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Önsöz
Bu rapor, ‘TÜBİTAK 112M845, Uçak Yapılarının Modal Analizlerinde Kullanılacak
Algılayıcı ve Uyarıcıların Tip, Adet ve Konumlarının Genetik Algoritma ile Optimizasyonu’ projesi
kapsamında, 15 Nisan 2013 - 15 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılan 24 aylık çalışmaları
içermektedir.
Bu sonuç raporu, proje önerisinde sunulmuş olan Çalışma Takvimi'ndeki (Bkz. Ek 15.1) İş
Paketi Adı/Tanımı göz önüne alınarak düzenlenmiştir.
Rapor kapsamında, literatür taramasını takiben, takviyesiz plaka için MSC®PATRAN
yardımıyla sonlu elemanlar modeli hazırlanmış ve MSC®NASTRAN kullanılarak elde edilen analiz
sonuçları doğal frekans/titreşim modu cinsinden verilmiştir. Elde edilen bu model daha sonra bir
algılayıcı/uyarıcı çifti kullanılarak modal analizler (ve modal testler) yardımıyla doğrulanmıştır.
Doğrulaması gerçekleştirilen modelin optimizasyon çalışmaları sırasında kullanılacağı göz önüne
alınarak modal güncelleme (modal updating) yapılmış ve takviyesiz plakanın sonlu elemanlar
modeli son halini almıştır. Daha sonra, takviyesiz plaka için parametrik sonlu elemanlar modeli
oluşturulmuş ve bu modelin MATLAB’e entegre edilmesi çalışmaları da tamamlanmıştır.
Takviyesiz plaka için algılayıcı adeti, algılayıcı/uyarıcı tipleri ve konumlarının optimizasyonu
çalışmaları başlatılmış ve elde edilen sonuçlar pareto eğrisi şeklinde sunulmuştur. Takviyesiz
plakanın optimizasyon sonuçlarının deneyler ile doğrulanması ile plaka üzerindeki tüm çalışmalar
tamamlanmıştır.
Takviyesiz plaka üzerinde yapılan tüm bu çalışmalar ışığında araştırmalar bir insansız
hava aracı (İHA) kanadı üzerine yoğunlaştırılmıştır. İHA kanadı üzerinde tamamlanan tüm
sayısal/deneysel analizler ve optimizasyon çalışmalarından elde edilen sonuçların üzerinde yorum
yapılmak suretiyle proje tamamlanmıştır.
Proje ekibi, sağlanan maddi destekten dolayı TÜBİTAK’a teşekkür eder.
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Özet
Uçak yapıları gerçek çalışma koşulları altında yüksek dinamik yüklere maruz kalmakta ve
bu nedenle tasarımlarının yapılabilmesi için dinamik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Yapının dinamik özellikleri sonlu elemanlar yöntemi gibi benzetim tabanlı yöntemler kullanılarak
tahmin edilebileceği gibi, deneysel modal analizi (DMA) teknikleri uygulanarak da belirlenebilir. Bir
DMA sisteminin yapının dinamik performansı üzerinde olumsuz etkisinin olmaması için, bu
sistemin hafif ve güvenilir olması gerekmektedir. Ayrıca, yapının dinamik karakteristiklerinin en
doğru şekilde belirlenebilmesi için, sistemdeki algılayıcıların ve uyarıcının yapıya optimum şekilde
yerleştirilmiş olması da gerekmektedir.
Literatürde DMA sistemlerindeki algılayıcıların yapıya optimum şekilde yerleştirilmesi
üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda çoğunlukla algılayıcı/uyarıcı verilerindeki
hataların en küçültülmesi amaçlanmış olup, çoğunlukla algılayıcı tipleri önceden belirlenerek
adetleri ve konumları optimize edilmiştir. Ancak, proje yöneticisinin ve araştırmacısının bilgisi
dahilinde, bir DMA sistemindeki algılayıcıların tiplerinin, adetlerinin ve konumlarının eşzamanlı
olarak belirlenmesi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Bu projede, DMA sistemlerindeki
algılayıcıların tiplerinin, adetlerinin ve konumlarının eşzamanlı optimizasyonu gerçekleştirilerek,
literatürdeki kritik bir boşluk dolduracaktır. Ayrıca, literatürdeki çalışmalarda, optimizasyon
problemindeki amaç fonksiyonu algılayıcı/uyarıcı verilerindeki hatayı karakterize eden bir metrik
olup, bu hata metriğinin en küçüklenmesi amaçlanmıştır. Bu projede, amaç fonksiyonu olarak hem
algılayıcı/uyarıcı verilerindeki hata hem de algılayıcı/uyarıcı maliyeti kullanılmak üzere Pareto eniyi
tasarımlar elde edilerek literatüre katkıda bulunulacaktır.
Projede karmaşıklık derecesi giderek artan uçak yapıları ele alınacak, bu yapıların dinamik
özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan DMA sistemindeki algılayıcıların/uyarıcıların adetleri,
tipleri ve konumları eşzamanlı olarak optimizasyon yöntemleriyle belirlenecektir. Yapının dinamik
özellikleri MSC/Nastran sonlu elemanlar programı ile belirlenecektir. Optimizasyon probleminin
çözümünde MATLAB Global Optimizasyon Araç kutusu içindeki çok-amaçlı genetik algoritma
MOGA çözücüsü kullanılacaktır. Elde edilen optimizasyon sonuçları deneysel modal analiz
yapılarak da doğrulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deneysel modal analiz, Algılayıcı ve Uyarıcı Konumlandırma, Optimizasyon
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Abstract
Aircraft structures are exposed to high amplitude dynamic loads under service conditions
and, therefore, it is necessary to determine their dynamic properties. Dynamic properties of a
structure can be determined using simulation-based methods such as using finite element method
or using experimental modal analysis (EMA) methods. In order for an EMA system to not to have
a negative impact on dynamic performance of the structure, this system must be lightweight and
reliable. In addition, the sensors and actuators must be positioned most accurate way to accurately
determine the dynamic characteristics of the structure.
There exist many studies in literature on the optimal placement of sensors used in the
modal analysis of a structure. In most of these studies, the optimal placement is attained by
minimizing the errors in sensor data. In these studies, the optimal locations of a given number
sensors of a pre-specified sensor type are determined. However, to the best knowledge of the PI
and the Co-PI, in literature there is no study on the simultaneous determination of the types,
numbers and locations of sensors and actuators. In this project, optimization of types, numbers
and locations of sensors and actuators used in modal analysis of structures will be optimized
simultaneously, so that a critical gap in the literature will be filled. In addition, in the existing studies
in literature, the objective function to be minimized in the optimization problem is chosen as a
metric that characterizes the error in the sensor/actuator data. In this project, we will contribute to
the literature by obtaining Pareto optimal designs that minimize the sensor error as well as sensor
and actuator cost.
The aircraft structures with increasing complexity will be focused on, and the types,
numbers and locations of the sensors and actuators used in the determination of dynamic
properties of these structures will be determined simultaneously using optimization methods.
Dynamic properties of the structures will be determined by using MSC / Nastran finite element
programs. The Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA) solver of the Global Optimization
Toolbox in MATLAB will be used to solve the multi-objective optimization problem using genetic
algorithm. The optimization results obtained will be verified by using experimental modal analysis.

Keywords: Experimental Modal Analysis, Sensor and Actuator Localization, Optimization
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1.

GİRİŞ

Deneysel modal analiz (DMA) sistemlerindeki algılayıcıların yapıya en iyi şekilde
yerleştirilmesi üzerine literatürde bulunan çalışmalar 1970’lerin sonlarına dayanmaktadır. Proje
yöneticisi ve araştırmacısının bilgisi dahilinde, bu konudaki ilk çalışma [22] tarafından yapılmıştır.
Shah ve Udwadia’nın çalışmasında, yapının dinamik karakteristiklerinin gerçek değerleri ile
tahmini değerleri arasındaki farkın (yani, hatanın) Gauss dağılımına sahip olduğu, farklı
algılayıcılardaki hatanın korelasyonsuz olduğu, hatanın ortalamasının sıfır olup standart
sapmasının da bilindiği varsayılmıştır. Çalışmada, belirli bir algılayıcı tipi ve algılayıcı sayısı için
hataların kovaryans matrisinin bir normunu (trace, determinant, vb.) enküçükleyecek şekilde
algılayıcı konumları belirlenmiş olup, optimizasyon problemi rastgele arama (random search)
yöntemiyle çözülmüştür.
1990’lı yıllarda yapılan çalışmalarda [6,7,24,25], Fisher bilgi matrisinin bir normunun (trace,
determinant, vb.) enbüyüklenmesi amaçlanmak suretiyle optimum algılayıcı konumları
bulunmuştur. Fisher bilgi matrisi, ilgilenilen parametrenin belirli bir değeri için verinin gözlenme
olasılığının koşullu beklenen değerinin oluşturduğu matristir. Bu matrisin bir normunun
enbüyüklenmesi, veri hatasının enküçüklenemesi ile eşdeğerdir. Bahsi geçen çalışmalarda,
dinamik karakteristiklerin tahminindeki hatanın Gauss dağılımına sahip olduğu, ortalamasının sıfır
ve bilinen bir standart sapmasının olduğu varsayılmıştır. Kammer [6] , Yao vd. [25] ve Udwadia
[24] farklı algılayıcılardaki hatalar arasındaki korelasyonu hesaba katmazken, Kirkegaard ve
Brincker [7] hatalar arasındaki korelasyonun etkisini de hesaba katmıştır. Bu çalışmalardaki
optimizasyon problemlerinin çözümünde; Kammer [6], Udwadia [24] ve Kirkegaard ve Brincker [7]
lokal teknikler kullanırken, Yao vd. [25] global tekniklerden birisi olan genetik algoritmayı
kullanmıştır. Fisher bilgi matrisi kullanımına dayalı en popüler iki yöntem etkili bağımsızlık
(effective independence) ve modal kinetik enerji yöntemleridir [14]. Etkili bağımsızlık yönteminde,
algılayıcıların konumları ilgilenilen mod şekillerinin bağımsızlığına olan etkileri göz önüne alınarak
değerlendirilir. Modal kinetik enerji yönteminde ise algılayıcıların konumları ilgilenilen tüm modlar
için oluşacak kinetik enerji miktarına göre değerlendirilir. Penny vd. [16] algılayıcı konumlandırma
probleminde, algılayıcı veri hatalarını modellerken Fisher bilgi matrisi ile Guyan indirme yöntemini
kıyaslamış ve Fisher bilgi matrisi kullanımının daha etkin olduğunu gözlemlemiştir. Liu ve Tasker
[10] ise Fisher bilgi matrisinin bir normunu enküçüklemek yerine, zaman alanlı parametre tahmini
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yönteminin perturbasyon analizi ile elde edilen dinamik özelliklerin varyans tahminlerini kullanarak
algılayıcıların optimum şekilde konumlandırılmasını önermiştir.
Yukarıda bahsi geçen çalışmalar, belirli sayıdaki algılayıcının yapı üzerine en iyi şekilde
konumlandırılması problemine çözüm sunarken, algılayıcı adeti ile dinamik karakteristiklerin
tahminlerinin kalitesi arasındaki fonksiyonel ilişki hakkında bilgi verememektedir. Bu ilişkiyi
kurabilmek için, detaylı bir belirsizlik analizi yapılması gerekmektedir.
2000’li yıllarda, gerek Fisher bilgi matrisi kullanımına alternatif yöntemler geliştirilmiş,
gerekse algılayıcı verilerindeki belirsizliklerin modellenmesi üzerine kapsamlı çalışmalar
yapılmıştır. Papadimitriou vd. [12] yapının dinamik karakteristikleri tahminindeki belirsizlikleri
Bayesian istastistiksel yöntemi ile hesaplamış ve bilgi entropisinin en küçüklenmesi suretiyle
algılayıcıların optimum şekilde konumlandırılabileceğini göstermiştir. Papadimitriou vd.’nin
çalışmasında esas olarak şu sorunun cevabı araştırılmıştır: En iyi şekilde konumlandırılmış
algılayıcı sayısı artırdıkça, yapının dinamik özelliklerinin tahminindeki doğruluk derecesi ne kadar
artar? Papadimitriou vd. optimizasyon probleminin çözümünde genetik algoritma kullanmıştır.
Cherng [4] sinyal altuzay korelasyon teknikleri kullanılarak elde edilecek Hankel matrisinin
normunun enküçüklenmesiyle, dolayısıyla da dinamik özelliklerin tahminindeki varyasyonun en
küçüklenmesiyle algılayıcıların en iyi şekilde konumlandırılabileceğini önermiştir. Papadimitriou
[13] bilgi entropisinin enküçüklenmesine dayalı önceki çalışmasını çok fazla algılayıcı verisi olması
durumunda karşılaşılan sayısal problemi çözmek üzere modifiye etmiştir. Papadimitriou [13]
sayısal maliyeti yüksek olan bilgi entropisinin kendisini kullanmak yerine, sayısal maliyeti düşük
olan bilgi entropisinin asimtotik tahmini değerini kullanmıştır. Yapısal davranışın tahmininde birden
fazla model (doğrusal elastik model, doğrusal olmayan elastik model, plastik model, vb.)
kullanılması durumunda her bir modele ait bilgi entropi indisinin enküçüklenmesi gerektiğini
önermiş ve çok-amaçlı optimizasyon problemi çözerek algılayıcı konumlandırılmasını önermiştir.
Li vd. [9] Fisher bilgi matrisi kullanımına dayalı en popüler iki yöntem olan etkili bağımsızlık (EB)
ve modal kinetik enerji (MKE) yöntemlerinin birbirlerinden farklılıklarını ve uyumlarını matematiksel
formülasyonları yönünden kıyaslamış ve EB’nin MKE’nin bir yinelemeli versiyonu olduğunu ve
daha etkin olduğunu gözlenlemiştir. En güncel çalışmalardan birisi olan Papadimitriou ve
Lombaert’in çalışmasında [13], algılayıcılardaki hatalar arasındaki korelasyon üstel korelasyon
fonksiyonu kullanılarak hesaba katılmış ve korelasyonun hesaba katılmasının önemi
vurgulanmıştır.
Optimal algılayıcı konumlandırma problemlerinin çözümünde çoğunlukla genetik algoritma
kullanılmasına rağmen, parçacık sürü optimizasyonu (PSO) gibi diğer global optimizasyon
2

algoritmaları da kullanılmıştır [18]. Aynı şekilde, birkaç algoritmanın beraber kullanıldığı hibrit
yöntemler de optimal algılayıcı konumlandırma problemi çözümü için kullanılmıştır. Örneğin, Rao
ve Anandakumar [21] global optimizasyon yöntemi PSO ve lokal optimizasyon yöntemi Nelder–
Mead algoritmalarını birlikte kullanmıştır.
Yukarıda bahsi geçen çalışmalarda, yapının dinamik özellikleri analitik veya yarı analitik
yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Yapının dinamik özellikleri belirlenirken sonlu elemanlar
paket programları da kullanılabilir. Langenhove ve Brughmans [8] MSC/NASTRAN ve
LMS/PRETEST paket programlarını kullanarak NASA’nın X33 uzay mekiği için en iyi algılayıcı
konumlandırması problemini çözmüştür. Aynı şekilde, Peck ve Torres [15] MSC/NASTRAN sonlu
elemanlar programının DMAP dilini kullanıp, etkin bağımsızlık yöntemiyle NASA'nın beş kademeli
katı roket güçlendiricisi için en iyi algılayıcı konumlandırması problemini çözmüştür. Her iki
çalışmada da etkili bağımsızlık yöntemi kullanılmıştır.
Optimum algılayıcı konumlandırma probleminin modal analiz dışında, dönel makinelerin
bakım/onarımı [2], piezolelektrik malzemelerde algılayıcı malzemelerin konumlandırılması [3],
arazi gözetlenmesi [23], su dağıtımı sitemleri tasarımı [1] ve yapısal sağlık denetimi [11,17]
alanlarında da uygulamaları literatürde mevcuttur.
Literatürdeki çalışmalarda çoğunlukla belirli bir algılayıcı tipi için, algılayıcı adetleri ve
konumları optimize edilmiştir. Ancak, proje yöneticisinin ve araştırmacısının bilgisi dahilinde,
algılayıcı adeti, algılayıcı/uyarıcı tipleri ve konumlarının eşzamanlı olarak belirlenmesi üzerine bir
çalışma bulunmamaktadır. Bu projede, algılayıcı adeti, algılayıcı/uyarıcı tipleri ve konumlarının
eşzamanlı optimizasyonu gerçekleştirilecek, böylelikle literatürdeki kritik bir boşluk dolduracaktır.
Ayrıca, literatürdeki çalışmalarda, optimizasyon problemindeki amaç fonksiyonu algılayıcı
verilerindeki hatayı karakterize eden bir metrik olup, bu hata metriğinin en küçüklenmesi
amaçlanmıştır. Bu projede, amaç fonksiyonu olarak hem algılayıcı/uyarıcı verilerindeki hata hem
de algılayıcı/uyarıcı maliyeti kullanılacak, Pareto eniyi tasarımlar elde edilerek literatüre katkıda
bulunulacaktır.
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2. TEORİK ARKA PLAN
2.1

Deney-Öncesi (Pre-test) Analiz

Modal testlerde, yapının uyarma, süspansiyon ve ölçüm yerleri deney sonuçlarının kalitesinde
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, modal testi gerçekleştirmeden önce, algılayıcı ve uyarıcılar
için optimum yerleri bulmak gerekmektedir. Bir sönümlü sistemin zaman alanında hareket
denklemi Denklem (1)’de gösterilmektedir.
[𝑚]𝑋̈(𝑡) + 𝑖[ℎ]𝑋̇(𝑡) + [𝑘]𝑋(𝑡) = 𝐹(𝑡)

(1)

Eğer bir yapının harmonik uyarım altında titrediği farzedilirse, linear yapı olması durumunda
tepkisinin de harmonik olması beklenmektedir.(Denklem (2)).
𝑓(𝑡) = 𝐹(𝜔)𝑒 𝑖𝜔𝑡
𝑋(𝑡) = 𝑋(𝜔)𝑒 𝑖𝜔𝑡

(2)

Eğer Denklem (2) ’de, uyarma ve yanıt fonksiyonları Denklem (1)’e yerleştirilirse, aşağıdaki
Denklem (3) elde edilmektedir.
(−𝜔2 [𝑚] + 𝑖𝜔[ℎ] + [𝑘])𝑋(𝜔)𝑒 𝑖𝜔𝑡 = 𝐹(𝜔)𝑒 𝑖𝜔𝑡

(3)

Denklem (3)’den ise reseptans matrisi elde edilebilmektedir ve Denklem (4) ile sunulmaktadır.

𝛼(𝜔) =

𝑋(𝜔)
1
=
𝐹(𝜔) −[𝑚]𝜔 2 + 𝑖𝜔[ℎ] + [𝑘]

(4)

Reseptans matrisi ayrıca doğal frekanslar ve bu frekanslara karşılık gelen normalize özvektörler
cinsinden de Denklem (5) deki gibi yazılabilmektedir.
𝑚

𝛼𝑗𝑘 (𝜔) = ∑
𝑟=1

𝜙𝑗𝑟 𝜙𝑘𝑟
𝜔𝑟2

− 𝜔 2 + 𝑖ℎ𝜔𝑟 𝜔
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(5)

Eğer bir yapı herhangi modunun doğal frekansına (𝜔𝑟 ) yakın bir frekans ile uyarılmış olursa,
reseptans denkleminde o moda ait terim yapının en baskın tepkisi olarak ortaya çıkmaktadır ve
Denklem (6) ile gösterilmektedir.
𝑋(𝜔𝑟 ) = 𝛼(𝜔𝑟 )𝐹(𝜔𝑟 )
𝑋(𝜔𝑟 ) ≅

𝜙𝑗𝑟 𝜙𝑘𝑟
𝑖ℎ𝜔𝑟2

(6)

𝐹(𝜔𝑟 )

Bu bağlamda yapının frekans cevabı modal matrisdeki sabitler ve doğal frekanslar ile orantılı
olmakta ve Denklem (7) ile gösterilmektedir.

𝑋(𝜔𝑟 ) ∝

𝜙𝑗𝑟 𝜙𝑘𝑟
𝜔𝑟2

(7)

Yer değiştirme, hız ve ivme arasındaki ilişkiyi kullanarak aşağıdaki denklemler de türetilmektedir.

𝑋(𝑡) = 𝑋(𝜔)𝑒 𝑖𝜔𝑡
𝑋̇(𝑡) = 𝑖𝜔𝑋(𝑡)
𝑋̈(𝑡) = −𝜔2 𝑋(𝑡)

𝑋(𝜔𝑟 ) ∝
𝑋̇(𝜔𝑟 ) ∝

𝜙𝑗𝑟 𝜙𝑘𝑟
𝜔𝑟2
𝜙𝑗𝑟 𝜙𝑘𝑟
𝜔𝑟

(8)

𝑋̈(𝜔𝑟 ) ∝ 𝜙𝑗𝑟 𝜙𝑘𝑟

Yukarıdaki verilen tepki-genlikler ilgilenilen modlarda toplanabilmekte, tepki ve ölçüm aynı noktada
ise ortalama sürme serbestlik dereceleri için yer değiştirme, hız ve ivme (ADDOFD, ADDOFV,
ADDOFA karşılık gelecek şekilde)* Denklem (9)'da sunulmuştur.
𝑚

𝐴𝐷𝐷𝑂𝐹𝐷(𝑗) = ∑
𝑟=1
𝑚

𝐴𝐷𝐷𝑂𝐹𝑉(𝑗) = ∑
𝑟=1
𝑚

∅2𝑗𝑟
𝜔𝑟2
∅2𝑗𝑟
𝜔𝑟

𝑚 = 1,2,3, . . , 𝑛 (𝑖𝑙𝑔𝑖𝑙𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑙𝑎𝑟)

𝑚 = 1,2,3, . . , 𝑛 (𝑖𝑙𝑔𝑖𝑙𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑙𝑎𝑟)

𝐴𝐷𝐷𝑂𝐹𝐴(𝑗) = ∑ ∅2𝑗𝑟 𝑚 = 1,2,3, . . , 𝑛 (𝑖𝑙𝑔𝑖𝑙𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑙𝑎𝑟)
𝑟=1

5

(9)

Burada,
∅𝑗𝑟 = 𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡

*𝐴𝐷𝐷𝑂𝐹(𝐷, 𝑉, 𝐴) = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑜𝑓 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚 (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

2.1.1

Asma Noktaları (Suspension Points)

Eğer bir yapı, tüm ilgili modların nodal çizigilerine yakın bir yerden asılırsa, serbest-serbest
durumda yapının hareketi en az şekilde sınırlanacaktır. Bu nedenle optimum asma yerlerini
bulmak için, ilgilenilen tüm modlarda (ADDOFD)’nin minimum bir değer alması gerekmektedir
(Denklem(10)). Bu çalışmada, plakanın alt kenarı tuturulduğundan ve serbest-serbest sınır koşulu
söz konusu olmadığından, asma noktalarının da bulunmasına gerek kalmamaktadır.
𝑚

𝐴𝐷𝐷𝑂𝐹𝐷(𝑗) = min( ∑
𝑟=1

∅2𝑗𝑟
𝜔𝑟2

) 𝑚 = 1,2,3, . . , 𝑛 (𝑖𝑙𝑔𝑖𝑙𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑙𝑎𝑟)

∅𝑗𝑟 = 𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡

2.1.2

(10)

Uyarım Noktarları (Excitation Points)

Modal test sırasında bir yapıya enerji transferi tek veya birden fazla uyarıcı ile yapılabilmektedir.
Uyarım noktasını seçerken dikkate alınması gereken üç ana nokta vardır.
1. Kuvvetin Frekans İçeriği
2. Kuvvetin Genliği
3. Deney Sonuçları Üzerindeki Uyarım Ekipmanlarının Olumsuz Etkisi
Kuvvetin frekans içeriği ilgilenilen tüm modların frekanslarını kapsamalıdır. Darbe çekicinin
frekans içeriği, uç seçimi ile kontrol edilebilmektedir ve genellikle üç tip uç kullanmaktadır. Bunlar;


Alüminyum Uç



Plastik Uç



Lastik Uç dur.
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Darbe çekicin kuvvet-genliği ve bant genişliği uç sertliğine bağlı olduğundan, farklı frekans içeren
birkaç geniş bant uyarma olacaktır. Alüminyum uç, plastik ve lastik uçlardan daha geniş frekans
spektrumuna sahiptir. Ama testi yapan mühendisin, yüksek genlik kuvveti gerekli olduğunda
yapıya zarar vermeyecek şekilde yapıyı uyarması gerekmektedir. Modal sarsıcıyı kullanma
durumunda ise, sinüs taraması veya beyaz gürültü sinyali gönderilmesi yapıyı uyarmak için
kullanılmaktadır.
Uygulanan kuvvet genliği yapının uyarılması için yeterli enerji transferini sağlamalı ve by enerjinin
transferi durumunda ise ilgilenilen tüm modların yapının yüksek modal sabite sahip olan
bölgelerden uyarılması en avantajlı uyarım yeri olacaktır. Yani darbe enerjisi daha çok
gerilim/kinetik enerjisine dönüşecektir. Ama burumda çift-vuruş veya sarsıcı-yapı etkileşimi gibi
sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu nedende dolayı, düşük hız ve/veya ivme bölgelerinden (yani
düğüm çizgilere yakın yerlerden) yapıyı uyarmak iyi bir yaklaşım olmaktadır. Ancak bu durumda
da yeterli enerji transferini sağlamak için daha yüksek genliğe sahip kuvvet gerekmektedir.
Son olarak dikkate alınması gereken usur ise uyarım cihazlarının deney sonuçlarında oluşturduğu
hatalardır. Darbe çekicinin kullanılması durumunda yapı yüksek hıza sahip olan bölgelerden
uyarıldığı durumda çift-vuruş hatası ortaya çıkmaktadır ve bu durum deneyin sonuçlarını kötü
etkilemektedir. Sarsıcı kullanıldığı durumlarda ise yapı yüksek ivmeye sahip olan bölgelerden
uyarıldığı zaman sarsıcı-yapı etkileşim hatası (sisteme istenmeyen kütle ve rijitlik katması) ortaya
çıkmaktadır ve bu durum da yine deney sonuçlarını olumsuz etkilermektedir.
Bu nedenle, düğüm çizgilerine yakın bölgelerden yapıyı uyarmanın iyi bir yaklaşım olduğunu
görülmekte ve bu bölgeleri bulmak için minimum ADDOFV ve ADDOFA değerleri (Denklem (11)
ve (12)) kullanılmaktadır. ADDOFV ve ADDOFA kontur çizgileri Şekil 2-1 ve Şekil 2-2'de
gösterilmektedir.
𝑚

𝐴𝐷𝐷𝑂𝐹𝑉(𝑗) = min( ∑
𝑟=1

∅2𝑗𝑟
𝜔𝑟

) 𝑚 = 1,2,3, . . , 𝑛 (𝑖𝑙𝑔𝑖𝑙𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑙𝑎𝑟)

∅𝑗𝑟 = 𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡
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(11)

𝑚

𝐴𝐷𝐷𝑂𝐹𝐴(𝑗) = min( ∑ ∅2𝑗𝑟 ) 𝑚 = 1,2,3, . . , 𝑛 (𝑖𝑙𝑔𝑖𝑙𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑙𝑎𝑟)
𝑟=1

∅𝑗𝑟 = 𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡

Şekil 2-1. ADDOFV Kontur grafiği

Şekil 2-2. ADDOFA Kontur grafiği
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(12)

2.1.3

Ölçüm Noktaları (Measurement Points)

İvmeölçerlerin optimum konumlara yerleştirilmesi, test mühendisinin en kısa zamanda ilgilenilen
tüm modların mod şekillerini ayırt etmesini sağlamaktadır. Bu konumlar ayrıca sinyal-gürültü
oranının da maksimum olmasını sağlamaktadır. Genellikle ilgilenilen tüm modlarda yüksek ivmesi
olan yerlerin (Şekil 2-2), sinyal-gürültü oranı da yüksek olacaktır ve bu da istenen birşeydir. Bu
nedenle, ADDOFA (Denklem 13)’ün maksimum değerleri, ivmeölçerin optimum yerlerini bulmak
için bir gösterge olarak kullanılmıştır.
𝑚

𝐴𝐷𝐷𝑂𝐹𝐴(𝑗) = max( ∑ ∅2𝑗𝑟 ) 𝑚 = 1,2,3, . . , 𝑛 (𝑖𝑙𝑔𝑖𝑙𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑙𝑎𝑟)
𝑟=1

∅𝑗𝑟 = 𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡

2.2

(13)

Genetik Algoritma Optimizasyonu

Genetik algoritma (GA) Darwin’in evrim teoreisinin matematiksel temsilidir. GA bir evrimsel
optimizasyon algoritmasıdır. Darwinci evrimde, bir popülasyon içinde bireyler, hayatta kalabilmek
için birbirleriyle savaşırlar. En dayanıklı olan (yani hayatta kalan) bireyler başka dayanıklı olan
bireyler ile çiftleşerek yeni bireyleri popülasyona katarlar. Bu şekilde daha az dayanıklı bireyler
ölürler ve en dayanıklı bireyler kendi DNA’larını taşıyan yavrular üretirler. Doğanın bu davranışının
matematiksel gösterimi mühendislik alanındaki optimizasyon problemlerinde de kullanılır. İlk önce
bir popülasyon üretilir ve popülasyondaki bireylerin DNAsı rastgele seçilir. Bu bireylerin her biri
(kromozomun genleri gibi) optimizasyon problemdeki tasarım değişkenlerini simgeler. Her birey
amaç ve kısıt fonksiyonları ile değerlendirilir. Gelecek nesildeki bireylerin seçiminde kullanılan bir
zindelik değeri her bireye atanır. Nüfusun yarısı genellikle seçim sırasında atılır ve atılan nüfusun
yarısı da en zinde olan ebeveynlerin yavruları ile doldurulur. Bu eğilim, optimum durum
çözümünde durdurma kriterleri devreye girene kadar her nesilde devam eder.

2.3

Sonlu Elemanlar Model Azaltımı (Model Reduction)

Bir sonlu eleman modelini doğrulamak ya da güncellemek için referans test modeli ile korelasyonu
yapılmaktadır. Sonlu elemanlardaki düğüm noktaları ve test ölçüm noktaları aynı sayıda ise
korelasyon mümkündür. Genellikle sonlu elemanlar modelinin serbestlik derecesi test modelden
9

daha fazla olmakta ve bu bağlamda sonlu elemanlar modelin serbestlik derecesini azaltmak ya da
test modelinin serbestlik derecesini genişletmek gerekmektedir. Bu çalışmada, bir sonlu elemanlar
model (SEM) azaltma tekniği olan “Guyan Azaltma” kullanmaktadır.
2.3.1

Guyan Azaltma (Guyan Reduction)

Guyan veya statik azaltma tekniği [19], statik yapısal analizi için uygun olan bir model indirme
tekniğidir. Bu teknik, statik durum olduğunu varsaydığı için (yani sıfır frekansda), atalet terimleri
otomatik olarak sistemin hareket denkleminden (Denklem (1)) düşülmüştür. Sönümleme de
genellikle doğal frekanslarda (kaydırma) ve tepki genlikde (azalış) üzerinde ihmal edilebilir bir
etkiye sahip olduğu için kaldırılmıştır. Sistemin hareket denklemi, sönümleme ve atalet terimlerini
kaldırdıktan sonra Denklem (14)’deki gibi göstermektedir.
[𝑘]𝑋(𝑡) = 𝐹(𝑡)

(14)

Bir sonlu elemanlar azaltma algoritmasında (Guyan azaltma gibi), modelin serbestlik dereceleri de
azaltılmaktadır. Bazı serbestlik dereceleri (ana serbestlik dereceleri, 𝑋𝑀 ) olarak korunur ve geri
kalanları (köle (slave) serbestlik dereceleri, 𝑋𝑆 ) olarak atanır. Bu nedenle hareket denklemi
yeniden düzenlenir ve Denklem (15)’de gösterildiği gibi ana ve köle kısımlara bölünerek
oluşturulur.
𝐾
[ 𝑀𝑀
𝐾𝑆𝑀

𝐾𝑀𝑆 𝑋𝑀
𝐹
] [ ] = [ 𝑀]
𝐹𝑆
𝐾𝑆𝑆 𝑋𝑆

(15)

Guyan azaltmada köle serbestlik derecelerine uygulanan hiçbir kuvvet olmadığı varsayılmaktadır
(𝐹𝑆 = 0) ve bu nedenle, değiştirmelerden sonra Denklem (16) olarak türetilir.
𝐾𝑀𝑀 𝑋𝑀 + 𝐾𝑀𝑆 𝑋𝑆 = 𝐹𝑀
𝐾𝑆𝑀 𝑋𝑀 + 𝐾𝑆𝑆 𝑋𝑆 = 0

(16)

Denklem (16)’danın ikinci kısmında 𝑋𝑆 , 𝑋𝑀 cinsinden yazılabilir ve ilk kısmın içine yerleştirildikten
sonra (𝐾𝑆𝑆 nin tersinir matris olduğunu varsayarak) elde edilen denklem ise Denklem (17) ile
gösterilebilir.
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𝐾𝑀𝑀 𝑋𝑀 − 𝐾𝑀𝑆 𝐾𝑆𝑆 −1 𝐾𝑆𝑀 𝑋𝑀 = 𝐹𝑀
𝑋𝑆 = −𝐾𝑆𝑆 −1 𝐾𝑆𝑀 𝑋𝑀
{𝑋} = {

[I]
𝑋𝑀
}=[
] {𝑋𝑀 } = [𝑇]{𝑋𝑀 }
𝑋𝑆
−𝐾𝑆𝑆 −1 𝐾𝑆𝑀
[𝑇] = [

[I]
−𝐾𝑆𝑆 −1 𝐾𝑆𝑀

(17)

]

Denklem (17)’deki dördüncü kısım, dönüşüm matrisi ile türetilmiştir. Sonlu elemanlar modelinin
azaltılmasından sonra, sistemin potansiyel enerjisinin muhafaza edilmesi gerekmektedir ve bu da
Denklem (18)’de gösterilmiştir. Eğer Denklem (18)’de sistemin tepkisi {𝑋}, ana serbestlik dereceler
{𝑋𝑀 } cinsinden yazılırsa [𝑇]{𝑋𝑀 }, azalmış kütle ve rijitlik matrisleri de elde edilmektedir.
1
1
𝑈 = {𝑋}𝑇 [𝐾]{𝑋} = {𝑋𝑀 }𝑇 [𝐾𝑀 ]{𝑋𝑀 }
2
2
1
1
𝑇
𝑈 = {[𝑇]{𝑋𝑀 }} [𝐾𝑀 ]{[𝑇]{𝑋𝑀 }} = {𝑋𝑀 }𝑇 [𝐾𝑀 ]{𝑋𝑀 }
2
2
Bazı düzenlemeler yapıldıktan sonra
1
1
𝑈 = {𝑋𝑀 }𝑇 [𝑇]𝑇 [𝐾𝑀 ][𝑇]{𝑋𝑀 } = {𝑋𝑀 }𝑇 [𝐾𝑀 ]{𝑋𝑀 }
2
2

(18)

[𝐾𝑀 ] = [𝑇]𝑇 [𝐾𝑀 ][𝑇]
halini almaktadır. Aynı method, kütle matrisini bulmak için de uygulanmıştır.
[𝑀𝑀 ] = [𝑇]𝑇 [𝑀𝑀 ][𝑇]
[𝑇] = [

[I]
−𝐾𝑆𝑆 −1 𝐾𝑆𝑀

]

Bahsi geçen rijitlik azalma ve kütle matrislerini kullanarak, bir özdeğer problemi, doğal frekanslar
ve sistemin bu frekanslara karşılık gelen mod şekillerini bulmak amacıyla çözülebilir. Atalet
terimleri atıldığı için azalmış sistemin verdiği sonuçlar gerçek sisteminkinden biraz daha yüksek
çıkmaktadır.
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2.3.2

Ana Serbestlik Derecelerin (Master Degree of Freedom) Seçilmesi

Guyan azaltmada hareket denkleminden atalet terimlerinin atıldığı ve köle serbestlik dereceleri
üzerinde hiçbir yükleme olmadığı varsayıldığı için, azaltılmış sonlu eleman modelinin doğruluğu
ana serbestlik derecelerinin yerlerinin seçimine son derece bağlıdır. Ana serbestlik derecelerinin
seçiminde dikkat edilmesi gereken üç nokta vardır [20].
1. Doğruluk
2. Tamlık
3. Uygulanabilirlik
Doğruluk, azalmış sonlu eleman modelinden elde edilen yapının modal özelliklerinin (doğal
frekansları ve bu frekanslara karşılık gelen mod şekillerinin) ne kadar doğru olduğunu gösteren bir
değerlendirme tekniğidir.
Tamlık, ilgilienilen tüm modların azaltılmış sonlu eleman modelinin sonuçlarında mevcut olup
olmadığını denetleyen başka bir değerlendirme tekniğidir. Azaltılmış sonlu elemanlar modelinde
bazı serbestlik derecelerinin ihmalı, bazı ilgilenilen modların mod şekillerinin ayırt edilememesine
sebep olmaktadır.
Uygulanabilirliği dikkata alırken, bazı serbestlik derecelerinin yük altındaki cevaplarının bilinmesi
gerekmektedir ve bu durumda bu serbestlik derecelerinin ana serbestlik derecelerinin setine
eklenmeleri gerekmektedir.
Azaltılmış SEM sonuçlarının yüksek doğruluğunu ve eksiksizliğini sağlayacak bir gösterge de
çapraz MAC (xMAC) matrisdir (Denklem (19)). Bu, iki özvektör veya modal matrisin arasındaki
ilişkiyi denetliyen bir göstergedir ve eğer ana serbestlik dereceleri optimum konumlarda
yerleştirilirler ise, xMAC matrisin köşegenel elemanları bire yakın ve köşegen dışı elemanları da
sıfıra yakın olacaktır.
|[∅R ]𝑇 [∅F ]|2
Çapraz MAC Matrisi =
|[∅R ]𝑇 [∅R ]||[∅F ]𝑇 [∅F ]|
[∅F ] = Tam SEM Kütle ile Normalize Edilmiş Modal Matrisi
[∅R ] = Azaltılmış SEM Kütle ile Normalize Edilmiş Modal Matrisi

12

(19)

2.4

Amaç Fonksiyonunda Kullanılan Hatalar

2.4.1

Algılayıcı/Uyarıcı Kütlesinden Kaynaklı Hata

Hafif

ve

yüksek

hassasiyette

algılayıcıların

üretimindeki

ilerlemelere

rağmen

algılayıcıların/uyarıcıların (transdüserlerin) kütlesi, yapının dinamik özelliklerine etki etmektedir.
Bu nedenle yapıya takılan bu ekstra kütlenin konumu çok önemlidir. İlgili tüm modların nodal
çizgilerine yakın yerlere ekstra kütle eklediği durumlarda yapının dinamik özellikleri daha az
değişmektedir ve bu nedenle algılayıcıların/uyarıcıların kütle yükleme hatası göz önüne
alındığında nodal çizgiler en optimum yerlerdir. Kütle yükleme hatası Denklem (20)’de
gösterilmektedir.
3

Kütle Yükleme Hatası = ∑(𝜔𝑡𝑠 𝑘 − 𝜔𝑡 𝑘 )2
𝑘=1
𝑡𝑠

ω

k

𝑡

ω

2.4.2

k

′

= k inci doğal frekans (transdüsersiz)

(20)

′

= k inci doğal frekans (transdüserli)

Mod Şekillerinin Gözlenebilirliği (Mode Shape Visibility) Hatası

Deney sonuçlarından ilgili modların şekillerini tespit/ayırt edebilmek için, plakanın en hareketli olan
bölgelerine

ivmeölçerleri

yerleştirmek

gerekmektedir.

Guyan

sonlu

elemanlar

azaltma

algoritmasında, ana serbestlik dereceleri ilgilenilen tüm modların yüksek modal sabite sahip olan
yerlere yerleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için, sonlu eleman modeli, ana serbestlik dereceleri
ve guyan indirme metodunu kullanılma suretiyle indirgenir. İndirgenen sonlu elemanlar modeli ve
indergenmemiş ilk modelin modal matrislerini (kütle ile normalize olanı) kullanarak, çaraz MAC
matrisi elde edilmektedir. Çapraz MAC matris izinin tersi, mod şeklinin gözlenebilirlik hatası olarak
kullanılmaktadır (Denklem (21)).
2

Çapraz MAC Matrisi =

|∅TR ∅F |

|∅TR ∅R ||∅TF ∅F |

∅F = Tam SEM Kütle ile Normalize Edilmiş Modal Matrisi
∅R = Azaltılmış SEM Kütle ile Normalize Edilmiş Modal Matrisi
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(21)

Mod Şeklinin Gözlenebilirlik Hatası =

2.4.3

1
Matrisin izi(Çapraz MAC Matrisi)

Optimum Uyarım Noktası (Optimum Driving Point) Hatası

Darbe çekici veya modal titreştirici yoluyla yapı uyandırıldığı zaman dikkat edilmesi gereken farklı
noktalar var. Modal titreştirici yapıya takıldığında, stinger çubuğu ekstra yerel rijitlik getirerek bu
noktada yapının serbestiğine engel olacaktır. Ayrıca kuvvet transdüseri bir kütleye sahip
olduğundan sisteme yeni atalet kuvvetlerini getirecektir. Bu bakımdan tüm ilgilenilen modların
minimum ivmeye sahip yerlerinden yapının uyarılması minimum hata getirecektir. Darbe çekici
kullanıldığı zaman çift vuruş olasılığı yüksek olduğundan, daha yüksek hıza sahip bölgelerden
kaçınılması gerekmektedir. Yani uyarım yerleri için, ilgilenilen tüm modlarda asgari ivme ve hızı
olan alanlar tercih edilmelidir ve bu konumları bulmak için de, ADDOFV ve ADDOFA (Denklem
(11) ve Denklem (12)) değerlerinin en düşük olması gerekmektedir.
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3. TAKVİYESİZ PLAKA
İnce plakalar, genellikle hava araçlarında hava akımın yönünü değiştirerek uçuş yönünü
değiştirirler (dikey ve yatay stabilizatör veya füzelerin üzerindeki kontrol yüzeyleri gibi). İnce
plakalar hafif ve esnek oldukları için titreşim sorunları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu plakalar
aşırı dinamik yükler altında kaldıkları zaman, kötü bir dinamik performans, yorgunluk vb. sorunları
da beraberinde getirmektedirler. Bu çalışmada, bir ince (2 mm kalınlığında) takviyesiz plaka
(Şekil 3-1) test numunesi olarak kullanılmış ve malzeme özellikleri de Tablo 3-1'de gösterilmiştir.

Şekil 3-1. Çalışmada kullanılan takviyesiz plaka
Tablo 3-1.Takviyesiz plakanın malzeme özellikleri
Malzeme
Alüminyum

Poisson Oranı Yoğunluk (kg/m3) Elastisite Modülü (GPa)
0.33

2768

15
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4. TAKVİYESİZ PLAKANIN SONLU ELEMANLAR MODELLEMESİ VE ANALİZLERİ
Plaka MSC©Patran ile (Şekil 4-1) modellenmiş ve plakanın modal özellikler (yani, doğal
frekansları ve bu frekanslara karşılık gelen mod şekilleri) MSC©NASTRAN’deki SOL103
modülünü kullanarak hesaplanmıştır. Sonlu elemanlar ağ algoritması hibrid seçilmiştir
(Şekil 4-1).

Şekil 4-1. Takviyesiz plaka geometrik ölçüler ve MSC©Patran’da kullanılan sonlu eleman ağı
Yani, plakanın yüzeyinde gereken yerlerde QUAD4 ve TRIA3 elemanlar değişimli ve birlikte
kullanılmıştır. Analizler öncesinde çözüm ağından bağımsızlık analizi, makul doğruluk ve
hesaplama süresi elde etmek için yapılmıştır. Farklı ağ yoğunlukları Şekil 4 2'de gösterilmiş ve
analiz sonuçları da Tablo 4-1'de sunulmuştur. Bu tabloya baktığımızda 0.01m’den küçük çözüm
ağların frekans farkı % 0.3 ün altındadır ve bu yüzden, eleman kenar uzunluğu 0.01 metre (1 cm)
olarak seçilmiştir. Seçilen bu ağ yoğunluğu için plakanın ilk üç modunun doğal frekansları ve bu
frekanslara karşılık gelen mod şekilleri Şekil 4 2‘de gösterilmektedir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 4-2. Dört farklı çözüm ağı yoğunlukları (a) 0.03 m (b) 0.02 m (c) 0.01 m (d) 0.005 m
Tablo 4-1. Çözüm ağından bağımsızlık analiz sonuçları
Mod Şekli

1inci

2inci

3inci

(Eleman Kenar Uzunluğu)

(0.03 m)

(0.02 m)

(0.01 m) (0.005 m)

Düzleme dik 1. eğilme [Hz]

27.29

27.41

27.48

27.49

1. Burulma [Hz]

86.37

88.02

89.12

89.38

Düzleme dik 2. eğilme [Hz]

142.29

144.47

145.61

145.90

Eleman Sayısı

73

164

658

2618

Düğüm Noktası Sayısı

91

190

711

2714

% Fark

-

0.43

0.25

0.03
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4inci

(a)

(b)

(c)

Şekil 4-3. İlk üç doğal frekans ve bu frekanslara karşılık gelen mod şekilleri (a) düzleme dik 1.
eğilme [27.48 Hz] (b) 1. burulma [89.12 Hz] (c) düzleme dik 2. eğilme [145.61 Hz]
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5. TAKVİYESİZ PLAKANIN TEST MODELİ VE GÜNCELLENMESİ
Takviyesiz plakanın dinamik test modelini elde etmek için, deneysel modal analizi (DMA)
yapılmıştır. Alüminyum uçlu olan darbe çekiçi ve bir minyatür ivmeölçer (B&K 4517-002)
kullanılmıştır. İvemeölçer plakanın en uç noktasına yerleştirilmiş ve gezdirilen (roving) darbe çekici
(B&K 8206) metodu ile 81 Frekans Tepki Fonksiyonu (FTF) elde edilmiştir (Şekil 5-1). B&K
Pulse/Labshop ve B&K Pulse/Reflex yazılımları ile veri toplama cihazından gelen (Altı anallı B&K
Modal Test Danışmanı 7753) (Şekil 5-2) dataları kullanarak modal analizler yapılmıştır Analizdeki
elde edilen rezonans frekanslar ve bu frekanslara karşılık gelen mod şekilleri Şekil 5-3’de
gösterilmiştir.

(a)

(b)
Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(c)
Şekil 5-1. Plaka daki (a) ölçüm konumları (b) İnertans FTFları (c) stabilite şeması

Şekil 5-2. B&K PULSE veri toplama modülü

20

(a)

(b)

(c)

Şekil 5-3. DMA ile elde edilen mod şekilleri (a) düzleme dik 1. eğilme [25.58 Hz] (b) 1. burulma
[82.70 Hz] (c) düzleme dik 2. eğilme [138.61 Hz]

Gerçek yapının bir sayısal modeli olan sonlu elemanlar modelleri, çoğu zaman gerçek yapının tam
olarak temsili değildir. Olası farklılıkların da birkaç temel nedeni vardır.


Yanlış malzeme özellikleri seçimi



Sınır koşulunun yanlış modellenmesi



Yerel malzeme özelliklerindeki değişikliğin ihmalı



Model boyutlarındaki yanlışlıklar



Lineer sonlu elemanlar ile yapının doğrusal olmayan davranışlarının modellenmesi

Yukarıdaki nedenler arasında, yanlış malzeme özellikleri küresel rijitlik ve yoğunluk güncellenmesi
ile düzeltilebilmektedir. Ayrıca sınır koşullarının yanlış modellenmesi ve yerel malzeme özelliği
değişikliklerinin ihmalı (örneğin bir ivmeölçerin getirdiği ekstra kütle etkisi) yine yerel rijitlik ve
yoğunluk güncellenmesi ile belli bir seviyeye kadar düzeltilebilmektedir.
Model güncellemeler, FEMTools yazılımı kullanılarak ve iki farklı modelin modal özellikleri (yani
SEM ve deneysel sonuçlar) arasında bir karşılaştırma yapmak suretiyle yapılmıştır. Takviyesiz
plaka için gerçek malzeme özellikleri olarak standart alüminyumun malzeme değerleri
21

kullanılmıştır. Bu nedenle model güncellemede plakanın küresel malzeme özellikleri (rijitlik,
yoğunluk) değişgen parametre ve doğal frekansları da tepki parametresi olarak seçilmiştir. Bu
değişgen parametreler, literatür’de bulunan aralıklar (Tablo 5-1) içinde kalmak suretiyle
kullanılmışlardır. Birkaç iterasyon sonunda SEMden elde edilen doğal frekanslar ile test
modelininki yaklaştırılmıştır ve Tablo 5-3’de gösterilmektedir. Güncellenme öncesi üç boyutlu
çapraz MAC matrisin çubuk grafiği elde edilmiş (Şekil 5-4) ve grafikteki değerler de Tablo 5-2’de
gösterilmiştir.

Tablo 5-1. Kullanılan malzeme özelliklerinin aralığı
Parametre

Seçilen Değer

Aralık [En küçük - En büyük]

Elastisite Modülü

69 GPa

68.9 GPa - 73.1 GPa

Yoğunluk

2768 kg/m3

2660 kg/m3 - 2851 kg/m3

Şekil 5-4. Üç boyutlu CrossMAC çubuk grafiği
Tablo 5-2. CrossMAC değerleri [%]
Sonlu Elemanlar Analiz (FEA) Sonuçları [Hz]
Test
Sonuçları
[Hz]

25.58
82.70
138.61

27.06

87.75

143.37

99.6
0.6
1.3

0.3
98.9
0.0

1.5
0.7
97.4
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Tablo 5-3. Model güncellenmesi sonuçları (Global rijitlik ve yoğunluk güncelleme E = 68.9 GPa,
ρ = 2.851 kg/m3)

Mod Şekli

Düzleme dik 1.
eğilme
1. Burulma
Düzleme dik 2.
eğilme

%

%

Fark

Fark

SEM Doğal

SEM Doğal

Deney

Frekansları–

Frekansları –

Resonans

Önce (Hz)

Sonra ( Hz)

Frekansları(Hz) Önce

Sonra

27.48

27.06

25.58

6.91

5.46

89.12

87.75

82.70

7.20

5.75

145.61

143.37

138.61

4.80

3.32

23

6.

TAKVİYESİZ PLAKANIN ÇOK-AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA OPTİMİZASYONU

6.1

Takviyesiz Plakanın Parametrik Modeli
Optimizasyonun her iterasyonunda transdüserlerin yerlerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda her iterasyonda sonlu elemanlar modelinin yeni modal özelliklerin belirlenmesi için
mevcut sonlu elemanlar modelindeki ağın da güncellenmesi gerekmektedir. Sonlu elemanlar
model ağının güncellenmesi için bir MATLAB kodu geliştirilmiştir ve bu komut ile önce ilk aday
transdüserin yerlerinde sıfır boyutlu nokta elemanlar oluşturulmuş ve sonrasında transdüserlerin
kütle bilgisini taşıyan toplu kütle özelliği atanmıştır. Aynı zamanda bu yerler ana serbestlik derecesi
(MSC©NASTRAN da ASET komut kartı) olarak tanımlanıp ve Guyan model azaltma metodunda
da kullanmıştır.
Genetik algoritma doğanın evrimsel davranışını taklit ettiği için, her iterasyonda çözümler amaç
ve kısıt fonksiyonları da gözönüne alınarak değerlendirilmektedir. Plakanın yeni modal özelliklerini
bulmak için, geliştirilen bir MATLAB kodu ile sonulu elemanlar ağı güncellenip tekrar
çözülmektedir. Altı bilgisayarı içeren bir bilgisayar kümesinin paralel hesaplama ile kullanılmasıyla
hesaplama gücünde belirgin bir artış da sağlanmıştır.
MATLAB’in küresel optimizasyon araç kutusu optimizasyonların yapılması sırasında kullanılmıştır.
Genetik algoritma kodu, popülasyondaki her üyenin tasarım değişkenlerinin hesap limitlerini de
dikkate alarak amaç ve kısıt fonksiyonlarına gönderir. Bu amaç ve kısıt fonksiyonları hesaplamalar
için sonlu elemanlar çözücüsünü (MSC©NASTRAN) çağır. Çözücüden çıkan sonucular
MATLAB'de düzenli ifade kütüphanesi yardımıyla bu fonksiyonlara geri beslenir. Sonunda bu
fonksiyonlar her üyenin zindelik değerlerini ve kısıt ihlallerini genetik algoritma ana koduna geri
besler.
6.2

Takviyesiz Plaka için Tasarım Değişkenleri

Bu çalışmada kullanılabilecek onbeş değişik transdüser vardır. Tablo 6-1'de, transdüserlerin tipi,
modeli, sayısı, resmi, fiyatı, kütlesi ve kullandığı kanal sayısı listelenmiştir. Bu transdüserlerin her
biri için iki tasarım değişkeni atanmaktadır. Bir değişken transdüserlerin kullanımını
göstermektedir (sıfır: transdüser kullanılmamaktadır veya bir: transdüser kullanılmaktadır). Diğer
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bir değişken de, transdüserlerin yerleştirildiği düğüm noktasının numarasıdır. Böylece bu
optimizasyon probleminde toplam 30 tasarım değişkeni kullanılmıştır.
Tablo 6-1. DMA da kullanılabilecek test enstrümanları
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Tablo 6-2 Tasarım değişkenleri, tanımları, tipleri, alt ve üst sınırları – Takviyesiz Plaka
Tasarım
değişkeni
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

Tanım
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4524 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4506 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
8230 kuvvet transdüserin
kullanılıp kullanılmadığını
belirten tamsayı
8206 kuvvet transdüserin
kullanılıp kullanılmadığını
belirten tamsayı
8001 empedans kafanın
kullanılıp kullanılmadığını
belirten tamsayı
4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu
4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu

Tip
(Reel/Tamsayı)

Alt sınır

Üst sınır

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

1

Tamsayı
(İkili sayı)

0

1

Tamsayı
(İkili sayı)

0

1

Tamsayı
(İkili sayı)

0

1

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

1

711

1

711

Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
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X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30

6.3

4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu
4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu
4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4524 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4506 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
8230 kuvvet transdüserin
düğüm nokta nosu
8206 kuvvet transdüserin
düğüm nokta nosu
8001 empedans kafanın
düğüm nokta nosu

Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)

1

711

1

711

1

711

1

711

1

711

1

711

1

711

1

711

1

711

1

711

1

711

1

711

1

711

Takviyesiz Plaka için Optimizasyonun Amaç Fonksiyonları

Bu çalışmada, dört çok amaçlı optimizasyon problemi göz önüne alınmış ve tüm optimizasyonlar
için amaç ve kısıt fonksiyonları da açıklanarak aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.
6.3.1

Birinci Optimizasyonun Amaç Fonksiyonu

Bu optimizasyonda, ivmeölçerlerin ve kuvvet transdüserlerin konumlarının minimum kütle yükleme
hatası ve maliyeti verecek şekilde bulunması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda amaç fonksiyonları;
i.

Kütle Yükleme Hatası

ii.

Tüm Seçili Transdüserlerin Maliyeti dir.
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6.3.2

İkinci Optimizasyonun Amaç Fonksiyonu

Bu optimizasyonda, ilgilenilen tüm modların mod şekillerini yakalayabilecek optimum ölçüm
yerlerinin bulunması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda amaç fonksiyonları;
i.

Mod Şekli Gözlemlenebilirlik Hatası

ii.

Tüm Seçili Transdüserlerin Maliyeti dir.

6.3.3 Üçüncü Optimizasyonun Amaç Fonksiyonu
Bu optimizasyonda, en düşük çift-vuruş veya titreştirici-yapı etkileşim hatalarına sahip uyarım
yerlerinin bulunması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda amaç fonksiyonları;
i.

Optimum Uyarım Noktası Hatası

ii.

Tüm Seçili Transdüserlerin Maliyeti dir.

6.3.4 Dördüncü Optimizasyonun Amaç Fonksiyonu
Bu amaç fonksiyonunda tüm hatalar toplanmaktadır. Bu toplamın içinde bazı hatalar baskın
olmakta ve amaç fonksiyonu en baskın hataların minimize edilmesine çalışacaktır. Bu sorun
ağırlıklı toplam kullanım yaklaşımı ile çözülebilir. Ağırlıklı toplam önyargılı bir yaklaşım ve
tamamen test mühendisinin kararına bağlı olduğundan, normal toplam yaklaşımı seçilmektedir.
Normal toplamı kullanan amaç fonksiyonları, en baskın hatayı en aza indirirken, baskın olmayan
hataları da en düşük değerde tutmaya çalışacaktır. Bu bağlamda amaç fonksiyonları;
i.

Optimum Uyarım Noktası Hatası + Mod Şekli Gözlemlenebilirlik Hatası + Kütle Yükleme
Hatası

ii.

Tüm Seçili Transdüserlerin Maliyeti dir.
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6.4

Takviyesiz Plaka için Kısıt Fonksiyonları

Takviyesiz plaka örnek probleminde kullanılan kısıt fonksiyonları aşağıda açıklanmıştır.


Algılayıcı/uyarıcılar plakanın sınırlarından belirli bir mesafeden uzakta olması
Algılayıcı/uyarıcıların plaka sınırlarından en az, en büyük algılayıcı/uyarıcının yarıçapı
kadar uzakta olmaları gerekmektedir. Bu kısıt, tasarım değişkenleri cinsinden aşağıdaki
gibi ifade edilmiştir.
𝑋𝑖 . 𝑦(𝑖 + 15) ≥ YÇ i = 1, 2, 3, … , 15
YÇ: En büyük algılayıcı/uyarıcı yarıçapı
y: düğüm noktanın y-kordinatı



En az bir kuvvet uyarıcısı ve bir algılayıcı kullanılması
Modal deneyin gerçekleştirilebilmesi için, en az bir algılayıcı ve bir uyarıcının kullanılması
gerekmektedir. Bu kısıt, tasarım değişkenleri cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
X13 + X14 + X15 ≥ 1
∑12
𝑖=1 𝑋𝑖 ≥ 1



İki algılayıcı/uyarıcı arasındaki mesafenin belli bir sınır üstünde olması
İki algılayıcı/uyarıcı arasındaki mesafenin en büyük algılayıcı/uyarıcının çapından büyük
olması gerekmektedir. Bu kısıt, tasarım değişkenleri cinsinden aşağıdaki gibi ifade
edilmiştir.
𝑋𝑖 . √(𝑥(𝑖 + 15) − 𝑥(𝑗 + 15))2 +(𝑦(𝑖 + 15) − 𝑦(𝑗 + 15))2 ≥ Ç 𝑖, 𝑗 = 1,2,3, … ,15 𝑖 ≠ 𝑗
Ç: En büyük algılayıcı/uyarıcı çapı
x: düğüm noktanın x-kordinatı
y: düğüm noktanın y-kordinatı
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Veri toplama cihazın kanal sayısını aşmamak
Kullanılan veri toplama cihazı sadece 6 kanal desteklemektedir, dolayısıyla kullanılacak
toplam algılayıcı/uyarıcı sayısı 6 ile sınırlandırılmıştır. Bu kısıt, tasarım değişkenleri
cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
15

∑ 𝑋𝑖 . 𝐾𝑖 ≤ 6
𝑖=1

K = algılayıcının/uyarıcının kapladığı kanal sayısının vektörü


Tek giriş/çoklu çıkış (Single Input Multi Output, SIMO) sistem olduğu için sadece bir uyarıcı
kullanma kısıtı
X13 + X14 + X15 = 1

6.5

Takviyesiz Plaka için Optimizasyon Sonuçları

Genellikle çok amaçlı optimizasyon problemlerinde tek bir optimum çözüm yoktur ve büyük
ihtimalle birden fazla optimum çözüm vardır. Bu aralıkta, bazı çözümler diğer çözümlere baskın
(amaç fonksiyonlarının hepsi düşük değerlere sahip) çıkmaktadır. Baskın olan çözümlerden geçen
eğri Pareto sınır eğrisi olarak adlandırılmaktadır. Aşağıdaki resimlerde gri olan bölgeler, plakanın
ilk üç modun da ki nodal çizgilerin birleşimi ve plakanın tutturulmuş kenarına yakın olan alanları
göstermektedir. Tüm sonuçlar aşağıdaki alt başlıklarda gerekli şekiller ve tablolar verilmek
suretiyle sunulmuştur.
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6.5.1 Birinci Optimizasyon (Sadece Kütle Yükleme Hatası)

Şekil 6-1. Pareto sınır eğrisi ve seçilmiş olan domine edilmeyen çözümler (sadece kütle yükleme
hatası)
Tablo 6-3. Pareto sınır çözümlerindeki hata ve maliyet (sadece kütle yükleme hatası)
Maliyet

Konfigürasyon

*KY Hatası

A

0.00049

4405

B

0.00045

4737

C

~0.00

5785

*KY: Kütle Yükleme
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(TL)

(a)

(b)

(c)
Şekil 6-2. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda transdüserlerin yerleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (sadece kütle yükleme hatası)
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(a)

(b)

(c)
Şekil 6-3. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonların yakınsama grafikleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (sadece kütle yükleme hatası)
Amaç fonksiyonunun sadece kütle yükleme hatasına dayalı olduğu durumlarda transdüserlerin
ilgilenilen tüm modların en az modal sabitine sahip bölgelerine (yani plakanın tutturulmuş
kenarına) yakın yerleştirilmiş olduğu gözlenmiştir. Konfigürasyon C’de, bir tek kuvvet transdüseri
plakanın üst kısmında yer almaktadır. Bu transdüser özünde bir darbe çekicinin kuvvet transdüseri
olduğu ve darbe çekicinin de temassız kabul edildiğinden yola çıkılarak seçilen bu yerin yapının
modal kütle ve rijitliğine etkisi olmadığı görülmüştür.
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6.5.2 İkinci Optimizasyon (Sadece Mod Şekli Gözlenebilirlik Hatası)

Şekil 6-4. Pareto sınır eğrisi ve seçilmiş olan domine edilmeyen çözümler (sadece mod şekli
gözlenebilirlik hatası)
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Tablo 6-4. Pareto sınır çözümlerindeki hata ve maliyet (sadece mod şekli gözlenebilirlik hatası)
*MŞG

Maliyet

Hatası

(TL)

A

0.50073

3480

B

0.50072

3812

C

0.33615

5055

D

0.33504

5387

E

0.33373

6962

F

0.33358

8205

G

0.33354

8537

Konfigürasyon

*MŞG: Mod Şekli Gözlenebilirlik

(a)

(b)

(c)

(d)
Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(e)

(f)

(g)
Şekil 6-5. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda transdüserlerin yerleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (d) D konfigürasyonu
(e) E konfigürasyonu (f) F konfigürasyonu (g) G konfigürasyonu çözümler (sadece mod şekli
gözlenebilirlik hatası)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(g)
Şekil 6-6. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonların yakınsama grafikleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (d) D konfigürasyonu
(e) E konfigürasyonu (f) F konfigürasyonu (g) G konfigürasyonu (sadece mod şekli gözlenebilirlik
hatası)
Amaç fonksiyonunun yalnızca mod şekil gözlenebilirliğine bağlı olduğu çözüm durumlarında,
ivmeölçerlerin sayısındaki artış ile mod şekli daha iyi gözlemlenmektedir ve bu sayısal artış
etkisinin iyi incelenmesi de gerekmektedir.
Konfigürasyon A’da, maliyet sınırından dolayı sadece iki ivmeölçer seçilmiştir. Algoritma, ilk mod
şeklini (1. eğilme) ve ikinci mod şeklini (1. burulma) yakalayabilmek için ivmeölçerleri yaklaşık aynı
yatay sırada yerleştirmiştir.
Konfigürasyon B’de maliyet biraz artmakla birlikte algoritma sadece bir ivmeölçerin tipini
değiştirebilmiş yani daha pahalısını ama daha hafif olanını seçmiştir.
Konfigürasyon C’de, algoritma bu sefer üç ivmeölçer seçmiş ve plakanın ilk üç mod şekillerini ayırt
edebilmeye çalışmıştır. Bu yaklaşımın ivmeölçerlerin (2. eğilme modu gözlenebilirliği için) dikey
eksende de konumlandırılmaya başlanmasından görmekteyiz. Maliyet arttığı zaman, algoritma
daha çok ivmeölçer seçmekte ve onları yüksek ivmeye sahip bölgelere yerleştirmektedir. Bu
optimizasyon sonuçları, ivmeölçerlerin sayıları arttığı ve doğru konumlandırıldıkları zaman mod
sekillerinin gözlenebilirliğinin de arttığını kanıtlamaktadır.
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6.5.3 Üçüncü Optimizasyon (Sadece Optimum Uyarım Noktası Hatası)

Şekil 6-7. Pareto sınır eğrisi ve seçilmiş olan domine edilmeyen çözümler (sadece optimum
uyarım noktası hatası)
Tablo 6-5. Pareto sınır çözümlerindeki hata ve maliyet (sadece optimum uyarım noktası hatası)
*OUN

Maliyet

Hatası

(TL)

0.0001462

2832

Konfigürasyon
A

*OUN: Optimum Uyarım Noktası
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Şekil 6-8. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda transdüserin yeri, A
konfigürasyonu (sadece optimum uyarım noktası hatası)

Şekil 6-9. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonların yakınsama grafikleri, A
konfigürasyonu (sadece optimum uyarım noktası hatası)
Amaç fonksiyonunun sadece optimum uyarım noktası hatasına bağlı olduğu durumlarda, darbe
çekici veya modal titreştirici seçiminde – kütle yükleme hatasını içermemesinden dolayı - testler
açısından bir farklılık olmadığı beklenmektedir. Pareto optimum setinde sadece bir konfigürasyon
ortaya çıkmaktadır ve bu konfigürasyonda modal sarsıcı kuvvet transdüseri en az ivmeye sahip
bir noktaya yerleştirilmiştir. Eğer, darbe çekicinin kuvvet trasdüseri seçilseydi –ki daha pahallı bir
opsiyondur- muhtemelen yapılmış olan yer tercihe yakın (yani bu trasdüser için en az hıza sahip)
bir konumlandırma beklenecektir. Bu amaç fonksiyonu sadece uyarıcıları içerdiğinden Pareto sınır
çözümünde algılayıcı yeri belirtilmemiştir.
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6.5.4

Dördüncü Optimizasyon (Toplam Hata)

Şekil 6-10. Pareto sınır eğrisi ve seçilmiş olan domine edilmeyen çözümler (Toplam Hata)
Tablo 6-6. Pareto sınır çözümlerindeki toplam hata ve maliyet (Toplam Hata)
*MŞG

*OUN

Toplam

Maliyet

Hatası

Hatası

Hata

(TL)

0.0061

0.5241

0.0016

0.5319

7360

B

0.0410

0.4713

0.0000

0.5123

7555

C

0.0092

0.3673

0.0001

0.3766

7887

D

0.0043

0.3696

0.0000

0.3739

8220

E

0.0061

0.3673

0.0001

0.3737

8550

F

0.0056

0.3658

0.0002

0.3717

9597

G

0.0067

0.3595

0.0000

0.3662

9930

Konfigürasyon

*KY Hatası

A

* KY: Kütle Yükleme

MŞG: Mod Şekli Gözlenebilirlik

OUN: Optimum Uyarım Noktası
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(g)
Şekil 6-11. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda transdüserlerin yerleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (d) D konfigürasyonu
(e) E konfigürasyonu (f) F konfigürasyonu (g) G konfigürasyonu (Toplam Hata).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

(e)

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(g)
Şekil 6-12. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonların yakınsama grafikleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (d) D konfigürasyonu
(e) E konfigürasyonu (f) F konfigürasyonu (g) G konfigürasyonu (Toplam Hata).

Amaç fonksiyonundaki hatalar toplandığı zaman, hataların bazılarının minimum değere geldiği ve
bazılarının da çok küçük bir değerde muhafaza edildiği görülmektedir. Hataların toplamı sırasında
ağırlıklı bir toplama yapılmadığında, en baskın olan hata (MŞG Hatası) - her zaman maliyeti
artırarak - daha azaltılmıştır. Ayrıca, diğer iki baskın olmayan hatalar (KY ve OUN Hataları) artan
maliyet ile asgari seviyede tutulmuşlardır.
Konfigürasyon A'da, maliyet sınırı nedeniyle sadece iki ivmeölçer (en ucuz olanlar) ve bir titreştirici
kuvvet transdüseri seçilmiştir. Beklenildiği gibi kuvvet transdüseri plakanın köküne yakın bir
konuma yerleştirilmiştir ve ivmeölçerler de birinci ve ikinci mod şekillerini görebilmek için ve kütle
yükleme hatasını minimuma indirmek için yan yana, nodal çizgilere ve sınırlara yakın bölgelere
yerleştirilmişlerdir.
Konfigürasyon B'de, algoritma tarafından maliyet limit artışı ile aynı tipden üçüncü ivmeölçer de
seçilmiştir. Ama maliyet sınırı yüzünden yine en ucuz olanı (aynı zamanda en ağır olanı)
seçilmiştir. Bu ivmeölçerler yine MŞG kısımda gözlendiği gibi nodal çizgilere ve köke yakın yerlere
konumlandırılmışlardır.
Konfigürasyon C’de, maliyet sınırı arttığı için, algoritma bir ivmeölçerin tipini değiştirip (daha pahalı
ve daha hafif), kökten daha uzak ve burulma modunun nodal çizgisine yakın bölgeye
yerleştirmiştir. Bu değişimden sadece birinci ve üçüncü modların modal kütleleri etkilenmiştir.
45

Ancak yeni ivmeölçer çok hafif olduğundan (yaklaşık 0.4 gram), KY hatası asgari düzeyde
tutulmuştur.
Konfigürasyon D’de, maliyet sınırı artışı ardından, ağır olan başka bir ivmeölçer hafif olan ile
değiştirilmiştir. Bu nedenle kütle yükleme hatası biraz daha azalmıştır.
Konfigürasyon E’de, tüm ivmeölçeler (üç ivmeölçer) en hafif olan ivmeölçer tipinde (minyatür 4517)
olarak seçilmiştir.
Konfigürasyon F’de, ivmeölçerin biri önceki ağır olan tipi (4508) ile takas edilmiş ve kuvvet
transdüseri darbe çekici (modal titreştiricinin transdüserinden daha pahalı) olarak seçilmiştir.
Konfigürasyon G’de, maliyetdeki artışdan dolayı, tüm ivmeölçerler en hafif olan tipden (minyatür
4517) ve kuvvet transdüseri de darbe çekici (temassız) olarak seçilmiştir. Tüm hataları içeren bu
optimizasyonda, plakanın ilk üç mod şekillerini ayırt etmek için sadece üç ivmeölçerin (yaklaşık bir
üçgen şekilde yerleştirilmiş olmaları) yeterli olduğu da kanıtlanmıştır. Ayrıca kütle yükleme
hatasından dolayı ivmeölçerlerin hepsi en hafif olan tipden (yani en pahalı olan) ve kuvvet
transdüseri de darbe çekici (temassız) olarak seçilmiştir. Optimum uyarım nokta hatası’da uyarım
noktanın en az hıza sahip olan (minimum çift vuruş hatası veren) yerde olması gerektiğini
göstermiştir.
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7. TAKVİYESİZ PLAKA OPTİMİZASYON SONUÇLARININ DENEY İLE DOĞRULANMASI
Çalışmanın bu bölümünde, takviyesiz plaka için Pareto optimal çözümleri bulunan
konfigürasyonların modal testler ile doğrulama çalışmaları ve daha sonra da elde edilen bu
sonuçlar üzerinde yapılmış olan yorumlar sunulmuştur. Daha önce Bölüm 6 da bulunan sonuçlar
göz önüne alınarak (yani Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda
transdüserlerin yerleri ayarlanarak) deney düzenekleri kurulmuş ve testler ica edilmiştir.
Tüm algılayıcı/uyarıcı setleri Tablo 6-1 den seçilmiş ve akabinde 6 kanallı B&K PULSE
7536 modülü, Modal Test Danışmanı ve Reflex Modal Analiz yazılımı ile birlikte kullanılmak
suretiyle

takviyesiz

plakanın

belli

konfigürasyonları

için

frekans

cevap

fonksiyonları

hesaplanmıştır. Bu konfigürasyonlar; tüm hata durumları için En Ucuz (En Yüksek Hata) ve En
Pahallı (En Az Hata) lara karşılık gelen konfigürasyonlar olarak seçilmiştir. Bu bağlamda, “Sadece
Kütle Yükleme Hatası’nın göz önüne alındığı durum için Tablo 6-3’den Konfigürasyon A ve
Konfigürasyon C, “Toplam Hata”ların olduğu durum için ise Tablo 6-6’dan Konfigürasyon A ve
Konfigürasyon G seçilmiştir. “Sadece Mod Şekli Gözlenebilirlik Hatası” için elde edilen sonuçlar
(Tablo 6-4), bu analizlerin doğası gereği hiçbir uyarıcı içermemektedir. Bu nedenden dolayı
testlerinin yapılabilmesi ancak “Sadece Optimum Uyarım Noktası Hatası” nın kullanıldığı
durumdaki kuvvet transdüserinin yerinin ve tipinin seçimi (Şekil 6-8) ile mümkün olmaktadır. Daha
önceden olduğu gibi yine En Ucuz (En Yüksek Hata) ve En Pahallı (En Az Hata) lara karşılık gelen
konfigürasyonların seçilmesi (yani Şekil 6-5’den Konfigürasyon A ve Konfigürasyon G) ile modal
testler bu durumlar için de tekrarlanmıştır. Bu kısım özellikle mod şekillerinin gözlenebilirlik
performansı ve diğer konfigürasyonlar ile karşılaştırma açısından da önem arz etmektedir.
Aşağıda takviyesiz plaka için tüm test sonuçlarının şekilleri, “Sadece Kütle Yükleme
Hatası”, “Sadece Optimum Uyarım Noktası Hatası” ve “Toplam Hata”lara karşılık gelecek sırada
verilmiştir. Şekillerde; optimizasyon sonuçlarından çıkan konfigürasyon (sol üst köşede),
takviyesiz plakanın B&K Modal Test Danışmanındaki görüntüsü (sağ üst köşede), altında
konfigürasyondan elde edilen frekans cevap fonksiyonlarının belirlenen aralıktaki görünümleri,
deneysel düzeneğin fotoğrafı (sol alt köşe), mod lara karşılık gelen rezonans frekans değerleri (sol
alt köşe – “1. Mod: Düzleme dik 1. Eğilme”, “2. Mod:1. Burulma”, “3.Mod: Düzleme dik 2. Eğilme”)
ve en altta da (bir algılayıcı ve bir uyarıcı kullanılan durumlar hariç) mod şeklinin hangi ölçüde
gözlenebildiği ivme ölçerlerin davranışları da göz önüne alınarak verilmiştir.
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7.1

KY Hatası

7.1.1 Konfigürasyon A

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.

48

Konfigürasyon
KY (A)

Şekil 7-1. Kütle Yükleme - Konfigürasyon A [Takviyesiz Plaka]

49

Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
79.50 137.50

7.1.2 Konfigürasyon C

Konfigürasyon
KY (C)

Şekil 7-2. Kütle Yükleme Konfigürasyon C [Takviyesiz Plaka]
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Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
25.50 82.75 137.80

7.2

MŞG ve OUN Hatası

7.2.1 Konfigürasyon A

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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Konfigürasyon
MŞG (A)

Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
25.00 79.50 136.30

Şekil 7-3. Mod Şekli Gözlenebilirlik - Konfigürasyon A [Takviyesiz Plaka]
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7.2.2

Konfigürasyon G

Konfigürasyon
MŞG (G)

Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
23.75 81.00 130.00

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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Şekil 7-4. Mod Şekli Gözlenebilirlik - Konfigürasyon G [Takviyesiz Plaka]
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7.3

Toplam Hata

7.3.1

Konfigürasyon A

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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Konfigürasyon
Toplam Hata
(A)

Şekil 7-5. Toplam Hata - Konfigürasyon A [Takviyesiz Plaka]
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Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
25.50

82.75

134.80

7.3.2

Konfigürasyon G

Konfigürasyon
Toplam Hata
(G)

Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
25.50

83.00

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir
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137.80

Şekil 7-6. Toplam Hata - Konfigürasyon G [Takviyesiz Plaka]
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8. İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) KANADI
Raporun bu kısmında, daha önce bitirilmiş TÜBİTAK 107M103 “Taktik İnsansız Hava
Araçlarının Göreve Uyumlu Kanatlarında Kambur ve Burulma Etkisinin Çırpma ve Kontrol
Yönünden Analizi” projesinden (Şekil 8-1) İHA kanadının (Şekil 9-1) katı modeli alınmış,
MSC®PATRAN yazılımında modellenmiş ve üzerine sonlu elemanlar ağı (mesh) atılmıştır. Daha
sonra, MSC®NASTRAN ile modal özellikleri bulunmuş ve farklı ağ yoğunlukları için ağ
yoğunluğundan bağımsız olma testi (mesh independency check) de yapılmıştır.

3m

Şekil 8-1. Çalışmada kullanılan insansız hava aracı kanadı (IHA üzerinde gösterilmiştir)
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9. İHA KANADININ SONLU ELEMANLAR MODELLEMESİ VE ANALİZLERİ
MSC®PATRAN kullanılarak oluşturulan İHA kanadın katı modeli Şekil 9-1 ve Şekil 9-2’de
verilmiştir. Aynı kanat için, Şekil 9-3’de boyutlar, Şekil 9-4 de sonlu elemanlar modeli ve aşağı
köşesindeki (yani kökteki) tüm serbestlik dereceleri tutturulmuş sınır koşulu ise Şekil 9-5’de
gösterilmiştir. Sonlu elemanlar modeli, genelinde, dörtgen (QUAD4) ve bazı yerlerde üçgen
(TRIA3) eleman tipi kullanılmak suretiyle oluşturulmuştur. Tablo 9-1 ve Tablo 9-2’de sırasıyla, İHA
kanadında kullanılan izotropik ve ortotropik malzemelerin özelikleri özetlenmiştir.

Şekil 9-1. İHA kanadının katı modeli (dış görünüm)
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Şekil 9-2. İHA kanadının katı modeli (iç görünüm)

Şekil 9-3. İHA kanadı boyutları
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Şekil 9-4. İHA kanadı sonlu elemanlar modeli

Şekil 9-5. İHA kanadının sınır koşulları

Tablo 9-1. İHA kanadı için izotropik malzemelerin özellikleri
Malzeme

Poisson Oranı Yoğunluk Elastisite Modülü Kesme Modülü
[kg/m3]

[GPa]

[GPa]

Alüminyum (2024-T4)

0.333

2780

73.10

28.00

Alüminyum (7075-T65)

0.333

2810

71.70

36.90
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Tablo 9-2. İHA kanadı için iki boyutlu ortotropik malzemelerin özellikleri
Malzeme

Poisson
Oranı

Yoğunluk
[kg/m3]

Elastisite

Elastisite

Kesme

Kesme

Kesme

Modülü

Modülü

Modülü

Modülü

Modülü

11

22

11

23

13

[GPa]

[GPa]

[GPa]

[GPa]

[GPa]

22.69

20.90

3.79

Cam elyaflı
epoxy reçine

0.333

1200

2.80

2.82

laminet
(7781LY5052)

Modeldeki ribler alüminyum (2024-T3), spar ve rib bağlantıları ile sparlar alüminyum
(7075-T6) malzemelerden yapılmıştır. Kanat gövdesi ise 4 katmanı olan ([0/90/90/0] ve
[90/0/0/90]) lamineden üretilmiştir. Şekil 9-6’da İHA kanatdının altyapısı gösterilmektedir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 9-6. İHA kanadının altyapısı (a) ribler (b) sparlar (c) spar ve rib bağlantilari (d) kanat yüzeyi
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MSC®NASTRAN’da SOL103 (Normal Modes) modülü kullanarak ilk dört doğal frekans ve bu
frekanslara karşılık gelen mod şekilleri elde edilmiştir. Çözümde yakınsamanın sağlanması ve
ağdan bağımsız olması için çözüm ağı bağımsızlık testi yapılmış ve değişik ağ yoğunlukları için
sonuçlar Şekil 9-7’de gösterilmiştir. Çözüm süresi de göz önüne alındığında en uygun sonlu
elemanlar ağının seçimini takiben (ortalama 0.0025 m uzunluğunda eleman içeren model) ilk dört
doğal frekans ve bu frekanslara karşılık gelen mod şekilleri ise Şekil 9-8’da verilmiştir. Ağ
yoğunluğunun artmasına bağlı olarak bir önceki çözüme göre hesaplanan yüzde hata da Tablo
9-3’de özetlenmiştir.

(a)

(b)

(c)
Şekil 9-7. Farklı eleman uzunluklari için çözüm ağından bağımsızlık testi (a) 0.01 m (b) 0.005 m
(c) 0.0025 m
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Tablo 9-3. Çözüm ağının bağımsızlık analiz sonuçları
1. Çözüm ağı

2. Çözüm ağı

3. Çözüm ağı

0.01 m

0.005 m

0.0025 m

Düzleme dik 1. eğilme

15.43

15.13

14.99

Düzlem içi 1. eğilme

50.51

50.12

49.87

1. Burulma

64.41

63.15

62.68

Düzleme dik 2. eğilme

97.05

95.35

94.86

Eleman sayısı

35580

70491

140313

Düğüm sayısı

18764

37575

73993

% Hata

-

1.98

0.93

Mod Şekli

(a)

(b)
Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(c)

(d)
Şekil 9-8. İlk dört doğal frekans ve bu frekanslara karşılık gelen mod şekilleri (a) düzleme dik 1.
eğilme [14.99 Hz] (b) düzlem içi 1. eğilme [49.87 Hz] (c) 1. burulma [62.68 Hz] (d) düzleme dik 2.
eğilme [94.86 Hz]
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10.

İHA KANADININ TEST MODELİ VE GÜNCELLENMESİ

Bu bölümde, analizleri yapılmış olan İHA kanadın sonlu elemanlar modelinin modal testler
yardımıyla doğrulanması çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra bu model FEMTools yazılımı
kullanılmak suretiyle deneysel sonuçlara daha da yaklaştırılması amacıyla modal güncellemeye
(modal updating) tabii tutulmuştur. Bu deneysel çalışmalar (yani modal testler) sırasında tek
eksenli B&K 4517-002 model ivmeölçer ve uyarıcı olarak B&K 8206 darbe çekici kullanılmıştır. Bu
uyarıcı algılayıcı kombinasyonu için test düzeneği Şekil 10-1’da verilmiştir. Donanım olarak, 6
kanallı B&K PULSE 7536 modülü ve Modal Test Danışmanı (Modal Test Consultant) yardımıyla
(Şekil 10-2 ve Şekil 10-3) ve Reflex Modal Analiz yazılımı ile birlikte kullanılmak suretiyle takviyesiz
plaka için frekans cevap fonksiyonları (Frequency Responce Functions) hesaplanmıştır. Test
modelinin 35 farklı noktadan uyarılması suretiyle inertans (inertance) grafikleri elde edilmiş ve
Şekil 10-4 ve Şekil 10-5’de gösterilmiştir. Reflex Modal Analiz yazılımı kullanılarak frekans cevap
fonksiyonları için stabilite diyagramları oluşturulmuş ve nokta frekans cevap fonksiyonu (Point
Frequecy response function) için örnek bir stabilite diyagramı da Şekil 10-6 ve Şekil 10-7’de
verilmiştir. Modal testlerle elde edilmiş rezonans frekansları Tablo 10-1’de özetlenirken bu
frekanslara karşılık gelen mod şekilleri ise Şekil 10-8’de gösterilmiştir.

Şekil 10-1. Test düzeneği ve ivmeölçer konumu
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Şekil 10-2. Darbe çekici uyarım noktaları (düzleme dik) (modal test danışmanı)

Şekil 10-3. Darbe çekici uyarım noktaları (düzlem içi) (modal test danışmanı)
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Şekil 10-4. Tüm (35 adet) inertans grafikleri (düzleme dik)

Şekil 10-5. Tüm (10 adet) inertans grafikleri (düzlem içi)

Şekil 10-6. Transfer frekans cevap fonksiyonu için stabilite diyagramı (düzleme dik)
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Şekil 10-7. Transfer frekans cevap fonksiyonu için stabilite diyagrami (düzlem içi)

Tablo 10-1. Modal testlerle elde edilmiş rezonans frekansları
Rezonans Frekansı

Mod Şekli

[Hz]

Düzleme dik 1. eğilme

14.85

Düzlem içi 1. eğilme

52.50

1. Burulma

67.29

Düzleme dik 2. eğilme

94.03
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(a)

(b)

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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d
(c)

(d)
Şekil 10-8. İlk dört doğal frekans ve bu frekanslara karşılık gelen deneysel mod şekilleri
(a) düzleme dik 1. eğilme [14.85 Hz] (b) düzlem içi 1. eğilme [52.50 Hz] (c) 1. burulma [67.29 Hz]
(d) düzleme dik 2. eğilme [94.03 Hz]
Elde edilen sonlu elemanlar analizleri sonuçlarının deneysel mod şekilleri ile korelasyonunu
kontrol etme amaçlı çalışmalar da yapılmış, üç boyutlu CrossMAC çubuk grafiği düzleme dik mod
şekilleri için elde edilmiş (Şekil 10-9) ve grafikteki değerler de Tablo 10-2’de gösterilmiştir.
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Şekil 10-9. Üç boyutlu crossmac çubuk grafiği

Tablo 10-2. Çapraz MAC değerleri [%]
Sonlu Elemanlar Analiz Sonuçları [Hz]
14.99

62.67

94.84

Test

14.85

98.6

0.1

2.7

Sonuçları

67.29

0.2

97.8

1.7

[Hz]

94.03

0.6

0.4

97.0

Sonlu elemanlar model ve analizlerinden elde edilmiş olan doğal frekans değerleri ile deneysel
olarak elde edilmiş rezonans frekanslar değerleri arasında farklılıklar olduğu (Tablo 10-4)
gözlenmektedir. Bu farklılıklar İHA kanadının deney düzeneğine tutturulması, malzeme
özelliklerindeki değişim ve geometrik ölçümlerdeki doğruluk ile ilgili olabilmektedir.
Sonlu elemanlar modelinin daha sonraki tüm eniyileme çalışmalarında baz olarak alınıp
kullanılacağı göz önüne alındığında bu modelin deneysel verilere yaklaştırılmış ve deneysel olarak
doğrulanmış olması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, İHA kanat modeli FEMTools yazılımı
kullanılmak suretiyle modal güncellemeye tabii tutulmuştur. Model güncellemeler düzleme dik
eğilme ve burulma mod şekilleri göz önüne alınarak yapılmıştır. FEMTools yazılımı ile sonlu
elemanlar modelinin sonuçlarını test modelinin sonuçlarına daha yaklaştırmak için malzemenin
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elastik modülünü belli bir aralıkta değiştirmek suretiyle (Tablo 10-3) bahsi geçen model
güncellemeler yapılmış ve sonuçlar Tablo 10-4’de gösterilmiştir. Şekil 10-10‘de kanadın köküdeki
vidaların etrafındaki bölgelerin (sınır koşullarının) malzeme sertliği değiştirilmiştir.
Bu bağlamda, modal testlerin icrasını takibin yaratılan sonlu elemanlar modelinin FEMTools
yazılımı kullanılmak suretiyle modal güncellenesi tamamlanmış, analiz sonuçları deney
sonuçlarına yaklaştırılmış ve İHA kanat modeli parametrik çalışmalarda kullanılmak üzere son
halini almıştır.

Tablo 10-3. Malzemenin yoğunluğunun ve elastik modülün aralığı
Parametre

Aralık [En küçük - En büyük]

Elastik modülü

68.9 GPa

-

73.1 GPa

Tablo 10-4. Güncellenmiş sonlu elemanlar analizlerinden ve modal testlerden elde edilmiş frekans
değerleri
Mod Şekli

Düzleme dik
1. eğilme
Düzlem içi 1.
eğilme
1. burulma
Düzleme dik
2. eğilme

Deney

Sonlu Elemanlar

Sonlu Elemanlar

%

%

Rezonans

Doğal

Doğal

Fark

Fark

Frekansları

Frekansları [Hz]

Frekansları [Hz]

(Önce)

(Sonra)

[Hz]

(Önce)

(Sonra)

14.85

14.99

14.64

0.93

-0.14

52.50

49.87

50.34

-5.27

-4.29

67.29

62.67

94.03

94.86

65.91

-7.37

-2.09
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Şekil 10-10. Kanat bağlatışı-Sonlu elemanlar günceldikten sonra (rijitlik güncellenmesi)
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11.

11.1

İHA KANADININ ÇOK-AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA OPTİMİZASYONU

İHA Kanadının Parametrik Modeli

Optimizasyon sürecinde, sonlu eleman modeli çözüm ağının sürekli güncellenmesi İHA kanadı
için hesaplama zamanı açısından çok pahallı bir işlem olarak değerlendirilmiş ve yeterince küçük
aralıklı bir ağ (fine mesh) seçimi ile parametrik çalışmalara başlanmıştır. Her bir düğüm noktasına
seçilen aday bir transdüserin konumlandırılması kararlaştırılmış ve bu yaklaşım ile,
optimizasyonda arama alanını daraltılmış ve sonuç olarak optimum değerlere daha hızlı bir şekilde
ulaşılması hedeflenmiştir.
İHA kanadının “yüzeyindeki” tüm düğüm noktaları erişim açısından uygun oldukları için aday
transdüser konumu olarak seçilmiştir. Ancak, kanat yüzeyindeki takviyesiz kompozit katmanların
yerel (local) modlar çıkartmasıyla modal testlerden elde edilmesi planlanan global modlara
ulaşılabilirliğinin olumsuz etkileneceği düşünülmüştür. Şekil 11-1 ve Şekil 11-2’de çeşitli yerel mod
şekillerinin bazı frekanslarda İHA kanadı üzerindeki konumlarını gösterilmektedir. Bu nedenle, İHA
kanadına takviye veren tüm sparların ve riblerin üstündeki düğüm noktaları transdüserler için aday
noktalar olarak tanımlanmış, Şekil 11-3 ve Şekil 11-4 ile gösterilmiştir. Şekil 11-5’de kanadın tüm
düğüm noktaları ve Şekil 11-6’de aday düğüm noktaları gösterilmektedir. Optimum uyarım nokta
hatasinda kullanılacak modal sabite kontur grafiği Şekil 11-7 ve Şekil 11-8 gösterilmektedir.

(a)

(b)

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(c)

(d)

(e)
Şekil 11-1. Örnek yerel mod şekillerinin İHA kanadındaki konumları. 182.56 [Hz] (b) 217.28 [Hz]
(c) 221.66 [Hz] (d) 234.08 [Hz] (e) 247.79 [Hz]

Şekil 11-2. Yerel mod şekillerine açık olan bölgelerin İHA kanadındaki konumları
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(a)

(b)

Şekil 11-3. Aday noktalar (a) çözüm alanı (b) tahsis edilmiş değişkenler (ribler: r, sparlar: s)

(a)

(b)

Şekil 11-4. Riblerin ve sparların üzerindeki düğüm noktaları (a) üst yüzey (b) alt yüzey

78

Şekil 11-5. İHA kanadındaki tüm düğüm noktaları

Şekil 11-6. İHA kanadındaki aday düğüm noktaları
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Şekil 11-7. İHA kanadındaki tüm düğüm noktalarının modal sabiti (ilk dört mod)

Şekil 11-8. İHA kanadındaki aday düğüm noktalarının modal sabiti (ilk dört mod)
Bu bilgiler kullanarak, bahsi geçen bu bölgelerdeki tüm düğüm noktalarının konumsal bilgisi sonlu
elemanlar modelinden çekilmiş ve listelenmiştir. Daha sonra MATLAB’de geliştirilen bir rutin ile
NASTRAN çözüm dosyasına optimizasyonda seçilen bu düğüm noktaları CONM2 eleman olarak
eklenmiş ve çözüm için tekrar NASTRAN’a gönderilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğal frekansları
içeren F06 dosyalardan alınıp tekrar genetik algoritma rutininde kullanılmıştır. Bu işlemlerin
hızlandırılması için ara yüz olarak PYTHON’da paralel hesaplama rutinleri yazılmış ve
çalıştırılmıştır. Şekil 11-9’de optimizasyon döngüsü gösterilmektedir.
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Şekil 11-9. Optimizasyon döngüsü

11.2

İHA Kanadı için Optimizasyon Amaç Fonksiyonları

Çalışmanın İHA kanadı için olan bu kısmında da dört çok amaçlı optimizasyon problemi göz önüne
alınmış ve tüm optimizasyonlar için amaç fonksiyonları takviyesiz plaka için tanımlananlarla (bkz
Bölüm 6.3.1 - 6.3.4) aynı seçilmiştir.

11.3

İHA Kanadı için Kısıt Fonksiyonları

Takviyesiz plaka örnek probleminde kullanılan kısıt fonksiyonları aşağıda açıklanmıştır.


Aday transdüserler, kanadın yüzeyi olmayan (yani köke yakın spar) kısımlara
yerleştirilmemelidir.



En az bir kuvvet uyarıcısı ve bir algılayıcı kullanılması
Modal deneyin gerçekleştirilebilmesi için, en az bir algılayıcı ve bir uyarıcının kullanılması
gerekmektedir. Bu kısıt, tasarım değişkenleri cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
X13 + X14 + X15 ≥ 1
∑12
𝑖=1 𝑋𝑖 ≥ 1
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İki algılayıcı/uyarıcı arasındaki mesafenin belli bir sınır üstünde olması
İki algılayıcı/uyarıcı arasındaki mesafenin en büyük algılayıcı/uyarıcının çapından büyük
olması gerekmektedir. Bu kısıt, tasarım değişkenleri cinsinden aşağıdaki gibi ifade
edilmiştir.
𝑋𝑖 . √(𝑥(𝑖 + 15) − 𝑥(𝑗 + 15))2 +(𝑦(𝑖 + 15) − 𝑦(𝑗 + 15))2 ≥ Ç 𝑖, 𝑗 = 1,2,3, … ,15 𝑖 ≠ 𝑗
Ç: En büyük algılayıcı/uyarıcı çapı
x: düğüm noktanin x-kordinati
y: düğüm noktanin y-kordinati



Veri toplama cihazın kanal sayısını aşmamak
Kullanılan veri toplama cihazı sadece 6 kanal desteklemektedir, dolayısıyla kullanılacak
toplam algılayıcı/uyarıcı sayısı 6 ile sınırlandırılmıştır. Bu kısıt, tasarım değişkenleri
cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
15

∑ 𝑋𝑖 . 𝐾𝑖 ≤ 6
𝑖=1

K = algılayıcının/uyarıcının kapladığı kanal sayısının vektörü


Tek giriş/çoklu çıkış (Single Input Multi Output, SIMO) sistem olduğu için sadece bir uyarıcı
kullanma kısıtı
X13 + X14 + X15 = 1



İHA kanadının konumu gözönüne alındığında daha rahat modal test icrası için, darbe çekici
üst yüzeyde, modal titreştirici kuvvet transdüseri ve empedans kafası da alt yüzeyde
(modal titreştiriciyi asma işlemlerinden kaçınmak için) konumlandırılmalıdır.



Kanadın düzleme dik ve düzlem içi mod şekillerini görebilmek için algılayıcılar bahsi geçen
düzlemlerde en az bir tek eksenli ivmeölçer bulunacak şekilde veya üç eksenli bir ivmeölçer
konumlandırılacak şekilde seçilmelidir.
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İHA Kanadı için Tasarım Değişkenleri

11.4

Bu çalışmada kullanılabilecek onbeş değişik transdüser vardır. Tablo 6-1'de, transdüserlerin tipi,
modeli, sayısı, resmi, fiyatı, kütlesi ve kullandığı kanal sayısı listelenmiştir. Bu transdüserlerin her
biri için iki tasarım değişkeni atanmaktadır. Değişkenlerden biri transdüserlerin kullanımını ve
hangi eksende ölçüm yaptığını göstermektedir (sıfır, bir ve iki). ‘Sıfır’, transdüserin
kullanılmadığını, ‘bir’ kullandığını ve y-ekseni yönünde olduğunu, ‘iki’ kullanıldığını ve z-ekseni
yönünde olduğunu gösterir. Eğer algoritma üç eksenli bir ivmeölçer seçerse, tasarım
değişkenindeki ‘bir’ ve ‘iki’ fark yaratmaz. Diğer tasarım değişkeni ise, transdüserin yerleştirildiği
düğüm noktasının numarasıdır. Böylece bu optimizasyon probleminde kullanılan 30 tasarım
değişkeni vardır. Tablo 11-1’de bu tasarım değişkenleri gösterilmektedir.
Tablo 11-1 Tasarım değişkenleri, tanımları, tipleri, alt ve üst sınırları – UAV Kanadı
Tasarım
değişkeni
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Tanım
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4517-002 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4508 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı

Tip
(Reel/Tamsayı)

Alt sınır

Üst sınır

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2
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X11

X12

X13

X14

X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30

4524 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
4506 ivmeölçerin kullanılıp
kullanılmadığını belirten
tamsayı
8230 kuvvet transdüserin
kullanılıp kullanılmadığını
belirten tamsayı
8206 kuvvet transdüserin
kullanılıp kullanılmadığını
belirten tamsayı
8001 empedans kafanın
kullanılıp kullanılmadığını
belirten tamsayı
4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu
4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu
4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu
4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu
4517-002 ivmeölçerin düğüm
nokta nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4508 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4524 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
4506 ivmeölçerin düğüm nokta
nosu
8230 kuvvet transdüserin
düğüm nokta nosu
8206 kuvvet transdüserin
düğüm nokta nosu
8001 empedans kafanın
düğüm nokta nosu

Tamsayı
(İkili sayı)

0

1

Tamsayı
(İkili sayı)

0

1

Tamsayı
(İkili sayı)

0

1

Tamsayı
(İkili sayı)

0

1

Tamsayı
(İkili sayı)

0

2

Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
Tamsayı
(İkili sayı)
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1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

1

1566

11.5

İHA Kanadı için Optimizasyon Sonuçları

Tüm sonuçlar aşağıdaki alt başlıklarda gerekli şekiller ve tablolar verilmek suretiyle sunulmuştur.

11.5.1

Birinci Optimizasyon (Sadece Kütle Yükleme Hatası)

Şekil 11-10. Pareto sınır eğrisi ve seçilmiş olan domine edilmeyen çözümler (sadece kütle
yükleme hatası)
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Tablo 11-2. Pareto sınır çözümlerindeki hata ve maliyet (sadece kütle yükleme hatası)
Maliyet

Konfigürasyon

*KY Hatası

A

0.00269

5982

B

0.00013

7692

C

0.00001

8024

(TL)

* KY: Kütle Yükleme

(a)

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(b)

(c)
Şekil 11-11. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda transdüserlerin yerleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (sadece kütle yükleme hatası)
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(a)

(b)

(c)
Şekil 11-12. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonların yakınsama grafikleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (sadece kütle yükleme hatası)
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11.5.2

İkinci Optimizasyon (Sadece Mod Şekli Gözlenebilirlik Hatası)

Şekil 11-13. Pareto sınır eğrisi ve seçilmiş olan domine edilmeyen çözümler (sadece mod şekli
gözlenebilirlik hatası)
Tablo 11-3. Pareto sınır çözümlerindeki hata ve maliyet (sadece mod şekli gözlenebilirlik hatası)
*MŞG

Maliyet

Hatası

(TL)

A

0.6759

4725

B

0.5199

8538

C

0.5084

8869

Konfigürasyon

*MŞG: Mod Şekli Gözlenebilirlik
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(a)

(b)

(c)
Şekil 11-14. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda transdüserlerin yerleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu(sadece mod şekli gözlenebilirlik
hatası)
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(a)

(b)

(c)
Şekil 11-15. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonların yakınsama grafikleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu
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11.5.3 Üçüncü Optimizasyon (Sadece Optimum Uyarım Noktası Hatası)

Şekil 11-16. Pareto sınır eğrisi ve seçilmiş olan domine edilmeyen çözümler (sadece optimum
uyarım noktası hatası)

Tablo 11-4. Pareto sınır çözümlerindeki hata ve maliyet (sadece optimum uyarım noktası hatası)
*OUN

Maliyet

Hatası

(TL)

0.000653

2832

Konfigürasyon
A

*OUN: Optimum Uyarım Noktası
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Şekil 11-17. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda transdüserlerin yerleri
(a) A konfigürasyonu (sadece optimum uyarım noktası hatası)

Şekil 11-18. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonların yakınsama grafikleri
(a) A konfigürasyonu (sadece optimum uyarım noktası hatası)
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11.5.4 Dördüncü Optimizasyon (Toplam Hata)

Şekil 11-19. Pareto sınır eğrisi ve seçilmiş olan domine edilmeyen (Toplam Hata)

Tablo 11-5. Pareto sınır çözümlerindeki toplam hata ve maliyet (Toplam Hata)
*MŞG

*OUN

Toplam

Maliyet

Hatası

Hatası

Hata

(TL)

0.0836

1.0538

0.0020

1.1394

2392

B

0.0754

0.7086

0.0017

0.7857

3155

C

0.0405

0.6941

0.0030

0.7376

3288

D

0.0400

0.6803

0.0022

0.7225

3839

E

0.1301

0.5317

0.0028

0.6645

4813

F

0.0594

0.5382

0.0134

0.6110

5364

Konfigürasyon

*KY Hatası

A
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(a)

(b)

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(c)

(d)

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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(e)

(f)
Şekil 11-20. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda transdüserlerin yerleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (d) D konfigürasyonu
(e) E konfigürasyonu (f) F konfigürasyonu (Toplam Hata)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Şekil 11-21. Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonların yakınsama grafikleri
(a) A konfigürasyonu (b) B konfigürasyonu (c) C konfigürasyonu (d) D konfigürasyonu
(e) E konfigürasyonu (f) F konfigürasyonu (Toplam Hata)
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Amaç fonksiyonunun sadece kütle yükleme hatasına dayalı olduğu durumlarda
transdüserlerin (ivmeölçerler bir tane y ekseni ve bir tane z ekseni yönünde olacak şekilde ve
birbirlerine yakın, kuvvet transdüserinin de daha ucuz bir seçenek olan modal titreştirici kuvvet
transdüseri olarak) ilgilenilen tüm modların en az modal sabitine sahip bölgelerine (yani İHA
kanadının

sparlardan

tutturulmuş

kenarına)

yakın

yerleştirilmiş

olduğu

gözlenmiştir.

Konfigürasyon B’den konfigürasyon C’ye doğru gidilirken bu iki ağır ivmeölçerler daha hafif ama
pahalı olan ivme ölçerlerle, kuvvet transdüseri de modal titreştiriciden temassız darbe çekicine
değiştirilmiştir.
Amaç fonksiyonunun yalnızca mod şekil gözlenebilirliğine bağlı olduğu çözüm
durumlarında, ivmeölçerlerin sayısındaki artış ile mod şekli daha iyi gözlemlenebildiği takviyesiz
plaka için yapılan analiz sonuçlarından da görülmekteydi. Bu artış İHA kanadında da karşımıza
çıkmaktadır. Konfigürasyon A’da, maliyet sınırından dolayı üç ucuz ivmeölçer seçilmiştir.
Konfigürasyon B’de maliyet artışıyla birlikte algoritma ivmeölçerin sayısını arttırmış ve tipini
değiştirerek (yani daha pahalısını ama daha hafif olanını) yenilerini eklemiştir. Konfigürasyon C’de,
algoritma bu sefer algılayıcılar için ayrılan tüm kanalları (beş kanalı) kapatacak sayıda ivmeölçer
seçmiş ve plakanın ilk üç mod şekillerini ayırt edebilmeye çalışmıştır. Bu ivmeölçerlerden üçü z
ekseninde ve diğer ikisi de y ekseninde seçilmiştir. Bu yaklaşımın ivmeölçerlerin (düzleme dik
eğilmeleri ve 1. burulma modu gözlenebilirliği için) dikey (z) eksendine üç ve (düzlem içi 1. eğilme
modu gözlenebilirliği için) yatay (y) ekseninde de konumlandırılmaya başlanmasından
görmekteyiz. Maliyet arttığı zaman, algoritma daha çok ivmeölçer seçmekte ve onları yüksek
ivmeye sahip bölgelere yerleştirmektedir. Bu optimizasyon sonuçları, ivmeölçerlerin sayıları arttığı
ve

doğru

konumlandırıldıkları

zaman

mod

sekillerinin

gözlenebilirliğinin

de

arttığını

kanıtlamaktadır.
Amaç fonksiyonunun sadece optimum uyarım noktası hatasına bağlı olduğu durumlarda,
darbe çekici veya modal titreştirici seçiminde – kütle yükleme hatasını içermemesinden dolayı testler açısından bir farklılık olmadığı beklenmektedir. Pareto optimum setinde sadece bir
konfigürasyon ortaya çıkmaktadır ve bu konfigürasyonda modal sarsıcı kuvvet transdüseri en az
ivmeye sahip bir noktaya yerleştirilmiştir. Daha pahalı bir opsiyon olan darbe çekicinin kuvvet
transdüseri seçilseydi olası konumlandırmanın en az hıza sahip bir yer olması beklenmekteydi.
Amaç fonksiyonundaki hataların toplandığı durumda karşımıza altı konfigürasyon
çıkmaktadır. Konfigürasyon A'da, maliyet sınırı nedeniyle sadece iki ivmeölçer (en ucuz olanlar)
ve bir titreştirici kuvvet transdüseri (en ucuz olan modal titreştirici)seçilmiştir. Beklenildiği gibi
kuvvet transdüseri İHA kanadının köküne yakın bir konuma yerleştirilmiştir. Konfigürasyon B'de,
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algoritma tarafından maliyet limit artışı ile daha pahalı ama daha hafif olan üçüncü ivmeölçer de
seçilmiştir. Konfigürasyon C’de, maliyet sınırı arttığı için, algoritma kütle hatasını da göz önüne
alarak bir ivmeölçerin tipini daha hafif (daha pahalı) olacak şekilde değiştirmiştir. Konfigürasyon
D’de, etkin olan KY hatasından dolayı, bu sefer de titreştirici kuvvet transdüseri olarak temassız
(ama daha pahalı) olan darbe çekici önerilmiştir. Konfigürasyon E ve konfigürasyon F de, tüm
uyarım kanallarının kapatılmasıyla beş adet ivmeölçeler seçimi yapılmıştır. Optimizasyon
sonucunda analizörün tüm kanallarının kapatılması MŞG hatasını azaltmaya yönelik bir tasarruf
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki konfigürasyon göz önüne alındığında, düzleme dik 1. ve 2.
eğilme ve 1. Burulma modlarının daha iyi gözlenebilirliği için z-ekseninde üç ivmeölçer ve düzlem
içi 1. Eğilme modu için de iki adet ivmeölçer y-ekseni boyunca yerleştirilmiştir.
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İHA KANADI OPTİMİZASYON SONUÇLARININ DENEY İLE DOĞRULANMASI

12.

Çalışmanın bu bölümünde, İHA kanadı için Pareto optimal çözümleri bulunan
konfigürasyonların modal testler ile doğrulama çalışmaları ve daha sonra da elde edilen bu
sonuçlar üzerinde yapılmış olan yorumlar sunulmuştur. Daha önce Bölüm 11 da bulunan sonuçlar
göz önüne alınarak (yani Pareto sınır çözümlerine karşılık gelen konfigürasyonlarda
transdüserlerin yerleri ayarlanarak) İHA kanadı için deney düzenekleri kurulmuş ve testler ica
edilmiştir. Burada, takviyesiz plakadan elde edilen bilgi birikimi de göz önüne alınarak, aynı sıra
ve paralellikde çalışmalar yapılmış ve sırasıyla yine En Ucuz (En Yüksek Hata) ve En Pahallı (En
Az Hata) lara karşılık gelen konfigürasyonlar şeklinde sunulmuştur.
Deneyler sırasında, darbe çekicinin İHA kanadını düzlem içi 1. eğilme modunda uyarması
gerektiği ve uyarım yerinin de kanadın üst kısmında çıktığı durumlarda, kanadın bulunan noktadan
vetere paralel olarak alınacak kesitin hücüm kenarı veya firar kenarı üzerindeki yerinin (hangisi
daha yakınsa) y-eksenine paralel yönde uyarılmasına karar verilmiştir. Darbe çekicinin temazsız
(yani kütle etkisi getirmeyen) özellikte olması bu tür bir uyarımın da sorunsuz olarak uygulanmasını
sağlamıştır.
Aşağıda İHA kanadı için tüm test sonuçlarının şekilleri, “Sadece Kütle Yükleme Hatası”,
“Sadece Optimum Uyarım Noktası Hatası” ve “Toplam Hata”lara karşılık gelecek sırada verilmiştir.
Şekillerde; optimizasyon sonuçlarından çıkan konfigürasyon (sol üst köşede), takviyesiz plakanın
B&K Modal Test Danışmanındaki görüntüsü (sağ üst köşede), altında konfigürasyondan elde
edilen frekans cevap fonksiyonlarının belirlenen aralıktaki görünümleri, deneysel düzeneğin
fotoğrafı (sol alt köşe), mod lara karşılık gelen rezonans frekans değerleri (sol alt köşe) ve en altta
da mod şeklinin hangi ölçüde gözlenebildiği ivme ölçer(ler)in davranışları göz önüne alınarak
verilmiştir.
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12.1

KY Hatası

12.1.1 Konfigürasyon A

Konfigürasyon
KY (A)

Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
14.00 65.00 85.75

Şekil 12-1. Kütle Yükleme - Konfigürasyon A [Düzleme Dik] [İHA Kanadı]
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Konfigürasyon
KY (A)

Şekil 12-2. Kütle Yükleme - Konfigürasyon A [Düzlem İçi] [İHA Kanadı]
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Rezonans Frekansları
[Hz]
1. Mod
43.50

12.1.2 Konfigürasyon C

Konfigürasyon
KY (C)

Şekil 12-3. Kütle Yükleme Konfigürasyon C [Düzleme Dik] [İHA Kanadı]

104

Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
13.75 65.00 91.75

Konfigürasyon
KY (C)

Şekil 12-4. Kütle Yükleme Konfigürasyon C [Düzlem İçi] [İHA Kanadı]
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Rezonans Frekansları
[Hz]
1. Mod
43.00

12.2

MŞG ve OUN Hatası

12.2.1 Konfigürasyon A

Konfigürasyon
MŞG (A)

Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
14.00 65.00 93.50

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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Şekil 12-5. Mod Şekli Gözlenebilirlik - Konfigürasyon A [Düzleme Dik] [İHA Kanadı]
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Konfigürasyon
MŞG (A)

Rezonans Frekansları
[Hz]
1. Mod
43.50

Şekil 12-6. Mod Şekli Gözlenebilirlik - Konfigürasyon A [Düzlem İçi] [İHA Kanadı]
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12.2.2 Konfigürasyon C

Konfigürasyon
MŞG (C)

Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
13.75 64.75 91.75

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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Şekil 12-7. Mod Şekli Gözlenebilirlik - Konfigürasyon C [Düzleme Dik] [İHA Kanadı]
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Konfigürasyon
MŞG (C)

Rezonans Frekansları
[Hz]
1. Mod
43.50

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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Şekil 12-8. Mod Şekli Gözlenebilirlik - Konfigürasyon C [Düzlem İçi] [İHA Kanadı]
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12.3

Toplam Hata

12.3.1 Konfigürasyon A

Konfigürasyon
Toplam Hata
(A)

Şekil 12-9. Toplam Hata - Konfigürasyon A [Düzleme Dik] [İHA Kanadı]
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Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
13.75

64.50

92.00

Konfigürasyon

Rezonans Frekansları
[Hz]
1. Mod

Toplam Hata
(A)

43.25

Şekil 12-10. Toplam Hata - Konfigürasyon A [Düzlem İçi] [İHA Kanadı]
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12.3.2 Konfigürasyon F

Konfigürasyon
Toplam Hata
(F)

Rezonans Frekansları
[Hz]
1.
2.
3.
Mod
Mod
Mod
13.50

64.75

91.25

Bu şekil sonraki sayfada devam etmektedir.
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Şekil 12-11. Toplam Hata - Konfigürasyon E [Düzleme Dik] [İHA Kanadı]
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Konfigürasyon

Rezonans Frekansları
[Hz]
1. Mod

Toplam Hata
(E)

43.00

Şekil 12-12. Toplam Hata - Konfigürasyon E [Düzlem İçi] [İHA Kanadı]
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13.

GENEL DEĞERLENDİRMELER

Bu projede, hafif ve esnek havacılık yapıları (kontrol yüzeyi benzeri bir takviyesiz plaka ve
bir insansız hava aracı kanadı) için;
• girdisi algılayıcı adeti, algılayıcı/uyarıcı tipleri ve konumları, çıktısı ise yapının dinamik
özellikleri olan sonlu elemanlar model(ler)inin geliştirilmesine,
• tasarım değişkenleri; algılayıcı adeti, algılayıcı/uyarıcı tipleri ve konumları olan, amaç
fonksiyonları ise; algılayıcı/uyarıcı verilerindeki hata ve algılayıcı/uyarıcı maliyetleri olan bir
optimizasyon problemini genetik algoritma ile çözecek bir programın geliştirilmesine,
• bir ekseni algılayıcı/uyarıcı verilerindeki hata, diğer ekseni algılayıcı/uyarıcı maliyeti olan,
optimum algılayıcı adetinin, algılayıcı/uyarıcı tiplerinin ve konumlarının belirtildiği Pareto
optimum eğrilerinin çıkartılmasına,
ve böylelikle daha ucuz ve daha güvenilir deneysel modal test sistem tasarımları için yol
gösterici çıkarımlar yapılmasına ve sayısal sonuçların deneysel yöntemlerle doğrulanmasına,
yönelik teknik çalışmalar yapılmıştır.
Proje de ilk olarak, “Takviyesiz Plaka” için sonlu elemanlar modelleme, analiz ve
doğrulamaları da içeren çalışmalar ve çok-amaçlı genetik algoritma çözücüsünün de
kullanılmasıyla, algılayıcıların/uyarıcıların adetleri, tipleri ve konumları eşzamanlı olarak optimize
edilmiş ve projeye başlangıç teşkil edecek ilk sonuçlar elde edilmiştir. İki boyutta elde edilen bu
sonuçlar, daha sonra “İnsansız Hava Aracı Kanadı” kullanılmak suretiyle üç-boyuta genişletilmiştir.
Proje kapsamında hafif ve esnek havacılık yapıları için çalışmalar yapılmış olmasına
rağmen, geliştirilecek optimizasyon çerçevesinde modal analizler ve testlerin yapısal tasarımlarda
kullanıldığı diğer sektörlerde de (otomotiv sektörü, inşaat sektörü, vb.) uygun düzenlemeler
yapılarak uygulama alanın genişletilmesi de beklenmektedir.
Bu proje ile ayrıca, deneysel modal analizlerde kullanılan algılayıcı adetlerinin,
algılayıcı/uyarıcı tiplerinin ve konumlarının optimizasyonu neticesinde, model doğrulamalar amaçlı
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yer titreşim testlerini icra eden kuruluşların deneysel modal analizlerdeki algılayıcı/uyarıcı kullanım
tasarrufunun optimize edilmiş bir şekilde değişmesi ile olası israfın önlenecek olması ve dolayısıyla
ulusal ekonomiye önemli katkılarda bulunulması da beklenmektedir.
Projeden elde edilen sonuçların, Türkiye de Savunma Sanayii sektörünün önde gelen
kurumları ile paylaşılması, proje çıktılarına göre daha gerçekçi maliyet analizi içeren ve daha
karmaşık uçak yapılarına da uygulanmasını hedefleyen büyük çaptaki projelere önayak olunması
ve bu bağlamda yaygın bir etki/katma değer de sağlanması hedeflenmektedir.
Son olarak, projenin olası devam çalışmaları;
• Çok amaçlı optimizasyon probleminin literatürde yer alan farklı optimizasyon algoritmaları
ile de çözülmesi ve performans karşılaştırmalarının yapılması,
• tek-girdili çok-çıktılı (single-input, multi-output) system uygulamasının, daha büyük ve
karmaşık (örneğin tam ölçekde bir hava aracı) yapısının sayıca çok daha fazla kanal ile yer
titreşim

testlerinde

çok-girdili

çok-çıktılı

(multi-input,

multi-output)

system

için

optimizasyonların yapılması,
• amaç fonksiyonunda kullanılan hataların, deney süresininde de katılmasıyla (örneğin az
kanal kullanımı – uzun test süresi ya da çok kanal kullanımı - kısa test süresi seçenekleri gibi)
genişletilerek optimizasyonların yapılması,
• tüm bu genişletme çalışmaları sonrasında ortaya çıkması beklenen karmaşık problemin
çözümünde kullanılacak olan kodun “daha hızlı ve daha verimli” çalışması için optimize
edilmesi,
şeklinde öngörülmektedir.
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