşmaktadır. Aranan kritik delaminasyon burkulma kuvveti, katsayılar matrisinin 
determinantının sıfıra eşitliğinden belirlendiği için 2. ve sonraki yaklaşımlar kritik parametrenin 
değerini değiştirmemektedir. İkinci ve sonraki yaklaşımların göz önüne alınması, gerilme 
yayılımının hassaslaştırılmasında etkindir. Bu çalışmada amacımız kritik delaminasyon burkulma 
kuvveti değerlerinin belirlenmesi olduğu için, hesaplamalar sıfırıncı ve birinci yaklaşım 
çerçevesinde sınırlandırılmıştır.

Sıfırıncı yaklaşım sonucunda elde edilen sınır değer problemi göz önüne alındığında, ele alınan 
sınır koşulları ve yükleme durumu ile bilinen mekanik görüşler çerçevesinde (5" + öwj0)/& „)  »5” 
kabulü yapılarak, sıfırıncı yaklaşımın çözümü
« r = p . 1 = 0  ( s ( * l l ) ( 1 6 )

olarak bulunur. Birinci yaklaşıma ait denklemler aşağıda verilmektedir: 
alan denklemleri

dx, öx.
plak kenarlarındaki sınır koşulları

= 0, = 0 ,

8x_
= 0, = 0, < • 1*3=0;#;

dx,

= 0,

cbc,

plağın alt ve üst serbest yüzeylerindeki sınır koşulları
(7 1 lx,=0

jl-iM = (j<1 M
22 u-o 1, =0 , 1*2=̂ = 0 ,

< 1  = 0 ,23 15f 21 k  "  dx, ’ 22 1 St =  a ('5)'1l Ur =  0 ,

° s u L = 0 ’,û2 21 W 11 dx,
CT(rî)>,| =  a ('ı )', | = 0 ,

( 1 7 )

( 1 8 )

( 1 9 )

çatlak yüzeylerindeki sınır koşulları

ogM| a ^ '\21 k  " dx, 22 I-

o‘î M| = - c t f )0^ ,  a lî1,11
21 k  11 cbc, 22 I

= {((^.-^10) / 2 ^ <(^1 + )/2), x* = hF ±o, ((e3- e M)/2 <x} < ( e , + e,0)/2)},

Si = {((#1 -  t ) /2  < X, < (t, + )/2), 4  = hF + hc ± 0, ( ( 13 -  ( )/2 < *3 s  (t ,  + / 30 )/2)}. (20)
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tabakalar arasındaki temas koşulları
#<■'«!

a / ' î )*1 1
a ( ' i ) . ı + C T ('-,).o 

21 ^ ° 1 1  a  
o x x

p\

a (r: )A ,r2 ) .0

21 ^ ° 1 1  a  
a t ,

a ( M . l  . r ; ,.0 OU,

d x l
V>2

r h / ri )A 1  
CT( r , M +  (^> .0  OUi 

21 ^ U l l  a
c x x

(T' l >'

«."H =«<'

duy-'
&, 

A.Cıw
■ 1.0

dx,

=w ” •

o' Î m + o<?m,2 L _

_0iM ,21 ^ ° l l

d t.

3x,

22 I -  22 ,

=a|r’’-U1!

(21 )

Birinci yaklaşım için verilen ifadelerde, a1̂ 1,0 sıfırıncı yaklaşıma ait gerilmeleri göstermektedir. 
Daha önce belirtildiği gibi, her bir yaklaşım, kendisinden önceki yaklaşımlara ait büyüklükleri 
içermektedir.

SONLU ELEMANLAR MODELİ
Birinci yaklaşıma ait (17)-(21) ile verilen sınır değer probleminin çözümü için kullanılan sonlu 
eleman formülasyonu, aşağıdaki fonksiyonel ve Ritz tekniği yardımıyla kurulmuştur.

2 
2-V:JfJ U , |  I U, dr.

I ö l/11''1 r)ı/rt)-'CT(-»W , CT(-i).o 0W2 I 2 ,_(-İ).i °M2
8 x ,

ö r .

a,/-*).' a,/-»).1
+ a(J ).l« (!_ + CTÎ) .> ^ !_  +

ö r ,  ö r ,  ö r ,

ox] dx2 dx3

+ 1.' + „(-.)•>
° 3 i  t " 0 ! !  -  I -  -t' 0 32 "I" ° 3 3  -r

O X . O X 1 O X %
dxxdx2dx3

(V 'joV2 ^ı+<«o)/2 o/*-J 1 °rfH’3̂o)/2 (#,-#,o)/2 
'so)/2 o)/2
I  |  « r s u »

(rj-'joVî «ı-r,.)A

«,-V-o ('j-<»>/* «ı-<»)/2
( ' , + Ç o ) /2 ( ']+ Ç o ) /2

dx,dx
.(hr *h c ) - o  ( r , - r M )/2  ( r , - r ,« ) / 2

'30f/* t'l+M0//z 5̂̂’ +
J f
•**»)/2 «|-«.o)/2 >

(̂3 + ̂3o)/2 (̂ |+̂ |o)/2 P/' +
I  J < • £ - <

.v2 =/i/.-+0

,0s).l ı (22)
2={At+Ar)+0

Sonlu eleman çözümünde, çözüm bölgesi ve yükleme durumu göz önüne alındığında, x, = /, / 2 , 
x2 = h /2  ve x ,= ( 3/2  düzlemlerine göre simetri özelliğinden yararlanılarak, plağın 1/8’lik parçası 
göz önüne alınmıştır. Buna göre, ele alınan plağın 1/8’lik parçası; Or, doğrultusunda 20, Ox2 
doğrultusunda 12 ve Ox3 doğrultusunda 20 adet olmak üzere sekiz düğüm noktalı, standart 
dikdörtgen prizmatik sonlu elemanlara {S2i t ) , k=1,2,...,4800) ayrıklaştırılmıştır [14]. Dolayısıyla,

r  = (23)
k=]

olur. [6] tarafından yapılan araştırmada, çatlak ucu civarında tekil sonlu eleman kullanılmasının, 
kritik değerleri değiştirmediği tespit edilmiştir. Bu tespit göz önüne alınarak, ele alınan çalışmada 
çatlak bölgesi civarında sadece standart tipte sonlu elemanlar kullanılmıştır. Bu çalışmada yer 
değiştirme esaslı sonlu elemanlar yöntemi kullanıldığından, her bir sonlu eleman için aranan yer 
değiştirme fonksiyonunun ifadesi polinom olarak seçilir. Bu fonksiyonun, şekil fonksiyonları ve 
düğüm noktalarında aranan yer değiştirmeler kullanılarak ifadesi
u(k) a Nlkla<k), k=1,2 M (24)
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olarak yazılabilir. (24) ifadesi, (22) fonksiyonelinde yerine yazılır ve bilinen işlemler yardımıyla 
Ka = r (25)
cebirsel denklem sistemi elde edilir [2,3]. Burada, K katsayılar (rijidlik) matrisini, a düğüm 
noktalarında bilinmeyen yer değiştirme bileşenlerini içeren vektörü ve r düğüm noktalarına etki 
eden kuvvetleri içeren vektörü göstermektedir. Seçilen dış kuvvet için (25) cebrik denklem 
sisteminin çözülmesiyle, düğüm noktalarında aranan yer değiştirmeler elde edilir. Ele alınan plağın 
delaminasyon burkulmasına sebep olan kritik dış kuvvetin değeri, ardaşık iterasyonlarla belirlenir. 
Buna göre (25) denklem sisteminin çözümünden elde edilen yer değiştirmelerin sonsuza gitmesine 
neden olan dış kuvvet değeri, kritik delaminasyon burkulma kuvveti olarak belirlenir.

SAYISAL SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Üç tabakadan oluşan sandviç plağın, çekirdek tabakasının elastisite modülü ve Poisson oranı 
sırasıyla E m ve v(l>, dış tabakaların elastisite modülü ve Poisson oranı sırasıyla E'1) ve v|2) ile 
gösterilmektedir. Çatlak yüzeylerine başlangıçta verilen ön eğriliğin sağlaması gereken koşullara 
uygun olarak, (5) ifadesinde verilen f(x,,x3) fonksiyonu

r ( , „ , 3) = ±Ç0sin2( ^ ( , , - ^ ) ] x s i n 2[ ^ [ , 3 - ^ ) ]  (26)

şeklinde seçilmiştir. (26) fonksiyonu, çatlağın alt ve üst yüzeylerinin birbirine göre simetrik ama zıt 
yönde eğriliğe sahip olmasına karşı gelmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Ele alınan plakta, çatlak yüzeylerine başlangıçta verilen ön eğriliğin geometrik formu

Sayısal sonuçların elde edilmesinde, h / e , = 0 A 5 ,  y3l= ( , / i l = l ,  v(1) = v121 =0.3 değerleri sabit 
kalmak üzere, diğer malzeme ve geometrik parametrelerin değişiminin, kritik parametreler 
üzerindeki etkisi incelenmiş ve elde edilen sayısal sonuçlar tablo ve grafikler halinde verilmiştir.

Çizelge 1. hF /e ,  ve E'1' / E (" değişiminin, p hJ E m değerlerine etkisi (^30 /7, =0.5, £,„/<, =0.5)

hF /e , E m / E m
1 2 5 10

0.01250 0.0111 0.0220 0.0535 0.1036

0.01875 0.0172 0.0338 0.0811 0.1554

0.02500 0.0251 0.0490 0.1167 0.2215

0.03125 0.0345 0.0671 0.1584 0.2986

0.03750 0.0451 0.0873 0.2051 0.3847

0.04375 0.0564 0.1091 0.2559 0.4790

0.05000 0.0684 0.1322 0.3103 0.5828

0.05625 0.0807 0.1563 0.3685 0.6956

Çizelge 1’de, Ox2 doğrultusundaki dış tabaka kalınlıkları ( hF/ ( 3) ile E m I E 0) elastisite modülü 
oranı değişimlerinin, pk / E (t) kritik burkulma kuvveti değerlerine etkisi, ^30/^,=0.5, ^lo/^,=0.5 
değerleri için verilmiştir. Sayısal sonuçlar incelendiğinde, dış tabakaların kalınlığı ve/veya dış 
tabakaların elastisite modülü arttıkça, kritik burkulma kuvveti değerlerinin arttığı görülmektedir.
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Şekil 3’te sandviç plağın iç çatlak içermesi durumunda, Ox3 doğrultusundaki çatlak uzunluğunun 
( ( } „ / ( , )  farklı değerlerinde hesaplanan kritik delaminasyon burkulma kuvveti değerleri verilmiştir. 
Ayrıca aynı şekil üzerinde, ele alınan sandviç plağın bant çatlak içermesi durumuna ait uygun kritik 
burkulma değerleri de gösterilmiştir [2].

Şekil 3’te verilen grafiklerden; yapı elemanının iç çatlak içermesi durumuna ait sayısal sonuçlar 
incelendiğinde, Ox3 doğrultusundaki çatlak uzunluğu azaldıkça ve/veya dış tabakaların elastisite 
modülü arttıkça, kritik burkulma kuvveti değerlerinin arttığı görülmektedir. Diğer taraftan iç çatlağın 
Ox3 doğrultusundaki uzunluğu arttıkça yani, (,„/(, değeri büyüdükçe, elde edilen kritik burkulma 
kuvveti değerlerinin küçülerek, tabakalar arasında bant çatlak olması halinde elde edilen ve [2]’de 
verilen uygun kritik burkulma kuvveti değerlerine yaklaştığı görülmektedir. Bu sonuç, ele alınan 
problemin sayısal çözümünde kullanılan ve tarafımızdan yapılan algoritma ve programlara güveni 
sağlamaktadır. Belirtelim ki, [2] çalışmasında hesaplanmış olan Skr ile bu çalışmada kullanılan pkr 
büyüklükleri arasında
Skr= Pkrh/(2E f2'hF + E ‘"hc) (27)
ilişkisi sağlanmaktadır.

Pk,

Şekil 3. Çeşitli , ve E m / £ " ’ değişiminin, pkrt E 0) değerlerine etkisi =0.5,
hF l =0.0375)

Pkr_

Şekil 4. Çeşitli f 10/ f ,  ve E{1) / £'<l) değişiminin, pkrl  E " 1 değerlerine etkisi
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Şekil 4’te, Ox, doğrultusundaki iç çatlak uzunluğunun ) değişiminin, ph I E w değerlerine
etkisi grafik olarak verilmiştir. Şekil 4’teki grafiklerden görüldüğü üzere, Oxt doğrultusundaki çatlak 
uzunluğu azaldıkça ve/veya dış tabakaların elastisite modülü arttıkça, kritik burkulma kuvveti 
değerleri artmaktadır.

Şekil 5’de x2 = h,/ deki çatlağın alt yüzeyine (x2 =hF - 0 ,  (}/2 < x ,< ( , ,  0< x, < t j 2  ) ait noktaların, 
düşey doğrultudaki yer değiştirmelerinin yüzey grafiği (burkulma modu), ^  =0.5, t m/ t l =0.5, 

=1-0, hF l (  ,=0.0375, E a)/ E 0> = 10 ve (ptr0 / E 0) -  p /E " )) < 10'4 parametre değerleri için 

verilmiştir. Şekilde eksenler x(= t,)  ve z ( = ( , -x 3) ile gösterilmiştir. Şekil 5’ten görüldüğü üzere, 
ele alınan sandviç dikdörtgen plağın burkulma modu, ön eğriliğin formuna uygun düşmektedir. 
Belirtelim ki bu çalışmada, plağın delaminasyon burkulma modunun çatlak yüzeylerinde var olduğu 
kabul edilen ön eğriliğin formundan farklı bir formda oluştuğu durumlar da tespit edilmiştir [1], 
Ancak bu durumlara burada yer verilmemiştir.

(a) (b)

Şekil 5. Ele alınan sandviç plakta, x2 =hF- 0 yüzeyinin burkulma modu a) x} = (3 düzleminden 
görünüm (ön yüz), b) x3 = H3/2  düzleminden görünüm (arka yüz)

Sonuç olarak, üç tabakadan oluşan ve tabakaları arasında paralel iki iç çatlak içeren sandviç 
dikdörtgen plağa ait delaminasyon burkulma probleminin çözülmesi ile aşağıdaki neticelere 
ulaşılmıştır;

1. Sandviç plağın dış tabakalarının çekirdek tabakasına göre elastisite modülü arttıkça veya 
dış tabaka kalınlıkları arttıkça, plağa ait kritik burkulma değerleri artmaktadır (Tablo 1).

2. Ele alınan sandviç plağın içerdiği iç çatlağın Ox, doğrultusundaki uzunluğunun ( f 30) 
arttırılmasıyla bulunan kritik burkulma kuvveti değerlerinin azalarak, yapı elemanının bant 
çatlak içermesi durumunda bulunan uygun kritik burkulma kuvveti değerlerine yaklaştığı 
tespit edilmiştir (Şekil 3).

3. Sandviç plağın içerdiği iç çatlakların Ox3 ( Ox,) doğrultularındaki çatlak uzunluğu (m (^ l0) 
arttıkça, plağa ait kritik burkulma değeri azalmakta ve belirli bir asimtoda yaklaşmaktadır. 
(Şekil 3 ve Şekil 4).

4. Çatlak kenar uzunluklarının oranının ((30/ ( l0) bazı değerleri için belirlenen plağın burkulma 
modu, başlangıç durumda çatlak yüzeylerinde olduğu kabul edilen eğriliğin formuyla uyum 
göstermektedir (Şekil 5). Bu duruma uymayan oranları da mevcuttur.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde bizden yardımlarını esirgemeyen hocamız Sayın Prof. Dr. 
Surkay D. AKBAROV’a teşekkür ederiz. Ayrıca, bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma 
Projesi kapsamında desteklenmiştir. Proje numarası; 2010-05-01-DOP01.
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ÖZET
Bu çalışmada ortotropik malzemeye sahip kalın plakların dinamik davranışı Laplace 

uzayında teorik olarak incelenmiştir. Sistemi idare eden hareket denklemine Laplace dönüşümü 
uygulanmakta ve böylece Laplace uzayında lineer cebrik denklem takımının çözümü 
yapılmaktadır. Zaman uzayındaki gerçek çözümlere geçmek için Durbin'in modifiye edilmiş ters 
Laplace dönüşüm yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, ortotropik kalın plakların dinamik analizleri için 
sonlu elemanlar metoduna dayalı Fortran programlama dilinde genel amaçlı bir bilgisayar programı 
hazırlanmıştır. Hazırlanan programın doğruluğu, literatürde analitik çözümü bulunan örneklerin 
sonuçları ile karşılaştırılarak gösterilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada bulunan sonuçlar Newmark -adım 
adım integrasyon yöntemi- ile elde edilen çözümler ile de karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada bulunan 
sonuçların kesin çözümlere oldukça yakın olduğu gösterilmiştir.

ABSTRACT
İn this study, the dynamic behavior of orthotropic thick plates is investigated theoretically in 

the Laplace domain. Laplace transform is applied to the governing equations of motion, and the 
system of linear algebraic eçuations are solved in the Laplace space. The Solutions obtained are 
transformed to the time domain using the Durbin’s inverse Laplace transform method. For this 
purpose, a general-purpose finite element analysis Computer program is coded in Fortran for 
dynamic analysis of orthotropic thick plates. İn order to validate the developed Computer program, 
the displacement and element forces are compared with the analytical results available in the 
literatüre. Moreover, present program results are compared with the results obtained by Newmark 
method in the time domain. The results obtained in this study are found to be in good agreement 
with those available in the literatüre.

Doç. Dr., İnşaat Mühendisliği Bölümü, E-posta: btemel@cu.edu.tr 
+ Öğretim Görevlisi, İnşaat Teknolojisi Programı, E-posta: mfsahan@cu.edu.tr
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1. GİRİŞ
Plak teorileri, ince ve kalın plaklar olmak üzere iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Kirchoff 

kabulleri olarak bilinen klasik plak teorisine (KPT) göre, yüklemeden önce başlangıçta orta 
düzleme dik olan kesitler eğilmeden sonra da orta düzleme dik kalmaktadır. Bu teoriye göre elde 
edilen matematiksel model yıllarca frekansların, mod şekillerinin ve etki eden yükler altındaki 
dinamik tepkinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Ancak, bu modelin geçerliliğinin ve 
sınırlamalarının araştırılması sırasında, bazı önemli eksiklikler bulunmuştur [12]. Mindlin [15] 
tarafından eğilme ve enine ataletlere ek olarak kayma şekil değiştirmeleri ve dönme atalet etkilerini 
içeren bir kalın plak teorisi elde edilmiştir. Klasik plak teorisine göre daha geliştirilmiş olan birinci 
mertebe kayma deformasyon teorisi (BKDT) hesaplamalar için daha gerçekçi bir matematiksel 
model oluşturur. Kalın plak teorisi, şekil değiştirmeden önce orta düzleme dik olan kesitlerin şekil 
değiştirmeden sonra orta düzleme dik kalmadığı kabulüne dayanmaktadır.

Plakların dinamik analizleri için kullanılan pek çok yaklaşık yöntem mevcut olup, bu 
yöntemlerin değişik geometri ve yüklemelere sahip problemlere uygulanması oldukça fazla zaman 
almaktadır. Bunun yerine problemi bilgisayar yardımıyla sayısal olarak çözen çok sayıda metot 
bulunmaktadır. Bunlardan Sonlu Farklar, Sınır Eleman ve Sonlu Elemanlar metotları en çok 
başvurulanlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada özellikle yapısal analizler için programlamaya 
elverişli olması nedeniyle Sonlu Elemanlar metodu kullanılmaktadır. Sonlu Elemanlar metodunu 
(SEM) çalışmalarında ilk olarak Hrenikoff [17] ve Courant [16] kullanmış olup, Argyris ve Kelsey
[13] ve Turner ve ark. [14] ise daha gelişmiş biçimde sunmuşlardır. Bu yöntemde sistem üzerinde 
sonlu eleman ağı ile düğümler oluşturulur. Bu düğümlerde süreklilik ve uygunluk şartları yardımıyla 
eleman rijitlik matrisleri, eleman kütle matrisleri, eleman yük vektörleri oluşturulur. Eleman rijitlik ve 
kütle matrislerinden sistem rijitlik ve kütle matrislerine geçilerek, sistemi davranışını idare eden 
zamana bağlı diferansiyel denklem takımı elde edilir. Sistemi idare eden diferansiyel denklem 
takımı çeşitli sayısal yöntemlerle çözülerek deplasmanlar elde edilmektedir. Zamana bağlı 
diferansiyel denklem takımının integrasyonu için kullanılan birçok metot bulunmaktadır. Wilson 9 
metodu, Houlbout metodu, Merkezi Sonlu Farklar metodu, Newmark metodu doğrudan 
integrasyona dayanan metotlardan birkaç tanesidir. Bathe [10], doğrudan integrasyon yöntemlerini 
test etmiş ve bunlar arasında Nevvmark metodunun en iyi kararlılık karakterine sahip olduğunu 
göstermiştir. Nevvmark metodunda analiz sonuçlarının doğruluğu, göz önüne alınan dt zaman 
artımlarına bağlıdır. Zaman artımları küçüldükçe hassasiyet de o oranda artacağından uygun 
zaman artım miktarının seçilmesi önem arz etmektedir, dt zaman artımının uygun seçilememesi 
durumlarında hassasiyetin azalması, buna benzer direk integrasyon yöntemlerinin dikkate alınması 
gereken çok önemli bir dezavantajı olarak karşımıza çıkar.

Sistemi davranışını idare eden zamana bağlı diferansiyel denklem takımını, zaman 
parametrelerini ortadan kaldırarak da çözmek mümkün olabilir. Temel [4], Temel ve ark. [2,3,5], 
yaptıkları çalışmalarında zorlanmış titreşim problemlerini Laplace uzayında ele almışlardır. Folch 
ve ark. [6], Prony serisi metodunu kullanarak ters Laplace dönüşümü yardımıyla viskoelastik 
malzemeye sahip problemleri çözmüşlerdir. Gaul ve ark. [7] viskoelastik cisimlerin dinamik 
davranışını ters Laplace dönüşüme dayalı sınır eleman yöntemi ile incelemişlerdir. Sistem 
davranışını idare eden zamana bağlı diferansiyel denklem takımını, zaman parametrelerini ortadan 
kaldırarak çözmek için diferansiyel denklem Laplace dönüşüşümüne tabi tutulur. Zaman 
parametresinden bağımsız hale getirilen denklemin daha etkin çözümleri elde edilebilmektedir. 
Ayrık Laplace dönüşümünün kullanılması halinde cismin veya yapının istenen bir noktasındaki 
dinamik davranışı diğer noktalardaki davranış bulunmadan belirlenebilir. Hâlbuki klasik integrasyon 
formüllerinin kullanılması halinde belli bir noktadaki dinamik davranışı bulmak için diğer 
noktalardaki davranışı bulmaya ihtiyaç vardır. Yani, cismin bütün noktalarındaki dinamik davranış 
aynı zamanda ve birlikte bulunur. Laplace dönüşümü ile fonksiyondaki bağımsız değişken sayısı 
bir derece azalır. Böylece, sayısal yöntemler kullanılarak elde edilen sistem davranışını idare eden 
hareket denklemi Laplace uzayında lineer cebrik denklem takımına dönüşmüş olacaktır. Laplace 
parametresine bağlı çözümlere ters Laplace dönüşümü uygulanarak zamana bağlı çözümler elde 
edilebilmektedir[4, 8,11],

Bu çalışmada ortotropik malzemeye sahip kalın plakların dinamik davranışı Laplace 
uzayında teorik olarak incelenmiştir. Bu amaçla, ortotropik kalın plakların dinamik analizleri için 
Fortran programlama dilinde sonlu elemanlar metoduna dayalı genel amaçlı bir bilgisayar programı
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hazırlanmıştır. Bu programda sistemi idare eden hareket denklemi, 8 düğümlü sonlu eleman 
modeli kullanılarak, eleman rijitlik ve kütle matrislerinden elde edilmiştir. Eleman matrislerinin 
hesabında sayısal integrasyonlar Gauss yöntemi ile yapılmıştır. Bu çalışmada, her iki doğrultuda 
eğilme terimleri için 3, kayma terimleri için 2 Gauss noktası kullanılmıştır. Sistemi idare eden 
denklem takımına Laplace dönüşümü uygulanmakta ve böylece Laplace parametresine bağlı lineer 
cebrik denklem takımının çözümü yapılmaktadır. Zaman uzayındaki gerçek çözümlere geçmek için 
Durbin'in modifiye edilmiş ters Laplace dönüşüm yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan programın 
doğruluğu, literatürde analitik çözümü bulunan örnekler üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca, zamana 
bağlı diferansiyel denklem takımının Laplace uzayındaki çözümlerinin diğer klasik adım adım 
integrasyon yöntemlerine göre gerçeğe daha yakın olduğu gösterilmiştir.

2. HAREKET DENKLEMİ
Şekil değiştirmeden önce orta düzleme dik olan kesitlerin şekil değiştirmeden sonra orta 

düzleme dik kalmadığı kabulüne dayanan birinci mertebe kayma deformasyon teorisinde (BKDT) 
kayma şekil değiştirmeleri ve dönme atalet etkileri de dikkate alınmaktadır. BKDT için 
yerdeğiştirme tarifi (1) denkleminde verilmiştir.

w(x,y,z,t)=w(x,y, t)
u(x,y,z, t)=u0(x,y, t) +z <pK(x,y,t) (1)
v(x,y,z, t)=v0(x,y, t) +z <p^x,y,t)

Burada u0 ve v0orta düzlemin x ve y yönlerindeki yer değiştirmeleri w ise, orta düzlemin plak 
düzlemine dik olan yer değiştirmesidir. <fix, 0y ise y ve x-eksenleri etrafındaki dönmeleridir.

Plak için birinci mertebe kayma deformasyon teorisine göre yapılan kabuller ve her noktada 
(w, 0X, 0y) serbestlikleri dikkate alınarak elde edilen birim deformasyonlar (2.a-b) denklemlerinde 
gösterilmektedir.

- / = Ŝx’Sy’̂ xŷ T ~ Z{Kx'Ky'Kxy}T' Ç-s= {yxz'Yyz)T

dx

dy 
d(px d<j>y
dy dx

dw , 

dw ,
8y

(2.a)

(2.b)

Birinci mertebe kayma deformasyon teorisine göre ortotropik malzemeye sahip plağın 
gerilme-birim deformasyon ilişkisi (3) denkleminde gösterilmektedir.

C 12 0 0 0 e x
Oy ^ 2 1 C 22 0 0 0 s y

x *y • = 0 0 C 6b 0 0 7 xy
?xz 0 0 0 C 44 0 Yxz

0 0 0 0 C 5 5 . Yyz

Burada Çıplak rijitlikleri olup, aşağıda açık olarak gösterilmiştir.

C j,= -
(i-V ı2V21)

C „=-
0-^12^21)

Cy.
O-V12V2,)

(3)

(4)

Burada E, malzemenin Elastisite modülü, vıj malzemenin poission oranı, Gy ise kayma modülleridir.
Birinci mertebe kayma deformasyon teorisine göre denge denklemi virtüel iş ilkesi ile elde 

edilebilir [9].

\'o[SK-(SU+SV)Y!t= 0 (5)

Burada 6U virtüel şekil değiştirme enerjisi, 8V dış yüklerin etkisi ile yapılan virtüel işi, 5K virtüel 
kinetik enerjidir. (5) denkleminde enerji terimleri yerlerine yazılırsa (6) denklemi elde edilir.
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J.' Q  (<7,** +(T/ fc> + T K<JrK +  T„^>>„ > /A f e - J qöw dA

+ Jo J ı ^p \ü S ü + vd v+ w d w \]A d z

dı
(6)

d ı=O

Burada h plak kalınlığını, p plak malzemesinin yoğunluğunu, q ise yüzeye etki eden yayılı yükü 
ifade eder. (1), (2.a), (2.b) denklemleri yukarıdaki denklemde yerlerine konur ve integraller alınırsa 
birinci mertebe kayma deformasyon teorisi için denge denklemleri aşağıdaki şekilde elde edilir.

dg> , d2w
 1-------- \-q=I n— r-
âc dy d,t

oM S U  d20x
 - + ----— Q, =/■> —?■

d x  d y  d t

d M »  , 8 M y n . d\

&  dy Qy 2 8t2 
Burada l0 ve l2 kütle atalet mometleri olup,

(7)

rh/2 e */2 , 1
pdz=ph, /, = l pz'dz=— phi-m  2 J -hu 1 2

(8)

şeklindedir. Mx, My, Mxy, ve Qx, Qy ise, moment ve kesme kuvvetlerini göstermektedir. Momentler 
ve kesme kuvvetleri (9) denkleminde verilmiştir.

( h / 2

r  f*/2
J-A/2(h/2

M,
M y
M...

’ rh/2
< jz  dz

J - h / 2  x  
r h l  2

a z  dz
i - h / 2  y

i
'-h/2 
•h / 2

t z dz
- h / 2  Xy

r r7 dz2 **
I Tl-A/2 ■>*

Mx
M,

a
a

D ,
(9)

Burada [Df] plak eğilme rijitliklerini, [Ds] ise kayma rijitliklerini temsil eder. Bu matrislerin elemanları 
açık olarak aşağıda verilmiştir.

0 
ö'

[Ö44 0 1
L o D 55J

( 10)

Burada Ds malzeme rijitlikleri olup, aşağıda açık olarak gösterilmiştir.

E y
12(1-v12v21) 12(1—V/12V21 )' 12(1-vi2v21)

( 11 )
A* -  G,- /L,.ı =/ıG,, =hG r

(10) denkleminde Ks kayma deformasyon düzeltme faktörü olup, 5/6 olarak dikkate alınacaktır.

3. SONLU ELEMANLAR FORMÜLASYONU

Birinci mertebe kayma deformasyon teorisine göre düğüm deplasmanları {u}={w,0x,0y}T 
şeklindedir, w, z doğrultusundaki deplasman olup <px, <pv, ise sırasıyla y-ekseni ve x-ekseni 
etrafındaki dönmeleri gösterir. Elemanın herhangi bir noktasındaki deplasmanlar şekil fonksiyonları 
yardımıyla aşağıdaki şekilde ifade edilir.

H’=ZJV(wl, ^  <Py = İ N J yl, (12)
/=! i=l i=l

Burada 8 her bir elemandaki düğüm sayısı olup, deplasmanlar ve birim şekil değiştirmeler matris 
formunda kısaca,
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M m  -  MM.(«)’

M
[s.

(13 a) 

(13.b)

ieklinde gösterilebilir. Burada {d}e her elemandaki düğüm deplasmanlarına ait parametreler olup, 
Bf ] ve[Bs] şekil değiştirme dönüşüm matrisleridir.

h f Y
o - N Lx o
0 0 - N ,
o - N iy -iv,.;

[f i. ]=
A',.* -ATı O 

0 ~ Nı (14)

(6) denkleminde gerekli işlemler yapılırsa,

[M ]{L İ}+ [X ]{t/}= {F } (15)
sistem hareket denklemi elde edilir. Burada [K] sistem rijitlik matrisi, [M] sistem kütle matrisi ve {F} 
yük vektörü olup, aşağıdaki integrallerden elde edilmektedir.

M = £ j ! « / F  [ O /K M * .  ]r [Ds I B , ]) iA  (16)

* Ae

{ F } = X J M ? K 4
e A '

Burada [m], [N] ve {N} aşağıdaki şekilde elde edilir.

Io 0 0 ■ fN i 0 0
0 h 0 . [n ]= 0 N i 0 ...

0 0 h . 0 0 N| .
{ N  } =  { N  „ N    N  8 } T

4. SİSTEM HAREKET DENKLEMİNİN LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ

Hareket denkleminin sağ tarafı çeşitli tiplerde zamanla değişen dinamik dış yüklerden 
oluşabilir. Zamana bağlı bir f(t) fonksiyonunun Laplace dönüşümü, F(s) ,

(1 7)

(18)

(19)

L [ f ( t ) ] = F ( s )  =  J f ( t ) e s,dt (20)

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada s, Laplace dönüşüm parametresini göstermektedir. Zamana 
göre birinci ve ikinci mertebeden türevlerin Laplace dönüşümleri kapalı olarak

L [ i ' ( t ) ] = s F ( s ) - f ( 0 )  (21 a)

L [ f ( t ) ] = s 2 F ( s ) - s f ( 0 ) - f ( 0 )  (21.b)

şeklinde tarif edilmektedir.
Zamanla keyfi olarak değişen dış yükler altındaki bir sistemin hareket denkleminin Laplace 

dönüşümü (20) ve (21.a-b) tarifleri yardımıyla,

s 2 [ M ] { Ü } - s [M ]{ U ( 0 ) } - [ M ] { Û ( 0 ) } + [ K ] { Ü } = { f } (22)

şeklinde yapılmaktadır. Burada, f / }  ve { f}  sırasıyla, sistem düğüm deplasman ve yük 
vektörlerinin Laplace dönüşümleridir. { [ / ( O ) }  ve { t / ( 0 ) }  ise başlangıç deplasman ve hız vektörlerini 
göstermektedir. (22) ifadesi yeniden düzenlenirse,
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[d ]{u }={f }+{Fo} (23)

şeklinde yazılabilir, [d ] dönüşmüş uzayda dinamik rijitlik matrisi ve {fo} başlangıç koşulları 
nedeniyle yük vektörüne gelen katkı olarak tanımlanır ve

[ d ] = s 2 [ M ] + [ K ] ,  { f „  } = s [ M ] { U ( 0 ) } + [ M ] { Û ( 0 ) }  ( 2 4 )

olarak tarif edilir. Bu çalışmada başlangıç deplasman ve hız vektörleri sıfır alınmıştır.

5. SAYISAL UYGULAMALAR

Bu çalışmada, zamanla keyfi olarak değişen yükler altında izotropik ve ortotropik 
malzemeye sahip plakların Laplace uzayında dinamik analizini yapan Fortran dilinde bir bilgisayar 
programı hazırlanmıştır. Ele alınan plakların zorlanmış titreşimini incelemek amacıyla plak çökme 
ve moment değerleri, sonlu eleman formülasyonu kullanılarak hem Laplace uzayında ve hem de 
zaman uzayında farklı zaman artımlarına göre hesaplanmıştır. Hazırlanan programın doğruluğu, 
literatürde analitik çözümü verilen örnekler üzerinde gösterilecektir.

5.1. Kısmi Yayılı Yük ile Yüklenmiş İzotropik Malzemeye Sahip Dikdörtgen Plak

Bu uygulamada [12] de verilen kısmi üniform yayılı yük ile yüklenmiş, izotropik malzemeye 
sahip dört tarafı basit mesnetlenmiş dikdörtgen plak ele alınmıştır. Ele alınan plak için boyutlar, 
a=1, b=V2, c=0.4 ve h=0.2; Poisson oranı, v=0.3 alınmış olup, plak geometrisi Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Plak üzerine etkiyen dinamik yük adım tipi bir fonksiyondur. Burada ele alınan 
örnekte simetri sınır şartlarından yararlanılarak plağın 1/4'ü için çözüm yapılmıştır.

Plağa ait sınır şartları:
x=0.5 ve x= - 0.5'de w=0y=O 
y=V2/2 ve y= -V2/2’de w=0x=O

Simetri sınır şartları:
x x=0’da Mxy=0,

y=O’da Mxv=0, 0V=O

Boyutsuzlaştırmalar:
w=w Ehb/(q0a3) 
M=12Ma/q0h2a 

t=t(E/a2p)1/2

Şekil 1: Kısmi yüke maruz dikdörtgen plak

Şekil 2’de farklı zaman artım miktarlarına göre Laplace uzayında elde edilen değerler ile 
analitik sonuçlar ilk iki periyodu kapsayacak şekilde gösterilmiştir. Şekil 2’nin incelenmesinden 
değişik zaman artımları ile Laplace uzayında elde edilen çökme değerlerinin analitik değerler ile 
çakıştığı görülmektedir. Aynı örnek Sonlu eleman formülasyonu ve Nevvmark yöntemi [1] ile zaman 
uzayında çözülmüş ve elde edilen çökme değerlerinin analitik sonuçlarla karşılaştırılması Şekil 
3’de verilmiştir. Grafikler incelendiğinde farklı zaman artım miktarları ile zaman uzayında yapılan 
çözümler arasında dikkate değer farklar görülmektedir.

Bu çalışmada Gauss noktasında (0.0211;0.0211) elde edilen momentlerin analitik çözümler 
ile çakıştığı görülmektedir (Şekil 4). Adım adım integrasyon yöntemi ile yapılan çözümde, zaman 
artım miktarları küçüldükçe hassasiyet de o oranda artmaktadır (Şekil 5). Laplace uzayında yapılan 
çözümler, dt zaman artımı ne seçilirse seçilsin, kesin çözümlerle hemen hemen çakışmaktadır.
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Boyutsuz Zaman (t)

Şekil 2: Orta noktadaki çökmenin zamanla değişimi

Boyutsuz Zaman (t)

Şekil 3: Orta noktadaki çökmenin zamanla değişimi

Boyutsuz Zaman (t)

Şekil 4: Orta noktadaki Mx momentinin zamanla değişimi

Boyutsuz Zaman (t)

Şekil 5: Orta noktadaki Mx momentinin zamanla değişimi

XVII. Ulusal Mekanik Kongresi
f> 7 s



TEMEL. SAHAN

5.2. Üniform Yayılı Yüklü Ortotropik Malzemeye Sahip Dikdörtgen Plak

Bu uygulamada üniform yayılı yüklü, ortotropik malzemeye sahip dört tarafı basit 
mesnetlenmiş dikdörtgen plak ele alınmıştır. Ele alınan plak boyutları a=1 m, b=1 m, h=0.2 m olup, 
malzeme özellikleri aşağıda verilmiştir.
E,=25x106N/m2; E2=E,/25; G12=Gi3=0.5E2; G23=0.2E2; v = 0 . 2 5 ;  p  =1.0 kg/m3

Plak üzerine etkiyen dinamik yayılı yükün genliği q=1.0 N olup, adım tipi bir fonksiyondur. 
Burada ele alınan örnekte, simetri sınır şartlarından yararlanılarak ve plağın çeyreği için toplam 4 
eleman alınarak çözüm yapılmıştır.

Farklı zaman artımlarına göre zaman uzayında Nevvmark yöntemi [1] ile plak ortasında elde 
edilen çökme değerleri ilk iki periyodu kapsayacak şekilde Şekil 6'da gösterilmiştir. Şekil 6 
incelendiğinde, farklı zaman artımları ile zaman uzayında elde edilen çökme değerleri arasında 
dikkate değer farklar görülmektedir. dt=0.04 s ve daha küçük zaman artımları için elde edilen 
çökme değerlerinde ancak istenilen hassasiyete ulaşılabildiği görülmektedir. Aynı örnek sonlu 
eleman modeli ile Laplace uzayında çözüldüğünde, dt zaman artımı ne seçilirse seçilsin 
çökmelerin neredeyse değişmediği görülmektedir (Şekil 7). Benzer şekilde plak orta noktasına en 
yakın Gauss noktasındaki (0.0528;0.0528) momentin zamanla değişimleri Şekil 8-9'da 
gösterilmiştir. Nevvmark yöntemi ile elde edilen momentlerin dt=0.04 s ve daha küçük zaman 
artımları için iyi sonuçlar verdiği görülmektedir (Şekil 8). Sonlu elemanlar yöntemi ile Laplace 
uzayında bulunan çözümlerde zaman artımı dt ne seçilirse seçilsin momentin değişmediği 
gözlenmiştir (Şekil 9).

Zaman (saniye x l0 3)

Şekil 6: Orta noktadaki çökmenin zamanla değişimi

Zaman (saniye x l0 3)

Şekil 7: Orta noktadaki çökmenin zamanla değişimi
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Zaman (saniye x 1 (T3)

Şekil 8: Orta noktadaki Mx momentinin zamanla değişimi

Zaman (saniye x lO 3)

Şekil 9: Orta noktadaki Mx momentinin zamanla değişimi

6. SONUÇLAR

Ortotropik kalın plakların zorlanmış titreşimi hem Laplace hem de zaman uzayında olmak 
üzere ayrı ayrı incelenmiş ve analitik sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sonlu elemanlar ve Nevvmark 
yöntemi kullanılarak elde edilen analiz sonuçlarının doğruluğu, göz önüne alınan dt zaman 
artımlarına bağlıdır. Buna benzer adım adım integrasyon yöntemlerinde zaman artımları 
küçüldükçe hassasiyet de o oranda artacağından, bu artım miktarlarının doğru seçilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi ile Laplace uzayında farklı zaman artım miktarları için 
elde edilen çökme ve moment değerleri analitik sonuçlarla neredeyse çakışmaktadır. Dolayısıyla, 
bu yöntemin diğer klasik adım adım integrasyon yöntemlerine göre çok daha üstün olduğu açıkça 
görülmektedir. Bu üstünlük, zamana bağlı diferansiyel denklemlerin Laplace uzayındaki çözüm 
yöntemini diğer sayısal yöntemlere göre oldukça avantajlı hale getirmektedir.
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L İ F  K A T K I L I  Ç İ M E N T O L U  K O M P O Z İ T L E R İ N  B İ R İ M  D E F O R M A S Y O N  -  
E L E K T R İ K S E L  D İ R E N Ç  İ L İ Ş K İ S İ N İ N  D E N E Y S E L  A N A L İ Z İ

Egemen Teomete'
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

ÖZET
Depremler, malzeme bozulmaları ve diğer çevresel etkiler yapıların performansını düşürmektedir. 
Yapıların performansının yapısal izleme ile takip edilmesi son derece önemlidir. Yapısal izlemede 
kullanılan klasik sensörler (metal birim deformasyon ölçer vb.) düşük dayanıklılığa, düşük 
duyarlılığa ve yüksek maliyete sahiptirler. Klasik sensörlerin düşük dayanıklılığı, uzun dönem 
ölçümler alınmasına engel olurken, yüksek maliyetleri sınırlı sayıda kullanılmalarını gerektirir, 
iletken lifin çimento esaslı malzemeye katılması, malzemenin elektriksel direncini düşürür. 
Malzemeye yük uygulanması halinde, elektriksel direnci değişir. Elektriksel direnç değişimi ile birim 
deformasyon arasındaki korelasyon bulunarak, çimento esaslı sensör (ÇES) üretilebilinir. Bu 
çalışmada değişik oranlarda çelik lif içeren çimentolu kompozitler, 5 cm ebatlı küp örnekler 
şeklinde hazırlanmıştır. Elektriksel direncin kür süresi ile değişimi incelenmiştir. Örneklere basınç 
yükü uygulanırken, eş zamanlı olarak elektriksel dirençleri ölçülmüştür. Basınç birim deformasyonu 
ile elektriksel direnç arasındaki korelasyonlar belirlenmiştir. Çimento esaslı birim deformasyon 
sensörleri, bir agrega gibi yapı elemanı içine yerleştirilip, yapı elemanının içinden veya yüzeyinden 
ölçüm alınmasını sağlayacaktır.

GİRİŞ

Reza ve arkadaşlarına göre, Amerika Birleşik Devletlerindeki köprülerin %30’u yapısal olarak 
güvenli değildir ve betondan yapılmış alt yapı tesisleri, tasarım ömürleri dolmadan malzeme 
bozulmalarına uğramıştır [8], Depremler, malzeme bozulmaları ve diğer çevresel etkiler, yapıların 
performansını olumsuz etkilemektedirler. Bu durumda, yapısal izleme, insanların hayatlarını 
korumak için önemlidir. Yapısal izleme, alt yapıların onarımı ve yönetimi için de çok önemli bir bilgi 
kaynağıdır. Yapısal izlemede kullanılan klasik algılayıcılar (metal birim deformasyon ölçerler, 
piezo-elektrik algılayıcılar vb.) düşük dayanıklılığa, düşük duyarlılığa ve yüksek maliyete sahiptirler. 
Klasik algılayıcıların düşük dayanıklılığı uzun dönem kullanılmalarına engel olurken, maliyetlerinin 
yüksek olması, kısıtlı sayıda kullanılmalarına neden olur [9]. Çimentolu malzemelere karbon lif 
eklenmesi, elektriksel direnci düşürür. Yük altında, malzemenin elektriksel direnci değişir [13-15].

' Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: egemen.teomete@deu.edu.tr
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iki ve dört elektrottu konfigürasyonlar malzemenin yük uygulanırken elektriksel direncini ölçmek için 
geliştirilmiştir [4,6]. Bunlar çevresel ve batırılmış elektrot olarak uygulanabilmektedir. Çevresel 
elektrot konfigürasyonunda, iletken bantlar, birbirine değmeyecek şekilde malzemeye sarılır. 
Çevresel dört elektrot konfigürasyonu değişik araştırmacılarca kullanılmıştır [2,7,8]. Batırılmış 
elektrot konfigürasyonunda iletken ağ veya plaka, malzemeye batırılır [1,3,5]. Birim deformasyon 
ve malzemede oluşan hasar elektriksel direnci değiştirir [10,11],

Bu çalışmada, değişik oranlarda çelik lif içeren çimentolu kompozitler 5cm ebatında küp numuneler 
şeklinde hazırlanmıştır. Elektriksel direncin kür süresi ile değişimi incelenmiştir. Basınç birim 
deformasyonu uygulanırken eş zamanlı olarak elektriksel dirençleri ölçülmüştür. Basınç birim 
deformasyonu ile elektriksel direnç arasındaki korelasyonlar belirlenmiştir.

MAZLEME VE METOT
Bu çalışmada, 6 farklı karışım deneysel olarak incelendi. Karışımların hepsinde, CEM I 42,5R 
Batıçim çimento [12] kullanıldı. Kütlece, kum/çimento oranı 1; silika dumanı /çimento oranı %10; 
su /çimento oranı 0,4; süper akışkanlaştırıcı Sika ViscoCrete HighTech 30 /çimento oranı %1 
olarak alındı. Boyu 6mm ve çapı 290 pm olan çelik lif (Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ürünü) 
kullanıldı. Çelik lifler pirinç kaplıdır. M1 karışımında çelik lif yoktur, karışımlar S1-S2-S3-S4-S5’de, 
çelik lifin toplam hacme oranları sırasıyla % 0,2 , %0,5, %0,8, %1 ve %1,5 dur.

Bu çalışma için özel olarak Çin Halk Cumhuriyetinde imal edilmiş, örgü açıklığı 5mm, çapı 0,6mm 
olan saf bakır telden yapılmış bakır ağ, elektrot olarak kullanıldı. Beş cm ebadında küp kalıplara 
elektrot geçirebilmek için özel imalat küp kalıplar yapıldı. Şekil 1’de görüldüğü gibi elektrotları, kalıp 
yan duvarlarında 2mm kalınlığında, 46mm yüksekliğinde kanallardan geçirip, kalıbın diğer 
tarafından ucu çıkacak şekilde yerleştirildi. Dörtlü batırma elektrot konfigürasyonu uygulandı. Bu 
konfigürasyonda 4 adet saf bakırdan yapılmış metal ağ, kalıp içinde özel olarak açılmış 
kanallardan geçirilip, kalıbın karşılıklı iki yanından çıkacak şekilde yerleştirildi (Şekil 1).

Şekil 1: Çalışmada kullanılan özel kalıplar ve saf bakır elektrotların kalıplara yerleştirilmesi. 
Kalıplara karışım döküldükten sonraki görünüm.

Çimento mikserinde standartlara uygun olarak karıştırılan karışım, kalıplara 2 kademede döküldü 
ve her kademede 15 er kere tokmaklandı (Şekil 1). Sarsma tablasında 15 saniye titreşime maruz 
bırakıldı. Örnekler kalıplara dökümden 24 saat sonra çıkartıldı ve su içinde 28 gün kür edildi. Kür 
süresinin örnek elektriksel direncine etkisini incelemek için, mekanik testin yapıldığı 36. güne kadar 
değişik günlerde örneklerin elektriksel dirençleri ölçüldü. Ölçümler 10 dakika süresince saniyede 5 
veri toplanarak yapıldı.

Basınç deneyinde Schimadzu AG I mekanik test cihazı kullanıldı. Basınç deneyinde yükleme hızı
0.5 mm/dak alındı. Yükleme başlıkları ile örnek arasında sürtünmeyi azaltmak için her deney 
öncesi yükleme başlıklarına makine yağı sürüldü. Basınç deneyine eş zamanlı olarak elektriksel 
direnç ölçümleri Şekil 2’deki gibi yapıldı. Doğru akım, dış iki elektrot ile (Ec) verildi, ve örneğin 
gerilimi (Vs), içteki iki elektrot (Ev) ile 10 Hz hız ile (100 ms zaman aralığıyla) deney süresince 
ölçüldü.
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Şekil 2: Basınç deneyi ile eş zamanlı yapılan elektriksel direnç ölçümü; a) deney şeması, b) deney
sırasında örneğin görünümü.

Devreden geçen akımı bulmak için (lc), devreye seri olarak büyüklüğü bilinen bir referans direnç 
(Rr) bağlandı. Deney süresince 100ms zaman aralığıyla (saniyede 10 defa veri kaydedecek 
şekilde), referans direnç gerilimi (Vr) , örnek gerilimi (Vs), uygulanan mekanik yük, başlık yer 
değiştirmesi ve birim deformasyon ölçer sinyali dijital dosyaya kaydedildi.

Ohm kanunu kullanarak devreden geçen akım (lc) Eşitlik 1’den hesaplandı. Devreden geçen akım 
(lc), örneğin gerilimi (Vs) kullanılarak örneğin direnci (Rs) Eşitlik 2 ‘den hesaplanır. Mekanik deney 
sırasında örneğin direncindeki % değişim, Eşitlik 3 ile bulunur.

I  = - (1)

L
(2)

% R  =
V * .o

X İ 0 0 (3 )

Rs0, örneğin yük uygulanmadan önceki direncidir. Mühendislik birim deformasyon (e) ve gerçek 
birim deformasyon (t) Eşitlikler 4-5'den hesaplanır. Bu çalışmada, mühendislik birim deformasyon 
ve gerçek birim deformasyonlar çok yakındır.

AL
(4 )

e  =  İn
v A> v

=  ln(l + e ) (5 )

L, deney süresince herhangi bir andaki örnek boyu, L0 ise, örneğin yükleme öncesi boyudur. Birim 
deformasyon ölçerin performansı genelde iki parametre ile ölçülür; duyarlılık (K) ve doğrusallık 
(LE). Duyarlılık (K), elektriksel direncin bir birim deformasyona karşılık değişimidir ve Eşitlik 6 ile 
hesaplanır. Duyarlılığın yüksek olması, algılayıcının duyarlı olduğunu gösterir. Metal birim 
deformasyon ölçerlerin duyarlılığı genelde 2 dir. Doğrusallık hatâsı, elektriksel direncin yüzde 
değişimi (%R) - birim deformasyon grafiği ile bu grafiğe en küçük kareler ile uydurulmuş doğru 
arasındaki maksimum sapmanın (Amax), elektriksel direncin toplam yüzde değişimine (%Rfs ) 
yüzdesi olarak, eşitlik 7’deki gibi hesaplanır. Doğrusallık azaldıkça, algılayıcı ile belirlenen birim 
deformasyon hatası azalır.
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X 100 (7)

%Rfs , %R en büyük değeridir. Algılayıcının, kabul edilebilinir bir hata ile ölçüm yapabileceği en 
büyük birim deformasyon değerine, limit değer (SL) denir. Tipik metal algılayıcıların limit değerleri 
%0.5-%3 arasındadır.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Örnek yaşının, elektriksel dirence etkisi Şekil 3'de sunulmuştur. Ölçümler 10 dakika süresince, 
saniyede 5 veri alınarak yapılmıştır. Grafikteki değerler, bu verilerin ortalamasıdır. Hata çizgisi, +-1 
standart sapma olarak grafikte verilmiştir. Standard sapmalar çok küçük olduğu için hata çizgileri 
görülmemektedir. Şekil 3’de görüldüğü gibi, örnek yaşı arttıkça elektriksel direnç artar. Aynı yaştaki 
örnekler için çok belirgin olmamak ile birlikte, lif oranı arttıkça elektriksel direnç artar. Bunun 
nedeni, her lif-matris ara yüzü, kompozitin boşluk barındırma olasılığını arttırır. Boşluğun artması, 
elektriksel direnci arttırır. Dolayısıyla, 6mm uzunluğundaki lif oranının artması, elektriksel direnci 
arttırır.

500

-4 0 0

300

200

m too<D 
CC

0 -Jo*.

- 4 -

10 20  30  40

Örnek yaşı (gün)
♦  M1-2: 0% Hac. CS1-2:0.2% Hac. A S2-2: 0.5% Hac. 

S3-2 0.8%Hac +S4-2:1%Hac. CS5-2: 1.5 Kaç

Şekil 3: Örnek yaşının elektriksel dirence etkisi.

Lifsiz karışımın duyarlılığı K=30 dur ve metal birim deformasyon ölçerlere göre 15 kat daha 
duyarlıdır (Şekil 4a). Doğrusallık hatası %10’dur. Limit değeri (SL) %0,9’dur ve metal algılayıcıların 
limit değerleri aralığındadır. En uygun doğrunun korelasyon katsayısı 0,98 olmaktadır.

Lif oranı %0,2 olan karışımın % R  -  birim deformasyon grafiği Şekil 4b de verilmiştir. Karışımın 
duyarlılığı K=90 dır ve metal birim deformasyon ölçerlere göre 45 kat daha duyarlıdır. Doğrusallık 
hatası %15 dir, limit değeri SL=%0,47 dir. Veriye en uygun doğrunun korelasyon katsayısı 0,94 
dür.

S2 karışımında lif oranı hacimsel %0,5 dir (Şekil 5a). Duyarlılığı K=27 dir ve metal birim 
deformasyon ölçerlere göre 13 kat daha duyarlıdır. Doğrusallık hatası LR= %10 dur; limit değeri
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SL=%2,3 dür ve metal birim deformasyon ölçerlerin limit değerinin üst limitine (%3) yakındır. Eğriye 
en uygun doğrunun korelasyon katsayısı 0,92 dir.

Lif oranı %0,8 olan S3 karışımının, duyarlılığı K=32, doğrusallık hatası LE=%34, limit değeri 
SL=%1,89 dur (Şekil 5b). Duyarlılığı, metal birim deformasyon ölçerlerin 16 katı, limit değeri de 
ortalama limit değerindedir. En uygun doğrunun korelasyon katsayısı 0,95 dir.

Karışım S4, %1 hacimsel lif oranıyla hazırlanmıştır (Şekil 6a). Duyarlılığı K=39, metal birim 
deformasyon ölçerlerin duyarlılığının 19 katıdır. Doğrusallık hatası LE=%10 dur, limit değeri %1,66, 
metal birim deformasyon limitleri arasındadır. Veriye en uygun doğrunun korelasyon katsayısı 0,97 
dir.

S5 karışımının lif oranı hacimsel %1,5, duyarlılığı K=304, doğrusallık hatası %20; limit değeri 
%0,15 dir (Şekil 6b). Duyarlılığı, metal birim deformasyon ölçerlerin 152 katıdır. Grafiğe en uygun 
doğrunun korelasyon katsayısı 0,94 dür.

Şekil 4: Elektriksel direncin % değişimi - birim deformasyon grafiği a) M1 lifsiz karışım için (K=30; 
LE=%10; SL=%0,9. b) S1, lif uzunluğu 6mm, hacimsel %0,2 lif içeriği (K=90; LE=%15; SL=%0,47).

Şekil 5: Elektriksel direncin % değişimi - birim deformasyon grafiği a) S2, lif uzunluğu 6mm, 
hacimsel %0,5 lif içeriği (K=27; LE=%10; SL=%2,3). b) S3, lif uzunluğu 6mm, hacimsel %0,8 lif 

içeriği (K=32; LE=%34; SL=%1,89).
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Şekil 6: Elektriksel direncin % değişimi - birim deformasyon grafiği a) S4, lif uzunluğu 6mm, 
hacimsel %1 lif içeriği (K=39; LE=%10; SL=%1,66). b) S5, lif uzunluğu 6mm, hacimsel %1,5 lif 

içeriği (K=304; LE=%20; SL=%0,15).

Basınç birim deformasyon altında elektriksel direnç düşmektedir (Şekiller 4-5-6). Bunun nedeni, 
liflerin boyunun kısalması; mikro çatlakların kapanıp, matris-matris; lif-matris ve lif-lif etkileşiminin 
artmasıdır.

SONUÇLAR
Basınç birim deformasyonunun çelik lifli çimento matris kompozitlerin elektriksel direncine etkisini 
incelemek için 6 adet karışım tasarımlanıp, her karışımdan 3 adet 5cm boyutlu küp örnek 
hazırlandı. Örneklerin kür süresince elektriksel direnci ölçüldü ve aşağıdaki sonuçlara varıldı:

1. Örnek yaşı arttıkça elektriksel direnç artar.

2. Genel olarak, 6mm uzunluğunda lifler için lif oranı arttıkça elektriksel direnç artar. Her bir 
lif-matris ara yüzü boşluk barındırma olasılığını arttırır. Elektriksel direnç, boşluk ile artar. 
Bu nedenle, 6mm uzunluğundaki lif oranın artması, elektriksel direnci arttırır.

Basınç birim deformasyonu ile eş zamanlı yapılan elektriksel direnç ölçümleri gösterdi ki:

1. Basınç yükü altında, elektriksel direncin düşmesinin nedenleri; liflerin boyunun kısalması, 
mikro çatlakların kapanıp, matris-matris, lif-matris ve lif-lif etkileşiminin artmasıdır.

2. Çelik lifli çimentolu kompozitlerin duyarlılığı K=304 elde edilebilmişken, metal birim 
deformasyon ölçerlerin duyarlılığı K=2 dir. Çelik lifli çimentolu kompozitler birim 
deformasyona çok daha fazla duyarlıdır.

3. Klasik metal birim deformasyon ölçerlerin limit değerleri %0.5-%3 dür. Lifli çimentolu 
kompozitler aynı limit değerlere sahipler.

4. Lifli çimentolu kompozitlerin doğrusallık hataları %R - e ilişkisinde düşüktür.

5. Duyarlılık ve doğrusallık hatası, kompozitin mikro yapısı ile ilişkilidir. Mikro yapının kontrolü 
ve iyileştirilmesi, duyarlılığı arttırır.

Klasik metal birim deformasyon ölçerler, sadece elemanın yüzeyinden ölçüm alınmasını sağlar. 
Lifli çimentolu kompozitlerin Çimento Esaslı Sensör (ÇES) olarak geliştirilmesi, kütle betonu 
uygulamalarında yüzey ve elemanın içinden birim deformasyonun ölçülmesini sağlar. ÇES’ler bir 
agrega gibi ölçüm alınacak noktaya yerleştirilip, beton dökülür. ÇES’in boyutlarının küçültülmesi, 
her yapı elemanında kullanılmasına olanak verir.
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TRABZON TRABZON

ÖZET

Bu çalışmada; homojen, izotrop ve simetrik iki elastik çeyrek düzleme oturan elastik özellikleri ve 
yükseklikleri farklı iki elastik tabakanın sürtünmesiz değme problemi elastisite teorisine göre 
incelenmiştir. 1 notu tabaka üst yüzeyinden sınırlı bölgede simetrik yayılı yük etkisinde bırakılmıştır. 
Problemde sürtünmenin bulunmadığı kabul edilmiştir. Problem; integral dönüşüm tekniği ve sınır 
şartlarının kullanılmasıyla, değme uzunluklarının ve değme gerilmelerinin bilimeyen olduğu iki tekil 
integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemine inidirgenmiştir. Tabakalar için Fourier 
dönüşümleri, çeyrek düzlem için Metlin dönüşümleri uygulanmıştır. Tekil integral denklem sistemini 
sayısal çözümü, denge şartları dikkate alınarak, Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonuyla 
gerçekleştirilmiş, değme uzunlukları ve değme gerilmeleri bulunmuştur.

GİRİŞ

Birçok yapının ve mekanik sistemin elemanları birbirleri ile temas halinde olduğundan değme 
problemleri mühendislik uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Değmenin karakteri, cisimlerin 
gerilmeleri birbirlerine iletiş şekilleri, değme halindeki cisimlerde meydana gelen şekil değiştirmeler, 
değme uzunlukları ve değme bölgesindeki değme gerilmesi dağılımı yapının davranışında önemli 
rol oynamaktadır. Temeller, karayolları, demiryolları, havaalanı pistleri, tahıl siloları, akaryakıt 
tankları, silindirik miller, küresel veya silindirik bilyeler temas konusunun uygulama alanlarından 
bazılarını oluşturmaktadır. Taşıt çarpışmalarının simülasyonu, insan eklemlerinin davranışı gibi 
konular da değme probleminin uygulama sahasına girmektedir. Temas halindeki elemanlarda 
meydana gelen deformasyonlar, değme uzunlukları, değme gerilmesi dağılımı yapının 
davranışında önemli rol oynamaktadır.

Elastik yarım düzleme, çeyrek düzleme, rijit düzleme veya başka bir tabakaya oturan tabakanın 
sürtünmesiz değme problemi günümüze kadar birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Temas 
problemleri ile ilgili ilk çalışma Hertz tarafından yapılmıştır ve bu nedenle temas problemleri 
literatürde "Hertz Değme Problemi” adı ile bilinmektedir [1], Değme problemlerinin, elastisite ile 
çözüm yöntemleri Galin [2] ve çözümlerde integral dönüşümlerinin uygulama metodları ise Ufliand
[3] tarafından verilmektedir. [4-9]’da elastik yarım düzleme oturan tabakanın sürtünmesiz değme 
problemi integral dönüşüm tekniği ile çözülmüştür. [4] ve [5]’de tabaka rijit veya elastik bir panç ile 
yüklenmiş ve yarım düzleme oturmuştur. Tabaka ile yarım düzlemin anizotrop olması halindeki

1 Arş. Gör., Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. Böl., E-posta: muratyaylaci@ktu.edu.tr
2 Prof. Dr., İnşaat Müh. Böl., E-posta: birinci@ktu.edu.tr
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değme problemi [6]’da ele alınmıştır. [7]’de elastik tabaka yayılı yükle yüklenirken, aynı problem 
tabakanın fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden olması halinde [8]'da incelenmiştir. Alttan tam 
bağlı bir elastik tabakaya oturan eğrisel bir pançla bastırılan tabakanın değme problemi [9]’da 
incelenmiştir. Çeyrek düzlemle ilgili temas problemi ve bu problemle ilgili sayısal yöntemlerin 
geliştirilmesi [10]’da ele alınmıştır. Çeyrek düzlem ve kama tipi problemlerin çözüm yöntemi ve 
temas mesafelerinde oluşan gerilmeler [11,12]’de verilmektedir. Tekil ve yayılı yüklü çeyrek 
düzlemlere oturan tabakanın temas problemleri ele alınarak, değişik yükleme ve malzeme 
durumlarında oluşan gerilme ve yer değiştirmeler [13-16]’da incelenmiştir. Sınır değer 
problemlerinin çeyrek düzlemlerde incelenmesi [17]’de ele alınmıştır.

Bu çalışmada, düzgün yayılı yük etkisi altında homojen, izotrop ve simetrik iki elastik çeyrek 
düzleme oturan elastik özellikleri ve yükseklikleri farklı iki elastik tabakanın sürtünmesiz değme 
problemi elastisite teorisine göre çözülmüştür. 1 nolu tabaka üst yüzeyinden sınırlı bölgede simetrik 
yayılı basınç yükünün etkisinde bırakılmıştır. Problemde sürtünmenin bulunmadığı kabul edilmiştir. 
Problem; integral dönüşüm tekniği ve sınır şartlarının kullanılmasıyla, değme uzunluklarının ve 
değme gerilmelerinin bilinmeyen olduğu iki tekil integral denklemden oluşan bir integral denklem 
takımına indirgenmiştir, integral denklem takımının sayısal çözümü, denge şartlarıda dikkate 
alınarak, Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonuyla gerçekleştirilmiş; değme uzunlukları ve 
değme gerilmeleri çeşitli boyutsuz büyüklükler için elde edilmiştir. Çalışmada kütle kuvvetleri ihmal 
edilmiştir.

PROBLEMİN FORMÜLASYONU

Problemde 1 nolu tabaka ile 2 nolu tabaka {-b,b) aralığında ve 2 nolu tabaka ile çeyrek düzlemler 
(c, d) aralığında temas halindedir. Problemde ^  ve h2 tabaka yüksekliklerini, (i = 1,2,3) 
tabakalara ve çeyrek düzlemlere ait elastik sabitleri göstermektedir. Çeyrek düzlemler ve tabakalar 
( - « ,+  “ ) aralığında olup y eksenine göre simetrik olduğundan, hesaplar 0 < x <  °° aralığında 
yapılmıştır. İki boyutlu problemde z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim olarak alınmıştır (Bkz. 
Şekil 1).

Şekil 1: İki elastik çeyrek düzleme oturan elastik iki tabakanın temas problemi
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T r a b z o n

vüksekîikiaC-a’ homoJen- izotrop ve simetrik iki elastik çeyrek düzleme oturan elastik özellikleri ve 
incetenm^r farkİ1 lkl elast'k tabakanın sürtünmesiz değme problemi elastisite teorisine göre 
Problemli 7 nolu taljaka üst yüzeyinden sınırlı bölgede simetrik yayılı yük etkisinde bırakılmıştır, 
şartların 6 .^^ünmenin bulunmadığı kabul edilmiştir. Problem; integral dönüşüm tekniği ve sınır 
intearal 'd anılmasıyla- değme uzunluklarının ve değme gerilmelerinin bilimeyen olduğu iki tekil 
dönüsüm?n^İBmc*en olu?an b'r integral denklem sistemine inidirgenmiştir. Tabakalar için Fourier 
savı sal ^P’S eyrek düzlem için Mellin dönüşümleri uygulanmıştır. Tekil integral denklem sistemini 
aercekle^<t ZÜrtlü’ den9e Şartları dikkate alınarak, Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonuyla 

Ş ırılrrıiş, değme uzunlukları ve değme gerilmeleri bulunmuştur.

GİRİŞ

îırçok yapının ve mekanik sistemin elemanlar, birbirleri ite cisimlerin
ıroblemleri mühendislik uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. D e g m e n ı n  karakten c 
irilmeleri birbir,erine iletiş şekilleri, değme halindeki cisimlerde meydana, gelen şle al değiştirrneler, 
leğme uzunlukları ve değme bölgesindeki değme gerilmesi dağılımı ^P 'n  n davramş n 
•ol oynamaktadır Temeller, karayolları, demiryolları, havaalanı pistleri, tahı J ^ a r ı ,  a J Y  
ankları, silindirik miller, küresel veya silindirik bilyeler temas k o n u ş u n u m "İn rd a ira m ş  g^i 
oazılarını oluşturmaktadır Taşıt çarpışmalarının simülasyonu, insan eklemlerinin davran ş g 
<onular da d?S  S e r n i S  uygulama sahasına girmektedir. Temas h a l i n d e k i  elemanlarda 
meydana g ^  deformasyonlap değme uzunlukları, değme gerilmesi dağılım, yapının 
davranışında önemli rol oynamaktadır.

Llastik yarım düzleme çeyrek düzleme, rijit düzleme veya başka bir tabakaya oturan tabakanın 
ürtünmesiz değme problemi günümüze kadar birçok araştırmacı tarafın.dan incelenmıış 
ıroblemleri i|6 u-j.: jik ra |,sma Hertz tarafından yapılmıştır ve bu nedenle temas proo 
teratürde "Hertz Değme Problemi” ad, ile bilinmektedir [1] Değme ® y f l l İ d
özüm yöntemleri Galin 121 ve çözümlerde integral dönüşümlerinin uygulama metodları ise 
3] tarafından S ı S e M İ T ^ a  Sasük yanm düzleme oturan tabakanın sürtünmesiz değme 
ıroblemi integra| dönüşüm tekniği ile çözülmüştür. [4] ve [5]’de tabaka r̂  veya e|ashk b p ç 
öklenmış ve yanm düzleme oturmuştur. Tabaka ile yarım düzlemin anızotrop olması ha

Arş. Gör., Gemi t„ş ve Gemi Mak. Müh. Böl., E-posta: muratyaylaci@ktu.edu.tr 
Prof. Dr., İnşaat ty[üh Bö| E-posta: birinci@ktu.edu.tr
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değme problemi [6]’da ele alınmıştır. [7]’de elastik tabaka yayılı yükle yüklenirken, aynı problem 
tabakanın fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden olması halinde [8]’da incelenmiştir. Alttan tam 
bağlı bir elastik tabakaya oturan eğrisel bir pançla bastırılan tabakanın değme problemi [9]’da 
incelenmiştir. Çeyrek düzlemle ilgili temas problemi ve bu problemle ilgili sayısal yöntemlerin 
geliştirilmesi [10]’da ele alınmıştır. Çeyrek düzlem ve kama tipi problemlerin çözüm yöntemi ve 
temas mesafelerinde oluşan gerilmeler [11,12]’de verilmektedir. Tekil ve yayılı yüklü çeyrek 
düzlemlere oturan tabakanın temas problemleri ele alınarak, değişik yükleme ve malzeme 
durumlarında oluşan gerilme ve yer değiştirmeler [13-16]’da incelenmiştir. Sınır değer 
problemlerinin çeyrek düzlemlerde incelenmesi [17]’de ele alınmıştır.

Bu çalışmada, düzgün yayılı yük etkisi altında homojen, izotrop ve simetrik iki elastik çeyrek 
düzleme oturan elastik özellikleri ve yükseklikleri farklı iki elastik tabakanın sürtünmesiz değme 
problemi elastisite teorisine göre çözülmüştür. 1 nolu tabaka üst yüzeyinden sınırlı bölgede simetrik 
yayılı basınç yükünün etkisinde bırakılmıştır. Problemde sürtünmenin bulunmadığı kabul edilmiştir. 
Problem; integral dönüşüm tekniği ve sınır şartlarının kullanılmasıyla, değme uzunluklarının ve 
değme gerilmelerinin bilinmeyen olduğu iki tekil integral denklemden oluşan bir integral denklem 
takımına indirgenmiştir, integral denklem takımının sayısal çözümü, denge şartlarıda dikkate 
alınarak, Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonuyla gerçekleştirilmiş; değme uzunlukları ve 
değme gerilmeleri çeşitli boyutsuz büyüklükler için elde edilmiştir. Çalışmada kütle kuvvetleri ihmal 
edilmiştir.

PROBLEMİN FORMÜLASYONU

Problemde 1 nolu tabaka ile 2 nolu tabaka {-b,b~) aralığında ve 2 nolu tabaka ile çeyrek düzlemler 
(c, d) aralığında temas halindedir. Problemde ve h2 tabaka yüksekliklerini, Hi,vt (i = 1,2,3) 
tabakalara ve çeyrek düzlemlere ait elastik sabitleri göstermektedir. Çeyrek düzlemler ve tabakalar 
(_«>_+«>) aralığında olup y eksenine göre simetrik olduğundan, hesaplar 0 < x < °° aralığında 
yapılmıştır. İki boyutlu problemde z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim olarak alınmıştır (Bkz. 
Şekil 1).
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Problemin çözümünde tabakalar için kullanılacak olan u(x,y), v(x,y~) yerdeğiştirme ve 
<7x(x'y)‘<ry(x,y),Txy(x,y) gerilme bileşenleri elastisitenin temel denklemleri ve Fourier dönüşüm 
teknikleri kullanılarak aşağıdaki gibi elde edilir.

ut (x>y) =—J{[4  + B,y\e ay +[C: + D:y\eay} sin(ax)da
71 o

v, (x>y) = — j { [ 4  + Bi ( f + y ) ’]e~a> +[-C , + D, (% -y ) \e ay}ca s (ax )da
71 o

2/4 

1

2/4

1
2 / 4  T xy‘

M = - J  
77 i

M=|f

a(Cf + z ^ ) + [ ^ | z >

£ +

(1)

(2 )

eaı’jcos(a;c)r/a (3)

e"'jcos(ax)r/a (4) 

e"’ }sın(ax)da (5)

Problemin çözümünde çeyrek düzlemler için kullanılacak olan ue yerdeğiştirme, 
ar(.r’S),ag(r,e),Trg(r,d) gerilme bileşenleri ve (j>M Airy gerilme fonksiyonu Mellin dönüşüm 
teknikleri kullanılarak aşağıdaki gibi elde edilir.

2/( l >  r2]  = s(s+ > ) ' - F2e_irf]+ [(s + 1X^+2)+(1 - vX-4s-4 ) ][ ( j1el<'+2)#- G2e“'<,+2)9]  (6)

(7)im
( r ^ f = s(s+l ) [ ^ ]

( r \ , ) U =(s + D - ^ [ r ]
f  (i, O )  = + p e - M  + Q +  G e - I

(8)

(9)

(10)

Yukarıdaki ifadelerde geçen t (i = 1,2) alt indisi tabaka numaralarını göstermektedir. Tabaklara ait 
gerilme ve yer değiştirme ifadelerinde geçen Ai.Bi.Ci.Di (i = 1,2) bilinmeyen katsayılar olup 
problemin sınır şartlarından elde edilecektir, k; (i = 1,2) bir malzeme sabiti olup düzlem şekil 
değiştirme halinde /Cj = (3 -4 v ;)  ve düzlem gerilme halinde ise Kt = (3 -  vf) / ( l  + vf) olarak 
verilmektedir. vf tabakalara ait Poisson oranını ifade etmektedir.

SINIR ŞARTLARI VE İNTEGRAL DENKLEM SİTEMİNİN ELDE EDİLMESİ

ıij(x,y), ui (x,y) tabakalara ait yerdeğiştirme ve ax. (x, y), ay. (x, y), zxy. (x, y) ‘de gerilme bileşenlerini 
göstermek üzere tabakaya ait sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir.

^ \x ,h )  =  0 

< ( * , * )  = ~Po

T,y,(x,h2) = Q

(0 < x < oo) 

(0 < x < a) 
(a < x < °o) 

(0 < x < oo)

(11)

(12)

(13)
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C ( * A )  = °

-A  W  
O

\x ,h 2) = a f\x ,h 2) 

^ 0 ) - r P ‘ M

!■“ <*, 0 )-0  
av2(x,0) _ dug 

dx dr

-^ {v l(x,h2) -v 2(x,h1 )\--

(O < X < oo)

(0<x<b)
(b<x<  oo)

(0 < x < oo)

(c< x < d )
(0 < x < c , d < x < oo) 

(0 < at < oo)

(c < x < d )

(0<x<6)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Elastik çeyrek düzlem için sınır şartları ise,

a e ( , r ,0 )  =  - p 2( r )

T,e(r,0) = 0
CTs ( r , 0 )  =  O 

r „ ( r ,ö )  = 0

( c < r < d )  

( d  <  r  <  oo) 

(0  <  r  < oo) 

(0<r<oo)

(0 = 0) 

(0 = 0) 

(0  =  5 0  

(*  = 5Ö

(21 )

(22)
(23)
(24)

şeklinde yazılabilir. Probleme ait denge şartları,

o
j  P , ( x l )d x i = 2 a p <s (25)

J p 2 ( x 2 ) < * 2 = a/»o (26)

şeklinde ifade edilebilir. Yukarıdaki ifadelerde geçen p0; yayılı yükün şiddetini göstermektedir. 
P!(x); 1 nolu tabaka ile 2 nolu tabaka arasında ve p2(x) ise 2 nolu tabaka ile çeyrek düzlemler 
arasında oluşan bilinmeyen değme gerilmesi fonksiyonlarıdır, a; yayılı yük ile 1 nolu tabaka, b\ 1 
nolu tabaka ile 2 nolu tabaka, (c -  d); ise 2 nolu tabaka ile çeyrek düzlemler arasındaki yarı 
değme uzunluklarıdır. (11-18) nolu denklemleriyle verilen sınır şartlarında, gerilme ve yer 
değiştirme ifadelerinin yerine konulup Fourier integral dönüşümü kullanılarak sekiz bilinmeyenli 
sekiz cebrik denklemden oluşan bir denklem takımı elde edilir. Elde edilen bu denklem takımının 
çözülmesiyle gerilme ve yer değiştirme ifadelerinde geçen katsayılar Aif Bt, Ct, Dt (i = 1,2) 
bilinmeyen Pi(x) ve p2(x) değme gerilmesi fonksiyonlarına bağlı olarak bulunur. (21-24) nolu 
ifadelerde verilen çeyrek düzleme ait sınır şartları (6-10) ifadelerinde yerlerine konulup Mellin
integral dönüşümü kullanılarak (19) nolu sınır şartındaki dug/

' ldr ifadesi elde edilir. Elde edilen bu

ifade ve /tj.Bj.Cj.D, (i = 1,2) katsayıları (19) ve (20) nolu sınır şartlarında yerlerine yazılır ve 
gerekli ara işlemler yapıldığında temas gerilmelerinin bilinmeyen olduğu iki tane tekil integral 
denklemden oluşan bir integral denklem sistemi aşağıdaki gibi elde edilir.

1 - Mu(x,t)~ Rn(xJ)
1 1

A (',)<#ı + _  f Rn(* ,t)P2(t2)dt2 = - P0M(x) 7i n
(27)

—  —1— + M 22(x ,t)~ —
t + x t-

p2(t2)dt2 =0 (28)
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Yukarıdaki ifadelerde geçen;

- e~4ah' ( - 1 + eiah' + 4 a \e lah' )(1 + xr,)

- e 4̂  ( - 1 + e,alh- + Aah2e2ah'- )(1 + k\ )

K ,  (v ,)= _
2 m

- [ A  A , l  2

^ > (V ,)  = J
0

2 m 
K f - f Jİ A v

^I2(^|.f2) = j
0

2 '
K_

m ( 1

1+AT,
2 

I +K: 
2 m

s in a [ r ,  -  ] d a  

s in a f r ,  -X \\d a

A Y (a )  =  j  ~  ( “ 1 +  a K +  e 2' " '  (1 +  a / r , )(1 +  / f , ) )
\_

i

2 m

sin [ ax2 ] c o s \at2 ] da 

sin  [« a ]
-d a

a

M M d t) = ]  ( -e~2ahl(~ \ + ah1+ela>h(\ + ah1j) } ( \  + K2)
0 L 2̂ J L 2

sina[r, - x 2]da 

sin a[tt -  X, ] da

M 22(-V2) = J 1 + kl
(-1 + 4ah1 +4ah2e2̂  )( l + k2) j+ l  ^

sinhny
r —1kıı(xıd2) = -------- + j

12 —x2 (l ( coshny -1 -  2 y

olarak tanımlanabilir. (29-36) ifadelerinde geçen,

A, = [e”4"*1 +1 -  2e~2"h' + ( l + 2a2/r,2)]

A2 = [ - l - e ^  + 2e~2ah'- + (l + 2a 2h^)]m 

K  = 1 + + m + mK.

t, —csin log y
X2- C

J * 2 -e

sin[ûrx2]cos[af2]cfe

'  rd
-dy—

(x2-c )(^r2-4 )

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

şeklinde tanımlanabilir.

İn t e g r a l  d e n k l e m  s İs t e m İn İn  ç ö z ü m ü

İntegral denklemlerin sayısal çözümleri [18,19]’de verilen Gauss-Jacobi integrasyon Formülasyonu 
ile gerçekleştirilecektir. Bu integral denklem sistemine, Gauss-Jacobi metodunu uygulamak için 
önce denklem takımının tanımlı olduğu integral aralığını (-1 , l) 'e  normalize etmek uygun olur.
Bunun için a = -A değişken dönüşümü yapılır ve aşağıdaki boyutsuz büyüklükler tanımlanır.

h 2

x\ = bst ,

d - c  d + ct2 =  r2 + ------
2 2 2 2

d - c  d + c

(40)

(41)
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g ( 'î) :
P Ş K >

P l

g(r2) = -

d - c  d + c
—:—r, H  —

(42)
Po Po

Tanımlanan boyutsuz büyüklükler, integral denklemlerde ve denge şartlarında yerlerine yazılırsa;

1
,(s,r)

1 1
g, (r, )drt + -  f A  (s, r)g2 (r2 )dr2 = -M ( s J  

7 1 7t

P l 1 +  ̂ 3I 1

(r2+ i2) + 2 ( ^ )  &
d - c

+ M 22(s,r)-
Pı 1 + ̂ 2

d - c  
2 a

1

J gl(p)dr2 =

- \ M v (s,r)g^)drx+ - \  
a -ı * - ı

^ - \ g M drx=^
2a-ı

olarak elde edilir.

integral denklem sisteminin sayısal çözümü aşağıdaki ifadelerle aranabilir,

gj(rj)  = G j ( r j ) w i ( r j )

wJ(rJ) = ( l - r J)aj( \ + r / \  y = 1,2

k22(s,r)

(43)

g(r2)dr2 =0  (44)

(45)

(46)

İntegral denklemlerin sayısal çözümü için kullanılacak olan integral denklem indeksleri birbirinden 
farklıdır. Tabakalar arasında temas gerilmeleri, temas bölgesinin bittiği noktalardan itibaren “0" 
olduğundan (43) nolu integral denklemin indeksi ” — 1" olmaktadır. 2 nolu tabakanın çeyrek 
düzlemden ayrıldığı noktada temas gerilmesi “0”dır. Çeyrek düzlemin iç kenarında ise temas 
gerilmesi sonsuza gideceğinden (44) nolu integral denklemin indeksi" 0 " olmaktadır.
“-1” indeks için çözüm ele aldığındığında;

a, = /?, = 0.5 (47)

olarak ifade edilir. Sayısal çözüm yöntemiyle (43) nolu integral denklemden ve (25) nolu denge 
şartından G/O}-) (J -  1,2) fonksiyonunun N noktadaki değerleri için bir lineer denklem takımı elde 
edilir.

-  +  * ı ı ( W » ) G ^ + İ K ^ lt,r2i)G2(r2i) = - M

A v
2a i

(k = 1,2,...,İV + 1) (48) 

(49)

Burada rı;ve slk Jacobi polinomlarının kökleri olup aşağıdaki gibi ifade edilirler.

(» = 1,2,...,AO 

(k = l,2,...,N +l)

f  in \ s -------
U + u

7t, =COS —
k  2 k - \
 ̂2 Af + 1

(50)

(51)
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Jacobi polinomunun ağırlık katsayısı olup Wfi ise aşağıdaki gibi yazılırlar.

W" =
" N + 1

(52)

“0” indeksi için çözüm ele alındığında ise;

a2 = 0.5 (53)

olup, P2 aşağıdaki gibi hesaplanır.

(54)

Sayısal çözüm yöntemiyle (44) nolu integral denklemden ve (26) nolu denge şartından G; (r; ) 
(j  = 1,2) fonksiyonunun N noktadaki değerleri için bir lineer denklem takımına dönüşür.

integral denklem sistemindeki (—) ve (— ) boyutsuz büyüklükler problemin bilinmeyenlerih2 h2
arasında olup dış yük, geometri ve malzemeye bağlı olarak değişmektedir. Bu büyüklükler, denge 
Şartlarını sağlamak koşulu ile denklem sistemi çözülerek deneme yanılma yöntemi ile bulunur, 
istenilen hassaslıkta sağlanan değerler ile gerilme dağılımları elde edilir. Bu çalışmada elde edilen 
formülasyonlar kullanılarak Gauss-Jacobi metodu ile birlikte iteratif bir yöntem uygulayan bilgisayar 
programı yazılmıştır. Bu program ile bilinmeyen temas uzunlukları ve temas gerilmeleri 
bulunabilmektedir

SONUÇLAR

Bu çalışmada; homojen, izotrop ve simetrik iki elastik çeyrek düzleme oturan elastik 
özellikleri ve yükseklikleri farklı iki elastik tabakanın sürtünmesiz değme problemi incelenmiştir. 
Teorik olarak çözümü verilmiş olan problemin; değişik yük genişliği, malzeme ve geometri 
değerlerine göre oluşan değme uzunlukları ve değme gerilmeleri incelenmiş, sayısal 
uygulamalardan elde edilen grafikler ve bulgular aşağıda verilmektedir.

1=1 L r2 i S2k
(55)

(56)

Burada r2ive s2k Jacobi polinomlarının kökleri olup aşağıdaki gibi ifade edilirler.

(ı = 1,2,..., A/) 

(k=\,2,...,N)

(57)

(58)

(59)
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Çeyrek düzlemler arası açıklık mesafesi artıkça; tabakalar arası temas mesafesi artmakta 
ve bu nedenle gerilme dağılımları azalmaktadır. Ancak 2 nolu tabaka ile çeyrek düzlemler 
arası temas mesafesi ise azalmaktadır.
Çeyrek düzlemin kayma modülünün 2 nolu tabaka kayma modülüne oranı artıkça tabakalar 
arası ve 2 nolu tabaka ile çeyrek düzlem arası temas mesafesi azalmaktadır.
1 nolu tabakanın 2 nolu tabaka yüksekliğine oranı artıkça; tabakalar arası temas mesafesi 
artmakta ancak 2 nolu tabaka ile çeyrek düzlem arası temas mesafesi azalmaktadır.
1 nolu tabaka üzerindeki yayılı yük genişliği artıkça tabakalar arası ve 2 nolu tabaka ile 
çeyrek düzlemler arası temas mesafeleride artmaktadır.

d )

(2)

a/h. a/h.

(c/h2 = 0.5, a/h2 = 0.5, h jh 2 = 1, k1 = 2, n2/\x3 = 2 )
Şekil 2. Malzeme özelliklerine ( k 2 , k 3 ) bağlı olarak, 
yük genişliğine ( a/h2 ) göre tabakalar arası 
temas mesafesi

Şekil 3. Malzeme özelliklerine ( k 2 , k 3  ) bağlı olarak 
yük genişliğine ( a/h2 ) göre 2 nolu tabaka-çeyrek 
temas mesafesi

(i) 5 (1) 5

x/h, xlh.

(a/h2 =  0.5,h jh 2 =  1  ,c/h2 =  0.5, / r 2 / f t  =  2, k 2  =  k 2 =  k 3  =  2 )

Şekil 4. 2 nolu tabaka ve çeyrek düzlem kayma Şekil 5. 2 nolu tabaka ve çeyrek düzlem kayma
modülleri oranına ( \ı3/n2 ) bağlı olarak, tabakalar modülleri oranına ( \ı3/ıı2 ) bağlı olarak,2 nolu
arası temas mesafesi boyunca gerilme dağılımı tabak-çeyrek düzlem arası temas mesafesi
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( I )  c lh2=1

xlh2 x/h,

(a / h 2 =  0.5, h j h 2 =  1, n 2/ H ı  =  2, n J\ı2 = 2, k x = k 2 =  k 2 = 2  )
Şekil 6 . Açıklığa ( c/h2) bağlı olarak, tabakalar Şekil 7. Açıklığa ( c/h2 ) bağlı olarak, 2 nolu
arası temas mesafesi boyunca gerilme dağılımı tabaka-çeyrek düzlem temas mesafesi boyunca

gerilme dağılımı

■Ş.
S
cC

jr/A, xlh7

a/h2 = 0.5, c/h2 = 0.5, A2/A1 -  2, A3/A2 = 2, Kt = k2 = k3 = 2 
Şekil 8 . Tabakalar yükseklik oranına {h1/h2 ) Şekil 9. Tabakalar yükseklik oranına (hx/h2 )
bağlı olarak, tabakalar arası temas mesafesi bağlı olarak, 2  nolu tabaka-çeyrek düzlem temas
boyunca gerilme dağılımı boyunca gerilme dağılımı
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İSTANBUL İSTANBUL

ÖZET

Bu çalışmada, birbirine paralel iki komşu silindirik boşluk içeren öngerilmeli dikdörtgen kompozit 
plağın, üst yüzeyine etki eden düzgün yayılı yük etkisinde eğilmesi durumunda, içerdiği silindirik 
boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmaları ve bu gerilme yığılmalarına öngeritmenin, çeşitli 
malzeme ve geometrik parametreler ile silindirik boşlukların karşılıklı etkisi araştırılmıştır. Ele 
alınan problem Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi çerçevesinde modellenmiştir. 
Problemin çözümü iki aşamada yapılmaktadır. İlk aşamada; karşılıklı iki yüzeyinden etki eden 
düzgün yayılı yük etkisinde yapıda oluşan öngerilme yayılımı ve ikinci aşamada; üst yüzeyinden 
etki eden ilave düzgün yayılı yük etkisinde silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmaları 
belirlenmektedir. Her iki aşamaya ait problemin çözümü, üç boyutlu sonlu elemanlar modellemesi 
yardımıyla ayrı ayrı modellenerek sayısal olarak belirlenmiş ve elde edilen sayısal sonuçlar 
verilmiştir. Sayısal sonuçların analizinden, paralel komşu iki silindirik boşluk içeren öngerilmeli 
dikdörtgen plağın eğilmesi durumunda, silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmalarına, 
silindirik boşlukların karşılıklı etkisi ile öngerilmenin önemli ölçüde etki gösterdiği tespit edilmiştir.

GİRİŞ

Çeşitli etkiler nedeniyle yapı elemanının içerdiği boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmalarının 
değerinin belirlenmesi, mühendislik uygulamalarının klasik problemlerinden olup, yapı elemanının 
mukavemeti açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü, belirtilen gerilme yığılmaları, yapı elemanının 
işlev ömrünü kısaltmakta veya kullanım esnasında yapı elemanında ciddi hasarların oluşmasına 
sebep olmaktadır. Literatürde yapı elemanının statik ve dinamik davranışına, içerdiği delik veya 
boşluğun etkisinin araştırıldığı pek çok çalışma mevcuttur.

Bu alanda kapsamlı ilk çalışmalar çeşitli formda delik içeren sonsuz boyutlu düzlemsel bölgeler 
(plaklar) için [17] tarafından yapılmıştır. Sayısal yöntemlerin gelişimi, karmaşık geometri ve 
karmaşık malzeme özellikleri ile karmaşık sınır koşullarını içeren sonlu boyutlu yapı elemanlarına 
ait belirtilen problemlerin çözümünü daha da kolaylaştırmıştır. Anizotrop ortamlar için çeşitli 
formdaki delik veya delikler içeren şerit-plak veya ince plaklar için yapılan bazı çalışmalar 
[6,7,8,11,12,13,14] olarak verilebilir. Günümüzde bu alandaki yapılan çalışmaların belirli bir 
kısmının, belirtilen karmaşık durumların göz önüne alınabilmesine ilave olarak, yapı elemanının 
sahip olduğu ön etkilerin (öngerilme vb. gibi), delikler civarında oluşan gerilme yığılmasına

* Dr., Matematik Müh. Böl., E-posta: ubabuscu@vildiz.edii.tr 
f Prof. Dr., Matematik Müh. Böl.,E-posta: nazmive@vildiz.edu.tr
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etkilerinin belirlenmesine yönelik olduğu söylenebilir. Bu tür araştırmalara ait bazı çalışmalar 
[1,2,4,5,9,10] ve bu çalışmaların kaynaklarında yer alan diğer çalışmalar olarak verilebilir. Bu 
araştırmalar, çeşitli formda delikler içeren öngerilmeli şerit-plaklar ile silindirik boşluk içeren 
öngerilmeli dikdörtgen plakların statik veya dinamik dış yükler etkisinde, şerit-plak veya dikdörtgen 
plağın çeşitli statik veya dinamik parametrelerine öngerilmenin etkisinin belirlenmesine yönelik 
problemlerdir.

Ele alınan çalışma, öngerilmeli dikdörtgen kompozit plağın tek silindirik boşluk içermesi durumu 
için gerilme yığılması probleminin incelendiği [1] ve [3] çalışmalarının, belirtilen gerilme yığılması 
problemlerinin, öngerilmeli dikdörtgen plağın komşu iki silindirik boşluk içermesi durumu için 
geliştirilmesi olarak verilebilir. Dolayısıyla bu çalışmada, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen kesit 
alanlı birbirine paralel komşu iki silindirik boşluk içeren öngerilmeli dikdörtgen kompozit plağın, 
serbest üst yüzeyine etki eden düzgün yayılı ilave yük etkisinde eğilmesi durumunda, silindirik 
boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmaları ve bu gerilme yığılmalarına dikdörtgen plağın çeşitli 
malzeme ve geometrik parametreleri ile yapıdaki öngerilmenin ve silindirik boşlukların karşılıklı 
etkileri incelenmiştir. Problemin matematiksel modellemesi Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite 
Teorisi (LEÜBET) yardımıyla, matematiksel modelin çözümü ise sayısal olarak, üç boyutlu sonlu 
eleman modellemesi yardımıyla yapılmıştır. Ele alınan sınırdeğer problemlerinin çözümünün 
gerektirdiği bütün algoritma ve programlar tarafımızdan yapılmıştır.

PROBLEMİN MATEMATİKSEL MODELİ

Ele alınan dikdörtgen kompozit plağın bütün yanal yüzeylerinden düşey doğrultuda yerdeğiştirme 
yapamayacak şekilde mesnetlendiği ve yapısında köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen kesit alanlı 
birbirine paralel komşu iki silindirik boşluk içerdiği kabul edilmektedir. Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu 
Elastisite Teorisi yardımıyla matematiksel modellenen problem iki aşamada çözülecektir. Birinci 
aşamada x, = 0 ,f | yüzeylerinden yayılı yük şiddeti q olan düzgün yayılı yük etkisinde yapıda 
oluşan öngerilme yayılımı belirlenecektir. Daha sonra yani, ikinci aşamada, üst yüzeyine etkiyen 
yayılı yük şiddeti p (p<q) olan düzgün yayılı ilave basınç yükü etkisinde dikdörtgen plağın içerdiği 
silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmaları ve bu gerilme yığılmalarına, çeşitli problem 
parametreleri ile yapıdaki öngerilme ve silindirik boşlukların karşılıklı etkisi incelenecektir. 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

Şerit-plağa başlangıç durumunda Lagrange koordinatları ile üst üste düşen, Ox1x2x3 kartezyen 
koordinat sistemi Şekil 1’de görüldüğü gibi tutturulmuştur. Ele alınan sınır değer probleminin çözüm 
bölgesi;

c ı ' = ( n - n , - n „ )  (1)
burada,

Q  =  {0  <  x , <  / j ; 0  < x2 < h\0 < x3 < ( 3 } ,

T i/ =  { *o ı - * ı - ( * 0 ! + b~2f?);yoı - * 2  -T o ı  ^ *3 - ^ 3 } u

{(Jcl»Jr2 »J:3 )|(Jcl ~ x0l)2 + (*2 “ T01)2 -  ^ 2’ (*01 - R ) ^  *1 ^*01^01 ~ ^ -  *2 ^ Toi + -  *3 -  ^3 J

{ ( * 1 > * 2 > * 3 ) | ( * 1  “  * 0 2  ) 2 + ( * 2  _ T 0 2 ) 2 - ^ 2 ’ *0 2  - * 1  - * 0 2  +  ^ T o i  ~  R  -  * 2  -  T o i +  -  * 3  - ^ 3 }

Ti// =  { *01  — *1 ^ ( * 0 1  + b - 2 R ) \ y ' 0i - R  < x2 ^y 'o\ + R ;0 < x 3 S

( ( * 1  . * 2 .* 3  ) |(*1  — *01  ) 2 +  ( * 2  -  y'o\ f  ^  r 2 > ( * Ö 1 -  R )  ^  *1 ^  *01  İToi ~  R  ^  *2  S  Tol +  W  <  X 3  <  ^3  j  U

{( *1 * * 2  * *3 )| (*1  — *0 2  )2 + ( * 2  ~y'o2)2 -  ^  > * 0 2  ^ *1 - ( * 0 2  + ̂ )l>'t)l “  R ̂  * 2  ^ Toi + ^ *3 ^  ̂ 3 } (2)
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dir. (2 )’de (youYoi) ((jco2 >>?0 2 ) ) ^ 3  =sabit düzleminde yer alan boşluklardan plağın sol kenarına 
yakın ilk silindirik boşluğun sol (sağ) dairesel yayının merkezini ve (.vö,,>>öı) ( (-X6 2»-V6 2 )) aYnı 
düzlemdeki diğer, ikinci silindirik boşluğun sol (sağ) dairesel yayının merkezini göstermektedir.

Şekil 1: Ele alınan dikdörtgen plağın geometrisi 

Buna göre; birinci aşamaya ait çözüm bölgesinde sağlanan denklem ve bağıntılar;

8a,(0)

8xj 'J 7 8xj 8X: (3)

burada,

^(0 ) (0) (0)
1̂1 22 33 (T(0)23 o ®  o , n

A ı 4  2 4)3 0 0 0

A 2 2*22 ^23 0 0 0

D =< A 3 ^23 A33 0 0 0

0 0 0  2 ^ 4 4 0 0

0 0 0 0 2 A55 0

0 0 0 0 0 24,6

(4)

olur [16], Birinci aşamaya ait sınır koşulları;

,(0)
İAr,=<W|

T(o>
,=0;A *3=°^3

- o f f l
'*3=0*

= o ,

= 0, i;j=1,2,3
y  j  i p  y  j i o  1'A j ia n

dır. İkinci aşamaya ait matematiksel model, aşağıda verilmiştir:

8xj
8u
8x„

=  0 , De.d)
" 2

8 u f)  
——  + —
8xj 8xj

(5)

(6)

ikinci aşamaya ait sınır koşulları;
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, 0 ) 1 = 4 1)| = 0 ,  
Ijcj=0;^i İJC3=0;̂ 3

f  a ,.(0   ̂
£7( » +<T« » r l _

d u P '
>" 8x n ! °>3 + 3n 8x„ nı

\ *l=W l

= 0 ,

J*.ı=0;#ı

<T(1) +  <7(0)
8 u ? )

= p 4 .
X2=h

r ff( i)+o.(0 )^L .
jk

V
+ akn 'SS nj Ji ' " &< >

nj = 0,
Jt2=0

0)+ o)^L
cbr.

*1 =0;̂ ı
cr( l)+(T<0) y'3 + °3»

0)duj 

âx„

a m + a m ^ L
J' "  dx„

0)"l
a m + a m ^ L  

J‘ ar.

(»'i

= 0,
xj =0;̂ ı

= 0 i;j=1,2,3 (7)

olarak verilebilir. Yukarıda verilen (3)-(7) denklem ve bağıntılarında o\™'> gerilme tansörü 

bileşenlerini; e , şekil değiştirme tansörü bileşenlerini ve wjm)’ler (m = 0,1; i, j  = 1,2,3), yer 

değiştirme vektörü bileşenlerini, S, (S„ ) yapı elemanının içerdiği sol (sağ) silindirik boşluğun 

yüzeyini, n p  («J77*) sol (sağ) silindirik boşluk yüzeyine ait dış birim normalin bileşenlerini ve S{

Kronecker sembolünü göstermektedir. Belirtelim ki, (6)-(7) denklem ve bağıntılarında görülen a^0> ,
birinci aşamada ele alınan (3)-(5) sınırdeğer probleminin çözümünden belirlenen öngerilmeleri 
göstermektedir.

Buna göre, (3)-(5) sınırdeğer problemi bütün yanal düzlemlerinden basit mesnetle mesnetlenmiş 
karşılıklı iki kenarından (x\ = 0vext = ( 1) yayılı yük şiddeti q olan normal kuvvet etkisindeki 
kompozit plağa ait bir sınır değer problemini; (6)-(7) sınırdeğer problemi, bütün yanal 
düzlemlerinden basit mesnetle mesnetlenmiş x2 =h yüzeyinde yayılı yük şiddeti p (p<q) olan 
normal kuvvet etkisindeki "öngerilmeli” kompozit plağa ait bir sınır değer problemini temsil 
etmektedir.

SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU

Ele alınan problemlerin çözümünde yerdeğiştirme esaslı sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır
[15]. Birinci aşamaya ait sonlu eleman formülasyonu,

Q'

fonksiyoneli ve ikinci aşamaya ait sonlu eleman formülasyonu için,

n  w = \ \W Ti j d̂ - dC1-W  Tu " A l)dSP ■ ( W ) + 4
z n- ox‘ sn

( i )
.(0)

dx„

(8)

(9)

fonksiyoneli ve Ritz tekniği yardımıyla yapılmıştır. (8)’de, Sq , yapıdaki ön gerilmeyi oluşturan dış 
kuvvetin etki ettiği yüzeyleri, (9)’ da ,Sp , plağın üst yüzeyini göstermektedir.
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Sonlu eleman çözümü için, çözüm bölgesi sonlu adet alt bölgeye yani, sonlu elemana ayrıklaştırılır:

M
n '= L M  <1°)

M

dir. Burada k.’ıncı sonlu elemana ait bölgeyi göstermektedir.

Sonlu eleman ayrıklaştırmasında, silindirik boşluk civarında eğrisel kenara sahip üçgen prizmatik 
sonlu elemanlar (beş yüzlü), geri kalan kısımda dikdörtgen prizmatik sonlu elemanlar kullanılmıştır. 
Dikdörtgen prizmatik sonlu elemanlar için köşelerde olmak koşuluyla 8 adet düğüm noktası (nod), 
üçgen prizmatik elemanlar için köşelerde 6 nod alınmıştır (Şekil 2b). Dikdörtgen sonlu elemanlar 
üzerindeki işlemler normalize edilmiş koordinatlar, üçgen prizmatik sonlu elemanlar için, alan 
koordinatları kullanılmıştır [15].

Yeşil. Yahnioâlu______________________________

Şekil 2 a)

Her iki aşamaya ait sonlu eleman çözümünde aynı sonlu eleman ayrıklaştırması kullanılmıştır. 
Çözüm yöntemi gereği, her bir sonlu elemanda aranan yer değiştirme fonksiyonu polinom şeklinde 
kabul edilir. Bu fonksiyonun, nodlarda bilinmeyen değerler ile seçilen elemanın nodlarında 
tanımlanan şekil fonksiyonları ile ifadesi;

u(k)* N (k)a(k), k=1,2 M (11)

olarak seçilir. Burada a®  , N ®  ve m®  matrisleri;

(a<k)) = | « n , “21>“31>"f2."22>u32 -> ul V “ 2 p ’"3p}

'*« -yö -2ö)

,y5 ’z 5>

( 1 , - 1 , D  (*1  ,y 1 > Z l )

(b)

Çözüm bölgesinin sonlu eleman ağı, b) Örnek sonlu eleman ve nodların konumu
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(AfW|r  =

N k 0 0 N k2 0 0 ... Nkp 0 0

0 A f 0 0 Nk2 0 ... 0 K 0

0 0 JVf 0 0 N k2 ... 0 0 N kP

uf(xhx2,xl) 'u2 {x\ ıx2.*3 ) ,u$(xhx2 *3 )} (12)

dır. (12)’ de k indisi uygun büyüklüklerin Qk elemanına ait olduğunu, a(t) vektörünün bileşenleri 
ise Clk elemanının nodlarındaki aranan yer değiştirmeleri göstermektedir. Ayrıca p alt indisi üçgen 
prizmatik (dikdörtgen prizmatik) sonlu elemanlar için 6 (8) değerini almaktadır.

(11) ifadesi, birinci aşama için (8) fonksiyonelinde, ikinci aşama için (9) fonksiyonelinde yerine 
yazılır ve gerekli işlemler yapılırsa; 1. aşamaya ait problemin çözümü :

C(°)a<°> =

denklem sisteminin çözümüne, 2. aşamaya ait problemin çözümü: 

Ka = r

(13)

(14)

denklem sisteminin çözümüne indirgenir. (13) ve (14) eşitliklerinde ve K Rijidlik matrisi, a*0) 

ve a nodlarda bilinmeyenleri içeren matris ve ve r kuvvet vektörlerini göstermektedir [15].

(13) ve (14) cebrik denklem sistemlerinin çözümünden sırasıyla birinci ve ikinci aşamaya ait 
yerdeğiştirme fonksiyonları belirlenir. Ancak birinci aşamaya ait gerilme dağılımı ikinci aşamada 
problemin formülasyonuna dahil olduğundan, birinci aşamadaki yapıda oluşan gerilme yayılımının 
belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için (3) bağıntıları yardımıyla birinci aşamaya ait çözüm 
bölgesindeki gerilme (öngerilme) yayılımı belirlenir.

SAYISAL ÇÖZÜM

Ele alınan şerit-levhanın x2 =0 düzlemine paralel olacak şekilde üst üste yerleştirilmiş birbirini 
tekrarlayan iki izotrop, homojen levhadan oluşan çok katlı kompozit malzeme olduğu kabul 
edilmektedir. Bu malzemenin bileşenlerinden matris malzemesine ait büyüklükler alt indis (1) ve 
güçlendirici malzemeye ait büyüklükler alt indis (2) ile temsil edilmektedir. D matrisinin elemanları 
Aj ’ler, çok katlı kompozit malzemeye ait normalize edilmiş mekanik sabitlerdir[16], Ay sabitlerinin
açık ifadeleri;

2̂3 = A\ı = V/ı + h.nı ~ n m
( a  +2a i)-(^2  + 2m ) 1
\  '  (-*1 + 2 A l)'72  + (^2 + 2 A 2)'7 l J

1 ( 4 . + 4 , 2 ) = ( 4 + 2 *  )rn + (a, + 2 ^  )m -  {Ai+2^ nı + 2fj2 ̂  ■

~ A \ i ]  =  n\M\  + n 2 V 2 <  A6 6 = A 44 '-
M\M2

Mm + mvi\

■ A33, A22 -(Ai + 2 + (A2 + 2//2)r/2 -r /1r/2

■ a55 = nıMı + n ıM ı.

((2-1 + 2/ı1)-(A 1 +2y/2))
(  A j  4 - 2 fU \ )  T)-} +  {  An +  2 [ l - t  )  Tf j (15)

dir. Burada A^Lame sabitleri, nk kayma modülleri, Ek Young modülleri, vk Poisson oranı; rjk 
güçlendirici ve matris malzemelerinin kompozit içerisindeki hacim oranlarıdır.
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Problemin x, = ̂ x/2 ve x3 = ̂ 3/2 ’ye göre simetri özelliğinden yararlanılarak çözüm çeyrek bölge 
için yapılmıştır.(Şekil 2a) Çözüm bölgesi yönünde 30, x2 yönünde 12, jc3 yönünde 30 
dikdörtgen prizmatik sonlu eleman ve silindirik boşluk etrafında bir katmanda 32 üçgen prizmatik 
sonlu eleman olacak şekilde toplam, 10.200 dikdörtgen prizmatik, 960 üçgen prizmatik sonlu 
elemana ayrıklaştırılmıştır. Ele alınan durumda sonlu eleman modellemesi 13.082 düğüm noktası 
(nod) ve 37.596 serbestlik derecesi (NDOF) içermektedir. Belirtelim ki, tablo ve grafiklerde 
boyutsuz büyüklükler verilmiştir. Sayısal hesaplarda vx=v2 -  0.3, rj\=r/2 = 0.5 alınmış olup diğer 
problem parametrelerinin değerleri tablo ve grafiklerde verilmiştir. Belirtelim ki, eie alınan gerilme 
yığılması probleminde, silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmalarının daha iyi 
anlaşılabilmesi açısından, grafiklerde silindirik koordinatlarda belirlenen gerilme bileşenlerinin 
değerleri (agg/p ) verilmiştir. Buna göre Ox\x2x2 kartezyen koordinat sistemi ve OrOz silindirik 
koordinat sistemi arasındaki bağıntılar,

*1 =x\, x2 -x'2, x2 =x3 + ( 2 x[ =rcosO, x'2 =rsinö, x\ =z (16)

dir.

Şekil 3’de kalın plağın izotrop (E2/E i =1) ve anizotrop (E2/E l =10) olması durumlarında her 
elemanın orta noktasında öngerilmenin soldaki silindirik boşluk civarındaki agg/p gerilmesi 
yayılımına etkisi bazı parametre değerleri için verilmektedir. ş/£, >0 durumu öngerilmenin “çekme 
öngerilmesi” olması, q/E\ <0 durumu öngerilmenin “basınç öngerilmesi” olması durumuna karşılık 
gelmektedir.Grafikten görüldüğü üzere her iki durum için ( E2/ E ] = 1, E2/ E { * 1) silindirik boşluk 
etrafındaki rrgg/p gerilme yayılımları basınç (çekme) öngerilmesi ile mutlak değerce artmaktadır 
(azalmaktadır). Gerilme yayılımlarının maksimum değerleri ö = ̂ ’de oluşmaktadır.

0 2 4 6 0  2 4 6
Şekil 3. a) E 2/ E x =1, b) E2/E \  =10 durumu için q/E{ değişiminin bazı parametre değerlerinde 

<Jffğ/p gerilmesine etkisi (h/t = 0.10 , c/R = 3.25; hy/R = hA/R  = 5 ö/i? = 17.50;

R/tx= 1.6666*10"2 )
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Şekil 4. a) E2/E x =1, b) E2/E\ =10 durumları için ql Ex =0 ve q lEx =0.005 olması halinde c /R  

değişiminin bazı parametre değerlerinde crgg/p gerilmesine etkisi ( h / (  = 0.10 , b /R  = 17.50; 

R /( \  =1.6666*10-2 ; hu / R  = hA/ R  = 5)

Şekil 4’de kalın plağın izotrop (E2/E 1 =1) ve anizotrop (E2/E l =10) olması durumlarında her 
elemanın orta noktasında boşluklar arasındaki mesafenin (c/R) değişiminin soldaki silindirik boşluk 
civarındaki a g e / p  gerilmesi yayılımına etkisi bazı parametre değerleri için verilmektedir. Grafikten 
görüldüğü üzere delikler arasındaki mesafe (c/R) arttıkça sol silindirik boşluk etrafındaki gerilme 
yığılmaları mutlak değerce artmaktadır.

Şekil 5. q / E \  =0 ve q / E { =0.005 olması İmlimin / /, ıi^ ıiy i'"1" '"  i"> 1
parametre değerlerinde rr,w//ı U""k   niH»ı

(h/( = 0A0 ,b/R = 17.50R/f\ l.fıfıM ı’ l o '  /*, K / . , <• > .

XVII Ul l l t tMİ  MmImiİi Iİ*  K ı t l l t lM H ı l



Yeşil. Yahniofilıı

Şekil 5’de kalın plağın öngerilmeli (ql E \±  0) ve öngerilmesiz (q/ E{ = 0) olması durumunda 
karşılaştırmalı olarak her elemanın orta noktasında E2 / E\ değişiminin soldaki silindirik boşluk 
civarındaki ag0/p  gerilmesi yayılımına etkisi bazı parametre değerleri için verilmektedir. Grafikten 
görüldüğü üzere E2 1E\ oranı arttıkça delik civarındaki gerilme yayılımları mutlak değerce önemli 
ölçüde azalmaktadır.

değişiminin bazı parametre değerlerinde silindirik boşluk etrafındaki a00/p  gerilmesine etkisi. 

(h/l = 0.10, b/R = n.50 \R /(l =1.6666*1(T2 ; hA/R  = h / R -h v /  R , c /R  = 3.25)

Şekil 6’da ele alman parametre değerleri ile öngerilme değerleri için yapıdaki silindirik boşlukların 
mevcut konumlarına paralel kalacak şekilde, bütünüyle plağın üst yüzeyine yaklaştırılmasının 
(yani, hy İR  değerinin küçülmesi) ele alınan yükleme durumunda sol silindirik boşluk yüzeyinde 
oluşan gerilme yayılımına etkisi verilmiştir. Silindirik boşlukların kalın plağın üst yüzeyine 
yaklaştırılması, hem öngerilmeli hem de öngerilmesiz durumda boşluklar yüzeyindeki gerilme 
değerlerini mutlak değerce önemli ölçüde artırmaktadır.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde bizden yardımlarını esirgemeyen hocamız Sayın Prof. Dr. 
Surkay D. AKBAROV’a teşekkür ederiz.
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