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ÖZET
HU-GO HAFİF ARACININ ŞASİSİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE
MUKAVEMET VE MODAL ANALİZİ
Yusuf Bahadır CİNALİ
Taşıtların üzerinde; bulundukları yol koşullarına, yaptıkları hıza, aldıkları viraja v.b.
göre yükler oluşmaktadır. Bu yükler araç şasisi üzerinde gerilimlerin oluşmasına
sebep olmaktadır. Oluşan bu gerilimler sebebiyle zamanla araç şasisi üzerinde
problemler görülebilir. Bu nedenle araç şasisi üzerinde oluşacak gerilim ve
deformasyon değerlerinin araştırılması çok önemlidir. Bu sayede oluşacak
problemler dizayn aşamasında giderilebilir.
Son yıllarda dünya üzerinde sonlu elemanlar metodu kullanılarak yapılan gerilim
analizleri mühendislik dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Zira bilgisayar
yazılımları yardımı ile şasi üzerinde oluşan gerilim ve deformasyon değerleri çok
küçük hata payları ile, gerçeğe yakın değerleri ile hesaplanabilmektedir.
Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün ürettiği HUGO isimli hafif aracın şasi analizlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleşmiştir.
Bunun için aracın şasisinin CAD ortamında çizimleri yapılmış, yapılan çizimler
sonlu

elemanlar analizlerinin

yapılacağı

ANSYS

programına

aktarılmıştır.

Ardından ANSYS programı ile şasinin mukavemet ve modal analizleri yapılmıştır.
Bu analizlerden alınan sonuçlarla elde edilen gerilim ve deformasyon değerlerinin
yoğunluklarına ve büyüklüklerine göre kritik bölgeler saptanmış, güvenlik
katsayıları hesaplanmış ve doğal frekans değerleri bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: sonlu elemanlar metodu, sonlu elemanlar analizleri, modal
analiz, gerilim analizi, doğal frekans, güvenlik katsayısı, gerilim, von Mises gerilimi,
deformasyon
Danışman: Prof. Dr. Bora YILDIRIM, Hacettepe Üniversitesi, Makine Mühendisliği
Bölümü
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ABSTRACT
THE STRENGTH AND MODAL ANALYSIS OF THE CHASSIS OF HU-GO
ULTRA LIGHT VEHICLE USING FINITE ELEMENT METHOD
Yusuf Bahadır CİNALİ
Loads are occured on the vehicles by the road conditions, their velocities, the
curve that they take etc. These loads cause to create stresses on the vehicle
chassis. Because of these stresses some problems can occur on the vehicle
chassis in time. Because of this reason to analyse the stresses and deformations,
which are occured on the vehicle chassis, is very important. Hereby the problems
can be cleared at the design stage.
The stress analysis using finite element method made impotant additions to the
engineering world of late years. Because the occured stresses and deformation
values can be calculated with tiny errors, in other words near to its real values, by
the help of the computer softwares.
This study aimed that to go into the chassis analysis of HU-GO Ultra Light Vehicle,
which is produced by the Mechanical Engineering Department of the Hacettepe
University. The CAD drawings of the chassis of the vehicle are made for this and
the CAD drawings are transferred to the ANSYS software, where we made the
finite element analysis. After that the strength and modal analysis of the chassis
are made by the ANSYS software. Critical regions according to the size and the
density of the stresses and deformations are determined, design factors are
calculated, natural frequency values are found with results of these analysis.

Keywords: finite element method, finite element analysis, modal analysis, stress
analysis, natural frequency, design factor, stress, von Mises stress, deformation
Advisor: Assoc. Prof. Bora YILDIRIM, Hacettepe University, Department of
Mechanical Engineering
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1. GİRİŞ
İnsan vücudunun destek sistemi olan iskelet gibi; aletlerin, yapıların ve makinelerin
destek sistemi de şasilerdir. Günümüzde kullanılan tüm makinelerin desteğini
sağlayan şasileri bulunmaktadır. Şasiler makinelerin desteğini sağlamanın
yanında, bu makinelerin üzerine etki eden kuvvetlere karşı dayanımını da
sağlamaktadır.
Karayollarında kullanılan taşıtların üzerinde; bulundukları yol koşullarına, yaptıkları
hıza, aldıkları viraja, yavaşlama-hızlanmalarına v.b. göre yükler oluşmaktadır. Bu
yükler araç şasileri üzerinde gerilimler ve deformasyonlar oluşturmaktadır.
Araçların şasileri bu yükler karşısında belli dayanımlara sahip olmalıdır. Bu yüzden
araçların şasileri dizayn aşamasında bu yüklemeler de göz önüne alınarak
tasarlanmaktadır.
Son yıllarda dünya üzerinde sonlu elemanlar metodu kullanılarak yapılan gerilim
analizleri araç dizaynı konusuna önemli katkılarda bulunmuştur. Nümerik bir metod
olan sonlu elemanlar metodu ile yapılan gerilim analizleri, 1980’lerden bu yana
bilgisayar teknolojisinin de gelişmesi ile artık çok daha hızlı bir şekilde
yapılabilmektedir. Bilgisayar programları yardımı ile yapılan sonlu elemanlar
analizleri çok küçük hata payları ile hesaplanabilmektedir. Bu sayede araç şasileri
üzerinde oluşabilecek problemler dizayn aşamasında daha erken öngörülüp,
çözülebilmektedir.
1.1.

Çalışmanın Amacı ve Yöntemi

Bu çalışmada; Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün üretttiği
HU-GO isimli hafif aracın sonlu elemanlar metodu ile şasi analizlerinin yapılması
hedeflenmektedir. Bilgisayar yardımı ile yapılacak hesaplamalar sonucunda
şasinin üzerinde oluşacak gerilim ve deformasyonlar incelenmesi, bu incelemeler
ışığında kritik bölgelerin belirlenmesi ve daha sonra gerekli olacak güvenlik
katsayılarının ve doğal frekans değerlerinin hesaplanması amaçlanmıştır.
1

Çalışmada ilk olarak HU-GO hafif aracının şasisinin CATIA V5 R17 programı ile 3
boyutlu katı ve tel kafes çizimleri yapılmıştır. Bu çizimler daha sonra ANSYS
programı ile uyumlu hale getirilmiştir.
ANSYS programı ile uyumlu hale getirilen modeller yapılacak analizlere göre
ANSYS Classic ve ANSYS Workbench mdüleerine aktarılmıştır. Analizlerin
yapılması için meshler oluşturulmuştur. Modal, plastisite ve çarpma analizleri için
ANSYS Classic modülü ve BEAM elemanlar kullanılmıştır.

Viraj ve süreksiz-

sürekli rejimde burulma analizi için ANSYS Workbench modülü ve SOLID
elemanlar kullanılmıştır.
İlk olarak ANSYS Classic modülünde BEAM elemanlar kullanılarak, boş araç ve
içinde sürücüsü bulunan araç modellenmiş ve bu koşulların modal analizi
yapılmıştır. Analiz sonucunda her iki koşul içinde doğal frekans değerleri elde
edilmiştir.
Ardından ANSYS Workbench modülünde SOLID elemanlar kullanılarak viraj alma,
süreksiz rejimde ve sürekli rejimde burulma analizleri yapılmıştır. Bu analizlerin
ışığında von Mises gerilimleri, deformasyonlar ve güvenlik katsayıları elde
edilmiştir.
Daha sonra tekrar ANSYS Classic modülü ve BEAM elemanlar kullanılarak,
plastisite ve çarpma analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda da von Mises
gerilimleri, deformasyonlar ve güvenlik katsayıları değerlerine ulaşılmıştır.
Son olarak tüm bu hesaplanan değerler incelenmiş, değerlendirilmiş ve
yorumlanmıştır. Çalışma yönteminin izlediği adımları Şekil 1.1’de yer alan akım
şemasında da görebilirsiniz.

2

1

2

3

•HU-GO şasisinin CATIA V5 R17 ile 3 boyutlu ve tel kafes modelinin oluşturulması
•3 boyutlu modelin ANSYS Workbench modülüne aktarılması
•Tel kafes modelin ANSYS Classic modülüne aktarılması
•Modellere SOLID ve BEAM elemanlarla mesh oluşturulması
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•Modal analizin yapılması
•Doğal frekans değerlerinin alınması

5

•Viraj analizinin yapılması
•von Mises gerilimleri, deformasyon ve güvenlik katsayısı değerlerinin alınması

6

•Frenleme analizinin yapılması
•von Mises gerilimleri, deformasyon ve güvenlik katsayısı değerlerinin alınması

7

•Süreksiz ve sürekli rejim için burulma analizinin yapılması
•von Mises gerilimleri, deformasyon ve güvenlik katsayısı değerlerinin alınması

8

•Plastik analizinin yapılması
•von Mises gerilimleri, deformasyon ve güvenlik katsayısı değerlerinin alınması

9

•Sonuçların incelenip değerlendirilmesi ve yorumlanması

Şekil 1-1 Çalışmada uygulanan yöntemin aşamalarını gösteren akım şeması

1.2.

Çalışmanın İçeriği

HU-GO hafif aracının şasisinin sonlu elemanlar metodu ile modal ve mukavemet
analizlerinin yapılmasını amaçlayan bu çalışma altı ana kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısımda şasi ve şasi tipleri hakkında genel bilgilere yer verilmiştir.
İkinci kısımda dayanım, güvenlik katsayısı ve dayanım teorileri üzerinde kısaca
durulmuş, bu tanımlar açıklanmıştır.
3

Çalışmanın üçüncü kısmında titreşim ve doğal frekans konuları incelenmiş. Bazı
önemli konulara değinilmiştir.
Dördüncü kısımda Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün ürettiği
HU-GO hafif aracı hakkında genel bir bilgi verilmiştir.
Beşinci kısımda çalışmada yapılan sonlu elemanlar analizlerinin uygulaması
anlatılmıştır. Bu uygulamalar sonunda elde edilen veriler sunulmuştur.
Çalışmanın

altıncı

ve

son

bölümünde

analizlerden

elde

edilen

veriler

değerlendirilmiş ve yorumlar yapılmıştır.
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2. ARAÇ YAPILARINA GENEL BAKIŞ
Yolcu arabalarında yıllardır bir çok farklı tip yapılar kullanılmıştır. Bu bölüm bu
konu hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda anlatılanlar; tarihi ve
modern şasi tiplerinin, seri üretim araçların mühendisliğine adapte edilmesindeki
etkisine ışık tutmaktadır.
2.1.

Araç Yapılarının Tarihi: Zemin Altı Şasi

1920’lerde, seri üretime yeni geçilirken, standart araba biçimleri şasi üzerinde
gövde şeklindeydi. Bunun üretim esnekliği, farklı gövde tiplerinin kolay
birleştirilmesine izin vermesi ve şasinin ayrı bir birim olarak görülmesi, tüm diğer
mekanik parçalardan ayrı olarak birleştirilmesine izin vermesi gibi avantajları
bulunmaktaydı. Şasinin şekli, dingil üzerinde yarı eliptik yay şeklinde monte edilen
süspansiyonlar için ideal şekilde uydurulabilmekteydi. Bu, o dönemlerde şasi ve
gövde üreticilerinin ayrı olmasından dolayı da istenilen bir durumdu. Gelenek
yapım metodunun seçilmesinde önemli bir rol oynamaktaydı.
Arabanın yapısı olarak görülen zemin altı şasi, düz merdiven şasiden
oluşmaktaydı. (Şekil 2-1) Birbirine 90º‘lik açılarla perçinlenerek bağlanmış bu iki
parça araç boyunca devam etmekteydi. Bu şasiler “grillage” olarak adlandırılan bir
yapı sınıfına girmekteydi.

Şekil 2-1 Açık kesit merdiven şasi 1920’ler (Vauxhall Arşiv Merkezi)
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Düzlemsel bir yapı olan grillagelar düzleme dik yüklere maruz kalırlardı. Böyle bir
şasinin özgün elemanlarının karşılaştığı aktif iç yükler:
a) Elemanların yanal eksen üzerinde bükülmesi
b) Elemaların boylamsal eksen üzerinde burulması
c) Düzleme dik yönde makaslama kuvvetleri alması
1920 ve 1930 yıllarında şasilerde kullanılan açık kesit elemanlar bilhassa bölgesel
burulmaya karşı esneklerdi. Daha da ileri, T-tipi eklemler bükülme momentini
parçların sonundan burulma olan yönlerine aktarmakta başarısızlardı. Bu yüzden o
dönemdeki şasiler burulmaya karşı yeteri dayanıklılığa sahip değillerdi. Burulma
yollarda karşılaşılan en önemli yüklemelerden biri olduğu için bu memnun edici bir
durum değildi. Yapının derinliği de sınırlı olduğu için bükülmeye karşı dayanımı da
yeterli değildi.
Burulma dikkate alınarak yapılmış iyi bir dizayn, yol tutuşu, araçta meydana
gelecek

istenmeyen

titreşimleri

gidermek

ve

gövde

ve

şasi

arasındaki

uyumsuzluğu azaltmak açısından önemlidir. Burulma yükleri ile bölgesel birçok
farklı yük oluşmaktadır. Burulma dayanımı araç yapısının yeterliliğinde köşe
taşlarından biridir.
Erken yıllardaki şasilerin burulma dayanımının yetersiz olmasından dolayı
1920’lerde yolcu arabaları otobüs benzeri şekillerde tasarlanmaktaydı. (Şekil 2-2)
1920’lerin ilk bölümünde yolcu arabalarının çoğunluğu açık gövdelere sahipti. O
dönemlerde; bu şekilde aracın bahsettiğimiz yüklemelerin hiçbirine maruz
kalmayacağı düşünülmekteydi. Bu düşünce bazı burulma kuvvetleri için doğruydu.

Şekil 2-2 1920’lerde bir araba imalatı (Vauxhall Arşiv Merkezi)
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İlk deneyimlerde metal örülü gövdelerde şasi ve gövde arasında hareketlilik ve
tıkırdama problemi olduğu görülmüştü ve gövde araç üzerinde oluşan yükleri
karşılayan bazı noktalarda çatlıyordu. Bu problemlerin kökeninde gövde ve şasinin
paralel bağlı iki yay gibi davranmaları yatıyordu.
Paralel bağlı yaylarda, yük yaylar arasında yay katsayılarına oranlı olarak dağılır.
Bu basitleştirilmiş bir şekilde düşünürsek, gövde ve şasinin birbirleri sonuna
eklendiğinde de geçerlidir. (Şekil 2-3)
Ttoplam = Tgövde + Tşasi
Ktoplam = Kgövde + Kşasi
Tgövde / Tşasi = Kgövde / Kşasi
T: tork ve K: burulma dayanımı
Buna göre; esnek bir gövde ve dayanıklı bir şasi olduğunda, burulma yükü şasiden
geçecekti. Tersi düşünüldüğünde ise; gövde dayanıklı ve şasi esnek olursa, gövde
daha büyük oranda burulma yüklerini taşıyacaktı.

Şekil 2-3 Paralel bağlı yaylar

1920’ler devam ederken bu durum elde edilen pratik deneyimler sonucunda
farkedildi. O dönemde gövdeler, esnek metal eklemler ile tahta türevi gövde
elemeanlarında bağlandığından şasilere göre daha esnekti. (Şekil 2-4)
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Şekil 2-4 Tahta iskeletli fabrikasyon gövdenin yapı detayları

1920’lerden 1930’lara geçilirken yüksek sayıda üretimin gerekliliği, preslenmiş
çelik araba gövdeleri teknolojisinin gelişmesine sebep oldu. Gövdeler çelik
plakalardan şekillendirilip, birbirlerine kaynaklanarak ve perçinlenerek üretilmeye
başladı. Bu gövdelerin bölgesel makaslama ve burulma yüklerine karşı çok daha
dayanıklı olmasını sağladı. Genel biçim ise hâla birbirinden ayrı şasi ve gövdeden
oluşmaktaydı.
1930’larda zemin altı şasiler hâla açık kesit elemanların birbirlerine perçinlenmesi
ile yapılmaktaydı ve hâla aracın yapısına bağlıydı.
Paralel yaylar analojisinin bilinmesiyle artık daha dayanıklı olan gövdelerin
üzerinden çok daha fazla oranda yük geçtiği bilinmesine rağmen, bu durum gövde
ve şasi arasında tıkırdama ve gövde ve şasi arasında beklenmeyen yük
aktarımları gibi problemlere sebep oluyordu. Bu problemlerin aşılması için, özgün
olarak ve birbirlerinin kombinasyonları olarak birçok yaklaşım denendi. Bunların
bazıları aşağıdakiler gibidir:
(a) Şasi ve gövde arasına esnek elemanlar monte edildi. Yanal olarak
yerleştirilen bu eleman çiftleri; aracın dikey ekseninde, gövde ve şasi
arasında burulma yayları gibi davranmaktaydı. (Şekil 2-5 ve Şekil 2-6)
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Şekil 2-5 Yanal pozisyon verilmiş gövde elemanı çifti

Şekil 2-6 Gövde ve gövde elemanlarının seri olarak bağlanması
(b) Bu yaklaşımın tersi olarak; şasi dayanımı artırılıp daha fazla oranda yük
taşıması sağlanmaya çalışıldı. Açık kesit, perçinlenmiş şasi teknolojisi
1930’larda geçerliliğini koruyordu ve bu sebeple hâla açık kesit elemanların
kullanılması gerekmekteydi. Genel çözüm haç şeklinde desteklerin
kullanılmasıydı. Bunun için haç şeklindeki, açık kanal kesit elemanlardan
yapılan bir destek Şekil 2-7’deki gibi şasi ile birleştiriliyordu.

Şekil 2-7 Haç şekilli destek bulunan şasi (Booth 1938)
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1930’ların ortalarında burulmaya karşı daha dayanıklı araçlar yapılmaya
başlanmıştı. Zamanın gazetelerinden birinde haç şekilli desteklerin
kullanıldığı şasilerin bazılarının burulma dayanımının 1000-1750 Nm/derece
arasında olduğu yazılmıştı. 1930’ların sonlarında bu şasi tipiyle üretilen
araçların en iyilerinden biri Lagonda V12’ydi. (Şekil 2-8)

Şekil 2-8 1938 model Lagonda V12
(c) Şasinin burulma dayanımının artırılmasının başka bir yolu kapalı haç
şeklinde elemanların kullanılmasıydı. Kapalı kesit elemanlar, açık kesit
elemanlara göre daha fazla burulma dayanımına sahiptir. Küçük kapalı
kesit elemanların kullanılması günümüze göre yeterli kalmasa da,
1930’larda kullanılan araçlara kıyasla daha fazla burulma dayanımı
göstermekteydi.
(d) 1930’ların ortasında çelik gövdelerin bükülmeye ve burulmaya karşı
şasilerden daha dayanıklı olduğunun farkına varıldı. Bazı dizaynlarda gövde
ile şasi arasında daha büyük bir bütünleştirme kullanıldı. Bu dizaynlarda
gövede, şasiye çok sayıda vida ile vaidalanıyordu. (Şekil 2-9) Bu yaklaşım
modern bütünleştirilmiş gövde konseptine de öncülük etmiştir.
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Şekil 2-9 Şasiye eklenen çoklu gövde ataşmanları
(e) Zemin altı şasi tiplerinin son sürümünde “ikiz tüp” veya “çoklu tüp” denilen
elemanlar kullanılmaktaydı. Bu aslen merdiven tipi grillage şasilerin yan
parçalarının yanal çapraz elemanlarla birleştirilmesinden oluşmaktaydı. Bu
parçalar birbirine kaynaklanarak bağlanmaktaydı. Bu da şasinin burulma
dayanımını artırmaktaydı. Bu tip şasiler 1930’ların sonları ile 1950’ler
arasında özel yarış arabalarında kullanılmıştır. Örneğin Auto Union yarış
arabaları (1934-1937) Şekil 2-10’de de görülen bu tip şasileri kullanmıştır.
Ferrari ve Lister Jaguar gibi birçok spor araba firmaları da bu tip şasiyi 1950
yıllarına kadar kullanmıştır. (Jason C. Brown, A. John Robertson, Stan T.
Serpento, 2002, Motor Vehicle Structures: Concepts and Fundamentals, 1st
Edition, Butterworth-Heinemann, S. 28-37)

Şekil 2-10 Auto Union yarış arabasının ikiz tüp tipi şasisi (Alman Müzesi, Münih)
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2.2.

Modern Yapı Tipleri

Daha yakın dönemlerde, daha büyük kesitli ama ince çeperli olan elemanlarla
yapılan kapalı tüp burulma yapıları etkili oldu. Bu yapılar bükülme ve burulmaya
karşı daha iyi dayanımlar göstermekteydi. Süspansiyon geometrisinin daha iyi
anlaşılması ve daha dayanıklı gövde yapılarının yapılması ile, daha iyi yol tutuş
değerlerine ulaşıldı. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde; bu ve kaynaklanabilen
preslenmiş çelik plaka teknolojisinin kullanılması, araba yapılarında büyük kesitli
tüp konseptini geliştirdi. Bu teknolojinin bazı örnekleri aşağıda yer almaktadır.
(David A. Crola, 2009, Automotive Engineering Powertrain, Chassis System and
Vehicle Body, 1st Edition, Butterworth-Heinemann, S.534)
2.2.1. Omurga Şasi
Omurga şasi yapısı büyük kesitli tüp konseptinin göreli modern örneklerinden
biridir. Bunu Lotus gibi özel spor arabaları kullanmaktadır. (Şekil 2-11) Bu yapıda
şasi hâla gövdeden ayrıdır.

Şekil 2-11 Çelik plaka omurga şasi (Lotus Cars Ltd.)

Omurga şasi dayanımını büyük kesit alanına sahip omurga elemanlarından
türetmektedir.

Karakteristik

boyutları

200x150

mm

civarındadır.

İlerleyen

zamanlarda, burulmaya maruz kalan tüplü yapıların tüp çeperlerinin makaslama
kuvvetlerine maruz kaldığı görülmüştür. Bu yüzden; makaslama panelleri
makaslama kuvvetlerini karşılayan tek yol olmamasına rağmen, Lotus’un tüp
çeperleri

makaslama

panelleri

içermektedir.

Örneğin;

kaynaklanmış

veya
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lehimlenmiş küçük tüplerden oluşan üçgenlenmiş bir çıkıntı da makaslama
kuvvetlerini karşı etkili olurdu, bu aynı zamanda ağırlıktan da avantaj sağlardı. Bu
yaklaşım da TVR gibi bazı özel spor araba markaları tarafından kullanılmıştır.
(Şekil 2-12)

Şekil 2-12 Üçgenlenmiş tüplerle yapılan omurga şasi (TVR Ltd.)

Bu tip özel araçlar genellikle camla güçlendirilmiş plastik gövdelere sahiptir. Bu tip
araçların çoğunda kombine burulma dayanımı, şasi ve gövdenin dayanımlarının
ayrı ayrı toplamlarından daha büyüktür. Bu da şasi ve gövde bağlantılarının daha
önceki dönemlerde yapıldığı gibi sonlarından değil, pek çok noktada yapıldığını
göstermektedir.

Böylece

gövde

ve

şasinin

birleşimi

tek

bir

parça

gibi

davranabilmektedir. (David A. Crola, 2009, Automotive Engineering Powertrain,
Chassis System and Vehicle Body, 1st Edition, Butterworth-Heinemann, S.534)
2.2.2. Üçgenlenmiş Tüp Şasi
Üçgenlenmiş tüp yapısı omurga şasilerle sınırlı değildir. Küvet şekilli yapıları olan
spor arabalar da bu sistemi kullanmaktadır. Caterham buna klasik bir örnektir.
(Şekil 2-13) Bu yaklaşımın avantajı, karoserin karkasa direk bağlanabilen ince
metal plakalar ile kaplamalar içerebilmesidir. Bu metod düşük miktarlı üretimler için
çok avantajlıdır, çünkü düşük alet maliyetine sahiptir. Seri üretim için, komplike ve
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işçi-yoğun bir çalışma olduğundan avantajlı değildir. (David A. Crola, 2009,
Automotive Engineering Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, 1st
Edition, Butterworth-Heinemann, S.535)

Şekil 2-13 Üçgenlenmiş spor arba yapısı (Caterham Cars Ltd.)
2.2.3. Kafesin Gövde İçine Eklendiği Yapılar
Tüp teknolojisini en üst seviyede kullanmanın yolu, tüp yapıyı araç gövdesinin
bütününe uygulamaktır. Bunun bir sürümü Şekil 2-14’te yarış arabası üzerine
uygulanmış olarak görülmektedir. Burada üçgenlenmiş kafes yolcu kabinini de
sarmıştır. Çevrelenmiş kesit alanı çok daha büyüdüğünden, burulma dayanımı da
o kadar büyümüştür. Daha çok yarış arabaları için kullanılan bu yapının burulma
dayanımının çok yüksek olduğu, yarış araba firmaları çalışanları tarafından da
söylenmiştir. (David A. Crola, 2009, Automotive Engineering Powertrain, Chassis
System and Vehicle Body, 1st Edition, Butterworth-Heinemann, S.535)

Şekil 2-14 Kafes eklenmiş üçgenlenmiş spor araba yapısı (TVR Ltd.)
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2.2.4. Monokok
Monokok (Fransızca: tek kabuk), kapalı kutu yaklaşımının mantıklı bir sonucudur.
Monokokda; dış kabuk, gövde yüzeyi ve gövde yapısı olmak üzere iki görev
üstlenir.

Bu

hava

kuvvetlerinin

“gerilmiş

deri”

yapısının

otomotive

olan

uygulamasıdır. Ağırlıktan çok büyük kazanç elde edilen bir yapıdır.
Saf monokok yapısına sahip araçlar nadir görülür. En çok kullanıldığı alan,
Formula-1 ve benzeri bazı yarış arabaları ile sınırlıdır. (Şekil 2-15) Bunu birkaç
mantıklı sebebi vardır.

Şekil 2-15 Monokok yapısı

Birinicisi, monokokun verimli üretilebilmesi için tamamen kapalı bir tüp olarak
üretilmesi gerekmektedir. Yolcu araçlarında, yolcuların içeri gireceği, içerden
dışarının görülebileceği v.b. açıklıklar bulunmaktadır. Bu da açık alanları
kısıtlayarak

burulma

dayanmını

artıran

tek

kabuk

yapısının

kesikliklere

uğramasına sebep olur. Ayrıca kabuk güçlendirme gereksinimine sahiptir: (a)
kıvrılmaya engel olmak, (b) büyük düzlem yüklerini karşılamak
Tipik

bir

Formula

1

aracının

monokoku

karbon-fiber

kompozit

sandviç

malzemeden üretilir ve 30000 Nm/derece’den daha fazla burulma dayanımına
sahiptir. Bu tip araçlarda motor ve vites kutusu da, monokok ile birlikte yük
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mukavemetinde rol alan yapılardır. (David A. Crola, 2009, Automotive Engineering
Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, 1st Edition, ButterworthHeinemann, S.536)
2.2.5. Sandal (Platform) Şasi
Başka bir modern şasi tipi sandal tipi şasidir. Bu; genellikle metal plakalı zemin
elemanlarının büyük kapalı kesitlerde birbirine bağlanması ile oluşturulan bir
yapıdır. Bu yapı grillage mantığının burulmaya ve bükülmeye karşı yüksek
dayanım gösteren bir sürümüdür. Platform yapı; daha çok farklı gövde stilleri
kullanan veya çabuk model değişiklikleri gereken düşük sayılı üretimler için
kullanılmaktadır. Lotus Elise (Şekil 2-16) platform yapıya bir örnektir.

Şekil 2-16 Sandal şasi (Lotus Cars Ltd.)

Bu yaklaşım üstü açık, üstü açılabilen ve sedan arabaların seri üretiminde de
kullanılabilmektedir. (David A. Crola, 2009, Automotive Engineering Powertrain,
Chassis System and Vehicle Body, 1st Edition, Butterworth-Heinemann, S.537)
2.2.6. Uzay Şasi
Bu şasi tipine en güzel örnek Audi A2 alüminyum uzay şasili araçtır. (Şekil 2-17)
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Şekil 2-17 Uzay şasi (Audi UK Ltd.)

Bu tip yapılarda; göreli küçük kesitlere sahip tüp elemanlar, halka-çubuk çıkıntılara
düğüm noktalarından kaynaklanır. Bunun için, her halka elemanın kenar
elemanları bölgesel bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
Bu yapım metodu seçimi genllikle üretim ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır. A2’nin
üretiminde çeşitli alüminyum çubukların önce dökümü yapıldıktan sonra bu
parçaların birbirine montajı yapılmaktadır.

(David A. Crola, 2009, Automotive

Engineering Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, 1st Edition,
Butterworth-Heinemann, S.537-538)
2.2.7. Ayrılmaz (Bölünmez) Gövde Yapısı
En çok kullanılan modern şasi tipi; birbirine kaynaklanmış preslenmiş çelik
plakalardan oluşan ayrılmaz (bölünmez) şasidir. Bu tip şasi seri üretim metodlarına
çok iyi uyum göstermektedir. Gövde kendi kendini desteklediği için ayrı bir şasi
tasarımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Böylece ağırlıktan da kazanç sağlanmaktadır.
Bu şekilde üretilen ilk seri üretim 1930’larda yapılmıştır. Buna verilebilecek güzel
bir örnek 1934-1956 yılları arasında üretilen Şekil 2-18’de de görülen Citroen 11
CV’dir.
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Şekil 2-18 1934 model Citroën 11 CV (Automobiles Citroën SA)

Farklı bir araç üzerinde 1938 yılında Swallow tarafından yapılan ilginç bir çalışma
olan Hillman 10 HP’de, gövde ve şasinin birbirinden ayrı olarak yapılmasının
yerine bütünleşik olarak yapılmasının daha özdeş olduğu görülmüştür. Diğer
özelliklerin yanında burulma davranışı karşılaştırılmıştır. (Şekil 2-19) Şasi ve
gövdenin ayrı tasarlandığı ilk modelde burulma dayanımı 934 Nm/derece iken,
şasi ve gövdenin bütünleşik tasarlandığı yeni modelde burulma dayanımı 3390
Nm/derece değerine yükselmiştir. Yük alma eğrisinde gövde ve şasiyi birbirine
bağlayan elemanların kaymasından dolayı ilginç bir histeri etkisi gözlemlenmiştir.
Bu histeri bütünleşik tasarımda çok düşük seviyede kalmıştır.

Şekil 2-19 Burulma dayanımı test sonuçları 1938 ve 1939 (Swallow 1938 Uluslar
arası Makine Mühendisleri Konseyi’nin izniyle)
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Şekil 2-20’da bütünleşik gövdenin modern bir örneği görülmektedir. Bütünleşik
gövde gerçekten monokok ve uzay şasinin karışımıdır. Gövde kapalı kutu burulma
yapısı oluşturmaktadır. Kutunun çeperleri veya yüzeyleri uygun olan yerlerde ince
paneller

içermektedir.

Diğer

yerlerde

halka

çerçeveler

kutunun

yüzeyini

oluşturmaktadırlar. Çubuk elemanlar da, örneğin zeminde düzlemsel yükleri
karşılamak için kullanılmıştır.

Şekil 2-20 Modern bütünleşik gövde (Generals Motor Corporation)
Bütünleşik yapının panelleri ve gövde elemanları birbirlerine çelik plakalardan
eklenir ve punta kayanğı ile tutturulur, bazı bölgelerde lazer kayanağı veya başka
teknikler de kullanılır. Çubuk elemanlar preslenmiş çelik plakaların birbirine Şekil
2-21’deki gibi kaynaklanması ile oluşturulur.

Şekil 2-21 Bütünleşik gövde zemin montajı
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Çok hafif çelik otomobil gövdesi ULSAB (Ultralight Steel Automobile Body);
ayrılmaz gövde yapısının, yakın gelecekte olacak gelişmelerini de gösteren,
modernize edilmiş bir sürümüdür. (Şekil 2-22) Bu yapıda genellikle; çubuk benzeri
elemanların
Hidroforming

şekillendirilmesi
metodu;

yerine

kompleks

hidroforming

kesitlerin

metodu

kalıplarda

kullanılmaktadır.

hidrolik

basınç

ile

şekillendirilmesi işlemidir. Lazer kaynaklı kapaklarda bu metodda kullanılmaktadır.
Lazer kaynağı veya yapıştırıcı ile bağlama işlemi punta kaynaktan daha büyük bir
dayanıklılık sağlar. Hidroformingle oluşturulan paneller bu şekilde birbirine
bağlanır. Böylece geleneksel bütünleşik çelik gövdelerden daha hafif ve daha
dayanıklı gövdeler üretilebilmektedir.

Şekil 2-22 Çok hafif çelik otomobil gövdesi (ULSAB)
Yazılanların çoğunda kullanılan malzemeler arasında çeliğin ismi anılsa da,
yüksek sayılı seri üretimlerde alüminyum ve kompozit plastik parçalar da
kullanılmaktadır. Örneğin; alüminyum içerikli araç (AIV-aluminium intensive
vehicle) yapılırken preslenmiş alüminyum plakalardan oluşan paneller birbirine
kayank ile bağlanmıştır.
Adamakıllı üretilmiş bir bütünleşik gövde burulma, bükülme ve diğer yüklere karşı
oldukça dirençlidir. Yapı gövdenin dış yüzeyini de içerdiğinden dolayı bu yapı tipi
diğer birçok yapı tipinden daha dayanıklıdır. Özgün burulma dayanımı değerleri
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sedan araçlar için 8000-10000 Nm/derece, lüks arabalar için 12000-15000
Nm/derece rasında değişmektedir. (David A. Crola, 2009, Automotive Engineering
Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, 1st Edition, ButterworthHeinemann, S.538-541)
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3. DAYANIM VE DAYANIM TEORİLERİ
3.1.

Dizayn Faktörü (Güvenlik Katsayısı)

Dizayn faktörü veya güvenlik katsayısı, n; bir değerlendirme aşamasındaki
parçanın ana parametresine göre dayanımını belirlerlemek için belirsizlikleri
hesaplarken kullanılır. Ana parametrenin en yüksek gerilim olduğu yerde, dizayn
faktörü;
n=

İzin verilen gerilim (dayanım)
Hesaplanan Gerilim
n=

S
𝜎

Kullanılan diğer bir terim güvenlik marjı, m’dir. Güvenlik marjı;
m=n–1
Dizayn faktörü hesaplanırken kullanılan parçanın dayanıma bağlı belirsizlikleri
aşağıda belirtilmiştir:
1. Parçanın ana malzemesinin gerçek özelliklerinin belirsizliği
2. Boyut etkisinin doğurduğu belirsizlik
3. Parçanın üretiminden kaynaklanan belirsizlikler (dökme, dövme, talaş
kaldırma, kaynak, ısıl işlem ve yüzey şekillendirme v.b.)
4. Çevresel etmenlerin oluşturduğu belirsizlikler ( sıcaklık, korozyon v.b.)
Buna göre parça-dayanım belirsizlik çarpanı, fs, aşağıdaki gibi belirlenir:
𝑆𝑚𝑖𝑛 =

𝑆
𝑓𝑠

Burada; S bir numunenin direk testinden elde edilen dayanımdır. (akma ve/veya
en yüksek gerilimidir) Bu veri yapılan bir dizi testten alınan sonuçların
istatistiklerinden de elde edilebilir. Bu sebeple S malzemenin gerçek dayanım
değerini tam olarak gösterememektedir ve fs çarpanı ile düzeltilir. Buna benzer
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şekilde yukarıdaki dört belirsizlik için de bir belirsizlik çarpanı bulunur. Genel
dayanım belirsizlik çarpanı, bu dört çarpanın çarpımı ile bulunur.
Parça gerilime bağlı belirsizlikleri aşağıdaki gibidir:
1. Statik gerlimlerin anlizinden doğan belirsizlikler. Analizlerin kesinliği,
yapılan analiz tipine, modelleme geometrisine ve sınır koşullarına bağlıdır.
Elle yapılan matematiksel işlemlerde, nümerik hesaplarda, deneysel
olarak alınan değerlerde v.b. elde edilen sonuçlar küçük hata payları
içermektedir.
2. Dinamik yükler için yapılan hesaplarda ve varsayımlardaki belirsizlikler.
3. Üretimden kaynaklanan durumlar için yapılan gerilim hesaplarındaki
belirsizlikler. Üretim toleranslarından dolayı, nominal boyutlara göre
yapılan gerilim hesaplarında hatalar oluşmaktadır.
4. Montaj işlemlerinden kaynaklanan belirsizlikler. Parçaları birleştirirken,
parçalar üzerinde insan faktöründen kaynaklanan gerilimler oluşabilir.
5. Montaj öncesindeki ilk gerilimlerden kaynaklanan belirsizlikler. Montaj
öncesinde üretim şeklinden kaynaklanan artık stresler olabilir.
Buna göre gerilim belirsizlik çarpanı, fσ aşağıdaki belirlenir:
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝜎
𝑓𝜎

Burada σmax gerçek en yüksek gerilim, σ da analizlerle belirlenen gerilim değeridir.
Genel gerilim belirsizlik çarpanı, yukarıda saydığımız beş belirsizlik için
hesaplanan belirsizlik çarpanlarının çarpımı ile bulunur.
Buraya kadar incelediğimiz formülleri birbiri ile birleştirirsek
𝑆
𝑓𝑠 𝑆𝑚𝑖𝑛
=
𝜎 𝑓𝜎 𝜎𝑚𝑎𝑥

Smin ve σmax değerlerinin bilindiği durumda dayanım-azaltma faktörü gerekli
değildir, bu nedenle Smin/σmax = 1 ve S/σ’da dayanım-azaltma faktörü n’dir.
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𝑛=

𝑓𝑠
𝑓𝜎

Yukarıda anlatılan durumlara göre; tasarımcı yaptığı tasarımda kendi belirlediği
belirsizliklere göre bir dizayn faktörü hesaplar. (Richard G. Budynas, 1999,
Advanced Strength and Stress Analysis, 2nd Edition, McGraw-Hill Intenational
Editions Mechanics Series, S.500-504)
3.2.

Dayanım Teorileri

3.2.1. Teorilerin Temeli
Bir malzemenin genel gerilim-gerinim eğrisi tek eksenli çekme testi ile bulunur.
(Şekil 3-1) Bazı malzemeler için özgün gerlim-gerinim eğrileri Şekil 3-2’deki gibidir.

Şekil 3-1 Tek eksenli çekme testi numuneleri (a sünek malzeme, c kırılgan
malzeme)

Bu eğrileri incelediğimiz zaman başta gerilim ve gerinim arasında lineer bir ilişki
olduğu görülür. Gerilim elastik sınıra ulaştıktan sonra malzeme elastik olmayan,
kalıcı deformasyona uğramaya başlar. Bu noktadaki gerilime akma gerilimi denir,
SY. Karbonlu çelik için bu keskin bir şekilde eğrinin başlangıcında yer alırken, diğer
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malzemeler için keskin bir şekilde gözükmemektedir. Bunun için akma gerilimi
gerilim-gerinim eğrisinin lineer kısmına 0.2% uzaklıkta paralel bir doğru çizilerek
bulunur. Akma gerilimi bu paralel doğrunun gerilim-gerinim eğrisini kestiği değer
olarak belirlenir. Bu malzemelerin hepsi, gerilim değeri aşıldığında belli miktarda
plastik deformasyon göstermiş ve son olarak kırılmışlardır.

Şekil 3-2 Güçlendirilmiş çelik alaşımı, karbon içerikli çelik, alüminyum alaşımı ve
döküm demir için yapılan tek eksenli çekme testi sonuçları

Bu plastik bölgedeki durumları inceleyen ve kırılmayı açıklayan çeşitli teoriler
vardır. Bu teoriler aşağıdaki gibidir:
1. Maksimum asal gerilme teorisi: maksimum asal gerilme akma gerilimine ulaşır,
SY.
2. Maksimum makaslama gerilimi teorisi (Tresca teorisi): Maksimum makaslama
gerilimi, akma gerilimine ulaşır, 0.5SY.
3. Maksimum asal gerinim teorisi: Maksimum asal gerinim akma gerinimine ulaşır,
SY/E.
4. Maksimum gerinim enerjisi teorisi: Hacim başına düşen gerinim enerjisi,
0.5𝑆𝑌2 /𝐸‘de maksimuma ulaşır.
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5. Maksimum biçim bozukluğu enerjisi teorisi (von Mises teorisi): Şekil
1+𝜐

değişikliğine sebep olan enerji � 3𝐸 � 𝑆𝑌2 ‘ye ulaşır.

6. Maksimum oktahedral makaslama gerilimi teorisi: Sekiz yüzeyin her birinde
oluşan makaslama gerilimi, hidrostatik eksenel gerilim oluşturur. ( σavg =
(σ1+σ2+σ3)/3 şeklinde hesaplanır.) Bu değer √2𝑆𝑌 /3 ‘e ulaşır.

Bu bölümde, bu teorilerden yaygın olarak kullanılan Tresca ve von Mises teorilerini
inceleyeceğiz.
Bu teorileri incelemeden önce bazı konulara değinelim. Üç boyutlu genel gerilim
durumu aşağıdaki gibidir:
𝜎𝑥
[𝜎] = �𝜏𝑦𝑥
𝜏𝑧𝑥

𝜏𝑥𝑦
𝜎𝑦
𝜏𝑧𝑦

𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧 �
𝜎𝑧

𝜎𝑥′
[𝜎] = � 0
0

0
𝜎𝑦′
0

0
0�
𝜎𝑧′

Üç boyutlu dönüşümler uygulanarak asal gerilimlerin oluştuğu aşağıdaki gibi bir
x’y’z’ düzlemi elde edilebilir:

Bunlar sıralı olarak oluşan (σ1>σ2>σ3) σ1, σ2, σ3, asal gerilimleridir. Asal gerilim
değerleri aşağıdaki denklemin kökleridir:
2
2
2
𝜎𝑝3 − �𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 + 𝜎𝑧 �𝜎𝑝2 + �𝜎𝑥 𝜎𝑦 + 𝜎𝑦 𝜎𝑧 + 𝜎𝑧 𝜎𝑥 − 𝜏𝑥𝑦
− 𝜏𝑦𝑧
− 𝜏𝑧𝑥
�𝜎𝑝

2
2
2
− �𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜎𝑧 + 2𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑦𝑧 𝜏𝑧𝑥 − 𝜎𝑥 𝜏𝑦𝑧
− 𝜎𝑦 𝜏𝑧𝑥
− 𝜎𝑧 𝜏𝑥𝑦
�=0

Bu gerilim değerleri için de maksimum makaslama gerilimi;
𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝜎1 − 𝜎3
2

(Richard G. Budynas, 1999, Advanced Strength and Stress Analysis, 2nd Edition,
McGraw-Hill Intenational Editions Mechanics Series, S.505-509)
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3.2.2. Sünek Malzemeler İçin Tresca Teorisi
Tek eksenli çekmeye maruz bırakılan bir cisim üzerinde oluşan maksimum
makaslama gerilimi, maksimium çekme geriliminin yarısı olduğundan dolayı
makaslama akma fayanımı 0.5SY olarak hesaplanır. Bu sebepten akma kriteri
Tresca teorisine göre;

veya

𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝜎1 − 𝜎3
= 0.5𝑆𝑌
2

𝜎1 − 𝜎3 = 𝑆𝑌

Maksimum makaslama gerilimi bazen Tresca gerilimi olarak da adlandırılır.
𝜏 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 =

𝜎1 − 𝜎3
2

Ve buna göre akma 2𝜏 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 = 𝑆𝑌 ‘de oluşur. (Richard G. Budynas, 1999,
Advanced Strength and Stress Analysis, 2nd Edition, McGraw-Hill Intenational
Editions Mechanics Series, S.509)
3.2.3. Sünek Malzemeler İçin von Mises Teorisi
Bu teori akma durumundaki numunenin biçim bozukluğu enerjisi ile ilişkilidir. Bütün
asal gerilimlerin birbirine eşit olduğu durumda hidrostatik gerilim hali oluşur. Bu
durumda, bütün yönlerde birbirine eşit eksenel gerilim oluşur ve makaslama
gerilimleri oluşmaz. Buna bağlı olarak üzerinde gerilim olan cisimde biçim
bozukluğu gözlemlenmez. Bu koşullarda yapılan herhangi bir sapma sonucunda
biçim bozukluğu oluşur. Genel bir gerilim koşulu ise, saf hidrostatik koşul ile biçim
bozukluğu oluşturabilecek koşulun üstüste bindirilmesi şeklinde oluşur. Hidrostatik
durum ortalama eksenel gerilimi,
𝜎𝑎𝑣𝑔 =

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 + 𝜎𝑧
3

şeklinde hesaplanır. Genel bir gerilim durumu is aşağıdaki gibi yazılabilir.
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𝜎𝑎𝑣𝑔
=� 0
0

𝜎𝑥
[𝜎] = �𝜏𝑦𝑥
𝜏𝑧𝑥

0

𝜎𝑎𝑣𝑔
0

𝜏𝑥𝑦
𝜎𝑦
𝜏𝑧𝑦

0
𝜎𝑥 − 𝜎𝑎𝑣𝑔
0 � + � 𝜏𝑦𝑥
𝜏𝑧𝑥
𝜎𝑎𝑣𝑔

𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧 �
𝜎𝑧

𝜏𝑥𝑦
𝜎𝑦 − 𝜎𝑎𝑣𝑔
𝜏𝑧𝑦

𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧 �
𝜎𝑧 − 𝜎𝑎𝑣𝑔

Denklemin sağ tarafında yer alan iki matris hidrostatik koşul ve biçim bozukluğu
oluşabilecek koşulu içermektedir. Bu aşağıdaki şekilde de ifade edilebilir.
0

𝜎𝑎𝑣𝑔
[𝜎] = � 0
0

𝜎𝑎𝑣𝑔
0

0
𝜎1 − 𝜎𝑎𝑣𝑔
0 �+�
0
𝜎𝑎𝑣𝑔
0

0
𝜎2 − 𝜎𝑎𝑣𝑔
0

0
0
�
𝜎3 − 𝜎𝑎𝑣𝑔

Eksenel gerilime maruz kalan bir elemanın birim hacim başına düşen enerji düzeyi
aşağıdaki şekilde hesaplanır.
𝑢=

1
�𝜎 2 + 𝜎𝑦2 + 𝜎𝑧2 − 2𝜐�𝜎𝑥 𝜎𝑦 + 𝜎𝑦 𝜎𝑧 + 𝜎𝑧 𝜎𝑥 ��
2𝐸 𝑥

Biçim bozukluğu enerjisii belirlemek için, basitçe 𝜎1 − 𝜎𝑎𝑣𝑔 , 𝜎2 − 𝜎𝑎𝑣𝑔 ve 𝜎3 − 𝜎𝑎𝑣𝑔

yerine 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 ve 𝜎𝑧 değerlerinin konulması ile 𝜎𝑎𝑣𝑔 =
önüne alınırsa yukarıdaki denklem aşağıdaki şekli alır.
𝑢𝑑 =

(𝜎1 +𝜎2 +𝜎3 )
3

denklemi de göz

1+𝜐
[(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2 ]
6𝐸

Tek eksenli çekme deneyi için 𝜎1 = 𝑆𝑌 ve 𝜎2 = 𝜎3 = 0 olduğundan dolayı, biçim

bozukluğu enerjisi;

(𝑢𝑑 )𝑌 =

1+𝜐 2
𝑆
3𝐸 𝑌

olur.Bu denklemleri birbirinin içine yerleştirirsek de, biçim bozukluğu enerjisi
kriterine bağlı von Mises teorisinin genel denklemi aşağıdaki gibi ifade edilmiş olur.
�0.5[(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2 ] = 𝑆𝑌

Bu denklemin sol tarafında kalan ifade aynı zamanda eşdeğer von Mises gerilimi
olarak da adlandırılmaktadır. Buna göre:
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𝜎𝑣𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = �0.5[(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2 ]

Von Mises teorisinin temeline göre; akma, eşdeğer von Mises gerilimi malzemenin
akma gerilimine eşit olduğunda başlar.
𝜎𝑣𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = 𝑆𝑌

(Richard G. Budynas, 1999, Advanced Strength and Stress Analysis, 2nd Edition,
McGraw-Hill Intenational Editions Mechanics Series, S.509-512)
3.2.4. Düzlemsel Gerilme Durumu İçin Tresca ve von Mises Teorilerinin
Karşılaştırılması
Düzlemsel gerilme durumunda 𝜎𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 = 0 ‘dır. Bundan dolayı z yönündeki

asal gerilim de 0’dır. Diğer iki yöndeki asal gerilim σ1 ve σ2 daha önce
bahsettiğimiz formüller aracılığıyla hesaplanabilir. Tresca ve von Mises teorileri
arasındaki farkı anlayabilmek için σ1’e karşı σ2 grafiklerini çizebiliriz.
Tresca teorisini σ1>σ2 üç ayrı durumda incelersek aşağıdaki sonuçlara ulaşırız.
Durum 1=> σ1>σ2>0 ve σ3=0 olduğunda
𝜎1 − 0 = 𝑆𝑌
𝜎1 = 𝑆𝑌

Durum 2=> σ1>0>σ2 ve σ3=0 olduğunda

𝜎1 − 𝜎2 = 𝑆𝑌

Durum 3=> 0>σ1>σ2 ve σ3=0 olduğunda

𝜎2 = −𝑆𝑌

Bu üç durum σ2>σ1 için de uygulandığında toplam altı sonuca ulaşılmış olur. (Şekil
3-3)
Düzlemsel gerilim durumunda σ1, σ2 ve 0 değerleri von Mises teorisi için
uygulandığında;
�𝜎12 + 𝜎22 + 𝜎1 𝜎2 = 𝑆𝑌
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sonucuna ulaşılır.
Tresca ve von Mises teorilerinden elde edilen bu değerler Şekil 3-3 ve Şekil 3-4’
de grafiğe dökülmüştür. Şekildeki taralı alanda yüklemeye maruz kalan numune
plastik deformasyona uğramazken, taralı alanın dışında kalan bir yükleme
gerçeklerştiğinde numune plastik deformasyona maruz kalır.
Tresca ve von Mises’a göre yapılan grafikler karşılaştırdığında Tresca teorisinin
daha muhafazakar bir teori olduğu görülmektedir. (Richard G. Budynas, 1999,
Advanced Strength and Stress Analysis, 2nd Edition, McGraw-Hill Intenational
Editions Mechanics Series, S.512-513)

Şekil 3-3 Tresca teorisi ile elde edilen değerler

Şekil 3-4 von Mises teorisi ile elde edilen değerler
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4. TİTREŞİM, REZONANS VE DOĞAL FREKANSLAR
Titreşim, bir cismin, bir denge noktası etrafında yaptığı periyodik harekete denir.
Genel bağlamda iki tür titreşim vardır. Bunlar serbest titreşim ve zoraki
titreşimlerdir. Serbest titreşim, yer çekimi ivmesi veya malzemelerin elastik
özelliklerinden dolayı oluşan kuvvetler ile meydana gelir. Bir sarkacın sallanması
veya elastik bir çubuk üzerinde oluşan titreşim serbest titreşime örnektir. Zoraki
titreşimler ise, dışarıdan uygulanan periyodik veya aralı kuvvetler ile oluşur. Bu iki
tip tireşim de sönümlü veya sönümsüz olabilir. Sönümsüz titreşimler sürtünmenin
yoksayıldığı durumda sonsuza kadar devam eder. Fakat gerçek hayatta
sürtünmenin olmadığı bir ortam olmadığı için bütün titreşimler aslında sönümlüdür.
4.1.

Sönümsüz Serbest Titreşim

En basittitreşim hareketi, modeli Şekil 4-1’de görülen, sönümsüz serbest titreşim
hareketidir. Burada m kütleli bir cisim, k yay sabiti değerine sahip bir yaya
bağlanmıştır. Titreşim hareketi bu cisim denge noktasında x kadar bir mesafeye
getirilip, bırakıldığında başlar.

Şekil 4-1 Sönümsüz serbest titreşim yapan bir sistemin serbest cisim diyagramı

Cisimin zamana bağlı hareket yolu; cisim denge noktasında x mesafe uzakta iken,
hareket denkleminin uygulanması ile belirlenir. Cisimin serbest cisim diyagramı
Şekil 4-1’de görülmektedir. Elastik geri yükleme kuvveti, F = kx değerindedir ve
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ivmenin a değerinde ve yer değiştirme ile aynı yönde olduğu gözönünde
bulundurularak, cisime her zaman denge noktası yönünde uygulanır.
𝑎=

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

= 𝑥̈ dikkate alındığında Σ𝑥𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 ; −𝑘𝑥 = 𝑚𝑥̈ denklemlerine ulaşılır.

İvme aynı zamanda yer değiştirme ile orantılıdır. Bu tip harekete basit harmonik
hareket denir. Denklemler düzenlendiğinde aşağıdaki denkleme ulaşılır.
𝑥̈ + 𝜔𝑛2 𝑥 = 0

Burada; 𝜔𝑛 doğal frekans olarak adlandırılır ve
𝑘
𝜔𝑛 = �
𝑚

şeklinde hesaplanır.

Bu hareketi tanımlayan denklem, ikinci dereceden homojen lineer differansiyel
denklemdir. Differansiyel denklem çözüm metodları uygulanılarak aşağıdaki genel
çözüm denklemine ulaşılır:
𝑥 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛 𝑡

Burada A ve B integrasyon sabitleridir. Bunun zamana bağlı türevleri alındığında
hız ve ivme denklemlerine ulaşılır.
𝜐 = 𝑥̇ = 𝐴𝜔𝑛 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛 𝑡 − 𝐵𝜔𝑛 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛 𝑡

𝑎 = 𝑥̈ = −𝐴𝜔𝑛2 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛 𝑡 − 𝐵𝜔𝑛2 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛 𝑡

Bu denklemlerde yer alan A ve B integrasyon sabitleri hareket ilk durumundaki
bilgilere göre elde edilir. Şekil 4-1’deki cisim denge noktasından x1 kadar çekilirse
ve cismin ilk hızı 𝜐1 kadar olursa t = 0 anında x = x1 olacağından B = x1 olarak
𝜐

hesaplanır. Ayrıca t = 0 anında 𝜐 = 𝜐1 olacağından 𝐴 = 𝜔1 olarak hesaplanır.

Böylece genel çözüm denklemi aşağıdaki şeklini alır:
𝑥=

𝜐1
𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛 𝑡 + 𝑥1 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛 𝑡
𝜔𝑛

𝑛
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Bu genel çözüm denklemi basit sinüzoidal hareket olarak ifade edilirse;
𝐴 = 𝐶𝑐𝑜𝑠𝜙

ve

𝐵 = 𝐶𝑠𝑖𝑛𝜙

olarak yazılır. Burada C ve ɸ, A ve B yerine bulunacak yeni sabitlerimizdir. Böylece
genel çözüm denklemimiz
𝑥 = 𝐶𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛 𝑡 + 𝐶𝑠𝑖𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛 𝑡

olur. Trigonometrik dönüşümler kullanılırsa; sin(θ+ɸ) = sinθcosɸ + cosθsinɸ
olacağından

denklemine ulaşılır.

𝑥 = 𝐶𝑠𝑖𝑛�𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛 𝑡 + 𝜙)�

Bu denklem x’e karşı ωnt grafiği çizilirse (Şekil 4-2); cismin denge noktasından
alabileceği en uzak mesafe titreşim amplitüdü olarak adlandırılır. Şekilde ve
denklemlerde görüleceği üzere titreşim amplitüdü C değerindedir. ɸ açısı ise faz
açısı olarak adlandırılır. Bu da eğrinin t = 0 anında orjinden olan uzaklığına eşittir.
C sabitinin A ve B sabitleri ile bağlatılı olduğu görülmektedir. Yukarıdaki A ve B
değerlerini veren denklemlerde yapılan manipülasyonlar sonucunda
𝐶 = �𝐴2 + 𝐵 2

denklemine ulaşılır. Yine bu denklemelerde yapılan manipülasyonlarla

sonucuna ulaşılır.

𝜙 = 𝑡𝑎𝑛−1

𝐵
𝐴
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Şekil 4-2 Sistem üzerinde oluşan hareketin x- ωnt grafiği

Sinüs eğrisi

𝑡 = 𝜏 kadar zamanda bir döngüyü tamamladığı dikkate alınırsa
2𝜋

𝜔𝑛 𝜏 = 2𝜋 veya 𝜏 = 𝜔 sonucuna ulaşılır.
𝑛

Bu uzunluktaki zamana periyod denir. Aynı zamanda aşağıdaki şekilde de ifade
edilebilir.
𝑚
𝑘

𝜏 = 2𝜋�

Birim zaman başına düşen döngü sayısına da frekans denir. Frekans değerine

denklemi ile ulaşılır.

𝑓=

1 𝜔𝑛
1 𝑘
�
=
=
𝜏 2𝜋 2𝜋 𝑚

Frekansın birimi hertz’dir. 1 Hertz (Hz) 1 döngü/saniye (cyc/s) veya 2π radyan/s’ye
eşittir.
Bir cisim

veya sistem; denge merkezinden belli bir mesafeye getirilip

bırakıldığında, 𝜔𝑛 doğal frekansında titreşim hareketi yapmaya başlar. Bu bölümde
incelediğimiz durumda hareketin bir tane serbestlik derecesi olacağı için hareketin
karakteri aşağıdaki diferansiyel denklem ile ifade edilebilir.
𝑥̈ + 𝜔𝑛2 𝑥 = 0
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(R. C. Hibbeler, 2007, Engineering Mechanics Dynamics, 11th Edition, Pearson
Prentice Hall, S. 619-623)
4.2.

Sönümsüz Zoraki Titreşim

Sönümsüz zoraki titreşim, mühendislik çalışmalarında en önemli olan titreşim
tiplerinden biridir. Bu bölümde bu tip titreşimin doğasını inceleyeceğiz. Sönümsüz
zoraki titreşimler; uygulanan periyodik kuvvetler veya bir desteğin verdiği periyodik
tepkilerden ötürü oluşur. (R. C. Hibbeler, 2007, Engineering Mechanics Dynamics,
11th Edition, Pearson Prentice Hall, S. 638)
4.2.1. Periyodik Kuvvet İle Oluşan Sönümsüz Zoraki Titreşim
Şekil 4-3’te; periyodik bir 𝐹 = 𝐹0 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡 kuvvetine maruz bırakılan bir sistem
gözükmektedir. Bu kuvvetin F0 değerinde bir amplitüdü ve ω0 değerinde bir kuvvet

frekansı vardır. Denge merkezinden x kadar mesafeye çekilen bu sistemin serbest
cisim diyagramı Şekil 4-3’te görülmektedir. Hareket denklemleri uygulandığında
Σ𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 ;
veya

denklemine ulaşılır.

𝐹0 = 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡 − 𝑘𝑥 = 𝑚𝑥̈ ;

𝑥̈ +

𝑘
𝐹0
𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡
𝑚
𝑚

Şekil 4-3 Sönümsüz zoraki titreşim yapan bir sistemin serbest cisim diyagramı
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Bu denklem; bir homojen olmayan ikinci dereceden differansiyel denklemdir. Bu
denklemin genel çözümü tamamlayıcı çözüm, xc ve özgün çözüm xp’nin toplamıdır.
Tamamlayıcı çözüm denklemin sağ tarafının sıfıra eşitlenip çözülmesi ile bulunur.
𝑥𝑐 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛 𝑡

Buradaki ωn doğal frekanstır ve 𝜔𝑛 = �𝑘�𝑚 denklemi ile bulunur.

Özgün çözüm ise, hareket periyodik olduğu için aşağıdaki şekilde çözülür.
𝑥𝑝 = 𝐶𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡

Buradaki C bir sabittir. Bu denklemin ikinci türevi alınır ve ana denklemin içine
konulursa aşağıdaki sonucu ulaşılır.
−𝐶𝜔02 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡 +

𝑘
𝐹0
(𝐶𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡) = 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡
𝑚
𝑚

C’nin sonucu 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡 ifadeleri sadeleştirildiğinde
𝐶=

𝐹0�
𝑚

�𝑘�𝑚� − 𝜔02

=

𝐹0�
𝑘

1−�

2
𝜔0
�𝜔𝑛 �

şeklinde bulunur. Bunu özgün çözüm denkleminin içine yazarsak aşağıdaki
sonuca ulaşırız:

𝑥𝑝 =
Genel çözüm denklemi ise

𝐹0�
𝑘

1−�

2
𝜔0
�𝜔𝑛 �

𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡

𝑥 = 𝑥𝑐 + 𝑥𝑝 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛 + 𝐵𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛 +

𝐹0�
𝑘

1−�

2
𝜔0
�𝜔𝑛 �

𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡

şekline dönüşür. (R. C. Hibbeler, 2007, Engineering Mechanics Dynamics, 11th
Edition, Pearson Prentice Hall, S. 638-640)
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4.2.2. Periyodik Destek Tepkisi İle Oluşan Sönümsüz Zoraki Titreşim
Zoraki titreşimler aynı zamanda destekten gelen periyodik tepkilerle de
oluşmaktadır. Desteğin meydana getirdiği harmonik hareketten (𝛿 = 𝛿0 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡)

dolayı oluşan periyodik titreşim modeli Şekil 4-4’te görülmektedir. Yine aynı şekilde
cisim üzeirinde oluşan kuvvetlerin yer aldığı serbest cisim diyagramını da
görebiliriz. X koordinatı hiç deplasman oluşmayan O noktasından ölçülmektedir.
Buna göre, yayın genel deplasmanı 𝑥 − 𝛿0 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡 olur. Hareket denklemlerini
modele uygularsak;

𝛴𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥

veya

denklemine ulaşılır.

−𝑘(𝑥 − 𝛿0 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡) = 𝑚𝑥̈
𝑥̈ +

𝑘
𝑘𝛿0
𝑥=
𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡
𝑚
𝑚

Şekil 4-4 Periyodik destek tepkisi ile oluşan sönümsüz zoraki titreşim yapan bir
sistemin serbest cisim diyagramı
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Bu denklem periyodik kuvvetle oluşan sönümsüz zoraki titreşimin denklemi ile
özdeştir. Burada F0’ın yerini kδ0 almıştır. (R. C. Hibbeler, 2007, Engineering
Mechanics Dynamics, 11th Edition, Pearson Prentice Hall, S. 640)
4.3.

Sönümlü Serbest Titreşim

Şu ana kadar incelediğimiz titreşim çeşitlerinde sürtünme veya sönümlenme göz
önünde tutulmamaktaydı. Doğada gerçekleşen tüm titreşimler zaman içinde
sönümlendiği için, titreşim analizlerinde sönümlenme kuvvetleri de hesaba
katılmaktadır.
Birçok durumda sönümlenme; titreşim halindeki sistemin içinde bulunduğu
maddenin (su, yağ, hava v.b.) oluşturduğu dirençten dolayı oluşmaktadır. Titreşim
halindeki cismin bu maddelere doğru yaptığı hareketten ötürü, bu direnç cismin
hareketi ile doğru orantılıdır. Bu tip karşı kuvvet ile oluşan duruma sönümlü
titreşim, bu karşı kuvvete de sönümlü titreşim kuvveti denilmektedir. Bu kuvvetin
boyutu aşağıdaki formül ile bulunmaktadır:
𝐹 = 𝑐𝑥̇

Bu formülde yer alan c, sönüm sabitidir ve birimi Ns/m’dir.
Sönümlü serbest titreşime uğrayan bir sistem Şekil 4-5’teki gibi örneklendirilebilir.
Bu sistemde sönüm, cismin sağ tarafına bağlanmış piston ile sağlanmaktadır.
Sönüm P pistonu sağa veya sola hareket ettiğinde oluşur. Piston; içinde bir
akışkan bulunan, ve cismin sağındaki yaydan dolayı oluşacak titreşime karşı
gelecek bir kuvvet oluşturan, c sönüm sabitine sahip bir sistemdir.

Şekil 4-5 Sönümlü serbest titreşim yapan bir sistemin serbest cisim diyagramı
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Sistemdeki cisim x kadar yer değiştirmeye maruz bırakılırsa; yaydan dolayı bir
titreşim ve pistondan dolayı bir sönüm kuvveti oluşacaktır. Bu durumun serbest
cisim diyagramı Şekil 4-5’te görülmektedir. Bu durum için hareket denklemlerini
uygularsak;
𝛴𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥

−𝑘𝑥 − 𝑐𝑥̇ = 𝑚𝑥̈

veya

𝑚𝑥̈ + 𝑐𝑥̇ + 𝑘𝑥 = 0

denklemine ulaşılır.

Bu denklem ikinci dereceden lineer homojen bir diferansiyel denklemdir. Bu tip
diferansiyel denklemlerin çözümü aşağıdaki denklem ile bulunur:
𝑥 = 𝑒 𝜆𝑡

Bu denklemde e doğal logaritma tabanı ve λ’da sabittir. λ’nın değeri bu çözümün
sönümlü serbest titreşim denkleminin içine yerleştirilmesi ile bulunur. Bu şekilde
aşağıdaki denklemlere ulaşılır:
𝑚𝜆2 𝑒 𝜆𝑡 + 𝑐𝜆𝑒 𝜆𝑡 + 𝑘𝑒 𝜆𝑡 = 0
𝑒 𝜆𝑡 (𝑚𝜆2 + 𝑐𝜆 + 𝑘) = 0
𝑚𝜆2 + 𝑐𝜆 + 𝑘 = 0

İkinci dereceden denklemin kökleri ile λ aşağıdaki şekilde bulunur:
𝜆1 = −
𝜆2 = −

𝑐
𝑐 2 𝑘
+ �� � −
2𝑚
2𝑚
𝑚

𝑐
𝑐 2 𝑘
− �� � −
2𝑚
2𝑚
𝑚

Genel çözüm bu iki kökü de içeren üstellerin lineer kombinasyonu olarak bulunur.
Bu koşulda λ1 ve λ2 için üç olası kombinasyon bulunmaktadır. Bu üç
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kombinasyona geçmeden önce sistemin kritik sönüm sabitinin (cc) bulunması
gerekmektedir. Bu değer; yukarıdaki denklem köklerinin içinde bulunan köklü
ifadeyi 0 yapan c değeridir.
𝑐𝑐 2 𝑘
� − =0
𝑚
2𝑚

�

𝑘
𝑐𝑐 = 2𝑚� = 2𝑚𝜔𝑛
𝑚

Bu denklemdeki ωn, doğal frekans değeridir ve aşağıdaki formül ile bulunur.
𝑘
𝜔𝑛 = �
𝑚

(R. C. Hibbeler, 2007, Engineering Mechanics Dynamics, 11th Edition, Pearson
Prentice Hall, S. 642-643)
4.3.1. Aşırı Sönümlü Sistemler
c>cc olduğu koşulda, λ1 ve λ2 köklerinin ikisi de reeldir. Bu durumda genel çözüm
aşağıdaki gibidir:
𝑥 = 𝐴𝑒 𝜆1 𝑡 + 𝐵𝑒 𝜆2 𝑡

Bu çözüme bağlı hareket titreşim yapmamaktadır. Sönüm kuvvetinin etkisi, çekilip
bırakılan cismin küçük sürünme yapmasına izin verir, ancak büyük dalgalanma
yapmasına izin vermez. Bu tür sistemlere aşırı sönümlü sistemler denir. (R. C.
Hibbeler, 2007, Engineering Mechanics Dynamics, 11th Edition, Pearson Prentice
Hall, S. 643)
4.3.2. Kritik Sönümlü Sistemler
c=cc olduğu koşulda, λ1 ve λ2 kökleri birbirine eşit ve reeldir. Bu kökler aşağıdaki
şekilde bulunur:
𝜆1 = 𝜆2 = −

𝑐𝑐
= −𝜔𝑛
2𝑚
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Bu koşulda oluşan titreşim çeşidine; sistemin c değerinin, sistemin titreşim
yapmasına izin vermeyen en küçük c değeri olmasından dolayı kritik sönümlü
titreşim denmektedir. Bu tip sönümlü titreşimlerin genel çözüm denklemi aşağıdaki
gibidir:
𝑥 = (𝐴 + 𝐵𝑡)𝑒 −𝜔𝑛𝑡

(R. C. Hibbeler, 2007, Engineering Mechanics Dynamics, 11th Edition, Pearson
Prentice Hall, S. 643)
4.3.3. Eksik Sönümlü Sistemler
c<cc olduğu koşulda, λ1 ve λ2 köklerinin ikiside imajinerdir. Bu koşulda sistem eksik
sönümlü titreşim yapar. Bu tip sistemlerin genel çözüm denklemi aşağıdaki şekilde
ifade edilmektedir:
𝑐⁄ )𝑡
𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜔

𝑥 = 𝐷�𝑒 −(

𝑑𝑡

+ ɸ)�

Bu denklemdeki D ve ɸ sabitleri genellikle sistemin ilk koşulları ile bulunmaktadır.
Denklemde bulunan ωd ise sönümlü doğal frekans değeridir ve sabittir. Sönümlü
doğal frekans değeri aşağıdaki formül ile bulunmaktadır:
𝑘
𝑐 2
𝑐 2
𝜔𝑑 = � − � � = 𝜔𝑛 �1 − � �
𝑐𝑐
𝑚
2𝑚

Burada yer alan c/cc kesiri, sönüm çarpanı olarak adlandırılmaktadır.
Bu tip titreşimlerin grafiği Şekil 4-6’daki gibi oluşmaktadır. Hareketin başlangıç
limiti olan D değeri; hareket üstel eğrileri sınır alarak kısıtlandığı için, titreşimin her
döngüsünde azalmaktadır. Sistemin periyodu sönümlü doğal frekans kullanılarak
aşağıdaki gibi bulunmaktadır:
𝜏𝑑 =

2𝜋
𝜔𝑑
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Şekil 4-6 Sistem üzerinde oluşan hareketin x-t grafiği

Sönümlü titreşimin periyodu, ωd<ωn olduğundan dolayı serbest titreşimin
periyodundan her zaman büyüktür.
(R. C. Hibbeler, 2007, Engineering Mechanics Dynamics, 11th Edition, Pearson
Prentice Hall, S. 644)
4.4.

Sönümlü Zoraki Titreşim

Tek serbestlik derecesine sahip titreşimlerin hayatta en çok karşılaşılan hali,
sönümlü olan ve kuvvet uygulanan hareketlerden dolayı oluşan titreşimlerdir. Bu
tip titreşim analizleri, anlamlı sönüm karakteristikleri olan sistemler için
uygulanmaktadır.
Şekil 4-5’te görülen sistemin sönümlü zoraki titreşim yapmasına izin verilirse,
hareket denklemlerinden aşağıdaki diferansiyel denkleme ulaşılır:
𝑚𝑥̈ + 𝑐𝑥̇ + 𝑘𝑥 = 𝐹0 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡

Bu diferansiyel denklem homojen olmadığı için genel çözüm denklemi,
tamamlayıcı çözüm ve özgün çözüm denklemlerinin toplamına eşittir. Özgün
çözüm, denklemin sol tarafını sıfıra eşitleyerek bulunur.
𝑚𝑥̈ + 𝑐𝑥̇ + 𝑘𝑥 = 0

Buradan üç ayrı sönüm durumu için üç ayrı özgün çözüm denklemi bulunur.
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Aşırı sönümlü sistemler için,

kritik sönümlü sistemler için,

𝑥𝑐 = 𝐴𝑒 𝜆1 𝑡 + 𝐵𝑒 𝜆2 𝑡 ;

eksik sönümlü sistemler için,

𝑥𝑐 = (𝐴 + 𝐵𝑡)𝑒 −𝜔𝑛𝑡 ;
𝑐⁄ )𝑡
𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜔

𝑥𝑐 = 𝐷�𝑒 −(

Tamamlayıcı çözüm denklemi ise aşağıdaki gibidir:

𝑑𝑡

+ ɸ)�.

𝑥𝑝 = 𝐴′ 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡 + 𝐵′𝑐𝑜𝑠𝜔0 𝑡

A’ ve B’ sabitleri bu denklemin zamana bağlı türevini, ilk yazdığımız denklemin sağ
tarafına eşitleyerek bulunur.
(−𝐴′ 𝑚𝜔02 − 𝑐𝐵 ′ 𝜔0 + 𝑘𝐴′)𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡 + (−𝐵𝑚𝜔02 + 𝑐𝐴′ 𝜔0 + 𝑘𝐵′)𝑐𝑜𝑠𝜔0 𝑡 = 𝐹0 𝑠𝑖𝑛𝜔0 𝑡

Bu denklem tüm zamanlar için geçerli olduğundan sinω0t ve cosω0t’nin sabitleri
aşağıdaki şekilde eşitlenebilir:
−𝐴′ 𝑚𝜔02 − 𝑐𝐵 ′ 𝜔0 + 𝑘𝐴′ = 𝐹0
−𝐵 ′ 𝑚𝜔02 + 𝑐𝐴′ 𝜔0 + 𝑘𝐵 ′ = 0

Buradan A’ ve B’ sabitlerine ulaşılır:

𝐴′ =

𝐹
� 0�𝑚� (𝜔𝑛2 − 𝜔02 )

(𝜔𝑛2 − 𝜔02 )2 + �𝑐𝜔0�𝑚�

2

𝑐𝜔0
�𝑚2 �
𝐵 =
2
(𝜔𝑛2 − 𝜔02 )2 + �𝑐𝜔0�𝑚�
′

−𝐹0 �

Tamamlayıcı çözüm denklemini aşağıdaki şekilde göstermek de mümkündür:
𝑥𝑝 = 𝐶′𝑠𝑖𝑛(𝜔0 𝑡 − ɸ′)

Bu denklemdeki C’ ve ɸ’ değerleri aşağıdaki formüllerle bulunan sabitlerdir:
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𝐶′ =

𝐹0�
𝑘

2 2

��1 − �𝜔0�𝜔 � � + �2�𝑐�𝑐 ��𝜔0�𝜔 ��
𝑐
𝑛
𝑛
′

ɸ = 𝑡𝑎𝑛

−1

2

𝜔
2�𝑐�𝑐𝑐 �� 0�𝜔𝑛 �
�
2 �
𝜔
1 − � 0�𝜔𝑛 �

Buradaki ɸ’ değeri uygulanan kuvvet ile sistemin titreşimi arasındaki faz farkını
göstermektedir.
Bu tip titreşimlerin genel çözümü, yukarıdaki denklemler sonucunda bulunan
özgün çözüm ve tamamlayıcı çözüm denklemlerinin toplamıdır. (R. C. Hibbeler,
2007, Engineering Mechanics Dynamics, 11th Edition, Pearson Prentice Hall, S.
645-646)
4.5.

Rezonans ve Doğal Frekanslar

Rezonans, bir sistemin bazı frekanslarda diğerlerine nazaran daha fazla salınım
yapma eğilimidir. Bu frekanslar sistemin rezonans frekansları olarak bilinmektedir.
Bu frekans değerlerinde, sistem titreşim enerjisi depoladığı için, çok küçük boyutlu
kuvvetler uygulandığında bile büyük salınımlar oluşabilir.
Her ne döngüden döngüye sönüm denilen kayıplar olsa da, sistemler iki ya da
daha fazla farklı yükleme biçimleri arasında enerji depolayabildiği veya transfer
edebildiğinde rezonans meydana gelir. Sönümler küçük olduğunda, rezonans
frekansları sistemin doğal frekanslarına hemen hemen eşittir. Doğal frekans, bir
sistemin bir kuvvete maruz kalmadan salınım yaptığı frekanslara denilmektedir.
Bazı sistemlerin birden fazla rezonans frekansları bulunmaktadır. (Katsuhiko
Ogata, 2005, System Dynamics, 4th Edition, University of Minesota, S. 617)
Rezonans fenomeni bütün titreşim ve dalga çeşitlerinde meydana gelmektedir.
Bunlardan bazıları mekanik rezonans, akustik rezonans ve manyetik rezonanstır.
Bu örnekler, nükleer manyetik rezonans ve kuantun dalga fonksiyonları rezonansı
v.b. şekilde artırılabilir. Bu fenomen 1602 yılında sarkaçlar ve telli müzik aletleri
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üzerinde çalışmalar yapan Galileo Galilei tarafından fark edilmiştir. (Andrea Frova,
Mariapiera Marenzana, 2006, Thus Spoke Galileo: The Great Scientist’s Ideas and
Relevance to the Present Day, Oxford University Press., S.133-137) (Stillman
Drake, Noel M. Swerdlow, Trevor Harvey Levere, 1999, Essays on Galileo and the
History and Philosophy of Science, University of Toronto Press., S.41-42)
Rezonansa verilecek en bilindik örnek salıncakta sallanan bir çocuktur. Sürekli bir
kuvvetin enerji takviyesi yapmadığı bir salınım, sönümler sonucunda mekanik
enerjisini yitirip salınım yapmayı sonlandıracaktır. Çocuğun sallanması arkasında
bulunan bir kişinin onu itmesi ile mümkündür. Bu kişi gerekli olan itme kuvvetini
kestiği andan itibaren salıncağın salınımı azalacak ve en sonunda salıncak
duracaktır.
Rezonans türlerinin bazıları aşağıda sıralanmıştır:







Mekanik rezonans
Akustik rezonans
Elektriksel rezonans
Optik rezonans
Yörüngesel rezonans
Atomik parçacık, molekül rezonansı

Bu çalışmada bizi ilgilendiren mekanik rezonanstır.
Mekanik rezonans; sistemin salınımlarının doğal frekans değerlerine denk geldiği
anlarda, diğer frekans değerlerinde yaptığı salınımlardan daha fazla enerji emme
eğilimidir. Bu durum çok tehlikeli sallanma hareketlerine sebep olmaktadır. Hatta
bu salınımlar sonucunda sistem yenilip, kırılabilir. Hatta bu durum köprüler ve
binalar gibi büyük boyutlu yapılarda da gerçekleşebilir. Şekil 4-7’de salınım yapan
bir mekanik sistem üzerinde olan mekanik rezonansı grafiğini göstermektedir.
(Mechanical Resonance, http://www.physics.rutgers.edu/~jackph/2005s/PS02.pdf)
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Şekil4-7 Mekanik bir sistemin oluşturduğu rezonansın davranışı

Bir yayın ucuna asılan ağırlıktan oluşan basit bir mekanik sistemin doğal frekansı
𝑓=

1 𝑘
�
2𝜋 𝑚

denklemi ile bulunur. Bu denklemdeki m kütle, k yay sabitidir.
Rezonans sistemine örnek olarak bir sarkaç verilebilir. Eğer sarkaç, sistemin doğal
frekansına eşit ve ters yönde itilirse, sarkacın yapacağı salınım sürekli artacaktır,
ama farklı bir frekansta bu işlem yapılırsa sarkacın salınım yapmasını sağlamak
zorlaşacaktır. Bir sarkacın titreşime başalyacağı tek rezonans frekansı
𝑓=

1 𝑔
�
2𝜋 𝐿

denklemi ile bulunmaktadır. Bu denklemde yer alan g yerçekim ivmesi ve L’de
sarkaçta asılı olan cismin kütle merkezinin, orijine olan uzaklığıdır. Örnekten de
anlaşılacağı gibi, mekanik rezonans sürekli olarak kinetik enerjinin potansiyele ve
potansiyel enerjinin kinetiğe dönüşmesi ile oluşmaktadır.
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Bazı sistemin sarkaç sisteminden farklı olarak birden fazla rezonans frekansı
bulunur. Rezonans frekansı sayısı sistemin serbestlik derecesi sayısına bağlıdır.
Birden fazla rezonans frekansı bulunan sistemler, bu farklı doğal frekans
değerlerine ulaşıldığında farklı şekillerde salınım yapmaktadırlar. (K. Billah, R.
Scanlan, 1991, Resonance, Tacoma Narrows Bridge Failure, S.118-124,
http://www.ketchum.org/billah/Billah-Scanlan.pdf)
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5. HU-GO
Fosil yakıtların fiyatlarının artması ve sıkı CO2 emisyonu denetlemelerinin gelmesi
ile elektrikli araçlar çok popüle bir konuma gelmişlerdir. Ancak elektirkli arabalarda
kullanılan bataryaların düşük enerji depolama – ağırlık oranları bulunmaktadır. Bu
sebepten dolayı büyük boyutlu üretilecek elektirikli araçlar ağır ve pahalı
bataryalara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle piyasada en çok göze çarpan
elektrikli araçlar, elektrikli bisikletler ve elektrikli motorsikletlerdir.
Bütün bunlar göz önüne alındığında üretilecek bir elektrikli binek otomobilin,
batarya ağırlığı yüksek alcağından, diğer kısımlarının mümkün olduğunca hafif
olması gerekmektedir. Bu düşünce ışığında Hacettepe Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü, Dr. Engin Tanık ve Dr. Volkan Parlaktaş önderliğinde hafif
bir elektrikli araç üretme amacıyla HU-GO Projesini başlatmıştır. (Şekil 5-1)

Şekil 5-1 HU-GO genel görünüm
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Bölüm de kurulan proje takımı 160 kg gibi çok düşük bir kütleye sahip tek kişilik
bir araç olan HU-GO’yu 9000$ gibi düşük bir maliyetle tasarlamış ve imal etmiştir.
Bu projenin amaçlarının bir diğeri de ağır ve pahalı bataryalar kullanılmadan da
kabul edilebilir özelliklere sahip bir hafif elektrikli otomobil üretilebileceğini
göstermektir. HU-GO aynı zamanda,

bölümün otomotiv mühendisliği üzerine

araştırma – geliştirme çalışmaları yapabilmesine olanak sağlamaktadır.
Aracın ağırlığını hafif tutmak için, araç alüminyum uzay şasi (Şekil 5-2) üzerine
inşaa edilmiştir. Daha önceki konularda da belirttiğimiz gibi uzay şasi diğerlerine
oranla hafif sayılan bir şasi tipidir. Şasi malzemesi olarak hafif bir malzeme olan
alüminyumun kullanılması da araca ekstra bir hafiflik katmıştır. Güvenlik için bu
şasi tipinde bir kafes imal edilmiştir. (Şekil 5-2)

Şekil 5-2 Alüminyum uzay şasi
Araç gücünü, iki tane yüksek verimli (~%90) fırçasız doğru akım motorundan
almaktadır. (Şekil 5-3)

Şekil 5-3 Motora gücünü veren fırçasız doğru akım motoru
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Gövde imal edilirken araç;

çeşitli yol koşullarında kurşun – asit LiFePO4 tipi

bataryalar kullanılarak, seyehat mesafesi hesaplanmıştır. Bu yüzden araç güçlü bir
motor, çift çatallı süspansiyon (Şekil 5-4) ve dört büyük fren diskine (Şekil 5-5)
sahiptir.

Şekil 5-4 Çift çatallı süspansiyon

Şekil 5-5 Fren diski
Araç hakkındaki teknik özellikler aşağıdaki çizelgelerde detaylı bir şekilde
görülmektedir. Çizelge.1’de aracın boyutları ve ağırlığı, Çizelge.2’de motor bilgileri,
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Çizelge.3’te

hız

kontrol

üniteleri,

Çizelge.4’te

vites

kutusu,

Çizelge.5’te

süspansiyonlar, Çizelge.6’da direksiyon sistemi, Çizelge.7’de frenler, Çizelge.8’de
lastikler ve jantlar, Çizelge.9’da aküler ve Çizelge.10’da performans hakkında
teknik bilgiler detaylı şekilde verilmiştir.
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Tekerlek tabanı
Yol genişliği
Zeminle olan açıklık
Dönüş çemberi çapı
Ağırlık

2470 mm
1300 mm
1300 mm
1800 mm
1240 mm
155 mm
8400 mm
160 kg

Çizelge.1 Boyutlar ve ağırlık

2 Tane Fırçasız Doğru Akım Elektrik
Maksimum Güç
1500-2400 devirde 17 hp
Maksimum Tork
0-1500 devirde 75 Nm
Verimlilik
~%90
Çizelge.2 Motor hakkında teknik bilgiler

2 x 300 A
İç ısıtma
Elektronik geri çevirme
Devamlı akım sınır
Tepe akım değeri (30s)

Var
Var
150 A
300 A

Çizelge.3 Hız kontrol ünitesi hakkında teknik bilgiler

Tek Hızlı Zincir Sproketi
Redüksiyon oranı
3.461:1
Çizelge.4 Vites kutusu hakkında teknik bilgiler
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Ön
Arka

Çift çatallı
Çift çatallı

Çizelge.5 Süspansiyonlar hakkında teknik bilgiler

Kremayer ve Pinyonlu Direksiyon
Tur sayısı
1.5
Çizelge.6 Direksiyon sistemi hakkında teknik bilgiler

Asistansız Tek Devre
(Basınç Sınırlayıcı ve Hidrolik El Freni
Yavaşlatıcı fren
Var
Ön
Havalandırmalı disk (220 mm)
Arka
Havalandırmalı disk (220 mm)
Çizelge.7 Frenler hakkında teknik bilgiler

Düşük Sürtünmeli Lastikler
Alüminyum Alaşımlı Jantlar
Boyut
60-110/17
Çizelge.8 Lastikler ve jantlar hakkında teknik bilgiler

Kurşun Asit veya LiFePO4
Kapasite 16x3.2V 100 AH, 5.1 kwh (LiFePO4)
Çizelge.9 Aküler hakkında teknik bilgiler

Tırmanma kapasitesi
İvmelenme
Maksimum hız

36%
0-50 km/h @ 5 s
95 km/h (gövdesiz)
105 km/h
Şehiriçi katedebildiği mesafe 100 km LiFePO4 akü ile
Çizelge.10 HU-GO’nun performans değerleri
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6. ANALİZLER İÇİN GEREKLİ OLAN MODELLERİN OLUŞTURULMASI
6.1.

Geometrik Modellerin Oluşturulması

Bu çalışmada kullanılacak HU-GO hafif aracının üç boyutlu modeli Catia v.5
ortamında oluşturulmuştur. Oluşturulmuş bu model daha sonra yapılacak sonlu
elemanlar analizlerinde kullanılmak üzere sadeleştirilimiş ve Şekil 6-1’de görülen
şasi modeli elde edilmiştir. Ayrıca çubuk elemanlarla yapılacak analizlerde
kullanmak için bu şasi modelinin tel kafes modeli oluşturulmuştur. (Şekil 6-2)

Şekil 6-1 HU-GO araç şasisinin 3 boyutlu modelinin ANSYS’teki görünümü

Catia v.5 programı ile yapılan bu CAD çizimleri sonlu elemanlar analizlerinin
yapılacağı ANSYS programına rahat aktarılmak amacı ile parasolid uzantıları ile
kaydedilmiştir.
6.2.

Malzeme Özellikleri

Sonlu elemanlar analizleri yapılan HU-GO hafif aracının şasisinin bir kısmı
Alüminyum 6082, bir kısmı da Alüminyum 6061 malzemelerinde imal edilmiştir.
Yapılacak analizler için gerekli olan, bu malzemelere ait mekanik özellikler aşağıda
Çizelge.11’de verilmiştir. (ASM Aerospace Specification Metals Inc. 6000 Series
Aluminum Alloy, Al6061-Al6082) (Matweb, the Online Materials Database
Aluminum 6061-Aluminum 6082)
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Malzeme Özellikleri
Elastik Modülü (GPa)
Poisson Oranı
Yoğunluk(kg/m3)
Akma Gerilimi (MPa)
Tangent Modülü (GPa)

Al 6082
70
0.334

Al 6061
80
0.33

2700
260
27

2700
276
24

Çizelge.11 Malzeme özellikleri

Bu malzeme özellikleri sonlu elemanlar analizleri yapılırken, yapılan analizlerin
gerekliliklerine göre ANSYS programına aktarılmıştır.
6.3.

Sonlu Elemanlar Analizleri İçin Kullanılan Modellerin Aktarılması

Bu çalışma için yapılan analizlerin bir kısmında üç boyutlu şasi modeli, bir
kısmında da tel kafes şasi modeli kullanılmıştır. Üç boyutlu model sonlu elemanlar
analizlerinin

yapılması

için

ANSYS

programının

Workbench

modülüne

aktarılmıştır. Yapılan analizlerde üç boyutlu yapısal elemanlar kullanılmıştır. (Şekil
6-2)

Şekil 6-2 Modele üç boyutlu yapısal elemanların tanımlanmış hali
Tel kafes model ise programın Multiphysics modülüne aktarılmıştır. Tel kafes
modelle yapılan analizlerde BEAM189 elemanı kullanılmıştır. Ayrıca bu elemanla
yapılan analizlerde girilmesi gerekli olan kesit geometrisi bilgileri programa
tanımlanmıştır. (Şekil 6-3)
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Şekil 6-3 Modelin BEAM189 elemanları tanımlanmış ANSYS’teki görünümü

55

7. YAPILAN SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİ VE SONUÇLARI
7.1.

Modal Analiz

Çalışmanın bu aşamasında dört farklı koşul için modal analiz yapılmış ve şasi
üzerinde oluşan titreşimin ilk on modu için bu koşullarda oluşan doğal frekans
değerleri hesaplanmıştır.
7.1.1. Uç Boyutlu Şasi Modeli İle Yapılan Modal Analiz
Bu analizde ANSYS programının Workbench modülü ve üç boyutlu şasi modeli
kullanılmıştır. Sınır şartı olarak sadece aracın zeminle olan teması göz önüne
alınmıştır. Bu sınır şartı modellernirken aracın tekerleklerinin şasi ile birleştiği
noktalar üç boyut için dönme ve ötelenmeye karşı sabit tutulmuştur. Malzeme
özellikleri olarak da; gerekli olan mekanik özellikler elastik modülü ve poisson
oranı dışında ayrıca kütleye bağlı dinamik bir modelleme olan modal analizler için
girilmesi zorunlu olan yoğunluk değeri girilmiştir. Analiz titreşimin ilk 10 modu için
yapılmıştır. On mod için elde edilen toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri aşağıda şekillerle ve tablo olarak görülmektedir.
Mod Doğal Freakans (Hz)
1
42.334
2
49.113
3
80.706
4
92.345
5
106.030
6
110.980
7
117.840
8
127.560
9
136.130
10
142.520

Çizelge.12 Üç boyutlu şasi modeli ile yapılan analizde elde edilen doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-1 Titreşimin 1. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-2 Titreşimin 2. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

57

Şekil 7-3 Titreşimin 3. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-4 Titreşimin 4. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-5 Titreşimin 5. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-6 Titreşimin 6. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-7 Titreşimin 7. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-8 Titreşimin 8. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-9 Titreşimin 9. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-10 Titreşimin 10. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

7.1.2. Tel Kafes Şasi Modeli İle Yapılan Modal Analiz
Bu analizde ANSYS programının Multiphysics modülü ve tel kafes şasi modeli
kullanılmıştır. Problem modellenirken üç boyutlu şasi modeli ile yapılan analiz ile
aynı sınır koşulları ve malzeme özellikleri kullanılmıştır. Bu analizde üç boyutlu
şasi modeli ile yapılan analizden farklı olarak; analizde kullanılan BEAM189
elemanı için tanımlanması gereken kesit bilgileri girilmiştir. (Şekil 7-11)
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Şekil 7-11 BEAM189 elemanı için kullanılan kesit

Analiz yine titreşimin ilk 10 modu için çözümlenmiştir. İlk on mod için elde edilen
toplam deformasyon ve doğal frekans değerleri aşağıda şekillerle ve tablo halinde
görülmektedir.
Mod Doğal Frekans(Hz)
1
39.045
2
66.990
3
72.723
4
90.997
5
104.006
6
115.823
7
123.483
8
129.902
9
147.495
10
150.342

Çizelge.13 Tel kafes şasi modeli ile yapılan analizde elde edilen doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-12 Titreşimin 1. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-13 Titreşimin 2. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-14 Titreşimin 3. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-15 Titreşimin 4. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-16 Titreşimin 5. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-17 Titreşimin 6. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-18 Titreşimin 7. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-19 Titreşimin 8. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-20 Titreşimin 9. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-21 Titreşimin 10. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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7.1.3. Sürücünün De Bulunduğu Koşul İçin Yapılan Modal Analiz
Daha önce tel kafes şasi modeli ile yapılan analizden farklı olarak bu analizde,
sınır koşullarına ek olarak yaklaşık 90 kg ağırlığında olan bir insanın oluşturacağı
900 N’luk kuvvet aracın sürücü koltuğunun bulunduğu yere uygulanmıştır. Yine
titreşimin ilk 10 modu için modal analiz yapılmıştır. Doğal frekans ve toplam
deformasyon değerleri aşağıda görülmektedir.
Mod Doğal Frekans(Hz)
1
38.470
2
65.570
3
71.989
4
85.898
5
101.631
6
113.822
7
117.298
8
126.187
9
145.133
10
149.904

Çizelge.14 Araçta sürücünün de bulunduğu koşul için yapılan modal analizde elde
edilen doğal frekans değerleri
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Şekil 7-22 Titreşimin 1. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-23 Titreşimin 2. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-24 Titreşimin 3. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-25 Titreşimin 4. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-26 Titreşimin 5. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-27 Titreşimin 6. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-28 Titreşimin 7. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-29 Titreşimin 8. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-30 Titreşimin 9. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-31 Titreşimin 10. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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7.1.4. Süspansiyon İle İlgili Katsıyıların Dahil Edildiği Modal Analiz
Bu analizde daha önce yaptığımız analizlerden farklı olarak aracın süspansiyon
sistemleri de göz önünde bulundurulmuştur. Bu sebeple süspansiyonların olduğu
yerlere COMBIN14 elemanı tanımlanmış, modelin geri kalanında ise yine
BEAM189 elemanları kullanılmıştır. Ayrıca COMBIN14 elemanı için gerekli olan
yay ve amortisör sabitleri programa girilmiştir. Aracın yay sabiti k=4.9 kN/m ve
amortisör sabiti c=343 Ns/m’dir. Bu sınır koşulları ile titreşimin ilk 10 modu için
modal analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen doğal frekans ve toplam
deformasyon değerleri aşağıda görülmektedir.
Mod Doğal Frekans(Hz)
1
49.815
2
75.813
3
78.177
4
104.381
5
118.109
6
131.988
7
136.664
8
141.973
9
148.558
10
156.904

Çizelge.15 Süspansiyon sistemleri göz önüne alındığında elde edilen doğal
frekans değerleri
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Şekil 7-32 Titreşimin 1. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-33 Titreşimin 2. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-34 Titreşimin 3. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-35 Titreşimin 4. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-36 Titreşimin 5. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-37 Titreşimin 6. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-38 Titreşimin 7. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-39 Titreşimin 8. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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Şekil 7-40 Titreşimin 9. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri

Şekil 7-41 Titreşimin 10. modunda oluşan toplam deformasyon ve doğal frekans
değerleri
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7.1.5. Modal Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması
Bu çalışmada 4 farklı titreşim analizi yapılmış ve 4 farklı sonuç elde edilmiştir. Bu
sonuçlar arasındaki farklı yapılan uygulamalar ve uygulanan sınır koşullarındaki
farklardan dolayı ortaya çıkmaktadır.(Çizelge.16)
Mod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 Boyutlu Model
42.334
49.113
80.706
92.345
106.030
110.980
117.840
127.560
136.130
142.520

Tel Kafes Model
39.045
66.990
72.723
90.997
104.006
115.823
123.483
129.902
147.495
150.342

Sürücülü Tel Kafes
Model
38.470
65.570
71.989
85.898
101.631
113.822
117.298
126.187
145.133
149.904

Süspansiyonlu Tel Kafes
Model
49.815
75.813
78.177
104.381
118.109
131.988
136.664
141.973
148.558
156.904

Çizelge.16 Modal analiz sonuçlarının karşılaştırması

Burada aynı sınır koşulları ile uygulanan 3 boyutlu model ile tel kafes model
arasında

oluşan

farklar

kullanılan

elemanların

farklı

olmasından

dolayı

oluşmaktadır. Diğer yandan tel kafes model, sürücülü model ve süspansiyonlu
modellerde kullanılan elemanlar aynı olmasına rağmen, uygulanan sınır koşulları
farklıdır. Bu yüzden alınan sonuçlar arasında bazı farklılıklar meydana gelmiştir.
Aşağıda yer alan çizelgede ise farklı araçlar üzerinde yapılan bazı akademik
çalışmalar ışığında elde edilen doğal frekans değerleri gözrülmektedir.(Çizelge.17)
Mod Kamyon
1
6.990
2
22.821
3
4
5
6
7

4x4 Arazi Aracı
1.880
2.100
2.150
11.130
12.320
14.660
14.980

Otobüs
4.649
8.839
13.098
15.550
15.957
18.719

Çizelge.17 Bazı araçların şasilerinin doğal frekans değerleri
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(Leyla Özgener, 2002, Bir Kamyon Kabininde Yol Düzgünsüzlükleri Sonucu
Oluşan Titreşiminin Bilgisayar Yardımıyla Modellenmesi Analizinin Yapılması Ve
Konstrüktif Önlemlerin Alınması, S.34-38)
(Kutay Edis, 2006, 4x4 Arazi Taşıtlarının Şasi Ve Karoserlerinde Gerilme Ve
Titreşim Analizleri, S.20)
(Ahmet Avcı, 2007, Yerli Üretim Bir Otobüs Gövdesinin Sanal ve Gerçek
Prototiplemeyle Karşılaştırmalı Mukavemet Analizleri, S.32-35)
7.2.

Viraj Analizi

Viraj analizi, aracın keskin bir viraja ortalama bir hızla girdiği zaman oluşacak
durum karşısında şasinin vereceği tepkiyi gözlemlemek için yapılmıştır. Bu analiz
üç boyutlu model üzerinde yapılmıştır. Şasi tekerleklerin şasiye bağlandığı
parçalardan dönmeye ve ötelemeye karşı her yönden sabitlenmiş ve araç üzerine
viraj yönüne göre oluşan ivme verilmiştir.
Bu analiz için aracın yollarda karşılaşılan keskin bir viraj boyutu olan 50 m
yarıçapa sahip bir viraja, 60 km/h hızla girdiği öngörülmüştür. Bu veriler ışığında
araç şasinin üzerine 5.556 m/s2 değerinde ivme kuvvet olarak uygulanmıştır.
Yapılan analiz sonucunda araç üzerinde en yüksek eş değer gerilim değeri 1.3643
MPa

ve

en

yüksek

toplam

deformasyon

değeri

0.04991

mm

olarak

gözlemlenmiştir.
Yüksek değerli gerilimler şasinin birleşme noktalarında oluşmuştur. Yüksek
deformasyon değerleri ise şasinin üst kısımlarında meydana gelmiştir. Yerle temas
eden ve yere yakın olan bölgelerde daha düşük deformasyonların gerçekleştiği
gözlemlenmiştir. Aşağıdaki şekillerde eş değer gerilim, eş değer gerinim ve toplam
deformasyon

değerlerinin

şasi

üzerindeki

dağılımları

ayrıntılı

şekilde

görülmektedir.
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Şekil 7-42 Viraj analizinde oluşan eş değer gerilim değerleri

Şekil 7-43 Viraj analizinde oluşan eş değer gerinim değerleri
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Şekil 7-44 Viraj analizinde oluşan toplam deformasyon değerleri

Şasi üzerinde yapılan viraj analizi sonunda elde edilen en yüksek eş değer gerilim,
eş değer gerinim ve toplam deformasyon değerleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Eş Değer Gerilim (MPa)
Eş Değer Gerinim
Toplam Deformasyon (mm)

1.3643
1.9215 E-05
0.04991

Çizelge.18 Viraj analizinde elde edilen eş değer gerilim, eş değer gerinim ve
deformasyon değerleri

Oluşan bu gerilim ve deformasyon değerleri çok küçük olup, şasi üzerinde plastik
deformasyona sebep verecek bir sorun yaratmamaktadır. Başka bir deyişle şasi
bir virajı alırken karşılaşabileceği en yüksek yükleme değerlerinde plastik
deformasyona maruz kalmayacaktır.
7.3.

Frenleme Analizi

Frenleme analizi, aracın üzerinde frenleme esnasında oluşacak durum karşısında
şasinin vereceği tepkiyi gözlemlemek için yapılmıştır. Bu analiz üç boyutlu model
üzerinde yapılmıştır. Şasi tekerleklerin şasiye bağlandığı parçalardan dönmeye ve
ötelemeye karşı her yönden sabitlenmiş ve araç üzerine fren yönünde oluşan ivme
verilmiştir.
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Bu analiz için aracın 0-50 km/h arasında hızlanırken oluşan ivme kuvvet olarak
uygulanmıştır. Araçlar üzerinde oluşabilecek en yüksek ivme değeri maksimum
güç kullanılarak yapılan kalkışlarda gözlemlenir. Araçların genelinde frenleme
ivmeleri (50-0 km/h) nispeten daha küçük ölçeklidir. Bu çalışmada HU-GO için
yapılan testlerdeki kalkış ivmesi, yani en yüksek ivme değeri kullanılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda araç üzerinde en yüksek eş değer gerilim değeri 0.6859
MPa ve en yüksek toplam deformasyon değeri 0.0105 mm olarak gözlemlenmiştir.
Yüksek değerli gerilimler şasinin arka kısmında bulunan parçalar üzerinde
oluşmuştur. Yüksek deformasyon değerleri ise şasinin arka ve üst kısımlarında
meydana gelmiştir. Yerle temas eden ve yere yakın olan bölgelerde, ayrıca aracın
ön kısmında bulunan parçalar üzerinde daha düşük deformasyonların gerçekleştiği
gözlemlenmiştir. Aşağıdaki şekillerde eş değer gerilim, eş değer gerinim ve toplam
deformasyon değerlerinin şasi üzerindeki dağılımları ayrıntılı çizelgede ve şekilde
görülmektedir.
Eş Değer Gerilim (MPa)
Eş Değer Gerinim
Toplam Deformasyon (mm)

0.6859
9.6611 E-06
0.0105

Çizelge.19 Frenleme analizinde elde edilen eş değer gerilim, eş değer gerinim ve
deformasyon değerleri

Şekil 7-45 Frenleme analizinde oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-46 Frenleme analizinde oluşan eş değer gerinim değerleri

Şekil 7-47 Frenleme analizinde oluşan toplam deformasyon değerleri

7.4.

Burulma Analizi

Burulma analizi, aracın sağ ön tekerleğinin yollarda karşılaşacak en büyük boyutlu
hız kesici üzerinden geçtiği zaman, araç şasisi üzerinde oluşacak durumu
incelemek için yapılmıştır. Bu analiz iki farklı durum incelenmiştir. Birinci aşamada
aracın 10 cm’lik bir hız kesici üzerinden geçtiğinde oluşan durum incelenmiştir.
İkinci aşamada ise belirli aralıklarla, belirli bir süre zarfında sürekli hız kesiciler
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üzerinden geçilmesi durumu incelenmiştir. Birinci durum incelenirken üç boyutlu
şasi modeli, ikinci durum incelenirken tel kafes şasi modeli ile çalışılmıştır.
7.4.1. Uç Boyutlu Şasi Modeli İle Yapılan Burulma Analizi
Burulma analizinin bu kısmında üç boyutlu şasi modeli kullanılmıştır. Şasi
tekerleklerin şasiye bağlandığı parçalardan dönmeye ve ötelemeye karşı her
yönden sabitlenmiştir. Sol ön tekerlek, üzerine burulmayı oluşturacak kuvvet
uygulanacağından, sabitlenmemiştir. Sol ön tekerleğin şasiye bağlandığı parça
üzerine, araç hız kesici üzerine çıktığında burada görülecek olan 10 cm’lik
deplasmanı oluşturacak 5000 N’luk yük uygulanmıştır. (Ahmet Avcı, 2007, Yerli
Üretim Bir Otobüs Gövdesinin Sanal ve Gerçek Prototiplemeyle Karşılaştırmalı
Mukavemet Analizleri, S.5-7)
Yapılan analiz sonucunda araç üzerinde en yüksek eş değer gerilim değeri 206.74
MPa ve en yüksek toplam deformasyon değeri 51.13 mm olarak gözlemlenmiştir.
Yüksek değerli gerilimler şasinin birleşme noktalarında oluşmuştur. Yüksek
deformasyon değerleri ise şasinin önünde oluşmuştur. Deformasyon değerleri
aracın ön kısmında arkaya doğru azalarak devam etmiştir. Aşağıdaki şekillerde eş
değer gerilim, eş değer gerinim ve toplam deformasyon değerlerinin şasi
üzerindeki dağılımları ayrıntılı şekilde görülmektedir.

Şekil 7-48 Burulma analizinde oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-49 Burulma analizinde oluşan eş değer gerinim değerleri

Şekil 7-50 Burulma analizinde oluşan toplam deformasyon değerleri

Şasi üzerinde yapılan burulma analizi sonunda elde edilen en yüksek eş değer
gerilim, eş değer gerinim ve toplam deformasyon değerleri yaklaşık olarak
aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
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Eş Değer Gerilim (MPa)
Eş Değer Gerinim
Toplam Deformasyon (mm)

256.1
0.0159
51.126

Çizelge.20 Burulma analizinde elde edilen eş değer gerilim, eş değer gerinim ve
deformasyon değerleri

Oluşan bu gerilim ve deformasyon değerleri çok küçük olup, şasi üzerinde plastik
deformasyona sebep verecek bir sorun yaratmamaktadır. Başka bir deyişle şasi
yollarda karşılaşabileceği en yüksek değere sahip olan 10 cm’lik bir hız kesici
üzerinden geçerken plastik deformasyona maruz kalmayacaktır.
7.4.2. Tel Kafes Şasi Modeli İle Yapılan Burulma Analizi
Burulma analizinin ikinci kısmında tel kafes şasi modeli kullanılmıştır. Burulma
analizinin bu kısmında aracın 30 s boyunca sürekli sağ ön taraftan 10 cm boyutlu
tümsekler üzerinden geçtiği durum göz önüne alınmıştır. Böylece şasinin belli bir
zaman boyunca sürekli burulmaya maruz kaldığı durum incelenmiştir. Bu durum
modellenirken BEAM 189 eleman tipi kullanılmıştır. Ayrıca model, tekerleklerin
şasiye bağlandığı parçalardan dönmeye ve ötelemeye karşı her yönden
sabitlenmiştir. Sağ ön tekerleğin bulunduğu kısım üzerine burulmayı oluşturacak
kuvvet uygulanacağı için bu parça sabitlenmemiştir. Sol ön tekerleğin şasiye
bağlandığı parça üzerine zamana bağlı olarak 10 cm’lik deplasmanlar tanımlanmış
ve analiz zamana bağlı olarak yapılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda araç üzerinde en yüksek eş değer gerilim değeri 269
MPa ve en yüksek toplam deformasyon değeri 14.27 cm olarak gözlemlenmiştir.
Yüksek değerli gerilimler şasinin ön ve arka tekerleklerin bulunduğu bölgeler ile
şasinin birleşme noktalarında oluşmuştur. Yüksek deformasyon değerleri ise
şasinin üst ve sol ön bölümünde oluşmuştur. Deformasyon değerleri aracın arka
kısmında daha az olarak görülmüştür. Aşağıdaki şekillerde eş değer gerilim ve
toplam deformasyon değerlerinin şasi üzerindeki dağılımları ayrıntılı şekilde
görülmektedir.
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Şekil 7-51 Şasi Üüerinde 1. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-52 Şasi üzerinde 1. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-53 Şasi üzerinde 2. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-54 Şasi üzerinde 2. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-55 Şasi üzerinde 3. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-56 Şasi üzerinde 3. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-57 Şasi üzerinde 4. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-58 Şasi üzerinde 4. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-59 Şasi üzerinde 5. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-60 Şasi üzerinde 5. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-61 Şasi üzerinde 6. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-62 Şasi üzerinde 6. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-63 Şasi üzerinde 7. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-64 Şasi üzerinde 7. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri

95

Şekil 7-65 Şasi üzerinde 8. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-66 Şasi üzerinde 8. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri

96

Şekil 7-67 Şasi üzerinde 9. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-68 Şasi üzerinde 9. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-69 Şasi üzerinde 10. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-70 Şasi üzerinde 10. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-71 Şasi üzerinde 11. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-72 Şasi üzerinde 11. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-73 Şasi üzerinde 12. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-74 Şasi üzerinde 12. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-75 Şasi üzerinde 13. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-76 Şasi üzerinde 13. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-77 Şasi üzerinde 14. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-78 Şasi üzerinde 14. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-79 Şasi üzerinde 15. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-80 Şasi üzerinde 15. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-81 Şasi üzerinde 16. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-82 Şasi üzerinde 16. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-83 Şasi üzerinde 17. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-84 Şasi üzerinde 17. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-85 Şasi üzerinde 18. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-86 Şasi üzerinde 18. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-87 Şasi üzerinde 19. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-88 Şasi üzerinde 19. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-89 Şasi üzerinde 20. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-90 Şasi üzerinde 20. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-91 Şasi üzerinde 21. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-92 Şasi üzerinde 21. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-93 Şasi üzerinde 22. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-94 Şasi üzerinde 22. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-95 Şasi üzerinde 23. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-96 Şasi üzerinde 23. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-97 Şasi üzerinde 24. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-98 Şasi üzerinde 24. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-99 Şasi üzerinde 25. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-100 Şasi üzerinde 25. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-101 Şasi üzerinde 26. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-102 Şasi üzerinde 26. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-103 Şasi üzerinde 27. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-104 Şasi üzerinde 27. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-105 Şasi üzerinde 28. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-106 Şasi üzerinde 28. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-107 Şasi üzerinde 29. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-108 Şasi üzerinde 29. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-109 Şasi üzerinde 30. saniye sonrasında oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-110 Şasi üzerinde 30. saniye sonrasında oluşan eş değer gerilim değerleri
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Bu şekillerde de gördüğümüz deformasyon ve eş değer gerilim değerleri plastik
deformasyona izin vermeyecek boyutlardadır. Bir başka ifade ile araç zemini
düzgün olmayan bir yolda sürekli yol aldığında, araç şasisi üzerinde plastik
deformasyon oluşturacak hasarlarla karşılaşmayacaktır.
7.5.

Plastik Analiz

Plastik analiz; aracın ön taraftan bir duvara veya engele vurması durumunda,
aracın şasisinde oluşabilecek deformasyonu gözlemlemek için yapılmıştır. Bu
analiz yapılırken aracın şasisinin tel kafes modeli kullanılmıştır. Analiz yapılırken
BEAM189 elemanı kullanılmıştır. Araç şasi parçalarının malzeme özellikleri olarak
elastik modülü, Poisson oranı, yoğunluk, akma gerilimi ve rijitlik modülü değerleri
kullanılmıştır. Bu analizde plastik deformasyonlar inceleneceği için bu özelliklerin
girilmesi zorunludur. Malzeme özellikleri tanımlandıktan sonra sınır koşulu olarak
araç şasisi tekerleklerin bulundukları noktalardan dönmeye ve ötelemeye karşı
sabitlenmiş ve kuvvet olarak da araç şasisinin ön bölümüne (engele çarpacağı
kısıma) 0 cm’den 40 cm’ye kadar deplasman değerleri ayrı ayrı verilmiş ve analiz
yapılmıştır.
Yapılan analizlerden alınan sonuçlara göre arac şasisinin çarpışmaya maruz
kaldığı bölümde oluşan tepki kuvvetleri incelenmiştir. Bu sonuçlara göre
deplasmana karşı tepki kuvveti grafikleri çizdirilmiştir. (Şekil 7-83 ve Şekil 7-84) Bu
grafiklerden de görüldüğü gibi yaklaşık 12-13 cm’lik deformasyon sonrası plastik
deformasyon oluştuğu görülmektedir. Bu deplasman değerlerinden sonra oluşan
deformasyonlar kalıcı deformasyonlardır.
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Şekil 7-111 324 numaralı node’da oluşan tepki kuvveti değerleri
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Şekil 7-112 346 numaralı node’da oluşan tepki kuvveti değerleri

Yapılan analizler sonucunda aracın şasisi üzerinde oluşan deformasyonlar
aşağıdaki şekillerde ayrıntılı şekilde gözükmektedir. Bu şekillerde; uygulanan 10,
20, 30 ve 40 cm’lik deplasman kuvvetleri için oluşan toplam deformasyon ve eş
değer gerilim değerleri gözükmektedir. Bu şekillerde görülen deformasyonlardan
10 cm’lik deplasman kuvveti uygulandığı zaman oluşanı elastik, diğer değerler
uygulandığı zaman oluşanı ise plastik deformasyonlardır.
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Şekil 7-113 1 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-114 1 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-115 2 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-116 2 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-117 3 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-118 3 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-119 4 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-120 4 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-121 5 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-122 5 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-123 6 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-124 6 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-125 7 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-126 7 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri

127

Şekil 7-127 8 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-128 8 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-129 9 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-130 9 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-131 10 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-132 10 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri

130

Şekil 7-133 20 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-134 20 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-135 30 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-136 30 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Şekil 7-137 40 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan deformasyon değerleri

Şekil 7-138 40 cm’lik deplasman kuvveti için oluşan eş değer gerilim değerleri
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Bu şekilerde de gördüğümüz gibi yüksek olan toplam deformasyon ve eş değer
gerilim

değerleri

aracın

çarpışmaya

maruz

kaldığı

ön

taraflarda

gözlemlenmektedir. Bu değerler yapılmış olan diğer analizlere göre oldukça
yüksek

değerlerdir.

Bu

değerlerin

bu

kadar

yüksek

olması

da

plastik

deformasyonun oluşuyor olmasından kaynaklanmaktadır.
7.6.

Burkulma Analizi

Burkulma analizi, araç önden bir yüklemeye maruz kaldığı zaman oluşabilecek
burkulma durumunu incelemek için yapılmıştır. Bu analiz sonucunda elde edilen
değerler ışığında aracın plastik deformasyona mı yoksa burkulmayı mı daha önce
uğrayacağı incelenmiştir. Analiz yapılırken plastik analiz de olduğu gibi yine tel
kafes model kullanılmıştır. Şasi tekerleklerin şasiye bağlandığı noktalardan
dönmeye ve ötelemeye karşı her yönden sabitlenmiş ve araç için ilk on burkulma
modu hesaplanmıştır. Burkulma modlarına göre oluşan en yüksek tepki kuvvetleri
aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.
Burkulma Modu Tepki Kuvveti (N)
1
31116.35
2
110670.94
3
171119.93
4
221593.51
5
259784.21
6
275015.05
7
292466.73
8
341631.51
9
381759.69
10
428244.02

Çizelge.21 Burkulma analizinde oluşan tepki kuvveti değerleri

Çizelgeden de görüleceği gibi; analiz sonucunda şasinin 1. burkulma modunda
oluşan tepki kuvveti değeri (31116.35 N), plastik deformasyonun başladığı tepki
kuvveti değerinden (yaklaşık 9000 N Şekil 7-111 ve 7-112) daha büyük çıkmıştır.
Bu karşılaştırmadan da anlaşılacağı gibi araç şasisi 1. burkulma moduna girmeden
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çok önce plastik deformasyona uğramış hatta kırılmış olacaktır. Aşağıda ilk
burkulma modu için elde edilen toplam deformasyon değerleri (m cinsinden) ve
şasinin deforme olmuş şekli görülmektedir.

Şekil 7-139 1. burkulma modunda oluşan toplam deformasyon değerleri
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8. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
HU-GO hafif aracının şasisinin günlük hayatta karşılaşabileceği durumlara
vereceği tepkinin gözlemlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada ANSYS programı
kullanılmış ve araç şasisinin sonlu elemanlar metodu ile mukavemet ve modal
analizleri yapılmıştır.
Yapılan bu analizler aşağıda sıralanan altı ana başlık altında incelenmiştir:
•

Modal Analiz

•

Viraj Analizi

•

Frenleme Analizi

•

Burulma Analizi

•

Plastik Analiz

•

Burkulma Analizi

Modal analiz; önce üç boyutlu şasi modeli için yapılmış ve aracın rezonansa
gireceği ilk 10 doğal frekans değeri hesaplanmıştır. Daha sonra tel kafes model
üzerinde aracın boş hali, aracın içinde sürücü bulunurkenki hali ve araç şasisi
üzerine amortisör ile ilgili değerlerinde eklendiği hali için yapılmış ve aracın
rezonansa gireceği ilk 10 doğal frekans değeri hesaplanmıştır.
Yapılan bu analizler karşılaştırılmış ve bu analizler sonucunda doğal frekans
değerlerinde çok büyük farklılıkların olmadığı gözlemlenmiştir. Üç boyutlu model
ve tel kafes model ile yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar arasında oluşan
farklılıklar program içinde kullanılan üç boyutlu ve iki boyutlu elemanların
arasındaki hesaplama farklılıklarından dolayı meydana gelmiştir.
Viraj analizi; aracın şasisinin günümüz koşullarında karşılaşabileceği keskin bir
viraja girdiğinde vereceği tepkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu analiz
sonucunda incelenen eş değer gerilim ve toplam deformasyon değerleri küçük
çıkmıştır. Bu da aracın keskin bir viraja girdiğinde sağlam kalacağını, araç şasisi
üzerinde kalıcı deformasyonların oluşmayacağını göstermiştir.
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Frenleme analizi; araç ile ani bir frenleme yapıldığı zaman araç şasisi üzerinde ne
gibi değişiklikler olacağını incelemek amacı ile yapılmıştır. Alınan eş değer gerilim
ve toplam deformasyon değerleri araç şasisi üzerinde ani frenleme anında kalıcı
deformasyonların oluşmayacağını, aracın yoluna sağlam devam edeceğini
göstermiştir.
Burulma analizi iki farklı durum için incelenmiştir. İlk önce aracın günümüz
koşullarında karşılaşabileceği en büyük yükselti (hız kesici) üzerinden geçmesi
durumu gözönüne alınmıştır. Daha sonra aracın zeminin bozuk olduğu yani sürekli
olarak belli zaman aralıkları ile bu yükseltiler (hız kesiciler) üzerinden geçeceği
durum gözönüne alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda araç şasisi üzerinde, her
iki durum da gözönünde bulundurulduğunda kalıcı hasarlara sebep olacak eş
değer gerilim ve toplam deformasyon değerleri gözlemlenmemiştir.
Plastik analiz ise; araç şasisinin ne zaman kalıcı deformasyona uğrayacağını veya
şasinin ne zaman yenileceğini gözlemlemek amacı ile yapılmıştır. Bu analiz
yapılırken aracın önden bir engele (duvara) çarptığı durum incelenmiştir. Alınan
sonuçlar ışığında araç şasisi üzerinde 12-13 cm civarı deformasyon üretebilecek
kuvvetler oluştuğunda (yaklaşık 9000 N) araç üzerinde plastik deformasyonların
oluşacağı

görülmüştür.

Araç

üzerinde

meydana

gelecek

bu

kuvvetlerin

büyüklüğüne göre araç şasisinin yenilebileceği gözlemlenmiştir.
Yapılan son analiz olan burkulma analizinde ise araç ön taraftan uygulanan bir
kuvvete maruz kaldığında oluşması gereken burkulma modlarının hangi kuvvetler
uygulandığında oluşacağı araştırılmıştır. Bu analiz sonunda aracın plastik
deformasyona

uğramadan

önce

burkulma

modlarına

girip

girmeyeceği

incelenmiştir. Alınan sonuçlara bakıldığında aracın 1. burkulma moduna girmesi
için araç üzerine 31116.35 N’luk bir kuvvet uygulanması gerektiği gözlemlenmiştir.
Fakat plastik analizden elde edilen sonuçlara göre araç şasisi üzerinde bu kevvet
değerine ulaşılmadan önce (yaklaşık 9000 N’luk kuvvet uygulandığında) kalıcı
deformasyonların oluşacağı ve araç şasisinin yenileceği görülmektedir. (Şekil 7111 ve 7-112) Bu sonuçlar göz önüne alındığında araç şasisi 1. burkulma moduna
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girmeden daha önce araç şasisi üzerinde kalıcı deformasyonların oluşup, araç
şasisinin yenileceği gözlemlenmiştir.
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