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Mobil platformlarda sabitleyici ayaklar birçok alanda kullanılmaktadır. Hem yük taşıma
hem de hareketli platformu istenilen zamanda sabitleştirme görevini üstlenmektedirler.
Nakliye sektöründe ev eşyalarının, binanın balkonu kullanılarak taşınabilmesi için
kullanılan asansör mekanizmasını zemine sabitlemektedir. İnşaat sektöründe mobil
beton

pompaların

bulunduğu

yere

sabitlenmesini

sağlamaktadır.

Askeri

uygulamalarda kamyona monteli füze rampaları ve elektronik – haberleşme ile ilgili
platformların araziye sabitlenmesi görevini üstlenmektedir. Kamyon şasisine monte
edilmiş hareketli vinçlerde bu ayaklar yine aynı şekilde hem sistemin tamamını zemine
sabitlerler hem de vincin çeşitli yük taşıma koşullarında devrilmemesini sağlamaktadır.
Anlatılan tüm bu sistemlerde sabitleyici ayaklar hem yük taşırlar hem de hareketli olan
sistemi sabitlemektedir.
Bu sistemler belirli yük kapasitelerine kadar çalışabilmektedir. Tezin amacı 40 ton
mertebelerinde ağırlıklara dayanabilecek sistem tasarımı yapıp bu tasarımın statik,
quasi-statik ve yorulma analizlerini istenen koşullarda yapılması, tasarım hatalarını
iyileştirip analizleri tekrarlanması ve tasarımın istenen performansta çalışmasını
sağlamaktır. Tüm bu analizler için sonlu elemanlar yazılımı olan ANSYS
kullanılmaktadır.

iii

Burada yapılan tasarım ve analizlerle elde edilen özgün değer, halihazırdaki sabitleyici
ayak tasarımlarından daha yüksek ağırlıklara dayanabilecek ayakların dizayn
edilmesidir.

Anahtar kelimeler: Sonlu Elemanlar Analizi, Mobil Platform Sabitlendiricileri
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ABSTRACT
Static, Dynamic and Fatigue Analyses of Mobile Platform Stabilizer
Legs using Finite Element Simulation

Sezin ÇETİNKAYA
Master of Science, Department of Mechanical Engineering
Supervisor: Prof. Dr. Bora YILDIRIM
April 2017, 230 Pages

Stabilizer legs in mobile platforms are being used in many different fields. They take
two tasks at the same time; load carrying and mobile platform immobilization when
needed. In transport industry, they fix the elevator mechanism, is used to carry
household goods from building balcony, to the ground. In building trade, they fix mobile
concrete pumps to whereabout. In military applications, they fix missile launchers and
electronic – communication related platforms assembled to truck to the ground.
In mobile cranes assembled to truck chassis, these legs both stabilize the whole
system to the ground and prevent overturn under different load carrying conditions. In
all systems mentioned, stabilizer legs both carry load and also stabilize the mobile
system.
These systems can operate up to certain load levels. Aim of the thesis is to design a
system that can endure up to 40 tons of load and perform static, Quasi-Static and
fatigue analyses of the design and repeat the analyses until desired goals are
achieved. ANSYS, finite element software, will be used for all analyses.
Unique value of the thesis gained by the design and analyses had been done is to
create stabilizer legs that can carry and endure loads more than the stabilizer legs
already in use.
Key Words: Finite Element Simulation, Mobile Platform Stabilizers
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1. GİRİŞ
Literatür araştırması
Mobil platformlarda sabitleyici ayaklar birçok alanda halihazırda kullanılmaktadır. Hem
yük taşıma hem de hareketli platformu istenilen zamanda sabitleştirme görevini
üstlenmektedirler. Nakliye sektöründe ev eşyalarının, binanın balkonu kullanılarak
taşınabilmesi için kullanılan asansör mekanizmasını zemine sabitlemektedir. İnşaat
sektöründe mobil beton pompaların bulunduğu yere sabitlenmesini sağlamaktadır.
Çeşitli mühendislik uygulamalarında mobil platforma monteli vinçleri zemine
sabitlemektedir. Askeri uygulamalarda kamyona monteli füze rampaları ve elektronik –
haberleşme ile ilgili platformların araziye sabitlenmesi görevini üstlenmektedir. Kamyon
şasisine monte edilmiş hareketli vinçlerde bu ayaklar yine aynı şekilde hem sistemin
tamamını zemine sabitleyerek hem de vincin çeşitli yük taşıma koşullarında sistemin
devrilmemesini sağlamaktadır. Anlatılan tüm bu sistemlerde sabitleyici ayaklar hem
yük taşırlar hem de hareketli olan sistemi sabitlemektedir.

Şekil-1 Mobil platform örnekleri a) Mobil beton pompası, b) Mobil vinç, c) Patriot füze
rampa sistemi, d) Patriot füze radar seti [1,2,3,4]
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Bu otomatik seviyeleme sistemleri belirli yük kapasitelerine kadar çalışmaktadır. Tezin
amacı 40 ton mertebelerinde yüklere dayanabilecek sistem tasarımı yapıp bu
tasarımın statik, quasi-statik ve yorulma analizlerini istenen koşullarda yapıp, tasarım
hatalarını iyileştirerek analizleri tekrarlamak ve tasarımın istenen performansta
çalışmasını sağlamaktır.
Sabitlendirici ayaklar, sistemi taşıyan kamyon hareket halinde iken açılmamış ve pasif
bir konumda bulunmaktadır. Sabitlenme işlemi için 2 tip hareketlendirici mekanizma
bulunmaktadır. Birincisi hidrolik sistem yardımı ile ayaklar pasif durumdan aktif duruma
geçer böylece tüm sistemin yükünü taşıyan ayaklar ile hareketsiz konuma
geçmektedir. İkincisi elektrikli motor yardımı ile vidalı mile sahip ayaklar
hareketlendirilerek araç üzerindeki pasif konumlarından aktif konuma geçer ve tüm
sistemin yükünü taşıyarak sistemi sabit duruma geçirmiş olurlar.

Şekil-2 Sabitleyici ayak tipleri a) hidrolik ayak, b) vidalı mil [5,6]

Hidrolik sistemde ayakların yük taşır konuma geçmesi yani kurulması için yağ pompası
devreye girer. Yağ tankından (rezervuar) alınan yağ basınçlandırılarak hidrolik silindire
gönderilir. Böylece sistem yavaş yavaş kurulmuş ve sabitlenmiş olur. Vidalı mil ile
kıyaslandığında hidrolik sistemler taşıyabildikleri ağırlık ve bakım maliyetleri
açılarından daha dezavantajlı konumdadırlar.
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Elektrikli tipte ise vidalı mil yardımı ile sistemin kurulması sağlanır. Burada pompa
yerine sisteme güç veren ve kurulmayı sağlayan elektrikli motorlardır. Ayrıca tek motor
değil her ayak için bir motor kullanılır.

Şekil-3 THK firmasına ait HBN-6316-10.5 model vidalı milin yapısı ve bilyaların
gösterimi [6]

Ayrıca alternatiflerden biri de ayakların kurulumu için kremayer dişli sistemi
kullanılması olabilir. Bu sistemi kullanan şirketler bulunmaktadır fakat kremayer dişli
sisteminde geri kaçma (backlash) sebebiyle hassasiyet sıkıntısı oluşmaktadır. Vidalı
millerin hassasiyetleri daha yüksektir.
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Şekil-4 Kremayer dişli sistemi ile ilgili örnekler [7,8]

Sabitlendirici ayakların zemine temas edecekleri ped kısımları ve pede bağlı eklemleri
bulunurlar. Ped ve arkasındaki oynar eklem, düzensiz ve eğimli zemine daha iyi uyum
sağlama ve yükün zemine daha sağlıklı aktarılması işlevini görürler. Sistemdeki en
kritik yüklere eklem noktalarında çıkılır. Bu yüzden modelde eklem ve ped tasarımları
önem taşımaktadır.

Şekil-5 Tipik bir sabitlendirici ayakta eklem ve ped örneği [9]

Tez kapsamında yapılacak olan tasarım daha çok askeri amaçlara uygun olduğundan
dolayı ve tezdekine benzer bir tasarım bulunamadığından dolayı literatür kısıtlıdır. Bir
başka

deyişle

ilgili

sektörde

yapılan

çalışmalar

ticari

gizli

kapsamında

değerlendirilmektedir. Yapılan literatür taramasında tez kapsamında yapılacak
tasarıma yakın ürünler geliştiren Haacon firmasına ait kısıtlı bazı bilgiler elde edilmiştir.
Bu bilgiler tanıtım amaçlı broşür bilgilerinden ibarettir [10,11].
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Şekil-6 Haacon firmasının kataloğundan alınan askeri amaçlı mobil platform
sabitleyicilerin gösterimi [11]

İlgili alanda akademik olarak yapılan literatür çalışmaları araştırıldığında yine elde
edilen bilgilerin kısıtlı olduğu görülmektedir. Elde edilen ilk araştırmada ağır yük
platformlarının ve hassas otomatik seviyelendirme sistemleri ile ilgili sensörler yük
kontrol kartları ve genel olarak sistemin çalışma mekanizması ile ilgili bilgiler
vermektedir [12]. Elde edilen diğer akademik çalışmada ise vinçlerdeki dirsekli
çıkıntılar incelenmiş buradaki kuvvet ölçümleri mobil vinç güvenliği için lineer
programlama optimizasyonu sayesinde yapılmıştır [13].

Tasarımda kullanılacak malzemelerin özellikleri
Tasarım için genel olarak AISI 4340 kodlu çelik tercih edilecektir. Bu çelik türü düşük
alaşımlı yani alaşım elementleri toplam yüzdesi %4’ün altında ve aynı zamanda orta
seviye karbonlu yani %0,3 – 0,6 karbon içermektedir. Yüklerin kritik oldukları
bölgelerde ise endüksiyonla sertleştirilmiş 4340 kodlu çelik kullanılacaktır. Bu alaşımın
kimyasal kompozisyonları Çizelge-1 ‘de bazı fiziksel ve mekanik özellikleri ise Çizelge2‘de sunulmuştur.
Kestamid döküm yoluyla üretilen polyamid sınıfında polimerik bir malzemedir. Döküm
Nylon olarak da bilinir. Çeşitli özelliklerinden dolayı mühendislikte sıkça tercih edilen
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bir plastiktir. Kaygan olduğundan dolayı yağlama gerektirmez. Serttir ve aşınmaya
dayanıklıdır. Bazı dişlilerde, yataklarda, burçlarda, kızaklarda, inşaat makinesi
parçalarında kaplinlerde kullanılırlar. Kestamid’in bazı fiziksel ve mekanik özellikleri ise
Çizelge-2‘de sunulmuştur.
Kauçukta elastik modül doğrusal değildir. 100MPa varsayımı yapılmıştır. Kauçuğun
fiziksel ve mekanik özellikleri ise Çizelge-2‘de sunulmuştur.

Çizelge-1 4340 alaşımının kimyasal kompozisyonu [14]
Element

Cr

Mn

C

Si

Yüzdesi (%)

0,7 - 0,9

0,7

0,37 - 0,43

0,23

Element

Mo

S

P

Fe

Yüzdesi (%)

0,2 - 0,3

0,04

0,035

Kalan

Çizelge-2 4340 alaşımı, kestamid ve endüstriyel kauçuk, yapısal çelik ve alüminyum
alaşımın bazı fiziksel mekanik özellikleri [14, 15, 16, 17]
Alaşım

Akma

Maksimum

Kopma

Elastik

Poisson

Özkütle

Gerilmesi

Çekme

Gerinimi

Modül

Oranı

(kg/m3 )

(MPa)

Gerilmesi

(%)

(GPa)

(MPa)
4340

710

1110

13,2

205

0,29

7850

Kestamid

75

100

>20

4

0,39

1150

Endüstriyel

10

16

300

0,1

0,48

1260

250

460

-

200

0,3

7850

280

310

-

71

0,33

2770

Kauçuk
Yapısal
Çelik
Alüminyum
Alaşımı
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Endüksiyonla sertleştirme işlemi parçanın dokunmadan elektromanyetik endükleme
tekniği ile yüzey ısısının artırılarak sıcaklığının artırılması ve ardından parçanın hemen
su verilerek sertleştirilmesi işlemidir. Parçanın yüzey özellikleri değişir, iç bölgelerindeki
özellikler değişmez. Yüzeyde martensit dönüşümü gerçekleştiğinden dolayı sertleşir
ve kırılganlaşır. Yüzey sertliği 60 HRC sertliğine kadar çıkar. Sanayide birçok yay, dişli
ve şaftlar bu işlemle sertleştirilirler. Bu işlemle parça daha mukavim hale gelir. Ayrıca
aşınma direnci kazanır ve yorulma ömrü artar. Endüksiyonla sertleştirme işleminde
parçanın değişen özellikleri birçok işlem parametresine bağlıdır.
4340 alaşımı sanayide birçok alanda çok fazla uygulama alanında kullanılmaktadır.
Örnek vermek gerekirse şaftlarda, dişlilerde, uçak iniş takımlarında, yapısal parçalarda
ve daha birçok alanda tercih edilirler.
Yorulma için kullanılacak 4340, Kestamid, endüstriyel kauçuk, alüminyum alaşım ve
yapısal çelik için S-N eğrileri Şekil-7, Şekil-8 ve Şekil-9’da verilmiştir.

Şekil-7 4340 çeliği için S-N eğrisi [18]
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Şekil-8 Kauçuk ve kestamid için S-N eğrisi [16]

Şekil-9 a) Yapısal çelik b) alüminyum alaşımı için S-N eğrisi [19]
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Tezin Amacı
Tez kapsamında tasarımı yapılacak mobil platform sabitleyicilerin askeri amaçlara
yönelik olması istendiğinden dolayı bu alandaki ticari ve akademik bilgilerin literatürde
çok kısıtlı olarak bulunmaktadır. Bu sebeple tez boyunca yapılacak çalışmalar yerli ve
milli imkanlarla üretilebilecek askeri amaçlı mobil platform sabitleyiciler için yüksek
oranda bilgi kaynağı olarak kullanılabilecektir. Bu sistemler askeri sedyeler olarak da
bilinirler.
Tez kapsamında yapılacak sabitleyici ayak tasarımında yüksek yüklere (40ton) maruz
kalabilecek ve bu yüklere dayanabilecek bir model oluşturulacağından dolayı tezin, bu
konuda devam edebilecek çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. Ayrıca anlatılan
şekilde bu mertebelerde yüklere dayanabilecek sistem tasarımı yapmak daha önce
çalışılmamış olduğundan dolayı özgün değerler içermektedir.
Oluşturulan tasarım, yapılan simülasyonlar ile bilgisayar ortamında test edilirken
gerçek hayatta hangi statik, Quasi-Statik ve yorulma yüklerine maruz kalabileceği
öngörülüp çeşitli durum ve kısıtlar altında sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi
amaçlanmıştır.
Tez için öncelikle model belirlenip bilgisayar destekli tasarımı (CAD çizimi) yapılacaktır.
Bilgisayar destekli tasarım Solidworks yazılımı ile yapılıp çizimler, sonlu elemanlar
yazılımı olan ANSYS’e aktarılarak simülasyonlar gerçekleştirilecektir.
İlk olarak askeri sedye tasarımının statik analizleri gerçekleştirilip analiz sonuçlarına
göre tasarım gözden geçirilip gerekirse simülasyonlar revize edilmiş şekilde
tekrarlanacaktır.
Statik analiz simülasyonları tamamlandıktan sonra aynı şekilde askeri sedyenin QuasiStatik analiz simülasyonları gerçekleştirilecektir. Gerekirse sistem tekrar gözden
geçirilip yenilenen tasarımla Quasi-Statik analiz simülasyonları tekrarlanacaktır.
Son olarak sabitlendirici sistemin yorulma analizleri yapılacaktır. Yorulma analiz
sonuçları incelenip tasarım gerekirse modifikasyona uğrayacaktır. Bu şekilde
tekrarlanan yorulma analizleri sonuçları da gözden geçirildikten sonra tasarım
tamamlanmış olacaktır.

9

Tamamlanmış tasarım sonrasında elde edilen verilerin istenen koşullara uygunluğunun
kontrolü veya bu sonuçlara göre tasarım ile ilgili limitler belirtilip sonuçlar
yorumlanacaktır.
Tez için genel olarak akış şematiği Şekil-10’da verilmiştir.

Şekil-10 Tez akış şematiği
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2. MODEL, YÖNTEM, BAĞINTILAR
Model ve Yöntem
Ayakların tasarımında elektrik tahrikli sonsuz vida sistemi kullanılacaktır. Tasarımlarda
genel olarak çeşitli detaylandırma veya sadeleştirme gibi işlemler yapılabilecektir.
Ayrıca ayakların gövde ile bağlandığı yerde mafsallar bulunacaktır. Mafsallı ve
mafsalsız (sabit) olan tasarımların analiz sonuçlarına göre bir seçim yapılacaktır ya da
ekleme veya değişiklik olacaktır. Tasarım kapsamında geliştirilecek olan portatif
otomatik seviyeleme sistemi, kamyonların şasisinde bulunan bölmelere monte
edilerek, eğimli arazi ortamında, üzerinde konteyner bulunan aracın tamamını
dengede tutmayı amaçlamaktadır. Kapalı pozisyonda şasiye bitişik olarak duran dikey
gruplar, yatayda kremayer dişli sistemleri vasıtasıyla hareket etmektedir. Dikey
hareketi ise vidalı mil kullanarak gerçekleştirilecektir. Sınır koşulu ise sistemin belirtilen
eğimde üzerindeki ekipmanları belirtilecek rüzgar yükü altında sorunsuz taşıması
olacaktır.
Bilgisayar destekli tasarım, Solidworks yazılımı ile yapılıp sonlu elemanlar yazılımı olan
ANSYS’e aktarılıp simülasyonlar devam edecektir. Tez kapsamında 8 tasarım 13 statik
analiz yapılmıştır. Hangi analizde hangi tasarımın kullanıldığı ilgili bölümlerde
belirtilmiştir. Ardından seçilen tasarım için Quasi-Statik ve yorulma analizleri
yapılmıştır.
Statik analizler için üç koşul göz önünde bulundurulacaktır. Birincisi otomatik
seviyeleme sistemi kurulduğunda normal koşullarda üzerindeki ekipmanın yükünü
sağlıklı bir şekilde taşımalıdır. İkinci olarak sistem rüzgarlı havada da bu yükü sağlıklı
bir şekilde taşımalıdır. Ekipman yükleri ve rüzgar yükleri ile ilgili detaylar ‘Sonuçlar’
bölümünde verilmiştir. Üçüncü olarak sistemin sağlıklı çalışma eğimi ile ilgili limitler ise
şu şekilde belirlenmiştir: dikey eksende 3,5 derece ve yatay eksende 5 derece. Statik
analizler bu üç durumdan biri veya bu durumlardan istenenlerden bazılarının
kombinasyonu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir. Özellikle statik
analizlerde çeşitli rüzgar yükleri sedyenin üzerinde çeşitli bölgelere uzaktan
uygulanmıştır. ANSYS Workbench analiz düzeneğinde ‘Remote force’ olarak eklenen
uzaktan kuvvetlerin tercih edilmesinin sebebi sedyenin üzerinde bulunan ekipmanların
belirli yüksekliklerde olmasıdır. Yani uygulanan kuvvetin etkisinin yanında eğilme
momentlerinin platforma olan etkilerinin de görülmek istenmesidir.
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Sabitlendirici sistem aktif durumda yük taşıyorken çeşitli nedenlerden dolayı ani yük
değişimlerine maruz kalabilir. Bu yüzden seçilen tasarım ile Quasi-Statik analiz yapılıp
sonuçları incelenecektir. Seçilen senaryoda ekipmanla yüklü askeri sedyenin belirli bir
eğime sahip arazide rüzgarlı havada kurulmaya çalışıyor iken ayaklardan birinin
bozulması ya da senkronize olamaması sonucu sistemin 3 ayak üzerinde tüm yükleri
taşıyor olması simüle edilecektir. Bunun için statik analizlerde en fazla yükü taşıyan
ayak kritik kabul edilip o ayaktaki destek iptal edildikten sonra Quasi-Statik analizler
yapılacaktır. Çizelge-3’te verilen 250mm/dk (yaklaşık 4mm/sn) kurulum hızı göz
önünde bulundurulduğunda yükleme hızının yavaş olması sebebiyle bu kaza
senaryosunun ANSYS ‘Static Structural’ modülünde yapılabileceği sonucuna
varılabilir.
Yorulma analizlerinde rüzgar hızının 0 ile 120 km/saat hız arasında sinüsoidal olarak
değiştiği öngörülmüştür. Periyodu 1 dakikadır. Bahsedilen bu durum -120 ile +120
km/saat hız arasında sinüsoidal değişimden daha tehlikelidir. Yorulma analizinde de
en

tehlikeli duruma göre

tasarım

incelenecektir. Ayrıca

Meteoroloji Genel

Müdürlüğünün web sitesinden Türkiye’ye ait rüzgar verileri incelenmiştir. Türkiye
koşullarında 0 ile 120 km/saat arasında rüzgar hızı değişimi sıradışı ve nadir rastlanan
bir durumdur. Fakat olası her türlü duruma göre varsayım yapılarak simülasyonlar
tamamlanacaktır. Yorulma için rüzgar yüklerinin sinüsoidal değişiminde periyot 1
dakika kabul edilmiştir.
Statik, Quasi-Statik, Yorulma tüm analizlerde ortama yer çekimi ivmesi uygulanacaktır.
Yapılacak tasarım ile literatürde bulunabilmiş Haacon firmasına ait benzer ürün ile ilgili
yapılacak performans ve limit karşılaştırmaları konunun anlaşılabilmesi için faydalı
olacaktır. İlgili karşılaştırma Çizelge-3’te verilmiştir.
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Çizelge-3 Tasarım ile Haacon firmasına ait benzer ürünün çeşitli açılardan
performans ve limit karşılaştırma tablosu [10]
Teknik Özellik

Yapılan tasarım kriterleri

Haacon

Toplam Bacak Boyu

2000 mm

2330 mm

Sistemin Yük Kapasitesi

400 kN

200 kN

Kurs Boyu

1155 mm

1750 mm

Yük Cinsi

8x8 Askeri Araç

Konteyner

Çalışma Eğimi

3,5 Derece-5 Derece

10 Derece

Bacak Başı Ağırlık

450 kg

570 kg

Azami Rüzgar Yükü

120 km/h

64 km/h

Seviyeleme hızı

250mm/dk

160mm/dk

Kurulum süresi

5 dakika

-

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda düşünülen tasarım için oluşturulan ilk model
Şekil-11’te sunulmuştur. Bu model, Tasarım 1 olarak isimlendirilmiştir.

Şekil-11 Mobil platform sabitleyici sisteminin Solidworks yazılımı ile oluşturulmuş ilk
modelinin gösterimi
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Rüzgar ve Etkileri
Meteorolojik amaçlı rüzgar ölçümleri anemometre ile yapılır. Anemometreler ile yön ve
hız olmak üzere iki veri ölçümü yapılır. Belirli aralıklarla yapılan bu ölçümler
kaydedilerek ilgili coğrafi bölge ile ilgili rüzgar veri tabanı oluşturulur. Örnek olarak bu
veriler kullanılarak Türkiye’de rüzgar türbinlerinin belirli bölgelerde nerelere
kurulabileceği ve en yüksek verimin nasıl alınabileceği gibi soruların cevapları aranır.
Tez ile ilgili olarak, tasarlanan sistemin sınır koşulu olarak Türkiye’de rüzgarlı bir
bölgede sorunsuz olarak görev yapabilmesidir. Türkiye Rüzgar Hızı Haritası Şekil12’de verilmiştir.

Şekil-12 Türkiye Rüzgar Hızı Haritası [20]

Firma tarafından belirlenen isterlere göre tasarımı yapılacak sabitleyici platform yüklü
halde iken 120km/saat’lik rüzgar hızına dayanabilmelidir. Bu sınır koşulları için
platformun taşıyacağı bileşenlerin yükleri ve rüzgar yükleri için yanal kesit alanları
Şekil-13’te verilmiştir. Sabitleyici platform başka ekipman çeşitlerini de taşıyabilmelidir.
Sedyeye binecek rüzgar yükleri buna göre değişecektir. Fakat sistemin başka hangi
ekipmanları taşıyacağı ile ilgili bilgiler askeri gizlilik taşımaktadır. Bu yüzden uygulanan
rüzgar yükleri ilgili her bölümde analiz düzeneğinde verilmiştir.
Rüzgar hızına bağlı rüzgar yükü aşağıdaki formülden türetilmektedir.
𝐹𝑤 = 𝑃𝑑 . 𝐴
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(2.1)

A = Yüzey alanı (m2)
𝑃𝑑 = Dinamik basınç (Pascal)
1

𝐹𝑤 = 2 𝜌𝑉 2 𝐴

(2.2)

𝜌 = Havanın özkütlesi =1,2 kg/m3 𝑉 = Rüzgar hızı (m/s)
Mobil platfrom sabitleyici sistemin taşıyacağı bileşenlerin yükleri ve yanal kesit alanları
Şekil-13’te verilmektedir. Örnek olarak Anten 2 üzerinde oluşacak rüzgar yükünü
1

hesaplarsak; toplam alan 𝐴 = 8.8 𝑚2 𝐹𝑤 = ((2) ∗ (1,2) ∗ (33,33)^2 ∗ (8,8)) = 5865𝑁
bulunur. Rüzgarın uygulanacağı koordinatlar platform üzerindeki konumudur.

Şekil-13 Mobil platfrom sabitleyici sistemin taşıyacağı bileşenlerin yükleri ve yanal
kesit alanları

Tez için sınır koşulu olan 120km/saat’lik rüzgar hızı 33.33m/s’lik rüzgar hızına eşittir.
Platform üzerindeki bileşenlerin kesit alanları bilindiğinden dolayı o bileşenlere etkiyen
15

rüzgar yükleri hesaplanabilmektedir. Bu rüzgar yükleri sedyeye göre belirli konumlarda
oldukları için sedyeye dönme momentleri de etki edecektir. Bu yüzden ANSYS
Workbench’te deney düzeneği hazırlanırken rüzgar yükleri için Force (Kuvvet) değil
Remote Force (Uzaktan uygulanabilen kuvvet) seçeneği kullanılarak rüzgar yükleri
eklenmiştir. Yani burada rüzgarın sedyede oluşturabileceği maksimum tahribatı görüp
tasarımı buna göre irdelemek amaçlanmıştır. Çünkü bükülme momentleri de hesaba
katılacaktır.

Bağıntılar
Yorulma Bağıntıları
Tekrarlanan ya da değişken gerilmelerin altında malzemenin yapısında meydana gelen
değişimler,

yorulma

olarak

tanımlanmaktadır.

Yorulma

yüklemeleri

altındaki

malzemelerin dayanımının belirlenebilmesi için incelenen örnek tahribat edilene kadar
değişken gerilmelere maruz bırakılmaktadır. Yorulma sonucunda meydana gelen
hasar, malzemenin içinde yer alan küçük çatlakların, değişken zorlanmaların etkisiyle
zamanla ilerleyerek büyümesi sonucunda oluşmaktadır. Yorulmayı etkileyen faktörler;
malzeme türü, geometrisi, iç kusurların boyutları ve malzeme içinde dağılımı, artık
gerilmeler meydana getiren işlemlerin etkisi, korozyon ve erozyon gibi çevre şartları ve
yüksek ve düşük sıcaklıklar olarak sayılabilir.

Şekil-14 Cıvatanın yorulma sonucu kopması; A-başlangıç, B-yayılma, C-kopma [21]
Şekil-14’te yorulma hasarı sonucu örnek bir cıvatanın tekrarlanan tek yönlü bükme
gerilmesi nedeniyle kopan metal yüzeyi gösterilmektedir. Yorulma nedeniyle kopan
metallerin yüzeyleri incelenerek yorulmanın metal üzerindeki ilerleyişi hakkında bilgi
16

elde edilmektedir. Burada hasarın ilk etkisinin A noktasından başlayarak B noktasına
doğru yayıldığı görülmektedir. Son olarak C noktasından kopma meydana gelmiştir.

Yorulma Ömrü
Sistemlerin tasarımı ve analizlerinde yorulma ömürlerinin belirlenmesinde sıklıkla
kullanılan üç ana metot bulunmaktadır. Bunlar, gerilme ömrü metodu, gerinim ömrü
metodu ve lineer-elastik kırılma mekaniği metodudur. Bu metotlar belirli ölçüde
yüklemeler için sistemin ömür çevrim sayısını N belirleyerek kırılma ömürlerini tayin
etmeye çalışırlar. Çevrim sayısının 1 ≤ N ≤ 103 arasında olduğu duruma düşük çevrimli
yorulma, N > 103 olduğu duruma ise yüksek çevrimli yorulma adı verilmektedir.

Gerilme Ömrü Metodu (The Stress-Life Method)
Gerilme ömür metodu tasarım uygulamalarında geniş olarak kullanılan en geleneksel
yöntemdir. Gerilme seviyesine bağlı olmakla birlikte genellikle düşük çevrimli
uygulamalarda kullanılır. Kullanılan en eski yöntem olmasından dolayı geniş veri
kaynağına sahiptir ve bu nedenle yüksek çevrim uygulamalarında da doğru sonuçlar
verebilmektedir. Bu çalışmada Gerilme Ömürü Metodu kullanılmıştır.

Dalgalanan Gerilmelerin Karakterize Edilmesi
Sistemlerde dalgalanan gerilmeler sinüzoidal dalga formu ile modellenmektedir. Şekil15-te bazı dalgalanma modellerinin gerilim-zaman ilişkileri yer almaktadır. Şekil-15 a)
sinüzoidal gerilme modelini b) tekrar eden gerilme modelini c) tamamen terslenen
sinüzoidal gerilme modelini göstermektedir. Bu çalışmada esmekte olan dalgalanan
rüzgar gerilmeleri tekrar eden gerilme modeli kullanılarak modellenmiştir [22].
𝜎𝑚𝑎𝑥 +𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚 =

(2.3)

2
𝜎𝑚𝑎𝑥 −𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑎 = |

2
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|

(2.4)

Şekil-15 Örnek dalgalanma modelleri; a) sinüzoidal gerilme modeli b) tekrarlı gerilme
modeli c) terslenmiş sinusoidal gerilme modeli
Dalgalanan Gerilmelerin Kopma Kriteri
Kopma kriterinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan üç temel yaklaşım modeli
bulunmaktadır. Şekil-16’da yaklaşım modelleri; Gerber, Goodman, Soderberg
Eğrilerileri gösterilmektedir. Burada A noktası limitleme noktası, 𝑆𝑎 alternatif gerilim, 𝑆𝑚
ortalama değer gerilimi, 𝑆𝑒 yorulma limiti gerilimi, 𝑆𝑦 akma dayanımı, 𝑆𝑢𝑡 çekme
dayanımı olarak tanımlanmaktadır [22].
Soderberg eğrisi için kriter denklemi şu şekilde tanımlanır;
𝑆𝑎
𝑆𝑒

+

𝑆𝑚
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𝑆𝑦

=1

(2.5)

Aynı şekilde Goodman kriteri ise;
𝑆𝑎
𝑆𝑒

𝑆

+ 𝑆𝑚 = 1
𝑢𝑡

(2.6)

Gerber için;
𝑆𝑎
𝑆𝑒

𝑆

2

+ (𝑆𝑚 ) = 1
𝑢𝑡

(2.7)

şeklinde tanımlanır.

Şekil-16 Kopma kriteri eğrileri

İlk çevrim için akma kriteri yorulma eğrisi ile birlikte uygulandığında;
𝑆𝑎 + 𝑆𝑚 = 𝑆𝑦

(2.8)

elde edilir. 𝑛 emniyet faktörü olmak üzere 𝑆𝑎 ve 𝑆𝑚 yerine 𝑛𝜎𝑎 ve 𝑛𝜎𝑚 gerilmeleri
yazılırsa, Soderberg;
𝜎𝑎
𝑆𝑒

19

+

𝜎𝑚
𝑆𝑦

1

=𝑛

(2.9)

Goodman;

𝜎𝑎
𝑆𝑒

+

𝜎𝑚
𝑆𝑢𝑡

=

1
𝑛

(2.10)

Gerber;
𝑛𝜎𝑎
𝑆𝑒

𝑛𝜎

2

+ ( 𝑆 𝑚) = 1
𝑢𝑡

(2.11)

denklemleri elde edilmiş olunur.

Bu çalışmada kopma kriteri Goodman eğirisi kullanılarak bulunmuştur. Goodman eğirsi
yorulma problemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer modellere göre kullanım
açısından bazı avantajlara sahiptir;
-

Her problem için kolayca çizilip kullanılabilir olması,

-

Hesaplanmasının basit ve lineer olması,

-

Yorulma problemlerinin küçük ayrıntılarına inebilmesi,

-

Çıkan sonuçların diyagramlar üzerinde ölçeklendirilebilir olması

olarak sıralanabilir.
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3. SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
Mühendislik probleminin düzgün sınırlara sahip olmaması ve kullanılan malzemenin
lineer davranış göstermemesi sebebiyle modellemede zorluklarla karşılaşılmaktadır.
Son zamanlarda mühendislik uygulamalarında sıkça uygulanan sonlu elemanlar
metodu,

modellenmesi

ve

analitik

olarak

çözülmesi

zor

olan

mühendislik

problemlerinin basitleştirerek yaklaşık olarak çözülebilmesini sağlayan sayısal
metottur.
Sonlu elemanlar metodunun üç temel özelliği vardır [23]:


Geometrik olarak karmaşık olabilecek çözüm bölgesi, her birisi sonlu elemanlar
olarak adlandırılan basit alt geometrik bölgelere ayrılır.



Her

bir

elemandaki

sürekli

fonksiyonlar

cebirsel

polinomların

lineer

kombinasyonları olarak tanımlanabileceği kabulü yapılır.


İstenen değerler, problemi oluşturan sürekli denklemlerin elemanlar içinde belirli
düğüm noktalarında bulunması ile elde edilir. Bu değerlerin bulunmasında
yaklaşım fonksiyonları kullanılır. Yaklaşım fonksiyonları, interpolasyon teorisi
temel alınan polinomlardan seçilir. Seçilecek yaklaşım fonksiyonunun derecesi
kullanılacak eleman düğüm sayısına bağlıdır.

Sonlu elemanlar metodunu diğer sayısal yöntemlere göre üstün kılan başlıca unsurlar
aşağıdaki gibidir [23]:


Kullanılan sonlu elemanların boyutlarının ve şekillerinin değişebilirliği özelliği ile
ele alınan çözüm geometrisi küçük miktarda hatalar ile ifade edilebilmektedir.



Değişik geometrilere ve farklı malzeme özelliklerine sahip parçalar diğer sayısal
analiz yöntemlerine göre daha kolay incelenebilir.



Problemi oluşturan modelin sonlu sayıda elemanlara ayrılmasından sonra, her
eleman için eleman rijitlik matrisi oluşturulur ve daha sonra bu eleman rijitlik
matrisleri birleştirilerek bütün problemi ifade eden global rijitlik matrisi
oluşturulur.

Sonlu elemanlar yönteminde kullanılan eleman tiplerinden bazıları Şekil-17, Şekil-18
ve Şekil-19’da verilmiştir.
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Şekil-17 Bir Boyutlu Çizgisel Eleman

Şekil-18 İki Boyutlu Düzlemsel Eleman

Şekil-19 Üç Boyutlu Katı Eleman

Şekil-20 Sonlu eleman modellerinin örnekleri
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Sonlu elemanlar metodunda ilk adım problemin geometrik olarak modellenmesidir.
Ardından sonlu elemanlar ağı, belirlenen geometrik model için oluşturulur ve çözüm
aranan bölge, alt bölgelere ağ (mesh) denilen yapılar ile ayrılır. Şekil-20’de sonlu
eleman

modellerinin

örnekleri

yer

almaktadır.

Geometri

sonlu

elemanlara

bölündüğünde hesaplama yapılacak ağ üzerindeki her elemana ait fiziksel özellikleri
içeren denklem takımı belirlenmiş olur. Her sonlu eleman için malzeme özelliği
tanımlanır. Daha sonra geometrik model için düğüm noktalarındaki yükler (kuvvet,
basınç, sıcaklık vb.) uygulanır. Model için sınır şartları belirlenir. Numerik sistemin
çözümü ile ağ üzerindeki her eleman için istenen büyüklükler bulunur. Bulunan
sonuçlar animasyon, resim, grafik şeklinde sunulur. Şekil-21’de sonlu elemanlar
metoduna uygun olarak tasarlanan geometrik model, modelin ağlanmış hali ve analiz
sonuçları örnek olarak verilmiştir.

Şekil-21 a) geomteri, b) ağlanmış model, c) ağlanmış konturlu sonuç
Yapılan analiz sonuçları eleman sayısı artıkça gerçek sonuçlara en yakın değerini
almaktadır. Bu nedenle analizlerde model için uygun olan üç boyutlu 20 düğüm noktalı
altıyüzlü mesh elemanları kullanılmıştır.
3.1.

Deformasyon

Elastik malzemeler üzerlerine yük uygulandığında deforme olurlar. Basit iki boyutlu
konsol kiriş örneği Şekil-22’de yer almaktadır. Şekil-22 a) dikdörtgen kirişin deforme
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olmadığı durumda dik durduğu, b) yükleme sonucunda ise bükülerek deforme olduğu
görülmektedir. Malzemenin bölgesel deformasyonu hakkında bilgi alabilmek için kare
ağ yapısı iki durum için de oluşturulmuştur [24].

Şekil-22 Basit iki boyutlu konsol kiriş örneği

Şekil-23 Deformasyon miktarının tanımlanması
Mühendislik problemlerinde sıkça karşılaşılan sorun, deformasyonun noktadan
noktaya göre değişiklik göstermesi, yani homojen olmamasıdır (nonhomogeneous).
Deformasyon miktarı Şekil-23’te yer alan örnek kullanılarak anlatılabilir. Malzeme
deforme edilmeden önce birbirine komşu 𝑃0 ve 𝑃 iki nokta tanımlanır ve aralarındaki
uzaklık 𝒓 vektörü ile gösterilir. Malzemenin deforme edildiği durumda, daha önce
belirlenen iki nokta deformasyon sonucunda yeni konumlarına gelerek 𝑃0′ ve 𝑃′ olarak
konumlanır ve aralarındaki uzaklık 𝒓′ vektörü ile gösterilir. 𝑃0 ve 𝑃 noktalarının gerinim
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vektörleri Kartezyen koordinatları kullanılarak 𝑢0 ve 𝑢 olarak tanımlanır. Eğer 𝑃0 ve 𝑃
komşu noktalarsa, 𝑃0 noktası çevresinde Taylor serisi açılımı kullanılabilir;
𝑢 = 𝑢𝑜 +

𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝑟𝑥 +
𝑟𝑦 +
𝑟
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧 𝑧
𝜕𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑣

𝑣 = 𝑣 𝑜 + 𝜕𝑥 𝑟𝑥 + 𝜕𝑦 𝑟𝑦 + 𝜕𝑧 𝑟𝑧

(3.1)

𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝑟𝑥 +
𝑟𝑦 +
𝑟
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧 𝑧

𝑤 = 𝑤𝑜 +

Burada 𝑢, 𝑣, 𝑤 gerinim vektörünün Kartezyen elemanlarıdır. Relatif konum vektör 𝑟 de
meydana gelecek değişim şu şekilde tanımlanabilir.
∆𝒓 = 𝒓′ − 𝒓 = 𝒖 − 𝒖𝒐

(3.2)

ve (3.2) denklemi kullanılarak;
∆𝑟𝑥 =

𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝑟𝑥 +
𝑟𝑦 +
𝑟
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧 𝑧
𝜕𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑣

∆𝑟𝑦 = 𝜕𝑥 𝑟𝑥 + 𝜕𝑦 𝑟𝑦 + 𝜕𝑧 𝑟𝑧
∆𝑟𝑧 =

(3.3)

𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝑟𝑥 +
𝑟𝑦 +
𝑟
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧 𝑧

ya da indeks notasyonunda ifade edilirse;
∆𝑟𝑖 = 𝑢𝑖,𝑗 𝑟𝑗

(3.4)

Bu denklemde yer alan 𝑢𝑖,𝑗 gradyan gerinim tensörü olarak tanımlanır ve şu şekilde
ifade edilebilir;

𝑢𝑖,𝑗 =

𝜕𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝜕𝑣

𝜕𝑦
𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝜕𝑤

𝜕𝑧
𝜕𝑤

[ 𝜕𝑥

𝜕𝑦

(3.5)

𝜕𝑧 ]

𝑢𝑖,𝑗 tensörü simetrik ve anti simetrik olmak üzere iki bileşene ayrılabilir;
𝑢𝑖,𝑗 = 𝑒𝑖𝑗 + 𝑤𝑖𝑗
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(3.6)

Bu denklemde yer alan 𝑒𝑖𝑗 gerilme tensörü, 𝑤𝑖𝑗 dönme tensörü olarak tanımlanır;
1
𝑒𝑖𝑗 = (𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖 )
2

(3.7)

1
𝑤𝑖𝑗 = (𝑢𝑖,𝑗 − 𝑢𝑗,𝑖 )
2

olarak tanımlanır. Burada (3.3), (3.5) ve (3.7) denklemlerinin birleştirilmesi ve 𝑟𝑖 = 𝑑𝑥𝑖
olarak seçilmesi ile genel sonuç şu şekilde elde edilir;
𝑢𝑖 = 𝑢𝑖 𝑜 + 𝑒𝑖𝑗 𝑑𝑥𝑗 + 𝑤𝑖𝑗 𝑑𝑥𝑗
İkili vektör 𝑤𝑖 ile dönme tensörü 𝑤𝑖𝑗 arasındaki ilişki

(3.8)
𝑤𝑖 = − 1⁄2 𝜀𝑖𝑗𝑘 𝑤𝑗𝑘 şeklinde

tanımlanabilir. Bu bağıntı kullanılarak aşağıdaki denklemlere ulaşılır.
𝑤1 = 𝑤32 =

1 𝜕𝑢3 𝜕𝑢2
(
−
)
2 𝜕𝑥2 𝜕𝑥3

1 𝜕𝑢

𝜕𝑢

𝑤2 = 𝑤13 = 2 (𝜕𝑥1 − 𝜕𝑥3 )
3

𝑤3 = 𝑤21 =

1

(3.9)

1 𝜕𝑢2 𝜕𝑢1
(
−
)
2 𝜕𝑥1 𝜕𝑥2

1
𝒘 = (𝛁 × 𝒖)
2
Deformasyon Teorisi (Small Deformation Theory)
Şekil-24’te model üzerine uygulanan iki boyutlu geometrik gerinim deformasyonunu
gösterilmektedir. x, y, z yönlerinde meydana gelen normal gerinimler aşağıdaki şekilde
tanımlanabilir;
𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝜀𝑥 =

𝜕𝑣

𝜀𝑦 = 𝜕𝑦
𝜀𝑧 =

𝜕𝑤
𝜕𝑧
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(3.10)

Şekil-24 İki boyutlu geometrik gerinim deformasyonu
x-y, y-z, z-x doğrultularında meydana gelen kayma gerinimleri şu şekilde tanımlanabilir;
𝛾𝑥𝑦 =

𝜕𝑢 𝜕𝑣
+
𝜕𝑦 𝜕𝑥
𝜕𝑣

𝜕𝑤

𝛾𝑦𝑧 = 𝜕𝑧 + 𝜕𝑦
𝛾𝑧𝑥 =

(3.11)

𝜕𝑤 𝜕𝑢
+
𝜕𝑥 𝜕𝑧

Sonuç olarak, Deformasyon Teorisi’nde (Small Deformation Theory) 3 adet normal
gerinim ve 3 adet kayma gerinimi olmak üzere, 6 adet bağımsız bileşen
tanımlanmaktadır. Bu denklem seti gerinim-uzanım bağıntıları olarak anılmaktadır.
Gösterimde ufak bir değişiklik yapılarak 𝑒11 = 𝑒𝑥 = 𝜀𝑥 and 𝑒12 = 𝑒𝑥𝑦 = 1⁄2 𝛾𝑥𝑦
varsayımı kullanılabilir. Bu durumda gerinim tensörü 𝑒𝑖𝑗 kullanılarak gerinim-uzanım
bağıntıları yeniden düzenlenirse;

𝜕𝑢

𝜕𝑣

𝑒𝑥 = 𝜕𝑥 , 𝑒𝑦 = 𝜕𝑦 , 𝑒𝑧 =
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𝜕𝑤
𝜕𝑧

(3.12)

1 𝜕𝑢 𝜕𝑣
𝑒𝑥𝑦 = ( + ) ,
2 𝜕𝑦 𝜕𝑥

𝑒𝑦𝑧 =

1 𝜕𝑣 𝜕𝑤
( +
),
2 𝜕𝑧 𝜕𝑦

𝑒𝑧𝑥 =

1 𝜕𝑤 𝜕𝑢
(
+ )
2 𝜕𝑥 𝜕𝑧

normal ve kayma gerinimleri elde edilmiş olur.
1

𝑒𝑖𝑗 = 2 (𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖 )

1

𝑒 = 2 [𝜵𝑢 + (𝜵𝑢)𝑇 ]

,

(3.13)

𝑒 gerinim matrisi, 𝜵𝑢 uzanımın gradyan matrisi ve (𝜵𝑢)𝑇 ise bu matrisin transposudur.
Gerinim tensörü ikinci derece simetrik tensördür (𝑒𝑖𝑗 = 𝑒𝑗𝑖 ) ve genel olarak matris
formatında kullanılır:
𝑒𝑥
𝑒
𝑒 = [𝑒] = [ 𝑥𝑦
𝑒𝑥𝑧

𝑒𝑥𝑦
𝑒𝑦
𝑒𝑦𝑧

𝑒𝑥𝑧
𝑒𝑦𝑧 ]
𝑒𝑧

(3.14)

Gerinim matrisi ana koordinat sisteminde özel diyagonal forma dönüşerek bu formda
kullanılır.
𝑒1
𝑒𝑖𝑗 = [ 0
0

3.2.

0
𝑒2
0

0
0]
𝑒3

(3.15)

Gerilme ve Denge

𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , 𝜎𝑧 normal gerilme ve 𝜏𝑥𝑦 , 𝜏𝑦𝑥 , 𝜏𝑦𝑧 , 𝜏𝑧𝑦 , 𝜏𝑧𝑥 , 𝜏𝑥𝑧 elemanları ise kayma gerilme
elemanları olarak tanımlanır. Belirtilen dokuz adet eleman genel olarak gerilme
elemanları olarak adlandırılır [24].
Gerilme elemanı 𝜎𝑖𝑗 genel olarak matris formatında kullanılmaktadır;
𝜎𝑥
𝜏
𝝈 = [𝝈] = [ 𝑦𝑥
𝜏𝑧𝑥

𝜏𝑥𝑦
𝜎𝑦
𝜏𝑧𝑦

𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧 ]
𝜎𝑧

(3.16)

Çekme vektörü (Traction) şu şekilde tanımlanır;
𝑇 𝑛 = (𝜎𝑥 𝑛𝑥 + 𝜏𝑦𝑥 𝑛𝑦 + 𝜏𝑧𝑥 𝑛𝑧 )𝑒1
+(𝜏𝑥𝑦 𝑛𝑥 + 𝜎𝑦 𝑛𝑦 + 𝜏𝑧𝑦 𝑛𝑧 )𝑒2
+(𝜏𝑥𝑧 𝑛𝑥 + 𝜏𝑦𝑧 𝑛𝑦 + 𝜎𝑧 𝑛𝑧 )𝑒3
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(3.17)

Burada n vektörü seçilen yüzeyin yüzey normali, e 1, e2, e3 vektörleri ait oldukları
koordinatların birim vektörleridir. Ayrıca çekme vektörü indeks notasyounda bu şekilde
tanımlanabilir.
𝑇𝑖𝑛 = 𝜎𝑗𝑖 𝑛𝑗

(3.18)

det [𝜎𝑖𝑗 − 𝜎𝛿𝑖𝑗 ] = −𝜎 3 + 𝐼1 𝜎 2 − 𝐼2 𝜎 + 𝐼3 = 0

(3.19)

Asal Gerilmeler
Asal gerilme 𝜎 olarak belirtilmektedir.

Gerilme tensörünün asal değişmezleri üç ana gerilme 𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 ile ifade edilebilir.
𝐼1 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3
𝐼2 = 𝜎1 𝜎2 + 𝜎2 𝜎3 + 𝜎3 𝜎1

(3.20)

𝐼1 = 𝜎1 𝜎2 𝜎3
Asal koordinat sisteminde gerilim matrisi özel diagonal formda gösterilir.
𝜎1
𝜎𝑖𝑗 = [ 0
0

0
𝜎2
0

0
0]
𝜎3

(3.21)

Çekme vektörünün (Traction) normal ve kayma bileşenleri N ve S olarak tanımlanabilir;
𝑁 = 𝑻𝒏 . 𝒏

(3.22)

𝑆 = (|𝑻𝑛 |2 − 𝑁 2 )1⁄2

(3.23)

Pisagor teorimi kullanılarak normal bileşenler birim vektör yönündeki çekme vektörleri
ile ifade edilebilir.
𝑁 = 𝑻𝒏 . 𝒏 = 𝑇𝑖𝑛 . 𝑛𝑖 = 𝜎𝑗𝑖 𝑛𝑗 𝑛𝑖

Buna ek olarak birim vektör n şu şekilde tanımlanmaktadır;
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(3.24)

1 = 𝑛1 2 + 𝑛2 2 + 𝑛3 2
𝑁 = 𝜎1 𝑛1 2 + 𝜎2 𝑛2 2 + 𝜎3 𝑛3 2
𝑆 2 + 𝑁 2 = 𝜎1 2 𝑛1 2 + 𝜎2 2 𝑛2 2 + 𝜎3 2 𝑛3 2

(3.25)

von Mises Gerilmesi
Küresel gerilme şu şekilde tanımlanır;
1

𝝈
̃ 𝒊𝒋 = 𝜎𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗
3

(3.26)

Buradan hareketle ayrık gerilme tanımlanırsa;
1

𝝈
̂ 𝒊𝒋 = 𝜎𝑖𝑗 − 3 𝜎𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗

(3.27)

Küresel ve ayrık gerilmelerin toplanması ile genel gerilime ulaşılabilmektedir.
𝜎𝑖𝑗 = 𝝈
̃ 𝒊𝒋 + 𝝈
̂ 𝒊𝒋

(3.28)

Kırılma kriterine özel olarak tanımlanan gerilme ise deformasyon gerinim enerjisine
bağlı olarak tanımlanan von Mises gerilmesidir, aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
𝜎𝑒 = 𝜎𝑣𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 =

1
√2

[(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2 ]1⁄2

(3.29)

Burada dikkat edilmesi gereken von Mises gerilmesinin çekme (traction) bileşeninin
olmamasıdır. Ayrıca von Mises gerilmesinin sekizyüzlü kayma gerilmesiyle ilişkisi 𝜎𝑒 =
(3⁄√2)𝜏𝑜𝑐𝑡 şeklindedir.

Denge Denklemleri
Denge Denklemleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝐹𝑖 = 0

Bu bağıntı skaler notasyon ile üç skaler bağıntı şeklinde yazılabilmektedir.
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(3.30)

𝜕𝜎𝑥 𝜕𝜏𝑦𝑥 𝜕𝜏𝑧𝑥
+
+
+ 𝐹𝑥 = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝜏𝑥𝑦
𝜕𝑥

+

𝜕𝜎𝑦
𝜕𝑦

+

𝜕𝜏𝑧𝑦
𝜕𝑧

+ 𝐹𝑦 = 0

(3.31)

𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕𝜎𝑧
+
+
+ 𝐹𝑧 = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

3.3.

Lineer Elastik Malzeme—Hooke’s Law
𝜎𝑥 = 𝐶11 𝑒𝑥 + 𝐶12 𝑒𝑦 + 𝐶13 𝑒𝑧 + 2𝐶14 𝑒𝑥𝑦 + 2𝐶15 𝑒𝑦𝑧 + 2𝐶16 𝑒𝑧𝑥
𝜎𝑦 = 𝐶21 𝑒𝑥 + 𝐶22 𝑒𝑦 + 𝐶23 𝑒𝑧 + 2𝐶24 𝑒𝑥𝑦 + 2𝐶25 𝑒𝑦𝑧 + 2𝐶26 𝑒𝑧𝑥
𝜎𝑧 = 𝐶31 𝑒𝑥 + 𝐶32 𝑒𝑦 + 𝐶33 𝑒𝑧 + 2𝐶34 𝑒𝑥𝑦 + 2𝐶35 𝑒𝑦𝑧 + 2𝐶36 𝑒𝑧𝑥
𝜏𝑥𝑦 = 𝐶41 𝑒𝑥 + 𝐶42 𝑒𝑦 + 𝐶43 𝑒𝑧 + 2𝐶44 𝑒𝑥𝑦 + 2𝐶45 𝑒𝑦𝑧 + 2𝐶46 𝑒𝑧𝑥

(3.32)

𝜏𝑦𝑧 = 𝐶51 𝑒𝑥 + 𝐶52 𝑒𝑦 + 𝐶53 𝑒𝑧 + 2𝐶54 𝑒𝑥𝑦 + 2𝐶55 𝑒𝑦𝑧 + 2𝐶56 𝑒𝑧𝑥
𝜏𝑧𝑥 = 𝐶61 𝑒𝑥 + 𝐶62 𝑒𝑦 + 𝐶63 𝑒𝑧 + 2𝐶64 𝑒𝑥𝑦 + 2𝐶65 𝑒𝑦𝑧 + 2𝐶66 𝑒𝑧𝑥
Bu bağıntıların standart tensör notasyonu ile gösterilmesi mümkündür [24];
𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑒𝑘𝑙

(3.33)

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 4. dereceden elastisite tensörüdür. Ayrıca izotropik özelliği kullanılarak genel
formda yazılabilir;
𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝛼𝛿𝑖𝑗 𝛿𝑘𝑙 + 𝛽𝛿𝑖𝑘 𝛿𝑗𝑙 + 𝛾𝛿𝑖𝑙 𝛿𝑗𝑘

(3.34)

𝛼, 𝛽, 𝛾 rastgele seçilmiş sabitlerdir. Gerilme-gerinim bağıntısı kullanılarak;
𝜎𝑖𝑗 = 𝜆𝑒𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇𝑒𝑖𝑗 (Hooke Yasası)

(3.35)

bağıntısı elde edilir. Elastik sabit olan 𝜆 Lame sabiti olarak adlandırılır. Ayrıca 𝜇 kayma
modülü olarak anılır.
𝜎𝑥 = 𝜆(𝑒𝑥 + 𝑒𝑦 + 𝑒𝑧 ) + 2𝜇𝑒𝑥
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(3.36)

𝜎𝑦 = 𝜆(𝑒𝑥 + 𝑒𝑦 + 𝑒𝑧 ) + 2𝜇𝑒𝑦
𝜎𝑧 = 𝜆(𝑒𝑥 + 𝑒𝑦 + 𝑒𝑧 ) + 2𝜇𝑒𝑧
𝜏𝑥𝑦 = 2𝜇𝑒𝑥𝑦

(3.37)

𝜏𝑦𝑧 = 2𝜇𝑒𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑥 = 2𝜇𝑒𝑧𝑥
(3.32) ve (3.33) bağıntıları izotropik elastik katıların genel Hooke Yasası olarak
tanımlanır.
𝜎𝑘𝑘 = (3𝜆 + 2𝜇)𝑒𝑘𝑘

(3.38)

Bu bağıntı 𝑒𝑘𝑘 için çözümlenerek tekrar konulursa;
1

𝜆

𝑒𝑖𝑗 = 2𝜇 (𝜎𝑖𝑗 − 3𝜆+2𝜇 𝜎𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗 )

(3.39)

Bağıntısı elde edilir ve genel olarak şu şekilde kullanılır;
𝑒𝑖𝑗 =

1+𝑣
𝐸

𝑣

𝜎𝑖𝑗 − 𝐸 𝜎𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗

(3.40)

Burada 𝐸 = 𝜇(3𝜆 + 2𝜇)⁄(𝜆 + 𝜇) Young modülü, 𝑣 = 𝜆⁄[2(𝜆 + 𝜇)] Poisson oranı olarak
tanımlanır. Bu denklem indeks notasyonu kullanılarak skaler forma dönüştürülebilir, bu
durumda 6 adet denklem elde edilmiş olunur;
𝑒𝑥 =

1
[𝜎 − 𝑣(𝜎𝑦 − 𝜎𝑧 )]
𝐸 𝑥

𝑒𝑦 =

1
[𝜎 − 𝑣(𝜎𝑧 − 𝜎𝑥 )]
𝐸 𝑦

𝑒𝑧 =

1
[𝜎 − 𝑣(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 )]
𝐸 𝑧

𝑒𝑥𝑦 =

1+𝑣
𝐸

1

𝜏𝑥𝑦 = 2𝜇 𝜏𝑥𝑦

𝑒𝑦𝑧 =

1+𝑣
1
𝜏𝑦𝑧 =
𝜏
𝐸
2𝜇 𝑦𝑧

𝑒𝑧𝑦 =

1+𝑣
1
𝜏𝑧𝑦 =
𝜏
𝐸
2𝜇 𝑧𝑦
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(3.41)

3.4.

Elastiklik Modülü

Çekme
Şekil-25’de örnek malzeme üzerine x yönünde uygulanan çekme yer almaktadır. Bu
durumda gerilme yaklaşık olarak tek boyutlu olarak gösterilebilir.

𝜎
𝜎𝑖𝑗 = [0
0

0 0
0 0]
0 0

Şekil-25 x yönünde uygulanan çekme

Matris yaklaşımı kullanılarak karşılık gelen gerinim alanına ulaşılır.
𝜎
𝐸

0

0

𝑣

0

0

𝑣

𝑒𝑖𝑗 = 0 − 𝐸 𝜎
[0
Burada

𝐸 = 𝜎⁄𝑒𝑥

olarak

(3.42)

− 𝐸 𝜎]

tanımlanır. 𝑣 = −𝑒𝑦 ⁄𝑒𝑥 = −𝑒𝑧 ⁄𝑒𝑥

enine

ve

boyuna

gerinimlerin birbirlerine oranıdır. Standart ölçüm sistemleri enine ve boyuna gerinim
datalarını derleyerek elastik sabitlerin bulunması sağlanmaktadır.
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Saf kayma kuvveti
Şekil-26’da yer alan ince duvarlı bir silindire burulma yükü uygulandığında silindir
yüzeyinde meydana gelen gerilme şu şekilde verilmektedir;

0
𝜎𝑖𝑗 = [ 𝜏
0

𝜏 0
0 0]
0 0

Şekil-26 İnce duvarlı bir silindire uygulanan burulma yükü
Bu durumda yine Hooke yasayı uygulanarak uygulanan gerinim elde edilirse;
0
𝑒𝑖𝑗 = [𝜏⁄2𝜇
0

𝜏⁄2𝜇
0
0

0
0]
0

(3.43)

Burada 𝜇 = 𝜏⁄2𝑒𝑥𝑦 = 𝜏⁄𝛾𝑥𝑦 kayma modülü olarak verilmektedir.
3.5.

ANSYS Analiz Aşamaları

ANSYS akış şeması genel olarak Şekil-27’de gösterildiği gibidir. Tez kapsamında
çalışmalar Static Structural modülünde gerçekleştirilmiştir.
Analizlerde öncelikle mobil platform sabitleyici sisteminin Solidworks yazılımı ile
oluşturulmuş modeli, ANSYS Design Modeler modülüne yüklenir.
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Şekil-27 ANSYS Akış Şeması

Model üzerine ANSYS Engineering Data modülü üzerinden malzeme ataması
yapılılarak tarasarımda kullanılan malzemelerin özellikleri girilir. Şekil-28’de ANSYS
Engineering Data modülü malzeme atanması ekran görüntüsü görünmektedir.

Şekil 28 ANSYS Engineering Data modülü malzeme atanması
ANSYS Geometry modülü üzerinden tasarımda kullanılan parçaların hepsini liste
halinde görülür. Tasarımda kullanılan parça sayısı ve genel özellikleri hakkında bilgi
alınır. Şekil-29’da ANSYS Geometry modülünün ekran görüntüsü yer almaktadır.
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Şekil 29 ANSYS Geometry modülü
ANSYS Model modülü üzerinden tasarımda kullanılan parçaların birbirleri ile ilişkileri,
hareketli ya da sabit parçaların hareket bilgisi bu modulde atanır. Analizlerde genel
olarak contact ilişkisi olarak no separation, joint olarak spherical ve cylindrical joint
kullanılmıştır. Şekil-30’da ANSYS Model modülünün ekran görüntüsü yer almaktadır.

Şekil 30 ANSYS Model modülü
ANSYS Setup modülü üzerinden analizin sınır koşulları atanır. Analiz düzeneğine
uygulanan kuvvetler girilerek hazırlanmış olur. Analizlerde genel olarak ayak pedleri
fixed support ile uzaya sabitlenmiştir. Şekil-31’da ANSYS Setup modülünün ekran
görüntüsü yer almaktadır.
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Şekil 31 ANSYS Setup modülü
ANSYS Results modülü Solution modülünü de içermektedir. Analiz sonuçları buradan
elde edilir. Şekil-31’da ANSYS Results modülünün ekran görüntüsü yer almaktadır.

Şekil 32 ANSYS Results modülü
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4. SONUÇLAR
4.1.

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Çalışmaları

Tasarım çalışmaları Solidworks yazılımı ile yapılmış, ilgili çizimler ANSYS
Workbench’te Design Modeler modülüne aktarılmıştır. Bu çizimler Şekil-33-41 boyunca
sunulmuştur. Sistemin tasarımı için 398 parça çizilip bir araya toplanmıştır. Tez
boyunca kolaylık sağlaması açısından bu model, Tasarım 1 olarak adlandırılmıştır.
Şekiller incelendiğinde analizler için yapılan tasarımda kriter olarak belirlenen çalışma
eğiminin dikkate alındığı görülecektir. Eğim 3,5 dereceye 5 derecedir. Bundan sonra
yapılacak tasarımların hepsinde de aynı çalışma eğimi göz önünde bulundurulacaktır.

Şekil-33 Platform sabitleyici sistemin üç boyutlu gösterimi
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Şekil-34 Platform sabitleyici sistemin üstten görünümü

Şekil-35 Platform sabitleyici sistemin parçaların önden görünümü
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Şekil-36 Platform sabitleyici sistemin parçaların yandan görünümü

Şekil-37 Platform sabitleyici sistemin alt kısmının üç boyutlu gösterimi
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Şekil-38 Platform sabitleyici sistemde sol-ön ayakta yana açılmayı sağlayan
kremayer dişli sistemin üç boyutlu görünümü

Şekil-39 Platform sabitleyici sistemde sağ-ön ayakta yana açılmayı sağlayan
kremayer dişli sistemin farklı açıdan üç boyutlu görünümü
41

Şekil-40 Sabitleyici ayağın görünümü (üstte), sabitleyici ayağın iç mekanizmalarının
görünümü (altta)

42

Şekil-41 Sabitleyici ayak ile ped arasındaki eklemin gösterimi

4.2.

Statik Analiz Çalışmaları

4.2.1. Analiz 1
Analiz için bir önceki bölümde tanıtımı yapılan Tasarım 1 isimli model kullanılmıştır.
Analiz için ağlanmış model Şekil-44-45 boyunca sunulmuştur. Ağlanmış model
incelendiğinde bazı plakalarda düğüm sayısının az olduğu, pedlerde ise düğüm
sayısının fazla olduğu gözlemlenebilir.
Parçaların tamamında malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel, 1998 ASME BPV Code, Section 8, Div 2, Table
5-110.1) tercih edilmiştir.
Tasarımdaki parçalar arasındaki temas seçimi genelde yapışık temas (bonded contact)
olarak ayarlanmıştır. Sadece ‘no separation’ temas seçimi olarak ayarlanan bölgeler
ayak kısmında sistemin dikey olarak kurulmasının sağlayan bazı yerlerdedir. ‘No
separation’ temas seçimi yapılan bölgeler Şekil-42-43 boyunca sunulmuştur. No
separation olarak belirlenen yerlerde amaçlanan, yük taşımaması gereken parçaların
sadece sürtünmesiz temasla sisteme bağlı kalmasıdır.
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Tezin model kısmında anlatılan ve tasarım kriteri olarak belirlenen yük taşıma
kapasitesi olan 400kN’luk yük bu kısımda sedyeye eşit olarak dağıtılıp sonuçlar
yayınlanmıştır. Şekil-46’ta uygulanan yük, yönü ve uygulanan yüzey belirtilmiştir.
Gerçek ortama uyumlu olması açısından tasarımın tamamı yer çekimine maruz
bırakılmıştır. Şekil-47’de yerçekimine maruz kalan tasarım gösterilmiştir.
Tasarımın tamamı pedlerin altından üç boyutlu uzaya sabitlenmiştir. Şekil-48’de örnek
olarak pedlerden birindeki (sağ-ön ayakta) sabit destek ve sabitlendiği yüzey
gösterilmektedir.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-49-54 boyunca verilmiştir.
Şekil-47’de pedlere bağlı eklemlerdeki yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir.
Yanlara açılmayı sağlayan kremayer dişli sistemlerinde çeşitli noktalarda yüksek
gerilmeler gözlemlenmiştir. Şekil-54’de bu gerilmeler gösterilmiştir.
Ayakların boş uzaya sabitlendiği pedlerde tepki kuvvetleri oluşmaktadır. Bu tepki
kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-4’te verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil-5557 boyunca sunulmuştur.
Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri incelendiğinde sol ve sağ ön ayaklardaki tepki
kuvvetlerinin arkadakilere göre fazla olduğu görülmektedir. Eşdeğer gerilmeler
incelendiğinde kremayer dişli ve eklem noktaları hariç sistemin yükü genel olarak
taşıyabildiği ve elastik bölgede kalındığı sonucuna varılabilir. Bu bölümde amaçlanan,
tasarım kriteri olan 400kN’luk yükü sistemin taşıyıp taşıyamayacağının kontrol
edilmesidir.
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Şekil-42 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki ilk
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-43 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki
ikinci arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body
View, kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)
45

Şekil-44 Ağlanmış (mesh) modelin üç boyutlu gösterimi

Şekil-45 Ağlanmış (mesh) modelin alt kısmının üç boyutlu gösterimi
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Şeki-46 Analiz düzeneğinde 400kN’luk ağırlığın sedye üzerinde eşit olarak
dağılımının gösterimi

Şekil-47 Analiz düzeneğinde yerçekiminin gösterimi
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Şekil-48 Analiz düzeneğinde sağ-ön ayağın üç boyutlu uzaya sabitlendiği yüzeyin
örnek gösterimi

Şekil-49 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi
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Şekil-50 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi

Şekil-51 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü
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Şekil-52 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü

Şekil-53 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-54 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollar ve
kremayer dişli sistemlerinde oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b)
sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak

Şekil-55 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi
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Şekil-56 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi

Şekil-57 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç boyutlu
görünümü
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Çizelge-4 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

29988

122630

-592

126240

Sol-ön

-28324

123410

286,56

126620

Sağ-arka

30626

96399

-296,89

101150

Sol-arka

-32291

100530

601,66

105590

4.2.2. Analiz 2
Bu bölümde bir önceki kısma sadece bir eklenti yapılarak analiz yapılmıştır. Bu eklenti,
ağırlığın eşit olarak uygulandığı yüzeye Şekil-58’de yönü ile belirtilen rüzgar yükü
eklenmiştir. Rüzgar yükünün büyüklüğü 113kN’dur. Bu yük, tezin model kısmında
tasarım kriterlerinde belirtilen azami rüzgar yükü olan 120km/h ve sedyenin üzerinde
taşıdığı ekipmanlar baz alınarak hesaplanmıştır. İlgili formüller ve formüllerdeki sabitler
tezin Model kısmında verilmiştir.
Parçaların tamamında malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih edilmiştir.
Tasarım 1 isimli model kullanılmıştır.
Bu analizde bir önceki bölüm olan Analiz 1’in bağlantı ve temas seçimi aynen
kullanılmıştır.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-59-64 boyunca verilmiştir.
Şekil-63’de pedlere bağlı eklemlerdeki yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir. Şekil53 ile kıyaslandığında pedlerde yüksek gerilmelerin olduğu bölgeler farklılık
göstermiştir. Bunun nedeni uygulanan rüzgar yüküdür. Hatta rüzgar yükünün yönünden
dolayı sağ ayaklarda daha fazla gerilmeler oluştuğu gözlemlenebilir.
Yanlara açılmayı sağlayan kremayer dişli sistemlerinde çeşitli noktalarda yüksek
gerilmeler gözlemlenmiştir. Şekil-64’de bu gerilmeler gösterilmiştir.
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Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-5’te verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil-6567 boyunca sunulmuştur.
113kN’luk rüzgar yükünün eşit olarak sedye yüzeyine belirtilen yönde uygulanması
sonucu ayaklardaki tepki kuvvetleri incelendiğinde sağ-ön ayağın en fazla yükü taşıdığı
görülmektedir. Gerilmeler ile ilgili tüm görseller incelendiğinde sağ ayaklarda genel
olarak daha fazla gerilmeler oluştuğu gözlenebilir.

Şekil-58 Analiz düzeneğinde 113kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-59 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi

Şekil-60 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi
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Şekil-61 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü

Şekil-62 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü
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Şekil-63 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak

Şekil-64 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollar ve
kremayer dişli sistemlerinde oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b)
sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-65 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi

Şekil-66 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi
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Şekil-67 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç boyutlu
görünümü
Çizelge-5 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

58813

152180

52,76

163150

Sol-ön

-10857

92702

-473,49

93336

Sağ-arka

73438

131360

1160,7

15050

Sol-arka

-8395,3

66724

-740,61

67254

4.2.3. Analiz 3
Bu analizde Tasarım 1 isimli model kullanılmıştır. Burada sisteme eşit yük dağılımı olan
400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde yine uygulanmıştır. Sistem yerçekimine yine
maruz bırakılmıştır.
59

Parçaların tamamında malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih edilmiştir.
Bağlantı ve temas seçimi konfigürasyonu Analiz 1 ile aynıdır.
Rüzgar yükünde ise gerçeğe uyumluluk açısından daha karmaşık bir yol izlenmiştir.
Tüm yüzeye etkiyen eşit rüzgar dağılımı yükü 3,501kN’dur. Bu yükün analiz
düzeneğinde gösterimi Şekil-62’de verilmiştir.
Parçalı eklenecek rüzgar yükleri, sedyenin üzerinde bulunacak olan ekipmanlara ve
ekipmanların bulunduğu ortamdaki rüzgar hızına bağlı olarak belirlenmiştir. Analiz
düzeneğinde ilgili rüzgar yüklerinin büyüklükleri, yönleri ve sedyede hangi parçalar
üzerine uygulandıkları Şekil-69-75 boyunca sunulmuştur.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-76-81 boyunca verilmiştir.
Şekil-80’de pedlere bağlı eklemlerdeki yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir.
Yanlara açılmayı sağlayan kremayer dişli sistemlerinde çeşitli noktalarda yüksek
gerilmeler gözlemlenmiştir. Şekil-81’de bu gerilmeler gösterilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-6’da verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil-8284 boyunca sunulmuştur.
Analiz 2 ile benzer şekilde rüzgar yüklerinin eklenmiş olması sağ tarafta daha fazla
gerilmelerin oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca ayaklardaki tepki kuvvetlerine
bakıldığında yine sağ-ön ayaktaki tepki kuvveti en fazla olarak görünmektedir.
Bu bölümün Analiz 2 ile olan farklılığı Şekil-1’in c) ve d) kısımları, Şekil-6 ve Şekil13’teki gibi rüzgar için farklı kesit alanları olan ekipmanların rüzgarlı ortamda sedyede
oluşturacağı etkileri görmek amaçlanmıştır. Bu yaklaşım Analiz 2’ye göre rüzgar yükleri
açısından daha karmaşık ve gerçekçi olmuştur.
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Şekil-68 Analiz düzeneğinde 3,501kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-69 Analiz düzeneğinde 2,8kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-70 Analiz düzeneğinde 11,904kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-71 Analiz düzeneğinde 7,703kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-72 Analiz düzeneğinde 8,403kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-73 Analiz düzeneğinde 45,518kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-74 Analiz düzeneğinde 22,409kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-75 Analiz düzeneğinde 10,154kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-76 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi

Şekil-77 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi
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Şekil-78 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü

Şekil-79 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü
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Şekil-80 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak

Şekil-81 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollar ve
kremayer dişli sistemlerinde oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b)
sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-82 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi

+

Şekil-83 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi
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Şekil-84 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç boyutlu
görünümü
Çizelge-6 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

61601

155290

598,97

167060

Sol-ön

-9245,

89951

-1091,1

90432

Sağ-arka

69629

142060

2211,3

158220

Sol-arka

-9593,6

55667

-1719,8

56514

4.2.4. Analiz 4
Bu analizde Tasarım 1 isimli model kullanılmıştır. Sisteme eşit yük dağılımı olan
400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde yine uygulanmıştır. Sistem yerçekimine maruz
bırakılmıştır.
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Parçaların tamamında malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih edilmiştir.
Bağlantı ve temas seçimi konfigürasyonu Analiz 1 ile aynıdır.
Yeni rüzgar yükleri konfigürasyonu araç üzerine eklenecek ekipmanların çeşitliliğine
göre değişmektedir. Bu da askeri gizli olduğundan dolayı daha fazla detaya
inilememektedir. Bunun yerine bu analizde tercih edilen rüzgar yükleri konfigürasyonu
Şekil-85-90 boyunca sunulmuştur. Bu rüzgar yükleri ve uygulandıkları yüzeyler Analiz
3’e göre farklılık göstermektedir.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-85-90 boyunca verilmiştir.
Şekil-95’te pedlere bağlı eklemlerdeki yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir.
Yanlara açılmayı sağlayan kremayer dişli sistemlerinde çeşitli noktalarda yüksek
gerilmeler gözlemlenmiştir. Şekil-96’da bu gerilmeler gösterilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-7’de verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil-9799 boyunca sunulmuştur.
Değiştirilmiş rüzgar yükü kombinasyonu ile ayaklardaki tepki kuvvetleri incelendiğinde
yine sağ-ön ayakta en fazla tepki kuvvetinin oluşma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Analiz sonuçları genel olarak Analiz 3 sonuçları ile yakınlık göstermektedir.
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Şekil-85 Analiz düzeneğinde 3,5kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-86 Analiz düzeneğinde 14kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-87 Analiz düzeneğinde 50,77kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-88 Analiz düzeneğinde 21kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-89 Analiz düzeneğinde 45,518kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-90 Analiz düzeneğinde 4,9kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-91 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi

Şekil-92 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi
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Şekil-93 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü

Şekil-94 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü
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Şekil-95 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak

Şekil-96 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollar ve
kremayer dişli sistemlerinde oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b)
sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-97 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi

Şekil-98 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi
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Şekil-99 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç boyutlu
Görünümü
Çizelge-7 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

67170

161180

457,52

174620

Sol-ön

-5943,7

82642

-1002,3

82861

Sağ-arka

81407

149950

2240,2

170640

Sol-arka

-2946,8

49195

-1696,1

49312
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4.2.5. Analiz 5
Bu analizde Tasarım 1 isimli model kullanılmıştır. Sisteme eşit yük dağılımı olan
400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde yine uygulanmıştır. Sistem yerçekimine maruz
bırakılmıştır. Bağlantı ve temas seçimi konfigürasyonu Analiz 1 ile aynıdır.
Parçaların tamamında malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih edilmiştir.
Yeni rüzgar yükleri konfigürasyonu araç üzerine eklenecek ekipmanların çeşitliliğine
göre değişmektedir. Bu analizde tercih edilen rüzgar yükleri konfigürasyonu Şekil-100105 boyunca sunulmuştur. Bu rüzgar yükleri incelendiğinde Analiz 4’teki rüzgar
yüklerinden farklı oldukları görülecektir.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-106-111 boyunca verilmiştir.
Şekil-110’da pedlere bağlı eklemlerdeki yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir.
Yanlara açılmayı sağlayan kremayer dişli sistemlerinde çeşitli noktalarda yüksek
gerilmeler gözlemlenmiştir. Şekil-111’de bu gerilmeler gösterilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-8’de verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil112-114 boyunca sunulmuştur.
Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri incelendiğinde yine sağ-ön ayaktaki tepki kuvvetinin
en fazla olduğu görülmektedir. Sistemde eklemde ve çeşitli yerlerde gerilmeler olduğu
söylenebilir. Analiz 4’ten farklı olarak pedlere bağlı eklemlerin ikisi yerine tamamında
gerilmeler oluştuğu gözlemlenebilir. Bu da Analiz 5’te sisteme uygulanan rüzgar
yüklerinin Analiz 4’teki yüklere göre daha düşük mertebelerde olması ile açıklanabilir.
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Şekil-100 Analiz düzeneğinde 0,875kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-101 Analiz düzeneğinde 1,225kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-102 Analiz düzeneğinde 11,38kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-103 Analiz düzeneğinde 5,25kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-104 Analiz düzeneğinde 12,693kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-105 Analiz düzeneğinde 3,5kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-106 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi

Şekil-107 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi
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Şekil-108 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü

Şekil-109 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü
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Şekil-110 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak

Şekil-111 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollarda
oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak,
d) sağ arka ayak
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Şekil-112 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi

Şekil-113 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi
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Şekil-114 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç
boyutlu görünümü

Çizelge-8 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

39282

132260

-329,58

137970

Sol-ön

-22728

113210

-35,7

115470

Sağ-arka

43324

109790

337,42

118030

Sol-arka

-24957

87702

27,187

91184

4.2.6. Analiz 6
İlk 5 analizden farklı olarak bu analizde Tasarım 2 isimli model kullanılmıştır. Yeni
tasarımla ilgili bilgisayar destekli tasarım çizimleri Şekil-115-119 boyunca verilmiştir.
Tasarım 2’nin Tasarım 1’den farkı bazı küçük parça değişimleri ve daha detaylı olarak
sedye tasarımı yapılmış olmasıdır. Ayaklarda bağlantı noktalarındaki vidalar Tasarım
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2’ye dahil edilmiştir. Ayrıca Tasarım 1’den farklı olarak yanlara açılmayı sağlayan
kremayer dişli sistemindeki dişli çubuk mekanizması aşağıya alınmıştır.
Sisteme eşit yük dağılımı olan 400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde yine
uygulanmıştır. Sistem yerçekimine maruz bırakılmıştır. Bağlantı ve temas seçimi
konfigürasyonunda yük taşımaması gereken parçaları yük bağımlılığından kurtarmak
için bazı bağlantı yüzeyleri no separation (ayrık olmayan) olarak tercih edilmiştir. Yani
yüzey sürtünmesiz şekilde iki boyutta serbestçe hareket edebilecek fakat diğer boyutta
sabitlenecektir. Diğer temas eden bölgeler birbirine yapışık olarak ayarlanmıştır. Bu
temas seçimleri Şekil-120-123 boyunca sunulmuştur. İlgili görseller incelendiğinde
yüklerin özellikle vidalara bindirilmek istendiği ortaya çıkacaktır.
Parçaların tamamında malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih edilmiştir.
Tasarım 2 için ağlanmış model ile ilgili görseller Şekil-124-127 boyunca gösterilmiştir.
Şekil-128’de 400kN’luk ağırlığın uygulandığı yüzeyler ve yönü gösterilmiştir.
Yeni rüzgar yükleri konfigürasyonu araç üzerine eklenecek ekipmanların çeşitliliğine
göre değişmektedir. Bu analizde tercih edilen rüzgar yükleri konfigürasyonu Şekil-129134 boyunca sunulmuştur. Bu rüzgar yükleri Analiz 5’teki rüzgar yüklerine göre farklılık
göstermektedir. Burada değişen rüzgar yükleri ile denenmek istenen, rüzgar yüklerini
genel olarak tüm yüzeye farklı uzaklıklardan uygulamak ve etkilerini tasarım 2 için
görebilmektir.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-135-141 boyunca verilmiştir.
Şekil-139’da pedlere bağlı eklemlerdeki yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir.
Yanlara

açılmayı

sağlayan

kollarda

çeşitli

noktalarda

yüksek

gerilmeler

gözlemlenmiştir. Şekil-140-141 boyunca gerilmeler gösterilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-9’da verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil142-144 boyunca sunulmuştur.
Yukarıda tanımlanmış koşullar altında ayaklara binen tepki kuvvetlerinde yine sağ-ön
ayakta en fazla tepki kuvveti oluştuğu gözlemlenmektedir. Eklemlerde ve çeşitli
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bölgelerde gerilmelerin gözlemlenmesinin yanında tasarımda vidaların kullanılması
vidalarda genel olarak fazla gerilme kuvvetlerinin oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca
Şekil-141

incelendiğinde

dişli

çubuk

mekanizmasında

yüksek

gerilmeler

gözlemlenmektedir. Bu da dişli çubuk mekanizması için tehlikeli bir durum
oluşturmakta ve tasarımın farklılaştırılması ve iyileştirilmesi için göz önünde
bulundurulması gereken etmenlerden birisidir.

Şekil-115 Tasarım 2’nin önden görünümü
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Şekil-116 Tasarım 2’nin yandan görünümü

Şekil-117 Tasarım 2’nin üç boyutlu görünümü
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Şekil-118 Tasarım 2’de yenilenmiş ped modelinin üç boyutlu görünümü

Şekil-119 Tasarım 2’de yanlara açılmayı sağlayan kollar ve aşağıya alınmış kremayer
dişli sisteminin üç boyutlu görünümü

91

Şekil-120 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki ilk
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-121 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki
ikinci arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body
View, kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)
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Şekil-122 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki
üçüncü arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact
Body View, kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-123 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki
dördüncü arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact
Body View, kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)
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Şekil-124 Tasarım 2’nin ağlanmış (mesh) modelinin üç boyutlu görünümü

Şekil-125 Tasarım 2’nin ağlanmış (mesh) modelinin önden görünümü
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Şekil-126 Tasarım 2’nin ağlanmış (mesh) modelinin sabit bağlantı yerlerinin ve
kremayer dişli sisteminin önden görünümü

Şekil-127 Tasarım 2’nin ayak, ped ve eklem yerinin ağlanmış halde üç boyutlu
görünümü
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Şekil-128 Analiz düzeneğinde 400kN’luk ağırlık ve uygulandığı yüzeylerin gösterimi

Şekil-129 Analiz düzeneğinde 14kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-130 Analiz düzeneğinde 50,770kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-131 Analiz düzeneğinde 21kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-132 Analiz düzeneğinde 45,518kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-133 Analiz düzeneğinde 4,9kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-134 Analiz düzeneğinde 3,5kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-135 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi
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Şekil-136 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi

Şekil-137 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü
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Şekil-138 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü

Şekil-139 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-140 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollarda
oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak,
d) sağ arka ayak

Şekil-141 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollardaki
kremayer dişlilerde gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c)
sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-142 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi

Şekil-143 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi
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Şekil-144 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç
boyutlu görünümü
Çizelge-9 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

67282

175720

-22,432

188160

Sol-ön

-913,92

66757

-106,92

66763

Sağ-arka

73592

142630

235,43

160490

Sol-arka

-239,73

54739

-80,474

54739

4.2.7. Analiz 7
Bu analizde Tasarım 3 isimli model kullanılmıştır. Tasarım 3 ile ilgili çizimler Şekil-145147 boyunca sunulmuştur. Tasarım 3’ü Tasarım 2’den ayıran temel farklılıklardan birisi
vidaların ortadan kalkmış olmasıdır. Diğer bir farklılık ise kremayer dişli sisteminin
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sadelik açısından sisteme eklenmemiş olmasıdır. Ayrıca köşegen yerine dairesel
ayaklar bu tasarımda tercih edilmiştir.
Sisteme uygulanacak olan 400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde 4 yüzeye
uygulanmıştır. Uygulandığı yüzey, ekipmanın sedyeye bağlandığı noktalar olarak
düşünülebilir. Bu 4 yüzey Şekil-151’de verilmiştir. Bu 4 yüzeye uygulanan 40 tonluk
ağırlık bu analizin diğer analizlerden farkıdır. Görülmek istenen 40 tonluk ağırlığı sedye
yüzeyine eşit olarak dağıtmak yerine ekipmanların sedyeye bağlanacağı belirli bağlantı
noktalarına uygulanması ve etkilerinin ne olduğunu görebilmektir.
Tasarım 3 için ağlanmış model ile ilgili görseller Şekil-148-150 boyunca sunulmuştur
Parçaların tamamında malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih edilmiştir.
Sistem yerçekimine maruz bırakılmıştır. Temas eden parçaların hepsi birbirine yapışık
ayarlanmıştır.
Bu analizde tercih edilen rüzgar yükleri konfigürasyonu Şekil Şekil-152-157 boyunca
sunulmuştur. Bu rüzgar yükleri bir önceki analize göre farklılık göstermektedir.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-158-164 boyunca verilmiştir.
Şekil-163’de pedlere bağlı eklemlerdeki yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir.
Yanlara açılmayı sağlayan kollarda çeşitli noktalarda gerilmeler gözlemlenmiştir. Şekil164’de bu gerilmeler gösterilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-10’da verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil165-167 boyunca sunulmuştur.
Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri incelendiğinde sağ-arka ayaktaki tepki kuvvetinin en
fazla olduğu çıkarılmaktadır. Bunun nedeni eşit dağılım yerine belirli bir bölgeye
yüklenmiş olan 400kN’luk ağırlıktan dolayıdır. Yine 400kN’luk ağırlığın tek bir noktaya
toplanması yani ağırlığın bir ya da birkaç noktadan sedyeye bağlanması yerine sistem
üzerine mümkün olduğunca eşit olarak dağıtılması sedye üzerinde oluşan gerilmeleri
mümkün olduğunca yayacaktır.
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Şekil-145 Tasarım 3’ün sabit bağlantılarının önden gösterimi

Şekil-146 Tasarım 3’ün sabit bağlantılarının üç boyutlu gösterimi
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Şekil 147 Tasarım 3’ün sabit bağlantılarının farklı açıdan gösterimi

Şekil-148 Tasarım 3’ün ağlanmış modelinin önden görünümü

107

Şekil-149 Tasarım 3’ün sabit bağlantılarının ağlanmış modelinin önden görünümü

Şekil-150 Tasarım 3’ün sabit bağlantılarının ağlanmış modelinin üç boyutlu görünümü
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Şekil-151 400kN’luk ağırlığın sistemin sedyede hangi bölgelere uygulandığının
gösterimi

Şekil-152 Analiz düzeneğinde 14kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-153 Analiz düzeneğinde 50,77kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-154 Analiz düzeneğinde 21kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-155 Analiz düzeneğinde 45,518kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-156 Analiz düzeneğinde 4,9kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-157 Analiz düzeneğinde 3,5kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-158 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi
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Şekil-159 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterim

Şekil-160 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü
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Şekil-161 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü

Şekil 162 Statik analiz sonrası 400kN’luk ağırlığın yüklendiği bölgedeki eşdeğer
gerilmelerin gösterimi
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Şekil-163 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak

Şekil-164 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollarda
oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak,
d) sağ arka ayak
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Şekil-165 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi

Şekil-166 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi
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Şekil-167 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç
boyutlu görünümü

Çizelge-10 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

42026

105190

433,35

113280

Sol-ön

17606

94336

-326,64

95966

Sağ-arka

59769

122460

302,18

136270

Sol-arka

20287

118820

-408,88

120540

4.2.8. Analiz 8
Bu analizde Tasarım 4 isimli model kullanılmıştır. Tasarım 3’e göre bu tasarımda
ayaklar başlı başına değişmiştir. Ayaklardaki pedler ve eklem noktaları kalkmıştır.
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Pedlerdeki eklem noktalarında yüzey alanının küçük olmasından dolayı yük birikmeleri
engellenmek istenmiştir. Şekil-168-172 boyunca tasarım 4 ile ilgili görseller
sunulmuştur.
Sisteme eşit yük dağılımı olan 400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde sedye yüzeyine
eşit olarak dağıtılmıştır.
Sistem yerçekimine maruz bırakılmıştır. Temas eden parçaların hepsi birbirine yapışık
ayarlanmıştır.
Parçaların tamamında malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih edilmiştir.
Tasarım 4 için ağlanmış model ile ilgili görseller Şekil-173-176 boyunca sunulmuştur.
Bu analizde tercih edilen rüzgar yükleri konfigürasyonu Şekil Şekil-177-182 boyunca
sunulmuştur.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-183-188 boyunca verilmiştir.
Yanlara açılmayı sağlayan kollardaki gerilmeler Şekil-187-188 boyunca verilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-11’de verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil189-191 boyunca sunulmuştur.
Kullanılan 4 numaralı tasarımla genel olarak eklem noktaları kaldırılmak ve diğer
analizlerde

eklemde

oluşan

yüksek

gerilimlerin

olmamasının

sağlanması

hedeflenmiştir. Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri incelendiğinde sağ-ön ayakta oluşan
tepki kuvvetinin diğer ayaklara göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ayakların
kurulumu haricinde herşeyin sabit olması ise yanlara açılmayı sağlayan kollar ile
ayakların bağlantı noktalarında gerilmelerin birikmesine neden olmuştur. Dolayısı ile
şu ana kadarki yapılan analizlerden çıkarılacak sonuç ayaklar ile yanlara açılmayı
sağlayan kolların birleştiği yerin ya hareketli olması yada belirli bir derecede
serbestliğinin olmasıdır. Yeni tasarımlar buna göre şekillenmiştir.
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Şekil-168 Tasarım 4’ün önden görünümü

Şekil-169 Tasarım 4’ün yandan görünümü
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Şekil-170 Tasarım 4’ün üç boyutlu görünümü

Şekil-171 Tasarım 4’te ayaklardan birinin gösterimi
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Şekil-172 Tasarım 4’te ayaklardan birinin alt kısmının gösterimi

Şekil-173 Tasarım 4’ün ağlanmış modelinin gösterimi
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Şekil-174 Tasarım 4’ün ağlanmış modelinin önden gösterimi

Şekil-175 Tasarım 4’ün ağlanmış modelinde ayağın ve yan bağlantının gösterimi
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Şekil-176 Tasarım 4’ün ağlanmış modelinde ayağın ve yan bağlantının farklı açıdan
gösterimi

Şekil-177 Analiz düzeneğinde 14kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-178 Analiz düzeneğinde 50,77kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-179 Analiz düzeneğinde 21kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-180 Analiz düzeneğinde 45,518kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-181 Analiz düzeneğinde 4,9kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi
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Şekil-182 Analiz düzeneğinde 3,5kN’luk rüzgar yükünün ve uygulandığı yüzeyin
gösterimi

Şekil-183 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi
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Şekil-184 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi

Şekil-185 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü
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Şekil-186 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü

Şekil-187 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollarda
oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak,
d) sağ arka ayak
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Şekil-188 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollarda
oluşan gerilmelerin farklı açıdan gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c)
sol arka ayak, d) sağ arka ayak

Şekil-189 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi
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Şekil-190 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi

Şekil-191 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç
boyutlu görünümü

130

Çizelge-11 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

109270

163450

-500,53

196610

Sol-ön

-18763

88373

-3019,6

90394

Sağ-arka

83643

113230

5834,8

140890

Sol-arka

-34458

65389

-2314,9

73949

4.2.9. Analiz 9
Bu analizde Tasarım 5 isimli model kullanılmıştır. İlgili görseller Şekil-192-196 boyunca
sunulmuştur. Bu tasarımın bundan öncekilere göre temel farklılığı mafsallarının
bulunmasıdır. Bu mafsallar yanlara açılmayı sağlayan kollarla ayaklar arasında
serbestlik oluşturacak ve yük birikimlerini engelleyecektir.
Sisteme eşit yük dağılımı olan 400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde yine
uygulanmıştır. Sistem yerçekimine maruz bırakılmıştır.
Parçaların genelinde malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih edilmiştir. Sadece yanlara açılmayı
sağlayan kolların ayaklara temas edeceği yer ile arasına plakalar tanımlanmış ve
bunlar kauçuk olarak seçilmiştir.
Tasarım 5’in ağlanmış modeli ile ilgili görseller Şekil-200-201 boyunca verilmiştir.
Her ayakta iki tane olan mafsal çiftleri için dönebilecek şekilde bağlantı seçimi
yapılmıştır. Silindirik bağlantı seçimi ile ilgili görsel Şekil-199’da sunulmuştur. Ayrıca
yük taşıması istenmeyen parçalar için bazı temas yüzeylerinde ‘no separation’ (ayrık
olmayan) temas seçimi tercih edilmiştir. Bu temas seçimleri Şekil-197 ve Şekil-198’de
verilmiştir. Diğer temas eden bölgeler birbirine yapışık olarak ayarlanmıştır.
Bu analizde tercih edilen rüzgar yükleri konfigürasyonu Şekil Şekil-202-207 boyunca
sunulmuştur.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-208-213 boyunca verilmiştir.
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Şekil-206’da pedlere bağlı eklemlerdeki yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir.
Yanlara

açılmayı

sağlayan

kollarda

çeşitli

noktalarda

yüksek

gerilmeler

gözlemlenmiştir. Şekil-213’de bu gerilmeler gösterilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-12’de verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil214-216 boyunca sunulmuştur.
Burada yapılan tasarımla gerilmeleri azaltmak amacı ile yan kollar ile ayakların
bağlandıkları yerlere mafsallar atılmıştır. Böylece sistemin rüzgar yükleri altında
hareket edip gerilmelerin azaltılması hedeflenmiştir. Fakat sistem üzerindeki toplam
deformasyonlar incelendiğinde rüzgar yükleri altında sistemin yattığı görülmektedir.
Ayakta oluşan tepki kuvvetlerine bakıldığında sağ-ön ayaktaki tepki kuvvetinin diğer
ayaktakilere göre daha fazla olduğu görülmektedir.

Şekil-192 Tasarım 5’in önden görünümü
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Şekil-193 Tasarım 5’in yandan görünümü

Şekil-194 Tasarım 5’te mafsalların önden görünümü
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Şekil-195 Tasarım 5’te mafsalların üç boyutlu görünümü

Şekil-196 Tasarım 5’te mafsalların farklı açıdan üç boyutlu görünümü
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Şekil-197 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki ilk
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-198 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki
ikinci arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body
View, kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)
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Şekil-199 Silindirik döner bağlantı seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki mafsalda
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-200 Tasarım 5’in ağlanmış modelinin önden görünümü
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Şekil-201 Tasarım 5’in ağlanmış modelinin üç boyutlu görünümü

Şekil-202 Analiz düzeneğinde 3,5kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

137

Şekil-203 Analiz düzeneğinde 12,693kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-204 Analiz düzeneğinde 5,25kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-205 Analiz düzeneğinde 11,38kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-206 Analiz düzeneğinde 1,225kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-207 Analiz düzeneğinde 0,875kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-208 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi
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Şekil-209 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi

Şekil-210 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü
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Şekil-211 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü

Şekil-212 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-213 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollarda
oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak,
d) sağ arka ayak

Şekil-214 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi
143

Şekil-215 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi

Şekil-216 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç
boyutlu görünümü
144

Çizelge-12 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

12891

130010

-94,676

130650

Sol-ön

95,045

113910

-23,041

113920

Sağ-arka

18185

101970

213,57

103580

Sol-arka

3752,1

94211

-96,074

94285

4.2.10.

Analiz 10

Bu analizde Tasarım 3 isimli model kullanılmıştır. Sisteme eşit yük dağılımı olan
400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde yine uygulanmıştır. Sistem yerçekimine maruz
bırakılmıştır.
Parçaların tamamında malzeme seçimi olarak ANSYS malzeme kütüphanesinde
bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih edilmiştir.
Sistemde yük taşıması istenmeyen boru şeklindeki parçanın temas ettiği yerler ‘no
separation’ temas seçimi olarak işaretlenmiştir. Bu temas seçimleri Şekil-217-218
boyunca verilmiştir. Diğer temas eden bölgeler birbirine yapışık olarak ayarlanmıştır.
Tasarım 3 daha önce 7 numaralı analizde kullanılmıştır ve birbirine temas eden
parçaların hepsi yapışık kabul edilmiştir. Fakat Şekil-217-218’de verilmiş olan temas
eden parçaların yapışık yerine ayrık olmayan (no separation) şeklinde değiştirilmesi
uygun görülmüştür. Çünkü bu yüzeylerde yük taşıma değil, sistemin kurulup
kaldırılması esnasında hareket sözkonusudur.
Bu analizde tercih edilen rüzgar yükleri konfigürasyonu Şekil Şekil-219-224 boyunca
sunulmuştur.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-225-230 boyunca verilmiştir.
Şekil-229’da pedlere bağlı eklemlerdeki yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir.
Yanlara açılmayı sağlayan kremayer dişli sistemlerinde çeşitli noktalarda yüksek
gerilmeler gözlemlenmiştir. Şekil-230’da bu gerilmeler gösterilmiştir.
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Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-13’te verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil231-233 boyunca sunulmuştur.
Bu bölümde mafsallar yerine geometrik şekli değiştirilmiş sabit bağlantılar
kullanılmıştır. Yan kollar ile ayakların bağlantı noktaları arasındaki gerilmelerin
düşürülmesi amaçlanmıştır. Belirtilen koşullar altında sağ-ön ayakta oluşan tepki
kuvveti diğer ayaklara göre daha fazladır.

Şekil-217 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki ilk
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)
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Şekil-218 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki
ikinci arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body
View, kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-219 Analiz düzeneğinde 3,5kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-220 Analiz düzeneğinde 12,693kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-221 Analiz düzeneğinde 5,25kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-222 Analiz düzeneğinde 11,38kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-223 Analiz düzeneğinde 1,225kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-224 Analiz düzeneğinde 0,875kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-225 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi
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Şekil-226 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi

Şekil-227 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü
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Şekil-228 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü

Şekil-229 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-230 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollarda
oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak,
d) sağ arka ayak

Şekil-231 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi
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Şekil-232 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi

Şekil-233 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç
boyutlu görünümü
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Çizelge-13 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

45115

135870

-553,88

143170

Sol-ön

-26499

113140

486,49

116200

Sağ-arka

45140

1001600

-215,32

109860

Sol-arka

-28834

91303

282,5

95748

4.2.11.

Analiz 11

Bu analizde Tasarım 6 isimli model kullanılmıştır. Bu tasarımda pedler değişime
uğramıştır. Ayrıca Analiz 9 sonuçlarından anlaşılacağı üzere mafsallar kullanılınca
sedye rüzgar yüklerinden dolayı yanlara yatmaktadır. Dolayısı ile mafsalların
bulunduğu bölgelerin altına üçgen şeklinde destek noktaları konularak sistemin hem
hareket etmesi hemde fazla yatmaması amaçlanmıştır. Ayrıca Şekil-239’da belirtilen
parçalar kauçuk olarak tanımlanmıştır.
Sisteme eşit yük dağılımı olan 400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde yine
uygulanmıştır. Sistem yerçekimine maruz bırakılmıştır.
Tasarım 6 ile ilgili görseller Şekil-234-237 boyunca sunulmuştur. Kauçuk ve kestamid
malzeme olarak belirlenen parçaların gösterimi Şekil-238-240 boyunca sunulmuştur.
Geriye kalan tüm parçalar 4340 çeliği olarak tercih edilmiştir. Tasarımda mafsalların
ayağa temas ettikleri yüzeyler sürtünmesiz (no separation) kabul edilmişlerdir. İlgili
görsel Şekil-239’da verilmiştir. Mafsalın yuvasında dönebilmesi için temas ettiği yüzey
ile arasındaki bağlantı silindirik döner olarak seçilmiştir ve ilgili görsel Şekil-243’te
verilmiştir. Pedlerle ayakları birbirine bağlayan eklem noktalarında küresel döner
bağlantı seçilmiştir ve ilgili görsel Şekil-244’te verilmiştir. Ayakta yük taşımayan ve boru
şeklindeki dışta kalan parçanın temas ettiği yüzey no separation olarak seçilmiştir ve
ilgili görsel Şekil-241’de verilmiştir. Diğer temas eden parçaların hepsi birbirine yapışık
ayarlanmıştır.
Analizde fazla olan çözüm süresini azaltabilmek amacı ile vidalı millerin elektrikli motor
ile bağlantılarının oldukları bazı yerlerdeki parçalar analiz için gizlenmiştir ve çözüm
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süresinden kazanılmaya çalışılmıştır. Gizlenen bu parçalar ile ilgili görseller Şekil245’te sunulmuştur.
Bu analizde tercih edilen rüzgar yükleri konfigürasyonu Şekil Şekil-246-254 boyunca
sunulmuştur.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-255-260 boyunca verilmiştir.
Şekil-259’da pedlere bağlı eklemlerdeki eşdeğer gerilmelerin düştüğü gözlemlenebilir.
Çünkü bu yerlerde küresel bağlantı temas seçimi yapılmıştır. Bundan önceki
analizlerde bu yerlerdeki temas seçimleri yapışık kabul edildiğinden dolayı bu
bölgelerdeki gerilmeler yüksek çıkmıştır.
Yanlara

açılmayı

sağlayan

kollarda

çeşitli

noktalarda

yüksek

gerilmeler

gözlemlenmiştir. Şekil-260’da bu gerilmeler gösterilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-14’te verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil261-263 boyunca sunulmuştur.
Bu tasarımda hedeflenen sistemin belirli bir serbestlik derecesinde hareket etmesi ve
belirli bir oranın üzerinde ise yük taşımasıdır. Bu yüzden sisteme hem mafsallar
eklenmiştir. Hem de mafsalların altına üçgen geometride destekler konulmuştur. Yan
kolların ayaklar ile buluştukları yerlerle arasına da kauçuk plakalar eklenmiştir. Bundan
dolayı sistem rüzgar yükünden dolayı hareket edip yan kolların ayaklara temas ettikleri
yerlerdeki gerilme yığılmaları (stress concentration) engellenmek istenmiştir. Ayrıca
pedlerdeki eklem yerlerinde küresel temas seçimi yapılarak o bölgelerde de
gerilmelerin azaltılması sağlanmıştır. Kestamid malzeme seçimi ile yanlara açılan
kolların üzerindeki gerilmeler de bir miktar daha azalmıştır. Fakat kestamidin asıl
kullanılma amacı kolların yağlama gerektirmeden sorunsuz şekilde yanlara açılıp geri
kapanmasını sağlamaktır. Ayaklardaki tepki kuvvetleri incelendiğinde sağ-ön ayaktaki
tepki kuvvetinin en fazla olduğu görülecektir.

156

Şekil-234 Tasarım 6’da yenilenmiş ped modelinin gösterimi

Şekil-235 Tasarım 6’da mafsal ve mafsal desteğinin gösterimi
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Şekil-236 Tasarım 6’da mafsal ve mafsal desteğinin alttan gösterimi

Şekil-237 Tasarım 6’da ayağın bağlantı yerlerinin gösterimi
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Şekil-238 Tasarım 6’da kauçuk olarak seçilecek parçaların gösterimi

Şekil-239 Tasarım 6’da kauçuk olarak seçilecek diğer parçaların gösterimi
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Şekil-240 Tasarım 6’da ayaklarda kestamid olarak seçilecek parçaların gösterimi

Şekil-241 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki ilk
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)
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Şekil-242 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki
ikinci arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body
View, kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-243 Silindirik döner bağlantı seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki mafsalda
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)
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Şekil-244 Küresel döner bağlantı seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki eklemde
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-245 Tasarım 6’da ayaklarda vidalı mile bağlı parçaların gösterimi
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Şekil-246 Analiz düzeneğinde 8,665kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-247 Analiz düzeneğinde 4,266kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-248 Analiz düzeneğinde 1,466kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-249 Analiz düzeneğinde 0,533kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-250 Analiz düzeneğinde 2,266kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-251 Analiz düzeneğinde 1,6kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-252 Analiz düzeneğinde 1,933kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-253 Analiz düzeneğinde 0,666kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-254 Analiz düzeneğinde 1,3kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-255 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi
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Şekil-256 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi

Şekil-257 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü
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Şekil-258 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü

Şekil-259 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-260 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollarda
oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak,
d) sağ arka ayak

Şekil-261 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi
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Şekil-262 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi

Şekil-263 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç
boyutlu görünümü
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Çizelge-14 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

-199,1

114800

-20939

116700

Sol-ön

106,41

102110

11799

102790

Sağ-arka

-167,58

109670

-26464

112820

Sol-arka

260,26

110230

12909

110980

4.2.12.

Analiz 12

Bu analizde Tasarım 7 isimli model kullanılmıştır. Bu tasarımın tasarım 6’ya göre
farklılıkları hem ekipmanların konulduğu plakalar hem de yanlara açılmayı sağlayan
kollarda bulunmaktadır. Tasarım 6’da birçok plaka ve profiller bir araya getirilirken
Tasarım 7’de tek parça plaka kullanılmıştır. Burada amaçlanan analizler sırasında
çözüm zamanının azaltılması olmuştur. Diğer bir durum ise yanlara açılmayı sağlayan
kolların tasarımının değişmiş olmasıdır. Önceki tasarımlarda sağdaki kollar soldaki
kollara göre hizalı yani sedyeye göre simetrik durumda iken bu tasarımda simetriklik
söz konusu değildir. Yanlara açılmayı sağlayan kollar sistem kurulu durumda değilken
sedye içinde birbirlerine göre önlü-arkalı pozisyonda durmaktadır.
Sisteme eşit yük dağılımı olan 400kN’luk ağırlık, analiz düzeneğinde yine
uygulanmıştır. Sistem yerçekimine maruz bırakılmıştır.
Malzeme seçimi Analiz 11’deki ile aynıdır. Kestamid ve kauçuk malzeme olarak
belirlenen parçalar yine aynı şekilde seçilmiş, geriye kalan parçaların hepsi 4340 çeliği
olarak belirlenmiştir.
Tasarım 7’nin ağlanmış modeli ile ilgili görsel Şekil-267’de sunulmuştur. Temas
seçiminde Analiz 11 için anlatılanlar geçerlidir. Tek farklılık yük taşımaması istenen
dışta kalan boru şeklindeki parçanın temas ettiği yüzeyler yeni tasarım ile birlikte biraz
değişmiştir. İlgili no separation temas seçimleri Şekil-264-266 boyunca verilmiştir.
Diğer temas eden parçaların hepsi birbirine yapışık seçilmiştir.
Analiz 11’deki rüzgar konfigürasyonları kullanılmıştır.
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Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-268-273 boyunca verilmiştir.
Şekil-272’de pedlere bağlı eklemlerde düşük gerilmeler gözlemlenebilir.
Yanlara

açılmayı

sağlayan

kollarda

çeşitli

noktalarda

yüksek

gerilmeler

gözlemlenmiştir. Şekil-273’de bu gerilmeler gösterilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge-15’te verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil274-276 boyunca sunulmuştur.
Ayaklardaki tepki kuvvetleri incelendiğinde bu analizde sağ-arka ayaktaki tepki
kuvvetinin en fazla olduğu görülecektir. Gerilmeler ile ilgili görseller incelendiğinde
sistemin yükü taşıyamayacağı ve birçok bölgenin deforme olduğu görülebilir. Yan kollar
ve üçgen destekler bu koşullar altında plastik deformasyona girmektedirler. Bunun
nedeni ise tasarımda kullanılan tek parça olarak belirlenmiş ana plakanın ağırlığının
fazla olmasıdır. Tasarım ağırlıkları incelendiğinde Tasarım 7’nin toplam ağırlığının
27ton mertebelerinde olduğu görülmektedir. Bu bölümden çıkarılacak sonuçlardan
birisi sedyenin birçok plaka ve profil grupları yerine tek parça yani yekpare olarak
tasarlanmış olmasının sistemin ağırlığını ciddi olarak artırdığını ve bu analiz koşulları
altında görevini yerine getiremeyeceğidir.
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Şekil-264 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki ilk
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-265 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki ilk
arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body View,
kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)
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Şekil-266 Ayrık olmayan (no separation) temas seçimi ile ilgili ayaklardan birindeki
ikinci arayüzey. Genel görünüm (solda), temas eden parçanın yüzeyi (Contact Body
View, kırmızı), hedef parçanın yüzeyi (Target Body View, lacivert)

Şekil-267 Tasarım 7’nin ağlanmış modelinin görünümü
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Şekil-268 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi

Şekil-269 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi
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Şekil-270 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü

Şekil-271 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üstten görünümü
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Şekil-272 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak

Şekil-273 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollardaki
üçgen destek yerlerinde oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ
ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-274 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi

Şekil-275 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi
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Şekil-276 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç
boyutlu görünümü

Çizelge-15 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

667,33

171520

-25202

173370

Sol-ön

-540,88

164080

24433

165890

Sağ-arka

984,55

183340

-41942

188080

Sol-arka

-1111

150950

20016

152280

4.2.13.

Analiz 13

Bu analizde Tasarım 8 isimli model kullanılmıştır. Yeni tasarımla ilgili bilgisayar destekli
tasarım çizimleri Şekil-277-279 boyunca verilmiştir. Tasarım 7’de olduğu gibi sedyenin
gövde kısmı tek parça olarak tasarlanmıştır. Tasarım 7’den farklı olarak arka ayakların
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tasarımı değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler Şekil-277 ve Şekil-278 incelendiğinde
daha net anlaşılacaktır.
Sisteme 156kN’luk, 32kN’luk ve 200kN’luk yükler sırasıyla Şekil-281-283 boyunca
gösterildiği gibi uygulanmıştır. Sistem yerçekimine maruz bırakılmıştır.
Malzeme seçimi Analiz 12’dekine benzer durumdadır. Kestamid olarak belirlenen
parçalar aynı kalmıştır. Bir önceki analizde kauçuk olan parçalar bu analizde kestamid
olarak değiştirilmiştir. Geriye kalan parçaların tamamında malzeme seçimi olarak
ANSYS malzeme kütüphanesinde bulunan yapısal çelik (Structural Steel) tercih
edilmiştir.
Tasarım 8 ile ilgili ağlanmış model Şekil-280’de sunulmuştur. Temas seçiminde Analiz
12 için anlatılanlar geçerlidir.
Rüzgar yükleri için 11,502kN, 5,308kN, 16,4kN ve 1,24kN’luk yükler Şekil-284-287
boyunca belirtilen yerlerden düzeneğe uygulanmıştır.
Analiz sonrasında tasarımda oluşan gerilmeler Şekil-288-272 boyunca verilmiştir.
Şekil-271 b)’de pedlere bağlı eklemlerde yüksek eşdeğer gerilmeler gözlenebilir.
Yanlara

açılmayı

sağlayan

kollarda

çeşitli

noktalarda

yüksek

gerilmeler

gözlemlenmiştir. Şekil-272’de bu gerilmeler gösterilmiştir.
Ayaklardaki oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri Çizelge16’da verilmiştir.
Analiz sonrasında mobil platform sabitleyici sistemde oluşan deformasyonlar Şekil293-295 boyunca sunulmuştur.
Analiz 13 Statik Analiz bölümü içindeki son bölüm olduğundan dolayı Quasi-Statik ve
yorulma analizleri için buradan bir tasarım seçilmesi gerekmektedir. Şu ana kadar
anlatılan ve yayınlanan tüm verilere ek olarak Tasarımların ağırlıkları da göz önünde
bulundurulmalıdır. 8 adet tasarımın ağırlıkları ve kaç parçadan oluştukları Çizelge18’de verilmiştir. Ayrıca Quasi-Statik analizde kaza senaryosu için seçilecek olan
Analiz ve tasarımda en fazla yük taşıyan ayakların bilinmesi gerekmektedir. Her
analizde hangi ayağın en fazla yük taşıdığı ve bu yüklerin boyutları Çizelge-17’de
verilmiştir.
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Ayaklardaki tepki kuvvetleri incelendiğinde bu analizde sağ-ön ayaktaki tepki
kuvvetinin en fazla olduğu görülecektir. Gerilmeler ile ilgili görseller incelendiğinde
sistemin yükü taşıyamayacağı ve birçok bölgenin deforme olduğu görülebilir. Yan kollar
ve üçgen destekler bu koşullar altında plastik deformasyona girmektedirler. Bunun
nedeni ise bir önceki analizdeki gibi tasarımda kullanılan tek parça olarak belirlenmiş
ana plakanın ağırlığının fazla olmasıdır.
Tasarım ağırlıkları incelendiğinde Tasarım 7’nin toplam ağırlığının 27ton, Tasarım 8’in
ağırlığının ise 33ton mertebelerinde olduğu görülmektedir. Bu ağırlıklar Çizelge-18’de
verilmiştir.

Şekil-277 Tasarım 8’in üç boyutlu görünümü
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Şekil-278 Tasarım 8’in taban görünümü

Şekil-279 Tasarım 8’in tersten görünümü

183

Şekil-280 Tasarım 8’in ağlanmış modelinin görünümü

Şekil-281 Analiz düzeneğinde 156 kN’luk ağırlığın uygulandığı yüzey ve yönünün
gösterimi
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Şekil-282 Analiz düzeneğinde 32 kN’luk ağırlığın uygulandığı yüzey ve yönünün
gösterimi

Şekil-283 Analiz düzeneğinde 200 kN’luk ağırlığın uygulandığı yüzey ve yönünün
gösterimi

185

Şekil-284 Analiz düzeneğinde 11,502kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-285 Analiz düzeneğinde 5,308kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-286 Analiz düzeneğinde 16,4 kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi

Şekil-287 Analiz düzeneğinde 1,24 kN’luk rüzgar yükünün uygulandığı yüzey ve
yönünün gösterimi
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Şekil-288 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu gösterimi

Şekil-289 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü
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Şekil-290 Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi

Şekil-291 Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan gerilmelerin
gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak
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Şekil-292 Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan kollardaki
üçgen destek yerlerinde oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sağ
ön ayak, c) sol arka ayak, d) sağ arka ayak

Şekil-293 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun önden
gösterimi
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Şekil-294 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun yandan
gösterimi

Şekil-295 Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun üç
boyutlu görünümü
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Çizelge-16 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön

3739,6

162420

70786

177220

Sol-ön

2828,7

116950

-37740

122920

Sağ-arka

-4195,2

64521

14072

66171

Sol-arka

-2373,1

44105

-12668

45950

Gerçekleştirilen Statik analizler sonucunda en fazla yük taşıyan ayakların
karşılaştırılması Çizelge-17’de yer almaktadır. Burada analiz 1, 7 ve 12 dışında diğer
analizlerde en fazla tepki kuvvetinin sağ-ön ayakta çıktığı görünmektedir.
Çizelge-17 Statik Analizlerde en fazla yük taşıyan ayakların karşılaştırması
Analiz No

Ayak

Tepki Kuvveti (N)

1

Sol-ön

126620

2

Sağ-ön

163150

3

Sağ-ön

167060

4

Sağ-ön

174620

5

Sağ-ön

137970

6

Sağ-ön

188160

7

Sağ-arka

136270

8

Sağ-ön

196610

9

Sağ-ön

130650

10

Sağ-ön

143170

11

Sağ-ön

116700

12

Sağ-arka

188080

13

Sağ-ön

177220
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Analiz 11 sonuçları üzerinden sistem üzerine uygulanan kuvvetlerin örnek olarak z
yönünde sağlaması yapılırsa; ∑ 𝐹𝑧 = 0 olur. Uygulanan rüzgar yükleri sırasıyla 8665N,
4266N,1466N, 533N, 2266N, 1600N, 1933N, 666N, 1300N ve toplamda 22695N
uygulanmaktadır. Analiz sonucunda z yönünde ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri
sırasıyla 11799N, 12909N, -26464N, -20939N ve toplamda -22695N oluşmaktadır.
Tüm uygulanan kuvvetlerin toplamı alındığında sonucun ∑ 𝐹𝑧 = 0 ‘ı sağladığı
görülmektedir. Çizelge-18 Tasarım ağırlıklarının karşılaştırması ve Çizelge-19
Analizlerde kullanılan eleman sayıları ve düğüm sayılarının

karşılaştırması

verilmektedir.
Çizelge-18 Tasarım ağırlıklarının karşılaştırması
Tasarım No

Kullanıldığı Analiz
Platform Ağırlığı
Bileşen Sayısı
No
(kg)
1
1-5
4320
398
2
6-10
4018
929
3
7
4087
387
4
8
3042
645
5
9
4015
377
6
11
3744
337
7
12
27513
165
8
13
33714
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Çizelge-19 Analizlerde kullanılan eleman sayıları ve düğüm sayılarının
karşılaştırması
Analiz no
Eleman sayısı
Düğüm sayısı
1

844404

1736485

2

844404

1736485

3

844404

1736485

4

844404

1736485

5

844404

1736485

6

1148077

2369036

7

768201

1548309

8
9

1476221
795044

2895453
1640211

10

772925

1559101

11

420352

925832

12

271476

583744

13

284049

597537
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4.3.

Quasi-Statik Analiz

Quasi-Statik analizde Analiz 11’de kullanılan model (Tasarım 6), koşullar ve temas
seçimleri kullanılmıştır. Tek fark, Analiz 11 sonuçları incelendiğinde en fazla yük taşıyan
sağ ön ayakta bulunan sabitleyici destek kaldırılmıştır. Burada simüle edilmek istenen
kaza senaryosu, en kötü koşullar altında ayaklar kuruluyor iken en fazla yük
taşıyabilecek ayağın bir türlü bozulmasıdır. Bu koşullarda sedyenin kalan ayaklarla
yükü taşıyıp taşıyamayacağı incelenmiştir. Gerçek hayatta göz önünde bulundurulması
gereken şudur ki sedye 8x8’lik bir kamyon şasisine monte edilecektir. Yani sedyede
ayak başına arka arkaya bulunan iki teker düşmektedir. Bu da ani devrilmelere karşı
sedyeye destek verecektir. Bahsedilen tekerler ve sabitleyici ayaklara göre konumları
tezin Model kısmındaki Şekil-13’te verilmiştir. Yapılan simülasyonlarda bu tekerlekler
hesaba katılmayarak sadece platforma binen yükler simüle edilmiştir.
Quasi-Statik analiz sonucunda sistemde oluşan eşdeğer gerilmeler Şekil-296-301
boyunca sunulmuştur.
Ayakları pedlere bağlayan 3 adet eklemde oluşan eşdeğer gerilmeler Şekil-300’de
verilmiştir.
Quasi-Statik analiz sonrası oluşan toplam deformasyonlar Şekil-302-304 boyunca
sunulmuştur.
Analiz 11 ile kıyaslama açısından Quasi-Statik analiz sonucu ayaklarda oluşan tepki
kuvvetleri ve Analiz 11’deki kuvvetlerle kıyaslama Çizelge-19’da sunulmuştur.
Ayrıca bu kısımda Analiz 11 ile kıyaslama amaçlı karşılaştırma içeren şekiller
eklenmiştir. Çünkü sistem 4 ayağının üzerindeyken ne kadar yük taşıdığı ve 3 ayağa
düştüğünde oluşan gerilmelerin ne kadar arttığı gibi bilgiler daha net anlaşılacaktır.
Karşılaştırmalı

görseller

Şekil-305-309

boyunca

sunulmuştur.

Bu

şekiller

incelendiğinde sedyede kaza durumunda oluşan gerilmelerin statik analiz sonuçlarına
göre (Analiz 11) arttığı açık bir şekilde görülmektedir.
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Şekil-296 Quasi-Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin üç boyutlu
gösterimi

Şekil-297 Quasi-Statik analiz sonrası tasarımda alt kısımda oluşan gerilmelerin üç
boyutlu gösterimi
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Şekil-298 Quasi-Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin önden görünümü

Şekil-299 Statik analiz sonrası tasarımda oluşan gerilmelerin yandan görünümü
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Şekil-300 Quasi-Statik analiz sonrasında ayaklarda eklem kısımlarında oluşan
gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sol arka ayak, c) sağ arka ayak
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Şekil-301 Quasi-Statik analiz sonrasında ayaklarda yanlara açılmayı sağlayan
kollarda oluşan gerilmelerin gösterimi sırayla a) sol ön ayak, b) sol arka ayak, c) sağ
arka ayak
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Şekil-302 Quasi-Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun
gösterimi

Şekil-303 Quasi-Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun
önden gösterimi
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Şekil-304 Quasi-Statik analiz sonrasında tasarımda oluşan toplam deformasyonun
yandan gösterimi
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Şekil-305 Sol ön ayakta mafsal altındaki üçgen şeklindeki destekteki gerilmelerin
gösterimleri (üstte Quasi-Statik analiz, altta ise Analiz 11)
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Şekil-306 Sol arka ayakta mafsal altındaki üçgen şeklindeki destekteki gerilmelerin
gösterimleri (üstte Quasi-Statik analiz, altta ise Analiz 11)

202

Şekil-307 Sağ arka ayakta mafsal altındaki üçgen şeklindeki destekteki gerilmelerin
gösterimleri (üstte Quasi-Statik analiz, altta ise Analiz 11
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Şekil-308 Gerilmelerin üstten görünümü (üstte Quasi-Statik analiz, altta Analiz 11)
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Şekil-309 Gerilmelerin alttan görünümü (üstte Quasi-Statik analiz, altta Analiz 11)
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Çizelge-20 Ayaklarda oluşan tepki kuvvetleri ve bileşenleri
Ayak

X bileşeni (N)

Y bileşeni (N)

Z bileşeni (N)

Toplam tepki
kuvveti (N)

Sağ-ön
(Statik)

-199,1

114800

-20939

116700

Sol-ön
(Statik)

106,41

102110

11799

102790

Sol-ön
200,46
(Quasi-Statik)
Sağ-arka
-167,58
(Statik)

139090

15760

139980

109670

-26464

112820

Sağ-arka
-246,18
(Quasi-Statik)
Sol-arka
260,26
(Statik)
45,716
Sol-arka
(Quasi-Statik)

154220

-46989

161220

110230

12909

110980

143510

8533,6

143760

4.4.

Yorulma Analizi

4.4.1. Yorulma Analizi 1
Analiz 11’in tüm koşulları kullanılarak sinüsoidal yükleme yapılarak gerilme merkezli
yorulma analizi (Stress-life method) yapılmıştır. 6 numaralı tasarım kullanılmıştır.
Analiz11’deki tüm rüzgar yükleri ve 400kN’luk tasarım kriter ağırlığı sisteme sinüsoidal
olarak verilip daha sonra bu yükler kaldırılmıştır. Rüzgar yüklerinin 0 ile belirli bir değer
arasında döngü yapması, 0 ile negatif değer (ters yönden esmesi) durumundan daha
tehlikelidir. Bu yüzden en tehlikeli durum simüle edilmiştir.
Analiz 11’de kullanılan Static Structural modülüne Fatigue Tool eklenmiştir. Bu eklenen
yorulma gereci için ‘Stress Life’ analiz türü seçilmiştir. Çözümde ‘Mean Stress Theory’
için Goodman eğrisi tercih edilmiştir. Gerilme bileşenleri için ‘Eşdeğer Von Mises’
seçimi yapılmıştır. Yine yüklerin sinüsoidal olarak yüklenip boşaltılması için yükleme
tipine ‘Zero-based’ işaretlemesi yapılmıştır.
Goodman eğrisi ve Sinüsoidal yükleme ile ilgili yazılımdan alınan grafik Şekil-310’da
sunulmuştur.
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Yorulma analizi sonucunda ömür ile ilgili çıktılar Şekil-311-318 boyunca sunulmuştur.
Yorulma analizi genel olarak incelendiğinde sağ-ön ayaktaki mafsallardan birinde
sorun çıkmaktadır. Yan kollar ile bacakların buluştukları yerlerde bulunan kauçuk
plakalar ile ilgili de problemler mevcuttur. Yine kestamid olarak seçilmiş parçaların
uçlarında yorulma ömrü sorunları olacaktır. Bunun haricinde sistem sorunsuz şekilde
çalışmaktadır. Herhangi başka bir noktada yorulma ömrü ile ilgili bir sorun
çıkmamaktadır.

Şekil-310 Sabit şiddetli sıfır tabanlı yük gösterimi (üstte kırmızı) ve Goodman
eğrisinin gösterimi (altta kalın ve yeşil)
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Şekil-311 Yorulma analizi sonrasında tasarımdaki ömrün üç boyutlu gösterimi

Şekil-312 Yorulma analizi sonrasında tasarımdaki sol ayaklarda kauçuk parçalardaki
ömrün gösterimi
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Şekil-313 Yorulma analizi sonrasında tasarımdaki sağ ayaklarda kauçuk parçalardaki
ömrün gösterimi

Şekil-314 Yorulma analizi sonrasında tasarımdaki sağ-ön mafsallardaki ömrün
gösterimi
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Şekil-315 Yorulma analizi sonrasında sol-ön ayakta bulunan kestamidlerdeki ömrün
gösterimi

Şekil-316 Yorulma analizi sonrasında sağ-ön ayakta bulunan kestamidlerdeki ömrün
gösterimi
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Şekil-317 Yorulma analizi sonrasında sol-arka ayakta bulunan kestamidlerdeki ömrün
gösterimi

Şekil-318 Yorulma analizi sonrasında sağ-arka ayakta bulunan kestamidlerdeki
ömrün gösterimi
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4.4.2. Yorulma Analizi 2
Bir önceki bölümde kauçuk parçaların yorulma analizinde bir döngü bile dayanamadığı
ortaya çıkmıştır. Bu yüzden mafsalların arkasında bulunan destek plakaları kauçuk
değil ANSYS malzeme kütüphanesinde bulunan Alüminyum Alaşımı (Aluminum Alloy,
MIL-HDBK-5H, page3-277) olarak tercih edilmiştir. Burada amaçlanan destek
plakalarının yorulmaya karşı dayanıklılığının artırılmasıdır. Bunun haricinde analiz
koşulları ve tasarımla ilgili diğer tüm parametreler aynıdır.
Yorulma analizi sonrasında elde edilen görseller Şekil-319-322 boyunca sunulmuştur.
Bu görseller incelendiğinde yorulmadan kaynaklı bir sorun görünmemektedir. Bir
önceki analizde yorulma kaynaklı ömür sorunu olan kestamid parçalar ve sağ ön
mafsal bu analiz sonrasında incelenmiş ve herhangi bir soruna rastlanmadığı
görülmüştür. Buradan çıkarılabilecek sonuç, bir önceki analizde kauçuk olan destek
parçaları askeri sedye üzerindeki kestamid ve sağ ön mafsal üzerine de ömür ile ilgili
problemler oluşturmaktadır. Bu kauçuk desteklerin alüminyum ile değiştirilmesi
kestamid parçalar ve sağ ön mafsaldaki sorunları da ortadan kaldırmaktadır.

Şekil- 319 Yorulma analizi sonrasında tasarımdaki ömrün 3 boyutlu gösterimi
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Şekil- 320 Yorulma analizi sonrasında tasarımdaki ömrün önden gösterimi

Şekil- 321 Yorulma analizi sonrasında tasarımdaki sol ayaklardaki ömrün gösterimi
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Şekil- 322 Yorulma analizi sonrasında tasarımdaki sol ayaklardaki ömrün gösterimi

4.5.

Modal Analiz

Modal analiz ile herhangi bir yapının doğaltitreşim frekansı ile onunla özdeş mod şekli
elde edilir. Yorulma analizinden başarılı bir şekilde geçen tasarıma, son olarak doğal
frekanslarını bulmak amacı ile modal analiz yapılmıştır. Yani bu sistemde kullanılan
tasarım, 11 numaralı statik analizde, quasi-statik analizde ve yorulma analizlerinde
kullanılan 6 numaralı tasarımdır. İkinci yorulma analizinde (4.4.2 Yorulma Analizi 2)
anlatıldığı üzere burada kullanılan malzemeler genel olarak 4340 çeliğidir. Mafsal
arkası destek plakaları kauçuk değil alüminyum alaşımıdır. Kolların sedyeye girdiği
yerdeki parçalar kestamid malzemedir.
Modal analiz, sistem ayak pedlerinin altındaki yüzeylerden uzaya sabitlenerek ve 6
mod için çözüm yapılmıştır. Bu modlar ve frekansları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Çizelge 21 Tasarım 11'in modal analiz sonuçları
Mod
1
2
3
4
5
6

Frekans (Hz)
4,2435
8,8714
15,986
18,729
22,409
25,96
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Modal analizin Mod şekil sonuçları Şekil-333-346 boyunca sunulmuştur.

Şekil-323 Modal analiz sonucunda Mod 1’in 3 boyutlu gösterimi

Şekil-324 Modal analiz sonucunda Mod 1’in yan taraftan gösterimi
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Şekil 325 Modal analiz sonucunda Mod 1’in yandan gösterimi

Şekil 326 Modal analiz sonucunda Mod 1’in üstten gösterimi
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Şekil-327 Modal analiz sonucunda Mod 2’nin 3 boyutlu gösterimi

Şekil-328 Modal analiz sonucunda Mod 2’nin yandan gösterimi
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Şekil-329 Modal analiz sonucunda Mod 2’nin yandan gösterimi

Şekil-330 Modal analiz sonucunda Mod 2’nin üstten gösterimi
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Şekil-331 Modal analiz sonucunda Mod 3’ün 3 boyutlu gösterimi

Şekil-332 Modal analiz sonucunda Mod 3’ün yandan gösterimi
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Şekil-333 Modal analiz sonucunda Mod 3’ün yandan gösterimi

Şekil-334 Modal analiz sonucunda Mod 3’ün üstten gösterimi
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Şekil-335 Modal analiz sonucunda Mod 4’ün 3 boyutlu gösterimi

Şekil-336 Modal analiz sonucunda Mod 4’ün yandan gösterimi
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Şekil-337 Modal analiz sonucunda Mod 4’ün yandan gösterimi

Şekil-338 Modal analiz sonucunda Mod 4’ün üstten gösterimi
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Şekil-339 Modal analiz sonucunda Mod 5’in 3 boyutlu gösterimi

Şekil-340 Modal analiz sonucunda Mod 5’in yandan gösterimi
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Şekil-341 Modal analiz sonucunda Mod 5’in yandan gösterimi

Şekil-342 Modal analiz sonucunda Mod 5’in üstten gösterimi
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Şekil-343 Modal analiz sonucunda Mod 6'nın 3 boyutlu gösterimi

Şekil-344 Modal analiz sonucunda Mod 6'nın yandan gösterimi
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Şekil-345 Modal analiz sonucunda Mod 6'nın yandan gösterimi

Şekil-346 Modal analiz sonucunda Mod 6'nın üstten gösterimi
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5. SONUÇLARIN YORUMLANMASI
Tez kapsamında 8 adet CAD tasarım modeli üzerinde çalışılmıştır. Tasarımların
ağırlıkları Sonuçlar kısmında verilmiştir. Buna göre en hafif tasarım 3042kg ile 4
numaralı tasarımdır ardından 3744kg ile 6 numaralı tasarım gelmektedir. En hafif olan
4 numaralı tasarım 8 numaralı analizde kullanılmıştır. 8 numaralı analizin sonucunda
yan kolların ayaklara bağlandıkları yerde yüksek gerilmeler olduğu gözlemlenmiştir. Bu
yüzden alternatif olan 6 numaralı tasarım tercih edilmiştir.
6 numaralı tasarımın kullanıldığı 11 numaralı analizde sistemin, o bölümde belirtilmiş
rüzgar yükleri ile birlikte 40 ton ağırlığı taşıyabildiği belirlenmiştir. Bu nedenlerden
dolayı yorulma analizi ve üç ayaklı kaza senaryosunun simüle edildiği Quasi-Statik
analizde 6 numaralı tasarım ve 11 numaralı analiz koşulları kullanılmıştır.
Quasi-Statik analiz sonuçları incelendiğinde sistemin dört ayaklı haline göre (Analiz
11) üç ayak üzerinde iken ayaklara ve kollara binen gerilmelerin arttığı gözlemlenmiştir.
Fakat bu gerilmeler 4340 çeliğinin akma değeri olan 700MPa değerinin altındadır.
Dolayısıyla sistemdeki parçalar, sağ arka ayakta bulunan üçgen destek haricinde
plastik deformasyona girmeyecektir. Ayrıca iptal olan ayağın bulunduğu bölgede iki
adet kamyon tekerinin bulunduğu göz önüne alınırsa sistemin devrilme ihtimalinin
düşük olduğu düşünülebilir. Sağ arka ayakta bulunan üçgen desteğin de plastik
deformasyona

girmemesi

için

tüm

üçgen

desteklerdeki

plakalar

daha

da

kalınlaştırılabilir.
Yorulma analizlerinde simüle edilen en kötü senaryodur çünkü hem 40 tonluk ağırlık
sinüsoidal olarak sedyeye yüklenip boşaltılmıştır, aynı zamanda bu işlem en kötü hava
koşulunda defalarca denenmiştir. Yani kritik rüzgar yükleri ile tasarım kriteri olan 40
tonluk ağırlık sisteme defalarca yüklenip bırakılmıştır.
Yorulma analizi iki analizden oluşmaktadır. Birinci analizde yükün en fazla bindiği sağ
ön ayaktaki mafsallardan birinde problem meydana gelmektedir. Yorulma ile ilgili bu
bozukluğun

ilgili

mafsalda

çıkmasının

nedeni

rüzgar

yüklerinin

yönünden

kaynaklanmaktadır. İlk yorulma analizi sonucunda yan kolların ayaklar ile buluştuğu
yerlere konulan kauçuk destek plakalarının yükler altında bozulduğu ve kestamid
malzeme olarak seçilen parçaların uç kısımlarının ömrünün çok az olduğu
gözlemlenmiştir. Kauçuk destek plakalarının kauçuk yerine daha mukavim olan
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alüminyum alaşımı ile değiştirilerek aynı koşullar altında ikinci yorulma analizi
gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda; kauçuk destek plakaları yerine alüminyum
alaşım plakaların kullanılmasıyla sabitleyici sistemin sorunsuz olarak çalışabileceği
görünmektedir. Burada yapılabilecek yorum, kauçuk destek parçaları ile yapılan
yorulma analizinde kauçuk parçanın hem kendisi yorulmaya dayanamamaktadır hem
de mobil platformun diğer bileşenleri olan kestamid parçalar ve sağ ön mafsalda da
yorulma kaynaklı sorunlara neden olmaktadır. Bu destek parçalarının alüminyum ile
değiştirilmesi yorulma kaynaklı sorunları çözmektedir.
Yorulma analizinden başarılı bir şekilde geçen alüminyum alaşım plakalar kullanılan
son tasarıma modal analiz yapılarak doğal frekansları ilk altı mod için belirlenmiştir.
Modal analiz ile tasarımın doğal davranışları hakkında bilgi elde edilmiştir.
Pedlerle ayakların bağlandığı eklem yerlerinde indüksiyon ile sertleştirilmiş 4340 çeliği
kullanılması eklemlerin aşınma ömrünü arttıracaktır.
Analizlerin daha detaylı ve gerçekçi olabilmesi için rüzgar yükleri parça parça ve çeşitli
konfigürasyonlarda denenmiştir. Genel olarak bakıldığında bu rüzgar yükleri sedyenin
taşıyacağı ekipmanlara bağlı olacağından dolayı ve bu ekipmanlar da askeri gizlilik
taşıdığından dolayı daha fazla detaya inilememektedir. Ayrıca tez boyunca yapılan
tasarım değişikliklerinin nedenlerinden biri de ana yüklenici ve alt yüklenici olan
firmanın yaptığı toplantılar ve kararlaştırdıkları isterler sonucu ortaya çıkmaktadır.
Dolayısı ile tasarım değişikliklerinin nedenleri ile de daha fazla teknik detaya
inilememektedir.
Yapılan tasarımlar ve analizler incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kurulu
platform sabit olduğunda bağlantı noktalarında gerilmeler artmaktadır. Kurulu halde
haraketli sistem seçildiğinde ise sistemin dengesiz olduğu görülmektedir. Bu yüzden
en mantıklı tasarımın sistemin belirli bir serbestlik derecesine göre tasarlanması
olacaktır. Ayrıca bu sistemde destek plakalarının sarf

olarak kullanılması,

yıprandıklarında belirli periyotlarla değiştirilmesi en mantıklı çözüm olacaktır. Yorulma
analizinde bu destek plakalarının bir döngü bile dayanamamış olması kauçuk olarak
yapılan malzeme seçiminin değiştirilmesi gerekmekte olduğu sonucunu kaçınılmaz
kılacaktır. Bu destek plakalarında kauçuk yerine daha mukavim olan alüminyum
alaşımı seçilerek yorulma analizi tekrarlanmış ve yorulma ile ilgili tüm sorunlar ortadan
kalkmıştır.
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Ped ile ayak arasındaki eklemlerin küresel döner eklem bağlantı seçilmesi yüksek olan
gerilmelerin düşmesine neden olmuştur.
Platformda tasarımı yapılan parçaların gerçek hayatta birleştirilmesi statik, QuasiStatik ve yorulma açılarından önem teşkil etmektedir. Yapılacak kaynağın kalitesi
platformun ömrünü etkileyen etkenlerden biri olacaktır. Kaynakta küçük boşlukların
olması problem yaratabilir. Bir diğer durum kaynak esnasında termal gradiyentten
(sıcaklık farklılığı) dolayı çeşitli küçük bölgelerde oluşan artık gerilmelerin göz önünde
bulundurulmasıdır. Simülasyonda ilgili parçalar arasında yapışık temas seçimi kabul
edildiğinden

anlatılan

etkiler

gözardı

edilmiştir.

Birleştirme

işlemi

vidalarla

gerçekleştirilecekse vidalarda oluşacak yük birikmelerine dikkat edilmelidir. 6 numaralı
analizde de görüldüğü üzere vida içeren tasarımın statik analiz sonuçlarında yüksek
gerilmelerin vidalarda çıktığı gözlemlenmiştir.
Platformun üzerine yerleştirilecek bileşenler gerçekte sedye üzerinde belirli noktalara
bağlanacaktır. Yük dağılımına yardımcı olarak sedye ile bileşen arasında montajdan
önce yerleştirilebilecek kauçuk ya da farklı bir malzemeden yapılmış ara katman
yerleştirilmesi ağırlıkların sedye üzerine eşit olarak dağıtılmasına katkıda bulunabilir.
Sonuç olarak tasarımı gerçekte 8 farklı kez yapıp birçok kez test etmek yerine statik,
Quasi-Statik ve yorulma analizlerini sonlu elemanlar yöntemi ile yapıp sonuçlarını
görebilmek hem çok daha ekonomik hem de zamandan çok daha fazla tasarruf
sağlamıştır.
İleride bu konu ile ilgili olarak yapılabilecek çalışmalar için önerilen, daha gerçeğe yakın
sonuçlar elde edebilmek amacı ile kaza senaryosu için 8x8 kamyonun sedyeye monte
edilmiş halde ve bir zemin üzerinde analizinin gerçekleştirilmesidir. Tez kapsamında
yapılan analizde yere temas eden 3 ayak boş uzaya sabitlenmiştir. Dolayısı ile
devrilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat daha detaylı olarak yapılacak
analiz ile sistemin devrilip devrilmeyeceği ve ne kadar zarar görebileceği daha detaylı
olarak anlaşılabilecektir.
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