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Önsöz
“Kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşiminin sayısal görüntü bağıntı (SGB) yöntemi ile
belirlenmesi ve türbin kanatlarında eğilme-burulma etkileşimini kullanarak yatay eksen rüzgar
türbinlerinde yük azaltılması” başlıklı proje Tübitak destekli 1001 projesidir. Projenin
numarası 213M611’dir. Rüzgar türbin sistemleri sürekli olarak çevrimsel yükler altında
çalıştıkları için, iç yüklerde sağlanacak azalma rüzgar türbin yapısal elemanlarının yorulma
ömrünün artması anlamına gelmektedir. Yapısal elemanların yorulma ömrünün artışı ise
rüzgar türbin sisteminin daha uzun fasılasız faaliyet göstermesi ve ekonomik fayda
sağlanması anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, proje kapsamında yatay eksenli rüzgar
türbin sistemlerinde eğilme-burulma etkileşimli türbin kanatları kullanarak, rüzgar türbin
sisteminde yük azaltılmasının sağlanmasına yönelik çalışma yürütülmüştür.
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Özet
Proje kapsamında, eğilme-burulma etkileşimli kompozit kanatların türbin sistemindeki iç
yüklerin azalması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Proje iki ana safhada gerçekleştirilmiştir.
Birinci safhada, kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşimi deneysel olarak “Sayısal
Görüntü Bağıntı (SGB)” yöntemi ile ölçülmüş, sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen
sonuçlar ile kıyaslamalar yapılmış ve proje başarı kriteri sağlanmıştır. SGB sistemi ile
deneysel çalışmalar, türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgelerini benzeten kompozit
plaka ve kutu kiriş yapıları üzerinde gerçekleştirilmiştir. SGB sistemi ile elde edilen eğilmeburulma etkileşimi bilgisi niteliksel olarak değerlendirilmiş ve farklı kompozit malzeme ve
farklı fiber açı konfigürasyonlarının yarattığı eğilme-burulma etkileşimlerinin birbirlerine göre
olan göreceli farkları belirlenmiştir. Ayrı bir iş paketi altında kanat kirişlerinin flanşlarında
kullanılan kompozit malzemelerin dinamik mekanik karakterizasyonu da yapılmış ve
malzeme sönümleme katsayılarının farklı kompozit malzeme ve fiber açı konfigürasyonları ile
nasıl değiştiği belirlenmiştir. Sönümleme katsayılarının rüzgar türbin sisteminin zamana bağlı
aeroelastik analizlerinde nasıl kullanılabileceği ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Projenin ikinci safhasında, bütün bir rüzgar türbin sisteminin esnek çoklu kütleli modelinin
zamana bağlı aeroelastik analizleri, farklı eğilme-burulma etkileşimli kanat konfigürasyonları
için gerçekleştirilmiş ve eğilme-burulma etkileşimli kompozit kanatların türbin sistemindeki iç
yüklerin azalması üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde çalışılmıştır. Öncelikle, analizlerde
kullanılan cam-elyaf epoksi kanadın üç boyutlu tasarımı yapılmış ve jenerik bir rüzgar türbin
modeli yaratılmıştır. Rüzgar türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgelerinde kullanılan
tek yönlü karbon ve cam-elyaf fiber takviyeli epoksi katmanların kanat eksenine göre açılı
yerleştirilmeleri ile yaratılan değişik malzeme konfigürasyonuna sahip kanatlar, rüzgar türbin
sisteminin çoklu kütleli modeline aktarılmış ve her değişik kanat malzeme konfigürasyonu için
farklı bir türbin modeli yaratılmıştır. IEC 61400-1 rüzgar türbin tasarım standardında da
tanımlandığı gibi, türbin modellerinin altı farklı türbülanslı rüzgar koşulunda zamana bağlı
aeroelastik analizleri gerçekleştirilmiştir. Zamana bağlı aeroelastik analiz sonuçları işlenmiş
her tasarım yük durumu için yorulma hasarına eşdeğer iç yükler türbin sisteminde seçilmiş
olan izleme noktalarında hesaplanmıştır. Eğilme-burulma etkileşimli kanatların dahil edildiği
rüzgar türbin sistemlerinde bazı yorulma hasarına eşdeğer yüklerde %20’yi aşan oranlarda
azalmalar meydana gelmiştir. Gerçekleştirilen zamana bağlı rüzgar türbin analiz sonuçlarına
göre, genel olarak eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip türbin sistemlerinde yorulma
hasarına eşdeğer ve azami yüklerin referans kanatlı rüzgar türbin sistemindeki yüklerden
daha düşük olduğu görülmüştür. Üçüncü iş paketindeki başarı kriteri de sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yatay eksen rüzgar türbinleri, kompozit rüzgar türbin kanatları, eğilmeburulma etkileşimi, sayısal görüntü bağıntı, dinamik mekanik analiz, yük azaltılması, yorulma
hasarına eş değer yük, tasarım sınırları
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Abstract
Within the scope of the proposed project, the effect of bending-twisting coupling on the
load alleviation in the wind turbine system is investigated. Project is realized in two main
phases. In the first phase, bending-twisting coupling in composite structures is measured by
the “Digital Image Correlation” (DIC) system, comparisons are made with the finite element
analysis results and the success criterion is fulfilled. Experimental study by the DIC system
is conducted on composite plates and box beam structures which simulate the flange regions
between the spars of turbine blades. Bending-twisting information that is obtained by the DIC
system is evaluated qualitatively and relative differences of the bending-twisting coupling
effect that is generated due to different composite material and fiber angle configurations are
determined. In a separate work package, dynamic mechanical characterization of composite
materials that is used in the flange regions of the spars of the blades is made and the
variation of the material damping with different composite material and fiber angle
configurations is determined. The used of the material damping coefficients in the transient
flexible multi body aeroelastic analyses of the wind turbine system is explained in detail.
In the second phase of the project, transient flexible multi body aeroelastic analyses of the
complete wind turbine system are conducted for different blade configurations and the effect
of bed-twist coupled blades on the load alleviation in wind turbine systems is studied in
detail. First of all, three dimensional design of the E-glass epoxy blade that is used in the
analyses is performed and a generic wind turbine model is created. Blades with different
material configurations which are created by the off-axis placement of the unidirectional
carbon and E-glass reinforced epoxy layers are transferred to the multi body model of the
wind turbine system, and for every wing with a distinct material configuration a different
turbine model is created. Transient aeroelastic analyses of the turbine models are performed
utilizing the real working scenarios and wind conditions that are defined in the wind turbine
design standard IEC 61400-1. The results of the transient aeroelastic analyses are
processed, and for each design load case fatigue damage equivalent internal loads are
calculated at the monitor points that will be selected in the turbine system. In wind turbine
systems with the bend-twst coupled blades, more than %20 reduction has been obtained in
some of the fatigue damage equivalent loads. Based on the results of the wind turbine
analysis, it is seen that in wind turbine systems with bend-twist coupled blades, fatigue
damage equivalent loads and extreme loads are in general lower than the loads in the wind
turbine system with the reference blade. Success criterion of the third work package is also
fulfilled.
Keywords: Horizontal axis wind turbines, composite wind turbine blades, bending-twisting
coupling, digital image correlation, dynamic mechanical analysis, load alleviation, fatigue
damage equivalent load, design limits
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Giriş
Rüzgar enerjisi teknolojileri, bir çok disiplinle ilişkisinin olması itibarı ile alt sistemler bazında
araştırma geliştirmeye açık birçok konuyu içermektedir. Rüzgar türbin kanatları, türbin
sisteminin en önemli alt yapı elemanlarından biridir. Türbin kanat yapıları, güç üretimini
sağladıkları ve üzerlerinde oluşan yükler bütün türbin sistemine iletildiği için, aerodinamik ve
yapısal açısından eniyileştirilmeleri elzem olan yapılardır. Rüzgar türbin sistemlerinden daha
fazla güç elde edebilmek için daha yüksek kule ve daha uzun kanatlar gerekmektedir.
Rüzgar türbin kanatlarında uzunluklar 100 m sınırına yaklaşmıştır. Bu nedenle, kanatların
mümkün olduğunca hafif üretilmeleri ve kanatların esnemesi nedeni ile meydana gelen
yüklerin kontrol edilmesi, bir başka deyişle azaltılması gerekmektedir. Proje kapsamında,
rüzgar türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgelerinde kullanılan kompozit katmanların
tek yönlü ve kanat eksenine göre açılı yerleştirilmeleri ile yaratılacak olan eğilme-burulma
etkileşiminin, rüzgar türbin sisteminde yüklerin azalmasına yönelik etkileri incelenmiştir. Proje
kapsamında proje başlamdan önce ve proje süresi boyunca yapılan yayımlar ve toplantılarda
sunulan bildiriler Ek-A ve Ek-B’de verilmiştir. Proje konusu ile ilişkili olarak yürütülüp
tamamlanan ve devam etmekte olan lisans üstü tezleri de Ek-C’de verilmiştir.
Literatür özeti
Proje ile ilgili literatür özeti iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda projenin bütünü ile ilgili
literatür özeti sunulmuştur. İkinci kısımda ise iş paketi İP2.1’de hazırlanmış olan kompozit
malzeme sönümleme katsayısı literatür araştırması sunulmuştur. Sonuç raporunun 2.
kısmında literatür özetleri bütünleştirilmiştir.
Projenin bütünü ile ilgili genel literatür özeti
Rüzgar türbin sistemlerinin yenilenebilir enerji kaynakları içindeki artan önemi neticesinde,
günümüzde 20 MW güç üreten türbinlerin tasarlanmaları söz konusudur. Rüzgar türbin
sistemlerinden daha fazla güç elde edebilmek için daha yüksek kule ve daha uzun kanatlar
gerekmekte ve bu nedenle kanatların mümkün olduğunca hafif üretilmeleri ve kanatların
esnemesi nedeni ile meydana gelen yüklerin kontrol edilmesi, bir başka deyişle azaltılması
gerekmektedir. Aktif olarak kanatların hatve açısının değiştirilmesi ile yük kontrolü
sağlanabileceği gibi, pasif olarak da kanatlarda kullanılan kompozit malzemenin anizotropik
davranışından faydalanılarak, kanatlar üzerinde oluşan aerodinamik kuvvetlerin yarattığı
kanat esnekliğinden kaynaklanan yükler azaltılabilir. Kanatların aerodinamik kuvvetler nedeni
ile burulması, kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgelerinde kullanılan kompozit malzemenin
anizotropik davranışından faydalanılarak, eğilme nedeni ile yaratılacak olan olan ters
burulma ile giderilebilir. Bu etki eğilme-burulma etkileşimi olarak bilinmektedir. Böylece
kanatların üzerinde aeroelastik etkiler nedeni ile meydana gelen burulmaya bağlı ilave
1

yüklerin, kompozit malzemenin eğilme-burulma etkileşim kapasitesinden faydalanılarak
azaltılması mümkündür. Kanat üzerinde yüklerin azaltılması ile bütün türbin sisteminin
üzerindeki yüklerin azaltılması söz konusu olduğundan, dinamik yükler altında çalışan rüzgar
türbin sisteminin yorulma ömrü arttırılabilir ve dolayısı ile önemli bir ekonomik değer elde
edilebilir. Özellikle uzun kanatlara sahip, yüksek güç üreten rüzgar türbin sistemlerinde pasif
yük kontrolü çok önem arz etmektedir. Rüzgar türbin kanatlarında pasif yük kontrolüne
yönelik ilk öneri Karaolis tarafından yapılmıştır [1]. Bu çalışmadan sonra, kanatlardaki
kompozit malzemenin eğilme-burulma etkileşiminden faydalanarak rüzgar türbin kanatlarında
pasif yük kontrolü, aktif kontrol stratejilerine alternatif olarak değerlendirilmiştir [2]. ECN’in
akıllı rotor projesi kapsamında hazırlanmış olan raporda, eğilme-burulma etkileşiminden
rüzgar türbin sistemlerinde nasıl faydalanılabileceğine dair değerlendirmeler yapılmıştır [3].
Sandia araştırma laboratuvarının bir araştırma çalışmasında, TPI Composites firması
tarafından geliştirilen 9.2 m’lik kanatlar sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiş ve kanat
kirişlerinde kanat eksenine göre açılı karbon fiber kompozit malzemenin kullanılması yolu ile
eğilme-burulma etkileşimi sağlanmış olan kanatlar ile baz cam-elyaf kanatlar eğilme,
burkulma yükleri ve gerinim dağılımı açısından kıyaslanmıştır. Bu çalışma, kanat kirişlerinde
karbon fiber kullanılması ile baz cam-elyaf kanatlar ile benzer yapısal davranış
sağlanabileceği, ancak kanatların daha hafif tasarlanabileceğini göstermiştir [4]. Türbin
kanatları

üzerinde

eğilme-burulma

etkileşiminin

deneysel

olarak

incelendiği

nadir

çalışmalardan birisi Kaynak 5’te verilmiştir. Bu çalışmada, Vestas firması tarafından verilmiş
olan bir türbin kanadı değişikliğe uğratılmış, eğilme-burulma etkileşimi yaratacak şekilde
kanadın belli bir bölgesinde üst ve alt kabuklarda tek yönlü kompozit katlar kanat eksenine
göre açılı yerleştirilmişlerdir. Çalışmanın ana amacı, kanadın statik ve dinamik özelliklerinde
eğilme-burulma etkileşiminden kaynaklanan değişmelerin sonlu elemanlar yöntemi ile
hesaplanması ve deneysel olarak doğrulanmasıdır. Bu çalışmada kullanılan kanat paralel bir
çalışmada Fedorov tarafından “Sayısal Görüntü Bağıntı (SGB)” sistemi ile de incelenmiş ve
değişikliğe uğratılmış olan kanadın çeşitli yükler altında SGB sistemi ölçülen ile eğilmeburulma etkileşimi, sonlu elemanlar yöntemi sonuçları ile karşılaştırılmış ve yakın sonuçlar
elde edilmiştir [6]. Amerika Birleşik Devletlerindeki “Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı”
NREL’in araştırmacıların kullanımına açtığı 5 MW’lık rüzgar türbin sistemine ait raporda [7]
kanat yapısal özellikleri kanat boyunca kesitler halinde verilmiştir. Araştırmacılar, NREL’in 5
MW’lık kanadının yapısal özelliklerini baz alarak eğilme-burulma etkileşimi gibi kanat
üzerinde yaptıkları yapısal değişikliklerin etkisini incelemeye yönelik çeşitli çalışmalar
yürütmüşlerdir. 5 MW’lık NREL kanadını baz alan örnek bir çalışma Kaynak 8’de verilmiştir.
Bu çalışmanın sonucunda, değişik kompozit malzeme ve açısal konfigürasyonların kanatta
kullanılması

ile

kanadın

eğilme-burulma

etkileşim

karakteristiğinin

önemli

oranda

değiştirilebileceği sonlu elemanlar analizleri ile ortaya çıkartılmıştır. Benzer bir başka
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çalışmada Kaynak 9’da verilmiştir. Literatürden bazı seçilmiş örneklerde de görüldüğü gibi,
son yıllarda eğilme-burulma etkileşiminin rüzgar türbin kanatlarında uygulanmasına yönelik
çalışmalarda bir artış söz konusudur. Bu artışın yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
ilginin artması ile birlikte rüzgar enerjisine olan ilginin de artmasından kaynaklandığı
değerlendirilebilir. Ancak, literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, eğilme-burulma
etkileşiminin etkilerinin genellikle kanatlar üzerinde yapılan çalışmalarda incelendiği
görülmektedir. Çalışmaların çoğunun, eğilme-burulma etkileşiminin sonlu elemanlar yöntemi
ile hesaplanmasına yönelik yürütüldüğü, az sayıda çalışmada ise eğilme-burulma
etkileşiminin deneysel olarak incelendiği görülmektedir. Eğilme-burulma etkileşiminin bütün
rüzgar türbin sistemi üzerindeki yüklere olan etkisinin gerçek rüzgar türbin çalışma
senaryoları altında incelendiği çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu konuda bulabildiğimiz
tek çalışma Capellaro’nun çalışmasıdır [10]. Capellaro da çalışmasında, Kaynak 7’de
özellikleri tanımlanmış olan 5 MW’lık türbin modelini kullanmıştır. Kanat kirişlerinde karbon
kompozit malzemenin kanat eksenine göre açılı kullanılması ile yaratılan eğilme-burulma
etkileşimi sayesinde, kanat kökündeki burulma ve her iki eksendeki eğilme momentleri için
hesaplanan yorulma hasarına eşdeğer yüklerde azalma olduğunu tespit etmiştir. Hasara
eşdeğer yükler, rüzgar türbin sistemindeki alt yapı elemanlarının dinamik çevrimsel yükler
altında maruz kalacağı malzeme yorulması kaynaklı bozulmasının bir göstergesidir [10,11].
Yürütülen projede, literatürdeki birçok çalışmadan farklı olarak, bütün bir türbin sisteminin
esnek çok kütleli dinamik modeli yaratılmış ve rüzgar türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş
bölgelerinde kullanılan kompozit katmanların tek yönlü ve kanat eksenine göre açılı
yerleştirilmeleri ile yaratılacak olan eğilme-burulma etkileşiminin, bütün türbin sistemi
üzerindeki yüklere olan etkileri gerçek rüzgar türbin çalışma senaryoları yaratılarak
incelenmiştir. Eğilme-burulma etkileşiminin yüklere olan etkisi çalışması kapsamında kanat,
rotor göbeği, rotor şaftı, dişli kutusu, ana şase ve kule yapılarında kritik izleme noktaları
seçilmiştir. Tasarım yük durumları ise, IEC 61400-1’de [12] belirtilmiş olan rüzgar türbin
sisteminin çalışmaya başlaması, güç üretimi, normal durdurulması yük durumları olarak
alınmıştır.
Proje kapsamında, projenin ana amacı olan kanatlarda eğilme-burulma etkileşiminden
faydalanarak türbin sistemi üzerindeki yüklerin azaltılmasına yönelik çalışmaya destek
verecek iki yan çalışma daha gerçekleştirilmiştir. İlk yan çalışma, kompozit plakalarda ve kutu
kiriş yapılarında eğilme-burulma etkileşiminin sayısal görüntü bağıntı (SGB) yöntemi ile
belirlenmesi çalışmasıdır. Bu çalışma daha kolay üretilebilir yapılar üzerinde karbon ve camelyaf kompozit malzemelerin eğilme-burulma etkileşim kapasitelerinin deneysel olarak
belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında kullanılmış olan sayısal görüntü
bağıntı sistemi Aramis 3D 4M [13,14] Rüzgem projesi kapsamında temin edilmiştir. “Sayısal
görüntü bağıntı (SGB)” sistemi ile yapılarda tam saha yer değiştirme ve buradan yola çıkarak
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gerinim (uzama) dağılımının deneysel olarak belirlenmesine yönelik uygulamalar son yıllarda
giderek artmaktadır. Özellikle, sonlu elemanlar model doğrulamasına yönelik çalışmalarda
SGB sistemi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Tam saha ölçümlerini kullanarak kanat sonlu
elemanlar modelinde ince ayarlar yapmak ve doğru kanat modelleri yaratmak havacılık
mühendisliğinde araştırma-geliştirmeye ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak için son
derece önemlidir. SGB sistemi hakkında ana kavramlar, teori ve uygulama örnekleri üzerinde
bilgi edinmek için Kaynak 15 çok faydalı bir kitaptır. SGB yöntemi ile tam saha ölçümleri
gerçekleştirilebildiği için, malzeme testleri, yer değiştirme analizleri, dinamik analizler gibi çok
çeşitli uygulamalarda, SGB yöntemine dayalı optik ölçüm tekniğinin son yıllarda giderek artan
sayıda uygulandığı görülmektedir. 6,16,17 ve 18 numaralı kaynaklardaki çalışmalar, SGB
yönteminin rüzgar türbin kanatlarında ve kompozit malzemelerdeki çeşitli ölçüm uygulamaları
ile ilgili seçilmiş bazı örneklerdir.
Proje kapsamında yürütülmüş olan ikinci yan çalışma ise rüzgar türbin sisteminin zamana
bağlı çoklu kütleli aeroelastik analizlerini gerçekleştirebilmek için gerekli olan kanatlardaki
kompozit malzemenin sönümleme katsayılarının, deneysel olarak dinamik mekanik analiz
yöntemi ile belirlenmesidir. Yürütülen deneysel çalışma ile farklı kompozit malzeme ve farklı
fiber açı konfigürasyonları için bir malzeme sönümleme katsayısı veri tabanı oluşturulmuştur.
Dinamik mekanik analiz (DMA) yöntemi ile malzeme karakterizasyonuna yönelik teorik
bilgiler Kaynak 19’da verilmiş olan kitapta detaylı bir şekilde anlatılmıştır. DMA yöntemi ile
malzeme sönümleme katsayılarının deneysel olarak belirlenmesi, özellikle rüzgar türbin
kanatlarının, helikopter kanatlarının zamana bağlı aeroelastik analizlerinin daha kesin
sonuçlar vermesi açısından önemlidir. Dinamik mekanik analiz yöntemi ile karbon nanotüp
takviyeli karbon fiber kompozitlerde sönümleme katsayısının ölçülmesine yönelik bir örnek
çalışma Khan vd. tarafından yapılmıştır [20]. Bu çalışmada, DMA ölçümleri sayesinde,
karbon nanotüp takviyesinin kompozit malzemenin sönümleme katsayısını önemli ölçüde
arttırdığı belirlenmiştir. Bir başka örnek çalışmada ise, yine DMA ölçümleri ile farklı fiber
açılarındaki cam-elyaf takviyeli kompozit malzemelerde sönümleme katsayısının fiber açısı
ile nasıl değiştiği incelenmiştir [21]. Kaynak 22’te verilmiş olan çalışma, sönümleme
katsayılarının değişik seviyelerde hesaplanma yöntemini açıklayan gelişmiş bir kiriş sonlu
elemanlar modeli geliştirme çalışmasıdır. Bu kaynakta, sönümleme katsayıları için
kıyaslamalarda kullanılacak bazı referans değerler mevcuttur. Proje kapsamında yürütülmüş
olan farklı fiber açılarındaki cam-elyaf ve karbon elyaf takviyeli kompozit malzemelerde
sönümleme katsayısının fiber açısı, sıcaklık ve frekans ile nasıl değiştiğine yönelik
çalışmanın, projenin ana amacına yönelik girdi sağlamasının yanında, literatüre önemli katkı
sağlayacağı değerlendirilmektedir. DMA ölçümlerinde kullanılacak olan frekans aralığı için,
IEC 61400 rüzgar türbin kanatlarının yapısal test standardı yönlendirici olmuştur [23].
Zamana bağlı aeroelastik analizlerde, yapısal sönümleme katsayısının eşdeğer viskoz
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sönümleme katsayısına çevrilmesi gerekmektedir. Bu çevrim işlemi, sonlu elemanlar
programlarında kullanılan yöntem ile yapılmıştır [24].
Kompozit malzeme sönümleme katsayısı literatür araştırması
Sönümleme tipleri ve ölçülmesi
Yapısal sönümleme üç ana kategoride tanımlanmaktadır [25].


Malzeme sönümlemesi / içsel sönüm

Malzeme sönümlemesi malzemedeki mikro yapı etkileşimleri neticesinde hasarların oluşumu
sırasında meydana gelen enerji kaybı nedeni ile oluşmaktadır. Tipik hasarlara örnek olarak
dış kristal yapıda yerinden oynamalar, kaymalar gösterilebilir. Malzemenin metal ve metalik
olmaması durumuna göre de hasarların oluşum mekanizmaları değişmektedir. İçsel sönüme
neden olan enerji kaybını modelleyen farklı matematiksel modeller bulunmaktadır [25].



Yapısal sönümleme/Sınır Sönümleme

Bu sönümleme mekanizması yapıdaki bileşenlerin birbirlerine göre göreceli hareketinden
dolayıdır. Yapı deformasyona maruz kaldığında malzemedeki iç düzlemler birbirlerine göre
kaymakta ve meydana gelen sürtünme nedeni ile enerji sönümlenmekte ve dağılmaktadır.
Yapısal sönümlemeye sahip bir yapı titreşime maruz kaldığında gerilme-gerinim eğrisi Şekil
2.2.1.1’de görüldüğü gibi gecikme döngüsü göstermektedir. Bu nedenle, yapısal sönümleme
aynı zamanda gecikme sönümlemesi olarak ta adlandırılmaktadır. Şekil 2.2.1.1’de yükleme
ve geri yükleme eğrileri arasında kalan alan sönümleme nedeniyle birim hacimde bir
döngüde meydan gelen enerji kaybını vermektedir [25].

Şekil 2.2.1.1 Mekanik sönümlemeye neden olan gecikme döngüsü [25]
5

Harmonik olarak hareket eden ve viskoz kuvvet ve yay dengeleyici kuvveti altında bulunan
bir kütleye etki eden viskoz kuvvetin bir döngü içinde harcadığı/açığa çıkardığı enerji
Denklem 2.2.1.1 ile verilmiştir.
∆𝐸 = 𝜋𝑤𝑐𝑋 2

(2.2.1.1)

Denklem 2.2.1.1’de X salınım hareketinin genliğini, w frekansını, c ise viskoz sönümleme
katsayısını göstermektedir. Metal malzemeler üzerinde yapılan deneyler neticesinde iç
sürtünme kaynaklı yapısal sönümleme nedeni ile bir salınım döngüsünde meydana gelen
enerji kaybının salınım hareketinin büyüklüğünün (X) karesi ile doğru orantılı olduğu ancak
hareketinin frekansından bağımsız olduğu tespit edilmiştir. Viskoz sönümleme durumunda
ise Denklem 2.2.1.1 ile gösterilmiş olan enerji kaybı frekans ile doğru orantılıdır. Denklem
2.2.1.1’i yapısal sönümleme durumunda da kullanabilmek için eşdeğer bir viskoz sönümleme
katsayısı Denklem 2.2.1.2’de görüldüğü gibi tanımlanmıştır.

𝑐𝑒𝑞 =

ℎ
𝑤

(2.2.1.2)

Denklem 2.2.1.2’de payda yer alan terim ℎ yapısal sönümleme katsayısı veya gecikme
döngüsü sönümleme katsayısı olarak tanımlanmaktadır. Yapısal sönümleme katsayısı
Denklem 2.2.1.1’e konulursa bir döngüde meydana gelen enerji kaybı frekanstan bağımsız
hale getirilmiş olur.
Coulomb sürtünme modeli ise sınır sönümlemeyi temsil eden bir matematik modelidir.
Coulomb sönümlemesi, birbirine göre kayan iki kuru yüzeyin hareketi neticesinde meydana
gelir. Sönümleme kuvveti sürtünme katsayısı ile iki yüzey arasındaki normal kuvvetin
çarpılması ile bulunmaktadır. Sönümleme kuvveti hareket başladıktan sonra hızdan
bağımsızdır ve hız vektörünün ters yönündedir [26].


Viskoz akışkan sönümleme [26,27]

Mekanik sistemler akışkan ortamın içinde titreşim hareketine maruz kaldıklarında akışkanın
yaratttığı direnç nedeni ile enerji kaybı meydana gelir. Viskoz sönümlemede sönümleme
kuvveti titreşim hareketi yapan yapının hızı ile doğru orantılıdır. Viskoz sönümleme kuvveti
Denklem 2.2.1.3 ile ifade edilmektedir.
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(2.2.1.3)

𝐹 = −𝑐𝑥̇

Denklem 2.2.1.3’de c sönümleme katsayısını, 𝑥̇ ise kütlenin hızını göstermektedir. Viskoz
sönümlemeye maruz sistemlerde önemli parametrelerden bir taneside sönümleme oranıdır.
Sönümleme oranı Denklem 2.2.1.4 ile ifade edilmektedir.
𝑐

ζ = 2𝑚𝑤

(2.2.1.4)

𝑛

Denklem 2.2.1.4’te m viskoz kuvvet ve yay dengeleyici kuvveti etkisinde salınım hareketi
yapan kütleyi, 𝑤𝑛 ise doğal frekansı göstermektedir. Sönümleme oranının 1’e eşit olduğu
durum kritik sönümleme durumu olarak adlandırılmaktadır. Sönümleme oranı birden büyük
olduğunda salınım hareketi oluşmaz ve kütleye verilen ilk hareket zaman geçtikçe
sönümlenir. Sönümleme oranı birden küçük ise kütleye verilen ilk hareket zaman içinde
salınım yaparak sönümlenir. Eğer sönümleme oranı negatif olursa sistem kararsızdır
demektir. Bu durumda kütleye verilen ilk hareket zaman geçtikçe sürekli büyür ve bir noktada
yapısal hasar meydana gelir.
Viskoz sönümlemenin en yaygın kullanıldığı hali Rayleigh sönümleme olarak da adlandırılan
orantısal sönümlemedir. Orantısal sönümle Denklem 2.2.1.5 ile ifade edilmektedir.
𝑐 = 𝛼𝑚 + 𝛽𝑘

(2.2.1.5)

Denklem 2.2.1.5 aynı zamanda kütle ve esneklikle orantılı sönümleme olarakta bilinmektedir.
Sönümlemenin olmadığı durumdaki salınım şekilleri ile orantısal sönümleme durumundaki
salınım şekilleri birbirleri ile aynıdır ve bu salınım şekilleri kütle, sönümleme ve esneklik
matrislerini birbirinden ayırmakta ve köşegen matrisler haline getirmektedir. Bu nedenle,
orantısal sönümleme mekanik sistemlerin titreşim analizlerinde tercih edilen bir sönümleme
tipidir.


Sönümlenmenin ölçülmesi

Sönümleme değişik parametreler ile ifade edilmektedir. Bunlar, öz sönümleme kapasitesi,
kayıp faktörü, Q faktörü ve sönümle oranıdır. Bir sistemde sönümlemeyi ölçmeden önce
sistemde mekanik enerji kaybını doğru şekilde ifade edecek olan bir modelin üzerinde karar
verilmesi gerekmektedir. Daha sonra ölçülmesi gereken parametre veya parametrelere karar
verilmelidir. Sönümleme ölçülmesi sırasında değişik sönümleme tipleri birbirinden ayırmanın
mümkün olmaması, karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesidir. Örneğin, malzeme,
yapısal ve akışkan sönümlemesini toplam ölçüm içinden ayırmak çok zordur. Eğer ölçüm
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sırasında bir sönümleme tipi gerçekleştirilen ölçümden ayırt edilip dışlanabilirse (örneğin
akışkan sönümlemesi) bu gerçek çalışma koşullarını temsil etmeyecektir. Ayrıca dışlanan
sönümleme tipinin diğer sönümleme tipleri ile etkileşim etkileri de dışlanmış olacaktır. Bir
sistemdeki toplam sönümleme, bağımsız olarak etkisini gösteren farklı tipteki sönümleme
değerlerinin toplamına eşit değildir. Deneysel verileri kullanarak eşdeğer sönümlemenin
hesaplanması sırasında karşılaşılan sınırlardan biriside dinamik sistemin doğrusal davranış
gösterdiğinin

varsayılmasıdır.

Doğrusal

varsayım

analitik

basitleştirme

nedeni

ile

yapılmaktadır. Eğer sistem yüksek bir doğrusal olmayan davranış gösteriyorsa, sönümleme
hesaplamalarında önemli hatalar yapılabilir [28].
Genel olarak, sönümleme ölçümleri zaman cevabı, frekans cevap fonksiyonu ve güç girişi
metodu kullanılarak yapılmaktadır [29].
Zaman ortamında serbest sönüm metodu enerji kaybının zamana bağlı değişiminin
gözlemlenmesine dayanmaktadır. Eğer bir titreşim modu tahrik edilmişse sönümlemenin üslü
davranış göstermesi beklenir.
Frekans ortamında modal eğri-uydurma metotları, ölçülen frekans cevap fonksiyonunu
kullanarak her modda kayıp faktörlerinin hesaplanması esasına dayanmaktadır. Modal
frekanslar frekans cevap fonksiyonunda tepe noktalarına karşılık gelmektedir. Modal
sönümleme ise rezonans frekansa karşılık gelen tepe noktalarında genişliğe bağlı olarak
hesaplanmaktadır.
Logaritmik Azalma Metodu [25]
Logaritmik azalma metodu en popüler olan zaman-cevap metodudur. Viskoz sönümleme
kuvveti etkisinde tek serbest dereceli bir mekanik sistem tahrik edildiği vakit sistemin hareketi
Şekil 2.2.1.2’de görüldüğü gibi zaman bağlı azalan bir davranış gösterir. Logaritmik azalma
Denklem 2.2.1.6 ile tanımlanmaktadır.
1

𝐴

𝛿 = 𝑟 𝑙𝑛 (𝐴 𝑖 )=
𝑟

2𝜋𝜁
√1−𝜁 2

(2.2.1.6)

Denklem 2.2.1.6’da Ai i salınım döngüsündeki tepe noktasının büyüklüğünü, Ar ise r salınım
döngüsündeki tepe noktasının büyüklüğünü göstermektedir. Sönümleme oranı ise logaritmik
azalmaya Denklem 2.2.1.7 ile ilişkilendirilmiştir.
𝜁=

1
√1+2𝜋/𝛿

(2.2.1.7)

Eğer mekanik sistem istediğimiz bir modda tahrik edilir ve Şekil 2.2.1.2’de görüldüğü gibi
büyüklüğü azalan salınım gösteren bir cevap deneysel olarak elde edilirse, Denklem 2.2.1.7
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ile sönümleme oranı hesaplanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta mekanik sistemin
Denklem 2.2.1.7’nin viskoz sönümleme kuvveti etkisinde olduğu durum için geçerli
olduğudur. Pratikte yapısal sönümleme durumunda da logaritmik azalma metodu mekanik
sistemdeki sönümleme oranının hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Şekil 2.2.1.2 Basit bir osilatörün ani tahrik karşısında cevabı [25]
Gecikme Döngüsü Metodu
Sönümlemeye maruz bir sistemde kuvvet-deplasman ilişkisi Şekil 2.2.1.3’te görüldüğü gibi bir
gecikme döngüsü yaratır.

Şekil 2.2.1.3 Bir sönümleme malzemesinin deneysel olarak elde edilen gecikme döngüsü
[25]
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Şekil 2.2.1.3’te kuvvet-deplasman eğrisi altında kalan alan malzemenin sönümleme
kapasitesini göstermektedir. Yapısal sönümleme ele alındığında Denklem 2.2.1.1 ve 2.2.1.2
birlikte değerlendirildiğinde bir gecikme döngüsü süresindeki enerji kaybı Denklem 2.2.1.8 ile
ifade edilir.
∆𝐸 = 𝜋ℎ𝑋 2

(2.2.1.8)

Mekanik sistemdeki azami enerji sistemin ilk durumdaki potansiyel enerjisidir.
𝑈𝑚𝑎𝑥 = 0.5𝑘𝑋 2

(2.2.1.9)

Denklem 2.2.1.9’da esneklik katsayısı k kuvvet-deplasman gecikme döngüsünde ortalama
eğim olarak alınabilir. Kayıp faktörü bir gecikme döngüsündeki enerji kaybının sistemdeki
azami enerjiye bölünmesi ile bulunur.

𝜂=

∆𝐸
2𝜋𝑈𝑚𝑎𝑥

(2.2.1.10)

Denklem 2.2.1.10 kayıp faktörünü tanımlamaktadır. Kayıp faktörün tanımında bir döngüdeki
kayıp enerjinin 2𝜋’ye bölünmesi sadece kayıp faktör ifadesini sadeleştirmek için yapılmıştır.
Denklem 2.2.1.8 ve 2.2.1.9, 2.2.1.10 numaralı denkleme konulursa kayıp faktörü Denklem
2.2.1.11 ile ifade edilmiş olur.

𝜂=

ℎ
𝑘

(2.2.1.11)

Kayıp faktörü ile gecikme döngüsü için eşdeğer viskoz sönümleme oranı arasındaki ilişki
Denklem 2.2.1.12 ile verilmektedir.
(2.2.1.12)

𝜂 = 2𝜁

Gecikme döngüsü metodu ile sönümleme oranı hesaplaması zaman-cevap metodu olarak
kabul edilmektedir.
Bant Aralığı Metodu [30,31,32]
Bant aralığı metodu frekans–cevap metodudur. Şekil 2.2.1.4 tipik bir frekans-cevap fonksiyon
eğrisini göstermektedir. Ayrık frekanslara sahip bir sistemde doğal frekansların civarında
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frekans-cevap fonksiyonu sadece bir titreşim modunun baskınlığı altında olup ve diğer
titreşim modlarının etkisi ihmal edilebilir. Bu durumda çok serbestlik derecesine sahip bir
sistem bir frekans civarında tek serbestlik derecesine sahip sistem olarak kabul edilebilir ve
eğri uydurma yöntemleri kullanılarak modal parametreler bulunabilir. Bu metot tepe noktası
seçme metodu olarak da adlandırılmaktadır.

Şekil 2.2.1.4 Ayrık doğal frekanslara sahip frekans spektrumu [32]
Tepe noktası seçme metotlarında sistemdeki

“r”

titreşim biçimine karşılık gelen doğal

frekans, frekans-cevap fonksiyonunda soldan itibaren “r” tepe noktasına karşılık gelen
frekans olarak tespit edilmektedir [32]. Sönümleme oranının tespit edilmesi için öncelikle ilgili
titreşim biçimine karşılık gelen tepe noktasının sağ ve solunda yarım güç noktalarına karşılık
gelen frekanslar tespit edilir. Bu frekansları (𝑤𝑎 ve 𝑤𝑏 ) bulabilmek için frekans cevap
fonksiyonu üzerinde yatay bir çizgi çizilir. Bu çizgi tepe noktası büyüklüğünden √2 kadar
daha ufaktır. Yatay çizginin ilgilendiğimiz tepe noktasının sağında ve solundaki kesişim
noktaları yatay eksen olan frekans eksenine taşınırsa soldaki daha küçük olan frekans 𝑤𝑎 ve
sağdaki daha büyük olan frekans 𝑤𝑏 olarak tespit edilmiş olur.“r” titreşim biçimine karşılık
gelen kayıp faktörü veya eşdeğer viskoz sönümleme oranı Denklem 2.2.1.13 ile gösterildiği
gibi hesaplanmaktadır.

r 

wb2  wa2 wb  wa

2wr2
wr

w2  w2 w  wa
r  b 2 a  b
4wr
2wr

(2.2.1.13)

Şekil 2.2.1.5, tepe noktası seçme metodunu kullanarak yarım güç noktalarının belirlenmesini
göstermektedir. Tepe noktası seçme metodu ile modal parametreler çok hızlı olarak
hesaplanabilir ancak mekanik sistemin doğal frekansları ayrık değilse, bu metot ile modal
veriler (frekans, sönümleme oranı) doğru hesaplanamaz.
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𝑤𝑎

𝑤𝑏

Şekil 2.2.1.5 Tepe noktası seçme metodu [32]
Daire Uydurma Metodu
Daire uydurma metodu da bir frekans-cevap metodudur. Tek serbestlik dereceli bir sistemde
Nyquist grafiği değişen frekans değerleri için çizildiğinde daireye çok yakın eğriler elde edilir.
İki özel durumda ise tam dairesel eğriler elde edilir. Bu özel durumlar viskoz sönümleme
etkisindeki bir sistemin hız-kuvvet frekans cevap fonksiyonu ve gecikme döngüsü kaynaklı
sönümleme etkisindeki bir sistemin deplasman-kuvvet frekans cevap fonksiyonudur. Çok
serbestlik derecesine sahip sistemlerde ise doğal frekansların yakınında dairenin yayına
benzeyen eğriler elde edilir. Bu özellik deneysel modal test sonuçlarının işlenerek sistemin
modal parametrelerini hesaplamada kullanılır. Şekil 2.2.1.6’da bir örnek test için hız-kuvvet
frekans cevap fonksiyonu ve birinci doğal frekans civarında çizilen Nyquist grafiğini
göstermektedir. [32,33]
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Şekil 2.2.1.6 Hız-kuvvet frekans cevap fonksiyonu ve 1. doğal frekans civarında çizilen
Nyquist grafiği
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0.16

Denklem 2.2.1.14 tek serbestlik dereceli bir sistem için hız-kuvvet frekans cevap
fonksiyonunu göstermektedir. Hız-kuvvet frekans cevap fonksiyonunun sanal kısmından
açıkça görüldüğü gibi doğal frekans değerinde hız-kuvvet frekans cevap fonksiyonunun sanal
kısmı sıfır olmaktadır. Hız-kuvvet frekans cevap fonksiyonunun reel kısmı ise pozitif bir
sayıdır. Bu nedenle,

doğal frekans değeri Nyquist grafiğinde yatay eksen üzerinde en

yüksek pozitif değere karşılık gelen noktadır.

Y (iw)  iw (iw) 

iw
w2c  iw(k  w2 m)

k  w2 m  iwc (k  w2 m) 2  ( wc) 2

Re(Y ) 

w2 c
(k  w2 m) 2  ( wc) 2

Im(Y ) 

w(k  w2 m)
(k  w2 m) 2  ( wc) 2

(2.2.1.14)

Nyquist grafiğinde doğal frekans etrafında teki pozitif sanal kısımda diğeri ise negatif sanal
kısımda daire üzerinde iki rastgele nokta a ve b Şekil 2.2.1.7’de görüldüğü gibi seçilirse ilgili
titreşim modunun eşdeğer viskoz sönümleme oranı ve kayıp faktörü Denklem 2.2.1.15’de
ifade edildiği gibi hesaplanır.
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Şekil 2.2.1.7 Dairesel Nyquist grafiği üzerinde rastgele seçilen a ve b noktaları
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 2wr  wa tan  a 2   wb tan b 2   
wa2  wb2
r 
  
  
wr2  tan  a   tan  b  
 2 
  2

(2.2.1.15)

Denklem 2.2.1.15’deki tanjant terimleri Denklem 2.2.1.16’da tanımlanmıştır.

  wb 2 
 
1  
 b    wr  
tan   
 2 wb 
2

wr 

  wa 2 
  1

  a    wr 

tan   
 2 wa 
 2

wr 


(2.2.1.16)

Şekil 2.2.1.7’de doğal frekansın üstünde ve altında seçilen a ve b noktaları daire üzerinde
olduğu için rastgele seçilebilir. Nyquist grafiği başarılı bir modal testten sonra dairesel olarak
elde edilmişse, her seçilen a ve b çifti için benzer sönümleme oranının bulunması
gerekmektedir.
Basamak-Cevap Metodu [25]
Basamak-cevap metodu bir zaman cevap metodudur. Tek serbestlik derecesine sahip bir
sistemin birim basamak tahrikine karşı cevabı Şekil 2.2.1.8’te görüldüğü gibi olur.

Şekil 2.2.1.8 Tek serbestlik dereceli sistemin birim basamak cevabı [25]
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Sistemin tepe noktasındaki cevabı Mp ve yüzde aşırı salınım PO sırasıyla Denklem 2.2.1.17
ve 2.2.1.18 ile hesaplanmaktadır.

  

M P  1  exp( wnTP )  1  exp 
 1  2 


  

PO   M P  1 100%  100exp 
 1  2 



(2.2.1.17)

(2.2.1.18)

Tepe noktasına varış zamanı Tp, sistemin tepe noktasındaki cevabı Mp ve yüzde aşırı salınım
PO’dan herhangi bir tanesi Denklem 2.2.1.19, 2.2.1.20 ve 2.2.1.21’de kullanılarak
sönümleme oranı hesaplanabilir.

  
  1 

 TP wn 

2

(2.2.1.19)
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1

1
 ln  M P  1 






2

(2.2.1.20)

1

 
1

1
 ln  PO /100  






2

(2.2.1.21)

Dinamik Yük Faktörü Metodu
Bu metot bir frekans-cevap metodudur. Viskoz sönümleme kuvveti etkisinde tek serbestlik
dereceli bir sistemin frekans-cevap fonksiyonunun büyüklüğü Şekil 2.2.1.9’da Q değişkeni ile
gösterilmiştir.
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Şekil 2.2.1.9 Sönümleme oranının Dinamik Yük Faktörü metodu yolu ile ölçülmesi [25]
Şekil 2.2.1.9’da rezonant frekans wr değerine karşılık gelen Q büyüklüğü Denklem 2.2.1.22
ile sadece sönümleme oranına bağlıdır. Dinamik yük faktörü metodunda deneysel modal test
neticesinde frekans cevap fonksiyonunun rezonant frekansa karşılık gelen büyüklüğü olan Q
ölçüldüğü takdirde sönümleme oranı ilgilenilen titreşim biçimi için Denklem 2.2.1.22
kullanılarak hesaplanabilir.

𝑄=

1
2𝜁√1 − 2𝜁 2

(2.2.1.22)

Kompozit malzemelerde sönümleme ve sönümleme katsayısının ölçülmesi
Elyaf takviyeli kompozit malzemelerin yüksek mukavemet ve katılık gerektiren uygulamaları
giderek artmaktadır. Yüksek mukavemet ve katılığın yanında kompozit malzemeden yapılmış
yapıların dinamik özelliklerinin de uygun olması gerekmektedir [34]. Kompozit malzemelerin
ana bileşenlerinden olan reçine esas itibarı ile viskoelastik davranış gösteren bir malzemedir.
Bu nedenle, kompozit malzemelerin sönümleme oranları metal malzemelere göre daha
yüksektir. Kompozit malzemenin reçine nedeni ile viskoelastik özelliğinin olması bu
malzemeleri yüksek performans gerektiren uygulamalar için uygun malzemeler yapmaktadır.
Tek yönlü kompozit malzemelerde sönümleme analizi elyaf, reçine ve elyaf-reçine ara
yüzünün katkılarından oluşmaktadır. Gerinim enerjisi reçine ve elyaf malzemenin her ikisinde
de depolanmaktadır. Ancak sönümleme nedeni ile meydana gelen enerji kaybının büyük bir
kısmı reçinenin yer değiştirme hareketinden bir kısmı ise elyaftan kaynaklanmaktadır. Bazı
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araştırmalarda

reçine

viskoelastik

malzeme,

elyaf

ise

elastik

malzeme

olarak

modellenmektedir [35].
Deneysel ve analitik analizlerde viskoelastik sönümleme malzemelerinin mekanik özellikleri
sıcaklık, frekans ve malzemenin maruz kaldığı yer değiştirme tipine (kesme, uzama, eğilme
vb.) duyarlıdır. Genel olarak cam-elyaf ve karbon kompozit malzemelerin dinamik
karakteristikleri dinamik mekanik analiz cihazları kullanılarak ölçülmektedir. Kompozit
malzemenin kompleks modülü, rezonant frekans dışında tahrik frekansı altında uygulanan
titreşim kuvveti vasıtası ile ölçülmektedir. Bu teknikte DMA numunesine periyodik bir kuvvet
uygulanmakta ve numunede meydana gelen hareketin büyüklüğü ve fazı ölçülmektedir. DMA
cihazında numune periyodik gerilme veya gerinim uygulanmakta ve meydana gelen gerinim
veya gerilme cevabı ölçülmektedir. Viskoelastik kompozit malzemenin kompleks modülü
(kayıp faktör ve elastik modülü) anlık gerilme/gerinim oranı olarak tanımlanmaktadır [36].
Şekil 2.2.2.1 RÜZGEM projesi kapsamında tedarik edilmiş olan Perkin Elmer DMA 8000
cihazını ve üç noktadan eğme test aparatını göstermektedir. Yüksek elastik esneme sabitine
sahip elyaf takviyeli kompozit malzemeler için en uygun dinamik mekanik karakterizasyon
yönteminin üç noktadan eğme yöntemi olduğu belirtilmiştir [37]. Üç noktadan eğme
aparatında, numune DMA cihazının kenar mesnet noktalarının üzerine yerleştirilmekte ve
numunenin kenarlarından sabitleme yapılmamaktadır. Böylece, tek kenardan sabitleme veya
çift noktadan sabitleme test aparatlarında karşılaşılan, sabitleme noktalarındaki sürtünme ve
sıkışmanın neden olduğu hatalar üç nokta eğme aparatında en aza indirilmiştir. Bu sayede,
elastik sabit ve sönümleme katsayıları ölçümlerinin hassas bir şekilde yapılması mümkün
olmaktadır [37]. Dinamik mekanik analiz çalışması için hazırlanacak olan test numunelerinin
yaklaşık olarak 50 mm uzunluğunda, 3-4 mm genişliğinde ve 2 mm kalınlığında olması
olağandır. Bu değerler yüksek elastik sabite sahip elyaf takviyeli kompozit malzemeler için
önerilen değerlerdir [37].

(a) 3 nokta eğme test yöntemi (b) PerkinElmer DMA 8000 (c) 3 nokta eğme test aparatı (d) Numune takılmış olan
aparat

Şekil 2.2.2.1 Dinamik Mekanik Analiz cihazı ve dinamik testlerin yapılacağı üç noktalı eğme
test aparatı
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Şekil 2.2.2.2 üç noktalı eğme test aparatının numune takılı halde iken yakın resmini
göstermektedir. Görüldüğü gibi, test alanında üç adet sütun bulunmaktadır. Bu sütunlardan
yanlarda bulunan ikisi sabit sütunlardır ve numunenin uçları buralara temas etmektedir. Bu
noktalarda numuneye ek bir sınır koşulu uygulanmamaktadır. Numunenin uçları bu
noktalarda sadece aşağı yönde hareket edemeyecek şekilde durmaktadırlar. Orta kısımdaki
sütundan belirlenen frekansa göre dinamik yük uygulanmaktadır. Ayrıca uygulanan kuvvete
bağlı olarak uzama ölçümleri de orta kısımdaki sütuna bağlı olan LVDT ile yapılmaktadır.

Şekil 2.2.2.2 Üç noktalı eğme test aparatı
Üç noktadan eğme test aparatında DMA yazılımına girilmesi gereken etkin uzunluk, orta
sütunun kenar sütunlara olan uzaklığıdır. Bu uzunluk halihazırda RÜZGEM’de bulunan DMA
cihazı için 17.5 m olarak ayarlanmıştır. Orta sütunun hemen yanında ve numunenin altında
bulunan eğri metal ise ortam sıcaklığı ölçen sıcaklık sensörüdür. Test süresince
malzemelerin aşırı sünekleşip sıcaklık sensörüne dokunmaması önemlidir. DMA testlerinde
kullanılması önerilen test aparatları Tablo 2.2.2.1’de verilmiştir. Tablo 2.2.2.1’de görüldüğü
gibi numunelerin elastik modülleri 1011-107 Pa aralığında ve numune kalınlıkları 4 mm ve üstü
olduğu durumlarda üç noktadan eğme test aparatı kullanılabilmektedir. Kompozit
malzemelerin elastik modülleri 10 MPa’dan daha büyük olduğu için DMA testleri sırasında üç
noktadan eğme test aparatı kullanılmıştır.

18

Tablo 2.2.2.1 DMA testleri için önerilen numune geometrileri, test aparatları ve
ısıtma/soğutma oranları [37]

Üç noktadan eğme test aparatında geometri faktörü Denklem 2.2.2.1 ile ifade edilmektedir.
Denklem 2.2.2.1’de w numunenin genişliğini, t kalınlığını, l ise etkin uzunluk olarak tarif
edilen orta sütunun kenar sütunlara olan uzaklığıdır.
GF=(w/2) (t/l)3

(2.2.2.1)

Denklem 2.2.2.1 basit kiriş analizleri ile elde edilmektedir. Toplam uzunluğu 2l olan bir kirişin
ortasından uygulanan P kuvveti neticesinde kirişin ortasında yarattığı deplasman (DMA
testlerinde bu deplasman ölçülmektedir) Denklem 2.2.2.2 ile verilmiştir.
d =P(2l)3/48EI

(2.2.2.2)

Doğrusal rejimde kuvvet ile deplasman orantılı olduğundan, esneklik katsayısı k Denklem
2.2.2.3 ile ifade edilebilir.
k =P/d

(2.2.2.3)

Dikdörtgen kesitteki bir numune için atalet momenti Denklem 2.2.2.4 ile hesaplanmaktadır.
I=(1/12)wt3
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(2.2.2.4)

Denklem 2.2.2.2 ve Denklem 2.2.2.4, Denklem 2.2.2.3’e yerleştirildikten ve sadeleştirmelerin
yapılmasından sonra, esneklik katsayısı Denklem 2.2.2.4’deki ifade olarak ortaya çıkar.
k=E (w/2)(t/l)3

(2.2.2.4)

Denklem 2.2.2.4’de elastik modülün dışında kalan ifade Denklem 2.2.2.1’deki ifade ile aynı
olup, geometri faktörü olarak adlandırılmaktadır.
Dinamik Mekanik Analiz cihazı (DMA) malzemelerin mekanik özelliklerini sıcaklığın,
frekansın ve zamanın fonksiyonu olarak ölçen bir sistemdir. Aynı zamanda DMA cihazında
yapılan testlerde periyodik gerilime kuvvetleri altında belli bir sıcaklık değişim döngüsüne
maruz bırakılan malzemelerin mekanik cevabı incelenebilmektedir [38]. Dinamik Mekanik
Analiz cihazı ile aşağıda listelenmiş olan testler yapılabilmektedir [39].
-

Polimerlerin morfolojisi

-

Kayıp faktörü (tan Delta), sönümleme oranı ölçülmesi

-

Kayıp açısı (delta)

-

Darbe dayanımı

-

Dinamik viskozite ölçülmesi

-

Kürleme kinetiğinin belirlenmesi

-

Yaşlandırma testi

-

Camsı geçiş sıcaklığı

-

Numunenin esneklik katsayısı

-

Young modülü

-

Sünme davranışının belirlenmesi

-

Termal kararlılık

-

Çekme/kesme/eğilme testleri

-

Gerinim/gerilmenin dinamik katılık ile değişimi

-

Reolojik özelliklerin belirlenmesi

DMA testlerinde numuneye zamana bağlı olarak sinüs eğrisi olarak değişen bir gerilme
uygulanmaktadır. Viskoelastik malzemede sinüs eğrisi şeklinde değişen gerilme kuvvetine
karşı sinüs eğrisi şeklinde değişen bir gerinim cevabı meydana gelmektedir. Şekil 2.2.2.3’de
DMA testinde numuneye uygulanan sinüs eğrisi şeklinde değişen gerilme kuvveti ve
numunede

meydana

gelen

gerinim

cevabı

faz farkı

ve

büyüklükleri

ile

birlikte

gösterilmektedir. Zamana bağlı sinüs eğrisi şeklinde değişim frekans (Hz veya rad/s) ile
belirlenmektedir. Viskoelastik bir malzemede gerinim cevabı uygulanan gerilme ile aynı fazda
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meydana gelmez ve Şekil 2.2.2.3’de δ ile gösterilmiş olan bir faz açısı oluşur. Bu faz
gecikmesi moleküler hareketin ve gevşemelerin meydana gelmesi için gerekli zaman nedeni
ile oluşmaktadır [38].

Şekil 2.2.2.3 DMA testinde numuneye uygulanan sinüs eğrisi şeklinde değişen gerilme
kuvveti ve numunede meydana gelen gerinim cevabı (faz farkı ve büyüklükleri) [38]
Şekil 2.2.2.3’de dinamik gerilme 𝜎 ve gerinim 𝜀, Denklem 2.2.2.5 ile ifade edilmektir.

   0 sin  wt   
   0 sin  wt 

(2.2.2.5)

Denklem 2.2.2.5’de 𝜔 frekansı göstermektedir. Gerilme ilişkisi açılıp tekrar yazılırsa:
𝜎 = 𝜎0 sin(𝜔𝑡)cos(𝛿) + 𝜎0 cos(𝜔𝑡)sin(𝛿)

(2.2.2.6)

Denklem 2.2.2.6 yeniden Denklem 2.2.2.7’de gösterildiği gibi yazılabilir.
𝜎 = 𝜀0 𝐸 ′ sin(𝜔𝑡) + 𝜀0 𝐸 ′′ cos(𝜔𝑡)

(2.2.2.7)

Denklem 2.2.2.7’de yer alan 𝐸 ′ ve 𝐸 ′′ terimleri Denklem 2.2.2.8 ile tanımlanmıştır.

𝐸′ =

𝜎0
𝜎0
cos(𝛿) 𝐸 ′′ = sin(𝛿)
𝜀0
𝜀0

(2.2.2.8)

Gerilme ve gerinimin zamana bağlı olarak sinüs eğrisi şeklinde değiştiğini düşünürsek:
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𝜎 = 𝜎0 exp(𝜔𝑡 + 𝛿)𝑖

𝜀 = 𝜀0 exp(𝑖𝜔𝑡)

(2.2.2.9)

Viskoelastik malzemeler için kompleks modül Denklem 2.2.2.10 ile tanımlanmıştır.
𝜎

𝐸∗ = 𝜀 =

𝜎0
exp(𝑖𝛿)
𝜀0

= 𝐸 ′ + 𝑖𝐸 ′′

(2.2.2.10)

Denklem 2.2.2.10’da 𝐸 ′ elastik modül, 𝐸 ′′ ise kayıp modülü göstermektedir. Kompleks
modülün reel kısmı 𝐸 ′ deformasyona maruz kalan malzemenin potansiyel enerjiyi saklayıp
bırakma kapasitesini göstermektedir. Kompleks modülün sanal kısmı 𝐸 ′′ ise deformasyona
maruz kalan malzemenin enerjiyi dağıtma harcama kapasitesi ile ilişkilidir. Kayıp modül
malzemedeki iç sürtünme ile ilişkili olup moleküler hareketler, gevşeme süreçleri, hal
geçişleri, morfoloji ve diğer yapısal çok yapımlılıklardan etkilenmektedir. Dinamik özelliklerin
belirlenmesi polimerin mekanik davranışının anlaşılmasını sağlamaktadır.
Denklem 2.2.2.10 kullanılarak faz açısının tanjantı Denklem 2.2.2.11’de gösterildiği gibi
yazılabilir.

tan 𝛿 =

𝐸 ′′
𝐸′

(2.2.2.11)

Dinamik Mekanik Analiz cihazında gerçekleştirilecek testlerde ölçülecek olan sönümleme
katsayısı yapısal-malzeme sönümleme katsayısı, DMA terminolojisinde ise tan  olarak
adlandırılmaktadır. Denklem 2.2.2.10 tekrar yazılırsa:
𝐸 ∗ = 𝐸 ′ + 𝑖𝐸 ′′ = 𝐸 ′ (1 + 𝑖 𝑡𝑎 𝑛 𝛿) = 𝐸 ′ (1 + 𝑖 𝑔)

(2.2.2.12)

Denklem 2.2.2.12’de tan 𝛿 literatürde 𝑔 değişkeni ile de gösterilmektedir. tan 𝛿 malzemenin
sönümleme kapasitesinin bir göstergesidir. Bir başka ifade ile tan 𝛿 malzeme sönümleme
katsayısıdır. Denklem 2.2.2.11’de tanımlandığı şekli ile malzeme sönümleme katsayısı
birimsiz bir değerdir. Şekil 2.2.2.4 kompozit malzemenin elastik modülü ile tan  ’nın
sıcaklıkla olan değişimini göstermektedir. Elastik modül sıcaklıkla azalmakta tan  ise belli bir
sıcaklıkta en yüksek değerine ulaşmaktadır. Kayıp modül ise elastik modülün düşüşe geçtiği
nokta ile tan  ’nın en yüksek değere ulaştığı nokta arasında tepe değerine ulaşmaktadır.
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Şekil 2.2.2.4 Kompozit malzemede kompleks modülün sıcaklıkla olan değişimi
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan testlerde DMA cihazı ile tan 𝛿 ile gösterilen kayıp
faktörü ölçülecektir. Kayıp faktörü aynı zamanda gecikme döngüsü metodu kısmında
Denklem 2.2.1.11 ile tanımlanmıştı. Kayıp faktörü literatürde farklı değişkenler ile
gösterilmiştir. Denklem 2.2.2.13 kayıp faktörü gösteren farklı değişkenlerin eşitliklerini
göstermektedir.

𝜂=

ℎ
= tan 𝛿 = 𝑔
𝑘

(2.2.2.13)

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan rüzgar türbin analizlerinde kanat yapısı için yapısal
sönümleme katsayısının eşdeğer viskoz sönümleme katsayısına çevrilmesi gerekmektedir
[40]. DMA testleri ile ölçülecek olan kayıp faktörünün rüzgar türbin analizlerinde nasıl
kullanılacağı sonuç raporunun 3.5.2. kısmında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Şekil 2.2.2.5’te birinci dönem içinde proje kapsamında üretilmiş olan 0o fiber açılı cam-elyafepoksi numunesinin 1 Hz’de üç noktalı eğme aparatında DMA testi neticesinde elde edilen
kayıp faktör –sıcaklık eğrisi verilmiştir. Şekil 2.2.2.5’te görüldüğü gibi kayıp faktörü 70 oC
civarında tepe noktasına ulaşmaktadır. Proje kapsamında kullanılan reçine Biresin CH80-2
oda sıcaklığında kürlenebilen bir reçinedir. Kürleme sıcaklığına bağlı olarak reçinenin camsı
geçiş sıcaklığı 80 oC’ye kadar çıkabilmektedir. Camsı geçiş sıcaklığının kayıp faktörün tepe
noktasına karşılık gelen sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık olduğu göz önüne alındığında,
elde edilen kayıp faktör-sıcaklık verisinin güvenilir olduğunu değerlendirilebilir.
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Şekil 2.2.2.5 Sıfır dereceli fiber açılı cam-elyaf-epoksi numunesinin 1 Hz’de üç noktalı eğme
aparatında DMA testi neticesinde elde edilen kayıp faktör –sıcaklık eğrisi
Şekil 2.2.2.6, 0o dereceli fiber açılı cam-elyaf-epoksi numunesinin -10oC - 40oC arasında elde
edilen kayıp faktör – sıcaklık eğrisini göstermektedir. -10oC - 40oC sıcaklık aralığı rüzgar
türbin yapılarının daha uzun süreler çalıştıkları sıcaklık aralığıdır. Şekil 2.2.2.6’da görüldüğü
gibi kayıp faktörü 0.005-0.01 bandında çok az değişkenlik göstermektedir. Sıfır dereceden
düşük sıcaklıklarda kayıp faktörün 0.01-0.015 bandında olduğu gözlemlenmiştir.

Kayıp faktörü - tan δ
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Şekil 2.2.2.6 Sıfır dereceli fiber açılı cam-elyaf-epoksi numunesinin -10oC - 40oC arasında
elde edilen kayıp faktör – sıcaklık eğrisi
Literatürde kompozit malzemelerde kayıp faktörün hesaplanmasına ve ölçülmesine yönelik
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Chandra et al. [41] elyaf takviyeli kompozit malzemelerde
sönümleme katsayısının hesaplanmasına yönelik araştırma yapmıştır. Bu çalışmada
kompozit malzemenin kesitinin ve elyaf hacim oranının sönümleme katsayısı üzerindeki
etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın dışında literatürde kayıp faktör olarak ifade edilen
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sönümleme katsayıları farklı modelleme yaklaşımları kullanılarak hesaplanmıştır. Farklı
modelleme çalışmalarına örnek olarak tümleşik mikromekanik [42], Eshelby [43], Halpin-Tsai
(yarı empirik model) [44], Hashin [45], Tsai [46] ve sonlu elemanlar/gerinim enerjisi yöntemi
[47]

yolu

gösterilebilir.

Chandra

çalışmasında

elastik

modül

ve

kayıp

faktörün

hesaplanmasına yönelik olarak kullanılan çeşitli analitik modelleri kısaca açıklamıştır [41].
Şekil 2.2.2.7’de Chandra farklı modelleme yaklaşımları kullanılarak hesaplanan boylamasına
kayıp faktörünün elyaf hacim oranı ile değişimini vermiştir. Kıyaslama çalışmasında
kullanılan kompozit malzeme cam-elyaf takviyeli epoksidir. Farklı yöntemlerin kullanılarak
kayıp faktörlerin hesaplanmasında cam-elyaf için kayıp faktörü 0.0018 epoksi reçine için
kayıp faktörü ise 0.015 alınmıştır. Şekil 3.3.3.7’de Eshelby’nin yaklaşımı boylamasına kayıp
faktörü için en düşük değerleri vermektedir. Chandra’nın çalışmasında boylamasına kayıp
faktörünün

Eshelby’nin

yaklaşımı

ile

hatalı

hesaplandığı

belirtilmiştir.

Eshelby’nin

yaklaşımının niye boylamasına kayıp faktörünü hatalı hesapladığında ait detaylı açıklama
Chanda tarafından çalışmasında yapılmıştır.

Şekil 2.2.2.7 Farklı modelleme yaklaşımları kullanılarak hesaplanan boylamasına kayıp
faktörü [41]
Vakum torbalama metodunda üretilen kompozit malzemelerde elyaf hacim oranı genellikle
%50 civarındadır. Şekil 2.2.2.7’ye bakıldığında %50 elyaf hacim oranı civarında Eshelby
yöntemi dışındaki yöntemler ile hesaplanan kayıp oranları 0.003 mertebesindedir. Birinci
dönemdeki proje çalışmaları kapsamında DMA testi ile ölçülen kayıp faktör ise 0.005-0.01
bandı aralığındadır. Şekil 2.2.2.2’de görüldüğü gibi, DMA testinde üç noktalı eğme
aparatında numune kenar mesnet noktaları üzerinde boylamasına hareketine izin verecek
şekilde

yerleştirilmektedir.

Numuneye

yanlamasına
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sinüs

eğrisi

şeklinde

kuvvet

uygulandığında, numune boylamasına uzama-kısalma hareketi yapmakta ve mesnet noktası
ile arasında sürtünme nedeni ile bir etkileşimi olacaktır. Bu nedenle, DMA testi ile elde edilen
kayıp faktörün hesaplama yöntemleri ile de edilen kayıp faktöre göre daha yüksek çıkması
beklenebilir. Bunun dışında, Chandra’nın çalışmasında cam-elyaf-epoksi malzemesi için
silindirik bir elyaf ve onun çevresinde reçine alanı içine alan temsili bir hacim elemanı baz
alınmış ve farklı yönlerde yüklemeler için sönümleme oranları hesaplanmıştır. Bu
çalışmadaki elyaf-reçine alanının DMA testi yapılan cam-elyaf-epoksi numunesindeki elyafreçine alanı ile birebir aynı olması beklenemez. Ayrıca tek yönlü kumaşlarda da elyafları bir
arada tutabilmek için belli aralıklarla yanlamasına dikilmiş elyaflar mevcuttur. Bu elyaf katları
da malzemenin kayıp faktörünü etkilemektedir.
Bir başka çalışmada Berthelot et al. [48] sandviç yapılarda dahil olmak üzere katmanlı
kompozit yapılarda sönümleme katsayılarını elde etmek için bir metot geliştirmiştir.
Geliştirilen

metot

katmanlı

kompozit

teorisine

dayanan

sonlu

elemanlar

yöntemi

uygulamasıdır. Geliştirilen metot ile hesaplanan kayıp faktörler aynı zamanda deneysel
olarak kiriş yapılarında çekiç-darbe titreşim yöntemi ile ölçülen kayıp faktörler ile
kıyaslanmıştır. Şekil 2.2.2.8 tek yönlü cam-elyaf-epoksi kompozit kirişlerde deneysel olarak
elde edilen kayıp faktörlerin frekans ve elyaf açısı ile olan değişimini göstermektedir. Şekil
2.2.2.8’de görüldüğü gibi elyaf açısının sıfır olduğu durumda ve düşük doğal frekanslarda
durumunda kayıp faktörler 0.003-0.005 aralığındadır. Berthelot’in deneylerinde 16-20 cm
uzunluğunda 3 farklı boyda kirişler kullanılmış ve bu kirişler bir uçları ankastre olarak
sabitlenmiş diğer uçları ise serbest bırakılmıştır. Kayıp faktörleri ilk 3 eğilme titreşim biçimi
için hesaplanmıştır. Bu nedenle Şekil 2.2.2.8’de her elyaf açısı durumu için 9 farklı veri
noktası bulunmaktadır. Burada vurgulanması gereken nokta Berthelot’in deneylerinin modal
analiz yöntemi ile değerlendirilmesi ve kayıp faktörlerin kirişin hareket cevabının Fourier
dönüşümlerine Ritz yöntemi ile analitik fonksiyonlar uydurarak hesaplanmasıdır. Yani her
titreşim modu için modal kayıp faktörleri ölçülmüştür. DMA testlerinde ise sinüs eğrisi
şeklinde değişen kuvvet tahriki belli frekanslarda uygulanmaktadır. DMA testlerinde DMA
numunesinin farklı eğilme biçimlerindeki sönümleme katsayıları ölçülmemektedir. Çünkü
kuvvet tahriki her farklı frekans için numunenin orta noktasından uygulanmaktadır. Bu
nedenle, DMA deney sonuçları ile Berthelot’in çalışmasında elde edilen kayıp faktörlerinin
sayısal olarak birebir kıyaslanmaması gerekir. Ayrıca, kompozit malzemelerde kürlenme
sıcaklığı kayıp faktörün üzerinde etkisi vardır. Kürleme sıcaklığı aynı olmayan kompozit
malzemelerin kayıp faktörlerini birbirleri ile kıyaslamakta doğru değildir. Berthelot’in deneysel
çalışmasında kullanılan kompozit kirişlerin kürlenme sıcaklığı belirtilmemiştir.
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Şekil 2.2.2.8 Tek yönlü cam-elyaf-epoksi kompozit kirişlerde deneysel olarak elde edilen
kayıp faktörlerin doğal frekans ve elyaf açısı ile olan değişimi [48]
Bertholet hesaplamalı olarak da kayıp faktörlerini hesaplamıştır. Hesaplamalar titreşim testi
deneyinin sonlu elemanlar analizi ile tekrarlanması ve her titreşim modunda kiriş yapısındaki
elemanlardaki gerilme değerlerinin çalışmada açıklanan yöntemde kullanılması esasına
dayalıdır. Şekil 2.2.2.9 deneysel ve hesaplamalı olarak ilk üç eğilme titreşim modu için elde
edilen kayıp faktörlerin elyaf açısı ile olan değişimini göstermektedir. Şekil 2.2.2.9’da
görüldüğü gibi kayıp faktörün elyaf açısı ile arttırdığı, ancak yüksek elyaf açılarında kayıp
faktörün elyaf açısının artışı ile hafif bir azalma gösterdiği hem deneysel olarak hem de
hesaplamalı olarak belirlenmiştir.
Bertholet’in çalışmasından proje kapsamında ikinci dönemde gerçekleştirilmiş olan DMA test
sonuçlarının değerlendirilmesinde faydalanılmıştır.

Şekil 2.2.2.9 Tek yönlü cam-elyaf-epoksi kompozit kirişlerde deneysel ve hesaplamalı
olarak elde edilen kayıp faktörlerin doğal frekans ve elyaf açısı ile olan değişimi [48]
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Kumar [20]

tarafından gerçekleştirilen çalışmada tek yönlü cam-elyaf-epoksi kompozit

malzemenin kayıp faktörü DMA testleri yapılarak elde edilmiştir. Şekil 2.2.2.10 tek yönlü
cam-elyaf-epoksi kompozit malzemeler için Kumar tarafından gerçekleştirilen DMA
testlerinde elde edilen kayıp faktörün sıcaklık ve elyaf açısı ile değişimini vermektedir. Bu
çalışmada kullanılan cam-elyaf-epoksi reçine 120 oC’de kürlenmiş olduğu için kayıp faktörün
tepe noktasının 120 oC civarında olduğu görülmektedir. Sıfır derece elyaf açısına sahip
numuneler için oda sıcaklığı civarındaki kayıp faktörün, Şekil 2.2.2.6’da proje kapsamında
gerçekleştirilen DMA testleri sonunda ölçülen kayıp faktöre çok yakın olduğu görülmektedir.
Ancak, proje çalışmasında kullanılan reçine oda sıcaklığında kürlenmiş, Kumar’ın
çalışmasında ise Şekil 2.2.2.10’daki DMA sonuçları kürlenme sıcaklığı 120

o

C olan

numuneler için elde edilmiştir. Bu nedenle, kayıp faktörlerin farklı sıcaklıklarda birbirleri ile
kıyaslanması doğru değildir.

Şekil 2.2.2.10 Tek yönlü cam-elyaf-epoksi kompozit malzemelerde DMA testleri vasıtası ile
elde edilen kayıp faktörün sıcaklık ve elyaf açısı ile değişimi [36]
Şekil 2.2.2.11’de kayıp faktörün kürlenme sıcaklığı ile olan değişimi görülmektedir [36]. Genel
olarak düşük sıcaklıkta (80

C) kürlenmiş olan cam-elyaf-epoksi malzemenin kayıp

o

faktörünün yüksek sıcaklıkta (120 oC) kürlenmiş olan cam-elyaf-epoksi malzemenin kayıp
faktöründen daha yüksek olduğu Şekil 2.2.2.11’de açıkça görülmektedir. Yüksek sıcaklıkta
kürlenmiş olan kompozit malzemede kayıp faktörün tepe noktasının daha yüksek sıcaklığa
doğru kaydığı gözlemlenmiştir. Bu kayma beklenen bir kaymadır, çünkü kayıp faktörün tepe
noktası ile camsı geçiş sıcaklığı ilişkilidir. Yüksek sıcaklıkta kürlenen kompozit malzemenin
camsı geçiş sıcaklığı doğal olarak daha yüksektir.
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Şekil 2.2.2.12’de kayıp faktörün sıcaklık ve kuvvet tahrik frekansı ile değişimi verilmiştir [36].
Kuvvet tahrik frekansının artması ile kayıp faktörün tepe noktasının daha yüksek sıcaklığa
doğru kaydığı gözlemlenmiştir. Düşük sıcaklıklarda ise tahrik frekansının kayıp faktör
üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı görülmektedir.

Şekil 2.2.2.11 Tek yönlü cam-elyaf-epoksi kompozit malzemelerde DMA testleri vasıtası ile
elde edilen kayıp faktörün sıcaklık ve kürlenme sıcaklığı ile olan değişimi [36]

Şekil 2.2.2.12 Tek yönlü cam-elyaf-epoksi kompozit malzemelerde DMA testleri vasıtası ile
elde edilen kayıp faktörün sıcaklık ve kuvvet tahrik frekansı ile değişimi [36]

Proje önerisinde, IEC 61400-23 [49] rüzgar türbin kanatlarının yapısal test standardında da
belirtildiği gibi, kanatların testleri için en kritik titreşim frekanslarının kanatların birinci ve ikinci
kelebekleme (flapwise) ve kılıçlama (edgewise) ve birinci burulma frekansları olduğu
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belirtilmişti. Proje önerisinde ayrıca, özellikle büyük rüzgar türbin kanatları düşük doğal temel
frekansa sahip oldukları için, DMA testlerinin gerçekleştirileceği 1 Hz - 5Hz frekans aralığının
yeterli olacağı vurgulanmıştı. Birinci dönemde gerçekleştiren bütünü ile cam-elyaf-epoksi
malzemeden yapılmış baz rüzgar türbin kanat tasarımının en düşük üç doğal frekansı 0.7-1.8
Hz arasında olduğu için proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan DMA testlerinin 1 Hz kuvvet
tahrik frekansında yapılmıştır. DMA testleri ile ilgili detaylı bilgi hem ikinci dönem raporunda
hem de sonuç raporunda verilmiştir.
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Gereç, yöntem ve bulgular
İP1.1 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar: Sayısal görüntü bağıntı sisteminin
etkin kullanımı için çok sayıda farklı ölçüm ve değerlendirme yapılması
Sayısal Görüntü Bağıntı (SGB) Sistemi Kullanım Kitapçıklarının Hazırlanması
Sayısal görüntü bağıntı sisteminin etkin kullanımı için farklı ölçümlerin ve değerlendirmelerin
yapılması kapsamında öncelikli olarak ODTÜ Rüzgem’de bulunan sayısal görüntü bağıntı
sisteminin nasıl kullanılacağının ve ölçümlerin nasıl yapılacağının kolay öğrenilmesi amacı ile
İngilizce ve Türkçe kullanım kitapçıkları hazırlanmıştır. Hazırlanmış olan kullanım kitapçıkları
sisteme bilimsel raporun ekleri olarak yüklenmiştir. Kullanım kitapçıkları pdf formatında
hazırlanmış ve birinci dönem raporunun ekleri olarak (Ek A_User Manual of Digital Image
Correlation (DIC) System.pdf, Ek B_SGB_Sistem_Kullanım_Kitapçığı.pdf) verilmiştir. Bu
nedenle sonuç raporunda bu ekler tekrar verilmemiştir.
Bu kitapçıklarda SGB sistemi ile yer değiştirme ölçümü yapabilmek için kritik görülen
hususlara vurgu yapılmış ve öz bilgi sunulmuştur. SGB sistemi ile birlikte gelen kitapçıklarda
daha detaylı bilgi yer almaktadır. Ancak bu sistemi ilk defa kullanacak birisi için öz bilgi içeren
kullanım

kitapçıkları,

sistemin

nasıl

kullanılacağının

öğrenilmesini

oldukça

kolaylaştırmaktadır. Kullanım kitapçıkları örnek ölçümler yapan öğrenciler tarafından
hazırlandığı için öğrenciler SGB sisteminin kurulması ve ölçümlerin yapılması sırasında
karşılaştıkları

zorlukları

vurgulamışlardır.

göz

önüne

alarak

kritik

gördükleri

noktaları

kitapçıklarda

Bu kitapçıklar daha sonra SGB sistemini ODTÜ içinden ve dışından

kullanmak isteyen diğer araştırmacılar/öğrenciler içinde sistemin öğrenilmesine yönelik çok
faydalı birer kaynak olacaktır.
Bu

kitapçıklarda

sistemin

açılması,

proje

yaratılması,

sistem

eleman

tanımları,

lens/kalibrasyon panel/küp seçimi, ölçüm mesafelerinin ve kameraların konumlarının ayarı,
kameraların odak ve diyafram ayarları, kalibrasyon işlemi, ölçüm modlarının seçimi, ölçümün
yapılması ve ölçüm alanının seçilmesi, ölçüm yapıldıktan sonra yer değiştirme ve uzama
hesaplamalarının yapılması ve ölçüm değerlendirmesi sırasında karşılaşılan bazı sorunların
(hesaplanmamış bölgeler ve lokal etkiler) giderilmesine yönelik işlemler hakkında bilgiler
verilmiş ve yol gösterilmiştir.
Sonuçların işlenmesi, grafiklerin oluşturulması ve rapor hazırlanması için SGB sisteminin
Aramis yazılımı çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bu seçenekler kullanıcılar tarafından
rahatlıkla öğrenilebilecek kolaylıkta olup, yapılan ölçüme göre rapor hazırlama formatı
değişmektedir. Bu nedenle, kullanım kitapçığında sonuçların işlenmesine yönelik detaylı bilgi
verilmemiştir.
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Malzeme Elastik Sabitlerinin SGB Sistemi ile Ölçülmesi
Proje kapsamında SGB sistemi birinci iş paketi kapsamında kompozit yapılarda (kompozit
plaka ve kutu kiriş) eğilme-burulma etkileşiminin belirlenmesi ve plaka ve kutu kirişte
kullanılan kompozit malzemelerin elastik sabitlerinin ölçülmesi için kullanılmıştır. Eğilmeburulma etkileşimi için kompozit plaka ve kutu kirişler üzerinde yer değiştirme ölçümleri
yapılmıştır. SGB sistemi ile yer değiştirme yüksek hassasiyette belirlenebilmektedir. Bir
metrelik ölçüm hacmi içinde SGB sisteminin yer değiştirme ölçüm hassasiyeti 20
mikrometredir. Eğilme-burulma testlerinde kamera ile kompozit plaka ve kutu kirişler
arasındaki mesafe malzeme testlerine göre daha rahat ayarlanabilmektedir. Bunun nedeni,
malzeme testlerinde numunelere yük uygulayacak olan test makinasının ayrı bir sınır
oluşturması ve SGB sistemi ile ölçüm yapılmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca malzeme
testlerinde elastik sabitlerin ölçülmesi için numunelerde SGB sistemi ile ölçülen yer
değiştirme değerlerinden uzama (gerinim) değerleri SGB sisteminin yazılımı olan Aramis
tarafından yapılmaktadır. Yer değiştirme değerlerinden uzama hesaplanırken türev işlemi
uygulandığında uzama değerlerinde sonlu elemanlar programlarında olduğu gibi hatalar
meydana gelmektedir. Bu nedenle, sayısal görüntü bağıntı sisteminin etkin kullanımı için
farklı ölçüm ve değerlendirme yapılması çalışmaları kapsamında ağırlık malzeme testlerinde
SGB sisteminin kullanılmasına yönelik çalışmalara verilmiştir. SGB sistemi ile malzeme
karakterizasyonu yapılmasına yönelik en detaylı çalışma dört farklı termoplastik poliüretan
malzemenin karakterizasyonuna yönelik gerçekleştirilen çalışmadır. Bu çalışma özel bir
firmanın isteği doğrultusunda proje ekibimiz tarafından gerçekleştirilen bir çalışma olup
malzeme karakterizasyon testlerinde SGB sisteminin ne derece etkin kullanılabileceğini
göstermiştir. Bu çalışma sonunda SGB sisteminin genel kullanımına ve malzeme
karakterizasyon testlerinde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğine yönelik ayrıntılı bir
raporda hazırlamıştır. Aşağıda bu rapor sunulmuştur.
Sayısal Görüntü Bağıntı Sisteminin Tanıtımı ve Malzeme Karakterizasyonuna Yönelik
Test Ölçüm Uygulamaları
Sayısal görüntü bağıntı sistemi, ODTÜ’de kurulmakta olan rüzgar enerjisi teknolojileri
araştırma ve uygulama merkezi (RÜZGEM) projesi kapsamında tedarik edilmiş olan Aramis
3D 4M (2400 Piksel X 1728 Piksel çözünürlük) sistemidir. Sayısal görüntü bağıntı (SGB)
sistemi Aramis 3D 4M optik bir şekil değiştirme analiz sistemidir. Bir tripod üzerinde yer alan
iki kamera vasıtası ile yükleme altındaki yapının görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz
edilerek, yapının 3 boyuttaki x,y ve z yönlerindeki hareketleri ölçülebilmekte ve yapının
geometrisi

ve

sürekli

ortam

kinematiğine
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dayanarak

yapı

yüzeyindeki

gerinimler

hesaplanabilmektedir. Sistemde görüntü elde etme zamana bağlı gerçekleştiği için, üç
boyutta hız ve gerinim hızları da otomatik olarak hesaplanmaktadır.
Şekil 3.1.2.1 ve Şekil 3.1.2.2 ODTÜ Rüzgem’deki Aramis SGB sistemini deney sırasında
göstermektedir.

Şekil 3.1.2.1 Sayısal görüntü bağıntı sistemi ile ODTÜ’de gerçekleştirilen gerilme gevşeme
testleri-1

Şekil 3.1.2.2 Sayısal görüntü bağıntı sistemi ile ODTÜ’de gerçekleştirilen gerilme gevşeme
testleri-2
Şekil 3.1.2.2’de numunenin üzeri SGB sisteminde var olan ışık ile aydınlatılmıştır. Sayısal
görüntü bağıntı sistemi, şekil değişmesini hesaplamak için kamera test düzeneğinin
matematiksel modelini, sayısal görüntü bağıntı metodu ve üçgenleştirme (triangularization)
tekniği ile birlikte kullanılarak yüksek doğrulukta üç boyutta koordinat bilgileri çıkarmaktadır.
Aramis sisteminde şekil değişmesinin nasıl hesaplandığı Şekil 3.1.2.3’te kısaca tarif
edilmiştir. Şekil 3.1.2.3(a)’da görüldüğü gibi, numune üzerinde sprey boya ile bir rastgele
desen oluşturulmaktadır. Bu desen yükleme sırasında malzemenin şekil değişmesini takip
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etmektedir. Şekil 3.1.2.3(b) yükleme öncesi şekil değişimine uğramamış numuneyi
göstermektedir. Bu noktada, sayısal görüntü bağıntı sisteminin kameraları vasıtası ile
görüntü alınmaya başlanmaktadır. Yüklemenin statik veya dinamik olma durumunda göre
kameraların çekim hızı ayarlanmaktadır. Şekil 3.1.2.3(c)’de yüklemeye maruz kalmış
numunede görüldüğü gibi, çekme testine tabi olan numune boylamasına uzadığı için
yanlamasına daralmıştır.

Şekil 3.1.2.3 Aramis sisteminde şekil değişimin ölçülmesi
Şekil 3.1.2.4(a) ve 3.1.2.4 (b) sayısal görüntü bağıntı sisteminde görüntü işleme yöntemi ile
şekil değişmesinin nasıl hesaplandığını daha detaylı tarif etmektedir. Test yapısının üzerinde
SGB sisteminin yazılımı vasıtası ile dikdörtgen yüzeyler (facet, 15x15 piksel olağan değerdir)
oluşturulmaktadır. Her geçerli yüzey (facet) ışık şiddetine bağlı olarak bir nevi parmak izi
taşımaktadır. Bu iz, ölçüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Görüntü işleme tekniği ile tek
kameralı sistemlerde 2 boyutlu, 2 kameralı sistemlerde ise 3 boyutlu şekil değişmesi, ölçüm
noktaları izlenerek hesaplanabilmektedir. SGB sisteminin değerlendirme yazılımı ise yük
altında şekil değiştiren yapının ölçüm noktalarını referans alarak, üç boyutlu koordinat
bilgilerini hesaplamakta ve yapı üzerindeki inceleme alanındaki şekil değişmesine ait
istenilen çıktıları oluşturmaktadır.

(a) Şekil değişme öncesi

(b) Şekil değişme sonrası

Şekil 3.1.2.4 Sayısal görüntü bağıntı sisteminde görüntü işleme
Şekil

3.1.2.5

üzerinde

sprey

boya

ile

siyah

noktaların

oluşturulduğu

malzeme

karakterizasyon testlerinin “Renkli” termoplastik poliüretan malzemeyi göstermektedir. Siyah
sprey boya ile rastgele desen oluşturmadan önce malzemenin ölçüm yapılacak olan yüzeyi
beyaz sprey boya ile boyanmaktadır. SGB sistemi ile ölçüm yapılırken ışıklandırma sırasında
yüzeyden yansıma olmaması doğru ölçüm alınabilmesi için gereklidir. Bu nedenle, ölçüm
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yapılacak olan yüzeyin üzerine atılacak olan beyaz boya mat olmalıdır. Projede, siyah sprey
boya olarak GOM firmasının önerdiği Graphit 33 kullanılmıştır. Graphit 33 iletken boya olup,
sprey boyanın sıkılması sırasında uygulanan basıncın ayarlanması ile boyanın uygulandığı
yüzey üzerinde parçacıklar oluşturmaktadır. Ufak boyda parçacık oluşturmak için sprey
boyanın memesine sıkma sırasında elle yüksek basınç uygulanmalıdır. Büyük boyda
parçacık oluşturmak içinse sprey boyanın memesine düşük basınç uygulanmalıdır. Çekme
testleri yapılan termoplastik poliüretan numunenin genişliği yaklaşık olarak 12 mm
olduğundan ölçüm alanı ufaktır. Bu nedenle, Şekil 3.1.2.5’de görüldüğü gibi, mat beyaza
boyanan yüzey üzerinde Graphit 33 ile küçük parçacıklar oluşturulmuştur. Mat beyaz boya
olarak ise Dupli Color Aerosol Ral 9016 kullanılmıştır. Şekil 3.1.2.6’da ise üzerinde sprey
boya

ile

siyah

noktaların

oluşturulduğu

“Şeffaf”

termoplastik

poliüretan

malzeme

görülmektedir.

Şekil 3.1.2.5 Üzerinde sprey boya ile siyah noktaların oluşturulduğu “Renkli” termoplastik
poliüretan malzeme

Şekil 3.1.2.6 Üzerinde sprey boya ile siyah noktaların oluşturulduğu “Şeffaf” termoplastik
poliüretan malzeme
SGB sistemi ile doğru ölçüm yapabilmek için üç boyutlu bir proje yaratılması önerilmektedir.
Üç boyutlu projede iki kamera kullanılmaktadır. Bu sayede üç boyutta hareket
ölçülebilmektedir. Numune mekanik testlerinde özellikle gerçek gerilme ölçüm testlerinde
gerçek anlık alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, kalınlık yönündeki azalmanın da
hesaplanması gerekmektedir. Üç boyutlu bir proje hazırlandığında, kalınlık yönünde azalma
SGB sisteminin yazılımı tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır.
35

SGB sistemi ile üç boyutlu bir ölçüm gerçekleştirmeden önce kalibrasyon işlemi
gerçekleştirilmelidir. Kalibrasyon işleminde ölçülecek olan alanın büyüklüğüne bağlı olarak bir
kalibrasyon paneli seçilmektedir. Şekil 3.1.2.7’de küp şeklinde olan kalibrasyon paneli ve
üzerindeki referans noktalar görülmektedir. Termoplastik poliüretan malzemelerin testlerinde
Şekil 3.1.2.7’de görülen kalibrasyon paneli kullanılmıştır. Şekil 3.1.2.7 aynı zamanda
kalibrasyon işleminin nerede yapıldığını da göstermektedir. Kalibrasyon işlemi sırasında
kalibrasyon paneli testin yapıldığı çekme makinasının üzerine konulmuştur. Bu sayede
kalibrasyon işleminden sonra kamera sisteminin taşınması ihtiyacı ortadan kalkmıştır.
Kalibrasyon yapıldıktan sonra kamera sistemi taşındıktan sonrada ölçüm yapılabilmektedir.
Ancak ölçüm hassasiyeti açısından kalibrasyon yapıldıktan sonra kamera sisteminin
taşınmaması daha iyidir.

Şekil 3.1.2.7 Kalibrasyon paneli ve üzerindeki referans noktalar

Şekil 3.1.2.8 Kalibrasyon işlemi sırasında alınan örnek bir görüntü ve panel üzerindeki
referans noktaların SGB sistemi tarafından algılandığının belirtisi olan yeşil işaretler
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Kalibrasyon işleminin ana amacı, ölçüm sisteminin boyutsal tutarlılığı sağladığının
gösterilmesidir. Bunun için kalibrasyon paneli üzerindeki noktaların panelin farkı konumları
için kamera görüntülerinin alınması gerekmektedir. Şekil 3.1.2.8, kalibrasyon işlemi sırasında
alınan örnek bir görüntü ve panel üzerinde noktaların SGB sistemi tarafından algılandığının
belirtisi olan yeşil işaretleri göstermektedir.
Sayısal Görüntü Bağıntı sistemi ile gerçekleştirilen üç boyutlu ölçümlerde ölçüm derinliği elde
edebilmek için kalibrasyon işlemi sırasında kalibrasyon paneli ileri ve geri olarak
oynatılmaktadır. Aramis sisteminde ölçüm derinliğini sağlamak için, kalibrasyon paneli
diyafram açıklığına bağlı ölçüm derinliğinin 1/3’ü kadar kamera sistemine yaklaştırılmakta,
daha sonra kalibrasyon paneli merkeze alındıktan sonra panel diyafram açıklığına bağlı
ölçüm derinliğinin 1/2’si kadar geriye alınmaktadır. Kalibrasyon panelinin ileri ve geri
konumlarında alınan görüntüler sayesinde ölçüm yapılacak olan yapının düzlem dışı hareketi
de hassasiyetle ölçülebilmektedir. Şekil 3.1.2.9’da termoplastik poliüretan malzemelerin
testinde kullanılan Aramis 4M sistemindeki 100 mm lens ile birlikte kullanılan kalibrasyon
panelleri ve diyafram açıklığına bağlı ölçüm derinlikleri verilmiştir. Numunelerin testi için
65X48 mm ölçüm alanına sahip olan küp şeklindeki kalibrasyon paneli kullanılmıştır. Şekil
3.1.2.9’da kırmızı ile işaretli olan satırda kalibrasyon işleminin yapılacağı mesafe “measuring
distance” sütununda verilmiştir. Görüldüğü gibi kalibrasyon işlemi 685 mm mesafeden
yapılmıştır. Bu durumda gerçek ölçüm işleminde de ölçüm yapılacak olan parçanın
kameraların merkezine olan mesafesi 685 mm olmalıdır. Şekil 3.1.2.9’da diyafram açıklığı ise
11 olarak alınmıştır. Bu durumda diyafram açıklığına bağlı ölçüm derinliği 12 mm’dir.
Termoplastik poliüretan numunelerinin testlerinde kalınlık yönünde az boyutsal değişiklik
olduğundan 12 mm’lik ölçüm derinliği uygun olarak değerlendirilmiştir.
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Şekil 3.1.2.9 Aramis 4M sistemindeki 100 mm lens ile birlikte kullanılan kalibrasyon panelleri
ve diyafram açıklığına bağlı ölçüm derinlikleri
Şekil 3.1.2.10 kalibrasyon işlemi ve gerçek ölçüm işlemi sırasında kamera sisteminin ve
ölçüm yapılacak olan yapının konumlarını göstermektedir. Projede kullanılan Aramis 4M
sistemi ayarlanabilir tabana sahiptir, ancak kamera açıları 25 derece (iki kameranın toplam
açısı) ile sabitlenmiştir. Sol ve sağ kameranın kamera merkezine olan mesafesi ayarlanarak,
ölçüm yapılacak olan alanın her iki kamera ile ölçüm mesafesinden görülmesi
sağlanmaktadır. 685 mm ölçüsü Şekil 3.1.2.10’da “Measuring distance” olarak gösterilen
mesafedir.
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Şekil 3.1.2.10 Kalibrasyon işlemi ve ölçüm sırasında ölçüm yapılacak olan yapının kamera
sistemine göre olan konumu
Kalibrasyon işlemi Aramis sistemi tarafından yönlendirilerek yapılmaktadır. Kalibrasyon
işlemi sırasında kalibrasyon panelinin çeşitli konumları için (öne yatık, arkaya yatık, ekseni
etrafında 90 derecelik dönme durumlarında, öne yanaşık, arkaya yanaşık vb.) görüntüler
alınmakta ve Aramis yazılımı kalibrasyon işlemini yapmaktadır. Kalibrasyon işleminden sonra
Aramis sistemi kalibrasyon sonuç raporunu otomatik olarak hazırlamaktadır. Şekil 3.1.2.11 ilk
parti testler için yapılmış olan kalibrasyon raporunu göstermektedir. Şekil 3.1.2.11’den de
görüldüğü gibi kalibrasyon hatası (calibration deviation) 0.01 piksel olarak gözükmektedir.
Aramis sisteminde 0.04 piksel kalibrasyon hatası üst sınır olarak kabul edilmektedir. Alt sınır
ise 0.01 pikseldir. Bir anlamda, ilk parti testlerde en düşük kalibrasyon hatası
gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 3.1.2.11 Kalibrasyon işlemi sonunda Aramis yazılımının verdiği kalibrasyon sonuç
raporu
Şekil 3.1.2.12 “Facet” hesaplama yüzeyi olarak adlandırılan yüzeylerinin tanımını
göstermektedir. Aramis sistemindeki olağan ayarlardan yeşil renge boyanmış olan ölçüm
alanı 19 Piksel X 19 Piksel boyutunda hesaplama yüzeylerine “Facet” lere bölünmektedir.
“Facet” lerin orta noktaları arasındaki mesafe 15 Piksel boyutundadır. Her iki “Facet”
arasında 4 Piksel boyutunda üst üste binen bir bölge bulunmaktadır. Şekil 3.1.2.12’de
“Facet” lerin üstü üste bindikleri bölge açık bir şekilde görülmektedir.

Şekil 3.1.2.12 “Facet” lerin (hesaplama yüzeylerinin) tanımı, “Facet”lerin piksel cinsinden
ölçüleri ve “Facet” lerin orta noktaları arasındaki mesafe
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Daha öncede belirtildiği gibi, termoplastik poliüretan numunelerinin testi için 65X48 mm
ölçüm alanına sahip olan küp şeklindeki kalibrasyon paneli kullanılmıştır. Şekil 3.1.2.13,
65X48 mm boyutundaki ölçüm alanı için “Facet” büyüklüğü ve “Facet” lerin orta noktaları
arasındaki uzunluğun hesaplanmasını tarif etmektedir.

Şekil 3.1.2.13 65X48 mm ölçüm alanı için “Facet” büyüklüğü ve “Facet” orta nokta
mesafesinin hesaplanması
Aramis 4M sistemindeki kamera çözünürlüğü yatay yönde 2400 piksel düşey yönde ise 1728
pikseldir. Buna göre piksel uzunluğu aşağıda gösterildiği gibi hesaplanabilir.
Yatay yönde: 65 mm /2400 Piksel = 0.027 mm/Piksel
Düşey yönde: 48 mm /1728 Piksel= 0.027 mm/ Piksel
Bu durumda 19 x19 Piksel uzunluğunda olan hesaplama yüzeylerinin eni ve boyu
19*0.027=0.513 mm’dir. “Facet” lerin orta noktaları arasındaki uzunluk ise 15 Piksel olduğu
için yaklaşık olarak 0.406 mm’dir. “Facet” orta noktaları düğüm noktaları olup deplasman,
gerinim gibi alan değişkenleri bu noktalarda hesaplanmaktadır. Hesaplamaların yapıldığı
düğüm noktaları Şekil 3.1.2.14’te mavi çizgiler ile birleştirilerek bir ağ oluşturulmuştur. Bu ağ,
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sonlu elemanlar yöntemi ile gerçekleştirilen sayısal çözümlerdeki çözüm ağının benzeri olup,
Şekil 3.1.2.15’de görüldüğü gibi ölçüm alanı üzerinde çözüm görselleştirilmiştir. Şekil
3.1.2.15, çekme testi sonunda ölçüm alanı üzerindeki düğüm noktalarında çekme yönünde
elde edilen logaritmik gerinimi (major strain-birincil gerinim) göstermektedir. Şekil 3.1.2.15’in
sağ tarafında yer alan renk skalasında en yüksek ve en düşük birincil gerinim değerleri 0.26
ve 0.256 olarak gözükmektedir. Renk skalasında en yüksek ve en düşük gerinim değerleri
arasındaki fark çok küçük olduğundan ölçüm alanı üzerinde renk farklılıkları gözükmektedir.
Şekil 3.1.2.15’te birincil gerinimin sağ kenar boyunca çok azda olsa sol kenar boyunca olan
birincil gerinimden yüksek olduğu gözükmektedir. Buna göre, numunenin çok hafifte olsa
düzlem içi eğilmeye maruz kaldığını söylemek mümkündür.
Şekil 3.1.2.15’de görüldüğü gibi birincil gerinim değerleri %25 civarındadır. Numuneler
termoplastik poliüretan malzeme olduğu için uzamalar yüksektir. Bu yükseklikteki gerinimlerin
normal gerinim pulları (strain gage) ile ölçülmesi mümkün değildir. Çünkü normal gerinim
pulları ile düşük gerinimler (%1 ve daha düşük) ölçülebilmektedir. %5 ( 50,000 mikro-gerinim)
ve üstü gerinimlerin ölçülebilmesi için tavlanmış konstantan’ın (P alaşım) gerinim pulunun tel
malzemesi olarak seçilmesi gerekmektedir. P alaşım konstantan çok sünek olduğu için
yüksek gerinimler ölçülebilmektedir. Ancak, termoplastik poliüretan malzeme testinde olduğu
gibi %25 ve üstü gerinimlerin gerinim pulları ile ölçülmesinde özel gerinim pulu dışında başka
zorluklarda söz konusudur. Örneğin, gerinim pulunu malzemeye yapıştıracak yapıştırıcının
da yüksek gerinim kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Birçok yapıştırıcı azami %20
gerinime kadar ölçüm yapılmasına izin vermektedir. Bu nedenle, özellikle yüksek gerinim
ölçümlerinde, sayısal görüntü bağıntı sistemi en uygun gerinim ölçüm sistemi olarak öne
çıkmaktadır.

42

Şekil 3.1.2.14 Hesaplamaların (deplasman, gerinim vb.) yapıldığı ölçüm alanı

Şekil 3.1.2.15 Ölçüm alanı üzerindeki çekme yönündeki (major strain-birincil gerinim)
logaritmik gerinim dağılımı– Renk skalası otomatik ayarlanmış
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Şekil 3.1.2.16 renk skalasındaki sınırların sıfır gerinim ile azami gerinim değeri arasında
alındığı durumda meydana gelen logaritmik gerinim dağılımını göstermektedir. Renk
skalasında sınırlar geniş alındığında ölçüm alanı üzerindeki gerinim dağılımının hemen
hemen sabit olduğu görülmektedir. Azami logaritmik gerinim değeri 0.259, mühendislik
gerinimi olarak 0.296 değerine karşılık gelmektedir. Mühendislik ve logaritmik gerinim
arasındaki ilişki 3.1.2.1 numaralı denklem ile verilmektedir.
𝜀𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑘 = ln(1 + 𝜀𝑀üℎ𝑒𝑛𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑘 )

(3.1.2.1)

Şekil 3.1.2.16 Ölçüm alanı üzerindeki çekme yönündeki (major strain-birincil gerinim)
gerinim dağılımı– Renk skalası sıfır gerinim - azami gerinim değerleri arasında ayarlanmış
Poliüretan numunelerinin testi için 65X48 mm ölçüm alanına sahip olan küp şeklindeki
kalibrasyon paneli yerine daha küçük ölçüm alanına sahip bir kalibrasyon paneli kullanılmış
olsa idi, lokal etkiler biraz daha ayrıntılı görülebilirdi. Örnek vermek gerekirse, eğer yatay
eksen 25 mm uzunluğunda ölçüm alanına sahip olan bir kalibrasyon paneli kullanılmış olsa
idi, piksel boyutları aşağıda hesaplandığı gibi değişecekti.
Yatay yönde: 65 mm / 2400 Piksel = 0.027 mm / Piksel
Yatay yönde: 25 mm / 2400 Piksel = 0.01 mm / Piksel
65 mm’lik yatay ölçüm uzunluğuna sahip kalibrasyon panelinin kullanıldığı durumda, 15
piksel olan “Facet” lerin orta noktaları arasındaki uzunluk (0.027*15) 0.40 mm, 25 mm’lik
yatay ölçüm uzunluğuna sahip kalibrasyon panelinin kullanıldığı durumda ise “Facet” lerin
orta noktaları arasındaki uzunluk (0.01*15) 0.15 mm’dir. Bu durumda küçük ölçüm alanına
sahip bir kalibrasyon paneli kullanılmış olsa idi, lokal etkilerin biraz daha ayrıntılı görülmesi
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mümkün olabilirdi. Termoplastik poliüretan malzemelerin çekme testleri 100 mm/dk ve 500
mm/dk çekme hızlarında gerçekleştirilmiştir. Yüksek gerinim hızlarında gerçekleştirilen
çekme testlerinde birincil (major) ve ikincil (minor) gerinimlerin ölçüm alanı içinde bir kesitteki
ortalaması alınarak birincil ve ikincil gerinimler ve Poisson oranı hesaplandığı için lokal
etkilerin daha ayrıntılı görülmesinin çok önemli olmadığı değerlendirilmiştir.
Şekil 3.1.2.11’de görüldüğü gibi kalibrasyon işlemi sonunda Aramis yazılımının verdiği
kalibrasyon sonuç raporunda kalibrasyon hatası 0.01 piksel olarak ölçülmüştür. Bu durumda,
65X48 mm ölçüm alanına sahip olan küp şeklindeki kalibrasyon paneli ile yatay boyutta
yapılan ölçüm hatası 0.00027 mm’dir.
65 mm / 2400 Piksel = 0.027 mm / Piksel *0.01 piksel kalibrasyon hatası=0.00027 mm
Eğer yatay yönde 25 mm ölçüm alanına sahip kalibrasyon paneli kullanılmış olsa idi, yatay
boyutta yapılan ölçüm hatası 0.0001 mm olacaktı.
25 mm / 2400 Piksel = 0.01 mm / Piksel *0.01 piksel kalibrasyon hatası=0.0001 mm
Kalibrasyon ölçüm hata hesaplamalarından da görüldüğü gibi, yatay yönde 65 mm veya 25
mm ölçüm uzunluğuna sahip kalibrasyon panellerinin kullanılması durumunda, 0.01 piksel
kalibrasyon hatasının yaratacağı ölçüm hataları arasındaki fark ihmal edilebilir mertebededir.
Aramis SGB sistemi ile gerinim ölçümüne yönelik ilave bilgi:
Aramis yazılımı ile ölçüm alanı içinde herhangi iki nokta arasında mesafe tanımlayıp,
yükleme sırasında kameralar vasıtası ile alınan pozlar işlenerek iki nokta arasındaki gerinim
hesaplanabilmektedir.

Başka

bir

deyişle,

iki

nokta

arasında

ekstensometre

tanımlanabilmektedir. Şekil 3.1.2.17, renkli termoplastik poliüretan test numunesinin %30
uzama testi sırasında referans durumda (“Stage 0”) Nokta 1 ve 2 arasında tanımlanmış olan
ekstensometre 1 ve 2 numaralı noktalar arasındaki mesafeyi ve uzamayı göstermektedir.
Referans durumda uzama olmadığı için mühendislik gerinimi de %0 olarak görülmektedir.
Referans durumda 1 ve 2 numaralı noktalar arasındaki mesafe 3.545 mm’dir. Şekil 3.1.2.18
ise numuneye yük uygulandıktan sonra “Stage 3” durumunda 1 ve 2 numaralı noktalar
arasındaki mesafeyi ve hesaplanan uzamayı göstermektedir. Şekil 3.1.2.18’den görüldüğü
gibi, “Stage 3” de -0.267% bir uzama meydana gelmiştir. Aramis sisteminde var olan bu
özellik sayesinde iki nokta tanımı ile istenilen yönde gerinim hesaplanabilmektedir. İki nokta
ile ekstensometre tanımlanabileceği gibi, seçilen noktalar arasındaki mesafe daha küçük
alınarak iki nokta ile tek yönlü ölçüm yapan bir gerinim pulu tanımlamakta mümkündür. Bu
sayede lokal gerinimler de istenilen yönde hesaplanabilmektedir. Çeşitli malzeme
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standartlarında (ASTM ve DIN) kesme elastik sabitlerin hesaplanabilmesi için gerinim
pullarının malzeme eksenine göre 45o açılı yerleştirilmeleri gerekmektedir. Bu tür
uygulamalarda gerinim pulunun hassas bir şekilde istenilen doğrultuda yerleştirilmesi el
maharetine bağlı olup hatalar yapılabilmektedir. Ancak sayısal görüntü bağıntı sistemi ile
numune üzerinde iki nokta çok hassas bir şekilde yaratılabildiği için, iki nokta ile gerinim
ölçümünün yapılması istenen doğrultu çok hassas bir şekilde tanımlanabilmektedir.

Şekil 3.1.2.17 Referans durumu (“Stage 0”) için 1-2 numaralı noktalar arasında ölçülen
mühendislik gerinimi
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Şekil 3.1.2.18 “Stage 3” için 1-2 numaralı noktalar arasında ölçülen mühendislik gerinimi
Şekil 3.1.2.19’da termoplastik poliüretan numunenin çekme testi sırasında SGB sistemi ile
farklı anlarda edilen resimler gösterilmektedir. Şekil 3.1.2.19’daki resimler, 100 mm/dk’lık
çekme hızı ile %30 uzama testi sırasında çekilmiştir. Resimlerin sağ tarafındaki renk skalası
bütün resimlerin göz önüne alındığı durum için toplam mühendislik gerinim aralığını
göstermektedir. Şekil 3.1.2.19’daki numune üzerindeki boyalı bölgeler ölçüm yapılan alanı
göstermektedir. “Stage 0” olarak adlandırılan ilk resim referans resim olup bu resimde
numuneye henüz bir yük uygulanmadığı için uzama yoktur.Bu test sırasında boyu yaklaşık
olarak 100 mm olan numune, 30 mm civarında uzamıştır. Çekme hızı 100 mm/dk olduğu için
test yaklaşık olarak 20 saniye sürmüştür. Test sırasında SGB sistemi ile ‘Stage 0” olarak
adlandırılan ilk resim test başlangıcında alınmıştır. Çekme başladıktan sonra SGB sistemi ile
1 resim/saniye hızında resim alınmış ve toplam olarak test süresi boyunca 20 resim
çekilmiştir. Şekil 3.1.2.19 her dört saniyede bir alınan kamera resimlerini göstermektedir.
Resimlerin sağ tarafındaki renk skalasında çekme yönündeki gerinimi (major strain-birincil
gerinim) göstermektedir. Renk skalasındaki kırmızı renk yaklaşık olarak %30 uzamaya
karşılık gelmektedir. Şekil 3.1.2.19 “Stage 20” de ölçüm alanı kırmızı renkte olup, uzamanın
%30 civarında olduğu görülmektedir.
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Şekil 3.1.2.19 Termoplastik poliüretan numunelerin %30 uzama testi / Çekme yönündeki ana
gerinim (çekme hızı : 100 mm/dk)
Termoplastik poliüretan malzemelerin çekme testleri, bu malzemelerin gerilim gevşeme
karakteristiklerini belirlemek için yapılmıştır. Gerilim gevşeme testlerinde numuneler
100mm/dk veya 500 mm/dk çekme hızı ile %20 veya %30 uzamaya maruz bırakıldıktan
sonra, %20 veya %30 gerinimde iki saat bekletilmişlerdir. İki saatlik bekleme sırasında
çekme makinasının yük hücresinin okuduğu yük değerleri kaydedilmiştir. Bu süre zarfında
termoplastik poliüretan malzemelerdeki gevşeme nedeni ile yük değerlerinde azalma olmuş
ancak

numunelerin

uzama

değerleri

çekme

makinası

kafaları

sabit

olduğundan

değişmemiştir. Gerilim gevşeme test sonuçları gerçek gerilme ve elastik modülün zamana
bağlı değişim grafikleri şeklinde hazırlanmıştır.
Termoplastik poliüretan malzemeden yapılmış olan numunelerin kesimleri sırasında
genişlikleri ve kalınlıklarında meydana gelen değişiklikleri göz önüne alabilmek için numune
genişlikleri ve kalınlıkları 10 kere ölçülmüş ve gerçek alan hesaplamalarında ortalama
değerler kullanılmıştır. Örnek olarak Tablo 3.1.2.1’de %30 uzamaya maruz bırakılan bir
numunenin (renki parça numune 2) ölçüleri verilmiştir.
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Tablo 3.1.2.1 Renkli Parça Numune 2’nin Ölçüleri
Ölçüm

Genişlik (mm)

Kalınlık (mm)

1

12.83

5.5

2

12.21

5.39

3

12.91

5.34

4

12.39

5.37

5

12.95

5.36

6

12.29

5.18

7

12.61

5.34

8

12.11

5.23

9

12.77

5.36

10

12.38

5.33

Ortalama

12.545 mm

5.34 mm

Ortalama numune kalınlık ve genişlik değerleri ve bu örnek için %30 uzama sonunda çekilen
son görüntüde hesaplanan gerçek birincil ve ikincil gerinim değerlerini kullanarak, numunenin
%30 uzama sonundaki gerçek genişliği ve kalınlığı hesaplanmıştır. Şekil 3.1.2.20’de renkli
parça, numune 2 için %30 uzama sonunda birincil ve ikincil gerinimlerin hesaplandığı kesit
noktaları görülmektedir. SGB sistemi ile gerçekleştirilen her numune testi sonunda ölçüm
alanında, Şekil 3.1.2.20’de görüldüğü gibi, yatay bir kesit yaratılmış ve Aramis sisteminin
otomatik olarak kesit üzerinde yarattığı kesit noktalarındaki gerinim değerlerinin ortalaması
alınarak kesitteki birincil ve ikincil gerinimler hesaplanmıştır. SGB ölçümü sonunda
işaretlenen ölçüm alanı numunenin ölçüm boyu içinde orta bölgede alınmıştır. Ölçüm alanı
içinde seçilen kesit ise bir nevi telli gerinim pulu gibi işlev görmektedir. Örnek olarak, renkli
parça numune 2’nin %30 uzama testi sonunda ölçüm alanı içindeki kesit noktalarında Aramis
sisteminin hesapladığı birincil ve ikincil gerinim ve gerçek kalınlık değişim değerleri Tablo
3.1.2.2’de verilmiştir.
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Birincil ve ikincil
gerinimlerin
hesaplandığı kesit
noktaları

Şekil 3.1.2.20 Termoplastik poliüretan numunelerin testi: Renkli Parça, Numune 2, %30
uzama testi; Birincil ve ikincil gerinimlerin hesaplandığı kesit noktaları (çekme hızı : 100
mm/dk)

Tablo 3.1.2.2 Renkli Parça Numune 2’nin 30 mm Deplasman Sonucunda Gerinim Değerleri
Gerçek Kalınlık

Kesit Noktası

Birincil Gerçek Gerinim

İkincil Gerçek Gerinim

1

2.57E-01

-1.27E-01

1.30E-01

3

2.58E-01

-1.27E-01

1.31E-01

4

2.58E-01

-1.27E-01

1.31E-01

6

2.59E-01

-1.28E-01

1.31E-01

7

2.59E-01

-1.28E-01

1.31E-01

Ortalama

0.258

-0.127

0.131

Azalması

Tablo 3.1.2.2’de dördüncü sütunda yer alan kalınlık azalması Aramis yazılımı tarafından
otomatik olarak hesaplanmaktadır. Denklem 3.1.2.2’de görüldüğü gibi kalınlık azalması
hesaplamasında, ikincil gerinimin birincil gerinime bölünmesi ile elde edilen Poisson oranının
sabit olduğu varsayılmıştır.

𝒗=−

𝜺𝒘
𝜺𝒕
=−
𝜺𝑳
𝜺𝑳
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(3.1.2.2)

Denklem 3.1.2.2’de 𝜀𝑤 numune genişliği yönündeki ikincil gerinimi, 𝜀𝑡 kalınlık yönündeki
gerinimi (Aramis sisteminde kalınlık azalması olarak tanımlanmıştır.) ve 𝜀𝐿 çekme yönündeki
birincil gerinimi göstermektedir.
Bu çalışmadan görüldüğü gibi sayısal görüntü sistemi ile gerçek gerinim ölçülebilmektedir.
Gerinim pulları ile mühendislik gerinimi ölçülmekte veya gerçek gerinimi ölçebilmek için özel
gerinim pulları gerekmektedir. Bu çalışma sayısal görüntü bağıntı sisteminin özellikle yüksek
uzamaya maruz kalan plastik gibi malzemelerin karakterizasyonunda etkin bir şekilde
kullanılabileceğini göstermiştir.
Termoplastik poliüretan malzeme testleri sonunda %20 ve %30 uzamada hesaplamalar
yapıldığı için boyutsal (L: uzunluk, w: genişlik, t: kalınlık) değişimlerin hesaplanmasında
Denklem (3.1.2.3-3.1.2.5)’de verildiği gibi logaritmik gerinimler kullanılmıştır.
𝑳
) = 𝐥𝐧(𝟏 + 𝜺𝑳𝟎 )
𝑳𝟎

(3.1.2.3)

𝒘
𝜺𝒘 = 𝐥𝐧 ( ) = 𝐥𝐧(𝟏 + 𝜺𝒘𝟎 )
𝒘𝟎

(3.1.2.4)

𝒕
𝜺𝒕 = 𝐥𝐧 ( ) = 𝐥𝐧(𝟏 + 𝜺𝒕𝟎 )
𝒕𝟎

(3.1.2.5)

𝜺𝑳 = 𝐥𝐧 (

Aşağıda, Tablo 3.1.2.2 verileri kullanılarak örnek bir gerçek alan, gerçek gerilme ve elastik
modül hesaplaması gösterilmiştir.
ÖRNEK HESAPLAMA:
%30 uzama sonrası genişlik= 𝑒 −0.127 *12.545=11.049 mm
%30 uzama sonrası kalınlık= 𝑒 −0.131 *5.34= 4.68 mm
İlk kesit alanı = 12.545 x 5.34
İlk kesit alanı = 66.99 mm2
%30 uzama sonrası kesit alanı= 11.049 x 4.68 = 51.71 mm2

Renkli Parça Numune 2’nin %30 uzama sonunda gerçek Gerilme ve Elastik Modül Değerleri
(t=0 sn ve 2 saat sonraki değerler)
Yük (t = 0 s) = 164.68 N
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Gerçek gerilme (t=0 s) = 164.68 / 51.71
Gerçek gerilme (t=0 s) = 3.185 MPa
Elastik Modül (t=0 s) = 3.185 / 0.258
Elastik Modül (t=0 s) = 12.34 MPa
Yük (t = 7200 s) = 138.07 N
Gerçek gerilme (t=7200 s) = 138.07 / 51.71
Gerçek gerilme (t=7200 s) = 2.67 MPa
Elastik Modül (t=7200 s) = 2.67 / 0. 258
Elastik Modül (t=7200 s) = 10.35 MPa
%30 uzamaya maruz bırakılan numune, aynı uzama seviyesinde bırakıldığı için iki saatlik
bekleme süresinde gerinim seviyesi aynı kalmış ancak kuvvet değerinde malzemede
meydana gelen gevşeme nedeni ile azalma meydana gelmiştir. Örnek hesaplamadan da
görüldüğü gibi,%30 uzama sonunda ve iki saatlik bekleme süresinden sonra, elastik modül
gerçek gerilmenin direkt olarak gerçek birincil gerinime bölünmesi yolu ile hesaplanmıştır.
SGB sistemi ile yüksek hızlı çekme testi sırasında sürekli görüntü alarak da gerilme-gerinim
grafiği çıkartılabilir.
Poisson oranı hesaplaması
SGB sisteminin yazılımı olan Aramis sisteminde var olan bir makro vasıtası ile Poisson oranı
her resim için ölçüm alanında otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Poisson oranı çekme
yönüne göre ikincil gerinimin (minor strain) çekme yönündeki birincil gerinime (major strain)
bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Şekil 3.1.2.21, renkli termoplastik poliüretan numunenin 100
mm/dk’lık çekme hızı ile %30 uzama testi sırasında ölçüm alanında yapılan hesaplamalar
sonunda elde edilmiş olan işlenmiş görüntülerini vermektedir. Şekil 3.1.2.21’de her dört
saniyede bir elde edilmiş olan görüntüler (“Stage 4”: 4. sn,

“Stage 8”: 8. sn vb.)

görülmektedir. Her resimde görülen siyah oklar birincil gerinim yönünü, gri oklar ise çekme
yönüne göre en küçük gerinim yönünü (ikincil gerinim) göstermektedir.
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“ Stage 4”

“ Stage 16”

“ Stage 8”

“ Stage 20”

“ Stage 12”

Asıl gerinim (major strain)

Şekil 3.1.2.21 Renkli termoplastik poliüretan numune’nin, %30 uzama testi / çekme
yönündeki asıl gerinim ve çekme yönüne göre en küçük gerinim yönleri SGB sistemi yazılımı
Aramis ile belirlenmiş (çekme hızı : 100 mm/dk)
Poisson oranı hesabının doğru yapılabilmesi için birincil gerinim ve çekme yönüne göre
ikincil gerinim yönlerinin belirginleşmesi gerekmektedir. Kalıptan kesilen poliüretan
numunelerin ölçüm yüzeyi ve numunelerin çekme makinasına bağlandığı uçlarındaki eğim
nedeni ile ilk anlarda birincil ve ikincil gerinimler çekme yönünde ve çekme yönüne dik yönde
oluşmamaktadır. Şekil 3.1.2.22’de bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Şekil 3.1.2.22’de
“Stage 1” çekme testinin ilk anında alınan görüntüyü göstermektedir. “Stage 1”’de çekme
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numunesinin yüzeyindeki eğim nedeni ile ilk anlarda birincil ve ikincil gerinimler çekme
yönünde ve çekme yönüne dik yönde değillerdir. Ancak, yük arttıkça Şekil 3.1.2.22’de “Stage
4” de görüldüğü gibi birincil ve ikincil gerinimler çekme yönünde ve çekme yönüne dik yönde
oluşmaktadır.

“ Stage 1”

“ Stage 4”

Şekil 3.1.2.22 “Stage 1” (~1sn sonra) ve “Stage 4” (~4 sn sonra) deki birincil (siyah ok) ve
ikincil (gri ok) gerinimlerin yönü;renkli poliüretan numune, %30 uzama testi
(çekme hızı : 100 mm/dk)
Şekil 3.1.2.23, renkli termoplastik poliüretan numunenin 100 mm/dk ile %30 uzama testi
sırasında farklı zamanlarda ölçüm alanında SGB sisteminin yazılımı Aramis ile hesaplanmış
olan Poisson oranının değişimini göstermektedir. Renk skalasından da görüldüğü gibi
Poisson oranı farklı uzama seviyelerinde farklılık göstermiştir. Şekil 3.1.2.23’den görüldüğü
gibi uzama arttıkça Poisson oranı düşmektedir. Şekil 3.1.2.23’de ölçüm alanının enlemesine
ve boylamasına değişimi orantılı olduğu için, malzemede uzama ve çekme yönüne dik yönde
daralma açık bir şekilde görülmektedir.
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“Stage 4”
(4 sn)

“Stage 8”

“Stage 12”

“Stage 16”

“Stage 20”

(8 sn)

(12 sn)

(16 sn)

(20 sn)

Şekil 3.1.2.23 Poisson oranının farklı gerinimlere göre değişimi / renkli termoplastik
poliüretan numune, %30 uzama testi (çekme hızı : 100 mm/dk)
Üç farklı poliüretan malzeme için test sonuçlarının Aramis sisteminde analiz edilmesinden
sonra hesaplanan Poisson oranları Tablo 1.3’de verilmiştir.
Tablo 3.1.2.3’de sunulmuş olan Poisson oranları üç numune için elde edilen değerlerin
ortalamasıdır. Tablo 3.1.2.3’de Poisson oranları farklı çekme hızlarında gerçekleştirilen
testler sonucunda, %20 uzama ve %30 uzama durumlarında elde edilen görüntülerin Aramis
sisteminde analiz edilmesi ile hesaplanmıştır. Tablo 3.1.2.3’deki Poisson oranı sonuçlarına
bakıldığında, aynı çekme hızlarında test edilen poliüretan malzemelerden uzaması büyük
olanlarında Poisson oranı daha düşük çıkmıştır. Bu sonuç Şekil 3.1.2.23’de verilmiş olan
Poisson oranının uzama ile değişim sonucu ile tutarlıdır. Çekme hızının Poisson oranı
üzerindeki etkisi ise uzamanın etkisine göre daha düşüktür. Özellikle yumuşak malzemede
çekme hızının Poisson oranı üzerinde çok az etkisinin olduğu ve uzama oranı arttıkça çekme
hızının Poisson oranı üzerindeki etkisinin azaldığı görülmüştür.
Tablo 3.1.2.3 Poisson oranları
Uzama (%)

20

30

20

30

Çekme hızı (mm/dk)

100

100

500

500

Malzeme

Poisson oranı

Renkli

0.417

0.401

0.428

0.404

Şeffaf_yumuşak

0.436

0.402

0.427

0.404

Şeffaf_sert

0.414

0.386

0.43

0.401
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SGB Sistemi ile yer değiştirme ölçümleri ve eğilme-burulma etkileşimi
ölçümlerine yönelik hazırlık testleri
Kompozit plakanın eğilme-burulma etkileşimli titreşim hareketinin SGB sistemi ile
ölçülmesi
Birinci dönem içinde SGB sistemi ile çeşitli sayıda eğilme-burulma etkileşim hareketinin
ölçülmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Şekil 3.1.3.1’de örgülü cam-elyaf kumaştan ve
epoksi reçineden imal edilmiş olan kompozit plakada eğilme burulma etkileşim hareketinin
SGB sistemi ile ölçüldüğü düzenek görülmektedir. Plaka bir ucundan rijit bir kirişe tutturulmuş
ve plaka serbest ucundan bir miktar çekilerek bırakılmıştır. Plaka köşesinden çekilip serbest
bırakıldığı için hem eğilme hem de burulma hareketi içeren salınımlar meydana gelmiş ve
salınım hareketi SGB sistemi ile ölçülmüştür.

Şekil 3.1.3.1 Kompozit plaka, ölçme alanı ve SGB sisteminin kamerası
Şekil 3.1.3.2’de SGB sistemi ile ölçüm yapılan alan daha açık bir şekilde gözükmektedir.
Ölçüm yapılacak alan üzerine önce mat beyaz sprey boya sıkılmış daha sonra beyaz şerit
üzerine Graphit 33 siyah sprey boya sıkılarak bir benek deseni oluşturulmuştur. SGB sistemi
benek deseninin hareketlerini takip ederek ölçüm gerçekleştirmektedir.
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Şekil 3.1.3.2 Kompozit plaka, ölçme alanı ve SGB sisteminin kamerası
Titreşim hareketi SGB sistemi ile saniyede 15 resim çekilerek kaydedilmiştir. Toplam 6-7
saniye süren titreşim hareketi sırasında 100 adet resim çekilmiştir. Şekil 3.1.3.3’de SGB
sisteminini yazılımı olan Aramis arayüzü görülmektedir. Ölçüm yapılan alan sol alt resimde
üzerinde siyah benekleri olan yeşil renkteki şerittir. Şekil 3.1.3.3’de üst taraftaki resim ölçüm
yapılan alanda çekilen 14. resimdeki (Stage 14) z yönündeki (plakaya dik yer çekimi yönü)
deplasman dağılımını göstermektedir. Ölçüm alanı üzerinde bir hat boyunca z yönündeki
deplasmanın görülmesi için bir kesit yaratılmıştır (Section 0). Şekil 3.1.3.3’de sağ alt tarafta
ise yaratılan rapor (Report-ARAMIS) görülmektedir. Bu raporda sol tarafta, kesit üzerindeki z
yönündeki deplasmanın değişimi görülmektedir. Şekil 3.1.3.4’de, SGB sistemi ile titreşim
hareketi sırasında çekilen 14. resimde kesit üzerindeki z yönündeki deplasman değişiminin
büyültülmüş grafiği verilmiştir.

Şekil 3.1.3.3 SGB sisteminin yazılımı olan Aramis arayüzü
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Şekil 3.1.3.4’de görüldüğü gibi 14. resimde kesit üzerinde plakanın sol kenarındaki nokta – z
yönünde yaklaşık olarak 8.4 mm hareket etmişken aynı kesit üzerinde plakanın sağ
kenarındaki nokta yaklaşık olarak 7.3 mm hareket etmiştir. Eğer plaka tam eğilme titreşim
hareketi yapıyor olsa idi, kesit üzerindeki bütün noktaların z yönünde aynı miktarda hareket
etmeleri gerekirdi. Ancak testin başlangıcında kompozit plakaya ilk hareket bir köşesi
çekilerek verildiği için, titreşim hareketi eğilme ve burulmayı birlikte içermektedir.

Şekil 3.1.3.4 SGB sistemi ile titreşim hareketi sırasında çekilen 14. resimde kesit (Section 0)
üzerindeki z yönündeki deplasmanın değişimi
Birinci dönem raporunda titreşim hareketinin videosu toplam 100 adet resim kullanarak
Aramis yazılım vasıtası hazırlanmış sisteme bilimsel raporun eki olarak yüklenmişti. Bu
nedenle, sonuç raporunda titreşim hareketi videosu tekrar sisteme yüklenmemiştir.
(Birinci Dönem raporunda Ek C: (Ek C_KompozitPlaka_EğilmeBurulma_Titreşimi.avi))
Kompozit plakanın statik yük altında eğilme-burulma etkileşim hareketinin SGB
sistemi ile ölçülmesi
Eğilme burulma etkileşimi ölçüm denemeleri içinde statik yükleme testi de yapılmış ve
kompozit plaka üzerinde belirlenen ölçüm alanında ve ölçüm alanı üzerinde yaratılan iki
noktada z deplasmanı ölçülmüştür. Statik yük kompozit plakaya Şekil 3.1.3.1’de gösterildiği
gibi plakanın köşesinden uygulanmış ve plakanın hem eğilmesi hem de burulması
sağlanmıştır. Şekil 3.1.3.5 ve Şekil 3.1.3.6 sırasıyla yükleme öncesi ve yükleme sonrası SGB
sistemi kameraları ile çekilen görüntüler kullanılarak Aramis yazılımının plaka üzerindeki
ölçüm alanında hesapladığı z deplasman dağılımını göstermektedir. Şekil 3.1.3.5’te ölçüm
alanı siyah benekli bölge içinde mavi boyalı alandır. Şekil 3.1.3.5 yükleme öncesi deplasman
dağılımını gösterdiği için z yönünde deplasman yoktur. Yükün uygulanmasından sonra
meydana gelen z deplasman dağılımı Şekil 3.1.3.6’da verilmiştir. Ölçüm alanı üzerinde sol ve
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sağ tarafta iki adet nokta yaratılmıştır. Şekil 3.1.3.5 ve Şekil 3.1.3.6’da bu noktalardaki x, y ve
z yönündeki deplasman değişimleri de görülmektedir. Deplasman değişimleri referans
görüntü olan yükleme öncesi görüntüye göreceli hesaplanmıştır. Şekil 3.1.3.6’da görüldüğü
gibi, plakanın sol tarafındaki nokta -z yönünde yaklaşık olarak 6.97 mm hareket etmişken,
sağ taraftaki nokta –z yönünde yaklaşık olarak 5.71 mm hareket etmiştir. Bu değerler
plakanın eğilme dışında burulduğunu da göstermektedir. x ve y yönündeki deplasman
değişimlerinden

görüldüğü

gibi

SGB

sistemi

ile

çok

az

yer

değiştirmelerde

belirlenebilmektedir.

Şekil 3.1.3.5 SGB sistemi ile statik yüklemeden önce çekilen referans resim – z deplasmanı
yok

Şekil 3.1.3.6 SGB sistemi ile statik yüklemeden sonra çekilen resim – z deplasmanı var
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Aynı kompozit plaka üzerinde daha geniş bir ölçüm alanı yarattıktan sonra bir statik yük
uygulaması daha yapılmıştır. Şekil 3.1.3.7 kompozit plaka üzerinde mat beyaz üzerine ve
siyah boya ile yaratılan benekli bölgeyi göstermektedir. Plakaya bir önceki uygulamada
olduğu gibi serbest olan kenarındaki sol (bakış yönüne göre sol) köşesinden statik yük
uygulanmış ve SGB sistemi ile yüklü ve yüksüz durumda alınan görüntüler Aramis
yazılımında işlenerek yüklü durumdaki z yönündeki deplasman dağılımı ölçüm alanı içinde
hesaplanmıştır.

Şekil 3.1.3.7 Kompozit plaka üzerinde yaratılan geniş ölçüm alanı
Şekil 3.1.3.8 ölçüm alanı içinde Aramis yazılımının hesapladığı z deplasmanını
göstermektedir. Deplasman dağılımı içinde sol alt tarafta bir bölgede Aramis yazılımı
hesaplama yapamadığı için boşluk meydana gelmiştir. Bunun nedeni Şekil 3.1.3.8’de sağ
tarafta o bölgenin yakınlaştırılmış desenli boya görüntüsünde belli olmaktadır. Desenli boya
görüntüsünde görüldüğü gibi, o bölgede Aramis yazılımının yarattığı geçerli ölçüm
alanlarında (facet) yazılım beyaz, gri veya siyah renkler arasında ayrım yapamamış olabilir
veya o bölge lokal olarak parlama meydana gelmiş olabilir. Bu gibi durumlarda interpolasyon
yapılarak hesaplama yapılamamış olan bölge doldurulabilir.

Şekil 3.1.3.8 Geniş ölçüm alanı üzerinde hesaplama yapılamamış bölge
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Şekil 3.1.3.9’da boşluk olan bölge etrafında interpolasyon yapılacak bölgenin seçimi ve
interpolasyon sonrasında bütün ölçüm alanı üzerindeki z deplasman dağılımı görülmektedir.

Şekil 3.1.3.9 İnterpolasyon yapılarak geniş ölçüm alanı üzerinde hesaplama yapılamamış
bölgenin düzgün bir şekilde kapatılması
Şekil 3.1.3.10 kompozit plaka üzerinde geniş ölçüm alanı üzerinde yüklü durumda meydana
gelen z deplasman dağılımını göstermektedir. Yük kompozit plakaya sol köşeden
uygulandığı için ölçüm alanı üzerinde hem eğilme hem de burulmanın meydana geldiği açık
bir şekilde görülmektedir.

Şekil 3.1.3.10 Kompozit plaka üzerinde geniş ölçüm alanı üzerinde yüklü durumda meydana
gelen z deplasman dağılımı
3.1. kısımda sunulmuş olan örnek çalışmalardan görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşiminin
SGB sistemi ile rahatlıkla ölçülebileceği gösterilmiştir. Projede ikinci dönemde kompozit plaka
ve kutu kirişlerde eğilme-burulma etkileşimi ölçümleri SGB sistemi ile yapılmıştır. Kompozit
plaka ve kutu kirişlerin alt ve üst flanşlarında farklı fiber açı konfigürasyonlarında karbon ve
cam-elyaf kompozit malzemelerin kullanılması ile sağlanacak eğilme-burulma etkileşiminin
SGB sistemi ile ölçülmesi projenin başarı kriterlerinden birisidir.
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İP1.2 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar : Kompozit malzeme tedariği,
kompozit plaka ve kutu kiriş imalat, klasik ve SGB yöntemi ile malzeme testleri ve
sonlu elemanlar analizleri
Kompozit malzemelerin tedariği ve kompozit plaka, kutu kiriş, çekme
numuneleri ve DMA numunelerinin üretimi
Birinci dönem içinde kompozit plaka, kutu kiriş, çekme numuneleri ve DMA

(Dynamic

Mechanical Analysis) numunelerinin üretimi için malzeme tedariki yapılmış ve üretimler
hizmet alımı kapsamında Yüksel kompozit firmasında yapılmıştır. Kompozit üretim için
gerekli malzemelerden tek yönlü cam-elyaf kumaş proje sarf kaleminden harcama yapılarak
tedarik edilmiştir. Tek yönlü karbon kumaş ve reçine, üretimi yapan Yüksel kompozit firması
tarafından sağlanmıştır. Karbon kumaş ve reçine Yüksel Kompozit firmasının elinde olduğu
için bu malzemeler satın alınmamış ve sadece kompozit numune ve kirişlerin üretimi için
gerekli olan miktarı kullanılarak para tasarrufu sağlanmıştır. Ancak tek yönlü cam-elyaf
kumaş Yüksel Kompozit firmasında bulunmadığı için bu malzemenin satın alınması
gerekmiştir. Kompozit kumaşlar rulo halinde satılmakta ve asgari sipariş miktarı
bulunmaktadır. Satın alınan cam-elyaf kumaşın asgari sipariş miktarı 100 m’lik bir rulo olduğu
için proje sarf kalemi bütçesinden 2326.96 TL’lik harcama yapılarak bir rulo cam-elyaf kumaş
satın alınmıştır. Karbon kumaş maliyeti cam-elyaf kumaş maliyetinin çok üzerinde olduğu için
karbon kumaşın sadece üretim için gerekli olan miktarının Yüksel Kompozit firması
tarafından sağlanmış olması önemli bir para tasarrufu sağlamıştır. Tablo 3.2.1.1’de kompozit
üretimde kullanılan malzemeler özetlenmiştir. Proje kapsamında kullanılan reçine Biresin
CH80-2 oda sıcaklığında kürlenebilen bir reçinedir. Düşük üretim maliyeti nedeni ile proje
çalışmaları için üretilen kompozit malzemeler oda sıcaklığında kürlenmiştir.
Yüksel Kompozit firmasında üretilen kompozit plaka, kutu kiriş, çekme numuneleri ve kafaları
ile DMA numunelerinin özellikleri ve adedi Tablo 3.2.1.2 - 3.2.1.6’da verilmiştir. Tablo 3.2.1.23.2.1.6’da verilen bilgiler üretim siparişi sırasında verilen bilgilerdir. Yüksel Kompozit firması
ayrıca kirişlerin flanşları için kenar derinlikleri az olan poliüretan malzemeden U şeklinde
kalıplar üretmiştir. Kalıp malzemeleri ve üretim maliyetleri de toplam üretim maliyetine
eklenmiştir. Yüksel Kompozit firmasında yapılan üretim hizmet alımı 19300 TL olup proje
bütçesinin hizmet alımı kaleminden ödeme yapılmıştır.
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Tablo 3.2.1.1 Kompozit üretimde kullanılan malzemelerin özellikleri
Malzeme

Teknik Özellik

Reçine

Biresin CH80-2
Çekme elastik sabiti: 3.4GPa*, Yaklaşık Poisson oranı=0.38

Tek yönlü karbon kumaş

UC200TFX-Carbon fabric Unidirectional – 217 g/m2
Çekme elastik sabiti: 𝐸𝑓1 =240 GPa*
𝐸𝑓2 = 20 𝐺𝑃𝑎, 𝜐𝑓12 = 𝜐𝑓13 = 0.3, 𝐺𝑓12 = 𝐺𝑓13 = 𝐺𝑓23 = 20 𝐺𝑃𝑎

Tek yönlü cam-elyaf kumaş

Interglas 92145 - 223 g/m2
Çekme elastik sabiti: 73 GPa*, Yaklaşık Poisson oranı=0.22
(cam elyaf izotropik davranış göstermektedir.)

* Malzemelerin teknik veri sayfalarında belirtilmiş değerlerdir. Diğer sabitler literatür değerleridir.

Tablo 3.2.1.2 Üretim için sipariş verilen kompozit plakaların özellikleri ve adedi
Malzeme

Kalınlık (mm)

Cam Elyaf-Epoksi

2 - 2.5

Cam Elyaf-Epoksi

Fiber Açısı

Boyut (mm)

Kat Sayısı

Adet

0

50x15

4-12

1

2 - 2.5

10

50x15

4-12

1

Cam Elyaf-Epoksi

2 - 2.5

15

50x15

4-12

1

Cam Elyaf-Epoksi

2 - 2.5

20

50x15

4-12

1

Cam Elyaf-Epoksi

2 - 2.5

25

50x15

4-12

1

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

0

50x15

4-12

1

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

10

50x15

4-12

1

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

15

50x15

4-12

1

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

20

50x15

4-12

1

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

25

50x15

4-12

1

(derece)

Tablo 3.2.1.3 Üretim için sipariş verilen kompozit kirişlerin özellikleri ve adedi
Üst&Alt
Malzeme

Flanş
Kalınlığı
(mm)

Üst&Alt Flanş

Yan Duvar

Yan Duvar

Fiber Açısı

Kalınlığı

Fiber Açısı

(derece)

(mm)

(derece)

Boyut (mm)

Adet

Cam Elyaf-Epoksi

1.5-2

0

1.5-2

[0/90/0/90/]s

15x5x100

1

Cam Elyaf-Epoksi

1.5-2

15

1.5-2

[0/90/0/90/]s

15x5x100

1

Cam Elyaf-Epoksi

1.5-2

25

1.5-2

[0/90/0/90/]s

15x5x100

1

Karbon-Epoksi

1.5-2

0

1.5-2

[0/90/0/90/]s

15x5x100

1

Karbon-Epoksi

1.5-2

15

1.5-2

[0/90/0/90/]s

15x5x100

1

Karbon-Epoksi

1.5-2

25

1.5-2

[0/90/0/90/]s

15x5x100

1
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Tablo 3.2.1.4 Üretim için sipariş verilen çekme test numunelerinin özellikleri ve adedi
Malzeme

Kalınlık (mm)

Cam Elyaf-Epoksi

1

Cam Elyaf-Epoksi

Fiber Açısı

Boyut (mm)

Standart

Adet

0

15x250

ASTM 3039

8

2

90

25x175

ASTM 3039

8

Cam Elyaf-Epoksi

[45/-45/45/-45]s

[45,-45,45,-45]s

25x230

EN 6031

8

Karbon-Epoksi

1

0

15x250

ASTM 3039

8

Karbon-Epoksi

2

90

25x175

ASTM 3039

8

Karbon-Epoksi

[45/-45/45/-45]s

[45,-45,45,-45]s

25x230

EN 6031

8

(derece)

Tablo 3.2.1.4’de verilmiş olan 0 derece fiber açılı numunelerinin ASTM 3039 standardına
uygun çekme testi ile kompozit malzemelerin fiber yönü ve fiber yönüne dik yöndeki elastik
sabitleri (E1 ve E2) bulunmuştur. Çekme testi sırasında aynı zamanda düzlem içi Poisson
oranı da ölçülmüş olan gerinim değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. ±45 dereceli fiber açılı
numunelerinin EN 6031 standardına uygun çekme testi ile düzlem içi kesme elastik sabiti
(G12) bulunmuştur. Tek yönlü kompozit kumaş malzemeler için düzlem dışı elastik sabitler
(E3,G13,G23, v13 ve v23) ise düzlem içi test sonuçları ve mikromekanik hesaplamalar yapılarak
bulunmuştur. Tek yönlü kompozit kumaşlar için E2=E3, G12=G13 ve v12=v13 alınmaktadır. G23
değeri ise düzlem içi kesme elastik sabitine yakın bir değer olup biraz daha düşüktür.
Poisson oranı v23 ise tek yönlü kompozit kumaşın enine izotropik davranış gösterdiği
varsayılarak G23 değeri kullanılarak hesaplanabilir.
Tablo 3.2.1.5 Üretim için sipariş verilen çekme test numunelerinin klapalarının (İng.”Tab”)
özellikleri ve adedi
Malzeme
Cam ElyafEpoksi
Cam ElyafEpoksi
Cam ElyafEpoksi

Kalınlık (mm)

Fiber Açısı (derece)

Boyut (mm)

Standart

Adet

1.5

[45,-45]ns*

56x15

ASTM 3039

32

1.5

[45,-45]ns

25x25

ASTM 3039

32

50x25

EN 6031

32

2

2 kat [45/-45] veya 4 kat
UD [45/-45/-45/45]

Karbon-Epoksi

1.5

[45,-45]ns

56x15

ASTM 3039

32

Karbon-Epoksi

1.5

[45,-45]ns

25x25

ASTM 3039

32

Karbon-Epoksi

2

50x25

EN 6031

32

2 kat [45/-45] veya 4 kat
UD [45/-45/-45/45]

* [0/90] tekrarlanıyor, katmanlı plaka orta eksene göre simetrik

66

Tablo 3.2.1.6 Üretim için sipariş verilen DMA* test numunelerinin özellikleri ve adedi
Malzeme

Kalınlık (mm)

Cam Elyaf-Epoksi

2 - 2.5

Cam Elyaf-Epoksi

Fiber Açısı

Boyut (mm)

Kat Sayısı

Adet

0

45x5

4-12

3

2 - 2.5

10

45x5

4-12

3

Cam Elyaf-Epoksi

2 - 2.5

15

45x5

4-12

3

Cam Elyaf-Epoksi

2 - 2.5

20

45x5

4-12

3

Cam Elyaf-Epoksi

2 - 2.5

25

45x5

4-12

3

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

0

45x5

4-12

3

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

10

45x5

4-12

3

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

15

45x5

4-12

3

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

20

45x5

4-12

3

Karbon-Epoksi

2 - 2.5

25

45x5

4-12

3

Reçine

4-5

-

45x5

-

3

(derece)

*DMA: Dynamic Mechanical Analysis

Şekil 3.2.1.1-3.2.1.4’de birinci dönem içinde Yüksel Kompozit firmasında üretilen kompozit
plaka, kutu kiriş, çekme test numuneleri ve DMA test numunelerinin resimleri verilmiştir.

(a) Cam elyaf-epoksi plakalar

(b) Karbon-epoksi plakalar

Şekil 3.2.1.1 Cam elyaf-epoksi ve karbon-epoksi plakalar
(Plaka eksenine göre fiber açıları: soldan sağa: 0o,10o,15o, 20o, 25o)

(a) Cam elyaf-epoksi kutu kirişler (b) Karbon-epoksi kutu kirişler
Şekil 3.2.1.2 Cam elyaf-epoksi ve karbon-epoksi kutu kirişler
(Plaka eksenine göre fiber açıları: soldan sağa: 0o, 15o, 25o)
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Şekil 3.2.1.3 Cam elyaf-epoksi ve karbon-epoksi kutu çekme test numuneleri
(Soldan sağa: Cam elyaf-epoksi 0o çekme, Cam elyaf-epoksi 90o derece çekme, Cam elyafepoksi ±45o çekme, Karbon-epoksi 0o çekme, Karbon-epoksi 90o derece çekme, Karbonepoksi ±45o çekme)

(a) Cam elyaf-epoksi

(b) Karbon-epoksi

(c) Reçine

Şekil 3.2.1.4 Cam elyaf-epoksi, karbon-epoksi ve saf reçine DMA numuneleri
(Cam elyaf ve karbon epoksi için numune eksenine göre fiber açıları: solda sağa: 0o,10o,15o,
20o, 25o)

Klasik gerinim pulu yöntemi ile malzeme testleri ve kompozit malzeme elastik
sabitlerinin ölçülmesi
Proje kapsamında kompozit plaka ve kutu kirişlerde kullanılan kompozit malzemelerin elastik
sabitlerinin bulunması için mekanik testler birinci iş paketi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Mekanik testler sırasında ölçümler hem gerinim pul sistemi ile hem de sayısal görüntü
bağıntı sistemi ile alınmıştır. Eğilme-burulma etkileşim testlerinin gerçekleştirildiği kompozit
plaka ve kutu kirişlerde plakalar ve kutu kiriş flanş ve duvarları kabuk sonlu elemanlar ile
modelleneceği için tek yönlü kompozit numunelerde mekanik testler ile aşağıda belirtilmiş
olan elastik sabitler ölçülmüştür:


E1: Elyaf yönünde çekme elastik sabiti



E2: Elyafa dik yönde çekme elastik sabiti



v12: Poisson oranı



G12: Düzlem içi kesme elastik sabiti

Kompozit plaka ve kutu kirişin flanş ve yan duvar sonlu elemanlar modellerinde birinci
dereceden yanal kesme deformasyon dahil edildiği için yanal kesme modülleri G 13 ve
G23’ünde sonlu elemanlar programına girdi olarak verilmesi gerekmektedir. Tek yönlü
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kompozitlerde G12 ve G13 mikromekanik modellemeye göre eşittir. G23 ise G12’ye çok yakın
ama biraz düşüktür.
Tablo 3.2.2.1 çekme test numunelerinin özelliklerini ve ilgili standartları vermektedir. Tablo
3.2.2.1’de görüldüğü gibi elyaf yönündeki çekme testi ile elastik modül (E1) ve düzlem için
Poisson oranı (v12), elyafa dik yönde çekme testi ile elyafa dik yöndeki elastik modül (E2),
±45o numunesinin çekme testi ile düzlem içi kesme modülü ölçülmektedir.
Tablo 3.2.2.1 Çekme test numunelerinin özellikleri ve ilgili standartlar
Malzeme

Ölçülecek
elastik sabit

Kalınlık (mm)

Fiber

Açısı

(derece)

Boyut (mm)

Standart

Cam Elyaf-Epoksi

E1, v12

~1

0

15x250

ASTM 3039 [1]

Cam Elyaf-Epoksi

E2

~2

90

25x175

ASTM 3039

Cam Elyaf-Epoksi

G12

[45/-45/45/-45]s

[45,-45,45,-45]s

25x230

Karbon-Epoksi

E1, v12

~1

0

15x250

ASTM 3039

Karbon-Epoksi

E2

~2

90

25x175

ASTM 3039

Karbon-Epoksi

G12

[45/-45/45/-45]s

[45,-45,45,-45]s

25x230

EN 6031 [2]
ASTM 3518 [3]

EN 6031
ASTM 3518

Mekanik testler tek yönlü cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi kompozit numuneler için
yapılmış ve gerinim pul sistemi ile 4 ayrı numune seti için, sayısal görüntü bağıntı sistemi ile
de 2 ayrı numune seti için ölçümler alınmıştır. Numune setleri aşağıda sıralanmıştır. İlk üç
sette bütün testler tekrarlanmış, dördüncü sette ise sadece karbon elyaf epoksi numunesi
için elyaf yönü elastik modülü (E1) ölçülmüştür. Kompozit plaka ve kutu kirişlerde yanal
deformasyonu etkileyen en önemli elastik sabit elyaf yönündeki çekme modülü olduğu için
tek yönlü karbon elyaf epoksi numunesinin E1 testi tekrarlanmıştır. Karbon elyaf epoksi
numunelerinin üretimde kullanılan karbon elyafın ipliği kalın olduğu için E1 testi sadece
karbon elyaf epoksi numunesi için dördüncü kez tekrarlanmıştır.
-Gerinim pul 1 : 3 adet cam elyaf epoksi (E1,E2, G12) ve 3 adet karbon elyaf epoksi numunesi
(E1,E2, G12)
-Gerinim pul 2 : 3 adet cam elyaf epoksi (E1,E2, G12) ve 3 adet karbon elyaf epoksi numunesi
(E1,E2, G12)
-Gerinim pul 3 : 3 adet cam elyaf epoksi (E1,E2, G12) ve 3 adet karbon elyaf epoksi numunesi
(E1,E2, G12)
-Gerinim pul 4 : 1 adet karbon elyaf epoksi numunesi (E1)
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Şekil 3.2.2.1 malzeme testlerinde kullanılan ve gerinim pul ve SGB sistemi ile ölçüm alınan
test numunelerini bir arada göstermektedir.

Şekil 3.2.2.1 Gerinim pul ve SGB sistemi malzeme testlerinde kullanılan test numuneleri

Şekil 3.2.2.2 gerinim pul set 1’i göstermektedir.

Şekil 3.2.2.2 Gerinim pul seti : Gerinim pul 1
Şekil 3.2.2.3 gerinim pul set 2’yi göstermektedir.
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Şekil 3.2.2.3 Gerinim pul seti : Gerinim pul 2
Şekil 3.2.2.4 gerinim pul set 3’ü göstermektedir.

Şekil 3.2.2.4 Gerinim pul seti : Gerinim pul 3
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Şekil 3.2.2.5 gerinim pul set 4’ü göstermektedir.

Şekil 3.2.2.5 Gerinim pul seti : Gerinim pul 4
Kompozit numunelere takılan gerinim pulları
Şekil 3.2.2.6, gerinim pul seti 1’de gerinim pulu yapıştırılan cam elyaf epoksi ve karbon elyaf
epoksi kompozit numunelerini göstermektedir. Mekanik testler için satın alınan bütün gerinim
pulları kendinden kablolu olup, lehim işlemi ile gerinim pulu kablo bağlantısı yapılmamıştır.
Gerinim pul set 1’de elyaf yönüne dik yöndeki elastik sabit E2’nin ölçülmesi için kompozit
numunelere (cam ve karbon epoksi) 6 mm ölçüm boyu olan tek yönlü gerinim pulları
yapıştırılmıştır. Şekil 3.2.2.7, E2 ölçümü için kullanılan gerinim pullarını göstermektedir. Proje
kapsamında HBM firmasının gerinim pulları kullanılmıştır. Gerinim pul set 1’de E2 ölçümü için
kullanılan gerinim pulu K-LY46-6-120’dir. LY46 notundaki 6 gerinim pulunun genleşme
katsayısının

düşük

genleşme

katsayılı

malzemelere

uygun

olarak

ayarlandığını

göstermektedir. LY46-6-120 notundaki ikinci 6 gerinim pulunun ölçüm boyunun 6 mm
olduğunu, 120 ise gerinim pulunun direncinin 120 Ohm olduğunu göstermektedir.
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(a) Cam elyaf epoksi numunelere yapıştırılan gerinim pulları

(b) Karbon elyaf epoksi numunelere yapıştırılan gerinim pulları
Şekil 3.2.2.6 Gerinim pul set 1

Şekil 3.2.2.7 Gerinim pul set 1 – E2 ölçümü için kullanılan gerinim pulu: K-LY46-6-120
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Şekil 3.2.2.8, gerinim pul set 1’de E1, v12 ve G12 ölçümü için kullanılan gerinim pullarını
göstermektedir. Gerinim pul set 1’de E1, v12 ve G12 ölçümü için kompozit numunelere (cam ve
karbon epoksi) 3 mm ölçüm boyu olan iki yönlü gerinim pulları yapıştırılmıştır. Gerinim pul set
1’de E1, v12 ve G12 ölçümü için kullanılan gerinim pulu K-XY36-3-120’dir. K-XY36 notundaki
6 gerinim pulunun genleşme katsayısının düşük genleşme katsayılı malzemelere (kompozit
malzeme gibi) uygun olarak ayarlandığını göstermektedir. K-XY36-3-120 notundaki ikinci 3
gerinim pulunun ölçüm boyunun 3 mm olduğunu, 120 ise gerinim pulunun direncinin 120
ohm olduğunu göstermektedir. Şekil 3.2.2.8’de görüldüğü gibi, iki yönlü gerinim pulunda
ölçüm ızgaraları birbirine tam olarak diktir. Bu sayede her iki eksendeki birbirine dik olan
gerinimlerin hassas bir şekilde ölçülmesi mümkündür.

Şekil 3.2.2.8 Gerinim pul set 1 – E1, v12 ve G12 ölçümü için kullanılan gerinim pulu: K-XY363-120
Gerinim pul set 2’de elyaf yönüne dik yöndeki elastik sabit E2’nin ölçülmesi için kompozit
numunelere (cam ve karbon epoksi) 10 mm ölçüm boyu olan tek yönlü gerinim pulları
yapıştırılmıştır. Şekil 3.2.2.9, E2 ölçümü için kullanılan gerinim pullarını göstermektedir.
Gerinim pul set 2’de E2 ölçümü için kullanılan gerinim pulu K-LY46-10-120’dir. Karbon elyaf
ipliklerinin kalın olması nedeniyle, daha geniş bir alanda ölçüm yapabilmek için daha uzun
ölçüm boyu olan gerinim pulu tercih edilmiş ve E2 ölçümü için ikinci set numunelerde 10 mm
ölçüm boyunda gerinim pulu hem cam elyaf epoksi hem de karbon elyaf epoksi numunelerde
kullanılmıştır.

Şekil 3.2.2.9 Gerinim pul set 2 – E2 ölçümü için kullanılan gerinim pulu: K-LY46-10-120
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Şekil 3.2.2.10, gerinim pul set 2’de E1, v12 ölçümü için cam elyaf epoksi numunelerde
kullanılan gerinim pullarını göstermektedir. Gerinim pul set 2’de E1, v12 ölçümü için cam elyaf
epoksi kompozit numunelere 3 mm ölçüm boyu olan iki yönlü gerinim pulu dışında 10 mm
uzunluğunda tek yönlü gerinim pulu yapıştırılmıştır. Gerinim pul set 2’de E1, v12 ölçümü için
kullanılan çift yönü gerinim pulu K-XY36-3-120 tek yönlü gerinim pulu ise K-LY46-10-120’dir.
Numuneye hem tek yönlü hem de çift yönlü gerinim pulu yapıştırılarak eksenel yöndeki
gerinimin farklı ölçüm boylarına sahip gerinim pulları tarafından ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu
sayede gerinim pullarının ölçüm boylarının ölçüm sonuçları üzerindeki etkilerini de incelemek
mümkün olmuştur. Her iki gerinim pulu da aynı noktaya yapıştırılamadığı için doğal olarak
gerinim ölçümleri arasında az bir farkın olması beklenmektedir.

Şekil 3.2.2.10 Gerinim pul set 2 – E1, v12 ölçümü için cam elyaf epoksi numunelerde
kullanılan gerinim pulları: K-XY36-3-120, K-LY46-10-120

Şekil 3.2.2.11, gerinim pul set 2’de E1, v12 ölçümü için karbon elyaf epoksi numunelerde
kullanılan gerinim pullarını göstermektedir. Gerinim pul set 2’de E1, v12 ölçümü için karbon
elyaf epoksi kompozit numunelere 6 mm ve 10 mm ölçüm boyu olan tek yönlü gerinim pulları
yapıştırılmıştır. Gerinim pul set 2’de E1, v12 ölçümü için kullanılan tek yönlü gerinim pulları KLY46-6-120 ve K-LY46-10-120’dir. İkinci set karbon elyaf epoksi numunelerde, karbon elyaf
iplikleri kalın olduğu için yanal eksende 3 mm ölçüm boyu olan çift yönlü gerinim pulu yerine
6 mm ölçüm boyu olan gerinim pulunun kullanılması tercih edilmiştir.
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Şekil 3.2.2.11 Gerinim pul set 2 – E1, v12 ölçümü için karbon elyaf epoksi numunelerde
kullanılan gerinim pulları: K-LY46-6-120, K-LY46-10-120
Şekil 3.2.2.12, gerinim pul set 2’de G12 ölçümü için kompozit numunelerde kullanılan gerinim
pullarını göstermektedir. Gerinim pul set 2’de G12 ölçümü için kompozit numunelere 3 mm
ölçüm boyu olan iki yönlü gerinim pulu dışında 10 mm uzunluğunda tek yönlü gerinim pulu
yapıştırılmıştır. Gerinim pul set 2’de G12 ölçümü için kullanılan çift yönü gerinim pulu K-XY363-120 tek yönlü gerinim pulu ise K-LY46-10-120’dir.

Şekil 3.2.2.12 Gerinim pul set 2 –G12 ölçümü için kullanılan gerinim pulları: K-XY36-3-120, KLY46-10-120
Gerinim pul set 3’de elyaf yönüne dik yöndeki elastik sabit E2’nin ölçülmesi için kompozit
numunelere (cam ve karbon epoksi) 10 mm ölçüm boyu olan tek yönlü gerinim pulları
yapıştırılmıştır. Şekil 3.2.2.13, E2 ölçümü için kullanılan gerinim pullarını göstermektedir.
Gerinim pul set 3’de E2 ölçümü için kullanılan gerinim pulu K-LY46-10-120’dir. Karbon elyaf
ipliklerinin kalın olması nedeniyle, daha geniş bir alanda ölçüm yapabilmek için daha uzun
ölçüm boyu olan gerinim pulu tercih edilmiş ve E2 ölçümü için ikinci set numunelerde 10 mm
ölçüm boyunda gerinim pulu hem cam elyaf epoksi hem de karbon elyaf epoksi numunelerde
kullanılmıştır.
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Şekil 3.2.2.13 Gerinim pul set 3 – E2 ölçümü için kullanılan gerinim pulu: K-LY46-10-120
Şekil 3.2.2.14, gerinim pul set 3’de E1, v12, G12 ölçümü için kompozit numunelerde kullanılan
gerinim pullarını göstermektedir. Gerinim pul set 2’de E1, v12, G12 ölçümü için kompozit
numunelere 6 mm ve 10 mm ölçüm boyu olan tek yönlü gerinim pulları yapıştırılmıştır.
Gerinim pul set 2’de E1, v12, G12 ölçümü için kullanılan tek yönlü gerinim pulları K-LY46-6-120
ve K-LY46-10-120’dir.

Şekil 3.2.2.14 Gerinim pul set 3 – E1, v12, G12 ölçümü için karbon elyaf epoksi numunelerde
kullanılan gerinim pulları: K-LY46-6-120, K-LY46-10-120
Mekanik testlerde kullanılan gerinim pul ölçüm sisteminin tanıtımı
Proje kapsamında Alman HBM firmasının MGC Plus veri toplama ve yükseltici sistemi
kullanılmıştır. Gerinim pullarından gelen sinyaller MGC Plus sistemi ile ölçülmekte ve daha
sonra veri toplama sisteminin yazılımı olan CATMAN yazılımında ölçülen veriler
işlenmektedir. İkinci dönem raporunda gerinim pul ölçüm sistemi detaylı bir şekilde resimler
ile destekli olarak tanıtıldığı için sonuç raporunda sistemin tanıtımı tekrarlanmamıştır.
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Mekanik testler, yük-deplasman, gerilme-gerinim eğrilerinin elde edilmesi ve
kompozit malzeme elastik sabitlerinin hesaplanması
Kompozit malzemelerin elastik sabitlerinin belirlenmesi için mekanik testlerin hepsi 100 kN
eksenel yük, 1100 Nm tork kapasiteli MTS makinasında yapılmıştır. Test makinasının
burulma yönünde hareket sağlayan eyleyicisi olduğu için numunenin çenelere takılmasından
sonra numune üzerindeki torkun sıfıra yakın bir değer getirilmesine çalışılmıştır. Bu sayede,
daha doğru çekme testi yapmak mümkündür.
Şekil 3.2.2.15, 100 kN/1100 Nm kapasiteli MTS makinası, MTS makinasının yazılımının
çalıştırıldığı bilgisayar, gerinim ölçüm sistemi ve gerinim ölçer sisteminin çalıştırıldığı
bilgisayarı bir arada göstermektedir.

Şekil 3.2.2.15 100 kN/1100 Nm kapasiteli MTS makinası, MTS makinasının yazılımının
çalıştırıldığı bilgisayar, gerinim ölçüm sistemi ve gerinim ölçer sisteminin çalıştırıldığı
bilgisayar
E1,v12 ve E2 testlerinde ASTM D3039 standardı referans alınmış, G12 testlerinde ise EN 6031
ve ASTM D3518 standartlarının her ikisi de göz önüne alınmıştır. Mekanik testlerin ana
amacı kompozit numunelerinin elastik sabitlerinin belirlenmesi olduğu için testler sırasında
numuneler kırılmamış ve her numune için önceden hesaplanmış olan azami yüke kadar
yükleme yapılmış ve azami yüke ulaşıldıktan sonra yük azaltılmıştır. Birinci dönem
raporunda, numunelerin mikromekanik yöntemi ile hesaplanmış olan elastik sabitleri
kullanılarak test standartlarında elastik sabitlerin hesaplanması için önerilmiş olan azami
gerinim değerleri ve numunelerin kesit alan bilgileri kullanılarak her numune için test
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sırasında çıkılması gereken azami kuvvet belirlenmiştir. Tablo 3.2.2.2 mekanik testler
sırasında çıkılan azami yükleri göstermektedir.
Tablo 3.2.2.2 Mekanik testler sırasında çıkılan azami yükler
Ölçülecek

Test azami

elastik sabit

yükü (kN)

E1, v12

2

E2

1.4

G12

2.4

Karbon-Epoksi

E1, v12

8

Karbon-Epoksi

E2

1.2

Karbon-Epoksi

G12

3

Numune
Cam ElyafEpoksi
Cam ElyafEpoksi
Cam ElyafEpoksi

Çekme testleri 2 mm/dakika hızında yapılmış ve veri toplama hızı 5 Hz olarak test
prosedüründe ayarlanmıştır. Bu değerler standartlardaki değerlerdir. EN 6031 standardında
kesme modülü için çekme testinin 1 mm /dakika hızında yapılması öngörülmesine rağmen,
ASTM D3518 standardı test hızının ASTM D3039’da belirtilen hız olmasını önermiştir. ASTM
D3039’da ise test hızı 2 mm/dakika olarak belirtildiği için bütün kompozit numuneler için test
hızı 2 mm/dakika olarak ayarlanmıştır.
Şekil 3.2.2.16 ve 3.2.2.17 gerçekleştirilen çekme testler sırasında çekilen bazı resimleri
göstermektedir. Şekil 3.2.2.16’da kesme modülü G12 ölçümü için [45,-45,45,-45]s cam-elyaf
epoksi numunesinin testi görülmektedir. Kesme modül testlerinde numuneye birbirine dik 2
tane gerinim pulu takılmaktadır. Kesme modülü ±45 derece numunelerde Denklem 3.2.2.1 ile
hesaplanmaktadır.
G12=0.5

𝑃
𝑤𝑡(𝜀𝑥 −𝜀𝑦 )

(3.2.2.1)

Denklem 3.2.2.1’de çekme yönüne göre 45 derece elyaf açısı olan numune üzerinde 𝜀𝑥
çekme yönündeki gerinimi, 𝜀𝑦 ise çekme yönüne dik olan gerinimi göstermektedir. Her iki
gerinim arasındaki fark ise elyaf düzleminde (1-2) kesme gerinimini vermektedir. Çekme testi
sırasında numuneye uygulanan kuvvet P ise numune eksenine göre 45 derece açıda olan
elyaf düzleminde (1-2) kesme gerilmesi, 0.5 P/wt ifadesi elde edilmektedir.
gerilmesinin, kesme gerinimine oranı ise kesme modülünü vermektedir.
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Kesme

Şekil 3.2.2.16 G12 ölçümü için [45,-45,45,-45]s cam-elyaf epoksi numunesinin çekme testi
Şekil 3.2.2.17, elastik modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için 0 derece karbon-elyaf
epoksi numunesinin çekme testini göstermektedir. Elyaf yönündeki elastik modülün ölçülmesi
için tek yönlü elyaflar Şekil 3.2.2.17’de görüldüğü gibi, çekme yönünde olmalıdır. Elastik
modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için kompozit numuneye iki eksende gerinim ölçümü
yapan gerinim pulu yapıştırılmıştır. Numune ekseni yönünde yapıştırılmış olan gerinim pulu
ile yükleme yönündeki gerinim ölçülmekte ve çekme kuvvetinin numunenin kesit alanına
bölünmesi ile de gerilme bulunmaktadır. Gerilmenin gerinime oranı ise elastik modül E1’i
vermektedir. Numune eksenine dik yönde olan gerinim pulunun ölçtüğü gerinimin, numune
ekseni yönündeki gerinim pulunun ölçtüğü mutlak gerinime oranı ise Poisson oranını
vermektedir.

Şekil 3.2.2.17 E1 ölçümü için 0 derece karbon-elyaf epoksi numunesinin çekme testi
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Tablo 3.2.2.3 - 3.2.2.6 mekanik testler neticesinde gerinim pul ölçüm sonuçlarının
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen elastik sabitleri vermektedir. Sırasıyla:
Tablo 3.2.2.3: Gerinim pul set 1 test sonuçlarını 6 kompozit numune için,
Tablo 3.2.2.4: Gerinim pul set 2 test sonuçlarını 6 kompozit numune için,
Tablo 3.2.2.5: Gerinim pul set 3 test sonuçlarını 6 kompozit numune için,
Tablo 3.2.2.6: Gerinim pul set 4 test sonuçlarını sadece 0 derece elyaf açılı karbon-epoksi
numunesi için vermektedir.
Mekanik testlerde iki adet testte sayısal görüntü bağlantı sistemi ile gerçekleştirilmiştir.
Gerinim pul set 1’de sıfır derece elyaf açılı karbon epoksi numune testi 3 mm ölçme
uzunluğu olan çift yönlü gerinim pul ile gerçekleştirilmiştir. Bu testte elyaf yönünde ölçülen
elastik modül E1 diğer test sonuçlarına göre yüksek çıktığı için, gerinim pul set 4’de sadece
karbon epoksi numunenin elastik modül E1 ve Poisson oranı v12 testi tekrarlanmıştır.
Tablo 3.2.2.3 - 3.2.2.6’da elastik sabitlerin hesaplandığı gerinim aralıkları da verilmiştir.
Gerinim aralıkları için referans alınan standartlar şunlardır.


ASTM D3039: 0 dereceli ve 90 dereceli elyaf açılı kompozit numunelerin çekme
testleri ile E1, v12 ve E2 elastik sabitlerin ölçülmesi



ASTM D3513 ve EN 6031: ±45 derece elyaf açılı kompozit numunelerin çekme
testleri ile G12 elastik sabitinin ölçülmesi
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Tablo 3.2.2.3 Gerinim pul set 1 test sonuçları
Kompozit numune

Cam elyaf-epoksi
0o

Elastik
sabit
E1(Pa)
v12

Gerinim pul

K-XY36-3-120
İki yön 3 mm

Cam elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

K-XY36-3-120
İki yön 3 mm

Cam elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

K-LY46-16-120
Bir yön 6 mm

Karbon elyaf-epoksi
0o

E1(Pa)
v12

K-XY36-3-120
İki yön 3 mm

Karbon elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

K-XY36-3-120
İki yön 3 mm

Karbon elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

K-LY46-6-120
Bir yön 6 mm

Kompozit numune
Cam elyaf-epoksi
0o
Cam elyaf-epoksi
±45o
Cam elyaf-epoksi
90o
Karbon elyaf-epoksi
0o
Karbon elyaf-epoksi
±45o
Karbon elyaf-epoksi
90o

İki nokta

Eğilim çizgisi

3.69E+10

3.70E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.26

0.26

İki nokta

Eğilim çizgisi

5.68E+09

5.63E+09

İki nokta

Eğilim çizgisi

1.62E+10

1.62E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

1.29E+11**

1.28E+11

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.31

0.31

İki nokta

Eğilim çizgisi

4.01E+09

4.02E+09

İki nokta

Eğilim çizgisi

6.38E+09

6.40E+09

Gerinim
aralığı*
(mikrogerinim)
1000-3000
1000-3000
300-875
500-1000
1000-3000
1000-3000
500-1500
1000-2000

Numunelerin kalınlık ve genişliği
Ortalama kalınlık (mm)
Ortalama genişlik (mm)
(10 ölçüm ortalaması)
(5 ölçüm ortalaması)
0.885

16.096

1.342

24.974

1.589

25.08

1.282

15.466

2.265

25.102

3.32

25.04

*Elastik sabitlerin hesaplandığı çekme yönündeki eksenel gerinim aralığı
** Karbon elyaf epoksi numunesinde elyaf yönü çekme testinde çıkan değer beklenilen değer aralığının üstünde
çıktığı için E1 ve v12 değerleri ortalamaya katılmamıştır.
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Tablo 3.2.2.4 Gerinim pul set 2 test sonuçları
Kompozit numune

Elastik
sabit
E1(Pa)

Cam elyaf-epoksi
0o

v12

Gerinim pul

İki nokta

Eğilim çizgisi

3.66E+101
3.73E+102

3.67E+101
3.72E+102

İki nokta
0.261
0.262

Eğilim çizgisi
0.261
0.262

İki nokta

Eğilim çizgisi

6.04E+091
5.90E+092

6.06E+091
5.91E+092

İki nokta

Eğilim çizgisi

1.56E+10

1.57E+10

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm
K-LY46-6-120
Bir yön 6 mm

İki nokta

Eğilim çizgisi

1.09E+11

1.09E+11

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.28

0.28

İki nokta

Eğilim çizgisi

4.00E+091
3.79E+092

3.99E+091
3.79E+092

İki nokta

Eğilim çizgisi

6.27E+09

6.27E+09

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm
K-XY36-3-120
İki yön 3 mm

Cam elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm
K-XY36-3-120
İki yön 3 mm

Cam elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm

Karbon elyaf-epoksi
0o

E1(Pa)
v12

Karbon elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm
K-XY36-3-120
İki yön 3 mm

Karbon elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm

Kompozit numune
Cam elyaf-epoksi
0o
Cam elyaf-epoksi
±45o
Cam elyaf-epoksi
90o
Karbon elyaf-epoksi
0o
Karbon elyaf-epoksi
±45o
Karbon elyaf-epoksi
90o

Gerinim
aralığı*
(mikrogerinim)
1000-3000

1000-3000

300-875

500-1000
1000-3000
1000-3000

500-1500

1000-2000

Numunelerin kalınlık ve genişliği
Ortalama kalınlık (mm)
Ortalama genişlik (mm)
(10 ölçüm ortalaması)
(5 ölçüm ortalaması)
0.855

15.8

1.282

25.0

1.504

25.004

1.243

15.468

2.201

25.062

3.079

25.112

*Elastik sabitlerin hesaplandığı çekme yönündeki eksenel gerinim aralığı, 1 İki yönlü 3mm gerinim pul sonuçları
2 Tek

yönlü 10mm ve İki yönlü 3mm gerinim pul sonuçları
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Tablo 3.2.2.5 Gerinim pul set 3 test sonuçları
Gerinim
Kompozit numune

Elastik
sabit

Gerinim pul

İki nokta

Eğilim çizgisi

aralığı*
(mikrogerinim)

Cam elyaf-epoksi
0o

E1(Pa)
v12

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm
K-LY46-6-120
Bir yön 6 mm

Cam elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm
K-LY46-6-120
Bir yön 6 mm

Cam elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm

Karbon elyaf-epoksi
0o

E1(Pa)

v12

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm
K-LY46-6-120
Bir yön 6 mm

Karbon elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm
K-LY46-6-120
Bir yön 6 mm

Karbon elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm

3.76E+10

3.75E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.26

0.26

İki nokta

Eğilim çizgisi

5.51E+09

5.48E+09

İki nokta

Eğilim çizgisi

1.67E+10

1.68E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

9.34E+10

9.35E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.35

0.35

İki nokta

Eğilim çizgisi

3.48E+09

3.69E+09

İki nokta

Eğilim çizgisi

6.67E+09

6.72E+09

1000-3000
1000-3000

300-875

500-1000
1000-3000
1000-3000

500-1500

1000-2000

Numunelerin kalınlık ve genişliği
Ortalama kalınlık (mm)
Ortalama genişlik (mm)
Kompozit numune
(10 ölçüm ortalaması)
(5 ölçüm ortalaması)
Cam elyaf-epoksi
0.836
15.908
0o
Cam elyaf-epoksi
1.301
25.098
±45o
Cam elyaf-epoksi
1.559
25.094
90o
Karbon elyaf-epoksi
1.248
15.57
0o
Karbon elyaf-epoksi
2.228
25.044
±45o
Karbon elyaf-epoksi
3.068
25.05
90o
*Elastik sabitlerin hesaplandığı çekme yönündeki eksenel gerinim aralığı, 1 İki yönlü 3mm gerinim pul sonuçları
2
Tek yönlü 10mm ve İki yönlü 3mm gerinim
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Şekil 3.2.2.18 E1, v12 ölçümü için karbon elyaf epoksi numunede kullanılan gerinim pul set 4’ü
göstermektedir.

Şekil 3.2.2.18 Gerinim pul set 4 – E1, v12 ölçümü için karbon elyaf epoksi numunede
kullanılan gerinim pulları: K-LY46-6-120, K-LY46-10-120
Tablo 3.2.2.6 Gerinim pul set 4 test sonuçları
Gerinim
Kompozit numune

Elastik
sabit

Gerinim pul

İki nokta

Eğilim çizgisi

aralığı*
(mikrogerinim)

Karbon elyaf-epoksi
0o

E1(Pa)

v12

K-LY46-10-120
Bir yön 10 mm
K-LY46-6-120
Bir yön 6 mm

İki nokta

Eğilim çizgisi

9.41E+10

9.41E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.24

0.24

1000-3000
1000-3000

Numunelerin kalınlık ve genişliği
Ortalama kalınlık (mm)
Ortalama genişlik (mm)
Kompozit numune
(10 ölçüm ortalaması)
(5 ölçüm ortalaması)
Karbon elyaf-epoksi
1.245
15.456
0o
*Elastik sabitlerin hesaplandığı çekme yönündeki eksenel gerinim aralığı

ASTM D3039’da elastik sabitlerin (E1,v12, E2) ölçülmesi için kullanılan çekme yönündeki
eksenel gerinim aralığı 1000-3000 mikro gerinim olarak belirtilmiştir. Ayrıca, 6000 mikro
gerinimden düşük gerinim seviyelerinde kırılan numuneler için ise, gerinim aralığının azami
gerinimin %25 ve %50’si arasında olması tavsiye edilmiştir. ASTM standardında belirtilmiş
olan gerinim aralığında gerinim verisi bulunmuyorsa en yakın gerinim aralığının kullanılması,
ASTM D3039’da (sayfa 10) açık bir şekilde ifade edilmiştir. Elastik modül hesabında
standartta belirtilmiş olan gerinim aralığında çizilen veterin eğimi bulunarak elastik sabitler
hesaplanmaktadır. Ancak standartta aynı zamanda, eğer belirtilmiş olan gerinim aralığında
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gerilme-gerinim eğrisinin eğiminde önemli bir değişiklik olduğu takdirde, uygun bir gerinim
aralığında elastik sabitlerin hesaplanabileceği ifade edilmiştir.
Proje kapsamında 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi numunelerde
1000-3000 mikro gerinim aralığında gerilme-gerinim eğrisi bütün testlerde doğrusal çıkmıştır.
Bu nedenle, E1 ve v12 elastik sabitleri ASTM D3039’a uygun şekilde 1000-3000 mikro gerinim
aralığında hesaplanmıştır. Ancak, 90 derece elyaf açılı numunelerde 1000-3000 mikro
gerinim aralığında gerilme-gerinim grafikleri doğrusallıktan uzaklaşmıştır. Örnek olarak, Şekil
3.2.2.19’da gerinim pul set 1’de cam elyaf epoksi numunesinin E2 elastik sabitinin ölçümü
için elde edilen gerilme-gerinim grafiği verilmiştir. Gerilme-gerinim grafiği doğrusallıktan
uzaklaştığı için test 2500 mikro-gerinim değerinin biraz üstünde durdurulmuştur. Şekil
3.2.2.19’da görüldüğü gibi 1000-3000 mikro gerinim aralığında gerilme-gerinim grafiği
doğrusal değildir ve veter eğimi değişmektedir. Elastik sabit E2‘nin ise gerilme-gerinim
grafiğinin doğrusal kısmında hesaplanması gerekmektedir. Proje kapsamında kullanılan
kompozit

numuneler

oda

sıcaklığında

polimerleştikleri

için,

kompozit

numunelerin

katılıklarının düşük olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, çekme testi sırasında düşük
gerinim değerlerinde gerilme-gerinim eğrisinin doğrusalllıktan uzaklaştığı değerlendirilmiştir.
Bütün test setlerinde 90 derece ve ±45 derece kompozit numunelerinde standartlarda
belirtilen gerinim aralıklarında gerilme çekme yönündeki eksenel gerinim grafikleri doğrusal
çıkmamıştır. Şekil 3.2.2.20, gerinim pul set 1’de G12 ölçümü için elde edilen kesme gerilmesiçekme yönündeki eksenel gerinim grafiğini, Şekil 3.2.2.21 ise gerinim pul set 1’de G12
ölçümü için elde edilen kesme gerilmesi-mühendislik kesme gerinim grafiğini göstermektedir.
Düzlem içi kesme modülü G12’nin ölçülmesi için ±45 dereceli kesme numunesi
kullanıldığından, elyafların çekme yönünde olmaması nedeniyle gerilme-çekme yönündeki
gerinim grafikleri doğrusal davranıştan düşük gerinim değerinde uzaklaşmaktadır. EN 6031
standardında düzlem içi kesme modülünün (G12) ölçülmesi için kullanılan çekme yönündeki
eksenel gerinim aralığı 500-2500 mikro gerinim olarak belirtilmiştir. ASTM D3518’de ise
eksenel gerinim aralığı 1500-2500 mikro gerinim olarak belirtilmiştir. Ancak standartlarda
belirtilmiş olan gerinim aralıkları, proje kapsamında hem cam elyaf epoksi hemde karbon
epoksi kompozit numunelerin kesme modüllerinin (G12) hesaplanması için çok yüksektir.
Şekil 3.2.2.20 ve 3.2.2.21’deki grafiklerden görüldüğü gibi, 500-2500 veya 1500-2500 mikro
gerinim

aralığında

kesme

gerilme-gerinim

grafiklerinde

eğim

değişikliği

meydana

gelmektedir. ASTM D3518’de (sayfa 5) 6000 mikro kesme gerinimden daha düşük gerinim
seviyelerinde, gerilme-gerinim eğrisinde eğim değişikliği meydana geldiği durumda, kesme
elastik modülünün belirlenmesi için önce kesme gerilmesi-kesme gerinimi eğrisinin doğrusal
kısmının bulunması gerektiği belirtilmiştir. Daha sonra, kesme elastik modülünün kesme
gerilme-gerinim eğrisinin doğrusal kısmında üst gerinim değerinin %90’nı ile 500 mikro
gerinim değerine en yakın alt gerinim arasında hesaplanabileceği ifade edilmiştir.
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Bu nedenle, projede elastik sabitler E2 ve G12 gerilme-gerinim grafiklerinin doğrusal kısmında
hesaplanmıştır. Tablo 3.2.2.3 - 3.2.2.6’da E2 ve G12 elastik sabitlerinin belirlenmesi için
verilen çekme yönündeki eksenel gerinim aralıkları, gerilme-gerinim grafiklerinin tam olarak
doğrusal olduğu kısımda seçilmiş ve mümkün olduğunca standartlardaki alt ve üst sınır
gerinim değerlerine yakın değerlerin kullanılmasına çalışılmıştır.

4.000E+07
3.500E+07

Gerilme (Pa)

3.000E+07
2.500E+07
2.000E+07
1.500E+07
1.000E+07

5.000E+06
0.000E+00

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

Gerinim

Şekil 3.2.2.19 Gerinim pul set 1 / E2 ölçümü için elde edilen eksenel gerilme-gerinim grafiği

1.800E+07

Kesme Gerilmesi (Pa)

1.600E+07
1.400E+07
1.200E+07
1.000E+07

8.000E+06
6.000E+06
4.000E+06
2.000E+06
0.000E+00

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

Çekme yönündeki eksenel gerinim

Şekil 3.2.2.20 Gerinim pul set 1 / G12 ölçümü için elde edilen kesme gerilmesi-çekme
yönündeki eksenel gerinim grafiği
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14000000

Kesme Gerilmesi (Pa)

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

Mühendislik kesme gerinimi

Şekil 3.2.2.21 Gerinim pul set 1 / G12 ölçümü için elde edilen kesme gerilme-kesme gerinim
grafiği
Cam elyaf epoksi numunelerin E2 testi için belirlenen gerinim aralığı 500-1000 mikro gerinim,
karbon elyaf epoksi numuneler için ise 1000-2000 mikro gerinim olarak belirlenmiştir. Karbon
numunelerde gerinim aralığının düşük değeri standartdaki değer ile uyumludur. Ancak cam
elyaf epoksi numunelerde 500-1000 mikro gerinim aralığında doğrusal gerilme-gerinim ilişkisi
gözlemlenebilmiştir.
Cam elyaf epoksi numunelerin G12 testi için ise belirlenen çekme yönündeki eksenel gerinim
aralığı 300-875 mikro gerinimdir. Bu aralık standartlarda verilen aralığa göre düşüktür.
Çekme yönünde eksenel gerinim 300 mikro gerinim olduğunda, kesme gerinimi yaklaşık
olarak 475 mikro gerinim, çekme yönünde eksenel gerinim 875 mikro gerinim olduğunda ise
kesme gerinimi yakşalık olarak 1300 mikro gerinim olmaktadır. Şekil 3.2.2.22, gerinim pul
set 1’de G12 ölçümü için 475-1300 mikro kesme gerinim arasında elde edilen gerilme-kesme
gerinim grafiğini göstermektedir. Şekil 3.2.2.22’den görüldüğü gibi, 475-1300 mikro kesme
gerinim aralığında kesme gerilmesi-kesme gerinimi çizgisi oldukça doğrusaldır.
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Şekil 3.2.2.22 Gerinim pul set 1 / G12 ölçümü için 475-1300 mikro gerinim arasında elde
edilen kesme gerilmesi-kesme gerinim grafiği
Malzeme testleri tamamlandıktan sonra elastik sabitler ilgili gerilme-gerinim grafiklerinde
doğrusal kısımda alt ve üst gerinim değerlerindeki gerilme ve gerinim değerleri kullanılarak
hesaplanmaktadır. Tablo 3.2.2.3 – 3.2.2.6’da iki noktadaki değerler kullanılarak hesaplanan
elastik sabitler “İki nokta” kolonunda verilmiştir. Bunun dışında, iki nokta arasındaki gerilmegerinim verileri kullanılarak doğrusal eğilim çizgisi çizilmiş ve bu çizginin eğimi de elastik
sabit olarak Tablo 3.2.2.3 – 3.2.2.6’da “Eğilim çizgisi” kolonunda verilmiştir. Bu değerin
birbirinden uzak olması ilgili gerilme-gerinim eğrisinin tam olarak doğrusal olmadığı anlamına
gelmektedir. Proje raporunda elastik modüllerinin nasıl hesaplandığı iki örnekle detaylı bir
şekilde anlatılmıştır. Elastik sabitlerinin nasıl hesaplandığı gerinim pul set 1’de 0 derece elyaf
açılı cam elyaf epoksi numunesi ile ±45 derece elyaf açılı karbon epoksi numunesinde
gösterilmiştir.
Gerinim pul set 1’de 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin çekme testi
sonuçlarının değerlendirilmesi ve E1 ve v12 elastik sabitlerinin hesaplanması
Şekil 3.2.2.23 gerinim pul set 1’de 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin elastik
modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel
yük-eyleyici deplasman grafiğini vermektedir. Çekme testinde cam elyaf epoksi numunelere
2 kN’a kadar eksenel yük uygulanmıştır. 2 kN’luk eksenel yükte cam elyaf epoksi
numunelerinde 3000 mikro gerinimden daha yüksek eksenel gerinim meydana gelmiştir.
Şekil 3.2.2.23’de görüldüğü gibi, 0-2 kN yük arasında yük-eyleyici deplasmanı grafiği
doğrusaldır.
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Şekil 3.2.2.23 Gerinim pul set 1 / 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin elastik
modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen
eksenel yük-eyleyici deplasman grafiği (yük aralığı: 0-2 kN)
Şekil 3.2.2.24 gerinim pul set 1’de 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin E 1, v12
ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel gerilme-eksenel gerinim
grafiğini 0-0.00385 eksenel gerinim aralığında vermektedir. 0-0.00385 eksenel gerinim
aralığı, Şekil Şekil 3.2.2.23’de 0-2 kN eksenel yük aralığına karşılık gelmektedir. Şekil
3.2.2.23’den de görüldüğü gibi, 0-0.00385 eksenel gerinim aralığında gerilme-gerinim grafiği
de doğrusaldır.

1.600E+08
Çekme Gerilimi (Pa)

1.400E+08
1.200E+08

1.000E+08
8.000E+07
6.000E+07
4.000E+07
2.000E+07
0.000E+00
0.0000

0.0010

0.0020

0.0030

0.0040

Gerinim

Şekil 3.2.2.24 Gerinim pul set 1 – 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin elastik
modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen
eksenel gerilme-eksenel gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0-0.00385)
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Şekil 3.2.2.25 gerinim pul set 1’de 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin E 1, v12
ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel gerilme-eksenel gerinim
grafiğini 0.001-0.003 (1000-3000 mikro gerinim) eksenel gerinim aralığında vermektir. 0.0010.003 eksenel gerinim aralığı elastik modül E1’in hesaplandığı gerinim aralığıdır. Bu örnek
için elastik modül E1 Denklem 3.2.2.2’de verilmiş olan iki nokta yöntemi ile hesaplanmaktadır.
0.001-0.003 eksenel gerinim değerlerindeki eksenel kuvvet farkı, numunenin kesit alanına
bölünerek eksenel gerilme bulunmakta, eksenel gerilmede gerinim farkına (0.003-0.001)
bölünerek elastik modül E1 hesaplanmaktadır.
E1=

(𝑃2 −𝑃1 )
𝑤𝑡(𝜀𝑥2 −𝜀𝑥1 )

(3.2.2.2)

P2=1572.07 N, 𝜀𝑥2 =0.00302 (eksenel gerinim)
P1= 514.09 N,

𝜀𝑥1 =0.001 (eksenel gerinim)

E1=3.69E+10 Pa

t=0.885 mm
w=16.096 mm
Şekil 3.2.2.25’de eksenel gerilme eksenel gerinim grafiğindeki veri noktalarından doğrusal
eğilim çizgisi de geçirilmiştir. Şekil 3.2.2.25’de kırmızı renkli çizgi eğilim çizgisidir. Bu
doğrusal çizginin eğimi de elastik modülünü (E1) vermektedir. Eğilim çizgisinin eğiminden
hesaplanan elastik modülde yaklaşık olarak 3.70E+10 Pa olarak bulunmuştur.
1.200E+08

y = 37,020,710,656.53x - 1,025,043.59
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Şekil 3.2.2.25 Gerinim pul set 1 – 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin elastik
modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel
gerilme-eksenel gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0.001-0.003 (1000-3000 mikro
gerinim)
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İki nokta yöntemi ve eğilim çizgisinin yolu ile hesaplanan elastik modüller Tablo 3.2.2.3’de “İki
nokta” ve “Eğilim çizgisi” sütunlarında verilmiştir.
Şekil 3.2.2.26, gerinim pul set 1’de 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin E1, v12
ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel/yanal gerinim - zaman
grafiğini 0.001-0.003 (1000-3000 mikro gerinim) gerinim aralığında vermektedir. Poisson
oranı v12’de hem iki nokta yöntemi hem de eksenel gerinim-zaman, yanal gerinim-zaman veri
noktalarından geçirilen eğilim çizgilerinin eğimlerinin oranından hesaplanmıştır.
İki nokta yöntemi ile Poisson oranı Denklem 3.2.2.3 ile hesaplanmaktadır.
v12= -

𝜀𝑥1 = 0.001

(𝜀𝑦2 −𝜀𝑦1 )

(3.2.2.3)

(𝜀𝑥2 −𝜀𝑥1 )

𝜀𝑦1 =-0.00027145
v12=0.26

𝜀𝑥2 = 0.00302

𝜀𝑦2 =-0.000797475

Eğilim çizgisi metodunda ise eğilim çizgilerinin eğimlerinin oranının Poisson oranını
vermektedir.
v12= -

−0.000053683
0.0002054514

= 0.26

Şekil 3.2.2.26 Gerinim pul set 1 – 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin E1, v12
ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel/yanal gerinim - zaman grafiği
(eksenel gerinim aralığı: 0.001-0.003 (1000-3000 mikro gerinim))
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Proje çalışmalarında elastik sabitler hem iki nokta hemde eğilim çizgisi yolu ile
hesaplanmıştır. Standartlarda ise iki nokta yöntemi kullanılmaktadır.
Gerinim pul set 1’de ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin çekme
testi sonuçlarının değerlendirilmesi ve düzlem içi kesme modülü G12’nin hesaplanması
Şekil 3.2.2.27 gerinim pul set 1’de ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel
yük-eyleyici deplasman grafiğini vermektedir. Çekme testinde karbon elyaf epoksi
numunelere 3 kN’a kadar eksenel yük uygulanmıştır. 3 kN’luk eksenel yükte karbon elyaf
epoksi numunelerinde 4000 mikro gerinimden daha yüksek eksenel gerinim meydana
gelmiştir. Şekil 3.2.2.27’de görüldüğü gibi, 0-3 kN yük arasında yük-eyleyici deplasmanı
grafiği doğrusal değildir.
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Şekil 3.2.2.27 Gerinim pul set 1 / ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel
yük-eyleyici deplasman grafiği

Şekil 3.2.2.28 gerinim pul set 1’de ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme
gerilme-eksenel ve yanal gerinim grafiklerini 0-0.00440 eksenel gerinim ve -0.00366-0 yanal
gerinim aralıklarında vermektedir. 0-0.00440 eksenel gerinim ve -0.00366-0 yanal gerinim
aralıkları, Şekil 3.2.2.27’de 0-3 kN eksenel yük aralığına karşılık gelmektedir. Şekil 3.2.2.28
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’den de görüldüğü gibi, 0-0.00440 eksenel gerinim ve -0.00366-0 yanal gerinim aralıklarında
kesme gerilme-gerinim grafikleri doğrusal değildir. Daha öncede belirtildiği gibi, EN 6031 ve
ASTM D3518 standartlarında kesme modülünün hesaplanması gereken eksenel gerinim
aralıkları sırasıyla 500-2500 mikro gerinim ve 1500-2500 mikro gerinim olarak belirtilmiştir.
Şekil 3.2.2.29, 0-3000 mikro gerinim aralığında, kesme gerilim- eksenel ve yanal gerinim
grafiklerini vermektedir. Şekil 3.2.2.29’dan da görüldüğü gibi, 500-2500 eksenel mikro
gerinim ve karşılık gelen yanal gerinim aralıklarında kesme gerilim eksenel ve yanal gerinim
grafikleri doğrusal değildir ve eğim değişikliği meydana gelmektedir.
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Şekil 3.2.2.28 Gerinim pul set 1 / ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme
gerilme-eksenel ve yanal gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0-0.00440, yanal gerinim
aralığı: -0.00366-0)
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Şekil 3.2.2.29 Gerinim pul set 1 / ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme
gerilme-eksenel ve yanal gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0-0.003, yanal gerinim
aralığı: -0.00244-0)

Şekil 3.2.2.30 gerinim pul set 1’de ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme
gerilme-kesme gerinim grafiğini 0-0.00440 eksenel gerinim ve -0.00366-0 yanal gerinim
aralıklarında vermektedir. Daha önce de açıklandığı gibi, ±45 derece numunelerde kesme
gerinimi eksenel gerinim ile yanal gerinim arasındaki farka eşittir. Şekil 3.2.2.30’da görüldüğü
gibi, 0-0.00440 eksenel gerinim ve -0.00366-0 yanal gerinim aralıklarında kesme gerinimi 00.008 aralığındadır. Ancak, kesme gerilim-kesme gerinim grafiği 0-0.008 kesme gerinim
aralığında doğrusal değildir ve eğim değişikliği meydana gelmektedir.
Şekil 3.2.2.31, 0-006 kesme gerinim aralığında, kesme gerilme-kesme gerinim grafiğini
vermektedir. 0-0.006 kesme gerinim aralığında da kesme gerilme-kesme gerinim grafiği
doğrusal değildir ve eğim değişikliği meydana gelmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi,
ASTM D3518’de (sayfa 5) 6000 mikro kesme gerinimden daha düşük gerinim seviyelerinde,
gerilme-gerinim eğrisinde eğim değişikliği meydana geldiği durumda, kesme elastik
modülünün belirlenmesi için önce kesme gerilmesi-kesme gerinimi eğrisinin doğrusal
kısmının bulunması gerektiği belirtilmiştir. Daha sonra, kesme elastik modülünün kesme
gerilme-gerinim eğrisinin doğrusal kısmında üst gerinim değerinin %90’nı ile 500 mikro
gerinim değerine en yakın alt gerinim arasında hesaplanabileceği ifade edilmiştir.
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Şekil 3.2.2.30 Gerinim pul set 1 / ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme
gerilme-kesme gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0-0.00440, yanal gerinim aralığı: 0.00366-0, kesme gerinim aralığı: 0-0.008)
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Şekil 3.2.2.31 Gerinim pul set 1 / ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme
gerilme-kesme gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0-0.00440, yanal gerinim aralığı: 0.00366 - 0, kesme gerinim aralığı: 0-0.006)
Şekil 3.2.2.32, gerinim pul set 1’de ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel
gerilme-kesme gerinim grafiğini 0.000488-0.001490 eksenel gerinim,–(0.000380 - 0.001169)
yanal gerinim ve 0.000869-0.00266 kesme gerinim aralıklarında vermektedir. Çeşitli gerinim
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aralıkları denendikten sonra belirtilen gerinim aralıklarında kesme gerilmesi-kesme gerinimi
grafiğinin doğrusal olduğu belirlenmiştir. Düşük kesme gerinim değeri ASTM D3518’de
belirtilmiş olan 500 mikro gerinim değerine çok yakındır. Üst gerinim değeri ise 2660 mikro
gerinimdir.
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Şekil 3.2.2.32 Gerinim pul set 1 / ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme
gerilme-kesme gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı 0.000488-0.001490, yanal gerinim
aralığı -0.000380 – -0.001169, kesme gerinim aralığı: 0.000869-0.00266)
Düzlem içi kesme modülü G12 Denklem 3.2.2.1. ile hesaplanmaktadır. EN 6031 ve ASTM
D3518’de belirtilmiş olan iki nokta yöntemine göre Denklem 3.2.2.1, üst ve alt gerinim
değerleri kullanılarak Denklem 3.2.2.4’de tekrar yazılmıştır.
G12=0.5 𝑤𝑡[(𝜀

𝜀𝑥2 =0.001490

𝜀𝑦2 =-0.001169

(𝑃2 −𝑃1 )
−𝜀
𝑥2
𝑦2 )−(𝜀𝑥1 −𝜀𝑦1 )]

𝑃2 =1243.1 N

(3.2.2.4)

w=25.102 mm
G12=4.01E+9 Pa

𝜀𝑥1 =0.000488

𝜀𝑦1 =-0.000380

𝑃1 =426.7 N

t=2.265 mm

Şekil 3.2.2.33, Şekil 3.2.2.32’de verilmiş olan kesme gerilmesi-kesme gerinim veri noktalarını
ve bu noktalardan geçirilen doğrusal eğilim çizgisini göstermektedir. Doğrusal eğilim
çizgisinin eğimi düzlem içi kesme modülünü vermektedir. Eğilim çizgisinin eğiminden
hesaplanan elastik modül yaklaşık olarak 4.02E+9 Pa olarak bulunmuştur.
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Veri noktaları
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Şekil 3.2.2.33 Gerinim pul set 1 / ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme
gerilme-kesme gerinim grafiği ve doğrusal eğilim çizgisi
Tablo 3.2.2.3 - 3.2.2.6’da sunulmuş olan gerinim pul sistemi ile gerçekleştirilen malzeme test
sonuçlarına göre:


Elastik modül E1 ve Poisson oranı v12 standartlarda belirtilmiş olan gerilme-gerinim ve
gerinim-zaman grafiklerinin doğrusal kısmında iki noktadaki değerler kullanılarak ve
gerilme-gerinim ve gerinim-zaman veri noktalarından geçirilen doğrusal eğilim
çizgisinin eğiminin bulunması yolu ile hesaplanmış ve her iki yöntem çok yakın sonuç
vermiştir.



Elastik modül E2 ve düzlem içi kesme modülü G12 standartlarda belirtilmiş olan
gerilme-gerinim grafiklerinin doğrusal kısmında iki noktadaki değerler kullanılarak ve
gerilme-gerinim veri noktalarından geçirilen doğrusal eğilim çizgisinin eğiminin
bulunması yolu ile hesaplanmış ve ve her iki yöntem çok yakın sonuç vermiştir.



Elastik sabitlerin hesaplanması için standartlarda iki nokta yöntemi önerildiği için, son
dönemde gerçekleştirilmiş olan sonlu elemanlar analizleri için kompozit plaka ve kutu
kiriş sonlu elemanlar analiz modellerinde iki nokta yöntemi ile hesaplanan elastik
sabitler kullanılmıştır.

Tablo 3.2.2.3 - 3.2.2.6’da verilmiş olan gerinim pul sistemi ile gerçekleştirilen ölçümler
sonunda elde edilen elastik sabitler bir sonraki kısımda sayısal görüntü bağıntı sistemi ile
yapılan ölçümler neticesinde elde edilen elastik sabit değerleri ile ortak bir havuza konulmuş
ve bütün elastik sabit sonuçlarının ortalaması alınmıştır.
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Gerinim pul setlerindeki numunelerde ortalamaya şu sonuçlar dahil edilmiştir:


Gerinim pul set 1’de sıfır derece elyaf açılı karbon epoksi numune testi 3 mm ölçme
uzunluğu olan çift yönlü gerinim pul ile gerçekleştirilmiştir. Bu testte elyaf yönünde
ölçülen elastik modül E1 diğer test sonuçlarına göre yüksek çıktığı için, gerinim pul set
4’de sadece karbon epoksi numunenin çekme elastik modül E1 ve Poisson oranı v12
testi tekrarlanmıştır. Bu nedenle, çekme elastik modülü E1 ve Poisson oranı v12’nin
ortalama değerlerinin hesaplanmasında gerinim pul set 2,3 ve 4 test sonuçları
hesaba katılmıştır.



Tablo 3.2.2.4’de belirtildiği gibi, 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi, ±45 derece
elyaf açılı cam elyaf epoksi ve ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi
numunelerinde ölçümler iki farklı gerinim pul sistemi (İki yönlü 3mm gerinim pul ve tek
yönlü 10mm ve İki yönlü 3mm gerinim pul) ile elde edilmiştir. Bu nedenle, E1, v12 ve
G12 elastik sabitlerinin ortalamaları hesaplanırken bu numuneler için her iki gerinim
pul sistemi ile elde edilen değerlerde ortalamaya dahil edilmiştir.

Tablo 3.2.2.7’de gerinim pul set test sonuçları sonucunda hesaplanan elastik sabitlerin
ortalamaları verilmiştir.
Tablo 3.2.2.7 Gerinim pul set test sonuçları sonucunda hesaplanan ortalama elastik sabitler
Elastik
sabit

İki nokta

Eğilim çizgisi

E1(Pa)

3.71E+10

3.71E+10

v12

0.26

0.26

G12(Pa)

5.78E+09

5.77E+09

E2(Pa)

1.62E+10

1.62E+10

E1(Pa)

9.90E+10

9.90E+10

v12

0.29

0.29

Karbon elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

3.82E+09

3.82E+09

Karbon elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

6.44E+09

6.46E+09

Kompozit numune

Cam elyaf-epoksi
0o

Cam elyaf-epoksi
±45o
Cam elyaf-epoksi
90o
Karbon elyaf-epoksi
0o
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Sayısal görüntü bağıntı (SGB) yöntemi ile malzeme testleri ve kompozit
malzeme elastik sabitlerinin ölçülmesi
Proje kapsamında SGB sisteminin kompozit malzeme testlerinde elastik sabitlerin ölçülmesi
kullanılması planlanmıştı. İkinci dönemde kompozit numunelerde SGB sistemi ile ölçülen yer
değiştirme değerlerinden uzama (gerinim) değerleri SGB sisteminin yazılımı olan Aramis
tarafından hesaplanmış ve kompozit numunelerin elastik sabitleri hesaplanmıştır.
Kompozit malzeme testlerinde kullanılan sayısal görüntü bağıntı sistemi, ODTÜ’de
kurulmakta olan rüzgar enerjisi teknolojileri araştırma ve uygulama merkezi (RÜZGEM)
projesi kapsamında tedarik edilmiş olan Aramis 3D 4M (2400 Piksel X 1728 Piksel
çözünürlük) sistemidir. Sayısal görüntü bağıntı (SGB) sistemi Aramis 3D 4M optik bir şekil
değiştirme analiz sistemidir. Bir tripod üzerinde yer alan iki kamera vasıtası ile yükleme
altındaki yapının görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz edilerek, yapının 3 boyuttaki x,y ve
z yönlerindeki hareketleri ölçülebilmekte ve yapının geometrisi ve sürekli ortam kinematiğine
dayanarak yapı yüzeyindeki gerinimler hesaplanabilmektedir.
Sayısal görüntü bağıntı sistemi ile gerinim ölçümü için kullanılan kompozit
numuneler
Sayısal görüntü bağıntı sistemi ile de 2 ayrı numune seti için ölçümler alınmıştır. Şekil 3.2.3.1
ve 3.2.3.2 sayısal görüntü bağıntı sistemi ile ölçüm için hazırlanmış olan iki farklı numune
setini göstermektedir.

Şekil 3.2.3.1 Sayısal görüntü bağıntı seti : SGB 1
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Şekil 3.2.3.2 Sayısal görüntü bağıntı seti : SGB 2
Örnek olarak, Şekil 3.2.3.3’de düzlem içi kesme modülü G12’nin ölçümü için hazırlanmış olan
cam elyaf epoksi numunesi ve elyaf yönüne dik elastik modül E2’nin ölçümü için hazırlanmış
olan karbon elyaf epoksi numunesini görülmektedir. Kompozit numuneleri ortasında 5 cm
uzunluğunda bir kısım önce beyaz mat boya ile boyanmış ve daha sonra beyaz boya üzerine
siyah sprey boya ile rastgele noktacık deseni oluşturulmuştur. Bu desen yükleme sırasında
malzemenin şekil değişmesini takip etmektedir. Çekme testi sırasında sayısal görüntü bağıntı
sisteminin kameraları vasıtası ile görüntü alınmakta ve yüklemenin statik veya dinamik olma
durumunda göre kameraların çekim hızı ayarlanmaktadır. Kompozit numune üzerindeki
ölçüm alanı üzerinde SGB sisteminin yazılımı vasıtası ile dikdörtgen yüzeyler (facet, 15x15
piksel olağan değerdir) oluşturulmaktadır. Her geçerli yüzey (facet) ışık şiddetine bağlı olarak
bir nevi parmak izi taşımaktadır. Bu iz, ölçüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Görüntü
işleme tekniği ile 2 kameralı sistemlerde ise 3 boyutlu şekil değişmesi, ölçüm noktaları
izlenerek hesaplanabilmektedir. SGB sisteminin değerlendirme yazılımı ise yük altında şekil
değiştiren yapının ölçüm noktalarını referans alarak, üç boyutlu koordinat bilgilerini
hesaplamakta ve yapı üzerindeki inceleme alanındaki şekil değişmesine ait istenilen çıktıları
oluşturmaktadır.
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(a) Düzlem içi kesme modülü G12’nin ölçümü

(b) Elyaf yönüne dik elastik modül E2’nin

ölçümü için hazırlanmış olan cam elyaf

için hazırlanmış olan karbon elyaf epoksi

epoksi numunesi

numunesi

Şekil 3.2.3.3 Sayısal görüntü bağıntı sistemi ile elastik sabit ölçümü için hazırlanmış olan
kompozit numuneler
Sayısal görüntü bağıntı sisteminin pozisyonunun kompozit numuneye göre
ayarlanması
Şekil 3.2.3.4 - 3.2.3.7, çekme testlerinden önce sayısal görüntü bağıntı sisteminin
ayarlanması ile ilgili çekilmiş olan bazı resimleri göstermektedir. Şekil 3.2.3.4’de sayısal
görüntü bağıntı sistemi ile alınan bir görüntü bilgisayar ekranında görülmektedir. Şekil
3.2.3.4’de bilgisayar ekranındaki sol ve sağ görüntüler SGB sisteminin sol ve sağ kamera
görüntüleridir. Test öncesi yüksüz durumda alınan bu görüntü referans görüntü olup,
numuneye yükleme yapıldıktan sonra meydana gelen deformasyon nedeni ile ölçüm
alanındaki boya deseni hareket etmekte ve SGB sisteminin yazılımı farklı resimlerdeki ölçüm
alanınındaki boya deseninin hareketlerini değerlendirerek numunedeki yer değiştirmeyi
hesaplamaktadır. Yer değiştirme bilgisinden de numune üzerindeki ölçüm alanında herhangi
bir yöndeki gerinim hesaplanabilmektedir.
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Şekil 3.2.3.4 Çekme testi sırasında sayısal görüntü bağıntı sistemi ile alınan görüntü
Şekil 3.2.3.5 sayısal görüntü bağıntı sisteminin lazeri ile kamera pozisyonlarının ölçüm
alanına göre ayarlanmasını göstermektedir. Kameranın ölçüm mesafesi kullanılan
kalibrasyon paneline bağlı olarak belirlenmektedir. Sayısal görüntü bağıntı sisteminin
kalibrasyon işlemi birinci dönem raporunda detaylı bir şekilde açıklanmıştı.

Şekil 3.2.3.5 Sayısal görüntü bağıntı sisteminin lazeri ile kamera pozisyonlarının ölçüm
alanına göre ayarlanması
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Şekil 3.2.3.6 karbon elyaf epoksi numunesinin ölçüm alanının ortasının sayısal görüntü
bağıntı sisteminin lazeri ile işaretlenmesini göstermektedir. Kamera ile numune arasındaki
ölçüm mesafesi ayarlandıktan sonra kamera açıları ve kameranın numune düzlemine paralel
düzlemdeki konumu ayarlanarak kamera sistemi üzerindeki lazerin verdiği ışının numune
üzerindeki ölçüm alanının ortasına düşmesi sağlanmıştır.

Şekil 3.2.3.6 Karbon elyaf epoksi numunesinin ölçüm alanının ortasının sayısal görüntü
bağıntı sisteminin lazeri ile işaretlenmesi
Şekil 3.2.3.7 cam elyaf epoksi numunesinin ölçüm alanının ortasının sayısal görüntü bağıntı
sisteminin lazeri ile işaretlenmesini göstermektedir.

Şekil 3.2.3.7 Cam elyaf epoksi numunesinin ölçüm alanının ortasının sayısal görüntü bağıntı
sisteminin lazeri ile işaretlenmesi
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Sayısal görüntü bağıntı sistemi ile çekme testlerinde görüntü alınması
Çekme testleri sırasında test makinası ve sayısal görüntü bağıntı sistemi ile 5-6 Hz hızında
yük ve görüntü alınmıştır. Şekil 3.2.3.8, düzlem içi kesme modülünün (G12) çekme testi ile
belirlenmesi için hazırlanmış olan cam elyaf epoksi numunesi üzerindeki SGB sisteminin
ölçüm alanını göstermektedir.

Şekil 3.2.3.8 Düzlem içi kesme modülünün çekme testi ile belirlenmesi için hazırlanmış olan
cam elyaf epoksi numunesi üzerindeki SGB sisteminin ölçüm alanı

Örnek olarak, Şekil 3.2.3.9 kesme elastik modülünün hesaplanması için SGB test 1 setinde
yer alan cam elyaf epoksi numunesinin çekme testinde farklı zamanlarda alınan görüntüleri
göstermektedir. Çekme testi sırasında her saniye 6 görüntü alınmıştır. Şekil 3.2.3.9’da her 50
görüntüde bir seçilmiş olan görüntülerin SGB sisteminin yazılımı tarafından gerçekleştirilen
değerlendirme sonuçları görülmektedir. Şekil 3.2.3.9’da en sağda yer alan gerinim skalası
çekme yönündeki gerinim içindir ve bütün görüntüler için tek bir gerinim skalası kullanılmıştır.
Kesme modülünün Denklem 3.2.2.1 ile hesaplanabilmesi için ölçüm hem çekme yönünde
hemde çekme yönüne dik yönde gerinimin ölçülmesi gerekmektedir. İkinci dönem raporunda
çekme yönünde ve çekmeye dik yöndeki gerinim görüntüleri ayrıntılı bir şekilde verildiği için
sonuç raporunda tekrarlanmamıştır.
SGB sistemi ile gerçekleştirilen ölçümlerin değerlendirilmesi için ölçüm alanında çekme
yönündeki ve çekme yönüne dik yöndeki ortalama gerinim değerleri kullanılmıştır. Aramis
yazılımının arayüzünde ölçüm alanındaki ortalama değerleri hesaplayabilmek için bir
seçenek bulunmaktadır. Ölçüm alanında ortalama gerinim değerlerini hesaplanarak gerilme105

gerinim grafikleri çizilmiştir. Ölçüm alanındaki bütün gerinimlerin ortalamasını GOM
firmasının önerdiği ve gerilim-gerinim grafikleri için GOM firmasının da kullandığı yöntemdir.
Proje kapsamında SGB sistemi ile yapılan çeşitli ölçüm değerlendirme çalışmalarında doğru
gerilme-gerinim grafikleri elde edebilmek için en uygun gerinim hesaplama yönteminin ölçüm
alanındaki bütün verileri değerlendirmek olduğu görülmüştür. Sayısal görüntü bağıntı sistemi
ile yer değiştirmeden gerinime geçilirken boyanın kalitesine ve numune üzerindeki
bozukluklara (elyaflı kompozitlerde elyaf grupları arasındaki boşluklar vb.) bağlı olarak
gerinim değerleri lokal olarak ani değişiklikler göstermektedir. Gerinimin sadece tek bir
bölgede hesaplanması gerilim-gerinim grafiklerinden hesaplanan elastik modüllerin hata
payları yüksek olmaktadır.

Görüntü:1
0

Görüntü:50
2000

Görüntü:100
4000

Görüntü:150
6000

Görüntü:200
8000

Görüntü:225
9000

Ölçüm alanındaki çekme yönündeki ortalama mikro gerinim
Şekil 3.2.3.9 Düzlem için kesme elastik modülünün ölçülmesi için cam elyaf epoksi
numunesinin çekme testi / SGB Test 1 /
Çekme testlerinde SGB sistemi ile çekilen görüntüler kullanılarak iki farklı test için videolar
hazırlanmıştır. Bu videolar sisteme çoklu ortam bağlantısı üzerinden ikinci dönem raporunun
teslim edildiği zamanda yüklendiği için sonuç raporu ille birlikte tekrar

sisteme

yüklenmemiştir.


Düzlem için kesme elastik modülünün (G12) ölçülmesi için cam elyaf epoksi
numunesinin çekme testi videosu: SGB test set 1: Video adı:
Cam_elyaf_epoksi_45derece_G12_Çekme_Test_1.avi



Yanal elastik modülün (E2) ölçülmesi için karbon elyaf epoksi numunesinin çekme
testi videosu: SGB test set 2: Video adı:
Karbon_elyaf_epoksi_90derece_E2_Çekme_Test_2.avi

106

Sayısal görüntü bağıntı sistemi alınan görüntülerin değerlendirilmesi ve
elastik sabitlerin hesaplanması
Sayısal görüntü bağıntı sistemi ile mekanik testlerde iki farklı numune seti için ölçümler
alınmıştır. Tablo 3.2.3.1 ve 3.2.3.2 sayısal görüntü bağıntı sistemi ile gerçekleştirilen
ölçümlerden sonra hesaplanan elastik sabitleri vermektedir

Tablo 3.2.3.1 Sayısal görüntü bağıntı set 1 test sonuçları
Kompozit numune

Cam elyaf-epoksi
0o

Elastik
sabit
E1(Pa)
v12

Cam elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

Cam elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

Karbon elyaf-epoksi
0o

E1(Pa)
v12

Karbon elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

Karbon elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

İki nokta

Eğilim çizgisi

3.63E+10

3.62E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.29

0.29

İki nokta

Eğilim çizgisi

5.56E+09

5.53E+09

İki nokta

Eğilim çizgisi

1.54E+10

1.58E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

9.54E+10

9.53E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.31

0.31

İki nokta

Eğilim çizgisi

3.54E+09

3.50E+09

İki nokta

Eğilim çizgisi

6.51E+09

6.44E+09

Numunelerin kalınlık ve genişliği
Ortalama kalınlık
Ortalama
(mm)
genişlik (mm)
Kompozit numune
(10 ölçüm
(5 ölçüm
ortalaması)
ortalaması)

Cam elyaf-epoksi
0o
Cam elyaf-epoksi
±45o
Cam elyaf-epoksi
90o
Karbon elyaf-epoksi
0o
Karbon elyaf-epoksi
±45o
Karbon elyaf-epoksi
90o

0.859

15.798

1.323

24.968

1.675

25.082

1.296

15.448

2.213

25.03

3.327

25.128
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Tablo 3.2.3.2 Sayısal görüntü bağıntı set 2 test sonuçları
Kompozit numune

Cam elyaf-epoksi
0o

Elastik
sabit
E1(Pa)
v12

Cam elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

Cam elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

Karbon elyaf-epoksi
0o

İki nokta

E1(Pa)
v12

Karbon elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

Karbon elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

Eğilim çizgisi

3.67E+10

3.68E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.28

0.28

İki nokta

Eğilim çizgisi

5.55E+09

5.56E+09

İki nokta

Eğilim çizgisi

1.54E+10

1.53E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

9.15E+10

9.16E+10

İki nokta

Eğilim çizgisi

0.28

0.28

İki nokta

Eğilim çizgisi

3.49E+09

3.50E+09

İki nokta

Eğilim çizgisi

6.36E+09

6.38E+09

Numunelerin kalınlık ve genişliği
Ortalama kalınlık
Ortalama
(mm)
genişlik (mm)
Kompozit numune
(10 ölçüm
(5 ölçüm
ortalaması)
ortalaması)

Cam elyaf-epoksi
0o
Cam elyaf-epoksi
±45o
Cam elyaf-epoksi
90o
Karbon elyaf-epoksi
0o
Karbon elyaf-epoksi
±45o
Karbon elyaf-epoksi
90o

0.848

15.77

1.281

25.024

1.584

25.062

1.348

15.586

2.245

24.992

3.235

25.128

Proje raporunda elastik modüllerinin nasıl hesaplandığı iki örnekle detaylı bir şekilde
anlatılmıştır. Elastik sabitlerinin nasıl hesaplandığı SGB set 1’de ±45 derece elyaf açılı cam
elyaf epoksi numunesinde kesme modülünün hesaplanmasında ve SGB set 2’de karbon
elyaf epoksi numunesinde elasitk modül E1 ve Poisson oranı v12’nin hesaplanmasında
gösterilmiştir.
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SGB set 1’de ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin çekme testi
sonuçlarının değerlendirilmesi ve düzlem içi kesme modülü G12’nin hesaplanması
Şekil 3.2.3.10 SGB set 1’de ±45 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin düzlem içi
kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel gerilmeeksenel ve yanal gerinim grafiklerini 0-0.009 eksenel gerinim ve -0.00676-0 yanal gerinim
aralıklarında vermektedir. Şekil 3.2.3.10’da da görüldüğü gibi, 0-0.009 eksenel gerinim ve 0.00676-0 yanal gerinim aralıklarında gerilme-gerinim grafikleri doğrusal değildir. Daha
öncede belirtildiği gibi, EN 6031 ve ASTM D3518 standartlarında kesme modülünün
hesaplanması gereken eksenel gerinim aralıkları sırasıyla 500-2500 mikro gerinim ve 15002500 mikro gerinim olarak belirtilmiştir.
Şekil 3.2.3.11, 0-2500 mikro gerinim aralığında, kesme gerilim- eksenel ve yanal gerinim
grafiklerini vermektedir. Şekil 3.2.3.11’de de görüldüğü gibi, 500-2500 eksenel mikro gerinim
ve karşılık gelen yanal gerinim aralıklarında kesme gerilim eksenel ve yanal gerinim grafikleri
doğrusal değildir ve eğim değişikliği meydana gelmektedir.
Eksenel gerinim

Yanal gerinim

4.00E+07
Kesme gerilimi (Pa)

3.50E+07
3.00E+07
2.50E+07
2.00E+07
1.50E+07
1.00E+07
5.00E+06
0.00E+00
-0.008 -0.006 -0.004 -0.002

0

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

Eksenel ve yanal gerinim

Şekil 3.2.3.10 SGB set 1 / ±45 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin düzlem içi
kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme gerilmeeksenel ve yanal gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0-0.009, yanal gerinim aralığı: 0.00676-0)

109

Eksenel gerinim

Yanal gerinim

2.00E+07
Kesme gerilimi (Pa)
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Kesme gerinimi

Şekil 3.2.3.11 SGB set 1 / ±45 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin düzlem içi
kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme gerilmeeksenel ve yanal gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0-0.0025, yanal gerinim aralığı: 0.00142-0)
Şekil 3.2.3.12 SGB set 1’de ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin düzlem
içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme gerilmekesme gerinim grafiğini 0-0.009 eksenel gerinim ve -0.00676-0 yanal gerinim aralıklarında
vermektedir. Daha önce de açıklandığı gibi, ±45 derece numunelerde kesme gerinimi
eksenel gerinim ile yanal gerinim arasındaki farka eşittir. Şekil 3.2.3.12’de görüldüğü gibi, 00.009 eksenel gerinim ve -0.00676-0 yanal gerinim aralıklarında kesme gerinimi 0-0.0158
aralığındadır. Ancak, kesme gerilim-kesme gerinim grafiği 0-0.0158 kesme gerinim
aralığında doğrusal değildir ve eğim değişikliği meydana gelmektedir.
Şekil 3.2.3.13, 0-006 kesme gerinim aralığında, kesme gerilme-kesme gerinim grafiğini
vermektedir. 0-0.006 kesme gerinim aralığında da kesme gerilme-kesme gerinim grafiği
doğrusal değildir ve eğim değişikliği meydana gelmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi,
ASTM D3518’de (sayfa 5) 6000 mikro kesme gerinimden daha düşük gerinim seviyelerinde,
gerilme-gerinim eğrisinde eğim değişikliği meydana geldiği durumda, kesme elastik
modülünün belirlenmesi için önce kesme gerilmesi-kesme gerinimi eğrisinin doğrusal
kısmının bulunması gerektiği belirtilmiştir. Daha sonra, kesme elastik modülünün kesme
gerilme-gerinim eğrisinin doğrusal kısmında üst gerinim değerinin %90’nı ile 500 mikro
gerinim değerine en yakın alt gerinim arasında hesaplanabileceği ifade edilmiştir.
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Şekil 3.2.3.12 SGB set 1 / ±45 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin düzlem içi
kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme gerilme kesme gerinim grafiği (kesme gerinim aralığı: 0-0.0158)
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Şekil 3.2.3.13 SGB set 1 / ±45 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin düzlem içi kesme
modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme gerilme - kesme gerinim
grafiği (kesme gerinim aralığı: 0-0.006)

Şekil 3.2.3.14, SGB set 1’de ±45 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin düzlem
içi kesme modülü G12

ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel

gerilme-kesme gerinim grafiğini 0.0003-0.000884 eksenel gerinim,–(0.000450 - 0.00017)
yanal gerinim ve 0.000473-0.00134 kesme gerinim aralıklarında vermektedir. Çeşitli gerinim
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aralıkları denendikten sonra belirtilen gerinim aralıklarında kesme gerilmesi-kesme gerinimi
grafiğinin doğrusal olduğu belirlenmiştir.
Sayısal görüntü bağıntı sistemi ile bütün ölçüm alanında hesaplanan gerinim değerlerinin
ortalaması kullanılmaktadır. Ölçüm alanı gerinim pul alanına göre çok daha büyük alınmıştır.
Şekil 3.2.3.14’de kesme gerilim-kesme gerinim grafiğinin doğrusal kısmında meydana gelen
dalgalanmaların sayısal görüntü bağıntı sisteminde gerinimin yer değiştirme bilgisinden
hesaplanması ile ilgili olduğu değerlendirilmiştir. Ölçüm alanı üzerinde oluşturulan boya
deseni rastgele yapılmaktadır ve boya kalitesinin her yerde aynı olması mümkün
olmamaktadır. Zıt renklerin tam olarak oluşmadığı yerlerde doğal olarak ölçüm hassasiyeti
azalmaktadır. Bu nedenle ölçüm alanı geniş tutularak ölçüm alanında gerinimlerin ortalaması
hesaplanmıştır.
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Şekil 3.2.3.14 SGB set 1 / ±45 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin düzlem içi
kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme gerilmekesme gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı 0. 0.0003-0.000884, yanal gerinim aralığı ,–
(0.000450 - 0.00017), kesme gerinim aralığı: 0.000473-0.00134)
Düzlem içi kesme modülü G12 Denklem 3.2.2.1 ile hesaplanmaktadır. EN 6031 ve ASTM
D3518’de belirtilmiş olan iki nokta yöntemine göre Denklem 3.2.2.1, üst ve alt gerinim
değerleri kullanılarak Denklem 3.2.3.1’de tekrar yazılmıştır.
G12=0.5

𝜀𝑥2 =0.000884

𝜀𝑦2 =-0.00017

𝜀𝑥1 =0.0003

𝜀𝑦1 =-0.000450

(𝑃2 −𝑃1 )
𝑤𝑡[(𝜀𝑥2 −𝜀𝑦2 )−(𝜀𝑥1 −𝜀𝑦1 )]

𝑃2 =496.1 N
𝑃1 =178.76 N
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(3.2.3.1)

w=24.968 mm
G12=5.56E+9 Pa
t=1.323 mm

Şekil 3.2.3.15, Şekil 3.2.3.14’de verilmiş olan kesme gerilmesi-kesme gerinim veri noktalarını
ve bu noktalardan geçirilen doğrusal eğilim çizgisini göstermektedir. Doğrusal eğilim
çizgisinin eğimi düzlem içi kesme modülünü vermektedir. Eğilim çizgisinin eğiminden
hesaplanan elastik modül yaklaşık olarak 5.53E+9 Pa olarak bulunmuştur.
Veri noktaları

8.00E+06

Kesme gerilimi (Pa)

7.00E+06

Linear (Veri noktaları)

y = 5,526,540,928.48x + 145,435.70
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Şekil 3.2.3.15 Gerinim pul set 1 / ±45 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin
düzlem içi kesme modülü G12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen kesme
gerilme-kesme gerinim grafiği ve doğrusal eğilim çizgisi

SGB set 1’de 0 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin çekme testi
sonuçlarının değerlendirilmesi ve E1 ve v12 elastik sabitlerinin hesaplanması
Şekil 3.2.3.16 SGB set 1’de 0 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin elastik
modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel
yük-eyleyici deplasman grafiğini vermektedir. Çekme testinde karbon elyaf epoksi
numunelere 8 kN’a kadar eksenel yük uygulanmıştır. 8 kN’luk eksenel yükte karbon elyaf
epoksi numunelerinde 3000 mikro gerinimden daha yüksek eksenel gerinim meydana
gelmiştir. Şekil 3.2.3.16’da görüldüğü gibi, 0-8 kN yük arasında yük-eyleyici deplasmanı
grafiği doğrusaldır.
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9
8

Eksenel yük (kN)
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1
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Eyleyici deplasmanı (mm)

0.6

0.8

Şekil 3.2.3.16 SGB set 1 / 0 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin elastik
modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen
eksenel yük-eyleyici deplasman grafiği (yük aralığı: 0-8 kN)
Şekil 3.2.3.17 SGB set 1’de 0 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin E1, v12
ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel gerilme-eksenel gerinim
grafiğini 0-0.00428 eksenel gerinim aralığında vermektedir. 0-0.00428 eksenel gerinim
aralığı, Şekil 3.2.3.16’da 0-8 kN eksenel yük aralığına karşılık gelmektedir. Şekil 3.2.3.17’de
görüldüğü gibi, 0-0.00438 eksenel gerinim aralığında gerilme-gerinim grafiği de doğrusaldır.

Şekil 3.2.3.17 SGB set 1 – 0 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin elastik
modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen
eksenel gerilme-eksenel gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0-0.00428)
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Şekil 3.2.3.18 SGB set 1’de 0 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin E1, v12
ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel gerilme-eksenel gerinim
grafiğini 0.001-0.003 (1000-3000 mikro gerinim) eksenel gerinim aralığında vermektir. 0.0010.003 eksenel gerinim aralığı elastik modül E1’in hesaplandığı gerinim aralığıdır. Bu örnek
için elastik modül E1 Denklem 3.2.3.2’de verilmiş olan iki nokta yöntemi ile hesaplanmaktadır.
0.001-0.003 eksenel gerinim değerlerindeki eksenel kuvvet farkı, numunenin kesit alanına
bölünerek eksenel gerilme bulunmakta, eksenel gerilmede gerinim farkına (0.003-0.001)
bölünerek elastik modül E1 hesaplanmaktadır.
E1=

(𝑃2 −𝑃1 )
𝑤𝑡(𝜀𝑥2 −𝜀𝑥1 )

P2=5492.4 N,

𝜀𝑥2 =0.00299 (eksenel gerinim)

P1= 1812.7 N,

𝜀𝑥1 =0.001 (eksenel gerinim)

(3.2.3.2)

E1=9.15E+10 Pa

t=1.348 mm
w=15.586 mm
Şekil 1.75’da eksenel gerilme eksenel gerinim grafiğindeki veri noktalarından doğrusal eğilim
çizgisi de geçirilmiştir. Şekil 1.75’de kırmızı renkli çizgi eğilim çizgisidir. Bu doğrusal çizginin
eğimi de elastik modülünü (E1) vermektedir. Eğilim çizgisinin eğiminden hesaplanan elastik
modülde yaklaşık olarak 9.16+10 Pa olarak bulunmuştur.

Şekil 3.2.3.18 SGB set 1 – 0 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin elastik
modül E1 ve Poisson oranı v12 ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel
gerilme-eksenel gerinim grafiği (eksenel gerinim aralığı: 0.001-0.00299 (1000-2990 mikro
gerinim)
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İki nokta yöntemi ve eğilim çizgisinin yolu ile hesaplanan elastik modüller Tablo 3.2.3.1’de “İki
nokta” ve “Eğilim çizgisi” sütunlarında verilmiştir.
Şekil 3.2.3.19, SGB set 1’de 0 derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi numunesinin E1, v12
ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel/yanal gerinim - zaman
grafiğini 0.001-0.003 (1000-3000 mikro gerinim) gerinim aralığında vermektedir. Poisson
oranı v12’de hem iki nokta yöntemi hem de eksenel gerinim-zaman, yanal gerinim-zaman veri
noktalarından geçirilen eğilim çizgilerinin eğimlerinin oranından hesaplanmıştır.
İki nokta yöntemi ile Poisson oranı Denklem 3.2.3.3 ile hesaplanmaktadır.
v12= -

𝜀𝑥1 = 0.001

(𝜀𝑦2 −𝜀𝑦1 )

(3.2.3.3)

(𝜀𝑥2 −𝜀𝑥1 )

𝜀𝑦1 =-0.00035
v12=0.28

𝜀𝑥2 = 0.00299

𝜀𝑦2 = -0.00091

Eğilim çizgisi metodunda ise eğilim çizgilerinin eğimlerinin oranının Poisson oranını
vermektedir.
v12= -

−0.0000344693
0.0001219962

= 0.28

3.5E-03
y = 0.0001219962x + 0.0000379281

Eksenel ve yanal gerinim)

3.0E-03
2.5E-03
2.0E-03
1.5E-03
1.0E-03
5.0E-04
0.0E+00
-5.0E-04
-1.0E-03
-1.5E-03

y = -0.0000344693x - 0.0000884147
7

9

11
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15
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19
Zaman (Saniye)

21

23

25

Şekil 3.2.3.19 Gerinim pul set 1 – 0 derece elyaf açılı cam elyaf epoksi numunesinin E1, v12
ölçümü için gerçekleştirilen çekme testinde elde edilen eksenel/yanal gerinim - zaman grafiği
(eksenel gerinim aralığı: 0.001-0.003 (1000-3000 mikro gerinim))
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Proje çalışmalarında elastik sabitler hem iki nokta hemde eğilim çizgisi yolu ile
hesaplanmıştır. Standartlarda ise iki nokta yöntemi kullanılmaktadır.
Tablo 3.2.3.3’de gerinim pul ve sayısal görüntü bağıntı test sonuçları sonucunda hesaplanan
elastik sabitlerin ortalamaları verilmiştir. Tablo 3.2.3.3’de verilmiş olan elastik sabitler son
dönemde kompozit plaka ve kutu kirişlerdeki eğilme-burulma etkileşimini hesaplamak için
sonlu elemanlar analiz modellerinde anma değerler olarak kullanılmıştır. Daha sonra, sayısal
görüntü bağıntı sistemi ile ölçülen eğilme-burulma etkileşim sonuçları ile sonlu elemanlar
analizleri sonunda elde edilen eğilme-burulma etkileşim sonuçları arasındaki farkların en aza
indirgenmesi için bir en iyileştirme çalışması yapılarak cam elyaf epoksi ve karbon elyaf
epoksi malzemelerinin elastik sabitleri en doğru şekilde belirlenmiştir. Bu çalışma sonuç
raporunda sunulmuştur.
Tablo 3.2.3.3 Gerinim pul ve sayısal görüntü bağıntı set test sonuçları sonucunda
hesaplanan ortalama elastik sabitler
Elastik
sabit

İki nokta

Eğilim çizgisi

E1(Pa)

3.69E+10

3.69E+10

v12

0.27

0.27

G12(Pa)

5.71E+09

5.69E+09

E2(Pa)

1.59E+10

1.59E+10

E1(Pa)

9.68E+10

9.68E+10

v12

0.29

0.29

Karbon elyaf-epoksi
±45o

G12(Pa)

3.72E+09

3.72E+09

Karbon elyaf-epoksi
90o

E2(Pa)

6.44E+09

6.44E+09

Kompozit numune
Cam elyaf-epoksi
0o

Cam elyaf-epoksi
±45o
Cam elyaf-epoksi
90o
Karbon elyaf-epoksi
0o
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Kompozit plaka ve kutu kirişlerin sonlu eleman modelleri ve analizleri
Kompozit Plaka Analizleri
Cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit ve karbon elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı
kompozit malzeme kullanılarak üretilen 50 cm x 15 cm ebatlarındaki plakalar, plaka eksenine
göre fiber açıları 0°, 10°, 15°, 20° ve 25° olmak üzere toplam olarak on adettir. Şekil 3.2.4.1
üretilen kompozit plakaların özellik ve ebatlarını göstermektedir. Cam elyaf takviyeli epoksi
reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen plakalar 10 kat serim ve yaklaşık olarak 1.58 mm
kalınlıktadır. Karbon elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen
plakalarda 10 kat serimle üretilmişlerdir. Ancak kullanılan karbon lif yumağı kalın olduğundan
plakalar arasında azda olsa kalınlık farkı bulunmaktadır. 0o, 10o, 15o, 20o ve 25o elyaf açılı
karbon-epoksi plakaların kalınlıkları sırasıyla yaklaşık olarak 2.77 mm, 2.86 mm, 2.92 mm,
2.94 mm ve 3.02 mm’dir. Birinci dönem raporunda sadece sıfır derece elyaf açılı kompozit
plakanın et kalınlığı 2.74 mm olarak hesaplanmış ve bu değer bütün plakalar için
kullanılmıştı. Son dönemde bütün plakalar bir tartılmış ve et kalınlıkları yeniden
hesaplanmıştır. Kompozit plakalar vakum altında oda sıcaklığında kürlendikleri için lif
kalınlıklarına bağlı olarak plakaların et kalınlıklarını sayısal kumpas ile ölçmek güvenilir
sonuç vermemiştir. Kumpas ile ancak plaka kenarlarından ölçüm alınabilmekte ve plaka
ortalarından ölçüm alınamamaktadır. Proje kapsamında kullanılan tek yönlü karbon elyaf
daha cam elyafa göre kalın liflere sahiptir. Özellikle kalın liftli kompozitlerde liflerin birleşim
yerlerinde bölgesel olarak kalınlık oynamaları meydana gelmektedir. Sayısal kumpas ile
plakaların ortalarından ölçüm almak mümkün değildir. Bu nedenle, plaka kalınlığının daha
hassas belirlenebilmesi için önce plakanın ağırlığı ölçülmüş, elyaf-reçine hacim oranı %45
alınmış ve elyaf ve reçinenin özgül ağırlıkları kullanılarak plakanın ek kalınlığı hesaplanarak
bulunmuştur. %45 elyaf-reçine oranı yaklaşık bir değerdir. Üretici firma elyaf-reçine oranını
üretim öncesinde ve sonrasında ölçmemiştir. Ancak üretici firmanın vakum altında kompozit
üretim

tecrübeleri

elyaf-hacim

oranının

%45

civarında

olduğu

yönündedir.

Plaka

ağırlıklarından yola çıkarak bulunan et kalınlıklarının sayısal kumpas ile ölçülerek bulunan et
kalınlıklarına göre daha hassas olduğu görülmüştür.
Her iki malzeme için de üretilen beşer adet plaka ile değişik malzeme ve fiber açılarının
eğilme-burulma etkileşimine olan etkisi sonlu elemanlar analizi ile incelenmiştir.
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Şekil 3.2.4.1 Üretilen kompozit plakaların özellik ve ebatları
Kompozit

plakaların,

MSC.Patran-Nastran

sonlu

elemanlar

modelleme

ve

analiz

programında, kabuk eleman kullanarak modellemeleri yapılmıştır. Kabuk elemanlarda,
elemana dik yönde dönme serbestlik derecesi de eleman özelliğinde hesaba katılmıştır. Bu
modelde, cam-elyaf epoksi plakaların ucunda 30.3 x14.8 mm’lik bölümüne 1.039 Newton
(105.95 gr) sabit yayılı yanal yük uygulanmış ve plakalar diğer uçlarından sabitlenmişlerdir.
Karbon-elyaf-epoksi plakalar ise daha kalın olduklarından karbon-elyaf-epoksi plakaların
ucunda 30.3 x14.8 mm’lik bölümüne 4.239 (432.084 gr) Newton sabit yayılı yanal yük
uygulanmış ve plakalar diğer uçlarından sabitlenmişlerdir. Yanal deplasman ölçümleri, yükün
bölgesel etkilerini ortadan kaldırmak amacı ile, Şekil 3.2.4.2’de gösterildiği gibi plakanın uç
noktasından 5 cm mesafede alınmıştır.

Şekil 3.2.4.2 Kompozit Plaka Sonlu Elemanlar Modeli
Birinci parti Nastran sonlu elemanlar analizlerinde, ikinci dönemde gerçekleştirilen mekanik
testler neticesinde elde edilen elastik sabitler malzeme özellikleri olarak kullanılmıştır. Birinci
dönem raporunda ise sonlu elemanlar analizleri mikromekanik analiz sonucunda elde edilen
elastik sabitler kullanılarak gerçekleştirilmişti. Mekanik testler neticesinde elde edilen elastik
sabitler Tablo 3.2.3.3’de verilmiştir. Sonlu elemanlar analizleri Tablo 3.2.3.3’de iki nokta
değerleri kullanılarak yapılmıştır.
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Cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit plakaların sonlu eleman
analiz sonuçları
Şekil 3.2.4.3, cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen farklı
fiber açılarına (sırasıyla 0, 10, 15, 20, 25 derece) sahip plakaların belirtilen sabit yayılı yanal
yük altında oluşan yanal deplasmanlarını göstermektedir. Elyaf açıları arttıkça eğilme nedeni
ile plaka burulmakta ve plakanın sağ ve sol kenarları arasında deplasman farkı oluşmaktadır.
Bu nedenle, elyaf açısının sıfırdan farklı olduğu plakalarda yanal deplasman çizgileri plaka
ekseni ile açı yapmaktadır. Şekil 3.2.4.3 mekanik testler sonunda elde edilen malzeme
sabitleri (Tablo 3.2.3.3) ve %45 elyaf-reçine hacim oranı baz alınarak 1.58 mm olarak
hesaplanan plaka kalınlığı kullanılarak hesaplanmıştır.

(a) Elyaf açısı = 0o

(b) Elyaf açısı = 10o

(c) Elyaf açısı = 15o

(d) Elyaf açısı = 20o

(e) Elyaf açısı = 25o
Şekil 3.2.4.3 Cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen farklı
fiber açılarına sahip plakaların sabit yayılı yanal yük altında oluşan yanal deplasmanları
(Malzeme sabitleri mekanik test değerleri, plaka kalınlığı 1.58 mm)
120

SGB sistemi ile karşılaştırmalı sonuçlar 3.3.3.1. kısımda verilmiştir.
Şekil 3.2.4.2’de belirtildiği gibi yanal deplasman ölçümleri, plakanın uç noktasından 5 cm
uzaktaki noktalardan alınmıştır. Şekil 3.2.4.4’de bu ölçümlerin hangi noktalarda yapıldığını
açıkça görmek mümkündür. Ölçümlerden ikisi sol ve sağ kenardan, bir diğeri ise plakanın
orta ekseninden (kayma merkezi) alınmıştır. Tablo 3.2.4.1 cam elyaf takviyeli epoksi reçine
bazlı kompozit malzemeden üretilen farklı fiber açılarına sahip kompozit plakaların yanal
deplasman değerleri, burulma açıları ve birim burulma açılarını vermektedir. Tablo
3.2.4.1’deki burulma açıları ve birim burulma açısı değerleri Şekil 3.2.4.2’de işaretlenmiş olan
noktalardaki yanal deplasman değerleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Şekil 3.2.4.4 Yanal deplasman ölçümleri alınan noktalar
Tablo 3.2.4.1 Cam elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri / Sonlu
Elemanlar Analiz / Malzeme sabitleri: Çekme test sonuçları / Plaka kalınlıkları: %45 elyafreçine hacim oranına göre hesaplanmış
Birim
yanal1
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

Birim
yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0.559

0.0556

0.0560

10.90

0.785

0.0714

0.0720

12.21

12.11

0.951

0.0779

0.0786

13.65

13.52

1.046

0.0767

0.0774

Elyaf
açısı
(o )

Sol
hesaplama
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

Sağ
hesaplama
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

Kesitin
ortasında
hesaplanan
yanal
deplasman
(mm)

Sağ ve sol
hesaplama
noktalarındaki
yanal
deplasmanların
ortalaması

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

0

9.22

9.22

9.29

9.22

0

10

10.72

9.26

10.07

9.99

15

11.93

9.88

10.99

20

13.35

10.86

25

14.89

12.16

1 Kesitin
2 Sağ

0

ortasında hesaplanan yanal deplasman için burulma açısı
ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı
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0.000

Tablo 3.2.4.1’de birim burulma açısı değerlerinden görüldüğü gibi, 20o ’den büyük fiber açısı
durumunda birim burulma açısı değeri düşmektedir. Cam-elyaf-epoksi kompozit plakalar için
birim orta eksen yanal deplasmana karşılık gelen azami burulma açısının 20o civarında
olduğu görülmektedir. Şekil 3.2.4.5(a) ve (b)’de sırasıyla burulma açısının ve plakanın orta
eksenindeki yanal deplasmanın fiber açısı ile olan değişimi verilmiştir. Şekil 3.2.5.5(a)’dan
görüldüğü gibi burulma açısı fiber açısı arttıkça artmakta ancak burulma açısının artış hızı
azalmaktadır. Şekil 3.2.4.5(b)’den de görüldüğü gibi plakanın orta eksenindeki yanal
deplasman elyaf açısı ile birlikte artmaktadır. Her iki grafikten görüldüğü gibi, burulma açısı

1.2

14.0

1

13.0

Plakanın orta
eksenindeki yanal
deplasman (mm)

Burulma açısı (Derece)

ve yanal deplasmanın elyaf açısı ile olan değişimi doğrusal değildir.

0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

5
10
15
20
Elyaf açısı (Derece)

12.0
11.0
10.0
9.0
8.0

25

0

5
10
15
20
Elyaf açısı (Derece)

(a)

25

(b)

Şekil 3.2.4.5 (a) Cam elyaf epoksi plakalar için burulma açısının fiber açısı ile olan değişimi
(b) Plakanın orta eksenindeki yanal deplasmanın (sağ ve sol hesaplama noktasındaki
deplasmanların ortalaması) fiber açısı ile olan değişimi
Burulma açısı ve yanal deplasmanın fiber açısı ile olan değişiminin neden doğrusal olmadığı
ve birim burulma açısının neden belli bir fiber açısından sonra azaldığını anlamak için
kompozit plakanın eğilme katılığı (D11) ve eğilme-burulma etkileşim katılığının (D16) fiber açısı
ile nasıl değiştiğini incelemek gerekmektedir. Her katmanı eşit fiber açısına sahip kompozit
plakalarda eğilme katılığı D11 plakanın kalınlığının kübü ve dönüştürülmüş elastik sabit 𝑄̅11 ile
orantılıdır. Benzer şekilde, eğilme-burulma etkileşim katılığı ise plakanın kalınlığının kübü ve
dönüştürülmüş elastik sabit 𝑄̅16 ile orantılıdır. Denklem 3.2.4.1 ve 3.2.4.2 dönüştürülmüş
elastik sabitleri ( 𝑄̅11 ve 𝑄̅16 ) vermektedir. Denklem 3.2.4.1 ve 3.2.4.2’den görüldüğü gibi
dönüştürülmüş elastik sabitlerin fiber açısı ile olan değişimi doğrusal değildir.
𝑄̅11 = 𝑄11 𝑐𝑜𝑠 4 𝜃+2(𝑄12 +2𝑄66 ) 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃𝑠𝑖𝑛2 𝜃+𝑄22 𝑠𝑖𝑛4 𝜃

(3.2.4.1)

𝑄̅16 = 𝑄11 𝑐𝑜𝑠 3 𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃-𝑄22 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛3 𝜃 -(𝑄12 +2𝑄66 ) 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃(𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃)

(3.2.4.2)
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Şekil 3.2.4.5(a) ve (b) sırasıyla mekanik testlerde elde edilen elastik sabitleri kullanarak camelyaf-epoksi kompozit malzemesi için hesaplanmış olan dönüştürülmüş eğilme katılığının
(𝑄̅11 ) ve dönüştürülmüş eğilme-burulma katılığının (𝑄̅16 ) elyaf açısı ile olan değişimlerini
vermektedir. Şekil 3.2.3.5(a)’da verilmiş olan eğilme katılığının (𝑄̅11 ) elyaf açısı ile olan
azalması, Şekil 3.2.3.4(b)’de verilmiş olan kompozit plakanın orta eksenindeki yanal
deplasmanın elyaf açısı ile olan artışı ile şekilsel olarak benzerlik göstermektedir. Elyaf açısı
arttıkça eğilme katılığı azalmakta ve bu nedenle plakanın yanal deplasmanı artmaktadır.
Şekil 3.2.3.6(b)’de verilmiş olan dönüştürülmüş eğilme-burulma etkileşim katılığının (𝑄̅16 )
elyaf açısı ile olan artışı ise Şekil 3.2.4.6(a)’da verilmiş olan burulma açısının elyaf açısı ile
olan artışı ile şekilsel olarak benzerlik göstermektedir. Elyaf açısı arttıkça dönüştürülmüş
eğilme-burulma katılığı artmakta ve bu nedenle burulma açısıda artmaktadır. Ancak
dönüştürülmüş eğilme-burulma katılığının elyaf açısı ile olan artış hızında azalma meydana
geldiği için, burulma açısının fiber açısı ile artış hızıda azalmaktadır. Projede kullanılan camelyaf-epoksi malzemesinden üretilmiş olan kompozit plakalar için birim orta eksen yanal
deplasmana karşılık gelen azami burulma açısı, elayf açısının yaklaşık olarak 20o olduğu
durumda meydana gelmektedir.

8
Dönüştürülmüş eğilmeburulma katılığı (GPa)

Dönüştürülmüş eğilme katılığı
(GPa)

40

35

30

25

7
6
5
4
3
2
1

0
0

5

10
15
20
Fiber açısı (Derece)

25

(a)

0

5

10
15
20
Fiber açısı (Derece)

25

(b)

̅ 𝟏𝟏 ) fiber açısı ile olan değişimi (b)
Şekil 3.2.4.6 (a) Dönüştürülmüş eğilme katılığının (𝑸
̅ 𝟏𝟔 ) fiber açısı ile olan değişimi
Dönüştürülmüş eğilme-burulma katılığının (𝑸
Karbon elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit plakaların sonlu eleman
analiz sonuçları
Şekil 3.2.4.7, karbon elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen farklı
fiber açılarına (sırasıyla 0, 10, 15, 20, 25 derece) sahip plakaların belirtilen sabit yayılı yanal
yük altında oluşan yanal deplasmanlarını göstermektedir. Karbon plakalarda da elyaf açıları
arttıkça eğilme nedeni ile plaka burulmakta ve plakanın sağ ve sol kenarları arasında
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deplasman farkı oluşmaktadır. Bu nedenle, elyaf açısının sıfırdan farklı olduğu plakalarda
yanal deplasman çizgileri plaka ekseni ile açı yapmaktadır.

(a) Elyaf açısı = 0o , Kalınlık=2.77mm

(b) Elyaf açısı = 10o, Kalınlık=2.86mm

(c) Elyaf açısı = 15o, Kalınlık=2.92mm

(d) Elyaf açısı = 20o, Kalınlık=2.94mm

(e) Elyaf açısı = 25o, Kalınlık=3.02mm
Şekil 3.2.4.7 Karbon elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen farklı
fiber açılarına sahip plakaların sabit yayılı yanal yük altında oluşan yanal deplasmanları
Tablo 3.2.4.2 karbon elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen farklı
fiber açılarına sahip kompozit plakaların yanal deplasman değerleri, burulma açıları ve birim
burulma açılarını vermektedir. Tablo 3.2.4.2’deki burulma açıları ve birim burulma açısı
değerleri Şekil 3.2.4.2’de işaretlenmiş olan noktalardaki yanal deplasman değerleri
kullanılarak hesaplanmıştır. Son dönemde yeniden yapılan testlerde karbon plakalar için orta
eksendeki yanal deplasman sayısal görüntü bağıntı sistemi ile ölçülmemiştir. Bu nedenle,
karbon-elyaf kompozit plakaların eğilme-burulma etkileşimleri plakaların eğilme katılığından
bağımsız hale getirilmesi için hesaplanan burulma açısı sol ve sağ ölçüm noktalarındaki
yanal deplasmanların ortalamalarına bölünmüştür.
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Tablo 3.2.4.2 Karbon elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri / Sonlu
Elemanlar Analiz / Malzeme sabitleri: Çekme test sonuçları / Plaka kalınlıkları: %45 elyafreçine hacim oranına göre hesaplanmış
Birim

Sol

Sağ

Sağ ve sol

hesaplama

hesaplama

hesaplama

Kesitteki

noktasının

noktasının

noktalarındaki

burulma

yanal

yanal

yanal

açısı

deplasmanı

deplasmanı

deplasmanların

(o )

(mm)

(mm)

ortalaması

0

2.66

2.66

2.66

0

0.000

10

4.11

2.31

3.21

0.688

0.2145

15

5.23

2.72

3.97

0.961

0.2418

20

6.92

3.68

5.30

1.240

0.2340

25

8.47

4.82

6.64

1.395

0.2099

Elyaf
açısı
(o )

2 Sağ

yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Karbon elyaf takviyeli kompozit plakalarda, Tablo 3.2.4.2’de birim burulma açısı
değerlerinden görüldüğü gibi, elyaf açısı 15o ’den büyük olduğunda birim burulma açısı
değeri düşmektedir. Cam-elyaf-epoksi kompozit plakalar için ise birim orta eksen yanal
deplasmana karşılık gelen azami burulma açısı 20o civarında idi.
Şekil 3.2.4.8(a) ve (b)’de

sırasıyla burulma açısının ve plakanın orta eksenindeki yanal

deplasmanın elyaf açısı ile olan değişimi verilmiştir. Şekil 3.2.4.8(a)’dan görüldüğü gibi
burulma açısı elyaf açısı arttıkça artmakta ancak burulma açısının artış hızı azalmaktadır.
Şekil 3.2.4.8(b)’den de görüldüğü gibi plakanın orta eksenindeki yanal deplasman elyaf açısı
ile birlikte artmaktadır. Ancak her iki grafikten görüldüğü gibi, burulma açısı ve yanal
deplasmanın elyaf açısı ile olan değişimi doğrusal değildir.
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Plakanın orta
eksenindeki yanal
deplasman (mm)

Burulma açısı (Derece)

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

5

10
15
20
Elyaf Açısı (Derece)

25

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

0

5
10
15
20
Elyaf Açısı (Derece)

(a)

25

(b)

Şekil 3.2.4.8 (a) Karbon elyaf epoksi plakalar için burulma açısının fiber açısı ile olan
değişimi (b) Plakanın orta eksenindeki yanal deplasmanın fiber açısı ile olan değişimi

Tablo 3.2.4.1 ve 3.2.4.2 kıyaslandığında şu sonuçlar çıkartılabilir.


Sonlu elemanlar çalışması sırasında cam-elyaf-epoksi ve karbon-epoksi plakalara
plaka ucundan uygulanan yükler aynı değildir. Proje çalışması kapsamında üretilen
cam-elyaf epoksi plakalar yaklaşık olarak 1.58 mm kalınlığında, karbon-epoksi
plakalar ise yaklaşık olarak 2.77-3.02 mm kalınlık aralığında oldukları için, cam-elyaf
epoksi ve karbon-epoksi plaka kalınlıklarının plakaların eğilme katılıklarına olan
etkileri de aynı değildir.



Cam-elyaf epoksi plaka kalınlıkları karbon-elyaf epoksi plaka kalınlıkları ile aynı
olması durumunda da aynı et kalınlığındaki cam-elyaf kompozit plakalar, aynı eğilme
yükünde karbon kompozit plakalara göre daha çok burulmaktadır. Ancak, karbon
kompozit, cam-elyaf kompozite göre daha yüksek anizotropik davranış gösterdiği için,
cam-elyaf kompozite göre daha yüksek eğilme-burulma etkileşimi göstermesi
beklenmektedir. Bu nedenle, karbon ve cam-elyaf kompozit malzemelerin eğilmeburulma etkileşim kapasiteleri birim yanal deplasmanda meydana gelen

burulma

açıları hesaplanarak belirlenmiştir.


Bu durumda karbon-elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri
cam-elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri ile eşit seviyede
kıyaslanabilir.Tablo 3.2.4.2’de görüldüğü gibi karbon-elyaf epoksi plakaların birim
burulma açıları cam-elyaf epoksi plakaların birim burulma açılarının iki katından daha
fazla, üç katı civarındadır.

Birinci parti plaka sonlu elemanlar analiz sonuçlarına göre, beklenildiği gibi karbon-elyaf
epoksi kompozit malzemenin eğilme-burulma etkileşim kapasitesi cam-elyaf epoksi
malzemenin eğilme-burulma etkileşim kapasitesinden daha yüksek olduğu görülmüştür.
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Kompozit Kutu Kiriş Analizleri
Cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit ve karbon elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı
kompozit malzeme kullanılarak üretilen 100cm x 15cm x 5cm ebatlarındaki kutu kirişler, üst
ve alt flanşlarındaki fiber açıları 0°, 15° ve 25° olmak üzere toplamda altı adettir. Şekil 3.2.4.9
üretilen kutu kirişlerin özellik ve ebatlarını göstermektedir.
Şekil 3.2.4.9(a)’da görülen bütünü cam-elyaf-epoksi kompozit kutu kirişlerin üst ve alt
flanşları ile yan duvarları cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden
üretilmiştir. Üst ve alt flanşlar, eğilme-burulma etkileşimini inceleyebilmek için, fiber açıları 0,
15 ve 25 derece olmak üzere tek yönlü 8 kat kumaş ile üretilmiştir. Yan duvarlar ise, her üç
durum için de 8 kat simetrik serim ([0/90/0/90/90/0/90/0]) ile üretilmiştir. %45 elyaf hacim
oranı baz alınarak hesaplanan üst ve alt flanş ve yan duvar kalınlıkları yaklaşık olarak 1.264
mm’dir. 1.264 mm ölçüsü 10 kat cam-elyaf epoksi kompozitin yaklaşık olarak 1.58 mm
kalınlığında olmasından yola çıkılarak hesaplanmıştır.
Şekil 3.2.4.9(b)’de görülen kutu kirişlerde ise, üst ve alt flanşlarda karbon-elyaf-epoksi, yan
duvarlarda ise cam elyaf-epoksi kompozit malzeme kullanılmıştır. Üst ve alt flanşlar, eğilmeburulma etkileşimini inceleyebilmek için, fiber açıları 0, 15 ve 25 derece olmak üzere tek
yönlü 8 kat kumaş ile üretilmiştir. Yan duvarlar ise, her üç durum için de 8 kat simetrik serim
([0/90/0/90/90/0/90/0]) ile üretilmiştir. %45 elyaf hacim oranı baz alınarak hesaplanan üst ve
alt flanş kalınlıkları yaklaşık olarak 2.32 mm ve yan duvarlar ise yaklaşık olarak 1.264 mm
kalınlıktadır.

Şekil 3.2.4.9 Üretilen kutu kirişlerin özellik ve ebatları
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Kutu kirişler, MSC.PATRAN sonlu elemanlar modelleme ve analiz programında, katı-kabuk
eleman kullanarak modellenmiştir. Kabuk elemanlarda, elemana dik yönde dönme serbestlik
dereceside eleman özelliğinde hesaba katılmıştır. Bu modelde, plakanın ucunda 15x10 cm’lik
bölümüne 56.56 (5766 gram) Newton sabit yayılı yanal yük uygulanmıştır. Yanal deplasman
ölçümleri, yükün bölgesel etkilerini ortadan kaldırmak etmek amacı, yükün uygulandığı alanın
bitiminden 20 cm mesafede yapılmıştır. Şekil 3.2.4.10 kutu kiriş sonlu elemanlar modelini,
yükün uygulandığı bölgeyi ve ölçüm yapılan noktaları göstermektedir. Nastran analizlerinde,
malzeme testleri sonucunda elde edilen elastik özellikler kullanılmıştır.

Şekil 3.2.4.10 Kutu Kiriş Sonlu Elemanlar Modeli
Cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen kutu
kirişlerin sonlu eleman analiz sonuçları
Şekil 3.2.4.11, cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen farklı
fiber açılarına (sırasıyla 0, 15, 25 derece) sahip kutu kirişlerin sabit yayılı yanal yük altında
oluşan yanal deplasmanlarını göstermektedir. Şekil 3.2.4.10’da belirtildiği gibi yanal
deplasman hesaplamaları, kutu kirişin uç noktasından 20 cm uzaktaki noktalarda yapılmıştır.
Hesaplamalardan ikisi sol ve sağ kenarda bir diğeri ise plakanın orta ekseninde (kayma
merkezi) yapılmıştır. Ancak birim yanal deplasman için burulma açısı hesaplanırken sağ ve
sol hesaplama noktalarındaki yanal deplasmanın ortalaması kullanılmıştır.
Kutu kirişlerde alt ve üst flanşlardaki elyaf açıları arttıkça, eğilme nedeni ile kutu kiriş
burulmakta ve kutu kirişin sağ ve sol kenarları arasında deplasman farkı oluşmaktadır. Bu
nedenle, elyaf açısının sıfırdan farklı olduğu kutu kirişlerde üst ve alt flanşlarda yanal
deplasman çizgileri plaka ekseni ile açı yapmaktadır. Kutu kiriş modelinde üst flanş üzerine
uygulanan yayılı yükün bölgesel etkisi nedeni ile üst flanşın ortasında bölgesel olarak daha
yüksek yanal deplasman meydana gelmektedir.
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Bu nedenle, yanal deplasman

hesaplamaları yükün bölgesel etkilerini ortadan kaldırmak etmek amacı, yükün uygulandığı
alanın bitiminden 20 cm mesafede yapılmıştır.

(a) Alt/Üst flanşlarda elyaf açısı=0o

(b) Alt/Üst flanşlarda elyaf açısı=15o

(c) Alt/Üst flanşlarda elyaf açısı=25o
Şekil 3.2.4.11 Cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen farklı
flanş fiber açılarına sahip kutu kirişlerin sabit yayılı yanal yük altında oluşan yanal
deplasmanları
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Tablo 3.2.4.3 cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen farklı
fiber açılarına sahip kutu kirişlerin yanal deplasman değerleri, burulma açıları ve birim
burulma açılarını vermektedir. Tablo 3.2.4.3’de sırasıyla Yanal Deplasman 1 ve Yanal
Deplasman 2 olarak adlandırılan değerler plakanın kenarlarında elde edilen yanal deplasman
değerleridir. Tablo 3.2.4.3’deki burulma açıları ve birim burulma açısı değerleri Şekil
3.2.4.10’da

işaretlenmiş

olan

noktalardaki

yanal

deplasman

değerleri

kullanılarak

hesaplanmıştır.
Tablo 3.2.4.3 Cam elyaf epoksi kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri /
Yük=5766 gram / Malzeme sabitleri: Çekme test sonuçları / Flanş ve yan duvar kalınlıkları:
%45 elyaf-reçine hacim oranına göre hesaplanmış
Sol ölçüm

Sağ ölçüm

Elyaf

noktasının

noktasının

açısı

yanal

yanal

(o )

deplasmanı

deplasmanı

(mm)

(mm)

0

0.999

0.999

15

1.261

25

1.556

2 Sağ

Sağ ve sol
ölçüm

Kesitteki

Birim yanal2

noktalarındaki

burulma

deplasmaniçin

yanal

açısı

burulma açısı

deplasmanların

(o )

((o/mm))

0.999

0.000

0.000

1.126

1.194

0.051

0.0431

1.378

1.467

0.068

0.0464

ortalaması

ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Cam ve karbon elyaf takviyeli (hibrit) epoksi reçine bazlı kompozit
malzemeden üretilen kutu kirişlerin sonlu elemanlar analiz sonuçları
Şekil 3.2.4.12, üst ve alt flanşların karbon-epoksi, yan duvarların ise cam elyaf epoksi
kompozit malzemeden üretilmiş olan farklı fiber açılarına (sırasıyla 0, 15, 25 derece) sahip
kutu kirişlerin sabit yayılı yanal yük altında oluşan yanal deplasmanlarını göstermektedir.
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(a) Alt/Üst flanşlarda elyaf açısı=0o

(b) Alt/Üst flanşlarda elyaf açısı=15o

(c) Alt/Üst flanşlarda elyaf açısı=25o
Şekil 3.2.4.12 Cam ve karbon elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden
üretilen farklı elyaf açılarına sahip kutu kirişlerin belirtilen sabit yayılı yanal yük altında oluşan
yanal deplasmanları
Şekil 3.2.4.10’da belirtildiği gibi, yanal deplasman hesaplamaları, kutu kirişin uç noktasından
20 cm uzaktaki noktalarda yapılmıştır. Hesaplamalardan ikisi sol ve sağ kenarda bir diğeri ise
plakanın orta ekseninde (kayma merkezi) yapılmıştır. Ancak birim yanal deplasman için
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burulma açısı hesaplanırken sağ ve sol hesaplama noktalarındaki yanal deplasmanın
ortalaması kullanılmıştır.
Kutu kirişlerde alt ve üst flanşlardaki elyaf açıları arttıkça, eğilme nedeni ile kutu kiriş
burulmakta ve kutu kirişin sağ ve sol kenarları arasında deplasman farkı oluşmaktadır. Bu
nedenle, elyaf açısının sıfırdan farklı olduğu kutu kirişlerde üst ve alt flanşlarda yanal
deplasman çizgileri plaka ekseni ile açı yapmaktadır. Kutu kiriş modelinde üst flanş üzerine
uygulanan yayılı yükün bölgesel etkisi nedeni ile üst flanşın ortasında bölgesel olarak daha
yüksek yanal deplasman meydana gelmektedir. Bu nedenle, yanal deplasman ölçümleri,
yükün bölgesel etkilerini ortadan kaldırmak etmek amacı, yükün uygulandığı alanın
bitiminden 20 cm mesafede yapılmıştır.
Kutu kirişin serbest ucundan 25 cm uzağında yapılan ölçümler neticesinde Tablo 3.2.4.4’deki
yanal deplasman değerleri, burulma açıları ve birim burulma açıları elde edilmiştir
Tablo 3.2.4.4 Cam ve karbon elyaf epoksi kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim
kapasiteleri / Yük=5766 gram / Malzeme sabitleri: Çekme test sonuçları / Flanş ve yan duvar
kalınlıkları: %45 elyaf-reçine hacim oranına göre hesaplanmış
Sol ölçüm

Sağ ölçüm

Elyaf

noktasının

noktasının

açısı

yanal

yanal

(o )

deplasmanı

deplasmanı

(mm)

(mm)

0

0.292

0.292

15

0.674

25

1.123

Sağ ve sol
ölçüm

Kesitteki

Birim yanal2

noktalarındaki

burulma

deplasmaniçin

yanal

açısı

burulma açısı

deplasmanların

(o )

((o/mm))

0.292

0.000

0.000

0.467

0.571

0.079

0.1382

0.830

0.977

0.112

0.1143

ortalaması

Tablo 3.2.4.3 ve 3.2.4.4 kıyaslandığında, cam elyaf-epoksiden üretilen kutu kirişlerin, karbon
ve cam elyaf-epoksiden (hibrit) üretilen kutu kirişlere göre, bütün elyaf açı durumlarında daha
yüksek yanal deplasmana olduğu gözlemlenmektedir. Fakat, yapıların eğilme katılığından
bağımsız hale getirildiği durum olan birim burulma açısı incelendiğinde, karbon ve cam elyafepoksiden (hibrit) üretilen kutu kirişlerin, cam elyaf-epoksiden üretilen kutu kirişlere göre
birim burulma açıları daha yüksektir. 15o elyaf açısı durumu için karbon ve cam elyaf-epoksi
kutu kirişin birim burulma açısı cam-elyaf epoksi kutu kirişin birim burulma açısının yaklaşık
olarak 3.2 katıdır.
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Tablo 3.2.4.1 ve 3.2.4.2, Tablo 3.2.4.3 ve 3.2.4.4 ile kıyaslandığında plakalarda oluşan birim
burulma açılarının, kutu kirişlerde oluşan birim burulma açılarına kıyasla çok daha yüksek
olduğu görülmektedir. Bu farkın oluşmasının sebebi, kutu kirişlerdeki yan duvarların yapıya
katılık kazandırmasından dolayı burulma açısını azaltmasıdır.
İP1.3 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar : SBG yöntemi ile kompozit plaka ve
kutu kiriş yapılarında eğilme-burulma etkileşiminin deneysel olarak belirlenmesi
İkinci dönem içinde kompozit plaka ve kutu kiriş yapılarının yükleme testleri yapılmış ve
sayısal görüntü bağıntı sistemi ile deformasyon ölçümleri gerçekleştirilip, kompozit plaka ve
kutu kiriş yapılarında eğilme-burulma etkileşimleri deneysel verilerin işlenmesi ile
hesaplanmıştır.
Kompozit plakaların eğilme-burulma etkileşim testleri
Şekil 3.3.1.1 SGB sistemi ile deformasyon ölçümü için sprey boya ile rastgele desen
oluşturulmuş, farklı elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi plakaları
göstermektedir. Plakaların uç kısmındaki dikdörtgen bölge önce mat beyaz boya ile
boyanmış sonra beyaz boyanın üzerine siyah sprey boya ile rastgele nokta desen
oluşturulmuştur. Sayısal görüntü bağıntı sisteminin deformasyon ölçümü yapabilmesi için
ölçüm yapılacak olan bölgede siyah boya noktalarından rastgele bir desen oluşturulmalıdır.

(a) Cam-elyaf epoksi plakalar

(b) Karbon-elyaf epoksi

plakalar
Şekil 3.3.1.1 SGB sistemi ile deformasyon ölçümü için sprey boya ile rastgele desen
oluşturulmuş, farklı elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi plakalar
Şekil 3.3.1.2 - 3.3.1.4, 0/10/15/20/25 derece elyaf açılarına sahip cam elyaf epoksi plakaları
ve boyanmış olan SGB sistemi ile ölçüm yapılan bölgeyi göstermektedir. Şekil 3.3.1.2 3.3.1.4’de kompozit plakaların ucunda görülen iki çizgi plakaların ucuna yük uygulamak için
kullanılan ağırlığın konulduğu sınırları göstermektedir.
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Şekil 3.3.1.2 0 ve 10 derece elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi plakalar ve plaka
kenarlarında sprey boya ile oluşturulmuş rastgele desen

Şekil 3.3.1.3 15 ve 20 derece elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi plakalar ve plaka
kenarlarında sprey boya ile oluşturulmuş rastgele desen
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Şekil 3.3.1.4 25 derece elyaf açısına sahip cam-elyaf epoksi plaka ve plaka kenarında sprey
boya ile oluşturulmuş rastgele desen
Şekil 3.3.1.5 cam-elyaf epoksi plaka üzerinde sprey boya ile oluşturulmuş rastgele desenin
yakın görüntüsünü ve eğilme-burulma etkileşimi ölçüm noktalarını göstermektedir. Sayısal
görüntü bağıntı sistemi ile boyalı bütün alan üzerinde deformasyon ölçümü yapılmaktadır.
Ancak,

elyaf

açılarının

plakanın

eğilme-burulma

etkileşimine

olan

etkilerinin

karşılaştırılabilmesi için, plakanın uç noktasından 5 cm içerde her iki kenar üzerinde iki nokta
seçilmiş ve bu noktaların dikey yöndeki deplasmanları SGB sistemi ile ölçülerek, plakanın o
kesitindeki burulma açısı Denklem 3.3.1.1’de tarif edildiği gibi hesaplanmıştır. Küçük açılar
için burulma açısının tanjantı ile açının radyan biriminden değerleri çok yakın oldukları için,
burulma açısı sağ ve sol kenar üzerindeki ölçüm noktalarının düşey deplasmanları
arasındaki farkın plaka genişliğine bölünmesi ile hesaplanabilir.

(3.3.1.1)
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Şekil 3.3.1.5 Cam-elyaf epoksi plaka üzerinde sprey boya ile oluşturulmuş rastgele desenin
yakın görüntüsü ve eğilme-burulma etkileşimi ölçüm noktaları
Şekil 3.3.1.6 - 3.3.1.8, 0/10/15/20/25 derece elyaf açılarına sahip karbon elyaf epoksi
plakaları ve boyanmış olan SGB sistemi ile ölçüm yapılan bölgeyi göstermektedir. Proje
çalışmalarında kullanılan tek yönlü karbon elyaf kalın örgülü olduğu için plakalardaki elyaf
açıları cam elyaf epoksi plakalara göre daha rahat gözükmektedir.

Şekil 3.3.1.6 0 ve 10 derece elyaf açılarına sahip karbon-elyaf epoksi plakalar ve plaka
kenarlarında sprey boya ile oluşturulmuş rastgele desen
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Şekil 3.3.1.7 15 ve 20 derece elyaf açılarına sahip karbon-elyaf epoksi plakalar ve plaka
kenarlarında sprey boya ile oluşturulmuş rastgele desen

Şekil 3.3.1.8 25 derece elyaf açısına sahip karbon-elyaf epoksi plaka ve plaka kenarında
sprey boya ile oluşturulmuş rastgele desen
Şekil 3.3.1.9, 0 derece elyaf açısına sahip karbon-elyaf epoksi plaka üzerinde sprey boya ile
oluşturulmuş rastgele desenin yakın görüntüsünü ve eğilme-burulma etkileşim ölçüm
noktalarını göstermektedir. Siyah boya ile desen oluştururken boyanın fazla olduğu
noktaların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Şekil 3.3.1.9’da bu noktalar açık bir şekilde
görülmektedir. Bu noktalarda eğer SGB sisteminin yazılımı deplasman hesaplayamaz ise,
birinci dönem raporunda açıklandığı gibi, hesaplama yapılamayan bölgedeki deplasman, bu
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bölgenin çevresinde seçilen alan içinde ölçülen deplasman değerleri kullanılarak ara değer
hesaplama yöntemi ile hesaplanabilmektedir.

Şekil 3.3.1.9 Karbon-elyaf epoksi plaka üzerinde sprey boya ile oluşturulmuş rastgele
desenin yakın görüntüsü ve eğilme-burulma etkileşimi ölçüm noktaları
Şekil 3.3.1.10 ve 3.3.1.11, SGB sistemi ile cam-elyaf epoksi plakanın deformasyon ölçümü
sırasında çekilmiş olan resimleri göstermektedir. Kompozit plakalar hafif ve ince
olduklarından çok az bir yükleme ile plakalarda deplasman meydana gelmektedir.
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Şekil 3.3.1.10 SGB sistemi ile cam-elyaf epoksi plakanın deformasyon ölçüm testi-1

Şekil 3.3.1.11 SGB sistemi ile cam-elyaf epoksi plakanın deformasyon ölçüm testi-2
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Şekil 3.3.1.12 cam elyaf epoksi plakanın yükleme testinin nasıl yapıldığını göstermektedir.
Kompozit plakaların kökünde 10 cm uzunluğunda bir kısım üzerine ağırlık konulması ile
sabitlenmiştir. Plakaların uç tarafına konulan yükleme amaçlı konulan ağırlık hafif
olduğundan kök kısmına sabitleştirme amaçlı olarak konulan ağırlık plakaların uygun bir
şekilde sabitlenmesi için yeterli olmuştur. Cam elyaf epoksi plakaların ucuna yükleme için
105.95 gram ağırlık konulmuştur.

Şekil 3.3.1.12 Cam-elyaf epoksi plakanın yükleme testi
Şekil 3.3.1.13, cam-elyaf epoksi plakanın yükleme testi sırasında SGB sisteminin kameraları
ile resim çekim anını göstermektedir. Şekil 3.3.1.13’te SGB sisteminde kamera ayarı yapmak
için kullanılan lazer işareti görülmektedir. Ölçüm yapmadan önce pozisyon ayarı için
kameraların üzerinde bulunduğu üçayak hareket ettirilerek lazer işareti ölçüm noktaları ile
aynı hizaya getirilmiştir.
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Şekil 3.3.1.13 Cam-elyaf epoksi plakanın yükleme testi sırasında SGB sisteminin kameraları
ile resim çekimi
Şekil 3.3.1.14, cam-elyaf epoksi plakanın yükleme testi sırasında SGB sisteminin kameraları
ile resim çekim anının üstten görüntüsünü vermektedir. Şekil 3.3.1.14’te kompozit plakaların
ucuna konulan ağırlığın boyalı alanın içinde girdiği görülmektedir. Ancak bu durum SGB
sistemi ile ölçüm açısından bir sorun yaratmamıştır. Kompozit plakalarda boyalı alan bilerek
büyük tutulmuştur. Önemli olan ölçüm noktaları hizasında boyalı alanda herhangi bir görüntü
engelleyici etkinin olmamasıdır.
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Şekil 3.3.1.14 Cam-elyaf epoksi plakanın yükleme testi sırasında SGB sisteminin kameraları
ile resim çekiminin üstten görünüşü

Son dönemde karbon elyaf epoksi plakaların deformasyon testleri daha fazla ağırlık
kullanılarak tekrarlanmıştır. Karbon plakalar çok katı olduklarından düşük ağırlık ile
plakalarda ölçüm noktalarında meydana gelen yer değiştirme az olduğundan birim yanal
deplasman için burulma açısı hesaplamasında hata payı artmaktadır. Bu nedenle, karbon –
epoksi plakaların SGB sistemi ile deformasyon ölçüm testleri 432.084 gram ağırlık
kullanılarak tekrarlanmıştır. İkinci dönemde kullanılan ağırlık 209.35 gram idi. Şekil 3.3.1.15
ve 3.3.1.16 SGB sistemi ile karbon-elyaf epoksi plakanın deformasyon ölçüm testi sırasında
çekilen resimleri göstermektedir.
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Şekil 3.3.1.15 SGB sistemi ile karbon-elyaf epoksi plakanın deformasyon ölçüm testi-1

Şekil 3.3.1.16 SGB sistemi ile karbon-elyaf epoksi plakanın deformasyon ölçüm testi-2
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Şekil 3.3.1.17 karbon elyaf epoksi plaka üzerindeki ölçüm alanını ve ölçüm noktalarını
yakından göstermektedir.

Şekil 3.3.1.17 SGB sistemi ile karbon-elyaf epoksi plakanın deformasyon ölçüm testi-3
Şekil 3.3.1.18 karbon plakaya konulan ağırlığı göstermektedir. Karbon elyaf epoksi plakalara
432.084 gram ağırlıkta dört adet metal blok konulmuştur.
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Şekil 3.3.1.18 Karbon-elyaf epoksi plakanın yükleme testi

Şekil 3.3.1.19 karbon-elyaf epoksi plakanın yükleme testi sırasında SGB sisteminin
kameraları ile resim çekiminin üstten görünüşünü vermektedir. Cam elyaf epoksi plakada
olduğu gibi lazer işaretleyici ile kameraların uygun pozisyona gelmeleri sağlanmıştır.
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Şekil 3.3.1.19 Karbon-elyaf epoksi plakanın yükleme testi sırasında SGB sisteminin
kameraları ile resim çekiminin üstten görünüşü
Şekil 3.3.1.20 karbon elyaf epoksi plakaların yükleme testinde kullanılan ağırlığı
göstermektedir. Daha öncede belirtildiği gibi, karbon elyaf epoksi plakalar için Şekil
3.3.1.20’de görülen dört adet ağırlıkta plakanın ucuna yükleme testi için konulmuştur. Cam
elyaf epoksi plakalar için ise sadece 105.95 gramlık ağırlık konulmuştur.
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Şekil 3.3.1.20 Karbon-elyaf epoksi plakanın yük testinde kullanılan ağırlık
(Toplam ağırlık=432.084 gram)
Farklı elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi plakaların SGB sistemi ile
yapılan deplasman ölçümlerinin değerlendirilmesi
Farklı elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi plaka üzerindeki ölçüm alanının yükleme
testinde çekilen görüntülerinin SGB sisteminin yazılımı olan Aramis ile değerlendirilmesi
yapılmıştır. Test sırasında iki görüntü alınmıştır. Birinci görüntü yüksüz durumda alınan
görüntüdür. Bu görüntü referans görüntü olup, plakanın yüklendikten sonraki deplasmanı bu
referans görüntüye göre hesaplanmaktadır. Şekil 3.3.1.21 sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf
epoksi plaka için yüksüz durumda Aramis yazılımının değerlendirme (evaluation) arayüzünü
göstermektedir. Şekil 3.3.1.21’de görüldüğü gibi, 105.95 gramlık yükün uygulanmadığı
durumda ölçüm alanındaki deplasman sıfırdır. Eğilme-burulma etkileşiminin hesaplandığı
kesit üzerinde sağ ve sol ölçüm noktalarındaki ölçüm sonuçları tablo halinde Şekil
3.3.1.21’de verilmiştir.
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Sağ ölçüm noktası

Sol ölçüm noktası

Şekil 3.3.1.21 Sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plakanın SGB sistemi ile ölçülen yanal
deplasmanı – 105.95 gramlık yük uygulanmamış durum
Şekil 3.3.1.22, sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plaka için yüklü durumda Aramis
yazılımının değerlendirme (evaluation) arayüzünü göstermektedir. Yükleme daha önce tarif
edildiği gibi plakaya, plakanın ucundan ve tam ortasından simetrik bir şekilde uygulanmıştır.
Şekil 3.3.1.22’de görüldüğü gibi, 105.95 gramlık yükün uygulandığı durumda ölçüm
alanındaki deplasman sıfırdan farklıdır ve eğilme-burulma etkileşiminin hesaplandığı kesitte
yaklaşık olarak 10 mm’lik bir yanal deplasman meydana gelmiştir. Şekil 3.3.1.22’de sol
menüde yazılı olan “Stage 0” yükün olmadığı duruma, “Stage 1” ise yüklü duruma karşılık
gelmektedir.
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Sağ ölçüm noktası

Sol ölçüm noktası

Şekil 3.3.1.22 Sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plakanın SGB sistemi ile ölçülen yanal
deplasmanı – 105.95 gramlık yük uygulanmış durum
Şekil 3.3.1.23, sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plaka için yüklü durumda ölçüm
noktalarındaki yanal deplasmanı göstermektedir. Şekil 3.3.1.23’de görüldüğü gibi, sıfır
derece elyaf açılı plakada sağ ve sol ölçüm noktalarının yanal deplasmanları arasında azda
olsa bir fark (10.301mm/10.553mm) bulunmaktadır. Bu farkın nedenleri aşağıda maddeler
halinde verilmiştir.


Sayısal görüntü bağıntı sistemi hareket değişimlerini çok hassas bir şekilde
ölçebilmektedir. Plaka üzerindeki ölçüm alanı üzerindeki boyanın farklı kalınlıkta
olmasını da SGB sistemi algılayabilmektedir.



Kompozit plaka üretilirken vakum infüzyon işlemi sırasında elyaflar yerlerinden
oynayabilmektedir. Bu nedenle, plakadaki kompozit katmanlardaki elyaf açılarının
tam olarak sıfır derece olması çok zordur. Sağ ve sol ölçüm noktalarının yanal
deplasmanları arasındaki farkın ana nedenin bu olduğu değerlendirilmektedir.



Kompozit

plakalar üretimden sonra su jeti ile kesilerek nihai boyutlarına

getirilmişlerdir. Plakaların et kalınlıkları az olduğu için kesim sonrasında plakaların
sağ ve sola kenarları arasında gözle fark edilmeyen bir eğim meydana gelmiş olabilir.
Şekil 3.3.1.23’de yanal deplasmanın (z yönü) ölçüm alanı üzerindeki dağılımı farklı renkler ile
gösterilmiştir. Plakanın sağ ve sol kenarlarındaki renkler arasındaki fark eğilme-burulma
etkileşiminin işaretidir. Sıfır derece elyaf açısı durumu için sağ ve sol kenar arasındaki renk
farkın çok az olduğu görülmektedir.
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Şekil 3.3.1.23 Sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plakanın SGB sistemi ile ölçülen yanal
deplasmanı – 105.95 gramlık yük uygulanmış durumda ölçüm noktalarındaki yanal
deplasman
Şekil 3.3.1.24, yirmi beş derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plaka için yüklü durumda
Aramis yazılımının değerlendirme (evaluation) arayüzünü göstermektedir. Şekil 3.3.1.24’de
görüldüğü gibi, 105.95 gramlık yükün uygulandığı durumda ölçüm alanındaki deplasman
sıfırdan farklıdır ve eğilme-burulma etkileşiminin hesaplandığı kesitte, kesit boyunca değişen
bir deplasman meydana gelmiştir. Şekil 3.3.1.24’de sol menüde yazılı olan “Stage 0” yükün
olmadığı duruma, “Stage 1” ise yüklü duruma karşılık gelmektedir.
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Şekil 3.3.1.24 Yirmibeş derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plakanın SGB sistemi ile ölçülen
yanal deplasmanı – 105.95 gramlık yük uygulanmış durum
Şekil 3.3.1.25, yirmi beş derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plaka için yüklü durumda ölçüm
noktalarındaki yanal deplasmanı göstermektedir. Şekil 3.3.1.25’de görüldüğü gibi, yirmi beş
derece elyaf açılı plakada sağ ve sol ölçüm noktalarının yanal deplasmanları arasında
eğilme-burulma etkileşimi nedeni ile fark (16.42mm/13.625 mm) meydana gelmiştir. Şekil
3.3.1.25’de yanal deplasmanın (z yönü) ölçüm alanı üzerindeki dağılımı farklı renkler ile
gösterilmiştir. Plakanın sağ ve sol kenarlarındaki renkler arasındaki fark eğilme-burulma
etkileşiminin işaretidir.
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Şekil 3.3.1.25 Yirmibeş derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plakanın SGB sistemi ile ölçülen
yanal deplasmanı – 105.95 gramlık yük uygulanmış durumda ölçüm noktalarındaki yanal
deplasman
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Elyaf açısı=10 derece

Elyaf açısı=15 derece

Elyaf açısı=20 derece
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Elyaf açısı=25 derece
Şekil 3.3.1.26 Kompozit plakaların ucundan simetrik olarak 105.95 gramlık yük
uygulandığında farklı elyaf açılarına sahip cam elyaf epoksi plakaların ölçüm alanındaki
yanal deplasman dağılımı ve ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanlar
Şekil 3.3.1.26, kompozit plakaların ucundan simetrik olarak 105.95 gramlık yük
uygulandığında farklı elyaf açılarına sahip cam elyaf epoksi plakaların ölçüm alanındaki
yanal deplasman dağılımını ve ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanları göstermektedir.
Elyaf açının plakalarda eğime-burulma etkileşimi üzerindeki etkisini daha rahat görebilmek
için, Şekil 3.3.1.26’da, yanal deplasman dağılımının renk aralığı bütün elyaf açı durumları için
aynı alınmıştır. Plakalara aynı ağırlık konulmasına rağmen, elyaf açının artması ile plakaların
eğilme katılığı azaldığı için plakalarda yanal deplasman artmıştır. Ayrıca, eğilme-burulma
etkileşiminin etkisi elyaf açısı arttıkça daha rahat gözlemlenebilmektedir. Elyaf açısı artttıkça
plakaların sağ ve sol kenarlarının yanal deplasmanları arasındaki farkta artmaktadır.
Cam elyaf epoksi kompozit plakalarda ölçüm noktalarındaki yanal deplasman değerleri
kullanılarak farklı elyaf açılarına sahip olan plakaların eğilme burulma etkileşim kapasiteleri
hesaplanamış ve Tablo 3.3.1.1’de sunulmuştur. Eğilme burulma etkileşim kapasiteleri,
Denklem 3.3.1.1 kullanılarak hesaplanan burulma açısının burulma açısının ölçüldüğü
istasyondaki plakaların orta eksenindeki (kayma merkezi) yanal deplasmana bölünmesi ile
hesaplanmıştır. Bu sayede cam-elyaf epoksi kompozit plakaların eğilme-burulma etkileşimleri
plakaların eğilme katılığından bağımsız hale getirilmiştir. Orta eksendeki yanal deplasman
hem sayısal görüntü bağıntı sistemi ile ölçülmüş hemde sol ve sağ ölçüm noktalarındaki
yanal deplasmanlarının ortalamaları alınarak hesaplanmıştır. Eğilme-burulma etkileşim
kapasitesi Denklem 3.3.1.2’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır.
Bir istasyondaki birim yanal deplasman için burulma açısı= Burulma açısı / Orta (3.3.1.2)
eksendeki yanal deplasman
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Tablo 3.3.1.1’de 4. sütun SGB sistemi ile plakalarda ölçüm yapılan kesitin ortasında ölçülen
yanal deplasmanı, 5. sütun ise sağ ve sol ölçüm noktalarıdaki yanal deplasmanların
ortalamalarını vermektedir. Tablo 3.3.1.1’de 6. sütunda Denklem 3.3.1.1 ile hesaplanmış
olan ölçüm yapılan kesitteki burulma açısı, 7. ve 8. sütünlarda ise Denklem 3.3.1.2 ile
hesaplanan birim yanal deplasman için burulma açıları verilmektedir. Yedinci sütunda birim
yanal deplasman için burulma açısı, kesitteki burulma açısının kesitin ortasında ölçülen yanal
deplasman bölünmesi ile, 8. sütunda birim yanal deplasman için burulma açısı, kesitteki
burulma açısının sağ ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalamalarına
bölünmesi ile hesaplanmıştır. Plakaların ucuna konulan ağırlık nedeni ile bölgesel olarak
plakaların ölçüm yapılan kesitinde küçükte olsa deplasman meydana gekmektedir. Ölçüm
yapılan kesit plakaların ucundan 5 cm içeride olduğu için, ağırlığın yarattığı bir bölgesel etki
bulunmaktadır. Eğilme-burulma etkileşim kapasitesinin hesaplanması için bölgesel olarak
meydana gelen bu deplasmanın önemi yoktur. Tablo 3.3.1.1’de 4. ve 5. sütunda yer alan
yanal deplasman değerleri arasındaki fark, plaka ucuna konulan ağırlığın bölgesel etkisi
nedeni iledir. Tablo 3.3.1.1’de görüldüğü gibi bu fark çok azdır.
Tablo 3.3.1.1’de görüldüğü gibi, cam elyaf epoksi plakalarda elyaf açısı arttıkça kesitteki
burulma açısı ve birim yanal deplasman için burulma açısı artmaktadır. Birinci dönem
raporunda cam elyaf epoksi plakaların sonlu elemanlar analiz sonuçlarına göre birim yanal
deplasman için burulma açısı 20 derece elyaf açısı durumu için azami değerine ulaşmış ve
20 dereceden sonra düşüş göstermişti. Ancak, birinci dönem raporunda plakaların malzeme
sabitleri deneysel olarak belirlenmemiş ve deney sonuçları kullanılarak sonlu elemanlar
modeli güncellenmemişti. Son dönemde kompozit plaka ve kutu kirişlerin sonlu elemanlar
analizleri

güncel

malzeme

özellikleri

ve

sonlu

elemanlar

modeli

kullanılarak

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca birinci dönem raporunda sonlu elemanlar analizi ile birim yanal
deplasman için burulma açısı hesaplanırken sol ve sağ ölçüm noktalarında hesaplanan yanal
deplasmanların ortalaması yerine plakanın ölçüm yapılan kesitteki orta noktasındaki yanal
deplasman değeri kullanılmıştır. Sonuç raporunda, sonlu elemanlar analizinde birim yanal
deplasman için burulma açısı sol ve sağ ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların
ortalaması kullanılarak hesaplanacaktır.
Şekil 3.3.1.27, cam elyaf epoksi plakalarda birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf
açısı ile değişimini göstermektedir. Birinci dönem raporunda sonlu elemanlar sonuçlarında da
benzer değişim elde edilmişti. Şekil 3.3.1.27’de cam elyaf epoksi plakalarda birim yanal
deplasman için burulma açısının azami değerinin elyaf açısının 25 derece olduğu durumda
gerçekleştiği görülmektedir. Elyaf açısı daha da arttırıldığı takdirde, birim yanal deplasman
için burulma açısının azalacağı Şekil 3.3.1.27’deki grafikten belli olmaktadır.
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Tablo 3.3.1.1 Cam elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri / SGB ölçüm
Birim
yanal1
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

Birim
yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0.591

0.0509

0.0512

12.07

0.789

0.0650

0.0654

13.39

13.29

0.935

0.0699

0.0704

15.15

15.05

1.077

0.0711

0.0716

Elyaf
açısı
(o )

Sol ölçüm
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

Sağ ölçüm
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

Kesitin
ortasında
ölçülen
yanal
deplasman
(mm)

Sağ ve sol
ölçüm
noktalarındaki
yanal
deplasmanların
ortalaması

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

0

10.30

10.55

10.49

10.42

-0.094

10

12.31

10.76

11.62

11.54

15

13.10

11.04

12.14

20

14.52

12.07

25

16.46

13.64

-0.0089

-0.0090

1 Kesitin

ortasında ölçülen yanal deplasman için burulma açısı
ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Birim yanal deplasman için
burulma açısı (derece/mm)

2 Sağ

0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01 0
-0.02

5

10

15

20

25

Elyaf açısı (Derece)

Şekil 3.3.1.27 Cam elyaf epoksi plakalarda birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf
açısı ile değişimi
Farklı elyaf açılarına sahip karbon-elyaf epoksi plakaların SGB sistemi ile
yapılan deplasman ölçümlerinin değerlendirilmesi
Şekil 3.3.1.28, sıfır derece elyaf açılı karbon-elyaf epoksi plaka için yüklü durumda Aramis
yazılımının değerlendirme (evaluation) arayüzünü göstermektedir. Yükleme daha önce tarif
edildiği gibi plakaya, plakanın ucundan ve tam ortasından simetrik bir şekilde uygulanmıştır.
Şekil 3.3.1.28’de görüldüğü gibi, 432.084 gramlık yükün uygulandığı durumda ölçüm
alanındaki deplasman sıfırdan farklıdır ve eğilme-burulma etkileşiminin hesaplandığı kesitte
yaklaşık olarak 3 mm’lik bir yanal deplasman meydana gelmiştir. Şekil 3.3.1.28’de sol
menüde yazılı olan “Stage 0” yükün olmadığı duruma, “Stage 2” ise yüklü duruma karşılık
gelmektedir.
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Sağ ölçüm noktası

Sol ölçüm noktası

Şekil 3.3.1.28 Sıfır derece elyaf açılı karbon-elyaf epoksi plakanın SGB sistemi ile ölçülen
yanal deplasmanı – 432.084 gramlık yük uygulanmış durum
Şekil 3.3.1.29, sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi plaka için yüklü durumda ölçüm
noktalarındaki yanal deplasmanı göstermektedir. Şekil 3.3.1.28’de görüldüğü gibi, sıfır
derece elyaf açılı plakada sağ ve sol ölçüm noktalarının yanal deplasmanları arasında azda
olsa bir fark (2.829 mm/2.988mm) bulunmaktadır. Karbon elyaf epoksi plakaların et
kalınlıkları yaklaşık olarak 3 mm civarında, cam elyaf epoksi plakaların et kalınlıkları ise
yaklaşık olarak 1.6 mm civarındadır. Karbon epoksi kompozit malzemesinin elyaf yönündeki
elastik sabitide cam elyaf epoksi kompozit malzemesinden çok daha yüksektir. Bu
nedenlerden dolayı, sıfır derece elyaf açılı karbon plakada ölçüm noktalarındaki yanal
deplasman cam elyaf epoksi plakalardaki ölçüm noktalarındaki yanal deplasmandan çok
daha küçük çıkmıştır. Sıfır derece elyaf açılı karbon elyaf epoksi plakalarda sol ve sağ ölçüm
noktaları arasındaki yanal deplasman farkı çok azdır. Sıfır derece elyaf açılı karbon epoksi
plakanın sıfır derece elyaf açılı cam elyaf epoksi plakaya göre daha katı olması sağ ve sol
ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanlar arasındaki farkın daha az olmasına neden olmuş
olabilir. Veya sıfır derece karbon plakada elyaflar vakum infüzyon işlemi sırasında
yerlerinden daha az oynamış ve bu nedenle açılarını muhafaza etmiş olabilirler. Yeni yapılan
testlerde 4 ağırlık üst üste konulduğu için, plakanın en ucunda kameranın çekimi sırasında
bloke olan kısımda ölçüm alınamamıştır.
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Sol ölçüm noktası

Sağ ölçüm noktası

Şekil 3.3.1.29 Sıfır derece elyaf açılı karbon-elyaf epoksi plakanın SGB sistemi ile ölçülen
yanal deplasmanı – 432.084 gramlık yük uygulanmış durumda ölçüm noktalarındaki yanal
deplasman
Şekil 3.3.1.30, yirmi beş derece elyaf açılı karbon-elyaf epoksi plaka için yüklü durumda
Aramis yazılımının değerlendirme (evaluation) arayüzünü göstermektedir. Şekil 3.3.1.30’da
görüldüğü gibi, 432.084 gramlık yükün uygulandığı durumda ölçüm alanındaki deplasman
sıfırdan farklıdır ve eğilme-burulma etkileşiminin hesaplandığı kesitte, kesit boyunca değişen
bir deplasman meydana gelmiştir. Şekil 3.3.30’da sol menüde yazılı olan “Stage 0” yükün
olmadığı duruma, “Stage 1” ise yüklü duruma karşılık gelmektedir.
Şekil 3.3.1.31, yirmi beş derece elyaf açılı karbon-elyaf epoksi plaka için yüklü durumda
ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanı göstermektedir. Şekil 3.3.1.31’de görüldüğü gibi,
yirmi beş derece elyaf açılı plakada sağ ve sol ölçüm noktalarının yanal deplasmanları
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arasında eğilme-burulma etkileşimi nedeni ile fark (10.321 mm / 6.164 mm) meydana
gelmiştir. Şekil 3.3.1.31’de yanal deplasmanın (z yönü) ölçüm alanı üzerindeki dağılımı farklı
renkler ile gösterilmiştir. Plakanın sağ ve sol kenarlarındaki renkler arasındaki fark eğilmeburulma etkileşiminin işaretidir.

Sağ ölçüm noktası

Sol ölçüm noktası

Şekil 3.3.1.30 Yirmi beş derece elyaf açılı karbon-elyaf epoksi plakanın SGB sistemi ile
ölçülen yanal deplasmanı – 432.084 gramlık yük uygulanmış durum
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Sağ ölçüm noktası

Sol ölçüm noktası

Şekil 3.3.1.31 Yirmi beş derece elyaf açılı karbon-elyaf epoksi plakanın SGB sistemi ile
ölçülen yanal deplasmanı – 432.084 gramlık yük uygulanmış durumda ölçüm noktalarındaki
yanal deplasman
Şekil 3.3.1.32, kompozit plakaların ucundan simetrik olarak 432.084 gramlık yük
uygulandığında farklı elyaf açılarına sahip karbon elyaf epoksi plakaların ölçüm alanındaki
yanal deplasman dağılımını ve ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanları göstermektedir.
Elyaf açının plakalarda eğilme-burulma etkileşimi üzerindeki etkisini daha rahat görebilmek
için, Şekil 3.3.1.32’de, yanal deplasman dağılımının renk aralığı bütün elyaf açı durumları için
aynı alınmıştır. Plakalara aynı ağırlık konulmasına rağmen, elyaf açının artması ile plakaların
eğilme katılığı azaldığı için plakalarda yanal deplasman artmıştır. Ayrıca, eğilme-burulma
etkileşiminin etkisi elyaf açısı arttıkça daha rahat gözlemlenebilmektedir. Elyaf açısı artttıkça
plakaların sağ ve sol kenarlarının yanal deplasmanları arasındaki farkta artmaktadır.
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Elyaf açısı = 10 derece

Elyaf açısı = 15 derece

Elyaf açısı = 20 derece

Elyaf açısı = 25 derece
Şekil 3.3.1.32 Kompozit plakaların ucundan simetrik olarak 432.084 gramlık yük
uygulandığında farklı elyaf açılarına sahip karbon elyaf epoksi plakaların ölçüm alanındaki
yanal deplasman dağılımı ve ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanlar
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Karbon elyaf epoksi kompozit plakalarda ölçüm noktalarındaki yanal deplasman değerleri
kullanılarak farklı elyaf açılarına sahip olan plakaların eğilme burulma etkileşim kapasiteleri
hesaplanamış ve Tablo 3.3.1.2’de sunulmuştur. Eğilme burulma etkileşim kapasiteleri,
Denklem 3.3.1.1 kullanılarak hesaplanan burulma açısının burulma açısının ölçüldüğü
istasyondaki plakaların orta eksenindeki (kayma merkezi) yanal deplasmana bölünmesi ile
hesaplanmıştır. Bu sayede karbon-elyaf kompozit plakaların eğilme-burulma etkileşimleri
plakaların eğilme katılığından bağımsız hale getirilmiştir. Son dönemde yeniden yapılan
testlerde karbon plakalar için orta eksendeki yanal deplasman sayısal görüntü bağıntı sistemi
ile ölçülmemiştir. Karbon-elyaf kompozit plakaların eğilme-burulma etkileşimleri plakaların
eğilme katılığından bağımsız hale getilrilmesi için hesaplanan burulma açısı sol ve sağ ölçüm
noktalarındaki yanal deplasmanların ortalamalarına bölünmüştür. Eğilme-burulma etkileşim
kapasitesi Denklem 3.3.1.2’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır.
Tablo 3.3.1.2’de görüldüğü gibi, karbon elyaf epoksi plakalarda elyaf açısı arttıkça birim
yanal deplasman için burulma açısı artmaktadır. Ancak, cam elyaf epoksi plakalarda olduğu
gibi, birim yanal deplasman için burulma açısı, elyaf açısının belli bir değeri için, azami
değerine ulaşmakta ve daha sonra elyaf açısının daha da artması ile birlikte azalmaktadır.
Tablo 3.3.1.2 Karbon elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri / SGB
ölçüm
Sol ölçüm

Sağ ölçüm

Elyaf

noktasının

noktasının

açısı

yanal

yanal

(o )

deplasmanı

deplasmanı

(mm)

(mm)

Birim

Sağ ve sol
ölçüm

Kesitteki

noktalarındaki

burulma

yanal

açısı

deplasmanların

(o )

ortalaması

yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0

2.83

2.99

2.91

-0.0607

-0.0209

10

4.88

2.86

3.87

0.7696

0.1988

15

6.40

3.42

4.91

1.1404

0.2324

20

8.57

4.70

6.63

1.4779

0.2229

25

10.32

6.16

8.24

1.5875

0.1926

2 Sağ

ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Şekil 3.3.1.33, karbon elyaf epoksi plakalarda birim yanal deplasman için burulma açısının
elyaf açısı ile değişimini göstermektedir. Karbon elyaf epoksi plakalarda elyaf açısının 15
derece olduğu durumda birim yanal deplasman için burulma açısı azami değerine ulaşmıştır..
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Birim yanal deplasman için
burulma çaısı (Derece/mm)

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Elyaf açısı (Derece)

Şekil 3.3.1.33 Karbon elyaf epoksi plakalarda birim yanal deplasman için burulma açısının
elyaf açısı ile değişimi
Tablo 3.3.1.3 cam ve karbon elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasitelerini
kıyaslamaktadır. Tablo 3.3.1.3’de görüldüğü gibi, cam elyaf epoksi plakaların ölçüm yapılan
kesitteki burulma açıları karbon elyaf epoksi plakaların ölçüm yapılan kesitteki burulma
açılarından fazladır. Ancak cam elyaf epoksi plakalar karbon elyaf epoksi plakalardan daha
daha ince ve cam elyaf epoksi plakalara uygulanan yük (105.95 gram) karbon elyaf epoksi
plakalara uygulanan yükten (432.084 gram) daha az olduğu için cam elyaf epoksi plakaların
eğilme-burulma etkileşim kapasitelerinin karbon elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma
etkileşim kapasitelerinden daha yüksektir denilemez. Eğilme burulma etkileşim kapasiteleri,
Denklem 3.3.1.1 kullanılarak hesaplanan burulma açısının, burulma açısının ölçüldüğü
istasyondaki plakaların orta eksenindeki (kayma merkezi) yanal deplasmana bölünmesi ile
hesaplanmıştır. Bu sayede cam ve karbon elyaf epoksi kompozit plakaların eğilme-burulma
etkileşimleri plakaların eğilme katılığından bağımsız hale getirilmiştir. Tablo 3.3.1.3’de birim
yanal deplasman için burulma açıları kıyaslandığında, karbon elyaf epoksi plakaların eğilmeburulma etkileşim kapasitelerinin cam elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin daha fazla olduğu görülmektedir.
Cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi plakalar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların
sonucuna göre, karbon elyaf epoksi kompozit malzemesinin cam-elyaf epoksi kompozit
malzemesinden daha yüksek eğilme-burulma etkileşim kapasitesi olduğu belirlenmiştir. Bu
sonuç literatürdeki basit hesaplama yöntemi ile edilen sonuçla son derece uyumludur.
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Tablo 3.3.1.3 Cam ve karbon elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması

Elyaf
açısı
(o)

Cam elyaf epoksi

Karbon elyaf epoksi

plakalar

plakalar

Kesitteki
burulma
açısı
(o)

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm))

Kesitteki
burulma
açısı
(o)

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı

Birim yanal
deplasman için
burulma açısı
oranı (Karbon
epoksi/cam elyaf

((o/mm))

epoksi)

0

-0.094

-0.0090

-0.0607

-0.0209

10

0.591

0.0512

0.7696

0.1988

3.88

15

0.789

0.0654

1.1404

0.2324

3.55

20

0.935

0.0704

1.4779

0.2229

3.17

25

1.077

0.0716

1.5875

0.1926

2.69

2 Sağ

ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Kompozit kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim testleri
Şekil 3.3.2.1 cam elyaf epoksi kutu kiriş üzerinde SGB sistemi ile ölçüm yapılabilmesi için
hazırlanan boyalı ölçüm alanını göstermektedir. Kutu kirişlerde de, kompozit plakalarda
olduğu gibi, ölçüm alanı geniş tutulmuş ancak burulma kutu kirişin serbest kenarından 20 cm
içerde, yükün uygulandığı alanın bitiminden ise 5 cm mesafede yapılmıştır. Cam elyaf epoksi
kutu kirişlerde üst ve alt flanş ile birlikte kenar duvarların hepsi cam elyaf epoksi kompozit
malzemeden yapılmıştır. Kutu kirilerin boyu 1 m, eni 15 cm, yüksekliği ise 5 cm’dir. Kutu
kirişlerde eğilme-burulma etkileşimi yaratmak için üst ve alt flanşlarda kompozit
katmanlardaki elyaflar kutu ekseni ile açılı yerleştirilmişlerdir. Proje kapsamında, 0 derece
dışında, kutu kirişler üst ve alt flanşlarında elyaf açıları 15 derece ve 25 derece olacak
şekilde üretilmişlerdir. Bu veriler birinci dönem raporunda detaylı bir şekilde sunulmuştu.
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Şekil 3.3.2.1 Cam elyaf epoksi kutu kiriş üzerinde SGB sistemi ile ölçüm yapılabilmesi için
hazırlanan boyalı ölçüm alanı
Şekil 3.3.2.2, cam elyaf epoksi kutu kirişin üst flanşı üzerindeki ölçüm alanını ve sağ ve sol
ölçüm noktalarını yakından göstermektedir. Sağ ve sol ölçüm noktalarında SGB sistemi ile
ölçülen yanal deplasman kompozit plakalardan olduğu gibi o kesitteki burulmanın
hesaplanmasında kullanılmıştır. Kutu kirişlerde, kirişin alt flanşı üzerinde de sağ ve sol
kenarlardaki deplasman SGB sistemi ile ölçülemediği için sadece üst flanş üzerinden ölçüm
alınmıştır. Şekil 3.3.2.2’de görülen kutu kirişte üst ve alt flanş elyaf açıları 15 derecedir. Elyaf
yönleri Şekil 3.3.2.2’de açık bir şekilde görülmektedir.
Şekil 3.3.2.3’de, karbon/cam elyaf epoksi kutu kiriş üzerinde SGB sistemi ile ölçüm
yapılabilmesi için hazırlanan boyalı ölçüm alanı görülmektedir. Karbon/cam elyaf epoksi kutu
kirişlerde üst ve alt flanşlar karbon elyaf epoksi, yan duvarlar ise cam elyaf epoksi kompozit
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malzemeden yapılmıştır. Birinci dönem raporunda üst ve alt flanşlar ve yan duvarlardaki
katman sayıları belirtilmişti.

Şekil 3.3.2.2 Cam elyaf epoksi kutu kirişin ölçüm alanı ve ölçüm noktaları - Üst ve alt
flanşlarındaki elyaf açısı 15 derece
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Şekil 3.3.2.3 Karbon/cam elyaf epoksi kutu kiriş üzerinde SGB sistemi ile ölçüm
yapılabilmesi için hazırlanan boyalı ölçüm alanı
Şekil 3.3.2.4, karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişin üst flanşı üzerindeki ölçüm alanını
yakından göstermektedir. Şekil 3.3.2.4’de görülen kutu kirişte üst ve alt flanş elyaf açıları 15
derecedir. Elyaf yönleri Şekil 3.3.2.4’de açık bir şekilde görülmektedir. Proje kapsamında
kullanılan tek yönlü karbon elyafta iplikcik grubu tek yönlü cam elyafın iplikcik grubundan
daha kalın olduğu için, Şekil 3.3.2.4’de elyaf yönleri çok daha açık bir şekilde görülmektedir.
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Şekil 3.3.2.4 Karbon elyaf epoksi kutu kirişin ölçüm alanı - Üst ve alt flanşlarındaki elyaf
açısı 25 derece

Şekil 3.3.2.5 Cam elyaf epoksi kutu kirişin yükleme testi ve SGB sistemi ile ölçüm alanından
görüntü alınması
Şekil 3.3.2.5, cam elyaf epoksi kutu kirişi yükleme testi sırasında göstermektedir. Proje
çalışmalarında kutu kirişlere, ilk önce 2901 gram olan bir ağırlık daha sonra da toplamı 5766
gram olan iki ağırlık ile kirişlerin ucundan yükleme yapılmıştır. Şekil 3.3.2.5’de yükleme için
kullanılan ağırlık görülmektedir. Yükleme testi sırasında uygulanan ağırlığın genişliği kutu
kirişlerin genişliği olan 15 cm’dir. Ağırlığın uzunluğu ise 10 cm’dir. Yanal deplasman
ölçümleri, yükün bölgesel etkilerini ortadan kaldırmak etmek amacı, yükün uygulandığı alanın
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bitiminden 10 cm mesafede yapılmıştır. Ancak, test sonuçlarının değerlendirildiği kısımda da
açıklandığı gibi, kutu kirişlerin flanşları yan duvarların üzerine yapıştırıcı ile bağlanmıştır.
Şekil 3.3.2.3’de bu bağlantı açık bir şekilde görülmektedir. Üst flanş yan duvarlar arasında bir
köprü gibidir. Kutu kirişlerde ölçülebilir bir eğilme yaratabilmek için 6 kg’a yakın bir ağırlık
kullanılmıştır. Şekil 3.3.2.5’de görüldüğü gibi, bu ağırlığın üst flanş üzerinde bölgesel olarak
etkisi olmaktadır. Her ne kadar ölçüm noktaları yükün uygulandığı alanın bitiminden uzakta
olsa da bu mesafe yükün bölgesel etkilerini yok etmek için yeterli olmamıştır. Bu nedenle,
kompozit plakalardan olduğu gibi sol ve sağ ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların
ortalaması da birim yanal deplasman için burulma açısının hesaplanmasında kullanılmıştır.
Şekil 3.3.2.6, cam elyaf epoksi kutu kirişin üst flanşı üzerindeki sağ ölçüm noktasını başka bir
açıdan göstermektedir. Şekil 3.3.2.6’da görüldüğü gibi, kutu kirişler 10 kN’luk elektromekanik
test makinasının yük hücresinin takılı olduğu kirişe ankastre sınır şartını sağlayacak şekilde
bağlanmışlardır. Bağlantı için bir mengene ve iki adet işkence kullanılmıştır. Kutu kirişlerin
mengene ve işkenceler ile sıkıştırılması sırasında, kirişlerin kırılmaması için kirişlerin flanş ve
yan duvarları arasındaki boşluğa tahta bir takoz yerleştirilmiş ve takoz ile kutu kirişlerin
flanşları ve yan duvarları arasında boşluk kalmamasına özen gösterilmiştir.

Şekil 3.3.2.6 Cam elyaf epoksi kutu kirişin üst flanşı üzerindeki sağ ölçüm noktası
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Şekil 3.3.2.7 yükleme testi sırasında cam elyaf epoksi kutu kirişin, kirişin kök tarafından
görüntüsünü vermektedir.

Şekil 3.3.2.7 Yükleme testi sırasında cam elyaf epoksi kutu kirişin, kirişin kök tarafından
görüntüsü
Şekil 3.3.2.8, karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişin üst flanşından yüksüz durumda SGB
sistemi ile görüntü alınışını göstermektedir. Karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişlerin yüklemesi
ve kök bağlantısı cam elyaf epoksi kutu kirişleri ile aynı olduğundan, karbon/cam elyaf epoksi
kutuların SGB sistemi ile testleri ile ilgili fazla resim rapora konulmamıştır. Şekil 3.3.2.8’de
SGB sisteminin kontrolcüsü ve bilgisayarı da görülmektedir. Yüksüz durumda kiriş üzerinden
alınan görüntü referans görüntü olarak kullanılmakta ve yüklü durumda ölçüm alanında
meydana gelen yanal deplasman göreceli olarak hesaplanmaktadır.
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Şekil 3.3.2.8 Karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişin üst flanşından yüksüz durumda SGB
sistemi ile görüntü alınması
Farklı elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi kutu kirişlerin SGB sistemi ile
yapılan deplasman ölçümlerinin değerlendirilmesi
Farklı elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi kutu kirişler üzerindeki ölçüm alanının yükleme
testinde çekilen görüntülerinin SGB sisteminin yazılımı olan Aramis ile değerlendirilmesi
yapılmıştır. Test sırasında üç görüntü alınmıştır. Birinci görüntü yüksüz durumda alınan
görüntüdür. Bu görüntü referans görüntü olup, plakanın yüklendikten sonraki deplasmanı bu
referans görüntüye göre hesaplanmaktadır. İkinci görüntü, kutu kirişe 2901 gram olan bir
ağırlığın kutu kirişin ucuna konulmasından sonra alınmıştır. Üçüncü görüntü ise, kutu kirişin
ucuna toplam ağırlığı 5766 gram olan iki adet ağırlığın konulmasından sonra alınmıştır. Bu
çalışmada 2901 gramlık yük sadece sıfır derece elyaf açılı flanşlara sahip kutu kirişlere
uygulanmıştır. Bu sayede doğrusal yük deplasman ilişkisinin olup olmadığı kontrol edilmiştir.
Şekil 3.3.2.9 alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kiriş için yüksüz
durumda Aramis yazılımının değerlendirme (evaluation) arayüzünü göstermektedir. Şekil
3.3.2.9’da görüldüğü gibi, yükün uygulanmadığı durumda ölçüm alanındaki deplasman
sıfırdır. Eğilme-burulma etkileşiminin hesaplandığı kesit üzerinde sağ ve sol ölçüm
noktalarındaki ölçüm sonuçları tablo halinde Şekil 3.3.2.9’de verilmiştir. Şekil 3.3.2.9’de sol
menüde “Stage 0” yüksüz durumu, “Stage 1” 2901 gramlık yüklü durumu, “Stage 2” ise 5766
gramlık yüklü durumu göstermektedir.
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Şekil 3.3.2.9 Alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişin SGB
sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı –Yük uygulanmamış durum
Şekil 3.3.2.10 ve 3.3.2.11 alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu
kirişe, kirişin ucundan sırasıyla 2901 gram ve 5766 gramlık yüklerin uygulandığı
durumlardaki Aramis yazılımının arayüzünü göstermektedir.

Şekil 3.3.2.10 Alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişin SGB
sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı –2901 gramlık yük uygulanmış durum
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Şekil 3.3.2.11 Alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişin SGB
sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı –5766 gramlık yük uygulanmış durum
Şekil 3.3.2.12 ve 3.3.2.13 alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu
kirişe, kirişin ucundan sırasıyla 2901 gram ve 5766 gramlık yüklerin uygulandığı
durumlardaki ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanları ve ölçüm alanındaki yanal
deplasman dağılımını göstermektedir. Alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf
epoksi kutu kirişler için, her iki yük durumunda da sol ve sağ ölçüm noktalarındaki
deplasmanlar beklenildiği gibi birbirlerine çok yakındır. Sol ve sağ ölçüm noktalarındaki ufak
deplasman farklarının nedenleri kompozit plakalarda meydana gelen farkların nedenleri ile
aynıdır. Şekil 3.3.2.11 ve 3.3.2.13’de her iki yük durumu için yanal deplasmanı gösteren tek
bir renk skalası kullanılmıştır. Ölçüm alanındaki renk dağılımından da alt ve üst flanşları sıfır
derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişin sağ ve sol kenarlarındaki yanal
deplasmanların birbirlerine çok yakın olduğu görülmektedir.
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Şekil 3.3.2.12 Alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişin SGB
sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı – 2901 gramlık yük uygulanmış durum durumda ölçüm
noktalarındaki yanal deplasman
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Şekil 3.3.2.13 Alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişin SGB
sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı – 5766 gramlık yük uygulanmış durum durumda ölçüm
noktalarındaki yanal deplasman

Şekil 3.3.2.14 alt ve üst flanşları on beş derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişe, kirişin
ucundan

5766 gramlık

yükün

uygulandığı

durumdaki

ölçüm

noktalarındaki

deplasmanları ve ölçüm alanındaki yanal deplasman dağılımını göstermektedir.
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yanal

Şekil 3.3.2.14 Alt ve üst flanşları on beş derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişin SGB
sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı – 5766 gramlık yük uygulanmış durum durumda ölçüm
noktalarındaki yanal deplasman
Alt ve üst flanşları on beş derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kiriş için, sol ve sağ ölçüm
noktalarındaki deplasmanlar arasında fark meydana gelmiştir. Ancak, ölçüm noktaları
arasındaki deplasman farkı kompozit plakalarda meydana gelen farka göre çok azdır. Bunun
ana nedeni kutu kirişlerin kapalı kesite sahip oldukları için açık kesit olan plakalara göre çok
daha katıdırlar. Bu nedenle, yanal yük uygulandığında meydana gelen yanal deplasmanlar
çok daha azdır.
Şekil 3.3.2.15 alt ve üst flanşları yirmi beş derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişe,
kirişin ucundan 5766 gramlık yükün uygulandığı durumdaki ölçüm noktalarındaki yanal
deplasmanları ve ölçüm alanındaki yanal deplasman dağılımını göstermektedir.
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Şekil 3.3.2.15 Alt ve üst flanşları yirmi beş derece elyaf açılı cam-elyaf epoksi kutu kirişin
SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı – 5766 gramlık yük uygulanmış durum durumda
ölçüm noktalarındaki yanal deplasman

Şekil 3.3.2.16 kompozit kutu kirişlerin ucundan simetrik olarak 5766 gramlık yük
uygulandığında 15 ve 25 derece elyaf açılarına sahip cam elyaf epoksi kutu kirişlerin ölçüm
alanındaki yanal deplasman dağılımını ve ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanlarını birlikte
göstermektedir. Şekil 3.3.2.16’da görüldüğü gibi, 15 derece ve 25 derece elyaf açıları
durumları için yanal deplasman dağılımını gösteren renk skalası aynı tutulmuştur. Her iki
elyaf açısı durumu için aynı yanal deplasman renk skalası kullanıldığında, 25 derece elyaf
açısı durumunda kutu kirişin sol ve sağ kenarları arasındaki deplasman farkının daha belirgin
olduğu görülmektedir. Bu fark 25 derece flanş elyaf açısına sahip kutu krişin 15 derece flanş
elyaf açısına sahip kutu kirişe göre daha çok burulduğunu göstermektedir.
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Elyaf açısı= 15 derece

Elyaf açısı= 25 derece
Şekil 3.3.2.16 Kompozit kutu kirişlerin ucundan simetrik olarak 5766 gramlık yük
uygulandığında farklı elyaf açılarına sahip cam elyaf epoksi kutu kirişlerin ölçüm alanındaki
yanal deplasman dağılımı ve ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanlar
Cam elyaf epoksi kompozit kutu kirişlerde ölçüm noktalarındaki yanal deplasman değerleri
kullanılarak farklı elyaf açılarına sahip olan kutu kirişlerin eğilme burulma etkileşim
kapasiteleri hesaplanmış ve Tablo 3.3.2.1 ve 3.3.2.2’de sunulmuştur. 2901 gramlık yükün
uygulandığı kutu kiriş için sadece 0 derece elyaf açısı durumu için SGB sistemi ile yanal
deplasman ölçümü yapılmıştır. Birim yanal deplasman için burulma açısı hesabında sol ve
sağ ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması kullanılmıştır. Ölçüm yapılan
kesitin ortasında ölçülen yanal deplasman kutu kiriş üzerine konulan ağırlığın bölgesel etkisi
nedeni ile bazı durumlarda sol ve sağ ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanlardan daha
fazla çıkmıştır. Bu nedenle, birim yanal deplasman için burulma açısı hesabında sol ve sağ
ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması kullanılmıştır.
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Tablo 3.3.2.1 Cam elyaf epoksi kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri /
Yük=2901 gram

2 Sağ

Sol ölçüm

Sağ ölçüm

Elyaf

noktasının

noktasının

açısı

yanal

yanal

(o )

deplasmanı

deplasmanı

(mm)

(mm)

Birim

Sağ ve sol
ölçüm

Kesitteki

noktalarındaki

burulma

yanal

açısı

deplasmanların

(o )

ortalaması

yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0

1.000

1.009

1.005

0.0034

0.0034

15

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Tablo 3.3.2.2 Cam elyaf epoksi kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri /
Yük=5766 gram
Sol ölçüm

Sağ ölçüm

Elyaf

noktasının

noktasının

açısı

yanal

yanal

(o )

deplasmanı

deplasmanı

(mm)

(mm)

Birim

Sağ ve sol
ölçüm

Kesitteki

noktalarındaki

burulma

yanal

açısı

deplasmanların

(o )

ortalaması

yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0

1.991

1.987

1.989

0.0015

0.0008

15

2.438

2.206

2.322

0.089

0.0382

25

2.499

2.234

2.367

0.101

0.0428

2 Sağ

ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Kompozit plakalara göre kutu kirişlerde uygulanan ağırlığın bölgesel etkisi daha çok
olmuştur. Bunun neden böyle olduğu Şekil 3.3.2.17’de açıklanmıştır. Kutu kirişlerin üst flanşı
yan duvarların üzerinde olup, yan duvarların yarattığı basit mesnet etkisi nedeniyle
uygulanan kuvvetin bölgesel etkisi kompozit plakalara göre daha fazla olmaktadır. Kompozit
plakaların kenar dayanağı olmadığı için, uygulanan kuvvetin bölgesel etkisi daha az
olmaktadır.
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Şekil 3.3.2.17 Kompozit plaka ve kutu kirişlerde uygulanan kuveetin bölgesel etkisinin
kıyaslanması
Tablo 3.3.2.1 ve 3.3.2.2’deki sonuçlar incelendiğinde şu sonuçlar çıkarılmıştır.
Kutu kirişlere uygulanan iki farklı yükün oranı 1.99’dur (5766/2901=1.99). Doğrusal



deplasman teorisi göz önüne alındığında, kutu kirişlerde meydana gelen yanal
deplasmanların kuvvet ile doğru orantılı olması gerekmektedir. Sıfır derece elyaf açısı
durumu için sağ ve sol ölçüm noktalarının yanal deplasmanlarının ortalamalarının
2901 gram ve 5766 gramlık yük durumları için oranları hesaplanmış ve Tablo
3.3.2.3’de sunulmuştur. Tablo 3.3.2.3’de görüldüğü gibi, 0 derece elyaf açısı durumu
için sağ ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalamasının oranları 1.98
olup 1.99 değerine çok yakındır. Bu sonuç SGB sistemi ile gerçekleştirilen deplasman
ölçümünün doğruluğunun da bir göstergesidir.
Tablo 3.3.2.3 Cam elyaf epoksi kutu kirişlerin sağ ve sol ölçüm noktalarındaki yanal
deplasmanların ortalamasının 5766 gram ve 2901 gramlık yük durumları için oranları
Elyaf
açısı
(o )

0



2901 gramlık yük durumunda

5766 gramlık yük durumunda

İki farklı yükte sağ ve sol

sağ ve sol ölçüm

sağ ve sol ölçüm

ölçüm noktalarındaki yanal

noktalarındaki yanal

noktalarındaki yanal

deplasmanların ortalamasının

deplasmanların ortalaması

deplasmanların ortalaması

oranı (5766/2901)

1.005

1.989

1.98

Cam elyaf kuru kirişlerin SGB sistemi ile gerçekleştirilen eğilme-burulma etkileşim test
sonuçlarına göre, eğilme burulma etkileşiminin (birim yanal deplasman için burulma
açısı) 25 derece elyaf açısı durumu için 15 derece elyaf açısı durumundan daha
yüksek olduğu değerlendirilmiştir.
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Kutu kirişlerin testleri sırasında, ankastre mesnet koşulunu sağlamak oldukça güç olmuştur.
Şekil 3.3.2.6’da görüldüğü gibi, kutu kirişin içine takoz yerleştirilip kökü mengene ve işkence
ile sıkıştırılmıştır. Yükleme sırasında gözle görülmeyecek mertebede de olsa kutu kirişin katı
cisim olarak dönmesi, yükleme nedeni ile elastik esneme nedeni ile meydana gelen yanal
deplasmanların hatalı ölçülmesine neden olabilir. Kompozit plakalarda plakaların kök tarafına
konulan ağırlık plakaların katı cisim hareketini tam olarak engellemektedir. Kutu kirişlerde
kirişi kırmamak için kirişin kök tarafında mengene ve işkence ile uygulanan kuvvet belli bir
noktadan sonra arttırılmamıştır. Ancak, Tablo 3.3.2.1 - 3.3.2.3’deki ölçüm değerleri birlikte
değerlendirildiğinde, kutu kiriş testlerinin başarılı olduğunu söylemek mümkündür.
Farklı elyaf açılarına sahip karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişlerin SGB
sistemi ile yapılan deplasman ölçümlerinin değerlendirilmesi
Farklı elyaf açılarına sahip karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişler üzerindeki ölçüm alanının
yükleme testinde çekilen görüntülerinin SGB sisteminin yazılımı olan Aramis ile
değerlendirilmesi yapılmıştır. Test sırasında üç görüntü alınmıştır. Birinci görüntü yüksüz
durumda alınan görüntüdür. Bu görüntü referans görüntü olup, plakanın yüklendikten sonraki
deplasmanı bu referans görüntüye göre hesaplanmaktadır. İkinci görüntü, kutu kirişe 2901
gram olan bir ağırlığın kutu kirişin ucuna konulmasından sonra alınmıştır. Üçüncü görüntü
ise, kutu kirişin ucuna toplam ağırlığı 5766 gram olan iki adet ağırlığın konulmasından sonra
alınmıştır. Bu çalışmada 2901 gramlık yük sadece sıfır derece elyaf açılı flanşlara sahip kutu
kirişlere uygulanmıştır. Bu sayede doğrusal yük deplasman ilişkisinin olup olmadığı kontrol
edilmiştir.
Şekil 3.3.2.18 ve 3.3.2.19 alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı karbon/cam elyaf epoksi
kutu kirişe, kirişin ucundan sırasıyla 2901 gram ve 5766 gramlık yüklerin uygulandığı
durumlardaki ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanları ve ölçüm alanındaki yanal
deplasman dağılımını göstermektedir. Her iki yük durumunda da yanal deplasman dağılımını
gösteren renk skalası aynı alınmıştır. Şekil 3.3.2.18 ve 3.3.2.19’da görüldüğü gibi, sıfır
derece elyaf açısı durumunda yanal deplasmanı gösteren z deplasman farkları sol ve sağ
ölçüm noktalarında birbirlerine çok yakındır. Yanal deplasman dağılımının kutu kirişin orta
eksenine göre simetrik olduğu görülmektedir. Ancak, sıfır derece elyaf açılı cam elyaf epoksi
kutu kiriş ile kıyaslandığında karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişlerin sol ve sağ ölçüm
noktalarındaki yanal deplasman farkı daha fazladır. Bu farkın ana nedeni daha önce de
açıklandığı gibi, vakum infüzyon işlemi sırasında elyafların yerlerinden hareket etmeleri
nedeni ile kutu kirişin flanşlarında elyaf açılarının değişmiş olması olabilir. 5766 gramlık yük
durumunda sol ve sağ ölçüm noktaları arasındaki farkın 2901 gramlık yük durumuna göre
daha arttığı görülmektedir. Kutu kirişlere yük iki safhada uygulanmaktadır. Önce 2901
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gramlık ağırlık kutu kirişin ucuna konulmakta, daha sonra da 2865 gramlık ağırlık ilk ağırlığın
üzerine konularak toplamda 5766 gramlık yük kutu kirişe uygulanmaktadır. Özellikle ikinci
ağırlığın ilk ağırlığın üzerine konulması sırasında meydana gelebilecek ufak bir kayma
nedeni ile sol ve sağ ölçüm noktaları arasında yanal deplasman farkı meydana gelebilir.

Şekil 3.3.2.18 Alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişin
SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı – 2901 gramlık yük uygulanmış durum durumda
ölçüm noktalarındaki yanal deplasman
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Şekil 3.3.2.19 Alt ve üst flanşları sıfır derece elyaf açılı karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişin
SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı – 5766 gramlık yük uygulanmış durum durumda
ölçüm noktalarındaki yanal deplasman
Şekil 3.3.2.20 alt ve üst flanşları on beş derece elyaf açılı karbon/cam elyaf epoksi kutu
kirişe, kirişin ucundan 5766 gramlık yükün uygulandığı durumda ölçüm noktalarındaki yanal
deplasmanları ve ölçüm alanındaki yanal deplasman dağılımını göstermektedir. Alt ve üst
flanşları on beş derece elyaf açılı karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişler için, 5766 gramlık yük
durumunda sol ve sağ ölçüm noktalarındaki deplasmanlar arasında fark meydana gelmiştir.
Ancak, ölçüm noktaları arasındaki deplasman farkı kompozit plakalarda meydana gelen farka
göre çok azdır. Bunun ana nedeni kutu kirişlerin kapalı kesite sahip oldukları için açık kesit
olan plakalara göre çok daha katıdırlar. Bu nedenle, kutu kirişlere yanal yük uygulandığında
meydana gelen yanal deplasmanlar çok daha azdır. Şekil 3.3.2.20’de yanal deplasman
dağılımının kutu kirişin orta eksenine göre simetrik olmadığı görülmektedir.
Elyaf açısının 0 dereceden farklı olduğu durumda, kutu kirişlerin alt ve üst flanşlarında
elyaflar flanş yüzeyinin sol üst köşesinden sağ alt köşesine doğru yerleştirilmişlerdir. Bu
nedenle, kutu kirişlerin sol kenarları sağ kenarlarına göre çok esnemektedir. Çünkü sağ
kenar sol kenara göre elyaf yönü nedeniyle daha katı davranmaktadır.
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Şekil 3.3.2.20 Alt ve üst flanşları on beş derece elyaf açılı karbon/cam elyaf epoksi kutu
kirişin SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı – 5766 gramlık yük uygulanmış durum
durumda ölçüm noktalarındaki yanal deplasman
Şekil 3.3.2.21 alt ve üst flanşları yirmi beş derece elyaf açılı karbon/cam elyaf epoksi kutu
kirişe, kirişin ucundan 5766 gramlık yükün uygulandığı durumda ölçüm noktalarındaki yanal
deplasmanları ve ölçüm alanındaki yanal deplasman dağılımını göstermektedir.
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Şekil 3.3.2.21 Alt ve üst flanşları yirmi beş derece elyaf açılı karbon/cam elyaf epoksi kutu
kirişin SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasmanı – 5766 gramlık yük uygulanmış durum
durumda ölçüm noktalarındaki yanal deplasman
Yirmi beş derece elyaf açısı durumu için kutu kirişin sol ve sağ kenarları arasındaki yanal
deplasman farkının arttığı yanal deplasman dağılımından açık bir şekilde görülmektedir.
Ayrıca, Şekil 3.3.2.20 ve 3.3.2.21’de tablolarda verilmiş olan ölçüm noktalarının z
koordinatındaki farkları, direkt olarak ölçüm noktalarının z yönündeki yanal deplasmanlarını
göstermektedir.
Şekil 3.3.2.22 kompozit kutu kirişlerin ucundan simetrik olarak 5766 gramlık yük
uygulandığında farklı elyaf açılarına sahip karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişlerin ölçüm
alanındaki yanal deplasman dağılımını ve ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanları
göstermektedir. Şekil 3.3.2.22’de görüldüğü gibi, 15 derece ve 25 derece elyaf açıları
durumları için yanal deplasman dağılımını gösteren renk skalası aynı tutulmuştur. Her iki
elyaf açısı durumu için, aynı yanal deplasman renk skalası kullanıldığında, 25 derece elyaf
açısı durumunda kutu kirişin sol ve sağ kenarları arasındaki deplasman farkının daha belirgin
olduğu görülmektedir.
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Elyaf açısı= 15 derece

Elyaf açısı= 25 derece
Şekil 3.3.2.22 Kompozit kutu kirişlerin ucundan simetrik olarak 5766 gramlık yük
uygulandığında farklı elyaf açılarına sahip karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişlerin ölçüm
alanındaki yanal deplasman dağılımı ve ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanlar
Karbon/cam elyaf epoksi kompozit kutu kirişlerde ölçüm noktalarındaki yanal deplasman
değerleri kullanılarak farklı elyaf açılarına sahip olan kutu kirişlerin eğilme burulma etkileşim
kapasiteleri hesaplanmış ve Tablo 3.3.2.4 ve 3.3.2.5’de sunulmuştur. 2901 gramlık yükün
uygulandığı kutu kiriş için sadece 0 derece elyaf açısı durumu için SGB sistemi ile yanal
deplasman ölçümü yapılmıştır. Birim yanal deplasman için burulma açısı hesabında sol ve
sağ ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması kullanılmıştır. Ölçüm yapılan
kesitin ortasında ölçülen yanal deplasman kutu kiriş üzerine konulan ağırlığın bölgesel etkisi
nedeni ile birçok durumda sol ve sağ ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanlardan daha fazla
çıkmıştır. Bu nedenle, birim yanal deplasman için burulma açısı hesabında sol ve sağ ölçüm
noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması kullanılmıştır.
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Tablo 3.3.2.4 Karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri /
Yük=2901 gram
Sol ölçüm

Sağ ölçüm

Elyaf

noktasının

noktasının

açısı

yanal

yanal

(o )

deplasmanı

deplasmanı

(mm)

(mm)

Birim

Sağ ve sol
ölçüm

Kesitteki

noktalarındaki

burulma

yanal

açısı

deplasmanların

(o )

ortalaması

yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0

0.787

0.773

0.780

0.0053

0.0069

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Sağ

ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Tablo 3.3.2.5 Karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri /
Yük=5766 gram
Sol ölçüm

Sağ ölçüm

Elyaf

noktasının

noktasının

açısı

yanal

yanal

(o )

deplasmanı

deplasmanı

(mm)

(mm)

Birim

Sağ ve sol
ölçüm

Kesitteki

noktalarındaki

burulma

yanal

açısı

deplasmanların

(o )

ortalaması

yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0

1.598

1.553

1.576

0.017

0.0109

15

1.624

1.403

1.514E+00

0.084

0.0558

25

2.179

1.918

2.049E+00

0.100

0.0487

2 Sağ

ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Tablo 3.3.2.4 ve 3.3.2.5’deki sonuçlar incelendiğinde şu sonuçlar çıkarılmıştır.


Kutu kirişlere uygulanan iki farklı yükün oranı 1.99’dur (5766/2901=1.99). Doğrusal
deplasman teorisi göz önüne alındığında, kutu kirişlerde meydana gelen yanal
deplasmanların kuvvet ile doğru orantılı olması gerekmektedir. Sağ ve sol ölçüm
noktalarının yanal deplasmanlarının ortalamalarının 2901 gram ve 5766 gramlık yük
durumları için oranları hesaplanmış ve Tablo 3.3.2.6’da sunulmuştur. Tablo 3.3.2.6’da
görüldüğü gibi, 0 derede elyaf açısı durumu için sağ ve sol ölçüm noktalarındaki yanal
deplasmanların ortalamasının oranları 2.02 olup 1.99 değerine oldukça yakındır.
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Tablo 3.3.2.6 Karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişlerin sağ ve sol ölçüm noktalarındaki yanal
deplasmanların ortalamasının 5766 gram ve 2901 gramlık yük durumları için oranları
Elyaf
açısı
(o )

2901 gramlık yük durumunda

5766 gramlık yük durumunda

İki farklı yükte sağ ve sol

sağ ve sol ölçüm

sağ ve sol ölçüm

ölçüm noktalarındaki yanal

noktalarındaki yanal

noktalarındaki yanal

deplasmanların ortalamasının

deplasmanların ortalaması

deplasmanların ortalaması

oranı (5766/2901)

0.780

1.576

2.02

0



Tablo 3.3.2.7’de 5766 gramlık yük durumları için cam elyaf ve karbon/cam elyaf
epoksi kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri kıyaslanmıştır.

Tablo

3.3.2.7’de görüldüğü gibi, alt ve üst flanşları karbon epoksi malzemesinden yapılmış
olan kutu kirişlerde ölçüm yapılan kesitteki birim yanal deplasman için burulma açıları
cam elyaf epoksi kutu kirişlerin birim yanal deplasman için burulma açılarından daha
yüksektir. Yani, karbon elyaf epoksi kompozit malzemesi cam-elyaf epoksi kompozit
malzemesinden daha yüksek eğilme-burulma etkileşim kapasitesine sahiptir.
Kompozit plakalarda da benzer sonuç elde edilmişti. Bu sonuç literatürdeki basit
hesaplama yöntemi ile edilen sonuç ile de son derece uyumludur. Sayısal görüntü
bağıntı sistemi ile gerçekleştirilen eğilme-burulma etkileşim testlerinin en önemli
sonucu budur. Bu itibarla, sayısal görüntü bağıntı testlerinin proje açısından başarı ile
tamamlandığını söylemek mümkündür.
Tablo 3.3.2.7 Cam ve karbon/cam elyaf epoksi kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması / 5766 gramlık yük durumu
Cam elyaf epoksi kutu kirişler
Elyaf

Karbon/can elyaf epoksi kutu

Birim yanal

kirişler

deplasman için

Birim yanal2

burulma açısı oranı

deplasman için

(Karbon epoksi/cam

burulma açısı

elyaf epoksi)

Kesitteki

Birim yanal2

burulma

deplasman için

açısı

burulma açısı

(o )

((o/mm))

0

0.002

0.0008

0.017

0.0109

-

15

0.089

0.0382

0.084

0.0558

1.46

25

0.101

0.0428

0.100

0.0487

1.14

açısı
(o )

2 Sağ

Kesitteki
burulma açısı
(o )

((o/mm))

ve sol ölçüm noktalarındaki yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı
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Genel değerlendirme
Kompozit plakalar ve kutu kiriş yapıları rüzgar türbin kanatlarında iki kesme kirişi arasındaki
flanş bölgesini temsil etmektedir. Kompozit plaka ve kutu kirişlerde SGB sistemi ile
gerçekleştirilen eğilme-burulma etkileşim ölçüm testleri neticesinde, karbon elyaf epoksi
malzemesinin, cam elyaf epoksi malzemesine göre daha yüksek eğilme-burulma etkileşim
kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun, rüzgar türbin sistemlerinde eğilmeburulma etkileşimini kullanarak yük azaltılmasına yönelik çok önemli etkisi vardır. Özellikle
büyük rüzgar türbinlerinde kanatlarında uzun olması nedeni ile, karbon elyaf kullanılması
kaçınılmazdır. Karbon elyaf epoksi malzemesi, cam elyaf epoksi malzemesine göre daha
katıdır. Bu itibarla uzun kanatlarda, çok daha az malzeme ile aynı kanat katılığı daha az
maliyetle elde edilebilir. Rüzgar türbin kanatlarının flanş bölgelerinde kanat ekseni ile açılı
karbon elyaf epoksi malzemesinin kullanılması sayesinde cam elyaf epoksi malzemesine
göre daha yüksek yük azaltılmasıda sağlanabilir. Çünkü, karbon elyaf epoksi malzemesi,
cam elyaf epoksi malzemesine göre daha yüksek eğilme-burulma etkileşim kapasitesine
sahiptir. Sonuç raporunda rüzgar türbin analiz sonuçlarının değerlendirildiği kısımda SWT ve
PHATAS rüzgar türbin analiz programları ile elde edilen sonuçlar da rüzgar türbin
kanatlarının flanş bölgelerinde kanat ekseni ile açılı karbon elyaf epoksi malzemesinin
kullanılması sayesinde cam elyaf epoksi malzemesine göre daha yüksek yük azaltılabileceği
sonucunu doğrulamaktadır.
Kompozit plaka ve kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim test sonuçları ile
sonlu elemanlar sonuçlarının kıyaslanması
Bu kısımda sonlu elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi ile gerçekleştirilen testler
sonucunda elde edilen birim burulma açısı sonuçları kıyaslanmıştır. Daha sonra, sonlu
elemanlar analizi ve SGB test sonuçlarının birbirlerine yaklaştırılması için iyileştirme
çalışması yapılmıştır.
İyileştirme çalışmasının yapılmasının ana nedenleri aşağıda sıralanmıştır.


Malzeme sabitleri çekme testi ile belirlenmiştir. Ancak, kompozit plakaların yarısı
eğilme testi sırasında basma gerilmesi altında kalmaktadır. Kompozit malzemelerde,
basma testi sonunda elde edilen malzeme sabitleri çekme testi sonunda elde edilen
malzeme sabitleri ile farklılık göstermektedir. Bu nedenle, çekme testi ile elde edilen
elastik sabitlerin düzeltilmesi gerekmektedir. Proje kapsamında basma testi
yapılmadığı için çekme testinde elde edilen elastik sabitler orta değer olarak alınmış
ve bu değerlerin altında ve üstünde yaklaşık olarak %10’luk bir sınır içinde malzeme
sabitleri değiştirilerek SGB sistemi ile elde edilen sonuçlara en yakın sonuçların elde
edilmesine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma 3.3.3.1. kısımda sunulmuştur.
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Plaka kalınlıklarının hesaplanmasında elyaf-reçine hacim oranı %45 alınmıştır. Cam
elyaf epoksi plakalar için plaka kalınlıkları 1.58 mm olarak hesaplanmıştır. %45 elyafreçine oranı yaklaşık bir değerdir. Üretici firma elyaf-reçine oranını üretim öncesinde
ve sonrasında ölçmemiştir. Üretici firmanın vakum altında kompozit üretim tecrübeleri
elyaf-hacim oranının %45 civarında olduğu yönündedir. Elyaf-reçine hacim oranı da
kesin olmadığından %45 elyaf-reçine oranı baz alınarak hesaplanan plaka kalınlığı
±%2-3 değiştirilerek kalınlıkta elastik sabitler ile birlikte değiştirilerek sonlu elemanlar
analiz sonuçları ile SGB sistemi ile elde edilen ölçüm sonuçlarının birbirbirlerine
yaklaştırılmasına çalışılmıştır.



Sonlu elemanlar modelinde kompozit plakaların elyaf açıları kesin değerlerdir. Ancak
üretim sırasında elyaflar vakum işlemi sırasında kayabilmektedir. Bu nedenle
0o,10o,15o, 20o ve 25o olarak belirlenmiş olan elyaf açıları aslında teorik değerlerdir.
Üretim sonunda kompozit plakaların elyaf açıları bölgesel olarak bu değerlerden ufak
farklılıklar gösterebilir. Sonlu elemanlar modeli ile üretilen kompozit plakalardaki
bölgesel elyaf açı farklılığı da sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları arasında
farkın meydana gelmesine neden olması beklenmelidir. Elyaf açıları elastik sabitleri
değiştirdiği için ve elastik sabitler ±%10’luk bir sınır içinde değiştirildiğinden, sonlu
elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi test sonuçlarının yakınlaştırılması
çalışmasıda elyaf açıları değiştirilmemiştir. Özellikle kutu kirişlerd üst ve alt flanşlarda
açı farklılıkları belirgin bir şekilde görülmektedir.
Kompozit plaka sonlu elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi test
sonuçlarının kıyaslanması

Cam elyaf-epoksi kompozit plakalar
Tablo 3.3.3.1 cam elyaf-epoksi kompozit plakalar için sonlu elemanlar analiz ve SGB sistemi
ile elde edilen test sonuçlarını kıyaslamaktadır. Kıyaslanan parametre birim yanal deplasman
için burulma açısı farkıdır. Birim yanal deplasman için burulma açısı kompozit malzemelerin
eğilme-burulma etkileşim kapasitesini gösteren metrik olduğu için bu kısımda sadece birim
yanal deplasman için burulma açısı değerleri kıyaslanmıştır.
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Tablo 3.3.3.1 Cam epoksi kompozit plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasitelerinin
kıyaslanması / Malzeme sabitleri : Mekanik test sonuçları (Tablo 3.2.3.3)
Sonlu elemanlar analiz sonuçları

2Sağ

SGB sistemi test sonuçları

Birim yanal
deplasman için
burulma açısı
yüzde farkı

Elyaf
açısı
(o )

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm))

Elyaf
açısı
(o )

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm))

0

0

0.000

0

-0.094

-0.0090

10

0.559

0.0560

10

0.591

0.0512

9.38

15

0.785

0.0720

15

0.789

0.0654

10.09

20

0.951

0.0786

20

0.935

0.0704

11.65

25

1.046

0.0774

25

1.077

0.0716

8.10

(SE-SGB)/SGB*100

-

ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Şekil 3.3.3.1 cam elyaf epoksi plakalar için sonlu elemanlar analiz ve SGB testi ile elde
edilen burulma açılarının elyaf açısı ile olan değişimini göstermektedir. Şekil 3.3.3.1’de
görüldüğü gibi burulma açısı açısından sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçaları
arasında çok iyi uyum bulunmaktadır.

Burulma açısı (Derece)

1.2

SE

1

SGB

0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2

0

5

10

15

20

25

Elyaf açısı (Derece)

Şekil 3.3.3.1 Cam elyaf-epoksi plakalar için burulma açısının elyaf açısı ile olan değişimi
(SE: Sonlu elemanlar analiz, SGB: Sayısal görüntü bağıntı)
Şekil 3.3.3.2 ise birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf açısı ile olan değişimini
göstermektedir. Birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf açısı ile olan değişiminde
sonlu elemanlar analizi ile SGB test sonuçları arasında azda olsa far bulunmaktadır. Bu
farkın ana nedeni SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasmanın sonlu elemanlar analizi ile
hesaplanan yanal deplasmanlardan biraz daha büyük (~1-1.5 mm arası) olmasıdır.
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Birim yanal deplasman için
burulma açısı (Derece/mm)

0.100

SE

0.080

SGB

0.060
0.040
0.020
0.000
-0.020

0

5

10

15

20

25

Elyaf açısı (Derece)

Şekil 3.3.3.2 Cam elyaf-epoksi plakalar için birim yanal deplasman için burulma açısının
elyaf açısı ile olan değişimi (SE: Sonlu elemanlar analiz, SGB: Sayısal görüntü bağıntı)
Proje önerisinde sonlu elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi ile test sonuçları
arasındaki uyumun ana kriteri, farklı elyaf açı durumları için Aramis SGB sistemi ile deneysel
olarak belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farkların arasında
%5’den düşük sapma meydana gelmesi olarak belirtilmiştir. Bu kriter Denklem 3.3.3.1’de
verilmiştir.
MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ] < 5

(3.3.3.1)

Denklem 3.3.3.1’de verilmiş olan SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2), SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2)
ifadeleri aşağıda tanımlanmıştır.


Farklı fiber açı durumları için deneysel olarak belirlenen olan eğilme-burulma
etkileşimleri arasındaki göreceli fark= SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2)



SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2) = [ (Birim yanal deplasman için burulma açısı (θ1) - Birim
yanal deplasman için burulma açısı (θ2)) / Birim yanal deplasman için burulma açısı
(θ1)] * 100 ,



θ1 < θ2

Farklı fiber açı durumları için sonlu elemanlar analiz ile belirlenen olan eğilmeburulma etkileşimleri arasındaki göreceli fark= SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2)



SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) = [ (Birim yanal deplasman için burulma açısı (θ1) - Birim
yanal deplasman için burulma açısı (θ2)) / Birim yanal deplasman için burulma açısı
(θ1)] * 100 ,

θ1 < θ2

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ] Tablo 3.3.3.2’de
bütün açı kombinasyonları için verilmiştir. Görüldüğü gibi farklı elyaf açıları için sonlu
elemanlar analiz sonuçları arasındaki göreceli farklar ile SGB test sonuçları arasındaki
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göreceli farkların arasındaki farkların hepsi %5’den düşüktür. Bu sonuç sonlu elemanlar
analizi ile farklı elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin deneysel sonuç ile uyumlu şekilde belirlenebileceğini göstermiştir.
Tablo 3.3.3.2 Cam epoksi kompozit plakalar için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması / Malzeme sabitleri : Mekanik test sonuçları (Tablo 3.2.3.3),
Plaka kalınlıkları : 1.58 mm
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
10

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
15

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]

10

20

%2.98

10

25

%1.52

15

20

%1.52

15

25

%2.00

20

25

%3.24

%0.95

Proje kapsamında Tablo 3.3.3.1’de verilmiş olan sonlu elemanlar analiz ve SGB sistemi ile
deneysel olarak hesaplanan birim yanal deplasman için burulma açıları arasındaki farkların
azaltılması içinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Daha önce belirtilmiş olan üretilmiş
plakaların malzeme sabitleri, kalınlıkları ve elyaf açılarındaki belirsizlikler göz önüne alınarak
bir tarama çalışması yapılmıştır.
Tarama çalışması şu şekilde yapılmıştır.


Malzeme testleri neticesinde bulunan elastik sabitler E1, E2, G12 ve v12 bu değerler
orta değerler olacak şekilde ±%10’luk bir sınır içinde değiştirilmişlerdir.
Örnek:
E1_alt sınır= E1_Test*0.9



E1_üst sınır=E1*1.1

%45 elyaf hacim oranı varsayılarak 1.58 mm olarak hesaplanmış olan plaka
kalınlıklarıda (t) 1.58 mm orta değer olacak şekilde ±%2-3’lük bir sınır içinde
değiştirilmişlerdir.
Örnek:
t_alt sınır= t_hesaplanan*0.98

t_üst sınır= t_hesaplanan*1.02

Bu sınırlar içinde belli sayıda ara değerler seçilmiş ve bütün bu ara değerlerin
kombinasyonları alınarak 10o, 15o, 20o ve 25o elyaf açılı plakaların sonlu elemanlar analizi bir
döngü içinde gerçekleştirilmiştir. Her analiz sonucunda farklı elyaf açılarına sahip plakalar
için birim yanal deplasman için burulma açıları bulunmuş ve Denklem 3.3.3.2’de verilmiş olan
hata parametresi (HP) malzeme ve kalınlık parametre setleri için hesaplanmıştır.
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HPi (E1i,E2i,G12i,v12i,ti)= MUTLAK DEĞER [ SE_BYDBA(10o)- SGB_BYDBA(10o) ]
+ MUTLAK DEĞER [ SE_BYDBA(15o)- SGB_BYDBA(15o) ]
+ MUTLAK DEĞER [ SE_BYDBA(15o)-SGB_ BYDBA(15o) ]
+ MUTLAK DEĞER [ SE_BYDBA(20o)- SGB_BYDBA(20o) ]
+ MUTLAK DEĞER [ SE_BYDBA(20o)- SGB_BYDBA(20o) ]

(3.3.3.2)

SE_BYDBA: Sonlu elemanlar analizi ile elde edilen birim yanal deplasman için burulma açısı
SGB_BYDBA: Sayısal görüntü bağıntı sistemi ile deneysel olarak elde edilen birim yanal
deplasman için burulma açısı
Denklem 3.3.3.2’de verilmiş olan hata parametresi bütün malzeme sabitleri ve kalınlık
kombinasyonları (i) için hesaplanmış ve hata parametresi daha sonra sıralanarak en düşük
hata parametresine sahip malzeme sabitleri ve kalınlık değeri belirlenmiştir. Hata
parametresinin en düşük olduğu malzeme sabitleri ve plaka kalınlığı aşağıda özetlenmiştir.


E1= E1_Test*0.91 = 33.6 GPa



v12=v12_Test*1.06=0.284



E2=E2_Test*1.01=16 GPa



G12= G12_Test*0.97=5.53 GPa



t= t_hesaplanan=1.58 mm*0.99 =1.564 mm

Tablo 3.3.3.3, sonlu elemanlar analizleri ve SGB testleri sonunda hesaplanan ve ölçülen sol
ve sağ ölçüm noktalarındaki deplasmanları kıyaslamaktadır. Tablo 3.3.3.4 ve Şekil 3.3.3.3
ise sonlu elemanlar analizleri ve SGB testleri sonunda hesaplanan ve ölçülen birim yanal
deplasman için burulma açılarını kıyaslamaktadır.
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Tablo 3.3.3.3 Cam epoksi kompozit plakalar için sol ve sağ ölçüm noktalarındaki yanal
deplasmanların kıyaslanması / Sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları

Elyaf
açısı
(o )

0

Sonlu
elemanlar
analizi

Sonlu
elemanlar
analizi

Malzeme
sabitleri:
test
sonuçları,
Kalınlık=
1.58 mm

Hata
parametresini
en düşük
veren
malzeme
sabitleri,
kalınlık

Sol
hesaplama
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

Sol
hesaplama
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

9.22

SGB sistemi
ile ölçüm
sonucu

Sol
ölçüm
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

10.42

10.30

Sonlu
elemanlar
analizi

Sonlu
elemanlar
analizi

Malzeme
sabitleri:
test
sonuçları,
Kalınlık=
1.58 mm

Hata
parametresini
en düşük
veren
malzeme
sabitleri,
kalınlık

Sağ
hesaplama
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

Sağ
hesaplama
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

9.22

SGB sistemi
ile ölçüm
sonucu

Sağ
ölçüm
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

10.42

10.55

10

10.72

11.94

12.31

9.26

10.46

10.76

15

11.93

13.16

13.10

9.88

11.09

11.04

20

13.35

14.58

14.52

10.86

12.08

12.07

25

14.89

16.11

16.46

12.16

13.38

13.64

Tablo 3.3.3.3’de görüldüğü gibi iyileştirilmiş malzeme sabitleri ile gerçekleştirilen sonlu
elemanlar analizleri neticesinde sol ve sağ ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasman
değerleri SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasman değerlerine oldukça yakındır. İyileştirilmiş
malzeme sabitleri kullanıldığından sol ve sağ ölçüm noktalarında hesaplanan yanal
deplasman değerleri SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasman değerlerine yaklaşmaktadır.
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Tablo 3.3.3.4 Cam epoksi kompozit plakalar için birim yanal deplasman için burulma
açılarının kıyaslanması / Sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları
Sonlu
elemanlar
analizi

Elyaf
açısı
(o )

0

Malzeme
sabitleri:
test
sonuçları,
Kalınlık=
1.58 mm
Birim yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm)))

SGB sistemi
ile ölçüm
sonucu

Sonlu
elemanlar
analizi
Hata
parametresini
en düşük
veren
malzeme
sabitleri,
kalınlık
Birim yanal2
deplasman
için
burulma açısı
((o/mm)))

Birim yanal
deplasman için
burulma açısı yüzde
farkı
(SE3-SGB)/SGB*100

Birim yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0.000

0.000

-0.0090

-

10

0.0560

0.0505

0.0512

-1.59

15

0.0720

0.0653

0.0654

0.12

20

0.0786

0.0716

0.0704

1.66

25

0.0774

0.0707

0.0716

-1.23

2Sağ

ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması
için burulma açısı
3 Sonlu elemanlar analiz sonuçları hata parametresini en düşük veren malzeme sabitleri
kullanılmıştır.

Birim yanal deplasman için
burulma açısı (Derece/mm)

0.090

SE

SGB

0.070
0.050
0.030
0.010
-0.010 0

5

10
15
20
Elyaf açısı (Derece)

25

Şekil 3.3.3.3 Birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf açısı ile olan değişimi /
İyileştirilmiş malzeme sabitleri ve plaka kalınlığı (SE: Sonlu elemanlar analiz, SGB: Sayısal
görüntü bağıntı)
Tablo 3.3.3.4 ve Şekil 3.3.3.3’de görüldüğü gibi, iyileştirilmiş malzeme sabitleri kullanılarak
gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizleri neticesinde elde edilen birim yanal deplasman için
burulma açısı değerlerinin SGB sistemi ile ölçülen birim yanal deplasman için burulma açısı
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değerlerine çok yakın olduğu görülmektedir. Sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları
arasındaki fark %2’den daha düşüktür.
Tablo 3.3.3.5’de farklı elyaf açı durumları için Aramis SGB sistemi ile deneysel olarak
belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar analizi
ile

belirlenen

eğilme-burulma

etkileşimleri

arasındaki

göreceli

farklar

bütün

açı

kombinasyonları için verilmiştir. Tablo 3.3.3.5’de yüzde göreceli farkların hesaplanmasında
iyileştirilmiş malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz sonuçları
kullanılmıştır.
Tablo 3.3.3.5 Cam epoksi kompozit plakalar için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması / Malzeme sabitleri : E1= E1_Test*0.91, v12=v12_Test*1.06,
E2=E2_Test*1.01, G12= G12_Test*0.97 / Plaka kalınlıkları: t= t_hesaplanan*0.99=1.564 mm
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
10

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
15

10

20

%4.33

10

25

%2.03

15

20

%0.26

15

25

%1.14

20

25

%2.93

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
%1.58

Tablo 3.3.3.5’den görüldüğü gibi farklı elyaf açıları için iyileştirilmiş malzeme sabitleri ile
gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz sonuçları arasındaki göreceli farklar ile SGB test
sonuçları arasındaki göreceli farkların arasındaki farkların hepsi %5’den düşüktür. Bu sonuç,
iyileştirilmiş malzeme sabitlerini kullanarak gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizi ile farklı
elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasitelerinin
deneysel sonuç ile uyumlu şekilde belirlenebileceğini göstermiştir.
Karbon elyaf-epoksi kompozit plakalar
Tablo 3.3.3.6 karbon elyaf-epoksi kompozit plakalar için sonlu elemanlar analiz ve SGB
sistemi ile elde edilen test sonuçlarını kıyaslamaktadır. Kıyaslanan parametre birim yanal
deplasman için burulma açısı farkıdır. Birim yanal deplasman için burulma açısı kompozit
malzemelerin eğilme-burulma etkileşim kapasitesini gösteren metrik olduğu için bu kısımda
sadece birim yanal deplasman için burulma açısı değerleri kıyaslanmıştır.
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Tablo 3.3.3.6 Karbon epoksi kompozit plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasitelerinin
kıyaslanması / Malzeme sabitleri : Mekanik test sonuçları (Tablo 3.2.3.3)
Plaka kalınlıkları : %45 elyaf-reçine hacim oranına göre hesaplanmış
Sonlu elemanlar analiz sonuçları
Elyaf
açısı
(o )

2
3

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm))

SGB sistemi test sonuçları
Elyaf
açısı
(o )

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

0

0

0.000

0

10

0.688

0.2145

10

0.0607
0.770

15

0.961

0.2418

15

20

1.240

0.2340

25

1.395

0.2099

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm))

Birim yanal
deplasman için
burulma açısı
yüzde farkı3
(SE-SGB)/SGB*100

-0.0209

-

0.1988

7.89

1.140

0.2324

4.08

20

1.478

0.2229

4.99

25

1.587

0.1926

9.01

Sağ ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı
SE: Sonlu elemanlar, SGB: Sayısal görüntü bağıntı

Tablo 3.3.3.6’da karbon elyaf-epoksi plakalar için sonlu elemanlar analiz ve SGB sistemi ile
deneysel olarak elde edilen birim yanal deplasman için burulma açıları arasındaki farklar
fazladır. Bu farkın ana nedenleri şunlardır:


Karbon plakaların üretiminde kullanılan tek yönlü karbon kumaşın iplikcik grubu
kalındır. Karbon elyaf çok oynak bir elyaf olduğu için vakum sırasında iplikcik
gruplarının kayması söz konusu olmuştur. Şekil 3.3.3.4’de üretilmiş olan karbon
plakalardan bir tanesinin vakum torbası tarfı görülmektedir. Elyafların vakum
sırasında oynaması ile elyaf açıları bölgesel olarak değişmektedir. Üretim sırasında
elyaf açısında meydana gelen değişim sonlu elemanlar analizinde göz önüne
alınmamıştır.



Kalın iplikçik grubu ile vakum altın üretilen plakalarda plaka kalınlığı da plaka
düzleminde değişiklik göstermektedir.

Ancak, Tablo 3.3.3.6’da görüldüğü gibi, sonlu elemanlar analizleri ile elde edilen birim yanal
deplasman için burulma açısının elyaf açısı ile olan değişimi, SGB sistemi ile deneysel olarak
elde edilen birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf açısı ile olan değişimi ile
benzerdir. Şekil 3.3.3.5, sonlu elemanlar analizi ve SGB sistemi ile deneysel olarak elde
edilen birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf açısı ile olan değişimlerini
vermektedir. Şekil 3.3.3.2’de görüldüğü gibi hem sonlu elemanlar analiz, hemde SGB sistemi
deneysel olarak elde edilen birim yanal deplasman için burulma açıları yaklaşık olarak elyaf
açısının 15o olduğu durumda azami değerlerine ulaşmaktadır. Sonlu elamanlar analiz ve
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SGB sistemi ile elde edilen birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf açısı ile olan
değişimleri benzerdir.

Birim yanal deplasman için burulma
açısı (o/mm)

Şekil 3.3.3.4 Bir karbon epoksi plakanın üretim sonrası vakum torbası tarafının resmi

0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
-0.050

SE
0

5

10

15

SGB
20

25

Elyaf açısı (Derece)

Şekil 3.3.3.5 Karbon-epoksi plakalarda birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf
açısı ile olan değişimi (SE: Sonlu elemanlar analiz, SGB: Sayısal görüntü bağıntı)
Proje önerisinde sonlu elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi ile test sonuçları
arasındaki uyumun ana kriteri, farklı elyaf açı durumları için Aramis SGB sistemi ile deneysel
olarak belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farkların arasında
%5’den düşük sapma meydana gelmesi olarak belirtilmiştir.
Denklem 3.3.3.1’de tanımlanmış olan MUTLAK DEĞER [SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2) SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2)] karbon-epoksi plakalar için Tablo 3.3.3.7’de bütün açı
kombinasyonları için verilmiştir. Görüldüğü gibi, farklı elyaf açıları için sonlu elemanlar analiz
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sonuçları arasındaki göreceli farklar ile SGB test sonuçları arasındaki göreceli farkların
arasındaki farkların hepsi %5’den düşüktür.
Tablo 3.3.3.7 Karbon epoksi kompozit plakalar için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması / Malzeme sabitleri : Mekanik test sonuçları (Tablo 3.2.3.3)
Plaka kalınlıkları : %45 elyaf-reçine hacim oranına göre hesaplanmış
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
10

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
15

10

20

%3.02

10

25

%0.83

15

20

%1.00

15

25

%3.92

20

25

%3.31

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
%4.12

Proje kapsamında Tablo 3.3.3.7’de verilmiş olan sonlu elemanlar analiz ve SGB sistemi ile
deneysel olarak hesaplanan birim yanal deplasman için burulma açıları arasındaki farkların
azaltılması içinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Daha önce belirtilmiş olan üretilmiş
plakaların malzeme sabitleri, kalınlıkları ve elyaf açılarındaki belirsizlikler göz önüne alınarak
bir tarama çalışması yapılmıştır.
Tarama çalışması şu şekilde yapılmıştır.


Malzeme testleri neticesinde bulunan elastik sabitler E1, E2, G12 ve v12 bu değerler
orta değerler olacak şekilde ±%10’luk bir sınır içinde değiştirilmişlerdir.
Örnek:
E1_alt sınır= E1_Test*0.9



E1_üst sınır=E1*1.1

%45 elyaf hacim oranı varsayılarak hesaplanmış olan plaka kalınlıklarıda (t) orta
değer olacak şekilde ±%2-3’lük bir sınır içinde değiştirilmişlerdir.
Örnek:
t_alt sınır= t_hesaplanan*0.98

t_üst sınır= t_hesaplanan*1.02

Bu sınırlar içinde belli sayıda ara değerler seçilmiş ve bütün bu ara değerlerin
kombinasyonları alınarak 10o, 15o, 20o ve 25o elyaf açılı plakaların sonlu elemanlar analizi bir
döngü içinde gerçekleştirilmiştir. Her analiz sonucunda farklı elyaf açılarına sahip plakalar
için birim yanal deplasman için burulma açıları bulunmuş ve Denklem 3.3.3.2’de verilmiş olan
hata parametresi (HP) malzeme ve kalınlık parametre setleri için hesaplanmıştır.
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Denklem 3.3.3.2’de verilmiş olan hata parametresi bütün malzeme sabitleri ve kalınlık
kombinasyonları (i) için hesaplanmış ve hata parametresi daha sonra sıralanarak en düşük
hata parametresine sahip malzeme sabitleri ve kalınlık değeri belirlenmiştir. Hata
parametresinin en düşük olduğu malzeme sabitleri ve plaka kalınlığı aşağıda özetlenmiştir.


E1= E1_Test*0.925=89.5 GPa



v12=v12_Test*0.94 = 0.274



E2=E2_Test*1.1= 7.08 GPa



G12= G12_Test =3.72 GPa



t(0o)= t_hesaplanan(0o)*0.97=2.69 mm



t(10o)= t_hesaplanan(10o) *0.97=2.78 mm



t(15o)= t_hesaplanan(15o) *0.97=2.84 mm



t(20o)= t_hesaplanan(20o) *0.97=2.86 mm



t(25o)= t_hesaplanan(25o) *0.97=2.93 mm

Tablo 3.3.3.8, sonlu elemanlar analizleri ve SGB testleri sonunda hesaplanan ve ölçülen sol
ve sağ ölçüm noktalarındaki deplasmanları kıyaslamaktadır.
Tablo 3.3.3.8 Karbon epoksi kompozit plakalar için sol ve sağ ölçüm noktalarındaki yanal
deplasmanların kıyaslanması / Sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları
Sonlu
elemanlar
analizi

Elyaf
açısı
(o )

Malzeme
sabitleri: test
sonuçları,
Kalınlık=
%45 hacim
oranına göre
hesaplanmış

Sonlu
elemanlar
analizi

SGB sistemi
ile ölçüm
sonucu

Malzeme
sabitleri: test
sonuçları,
Kalınlık=
%45 hacim
oranına göre
hesaplanmış

Hata
parametresini
en düşük
veren
malzeme
sabitleri,
kalınlık
Sol
hesaplama
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

Sol
ölçüm
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

2.66

3.13

2.83

10

4.11

4.71

15

5.23

20
25

0

Sonlu
elemanlar
analizi

Sonlu
elemanlar
analizi

SGB sistemi
ile ölçüm
sonucu

Hata
parametresini
en düşük
veren
malzeme
sabitleri,
kalınlık
Sağ
hesaplama
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

Sağ
ölçüm
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

2.66

3.13

2.99

4.88

2.31

2.74

2.86

5.91

6.40

2.72

3.18

3.42

6.92

7.71

8.57

3.68

4.23

4.70

8.47

9.31

10.32

4.82

5.44

6.16

Sol
hesaplama
noktasının
yanal
deplasmanı
(mm)
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Sağ
hesaplaman
oktasının
yanal
deplasmanı
(mm)

Tablo 3.3.3.8’de görüldüğü gibi iyileştirilmiş malzeme sabitleri ile gerçekleştirilen sonlu
elemanlar analizleri neticesinde sol ve sağ ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasman
değerleri SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasman değerlerine oldukça yakındır. İyileştirilmiş
malzeme sabitleri kullanıldığından sol ve sağ ölçüm noktalarında hesaplanan yanal
deplasman değerleri SGB sistemi ile ölçülen yanal deplasman değerlerine yaklaşmaktadır.
Tablo 3.3.3.9 ve Şekil 3.3.3.6 ise sonlu elemanlar analizleri ve SGB testleri sonunda
hesaplanan ve ölçülen birim yanal deplasman için burulma açılarını kıyaslamaktadır.
Tablo 3.3.3.9 Karbon epoksi kompozit plakalar için birim yanal deplasman için burulma
açılarının kıyaslanması / Sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları
Sonlu
elemanlar
analizi

Elyaf
açısı
(o )

Malzeme
sabitleri: test
sonuçları,
Kalınlık=
%45 hacim
oranına göre
hesaplanmış

Sonlu
elemanlar
analizi

SGB sistemi
ile ölçüm
sonucu

Hata
parametresini
en düşük
veren
malzeme
sabitleri,
kalınlık

Birim yanal
deplasman için
burulma açısı yüzde
farkı
(SE3-SGB)/SGB*100

Birim yanal2
deplasman
için
burulma açısı
((o/mm)))

Birim yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0.000

0.000

-0.0209

-

10

0.2145

0.2026

0.1988

1.93

15

0.2418

0.2296

0.2324

-1.21

20

0.2340

0.2228

0.2229

-0.05

25

0.2099

0.2001

0.1926

3.87

0

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm)))

2Sağ

ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması
için burulma açısı
3 Sonlu elemanlar analiz sonuçları hata parametresini en düşük veren malzeme sabitleri
kullanılmıştır.
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0.25
Birim yanal deplasman için
burulma açısı (Derece/mm)

SE

SGB

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

0

-0.05

5

10
15
Elyaf açısı (Derece)

20

25

Şekil 3.3.3.6 Karbon-epoksi plakalarda birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf
açısı ile olan değişimi / İyileştirilmiş malzeme sabitleri ve plaka kalınlıkları (SE: Sonlu
elemanlar analiz, SGB: Sayısal görüntü bağıntı)
Tablo 3.3.3.9 ve Şekil 3.3.3.6’da görüldüğü gibi, iyileştirilmiş malzeme sabitleri kullanılarak
gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizleri neticesinde elde edilen birim yanal deplasman için
burulma açısı değerlerinin SGB sistemi ile ölçülen birim yanal deplasman için burulma açısı
değerlerine çok yakın olduğu görülmektedir. Sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları
arasında yüzde farkların hepsi %5’den düşüktür.
Tablo 3.3.3.10’da farklı elyaf açı durumları için Aramis SGB sistemi ile deneysel olarak
belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar analizi
ile

belirlenen

eğilme-burulma

etkileşimleri

arasındaki

göreceli

farklar

bütün

açı

kombinasyonları için verilmiştir. Tablo 3.3.3.5’de yüzde göreceli farkların hesaplanmasında
iyileştirilmiş malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz sonuçları
kullanılmıştır.
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Tablo 3.3.3.10 Karbon epoksi kompozit plakalar için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması
Malzeme sabitleri : E1= E1_Test*0.925, v12=v12_Test*0.94, E2=E2_Test*1.1, G12=
G12_Test / Plaka kalınlıkları: t(0o)= t_hesaplanan(0o)*0.97= 2.69 mm,
t(10o)= t_hesaplanan(10o)*0.97= 2.78 mm, t(15o)= t_hesaplanan(15o)*0.97= 2.84 mm,
t(20o)= t_hesaplanan(20o)*0.97=2.86 mm, t(25o)= t_hesaplanan(25o)*0.97=2.93 mm
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
10

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
15

10

20

2.17

10

25

1.12

15

20

1.85

15

25

4.26

20

25

3.39

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
3.59

Tablo 3.3.3.10’dan görüldüğü gibi farklı elyaf açıları için iyileştirilmiş malzeme sabitleri ile
gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz sonuçları arasındaki göreceli farklar ile SGB test
sonuçları arasındaki göreceli farkların arasındaki farkların hepsi %5’den düşüktür. Bu sonuç,
iyileştirilmiş malzeme sabitlerini kullanarak gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizi ile farklı
elyaf açılarına sahip cam-elyaf epoksi plakaların eğilme-burulma etkileşim kapasitelerinin
deneysel sonuç ile uyumlu şekilde belirlenebileceğini göstermiştir.
Kompozit kutu kiriş sonlu elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi test
sonuçlarının kıyaslanması
Cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden üretilen kutu kirişlerin
analiz ve test sonuçları
Tablo 3.3.3.11 cam elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için sonlu elemanlar analiz ve SGB
sistemi ile elde edilen test sonuçlarını kıyaslamaktadır. Sonlu elemanlar analiz sonuçları
mekanik testlerde elde edilen malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Plaka
kalınlıkları ise %45 elyaf hacim oranına göre hesaplanmıştır. Tablo 3.3.3.11’de kıyaslanan
parametre birim yanal deplasman için burulma açısıdır. Birim yanal deplasman için burulma
açısı kompozit malzemelerin eğilme-burulma etkileşim kapasitesini gösteren metrik olduğu
için bu kısımda sadece birim yanal deplasman için burulma açısı değerleri kıyaslanmıştır.
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Tablo 3.3.3.11 Cam elyaf-epoksi kompozit kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması / Uygulanan Yük= 5766 gram/ Malzeme sabitleri : Mekanik test
sonuçları (Tablo 3.2.3.3) / Flanş-Yan duvar kalınlıkları =1.264 mm ( %45 elyaf hacmine göre
hesaplanmış)
Sonlu elemanlar analiz sonuçları

2Sağ

SGB sistemi test sonuçları

Elyaf
açısı
( o)

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

0

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm))

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm))

0.000

0.000

0

15

0.051

0.0431

15

0.089

0.0382

25

0.068

0.0464

25

0.101

0.0428

Elyaf
açısı
(o )

0.002

0.0008

ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Tablo 3.3.3.11’de görüldüğü gibi sonlu elemanlar analiz ve SGB sistemi ile test sonucunda
elde edilen birim yanal deplasman için burulma açısının elyaf açısı ile olan değişimleri
benzerdir. 15o elyaf açısı için sonlu elemanlar analiz ve SGB sistemi ile elde edilen birim
yanal deplasman için burulma açıları 25o elyaf açısı için sonlu elemanlar analiz ve SGB
sistemi ile elde edilen birim yanal deplasman için burulma açıları daha azdır. Sonlu
elemanlar analiz ve SGB sistemi ile deneysel olarak elde edilen birim yanal deplasman için
burulma açıları arasındaki farkın ana nedeni sonlu elemanlar analiz ve SGB test ile elde
edilen yanal deplasmanlar arasında fark olmasıdır. Farkın muhtemel ana nedenleri aşağıda
listelenmiştir.


Kutu kirişlere konulan ağırlığın çok azda olsa eksenden kaçık yerleştirilmesinin
burulma açısı üzerinde etkisi olabileceği değerlendirilmiştir.



Kutu kirişlerin testleri sırasında ankastre mesnet koşulunu sağlamak oldukça güç
olmuştur. Yükleme sırasında gözle görülmeyecek mertebede de olsa kutu kirişin katı
cisim olarak dönmesi, yükleme nedeni ile elastik esneme nedeni ile meydana gelen
yanal deplasmanların hatalı (daha fazla) ölçülmesine neden olabilir. Kompozit
plakalarda plakaların kök tarafına konulan ağırlık plakaların katı cisim hareketini tam
olarak engellemektedir. Kutu kirişlerde kirişi kırmamak için kirişin kök tarafında
mengene ve işkence ile uygulanan kuvvet belli bir noktadan sonra arttırılmamıştır.
Tablo

3.2.4.3

ve

Tablo

3.3.2.2

kıyaslandığında

SGB

sistemi

ile

ölçülen

deplasmanların sonlu elemanlar analizi ile elde edilen deplasmanlarda göre daha
fazla olduğu görülmektedir.


Kutu kiriş imalatı sırasında yan duvarlar üst ve alt flanşlara yapıştırıcı ile sonradan
yapıştırılmıştır. Sonlu elemanlar modelinde yapıştırıcı modellenmemiştir. Ayrıca,
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sonlu elemanlar modelinde yan duvarların alt ve üst flanşlar ile bağlantısını sağlayan
(yapışma yüzeyleri) kulaklarda modellenmemiştir. Sonlu elemanlar modeli ile gerçek
model arasında olan farkların yanal deplasman sonuçları üzerinde etkisinin olduğu
değerlendirilmiştir.


Kompozit plakalardan olduğu gibi kutu kirişlerin alt ve üst flanşları ile yan duvarlarının
vakum altında üretimleri sırasında elyaflar kayabilmekte ve bu nedenle elyaf açıları
öngörülen açı değerlerinden farklı olabilmektedir.

Tablo 3.3.3.11’de görüldüğü gibi sonlu elemanlar analiz ve SGB sonuçlarına göre hem
burulma açısı hemde birim yanal deplasman için burulma açısı elyaf açısı ile birlikte
artmaktadır. Şekil 3.3.3.1’de görüldüğü gibi cam elyaf-epoksi plakalarda da burulma açısı
elyaf açısı ile birlikte artmaktadır. Aynı zamanda cam elyaf-epoksi plakalarda birim yanal
deplasman için burulma açısıda elyaf açısı ile birlikte artmaktadır. Cam elyaf epoksi kutu
kirişlerde alt ve üst flanşlar eğilme burulma etkileşimini sağlayan plakalardır. Bu nedenle,
kutu kirişlerde de burulma açısının ve birim yanal deplasman için burulma açısının 25o’ye
kadar elyaf açısı ile birlikte artması beklenilebilir.
Proje önerisinde sonlu elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi ile test sonuçları
arasındaki uyumun ana kriteri, farklı elyaf açı durumları için Aramis SGB sistemi ile deneysel
olarak belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farkların arasında
%5’den düşük sapma meydana gelmesi olarak belirtilmiştir.
Denklem 3.3.3.1’de tanımlanmış olan MUTLAK DEĞER [SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2) SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2)] cam elyaf-epoksi kutu kirişler için Tablo 3.3.3.12’de 15o ve 25o
elyaf açı durumları için verilmiştir. Mutlak değer olarak hesaplanan göreceli farklar arasındaki
farklar %4.48 olup hedeflenen %5 değerin altındadır.
Tablo 3.3.3.12 Cam elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için göreceli eğilme-burulma
kapasitelerinin kıyaslanması / Uygulanan Yük= 5766 gram/ Malzeme sabitleri : Mekanik test
sonuçları (Tablo 3.2.3.3) / Flanş-Yan duvar kalınlıkları =1.264 mm ( %45 elyaf hacmine göre
hesaplanmış)
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
15

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
25

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
4.48

Denklem 3.3.3.1’de tanımlanmış olan göreceli farklar arasındaki farkın azaltılması için
plakalar için yapılan çalışmaya çok benzer bir çalışma daha gerçekleştirilmiştir. Cam-elyaf
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epoksi plakalar için en düşük hata parametresini veren malzeme sabitleri sonlu elemanlar
modelinde kullanılmış ve kutu kiriş sonlu elemanlar analizleri tekrarlanmıştır.
Hata parametresinin en düşük olduğu malzeme sabitleri ve plaka kalınlığı aşağıda
özetlenmiştir.


E1= E1_Test*0.91 = 33.6 GPa



v12=v12_Test*1.06=0.284



E2=E2_Test*1.01=16 GPa



G12= G12_Test*0.97=5.53 GPa



t= t_hesaplanan=1.58 mm*0.99 * (8/10) =1.251 mm (Kutu kirişlerde kullanılan cam
elyaf plakalar 8 kattır. Cam elyaf-epoksi plakalar ise 10 kattır.)

Tablo 3.3.3.13 sonlu elemanlar analizleri ve SGB testleri sonunda hesaplanan ve ölçülen
birim yanal deplasman için burulma açılarını (eğilme burulma etkileşimleri) kıyaslamaktadır.
Tablo 3.3.3.13’de görüldüğü gibi iyileştirilmiş malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilen
sonlu elemanlar analizi sonunda elde edilen birim yanal deplasman için burulma açıları SGB
test sonuçlarına yaklaşmıştır. Tablo 3.3.3.13’teki sonuçlara göre, 15 derece ve 25 derece
elyaf açıları için sonlu elemanlar analiz ve SGB sistemi ile test ile elde edilen birim yanal
deplasman için burulma açılarındaki yüzde farklar sırasıyla 2.14 ve 1.2’dir.
Tablo 3.3.3.13 Cam elyaf-epoksi kutu kirişler için birim yanal deplasman için burulma
açılarının kıyaslanması / Sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları / Yük=5766 gram
Sonlu elemanlar
analizi

Elyaf
açısı
(o )

Malzeme
sabitleri: test
sonuçları, Yan
duvar
kalınlık=1.264
mm
Alt/üst flanş
kalınlık=1.264
mm

Sonlu
elemanlar
analizi

SGB sistemi
ile ölçüm
sonucu

Malzeme
sabitleri: Camelyaf epoksi
plakalar için
belirlenmiş
olan
iyileştirilmiş
malzeme
sabitleri

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı ((o/mm)))

Birim yanal2
deplasman için
burulma açısı
((o/mm)))

Birim yanal2
deplasman
için
burulma
açısı
((o/mm))

0.000

0.000

0.0008

15

0.0431

0.0390

0.0382

25

0.0464

0.0423

0.0428

0

2Sağ

ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması
için burulma açısı
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Proje önerisinde sonlu elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi ile test sonuçları
arasındaki uyumun ana kriteri, farklı elyaf açı durumları için Aramis SGB sistemi ile deneysel
olarak belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farkların arasında
%5’den düşük sapma meydana gelmesi olarak belirtilmiştir.
Denklem 3.3.3.1’de tanımlanmış olan MUTLAK DEĞER [SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2) SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2)] cam elyaf-epoksi kutu kirişler için Tablo 3.3.3.14’de 15o ve 25o
elyaf açı durumları için verilmiştir. Mutlak değer olarak hesaplanan göreceli farklar arasındaki
farklar %3.67 olup hedeflenen %5 değerinin altındadır. Ayrıca, malzeme sabitlerinin
iyileştirilmesinden önce %4.48 olan fark %3.67’ye düşmüştür.
Tablo 3.3.3.14 Cam elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması
Malzeme sabitleri : Cam-elyaf epoksi plakalar için belirlenmiş olan iyileştirilmiş malzeme
sabitleri:
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
15

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
25

/ Yük=5766 gram

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
3.67

Cam ve karbon elyaf takviyeli (hibrit) epoksi reçine bazlı kompozit malzemeden
üretilen kutu kirişlerin analiz ve test sonuçları
Tablo 3.3.3.15 cam ve karbon elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için sonlu elemanlar analiz
ve SGB sistemi ile elde edilen test sonuçlarını kıyaslamaktadır. Kıyaslanan parametre birim
yanal deplasman için burulma açısıdır. Sonlu elemanlar analiz sonuçları mekanik testlerde
elde edilen malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Plaka kalınlıkları ise %45 elyaf
hacim oranına göre hesaplanmıştır.
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Tablo 3.3.3.15 Cam ve karbon elyaf-epoksi kompozit kutu kirişlerin eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması / Uygulanan Yük= 5766 gram/ Malzeme sabitleri : Mekanik test
sonuçları (Tablo 3.2.3.3) / Yan duvar kalınlığı(cam elyaf epoksi)= =1.264 mm, Alt ve üst flanş
kalınlıkları (karbon elyaf epoksi) = 2.32 mm ( %45 elyaf hacmine göre hesaplanmış)
Sonlu elemanlar analiz sonuçları

2Sağ

SGB sistemi test sonuçları

Elyaf
açısı
( o)

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm))

0

0.000

0.000

0

0.017

0.0109

15

0.079

0.1379

15

0.084

0.0558

25

0.111

0.1141

25

0.100

0.0487

Elyaf
açısı
(o )

Kesitteki
burulma
açısı
(o )

Birim yanal2
deplasman
için burulma
açısı
((o/mm))

ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Tablo 3.3.3.15’de görüldüğü gibi sonlu elemanlar analiz ve SGB sistemi ile test sonucunda
elde edilen birim yanal deplasman için burulma açısı değerleri arasında fark bulunmaktadır.
Cam-karbon elyaf epoksi plakalarda alt ve üst flanşlar açılı karbon plakalardan meydana
gelmektedir. Tablo 3.3.3.15’de görüldüğü gibi, hem sonlu elemanlar analiz sonuçlarına göre
hemde SGB test sonuçlarına göre, karbon epoksi plakalarda burulma açısı elyaf açısı ile
birlikte artmaktadır. Hem sonlu elemanlar analiz hemde SGB test sonuçlarına göre 25 derece
elyaf açısı durumu için birim yanal deplasman için burulma açısı, 15 derece elyaf açısı için
birim yanal deplasman için burulma açısından daha düşüktür. Ancak Tablo 3.3.3.15’de
görüldüğü gibi, sonlu elemanlar analiz ve SGB test ile elde edilen burulma açısı ve birim
yanal deplasman için burulma açısı değerleri arasında fark bulunmaktadır. Şekil 3.3.3.5’de
görüldüğü gibi cam-karbon elyaf-epoksi plakalarda da birim yanal deplasman için burulma
açısı elyaf açısı ile birlikte 15 derece elyaf açısına kadar artmakta sonra azalmaktadır.
Karbon-cam elyaf epoksi kutu kirişlerde alt ve üst flanşlar eğilme burulma etkileşimini
sağlayan karbon elyaf epoksi plakalardır. Bu nedenle, kutu kirişlerde de birim yanal
deplasman için burulma açısının 15 dereceye kadar artması ve sonra azalması beklenir. Bu
noktada cam-karbon elyaf epoksi kutu kirişler için eğilme-burulma etkileşimin elyaf açısı ile
olan değişimi, karbon elyaf epoksi plakalardan eğilme-burulma etkileşiminin elyaf açısı ile
olan değişim ile tam bir benzerlik gösterdiği söylenebilir. Zaten bu beklenilen bir neticedir.
Proje önerisinde sonlu elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi ile test sonuçları
arasındaki uyumun ana kriteri, farklı elyaf açı durumları için Aramis SGB sistemi ile deneysel
olarak belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farkların arasında
%5’den düşük sapma meydana gelmesi olarak belirtilmiştir.
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Denklem 3.3.3.1’de tanımlanmış olan MUTLAK DEĞER [SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2) SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2)] cam-karbon elyaf-epoksi kutu kirişler için Tablo 3.3.3.16’da 15o ve
25o elyaf açı durumları için verilmiştir. Göreceli farklar arasındaki fark yaklaşık olarak %4.55
olup hedeflenen %5 değerinden düşüktür.
Tablo 3.3.3.16 Cam-karbon elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için göreceli eğilme-burulma
kapasitelerinin kıyaslanması / Uygulanan Yük= 5766 gram/ Malzeme sabitleri : Mekanik test
sonuçları (Tablo 3.2.3.3) / Yan duvar kalınlığı (cam elyaf epoksi)=1.264 mm, Alt ve üst flanş
kalınlıkları=2.32 mm
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
15

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
25

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
4.55

Denklem 3.3.3.1’de tanımlanmış olan göreceli farklar arasındaki farkların azaltılması için
plakalar için yapılan çalışmaya çok benzer bir çalışma daha gerçekleştirilmiştir. Cam elyaf
epoksi ve karbon elyaf epoksi plakalar için en düşük hata parametresini veren malzeme
sabitleri sonlu elemanlar modelinde kullanılmış ve kutu kiriş sonlu elemanlar analizleri
tekrarlanmıştır.
Hata parametresinin en düşük olduğu malzeme sabitleri ve plaka kalınlığı aşağıda
özetlenmiştir.
Cam elyaf epoksi malzeme özellikleri:


E1= E1_Test*0.91 = 33.6 GPa



v12=v12_Test*1.06=0.284



E2=E2_Test*1.01=16 GPa



G12= G12_Test*0.97=5.53 GPa



t= t_hesaplanan=1.58 mm*0.99 * (8/10) =1.251 mm (Kutu kirişlerde kullanılan cam
elyaf plakalar 8 kattır. Cam elyaf-epoksi plakalar ise 10 kattır.)

Karbon elyaf epoksi malzeme özellikleri:


E1= E1_Test*0.925=89.5 GPa



v12=v12_Test*0.94 = 0.274



E2=E2_Test*1.1= 7.08 GPa



G12= G12_Test =3.72 GPa



t=2.258 mm (İyileştirilmiş ortalama karbon epoksi plaka kalınlığı 8/10 ile çarpılmıştır.
Kutu kirişlerde kullanılan karbon elyaf plakalar 8 kattır. Karbon elyaf-epoksi plakalar
ise 10 kattır.)
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Tablo 3.3.3.17 sonlu elemanlar analizleri ve SGB testleri sonunda hesaplanan ve ölçülen
birim yanal deplasman için burulma açılarını (eğilme burulma etkileşimleri) kıyaslamaktadır.
Tablo 3.3.3.17’de görüldüğü gibi iyileştirilmiş malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilen
sonlu elemanlar analizi sonunda elde edilen birim yanal deplasman için burulma açıları SGB
test sonuçlarına yaklaşmıştır. Ancak, sonlu elemanlar analizi ve SGB sistemi ile test ile elde
edilen birim yanal deplasman için burulma açıları arasında hala fark bulunmaktadır.
Tablo 3.3.3.17 Cam-karbon elyaf-epoksi kutu kirişler için birim yanal deplasman için burulma
açılarının kıyaslanması / Sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları / Yük=5766 gram
Sonlu elemanlar
analizi

Elyaf
açısı
(o )

Malzeme sabitleri:
test sonuçları, Yan
duvar
kalınlık=1.264 mm
Alt/üst flanş
kalınlık=1.264 mm

Birim yanal2
deplasman
için burulma açısı
((o/mm)))

2Sağ

Sonlu elemanlar
analizi

SGB sistemi ile ölçüm
sonucu

Malzeme sabitleri: Camelyaf epoksi plakalar için
belirlenmiş olan
iyileştirilmiş malzeme
sabitleri ve flanş yan
duvar kalınlıkları 8 kata
göre güncellenmiş

Birim yanal2
deplasman için
burulma açısı ((o/mm)))

Birim yanal2
deplasman için
burulma
açısı
((o/mm))

0

0.000

0.000

0.0109

15

0.1379

0.1309

0.0558

25

0.1141

0.1090

0.0487

ve sol ölçüm noktalarında hesaplanan yanal deplasmanların ortalaması için burulma açısı

Proje önerisinde sonlu elemanlar analiz sonuçları ile SGB sistemi ile test sonuçları
arasındaki uyumun ana kriteri, farklı elyaf açı durumları için Aramis SGB sistemi ile deneysel
olarak belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farkların arasında
%5’den düşük sapma meydana gelmesi olarak belirtilmiştir.
Denklem 3.3.3.1’de tanımlanmış olan MUTLAK DEĞER [SGB_Göreceli_Fark(θ1, θ2) SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2)] cam elyaf-epoksi kutu kirişler için Tablo 3.3.3.18’de 15o ve 25o
elyaf açı durumları için verilmiştir. Göreceli farklar arasındaki fark yaklaşık olarak %3.97 olup
hedeflenen %5 değerinden düşüktür. Ayrıca malzeme sabitlerinin iyileştirilmesinden önce
%4.55 olan fark %3.97’ye düşmüştür.
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Tablo 3.3.3.18 Cam-karbon elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için göreceli eğilme-burulma
etkileşim kapasitelerinin kıyaslanması
Malzeme sabitleri : Cam-elyaf epoksi plakalar için belirlenmiş olan iyileştirilmiş malzeme
sabitleri ve flanş ve yan duvar kalınlıkları
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
15

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
25

/ Yük=5766 gram

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
3.97

Eğilme-burulma etkileşim sonlu elemanlar analiz ve SGB test sonuçları ile ilgili
genel değerlendirme
Cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi plakalarda farklı elyaf açı durumları için Aramis
SGB sistemi ile deneysel olarak belirlenen

eğilme-burulma etkileşimleri (birim yanal

deplasman için burulma açısı) arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar analizi ile
belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar bütün elyaf açıları için
%5’den daha düşük olup proje başarı kriterini sağlamaktadır. Cam-elyaf epoksi ve karbon
elyaf epoksi plakalar için göreceli farklar arasındaki fark dışında sonlu elemanlar analiz ve
SGB test ile belirlenen birim yanal deplasman için burulma açıları arasındaki farklarda bütün
elyaf açıları için %5’den daha düşüktür.
Cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi plakalar için sonlu elemanlar analiz ve SGB testleri
ile belirlenen farklı elyaf açıları için eğilme-burulma etkileşimleri (birim yanal deplasman için
burulma açısı) arasındaki oranlar Tablo 3.3.4.1’de verilmiştir. Tablo 3.3.4.1’de görüldüğü gibi
sonlu elemanlar analiz ve SGB testi ile hesaplanan ve ölçülen farklı elyaf açıları için eğilmeburulma etkileşimleri arasındaki oranlar birbirine çok yakındır. Bu sonuç sonlu elemanlar
analiz ve SGB test yöntemi ile kompozit plakalar için eğilme-burulma etkileşiminin uyumlu
olarak hesaplanabileceğini göstermiştir. Ayrıca, karbon elyaf epoksi malzemesinin cam elyaf
epoksi malzemesine göre beklenildiği gibi daha yüksek eğilme-burulma etkileşim
kapasitesine sahip olduğu hem sonlu elemanlar analiz hemde SGB test yöntemi ile
gösterilmiştir.
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Tablo 3.3.4.1 Cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi plakalar için sonlu elemanlar analiz
ve SGB testleri ile belirlenen farklı elyaf açıları için eğilme-burulma etkileşimleri (birim yanal
deplasman için burulma açısı) arasındaki oranlar
Sonlu elemanlar analiz

SGB test

10

(Eğilme-burulma etkileşim
karbon elyaf epoksi plaka /
Eğilme-burulma etkileşim
cam elyaf epoksi plaka)
4.01

(Eğilme-burulma etkileşim
karbon elyaf epoksi plaka /
Eğilme-burulma etkileşim cam
elyaf epoksi plaka)
3.88

15

3.52

3.55

20

3.11

3.17

25

2.83

2.69

Elyaf
Açısı
(o)

Cam elyaf epoksi kutu kirişlerde 15o ve 25o elyaf açısı durumları için Aramis SGB sistemi ile
deneysel olarak belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri (birim yanal deplasman için burulma
açısı) arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar analizi ile belirlenen eğilme-burulma
etkileşimleri arasındaki göreceli fark %3.67 olarak bulunmuştur. Bu değer proje başarı
kriterini sağlamaktadır. Cam elyaf epoksi kutu kirişlerde 15 derece ve 25 derece elyaf açıları
için sonlu elemanlar analiz ve SGB sistemi ile test ile elde edilen birim yanal deplasman için
burulma açılarındaki yüzde farklar sırasıyla 2.14 ve 1.2’dir.
Cam-karbon elyaf epoksi kutu kirişlerde 15o ve 25o elyaf açısı durumları için Aramis SGB
sistemi ile deneysel olarak belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri (birim yanal deplasman
için burulma açısı) arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar analizi ile belirlenen eğilmeburulma etkileşimleri arasındaki göreceli fark %3.97 bulunmuştur. Ancak, cam-karbon elyaf
epoksi kutu kirişlerde 15 derece ve 25 derece elyaf açıları için sonlu elemanlar analiz ve
SGB sistemi ile test ile elde edilen birim yanal deplasman için burulma açılarındaki yüzde
farklar fazladır. Bu farkın nedenleri 3.3.3.2. kısımda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Cam elyaf epoksi ve cam-karbon elyaf epoksi kutu kirişler için sonlu elemanlar analiz ve SGB
testleri ile belirlenen 15o ve 25o elyaf açıları için eğilme-burulma etkileşimleri (birim yanal
deplasman için burulma açısı) arasındaki oranlar Tablo 3.3.4.2’de verilmiştir. Kutu kirişler için
15 derece ve 25 derece elyaf açıları için sonlu elemanlar analiz ve SBG test ile elde edilen
eğilme-burulma etkileşimleri (birim yanal deplasman için burulma açısı) arasındaki oranlar
çok uyumlu değildir. Ancak, bu uyum proje önerisinde başarı kriteri olarak gösterilmemiştir.
Her ne kadar kompozit kutu kirişler için sonlu elemanlar analiz ve SGB testi ile belirlenen
eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki oranlarda arasında fark olsa da, kutu kirişler için
gerçekleştirilen hem sonlu elemanlar analiz ve hemde SGB test sonuçları karbon elyaf
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epoksi malzemesinin cam elyaf epoksi malzemesine göre beklenildiği gibi daha yüksek
eğilme-burulma etkileşim kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir.
Tablo 3.3.4.2 Cam elyaf epoksi ve cam-karbon elyaf epoksi kutu kirişler için sonlu elemanlar
analiz ve SGB testleri ile belirlenen farklı elyaf açıları için eğilme-burulma etkileşimleri (birim
yanal deplasman için burulma açısı) arasındaki oranlar
Sonlu elemanlar analiz

SGB test

15

(Eğilme-burulma etkileşim
cam-karbon elyaf epoksi kutu
kiriş / Eğilme-burulma
etkileşim cam elyaf epoksi
kutu kiriş)
3.36

(Eğilme-burulma etkileşim
cam-karbon elyaf epoksi kutu
kiriş / Eğilme-burulma
etkileşim cam elyaf epoksi
kutu kiriş)
1.46

25

2.58

1.14

Elyaf
Açısı
(o)

Cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi malzemelerinin eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz ve
deneysel çalışma neticesinde karbon elyaf epoksi malzemesinin cam elyaf epoksi
malzemesine göre daha yüksek eğilme-burulma etkileşim kapasitesine sahip olduğu
belirlenmiştir. Bu noktada projenin birinci iş paketinin en önemli çalışmasının başarılı bir
şekilde tamamlandığı değerlendirilebilir.
İP2.1 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar: Kompozit malzeme sönümleme
katsayısı literatür araştırması
İkinci iş paketi kapsamında kompozit malzeme sönümleme katsayısı üzerinde yapılan
yapılan literatür araştırması sonuç raporunun 2. kısmı olan literatür araştırması kısmında
verilmiştir.
İP2.2 ve İP2.3 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar : Kompozit malzemelerin
dinamik mekanik analizlerin gerçekleştirilmesi ve malzeme sönümleme
katsayılarının ölçülmesi ve eşdeğer viskoz sönümleme katsayısı hesaplaması ve
sönümleme katsayısı veri tabanının hazırlanması
Kompozit malzemelerin dinamik mekanik analizlerinin gerçekleştirilmesi ve
malzeme sönümleme katsayılarının ölçülmesi
İkinci dönemde dinamik mekanik analiz cihazı ile Şekil 3.5.1.1’de resimleri verilmiş olan DMA
numunelerinin testleri yapılmıştır. Cam elyaf ve karbon epoksi numuneleri için her fiber açısı
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için üç numune test edilmiştir. Test çalışmalarına paralel olarak stajyer öğrenci Mine Yağlıkçı
tarafından “Ek_A_DMA_Pyris Yazılımı_Kullanım_Kılavuzu.pdf” dokümanı hazırlanmıştır. Bu
doküman projenin ikinci dönem çıktıları arasında Ek-A olarak sisteme yüklendiği için sonuç
raporunun eki olarak tekrar sisteme yüklenmemiştir. Pyris yazılımı DMA cihazının yeni
yazılımı olup, yazılımın DMA cihazı ile test yapacak olan diğer kişiler tarafından da kolaylıkla
kullanılması amacı ile kullanım kılavuzu hazırlanmıştır. Kullanım kılavuzları ODTÜ Rüzgem
bünyesine kazandırılan diğer cihazlar, ölçüm sistemleri içinde hazırlanmaktadır. Bu sayede,
bu cihazları, ölçüm sistemlerini kullanacak olan öğrenciler, akademisyenler kolaylıkla
cihazların,

ölçüm

sistemlerinin

çalışma

prensibini

ve

gerekli

ayarlamalarını

anlayabilmektedirler. ODTÜ Rüzgem’de bilginin tek kişiye bağımlı olmasını engellemek ve
her türlü bilginin dokümante edilerek kurumsal bir bilgi veri tabanının oluşturulması
amaçlanmaktadır.

(a) Cam elyaf-epoksi DMA numuneleri

(b) Karbon-epoksi DMA numuneleri

(c) Reçine DMA numuneleri

Şekil 3.5.1.1 Cam elyaf-epoksi, karbon-epoksi ve saf reçine DMA numuneleri
(Cam elyaf ve karbon epoksi için numune eksenine göre fiber açıları: solda sağa: 0o,10o,15o,
20o, 25o)
Proje kapsamında DMA testleri ile amaçlanan kompozit malzemelerde DMA literatüründe
“tan delta” olarak adlandırılan malzeme sönümleme katsayısının fiber açısı ile nasıl
değiştiğinin deneysel olarak belirlenmesidir. Farklı kompozit malzeme (cam elyaf ve karbon
elyaf) ve fiber açı konfigürasyonlarındaki numunelerin dinamik mekanik analizi neticesinde
belirlenmiş olan sönümleme katsayılarının birbirlerine göre olan göreceli farkları hesaplanmış
ve sönümleme katsayısının farklı malzeme konfigürasyonları (farklı malzeme ve fiber açı
durumları) ile nasıl değiştiği belirlenmiştir. Bu çalışma sırasında baz konfigürasyon olarak,
türbin kanadının kiriş flanş bölgelerinde cam elyaf takviyeli, sıfır dereceli fiber açılı (fiber
yönleri kanat eksenine paralel) reçine bazlı kompozit malzeme konfigürasyonu alınmıştır.
Diğer konfigürasyonların sönümleme katsayılarının, baz konfigürasyonun sönümleme
katsayısı ile olan yüzde farkları hesaplanmış ve fiber açısının artması ile malzeme
sönümleme katsayısının nasıl değiştiği belirlenmiştir. DMA test sonuçlarına göre fiber
açısının artması ile malzeme sönümleme katsayısının arttığı belirlenmiştir. Yüksek malzeme
sönümleme katsayısı durumunda ise yorulma hasarına eşdeğer yükler düşük çıkmaktadır.
Bu nedenle, rüzgar türbin sistemindeki yorulma hasarına eşdeğer yükler açısından en kritik
durum 0 derece fiber açılı baz cam-elyaf epoksi kanadın takılı olduğu durumdur. Bundan
215

dolayı, 0 derece fiber açılı baz cam-elyaf epoksi kanadı için baz olarak alınan sönümleme
katsayısı en kritik değer olduğundan, üçüncü iş paketinde yapılan rüzgar türbin sisteminin
aeroelastik analizlerinde diğer fiber açı durumlarında da 0 derece fiber açılı baz cam-elyaf
epoksi kanadı için baz olarak alınan sönümleme katsayısı kullanılmıştır. Bu sayede, rüzgar
türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer yüklerin en azami değerleri yani konservatif
sonuçlar proje raporunda sunulmuştur. Sönümleme katsayısının artması ile yorulma
hasarına eşdeğer yükler azaldığı için yüksek fiber açı durumlarında yorulma hasarına
eşdeğer yükler daha düşük olacaktır. Sonuç raporunun 3.7.2. kısımda sönümleme
katsayısının rüzgar türbin sistemi üzerindeki yorulma hasarına eşdeğer yükleri nasıl
etkilediğinin örnek çalışmaları sunulmuştur.
DMA testleri -30

+120 derece (oC) arasında yapılmıştır. Deneye -30 derece sıcaklıkta

başlanacağı için öncelikle numunenin içinde bulunduğu hazne -30 -40 derece arasında bir
sıcaklığa

gönderilmiştir.

Numune

soğuk

sıcaklığa

gönderilirken

DMA

cihazı

veri

toplamamaktadır. Test verileri numune eksi sıcaklığa gönderildikten sonra testin başlatılması
ile toplanmaktadır. Testler -30 +120 derece arasında yapılmasına rağmen, proje çalışmaları
için malzeme sönümleme katsayısının (tan delta) fiber açısı ile nasıl değiştiği -20,0,+20 ve 40
derece sıcaklıklarda DMA test sonuçlarından çıkarılmıştır. -20 +40 derece sıcaklık aralığı
rüzgar türbin sistemlerinin çalışma sıcaklığı olarak ele alınmıştır. Cam elyaf epoksi
numunelerden birinci numune dışında bütün testlerde sıcaklık 2 derece/dakika hızında
arttırılmıştır. Cam elyaf epoksi numunelerden birinci numune testleri farklı bir zamanda
yapılmış ve sıcaklık 3 derece/dakika hızında arttırılmıştır. Testler sırasında dinamik yükleme
hızı 1 Hz olarak alınmıştır. Rüzgar türbin kanadının modal analizi neticesinde kanadın en
düşük 3 doğal frekansının 0.7 Hz -1.8 Hz aralığında belirlendiği için, DMA testlerinin 1 Hz
frekansında yapılmasına karar verilmiştir. Rüzgar türbin sistemi analizleri ile ilgili bilgi
dördüncü kısımda verilmiştir.
Dinamik Mekanik Analiz cihazında gerçekleştirilecek testlerde ölçülecek olan sönümleme
katsayısı yapısal-malzeme sönümleme katsayısı, DMA terminolojisinde ise “tan δ” olarak
adlandırılmaktadır. Viskoelastik davranış gösteren malzemenin kompleks elastik modülü 3.1
numaralı denklem ile ifade edilmektedir [6].
E*  E '  iE''  E ' (1  i E '' / E ' )  E ' (1  i tan )  E ' (1  ig)

(3.5.1.1)

Denklem 3.5.1.1’de g malzeme sönümleme katsayısı olup birimsiz bir değerdir, E ' elastik
depolama modülünü, E '' ise elastik kayıp modülünü ifade etmektedir. Sönümleme katsayısı
aynı zamanda kayıp faktör olarakta bilinmektedir. Kayıp faktörü geri kazanılabilir enerji ile
ifade edilen kaybedilen enerjinin ölçütüdür ve viskoelastik bir sistemde mekanik sönümleme
veya iç sürtünmeyi temsil eder. Yüksek kayıp faktörü, malzemede elastik olmayan yüksek
gerinim bileşeni olduğunun göstergesidir. Düşük kayıp faktörü ise malzemede elastik
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olmayan düşük gerinim bileşeni olduğunun göstergesidir. Kayıp faktörü tan δ ifadesindeki δ
malzemeye uygulanan gerilme ile malzemede meydana gelen gerinim arasındaki faz farkı
olup, viskoelastik malzemelerde moleküler haraketlerin ve gevşemelerin meydana gelmesi
için gerekli zaman nedeni meydana gelmektedir.
Şekil 3.5.1.2 DMA testleri sırasında elde edilen tipik kuvvet deplasman ilişkisini
göstermektedir. Test sırasında DMA numunesine harmonik bir kuvvet uygulanmaktadır.
Kuvvet DMA sisteminde yer alan bir kuvvet motoru tarafından numuneye bir şaft vasıtası ile
iletilmektedir. Şekil 3.5.1.2’de mavi eğri tipik bir kuvvet zaman ilişkisini göstermektedir. Test
sırasında aynı zamanda bir LVDT vasıtası ile numunedeki deplasman ölçülmektedir. Üç
noktadan eğme aparatında deplasman Şekil 3.5.1.3’de görüldüğü gibi numunenin ortasından
ölçülmektedir. Viskoelastik davranış gösteren malzemelerde kuvvet ve deplasman eğrileri
arasında Şekil 3.5.1.2’de görüldüğü gibi bir faz farkı meydana gelmektedir. Tam elastik
malzemelerde ise Şekil 3.5.1.4’de görüldüğü gibi gerilme (uygulanan kuvvet ile hesaplanan)
ve

gerinim

(ölçülen

deplasmandan

hesaplanan)

eğrileri

arasında

bir

faz

oluşmamaktadır.

Şekil 3.5.1.2 DMA testleri sırasında elde edilen tipik kuvvet deplasman ilişkisi

Şekil 3.5.1.3 Üç noktadan eğme metodu ile DMA testi

217

farkı

Şekil 3.5.1.4 Tam elastik malzemelerde gerilme (kuvvet) gerinim (deplasman)

Şekil 3.5.1.5 DMA testleri sırasında alınan bazı görüntüleri göstermektedir.
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Vidalar sıkılarak numune üzerine uygulanan kuvvetin
simetrik olması sağlanır.
Sıcaklık
algılayıcısı

Kenar
mesnetler

Numuneye yük
uygulayan şaft
Numunenin
içinde
bulunduğu kabin

(a) Numunenin DMA cihazında 3 noktadan eğme aparatına takılması
Numunenin
içinde bulunduğu
kabin

Kabin
sıcaklığı

Kabin
sıcaklığı

Sıvı
nitrojen
tankının
DMA
cihazına
bağlantı
vanası

(b) DMA numune kabini 6.9 derece ve -38.5 derecede sıcaklıkta
Şekil 3.5.1.5 DMA testleri sırasında alınan bazı görüntüler
Şekil 3.5.1.5 (a)’da karbon-epoksi numunesinin üç noktadan eğme aparatına takılmasını
göstermektedir. Numune üç noktadan eğme aparatının kenar mesnetleri üzerine mesnetleri
ortalayacak şekilde yerleştirilmektedir. Numunenin ortasındaki çift vidalı bağlantı aşağıda
numuneye

yük

uygulayan

şaf

ile

birleşiktir.

Numune kenar

mesnetlerin

üzerine

yerleştirildikten sonra numunenin ortasından numuneye şaft vasıtası ile dinamik yük
ayarlanmış olan frekansta numuneye tam ortasından uygulamaktadır. Şaft kuvvetinin
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numuneye simetrik uygulanması için numune ortasındaki yük ayar mesnetinin vidaları
sıkılarak veya gevşetilerek numuneye yükün simetrik uygulanması sağlanmaktadır. Şekil
3.5.1.5 (a)’da aynı zamanda numunenin içinde bulunduğu kabinde görülmektedir. Şekil
3.5.1.5 (a)’da sağ taraftaki resimden görüldüğü gibi, numune kenar mesnetlerin tam ortasına
denk gelecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Şekil 3.5.1.5 (b)’de test sırasında numune kabini 6.9 derece ve -38.5 derece sıcaklıkta
görülmektedir. DMA kabinini soğuk sıcaklığa göndermek için, öncelikle sıvı nitrojen tankının
DMA cihazına olan bağlantı vanası açılmalıdır. Sıvı nitrojen tankının içinde biriken nitrojen
gazı belli bir basınçta olduğu için tankın DMA cihazına olan bağlantı vanası açıldığında,
basınçlı nitrojen gazı tank ile DMA cihazı arasındaki bağlantı borusu vasıtası ile DMA
kabinine iletilmektedir. Şekil 3.5.1.5 (b)’de görüldüğü gibi, düşük sıcaklıklarda bağlantı
borusu üzerinde karlaşma meydana gelmektedir. Sıvı nitrojen tankında yüksek basınçta
nitrojen gazı biriktirebilmek için sistem kullanılmıyor iken sıvı nitrojen tankının vanaları kapalı
bırakılmalıdır. Sıvı nitrojen tanklarında bulunan emniyet vanası gaz basıncı belli bir seviyeyi
geçinde otomatik olarak belli bir miktar gaz tahliyesi yaparak tank içindeki gazın basıncının
belli bir değerin üstüne çıkmasını engellemektedir. Bu sayede sıvı nitrojen tankı içinde gaz
basıncı belli bir değerde muhafaza edilebilmektedir. DMA kabinini düşük sıcaklıklara
göndermek için sıvı nitrojen tankı içinde gaz basıncını sağlamak çok önemlidir. Aksi takdirde
istenilen düşük (eksi sıcaklık) sıcaklığa ulaşabilmek için çok uzun sürelerin geçmesi
gerekmektedir.
Baz reçine numunelerinin test sonuçları
Şekil 3.5.1.6, baz reçinenin (Biresin CH80-2) DMA testleri sırasında elde edilen kayıp faktörsıcaklık grafiklerini göstermektedir.

Grafiklerde N1,N2 ve N3 numune 1,2 ve 3’ü

göstermektedir. Yaklaşık olarak 50 dereceden sonra kayıp faktöründe önemli artış meydana
geldiği görülmektedir. Baz reçine için yaklaşık olarak 60 derece civarında ise kayıp
faktöründe dalgalanmaların başlamaktadır.
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Şekil 3.5.1.6 Baz reçinenin (Biresin CH80-2) DMA testleri sırasında elde edilen kayıp faktörsıcaklık grafikleri
Biresin CH80-2 reçine sistemi için camsı geçiş sıcaklığının 55-60 derece arasında olduğu
test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Camsı geçiş sıcaklığını
belirlemek için birçok yöntem bulunmaktadır.
(i) Yöntem 1: Elastik modülün azalma başlangıcına karşılık gelen sıcaklık : Camsı geçiş
öncesi ve sonrası çizilen iki teğet çizginin kesiştiği noktaya karşılık gelen sıcaklık
camsı geçiş sıcaklığı olarak kabul edilir. Hesaplama yöntemi ile ilgili detaylar ASTM
D7028’de verilmiştir.
(ii) Yöntem 2: Kayıp modülün sıcaklık ile değişim eğrisinin azami noktasına karşılık gelen
sıcaklık
(iii) Yöntem 3: Malzeme sönümlemesinin göstergesi olan tan δ’nın sıcaklık ile değişim
eğrisinin azami noktasına karşılık gelen sıcaklık
Biresin CH80-2 reçine sistemi için Şekil 3.5.1.7 ve 3.5.1.8 kayıp modül ve elastik modülün
sıcaklık ile olan değişimini vermektedir. Reçinenin camsı geçiş sıcaklığı:


Yöntem 1’e göre (Şekil 3.5.1.8) 55-60 derece arasındadır.



Yöntem 2’ye göre (Şekil 3.5.1.7) 59-60 derece arasındadır.



Yöntem 3’e göre (Şekil 3.5.1.6) 70 derece civarındadır.

Bu üç yöntemden elastik modülün azalma başlangıcına karşılık gelen sıcaklık mühendislik
uygulamalarında kullanılan camsı geçiş sıcaklığı, Tg değeridir. Bu sıcaklıktan daha yüksek
sıcaklıkta elastik modül azaldığı için malzemelerin bu sıcaklığın üstüne çıkmaması
gerekmektedir. Malzeme sönümlemesinin göstergesi olan tan δ’nın sıcaklık ile değişim
eğrisinin azami noktası ise kimyacılar tarafından Tg olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir
frekansta tan δ’nın sıcaklık ile değişim eğrisinin azami noktasına karşılık gelen sıcaklık en
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yüksek Tg değeridir. Elastik modülün azalma başlangıcına karşılık gelen sıcaklık ise en
düşük Tg değeridir. Kayıp modülün sıcaklık ile değişim eğrisinin azami noktasına karşılık
gelen sıcaklık ise ikisinin arasında yer almaktadır. Kayıp modülün sıcaklık ile değişim
eğrisinin azami noktasına karşılık gelen sıcaklık aynı zamanda elastik modülün sıcaklık ile
değişim eğrisinin türevinin en büyük olduğu sıcaklığa (bükülme noktası) çok yakın bir
değerdir.
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Şekil 3.5.1.7 Baz reçinenin (Biresin CH80-2) DMA testleri sırasında elde edilen kayıp modülsıcaklık grafikleri

Şekil 3.5.1.8 Baz reçinenin (Biresin CH80-2) DMA testleri sırasında elde edilen elastik
modül-sıcaklık grafikleri

Şekil 3.5.1.8’de görüldüğü elastik modül sıcaklık artışı ile sürekli olarak azalmaktadır.
Reçinenin camsı geçiş sıcaklığı civarında reçinenin elastik modülünde çok ani düşüş
meydana gelmektedir. Camsı geçiş sıcaklığı civarında kayıp modülünde ise önce ani artış
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sonrada ani düşüş meydana gelmektedir. Kayıp modül, kayıp faktör tan δ’nın DMA testi
sırasında belirlenmesinden sonra, kayıp faktörün elastik modül ile çarpılması ile elde
edilmektedir. Camsı geçiş sıcaklığı civarında elastik modül ve kayıp modülün sıcaklık ile
değişim hızları direkt olarak kayıp faktörü etkilemektedir. Kayıp faktör grafiğindeki
oynamaların bir nedeni baz reçine numunelerinin yeterli kalınlıkta olmaması olabilir. Baz
reçine numuneleri yaklaşık olarak 3.5 mm kalınlığında üretilmişlerdir. Üç noktadan eğme
aparatında gerçekleştirilen DMA testlerinde 1011 -107 Paskal aralığında elastik modüle sahip
malzemelerde numune kalınlığının 4 mm’den yüksek olması önerilmektedir. Şekil 3.5.1.8’de
görüldüğü gibi, baz reçinenin elastik modülü oda sıcaklığında 3.4*109 Paskal civarındadır.
Elastik modül sıcaklık arttıkça daha da azaldığı için, üç noktadan eğme aparatına takılacak
olan numunenin eğilme katılığının çok düşmemesi için, numune kalınlığının yüksek olması
gerekmektedir. Bu sayede, DMA testlerinde numunenin uygulanan dinamik kuvvete olan
cevabı daha sağlıklı ölçülebilir. Projedeki ihtiyaç açısından baz reçinenin kayıp faktörünün 60
derece sıcaklıkta bilinmesine gerek yoktur, çünkü 60 derece bu reçine sistemi için camsı
geçiş sıcaklığına çok yakındır ve bu sıcaklıkta malzemenin katılığı çok azalmaktadır. Ayrıca,
rüzgar türbin sistemlerinin en yüksek çalışma sıcaklığı olarak 40 derece düşünülmüştür.
Proje kapsamında -20 derece ile +40 derece sıcaklık arasında reçinenin kayıp faktörünün
sıcaklık ile nasıl değiştiği önem arz etmektedir.
Cam elyaf epoksi numunelerinin test sonuçları
Şekil 3.5.1.9 - 3.5.1.13 cam elyaf-epoksi DMA numunelerinin dinamik mekanik analiz testleri
sonucunda elde edilen kayıp faktörü (tan δ) – sıcaklık grafiklerini vermektedir. Grafiklerde N2
ve N3 numune 2 ve 3’ü göstermektedir. Cam elyaf epoksi numunelerinden bir numaralı
numunenin (N1) testleri diğerlerinden farklı bir zamanda yapılmıştır. Bir numaralı numunenin
testlerinin yapıldığı sırada DMA sistemindeki sıvı nitrojen tankında yüksek basınç
sağlanamadığı için soğutma çok uzun süreler almış ve birinci cam elyaf numunelerinin
testleri sırasında soğuk sıcaklığa gitme komutu verilmesine rağmen numunenin bulunduğu
kabinin sıcaklığında önce artış sonra azalış meydana gelmiştir. Cam elyaf epoksi birinci test
numunesi dışındaki diğer bütün numunelerin testleri ise farklı bir zamanda ve sıvı nitrojen
tankındaki yüksek basınç sorunu çözüldükten sonra yapılmıştır. Ayrıca bir numaralı
numunede sıcaklık artış hızı 2 derece/dakika yerine 3 derece/dakika alınmıştır. Bu nedenle,
cam elyaf epoksi numunelerde numune 1’in test sonuçları kayıp faktörün değerinin
hesaplanmasında göz önüne alınmamıştır.
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Şekil 3.5.1.9 0 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi
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Şekil 3.5.1.10 10 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün

Kayıp faktörü - tan δ

sıcaklık ile değişimi
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Şekil 3.5.1.11 15 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi
224

N2

Kayıp faktörü - tan δ

0.6

-40

N3

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
-20

0

0

20
40
60
Sıcaklık (Derece)

80

100

120

Şekil 3.5.1.12 20 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi
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Şekil 3.5.1.13 25 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi
Cam elyaf epoksi test numunelerinin dinamik mekanik analiz test sonuçlarından aşağıda
maddeler halinde verilmiş olan sonuçlar çıkarılmıştır.


Kullanılan reçine sistemi için 50 dereceden sonra kayıp faktöründe ciddi oranlarda
artış meydana gelmiştir.



Kayıp faktörün tepe noktası baz reçinenin tepe noktası ile yaklaşık olarak aynı
sıcaklığa denk gelmektedir. Bu beklenen bir davranıştır. Çünkü, cam elyaf
numunelerde kullanılan reçine aynı reçinedir ve kayıp faktörün sıcaklık ile olan ilişkisi
reçinenin viskoelastik davranışı ile ilgilidir.



Kompozit numunelerde kayıp faktör baz reçineye göre daha düşüktür. Kompozit
numunede numunenin yaklaşık olarak yarısı elyafdan meydana gelmektedir. Bu
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nedenle, kompozit numune elyafların varlığından dolayı daha elastik bir malzeme
gibi davranmakta ve reçinenin viskoelastik davranışından daha az etkilenmektedir.


Kayıp faktörün fiber açısı ile arttığı gözlemlenmiştir. Fiber açısı arttıkça numunenin
eğilme katılığı azalmaktadır. Eğilme katılığı azalan numune aynı kuvvet altında daha
çok esnemektedir. Ayrıca, fiber açısı arttıkça numune projeninde konusu olan
eğilme-burulma etkileşimine maruz kalmaktadır. Yani malzeme eğildikçe aynı
zamanda burulmaktadır. Burulma 0 dereceli numune dışında fiber açısının sıfırdan
farklı olduğu bütün numunelerde meydana gelmektedir. Eğilmenin yanında burulma
deformasyonu ile birlikte malzemede meydana gelen toplam deformasyon artmakta
ve bu nedenle numuneye uygulanan kuvvetle numunede meydana gelen
deformasyon arasındaki faz farkı artmaktadır. Faz farkının artması kayıp faktörün
artması anlamına gelmektedir.



Kayıp faktörün tepe noktasına yaklaştıkça, fiber açısı arttıkça kayıp faktör sıcaklık
grafiğinde baz reçinede olduğu gibi oynamalar meydana gelmektedir. Bu oynamalar
baz reçinede testlerinde meydana gelen oynamalara benzemektedir. Bu oynamaların
nedeni olarak fiber açısının artması ile birlikte numunelerin eğilme katılıklarının
azalması ve bu

nedenle numunelerin gereğinden fazla esnemesi olduğu

düşünülmektedir. Fiber açısı arttıkça eğilme burulma etkileşiminden dolayı numune
burulmaktadır. Numunenin burulması nedeni ile numuneye numunenin ortasından
kuvveti aktaran mesnet (Şekil 3.5.1.5(a)) yükü simetrik olarak aktaramamaktadır.
Sıcaklık arttıkça kompozit numunenin her yöndeki elastik modülleri de düştüğü için
bütün bu etkilerin bir araya gelmesi nedeniyle kayıp faktörde oynamaların meydana
geldiği değerlendirilmiştir.
Şekil 3.5.1.14 - 3.5.1.18 cam elyaf epoksi numunelerin -20 +40 derece arasındaki kayıp
faktör sıcaklık değişim grafiklerini vermektedir. -20 +40 derece sıcaklık aralığı rüzgar türbin
kanatlarının yoğunlukla maruz kalacağı sıcaklık aralığıdır. Fiber açısının 0 derece olduğu
durumda Şekil 3.5.1.14’den görüldüğü gibi kayıp faktörü -20 +40 derece sıcaklık aralığında
hemen hemen sabittir. Fiber açısı arttıkça sıcaklık artışı ile birlikte kayıp faktöründe belirgin
şekilde arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, Şekil 3.5.1.14 - 3.5.1.18 birlikte değerlendirildiğinde,
sabit bir sıcaklıkta fiber açısı arttıkça kayıp faktörün arttığı görülmektedir. Cam elyaf epoksi
numuneler için fiber açısı 10 derece olan numunelerde kayıp faktörü fiber açısı 15 derece
olan numunelere göre çok az yüksektir. Ancak, genel eğilim fiber açısının artması ile birlikte
kayıp faktörün de artması şeklindedir.
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Şekil 3.5.1.14 0 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi / Sıcaklık aralığı -20 +40 derece
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Şekil 3.5.1.15 10 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi / Sıcaklık aralığı -20 +40 derece
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Şekil 3.5.1.16 15 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi / Sıcaklık aralığı -20 +40 derece
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Şekil 3.5.1.17 20 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi / Sıcaklık aralığı -20 +40 derece

Kayıp faktörü - tan δ
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Şekil 3.5.1.18 25 derece elyaf açılı cam-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi / Sıcaklık aralığı -20 +40 derece
Şekil 3.5.1.19 cam elyaf epoksi malzeme için kayıp faktörün değişik sıcaklıklarda fiber açısı
ile değişimini vermektedir. Cam elyaf epoksi malzeme için numune 1 ve 2 DMA test
sonuçlarında ara değer hesabı yapılarak kayıp faktörler tam olarak -20 derece, 0 derece, 20
derece ve 40 derece sıcaklıklarda elde edilmiştir. Daha sonra, bu sıcaklıklarda numune 1 ve
2’nin kayıp faktörlerinin ortalaması alınmış ve Şekil 3.5.1.19’daki grafik çizilmiştir. Şekil
3.5.1.19’dan görüldüğü gibi cam elyaf epoksi malzemesi için fiber açısının artması ile birlikte
kayıp faktör artmaktadır. Fiber açısı 10 ve 15 derece arasında iken kayıp faktöründe çok az
bir düşüş gözlemlenmiştir. Ancak, genel eğilim fiber açısının artması ile birlikte kayıp faktörün
de artması şeklindedir. Daha öncede belirtildiği gibi, fiber açısı arttıkça numunenin eğilme
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katılığı azalmaktadır. Eğilme katılığı azalan numune aynı kuvvet altında daha çok
esnemektedir. Ayrıca, fiber açısı arttıkça numune projeninde konusu olan eğilme-burulma
etkileşimine maruz kalmaktadır. Yani malzeme eğildikçe aynı zamanda burulmaktadır.
Burulma 0 dereceli numune dışında fiber açısının sıfırdan farklı olduğu bütün numunelerde
meydana gelmektedir. Eğilmenin yanında burulma deformasyonu ile birlikte malzemede
meydana gelen toplam deformasyon artmakta ve bu nedenle numuneye uygulanan kuvvetle
numunede meydana gelen deformasyon arasındaki faz farkı

artmaktadır. Faz farkının

artması kayıp faktörün artması anlamına gelmektedir.
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Şekil 3.5.1.19 Cam elyaf epoksi malzeme için kayıp faktörün değişik sıcaklıklarda fiber açısı
ile değişimi

Tablo 3.5.1.1 cam elyaf epoksi malzeme için 0 derece fiber açılı cam elyaf epoksi numunenin
kayıp faktörüne göre kayıp faktörlerindeki yüzde artışı vermektedir. Kayıp faktör sıcaklıkla ve
fiber açısının artması ile artmaktadır. Rüzgar türbin analizlerinde referans türbin kanadı
bütünüyle cam elyaf epoksi malzemeden yapılmıştır. Ana kirişler arasındaki flanş bölgesinde
fiberler kanat ekseni boyunca yerleştirildikleri için fiber açıları 0 derecedir. Sıfır dereceli fiber
açılı cam elyaf epoksi referans malzeme olup, sıfır dereceden farklı fiber açı durumlarında
ölçülen kayıp faktörler referans malzemeye göre olan farkları ile değerlendirilmiştir. Rüzgar
türbin analizlerinde kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde cam elyaf fiber açısının 0
dereceden farklı olması durumunda malzeme sönümleme katsayıları Tablo 3.5.1.1’deki kayıp
faktöründeki yüzde artışlar göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Tablo 3.5.1.1 göz önüne
alındığında, cam elyafların yükleme eksenine göre açılı yerleştirilmeleri durumunda kayıp
faktör, malzeme sönümleme katsayısı artmaktadır. Kayıp faktörün artmasının rüzgar türbin
analizlerinde yükler üzerinde olan etkisi dördüncü kısımda incelenmiştir.
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Tablo 3.5.1.1 Cam elyaf epoksi malzeme için aynı sıcaklıktaki 0 derece fiber açılı cam elyaf
epoksi numunenin kayıp faktörüne göre kayıp faktörlerindeki yüzde artış
Fiber açısı

-20 derece
11
17
14
48

10 derece
15 derece
20 derece
25 derece

Sıcaklık
0 derece
20 derece
58
63
47
55
58
61
104
116

40 derece
77
66
86
162

Karbon elyaf epoksi numunelerinin test sonuçları
Şekil 3.5.1.20 - 3.5.1.24 karbon elyaf-epoksi DMA numunelerinin dinamik mekanik analiz
testleri sonucunda elde edilen kayıp faktörü (tan δ) – sıcaklık grafiklerini vermektedir.
Grafiklerde N1, N2 ve N3 numune 1, 2 ve 3’ü göstermektedir. Karbon elyaf cam elyafa göre
daha katıdır ve çok daha yüksek fiber yönü elastik sabitine (E1) sahiptir. Bu nedenle, kayıp

Kayıp faktörü - tan δ

faktör grafiklerinde özellikle yüksek fiber açılı numunelerde görülen oynamalar azalmıştır.

-40

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-20
0

N1

N2

20
40
60
Sıcaklık (Derece)

N3

80

100

120

Şekil 3.5.1.20 0 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi
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Şekil 3.5.1.21 10 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi
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Kayıp faktörü - tan δ

N1

-40

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-20
0

N2

N3

20
40
60
80
Sıcaklık (Derece)

100

120

Şekil 3.5.1.22 15 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi

Kayıp faktörü - tan δ

N1

-40

N2

N3

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-20
0

20
40
60
80 100 120
Sıcaklık (Derece)
Şekil 3.5.1.23 20 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi

Kayıp faktörü - tan δ

N1

-40

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-20
0

20

40

N2

60

N3

80

100

120

Sıcaklık (Derece)
Şekil 3.5.1.24 25 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi
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Karbon elyaf epoksi test numunelerinin dinamik mekanik analiz test neticelerinden aşağıda
maddeler halinde verilmiş olan sonuçlar çıkarılmıştır.


Kullanılan reçine sistemi için 50 dereceden sonra kayıp faktöründe ciddi oranlarda
artış meydana gelmiştir.



Kayıp faktörün tepe noktası baz reçinenin tepe noktası ile yaklaşık olarak aynı
sıcaklığa denk gelmektedir. Bu beklenen bir davranıştır. Çünkü, karbon elyaf
numunelerde kullanılan reçine aynı reçinedir ve kayıp faktörün sıcaklık ile olan ilişkisi
reçinenin viskoelastik davranışı ile ilgilidir.



Kompozit numunelerde kayıp faktör baz reçineye göre daha düşüktür. Kompozit
numunede numunenin yaklaşık olarak yarısı elyafdan meydana gelmektedir. Bu
nedenle, kompozit numune elyafların varlığından dolayı daha elastik bir malzeme
gibi davranmakta ve reçinenin viskoelastik davranışından daha az etkilenmektedir.



Kayıp faktörün tepe noktasına yaklaştıkça, fiber açısı arttıkça kayıp faktör sıcaklık
grafiğinde baz reçinede olduğu gibi oynamalar meydana gelmektedir. Bu oynamalar
baz reçinede testlerinde meydana gelen oynamalara benzemektedir. Bu oynamaların
nedeni olarak fiber açısının artması ile birlikte numunelerin eğilme katılıklarının
azalması ve bu

nedenle numunelerin gereğinden fazla esnemesi olduğu

düşünülmektedir. Cam elyaf epoksi numuneleri için yapılan yorum karbon elyaf
epoksi numuneleri içinde geçerlidir.
Şekil 3.5.1.25 - 3.5.1.29 karbon elyaf epoksi numunelerin -20 +40 derece arasındaki kayıp
faktör sıcaklık değişim grafiklerini vermektedir. -20 +40 derece sıcaklık aralığı rüzgar türbin
kanatlarının yoğunlukla maruz kalacağı sıcaklık aralığıdır. -20 +40 derece sıcaklık aralığında,
fiber açısı arttıkça sıcaklık artışı ile birlikte kayıp faktöründe belirgin şekilde arttığı
gözlemlenmiştir. Ayrıca, Şekil 3.5.1.25 - 3.5.1.29 birlikte değerlendirildiğinde, sabit bir
sıcaklıkta fiber açısı arttıkça kayıp faktörün arttığı görülmektedir.
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N1

Kayıp faktörü - tan δ

0.025

N2

N3

0.02
0.015
0.01
0.005

-20

-10

0

0
10
20
Sıcaklık (Derece)

30

40

Şekil 3.5.1.25 0 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi –Sıcaklık aralığı -20 +40 derece
N1

N2

N3

Kayıp faktörü - tan δ

0.025

-20

0.02
0.015
0.01
0.005
-10

0

0

10

20

30

40

Sıcaklık (Derece)
Şekil 3.5.1.26 10 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi –Sıcaklık aralığı -20 +40 derece
N1

N2

N3

Kayıp faktörü - tan δ

0.025
0.02
0.015
0.01
0.005

-20

-10

0

0
10
20
30
40
Sıcaklık (Derece)
Şekil 3.5.1.27 15 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi –Sıcaklık aralığı -20 +40 derece
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N1

N2

N3

Kayıp faktörü - tan δ

0.03
0.025
0.02
0.015
0.01

0.005

-20

-10

0

0
10
20
30
40
Sıcaklık (Derece)
Şekil 3.5.1.28 20 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi –Sıcaklık aralığı -20 +40 derece

Kayıp faktörü - tan δ

N1

-20

0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
-10
0

N2

10

20

N3

30

40

Sıcaklık (Derece)
Şekil 3.5.1.29 25 derece elyaf açılı karbon-elyaf-epoksi DMA numuneleri için kayıp faktörün
sıcaklık ile değişimi –Sıcaklık aralığı -20 +40 derece
Şekil 3.5.1.30 karbon elyaf epoksi malzeme için kayıp faktörün değişik sıcaklıklarda fiber
açısı ile değişimini vermektedir. Karbon elyaf epoksi malzeme için numune 1, 2 ve 3 DMA
test sonuçlarında ara değer hesabı yapılarak kayıp faktörler tam olarak -20 derece, 0 derece,
20 derece ve 40 derece sıcaklıklarda elde edlmiştir. Daha sonra, bu sıcaklıklarda numune 1,
2 ve 3’ün kayıp faktörlerinin ortalaması alınmış ve Şekil 3.5.1.30’daki grafik çizilmiştir. Şekil
3.5.1.30’da görüldüğü gibi karbon elyaf epoksi malzemesi için fiber açısının artması ile
birlikte kayıp faktör sürekli olarak artmaktadır. Daha öncede belirtildiği gibi, fiber açısı arttıkça
numunenin eğilme katılığı azalmaktadır. Eğilme katılığı azalan numune aynı kuvvet altında
daha çok esnemektedir. Ayrıca, fiber açısı arttıkça numune projeninde konusu olan eğilmeburulma

etkileşimine

maruz

kalmaktadır.

Yani

malzeme

eğildikçe

aynı

zamanda

burulmaktadır. Burulma 0 dereceli numune dışında fiber açısının sıfırdan farklı olduğu bütün
numunelerde meydana gelmektedir. Eğilmenin yanında burulma deformasyonu ile birlikte
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malzemede meydana gelen toplam deformasyon artmakta ve bu nedenle numuneye
uygulanan kuvvetle numunede meydana gelen deformasyon arasındaki faz farkı
artmaktadır. Faz farkının artması kayıp faktörün artması anlamına gelmektedir.
-20 Derece

0 Derece

20 Derece

40 Derece

Kayıp faktörü - tan δ

0.03
0.026
0.022
0.018
0.014
0.01

0

5

10

15

20

25

30

Fiber Açısı (Derece)
Şekil 3.5.1.30 Karbon elyaf epoksi malzeme için kayıp faktörün değişik sıcaklıklarda fiber
açısı ile değişimi
Tablo 3.5.1.2 karbon elyaf epoksi malzeme için 0 derece fiber açılı cam elyaf epoksi numunenin kayıp

faktörüne göre kayıp faktörlerindeki yüzde artışı vermektedir. Kayıp faktör sıcaklıkla ve fiber
açısının artması ile artmaktadır. Rüzgar türbin analizlerinde referans türbin kanadı bütünüyle
cam elyaf epoksi malzemeden yapılmıştır. Ana kirişler arasındaki flanş bölgesinde fiberler
kanat ekseni boyunca yerleştirildikleri için fiber açıları 0 derecedir. Sıfır dereceli fiber açılı
cam elyaf epoksi referans malzeme olup, sıfır dereceden farklı fiber açı durumlarında ölçülen
kayıp faktörler referans malzemeye göre olan farkları ile değerlendirilmiştir. Rüzgar türbin
analizlerinde kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde karbon elyaf fiber açısının 0
dereceden farklı olması durumunda malzeme sönümleme katsayıları Tablo 3.5.1.2’deki kayıp
faktöründeki yüzde artışlar göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Tablo 3.5.1.2’de görüldüğü
gibi, 20 derece ve 40 derecede 10 derece fiber açı durumu hariç, karbon elyaf fiber açısının
artması ile birlikte karbon elyaf epoksi numunelerinde ölçülen kayıp faktörler sıfır derece fiber
açılı cam elyaf epoksi numunesinin kayıp faktörlerinden yüksektir. Tablo 3.5.1.2 göz önüne
alındığında, karbon elyafların yükleme eksenine göre açılı yerleştirilmeleri durumunda kayıp
faktör, malzeme sönümleme katsayısı artmaktadır. Kayıp faktörün artmasının rüzgar türbin
analizlerinde yükler üzerinde olan etkisi dördüncü kısımda incelenmiştir.
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Tablo 3.5.1.2 Karbon elyaf epoksi malzeme için aynı sıcaklıktaki 0 derece fiber açılı cam
elyaf epoksi numunenin kayıp faktörüne göre kayıp faktörlerindeki yüzde artış
Fiber açısı
10 derece
15 derece
20 derece
25 derece

-20 derece
11
27
36
70

Sıcaklık
0 derece
20 derece
9
-4
46
38
63
56
104
96

40 derece
-3
35
72
103

Cam elyaf epoksi, karbon elyaf epoksi ve baz reçine test sonuçlarının kıyaslanması
Şekil 3.5.1.31 - 3.5.1.34 sırasıyla -20 derece, 0 derece , 20 derece ve 40 derece
sıcaklıklarda cam elyaf epoksi, karbon elyaf epoksi ve epoksi reçinenin kayıp faktörlerini
farklı fiber açısı durumları için kıyaslamaktadır. Şekil 3.5.1.31 - 3.5.1.34’de görüldüğü gibi,
düşük sıcaklıklarda baz reçinenin kayıp faktörü kompozit malzemelerin kayıp faktörüne göre
daha yüksektir. Fiber açısının düşük olduğu durumlarda da reçinenin kayıp faktörü kompozit
malzemelerin kayıp faktörlerinden daha yüksektir. Ancak, fiber açısının yüksek değerlerinde
kompozit malzemenin eğilme katılığının azalması ve eğilme-burulma etkileşimi nedeniyle
kompozit malzemenin kayıp faktörünün baz reçinenin kayıp faktörüne göre daha yüksektir.
Fiber açısının 25 derece olduğu durumda bu fark bariz bir şekilde görülmektedir. Fiber
açısının yüksek değerlerinde kompozit malzeme baz reçineye göre daha viskoelastik
davranış sergilemektedir.
Cam elyaf epoksi numunelerin kayıp faktörleri genel olarak aynı koşullarda karbon elyaf
epoksi numunelerin kayıp faktörlerine göre daha yüksektir. -20 derece gibi düşük
sıcaklıklarda ise fiber açısı arttıkça karbon elyaf epoksi malzemesinin kayıp faktörlerinin cam
elyaf epoksi malzemesinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Cam elyaf epoksi, karbon
elyaf epoksiye nazaran daha düşük katılığa sahiptir. Bu nedenle, cam elyaf epoksi
numuneleri DMA testleri sırasında karbon elyaf epoksi numunelerine göre daha büyük
eğilme deformasyonuna maruz kalmaktadır. Yüksek fiber açılarında eğilme-burulma
etkileşimi nedeniyle burulma deformasyonunda meydana geldiği göz önüne alındığında,
DMA testlerinde cam elyaf epoksi numunelerde kuvvet deformasyon arasındaki faz farkı
karbon elyaf epoksi numunelerdeki kuvvet deformasyon arasındaki faz farkından daha büyük
olmaktadır.
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Kayıp faktörü - tan δ

Cam elyaf

Karbon elyaf

Reçine

0.034
0.03
0.026
0.022
0.018
0.014
0.01

0

5

10

15

20

25

30

Fiber Açısı (Derece)
Şekil 3.5.1.31 -20 derece sıcaklıkta cam elyaf epoksi, karbon elyaf epoksi ve epoksi
reçinenin kayıp faktörleri

Cam elyaf

Karbon elyaf

Reçine

Kayıp faktörü - tan δ

0.03
0.026
0.022
0.018
0.014
0.01

0

5

10
15
20
25
30
Fiber Açısı (Derece)
Şekil 3.5.1.32 0 derece sıcaklıkta cam elyaf epoksi, karbon elyaf epoksi ve epoksi reçinenin
kayıp faktörlerinin kıyaslanması
Cam elyaf

Karbon elyaf

Reçine

Kayıp faktörü - tan δ

0.034
0.03
0.026
0.022
0.018
0.014
0.01

0

5

10
15
20
25
30
Fiber Açısı (Derece)
Şekil 3.5.1.33 20 derece sıcaklıkta cam elyaf epoksi, karbon elyaf epoksi ve epoksi
reçinenin kayıp faktörleri
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Cam elyaf

Karbon elyaf

Reçine

Kayıp faktörü - tan δ

0.038
0.034
0.03
0.026
0.022
0.018
0.014
0.01

0

5

10
15
20
Fiber Açısı (Derece)

25

30

Şekil 3.5.1.34 40 derece sıcaklıkta cam elyaf epoksi, karbon elyaf epoksi ve epoksi reçinenin
kayıp faktörleri
-20 derece ile +40 derece arasında cam elyaf epoksi, karbon elyaf epoksi ve epoksi reçine
numunelerinin DMA test sonuçlarında ara değer hesabı yapılarak kayıp faktörler tam olarak 20 derece, -10 derece, 0 derece, 10 derece, 20 derece, 30 derece ve 40 derece sıcaklıklarda
elde edilmiştir. Şekil 3.5.1.35 - 3.5.1.38 sırasıyla 0,10,15,20 ve 25 derece fiber açılı cam elyaf
epoksi ve karbon elyaf epoksi malzeme ile baz reçinenin kayıp faktör sıcaklık değişimini
vermektedir. Şekil 3.5.1.35 - 3.5.1.38 birlikte değerlendirildiğinde, aşağıda maddeler halinde
verilmiş olan sonuçlar çıkarılmıştır.


Sıfır derece fiber açısı durumu için baz reçinenin kayıp faktörü cam elyaf ve karbon
elyaf epoksi kompozit malzemelerin kayıp faktöründen daha yüksektir. Fiber açısı
arttıkça, özellikle pozitif sıcaklıklarda kompozit malzemelerin kayıp faktörlerinin
reçinenin kayıp faktörlerine yaklaşmakta olduğu görülmektedir. 25 derece fiber açısı
durumunda, pozitif sıcaklıklarda kompozit malzemelerin kayıp faktörü reçinenin kayıp
faktöründen daha yüksektir.



Cam elyaf epoksi kompozit malzemesinin kayıp faktörü karbon epoksi kompozit
malzemesinin kayıp faktöründen genel olarak daha yüksektir. Sadece yüksek fiber
açılarında (20 ve 25 derece) ve eksi sıcaklıklarda karbon epoksinin kayıp faktörü cam
elyaf epoksinin kayıp faktöründen daha yüksektir.



Fiber açısı arttıkça kompozit malzemelerin kayıp faktörleride artmaktadır.
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Cam elyaf epoksi (0 derece)

Reçine

Karbon epoksi (0 derece)

Kayıp faktörü - tan δ

0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005

-20

-10

0
10
20
30
40
Sıcaklık(Derece)
Şekil 3.5.1.35 Sıfır derece fiber açılı cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi ile reçinenin
kayıp faktör sıcaklık değişimi
Cam elyaf epoksi (10 derece)

Reçine

Karbon epoksi (10 derece)

Kayıp faktörü - tan δ

0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005

-20

-10

0
10
20
30
40
Sıcaklık(Derece)
Şekil 3.5.1.36 On derece fiber açılı cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi ile reçinenin
kayıp faktör sıcaklık değişimi
Cam elyaf epoksi (15 derece)

Reçine

Karbon epoksi (15 derece)

Kayıp faktörü - tan δ

0.035
0.03
0.025

0.02
0.015
0.01
0.005

-20

-10

0
10
20
30
40
Sıcaklık(Derece)
Şekil 3.5.1.37 Onbeş derece fiber açılı cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi ile reçinenin
kayıp faktör sıcaklık değişim
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Cam elyaf epoksi (20 derece)

Reçine

Karbon epoksi (20 derece)

Kayıp faktörü - tan δ

0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005

-20

-10

0
10
20
30
40
Sıcaklık(Derece)
Şekil 3.5.1.38 Yirmi derece fiber açılı cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi ile reçinenin
kayıp faktör sıcaklık değişimi

Cam elyaf epoksi (25 derece)

Reçine

Karbon epoksi (25 derece)

Kayıp faktörü - tan δ

0.04
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0
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Sıcaklık(Derece)
Şekil 3.5.1.39 Yirmi beş derece fiber açılı cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi ile
reçinenin kayıp faktör sıcaklık değişimi
Genel değerlendirme
DMA test sonuçlarına göre, fiber açısının artması ile birlikte kompozit malzemenin kayıp
faktörü artmaktadır. Kayıp faktörün artmasının rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına
eşdeğer yüklerde azalmaya neden olacağı değerlendirilmiştir. Sonuç raporunun 3.7.2.
kısmında sönümleme katsayısının rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer yükler
üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Cam elyaf epoksi kompozit malzemesi, karbon elyaf epoksi malzemesine göre -20 +40
derece sıcaklık aralığında daha yüksek kayıp faktöre sahiptir. Sadece yüksek fiber açılarında
(20 ve 25 derece) ve eksi sıcaklıklarda karbon elyaf epoksinin kayıp faktörü cam elyaf
epoksinin kayıp faktöründen daha yüksektir.
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Sıcaklık artışı ile birlikte kompozit malzemelerin kayıp faktörü de artmaktadır. -20 +40 derece
sıcaklık aralığında, karbon elyaf epoksi kompozit malzemesine nazaran, cam elyaf epoksi
kompozit malzemesinin kayıp faktörü sıcaklık artışı ile daha belirgin olarak artmaktadır.
Yüksek fiber açıları dışında baz reçinenin kayıp faktörü kompozit malzemelerin kayıp
faktöründen daha yüksektir.
Eşdeğer viskoz sönümleme katsayısı hesaplaması ve sönümleme katsayısı veri
tabanının hazırlanması
Proje kapsamında kullanılan reçine ve tek yönlü cam elyaf ve karbon elyaf malzemelerinin
özellikleri Tablo 3.5.2.1’de verilmiştir. Bu malzemeler kullanılarak DMA numuneleri vakum
infüzyon üretim tekniği yolu ile üretilmişlerdir. Üretimde fiber reçine hacim oranının %45
civarında olduğu üretici firma tarafından iletilmiştir. Bu kısımda sunulan kayıp faktör sonuçları
sadece Tablo 3.5.2.1’de özellikleri verilmiş olan malzemelerden üretilen kompozit
malzemelere aittir.
Tablo 3.5.2.1 Kompozit üretimde kullanılan malzemelerin özellikleri
Malzeme

Teknik Özellik

Reçine

Biresin CH80-2
Çekme elastik sabiti: 3.4GPa*, Yaklaşık Poisson oranı=0.38
UC200TFX-Carbon fabric Unidirectional – 217 g/m2
Çekme elastik sabiti: 𝐸𝑓1 =240 GPa*
𝐸𝑓2 = 20 𝐺𝑃𝑎, 𝜐𝑓12 = 𝜐𝑓13 = 0.3, 𝐺𝑓12 = 𝐺𝑓13 = 𝐺𝑓23 = 20 𝐺𝑃𝑎
Interglas 92145 - 223 g/m2
Çekme elastik sabiti: 73 GPa*, Yaklaşık Poisson oranı=0.22
(cam elyaf izotropik davranış göstermektedir.)

Tek yönlü karbon
kumaş
Tek yönlü cam-elyaf
kumaş

* Malzemelerin teknik veri sayfalarında belirtilmiş değerlerdir. Diğer sabitler literatür değerleridir.

Tablo 3.5.2.2 cam elyaf epoksi malzeme için aynı sıcaklıktaki 0 derece fiber açılı cam elyaf
epoksi numunenin kayıp faktörüne göre 10,15,20,25 derece fiber açılı cam elyaf epoksi DMA
numunelerinin kayıp faktörlerindeki yüzde artış değerlerini vermektedir. Tablo 3.5.2.2 , 3.5.1.
kısımda verilmiş olan Tablo 3.5.1.1’e -10,+10 ve 30 derece sıcaklıklardaki kayıp faktörlerin
eklenmesi ile oluşturulmuştur. Tablo 3.5.2.2. oluşturulurken her sıcaklıkta kayıp faktörler ara
değer hesabı yapılarak bulunmuş ve daha sonra DMA numune sayısı göz önüne alınarak
ortalama alınmıştır. Rüzgar türbin sisteminin -20 +40 derece sıcaklık aralığında çalışacağı
farz edilmiştir. Kullanılan reçine sistemi Biresin CH80-2’nin camsı geçiş sıcaklığı 55-60
derece civarında olduğu için, DMA deney sonuçlarında elde edilen kayıp faktörlerin ara
değerleri hesaplanmış ve ortalama alınarak kayıp faktörler +40 dereceye kadar bulunmuştur.
Rüzgar türbin sistemlerinde kanatlar çalışma sırasında aerodinamik etkileşim nedeni ile
yüksek sıcaklıkları aynı oranda hissetmemektedirler. Ayrıca, kanatlar yerden yüksekte
241

oldukları için türbin sistemi çalışmıyor bile olsa, kule seviyesindeki rüzgar nedeni ile
kanatların sıcaklığı yerde ölçülen sıcaklıktan az olacaktır. Bu nedenle azami +40 derece
kanat sıcaklığının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Proje kapsamında rüzgar türbin kanatlarının kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit
katmanların fiber açılarının sıfır dereceden farklı olduğu durumlar incelenmektedir. Flanş
bölgesinde fiber açısının sıfırdan farklı olmasının rüzgar türbin sistemi üzerindeki yorulma
hasarına eşdeğer yükler üzerinde olan etkisinin incelenmesi projenin ana amacıdır. Bu
nedenle, Tablo 3.5.2.2’de farklı fiber açıları için, aynı sıcaklıktaki 0 derece fiber açılı cam
elyaf epoksi numunenin kayıp faktörüne göre kayıp faktörlerindeki yüzde artışlar
hesaplanmıştır. Fiber açısının sıfır derece olduğu durum referans durumdur. Tablo
3.5.2.2’deki değerler farklı reçine ve tek yönlü cam elyaf bileşkeleri için aynı olmasa bile,
kayıp faktörün sıcaklık ve fiber açısı ile olan değişimlerindeki eğilimlerin benzer olacağı
değerlendirilmektedir.
Tablo 3.5.2.2 Cam elyaf epoksi malzeme için aynı sıcaklıktaki 0 derece fiber açılı cam elyaf
epoksi numunenin kayıp faktörüne göre kayıp faktörlerindeki yüzde artış
Fiber açısı
10 derece
15 derece
20 derece
25 derece

oC

-20
11
17
14
48

oC

-10
31
20
22
66

oC

0
58
47
58
104

Sıcaklık
10 oC
66
57
64
106

20 oC
63
55
61
116

30 oC
44
34
40
91

40 oC
77
66
86
162

Tablo 3.5.2.3 karbon elyaf epoksi malzeme için aynı sıcaklıktaki 0 derece fiber açılı cam
elyaf epoksi numunenin kayıp faktörüne göre 10,15,20,25 derece fiber açılı cam elyaf epoksi
DMA numunelerinin kayıp faktörlerindeki yüzde artış değerlerini vermektedir.
Tablo 3.5.2.3 Karbon elyaf epoksi malzeme için aynı sıcaklıktaki 0 derece fiber açılı cam
elyaf epoksi numunenin kayıp faktörüne göre kayıp faktörlerindeki yüzde artış
Fiber açısı
10 derece
15 derece
20 derece
25 derece

-20 oC
11
27
36
70

-10 oC
13
44
65
98

0 oC
9
46
63
104
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10 oC
11
48
71
115

Sıcaklık
20 oC
30 oC
-4
12
38
46
56
72
96
115

40 oC
-3
35
72
103

Tablo 3.5.2.4 cam elyaf ve karbon elyaf epoksi kompozit malzemeleri için kayıp faktörleri
vermektedir. Kayıp faktörü ile eşdeğer viskoz sönümleme oranı arasındaki ilişki Denklem
3.5.2.1 ile verilmektedir.

𝜂 = 2𝜁

(3.5.2.1)

DMA testi ile ölçülen malzeme sönümleme katsayısı (kayıp faktör, 𝜂) birimsiz bir ifadedir.
Proje kapsamında kullanılan rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli dinamik analiz kodları SWT
(Samcef Wind Turbine) ve PHATAS (Program for Horizontal Axis wind Turbine Analysis and
Simulation) farklı sönümleme katsayıları kullanmaktadırlar.
PHATAS programında kullanılan sönümleme katsayısı eşdeğer viskoz sönümleme
oranıdır (𝜁). DMA testlerinde ölçülen ve Tablo 3.5.2.4’de sunulan kayıp faktörler ikiye
bölünerek PHATAS programında kullanılan sönümleme oranları hesaplanmaktadır.
SWT programı ise katılık ve kütle ile orantılı sönümleme kullanmaktadır. Viskoz
sönümlemenin en yaygın kullanıldığı hali Rayleigh sönümleme olarakta adlandırılan orantısal
sönümlemedir. Orantısal sönümle Denklem 3.5.2.2 ile ifade edilmektedir.
𝑐 = 𝛼𝑚 + 𝛽𝑘

(3.5.2.2)

Denklem 3.5.2.2 aynı zamanda kütle ve esneklikle orantılı sönümleme olarakta bilinmektedir.
Proje kapsamında katılık ile orantılı sönümleme kullanılmıştır. Kayıp faktör ile SWT
programında kullanılan eşdeğer sönümleme katsayısı arasındaki ilişki Denklem 3.5.2.3 ile
verilmektedir.

𝑐=(

𝜂
)𝑘
2𝜋𝑓
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(3.5.2.3)

Tablo 3.5.2.4 Cam elyaf ve karbon elyaf epoksi kompozit malzemeleri için kayıp faktörler
Cam elyaf epoksi
0 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0152
-10
0.0162
0
0.0162
10
0.0131
20
0.0166
30
0.0164
40
0.0170

Karbon elyaf epoksi
0 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0150
-10
0.0135
0
0.0127
10
0.0128
20
0.0128
30
0.0125
40
0.0129

Cam elyaf epoksi
10 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0169
-10
0.0212
0
0.0213
10
0.0217
20
0.0235
30
0.0225
40
0.0247

Karbon elyaf epoksi
10 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0168
-10
0.0152
0
0.0146
10
0.0142
20
0.0132
30
0.0140
40
0.0134

Cam elyaf epoksi
15 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0177
-10
0.0194
0
0.0198
10
0.0206
20
0.0214
30
0.0220
40
0.0231

Karbon elyaf epoksi
15 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0193
-10
0.0195
0
0.0197
10
0.0190
20
0.0190
30
0.0183
40
0.0188

Cam elyaf epoksi
20 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0172
-10
0.0198
0
0.0213
10
0.0215
20
0.0222
30
0.0230
40
0.0259

Karbon elyaf epoksi
20 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0206
-10
0.0223
0
0.0219
10
0.0219
20
0.0215
30
0.0216
40
0.0239

Cam elyaf epoksi
25 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0224
-10
0.0269
0
0.0274
10
0.0283
20
0.0298
30
0.0313
40
0.0365

Karbon elyaf epoksi
25 derece fiber açısı
Sıcaklık (oC)
Kayıp faktör
-20
0.0258
-10
0.0267
0
0.0274
10
0.0275
20
0.0270
30
0.0269
40
0.0282
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Denklem 3.5.2.3’de 𝑓 frekansı (Hz), 𝜂 kayıp faktörü, 𝑐 eşdeğer viskoz sönümleme
katsayısını, 𝑘 ise katılık katsayısını göstermektedir. SWT programında girdi olarak

𝜂
2𝜋𝑓

değeri verilmektedir. PHATAS programında kullanılan eşdeğer viskoz sönümleme oranı (𝜁)
ile SWT programında girdi olarak verilen

𝜂
2𝜋𝑓

ifadesi arasındaki ilişki Denklem 3.5.2.3 ile

verilmiştir.

𝜂
2𝜁
𝜁
=
=
2𝜋𝑓 2𝜋𝑓 𝜋𝑓
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(3.5.2.3)

İP3.1. kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar: Baz rüzgar türbin sisteminin analiz
modelinin tasarımı ve referans kanat detay tasarımı
Referans rüzgar türbin kanat tasarımı
Dış geometri tasarımı
Referans kanat tasarımı için NREL’in referans rüzgar türbini ve kanadı seçilmiştir [7]. NREL
türbini 5 MW kapasitede olup kanat uzunluğu göbek kısmı hariç 61.5 m’dir. NREL türbininin
kanat boyu birçok ticari türbinin kanat boyları ile kıyaslanabilir büyüklüktedir. Referans türbin
kanadının dış geometrisi NREL kanadında bazı değişiklikler yapılarak oluşturulmuştur.
Baz türbin kanadının kesit özellikleri 17 kesitte tanımlanmıştır. Kesit sayıları NREL raporunda
verilmiş olan aerodinamik kesit sayıları ile aynı alınmıştır. Tablo 3.6.1.1 referans türbin
kanadının kesitlerini göstermektedir. Tablo 3.6.1.1’de birinci sütundaki yer alan kesit
numaraları NREL kanadının kesitleridir. NREL kanadında dairesel kesitlerden sonra direkt
olarak kanat profilli kesitlere geçilmektedir. Tasarlanan referans türbin kanadında ise beş
yeni kesit daha tanımlanmıştır. Bu kesitler Tablo 3.6.1.1’de geçiş kesitleri olarak
gösterilmiştir. Geçiş kesitleri kanadın kökündeki dairesel kesitten kanat profilli kesitlere
yumuşak geçişin sağlanması amacı ile eklenmiştir. Geçiş kesitleri için kanat profili sütununda
yer alan sayılar ilk kanat profili DU40_A17’nin kalınlık veter oranının, ilgili geçiş kesiti için
seçilen kalınlık veter oranına olan oranını göstermektedir. Tasarlanan beş yeni kesit Xfoil
programında yaratılmıştır. Geçiş kesitleri dairesel ve DU40_A17 profilinin bileşiminden
oluşmaktadır. Tablo 3.6.1.1’de geçiş kesitleri için belirtilen kalınlık-veter oranlarını
tutturabilmek için dairesel kesit ve DU40_A17 profili Xfoil programında değişik oranlarda
birleştirilmiştir. Geçiş kesitlerinin veter uzunlukları da NREL kanadının kesitlerinin veter
uzunlukları göz önüne alınarak yumuşak geçiş sağlanacak şekilde Tablo 3.6.1.1’de
görüldüğü gibi ayarlanmıştır. Referans türbin kanadının toplam boyu 61.5’dir. Tablo
3.6.1.1’de 17. NREL kesiti, son sütünda verilmiş olan kesit uzunluğu kadar devam
etmektedir. Bu durumda kanadın ucu 58.7665 m ve 2.733 m kesit uzunluğunun toplamı olan
61.5 metrededir.
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Tablo 3.6.1.1 Tasarlanan referans türbin kanadının kesitleri ve geometrik özellikleri

1

Kesitin
Pozisyonu
(m)
0

2

2.73

0.99

Daire

3.542

13.308

0.911

3.64

0.95

0.42 Geçiş1

3.711

13.308

0.911

4.55

0.85

0.47 Geçiş 2

3.880

13.308

0.911

5.46

0.72

0.55 Geçiş 3

4.049

13.308

0.911

6.37

0.6

0.67 Geçiş 4

4.219

13.308

0.911

7.28

0.48

0.83 Geçiş 5

4.388

13.308

0.911

4

8.2

0.4

DU40_A17

4.557

13.308

4.100

5

12.3

0.35

DU35_A17

4.652

11.48

4.100

6

16.4

0.35

DU35_A17

4.458

10.162

4.100

7

20.5

0.3

DU30_A17

4.249

9.011

4.100

8

24.6

0.25

DU25_A17

4.007

7.795

4.100

9

28.7

0.25

DU25_A17

3.748

6.544

4.100

10

32.8

0.21

DU21_A19

3.502

5.361

4.100

11

36.9

0.21

DU21_A20

3.256

4.188

4.100

12

41

0.18

NACA64(3)618

3.01

3.125

4.100

13

45.1

0.18

NACA64(3)618

2.764

2.319

4.100

14

49.2

0.18

NACA64(3)618

2.518

1.526

4.100

15

53.3

0.18

NACA64(3)618

2.313

0.863

2.733

16

56.03

0.18

NACA64(3)618

2.086

0.37

2.733

17

58.76

0.18

NACA64(3)618

1.419

0.106

2.733

NREL
kesitleri

3

Kalınlık/veter
Oranı

Kanat Profili

Veter
(m)

Burulma açısı
(Derece)

0.99

Daire

3.542

13.308

Kesit
uzunluğu
(m)
2.733

Tasarlanan referans türbin kanadının bazı kesitleri NREL kanadının kesitleri ile aynı radyal
pozisyonda değildir. Örneğin, ilk aerodinamik kesit olan 4. NREL kesiti kanadın başından
itibaren 8.88 m’de iken yeni tasarlanan kanatta bu kesit 8.2 metrededir. Yeni tasarlanan
kanatta kanat profilli kesitler NREL kanadına göre 68 cm daha önce başlatılmıştır.
Kesitlerdeki veter uzunlukları ve burulma açıları ise NREL kanadındaki veter uzunlukları ve
burulma açıları ile aynı alınmıştır.
Şekil 3.6.1.1 tasarlanan referans kanadın kalınlık-veter oranının kanat boyunca değişimini,
Şekil

3.6.1.2

ise

referans

kanadın

veter

uzunluğunun

kanat

boyunca

değişimi

göstermektedir. Şekil 3.6.1.1 ve 3.6.1.2’den görüldüğü gibi kanadın kökten itibaren 3.64 m 8.2 m arasındaki geçiş kısmının düzgün olduğu görülmektedir.
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t/c Oranı

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

10

20

30
40
50
Kanat Mesafesi [m]

60

70

Kanat Veter Uzunluğu [m]

Şekil 3.6.1.1 Tasarlanan referans kanadın kalınlık-veter oranının kanat boyunca değişimi

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

5

10

15

20

25
30
35
40
Kanat Mesafesi [m]

45

50

55

60

65

Şekil 3.6.1.2 Tasarlanan referans kanadın veter uzunluğunun kanat boyunca değişimi
Referans rüzgar türbin kanadının yapısal tasarımını gerçekleştirebilmek için bir rüzgar türbin
sistemi analiz yazılımında baz bir türbin yaratılarak zamana bağlı aeroelastik analizler
yapmak gerekmektedir. Referans kanadın yapısal tasarımının ilk adımı olarak kanadın kiriş
pozisyonlarının

ve

eksenel

yük

taşıyacak

olan

flanş

bölgelerinin

tayin

edilmesi

gerekmektedir. Tasarlanan kanatta 2 adet kiriş ve 4 adet eksenel yük taşıyıcı flanş bölgesi
öngörülmüştür. Kanadın kirişleri ve taşıyıcı flanş bölgeleri Şekil 3.6.1.3’te kanadın Catia
modelinden alınan resimlerde tariflenmiştir. Kanat içinde yük taşıyıcı bölgeler şunlardır:
-

İki adet ana kiriş (kesme duvarı)

-

Ana kiriş flanş bölgeleri (üst/alt – emme/basınç)

-

Hücum kenarı flanş bölgesi

-

Firar kenar flanş bölgesi

NREL raporunda kanat içindeki kirişlerin pozisyonları, flanş bölgeleri ve kanadın üretim bilgisi
bulunmamaktadır. Bu nedenle, referans kanadın iç yapısı bütünüyle yeniden tasarlanmıştır.
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Kanadın kirişlerinin pozisyonu için kanadın yunuslama ekseni referans olarak alınmıştır.
Kanadın yunuslama ekseni kanadın kök tarafındaki dairesel kesitlerin merkezinden geçmek
durumundadır. Çünkü kanat türbine takıldığında yunuslama motorları kanadı dairesel kesitin
merkezi etrafında döndürmektedir.

Şekil 3.6.1.3 Tasarlanan referans kanadın kirişleri ve eksenel yük taşıyıcı flanş bölgeleri
Şekil 3.6.1.4 kanat geometrisinin üst görünüşünü vermektedir. Rüzgar türbin analizlerini
gerçekleştirmek ve aeroelastik yük hesabı yapmak için kanadın belli sayıda kesitte
tanımlanması gerekmektedir. Kanat en uç noktası hariç 17 kesitte tanımlanmıştır. On yedi
kesit içinde yeni tasarlanan geçiş kesitlerinden Tablo 3.6.1.1’de Geçiş 1 ve 3 tanımlanmış
olan kesitlerde dahil edilmiştir. Kanat kesitleri kökteki dairesel kesit referans alınarak veter
yönünde kaydırılmış ve kanadın yunuslama ekseninin kanadın azami kalınlık eksenine
mümkün olduğunca yakın olması sağlanmıştır. Daha sonra kanat kirişleri yunuslama
eksenini ortalayacak şekilde şekilde yerleştirilmişlerdir. Bu durumda kanadın azami kalınlık
ekseni, Şekil 3.6.1.4’te de görüldüğü gibi, kanadın büyük bir kısmında kanat kirişlerinin
arasına denk gelmektedir. Kanat kirişlerinin kanadın azami kalınlık eksenine yakın
yerleştirilmeleri kirişlerin kesme duvarlarının ve kiriş flanşlarının atalet momentlerinin daha
yüksek olmasını sağlayacaktır. Bu kanat tasarımında istenilen bir şeydir. Kanat kirişleri
kanadın en kalın eksenine denk getirilerek kirişlerin kanadın atalet momentine sağlayacağı
katkı arttırılmaktadır.

249

Şekil 3.6.1.4 Kanat geometrisinin üst görünüşü
Şekil 3.6.1.5 kanadın kesme duvar orta ekseni ve azami kalınlık ekseninin kanat boyunca
olan değişimini göstermektedir. Şekil 3.6.1.5’te kesme duvarı orta ekseni ile azami kalınlık
ekseni arasındaki farkın bütün kanat boyunca 15 cm’den az olduğu görülmektedir. Kanat
veter uzunluğunun kanadın büyük bir kısmında 3-4 m arasında olduğu düşünülürse, referans
kanat tasarımında kanat kirişlerinin kanadın azami kalın eksenine çok yakın yerleştirildiği
görülür.

Şekil 3.6.1.5 Kanadın kesme duvar orta ekseni ve azami kalınlık ekseninin kanat boyunca
olan değişimi
Referans kanadın flanş bölgelerinin tasarımı
Referans kanadın dış geometrisi belirlendikten sonra kanadın iç yapısının tasarım adımına
geçilmiştir. Kanadın iç yapısının tasarımında ilk adım olarak kanadın ana kiriş flanş bölgeleri
ile hücum ve firar kenarı flanş bölgelerinin genişlik ve kalınlıklarının belirlenmesi
gerekmektedir. Kanat kesitlerinde flanş bölgelerinin genişliklerine rüzgar türbin endüstrisinde
kullanılan kompozit kumaş rulolarının genişlikleride göz önüne alınarak karar verilmiştir.
Mukavemet hesapları neticesinde de flanş bölgelerinin kalınlıkları belirlenmiştir. Referans
kanadın kesitleri Şekil 3.6.1.6’da gösterilmiştir. Kanadın flanş bölgelerinin genişlikleri aşağıda
belirtildiği gibi ayarlanmıştır.


Silindirik kök kısmı (Kesit 1-2 arası): Silindirik kesitin her tarafında tek yönlü kompozit
kumaş kullanılmıştır. Silindirik kök kısmının bütünü ana yük taşıyıcı flanş gibi ele
alınmıştır.



Kesit 2-5 arası:

250

-

Hücum ve firar kenarı flanş bölgeleri: 25 cm genişliğinde tek yönlü kompozit
kumaş

-

Ana kiriş flanş bölgeleri (üst/alt – emme/basınç): 2 . kesitte 240 cm
genişliğinde tek yönlü kompozit kumaş ile başlamakta ve her kesittte 60 cm
daralarak 5. Kesitte 60 cm genişliğe düşmektedir. Şekil 4.6’da ana kiriş flanş
bölgesinin ikinci ve beşinci kesitler arasında daraldığı görülmektedir.



Kesit 5-17 arası:
-

Hücum ve firar kenarı flanş bölgeleri: 25 cm genişliğinde tek yönlü kompozit
kumaş

-

Ana kiriş flanş bölgeleri (üst/alt – emme/basınç): 60 cm genişliğinde tek yönlü
kompozit kumaş

Şekil 3.6.1.6 Referans kanat kesitleri
Kanadın flanş bölgelerinin tasarımı için yük hesabının yapılması gerekmektedir. Kanat flanş
bölgelerinin tasarımı “işletim sırasında aşırı darbeli rüzgar (EOG) ” harici rüzgar koşulunda
meydana gelen yüklere göre yapılmıştır. Flanş bölgelerinin tasarımı için aşağıda belirtilmiş
olan adımlar izlenmiştir.
-

İşletim sırasında aşırı darbeli rüzgar (EOG) koşulunun tanımlanması

-

FAST rüzgar türbin analiz kodu kullanılarak kanat kesitlerindeki eğilme
momentlerinin hesaplanması

-

Kanat kesitlerinin geometrik özelliklerinin sadece flanş bölgeleri dikkate
alınarak hesaplanması

-

Kanat kesitlerinde flanş bölgelerinde gerilmelerin hesaplanması ve flanş
kalınlıklarına karar verilmesi

Büyük rüzgar türbin sistemleri düşük dönme hızlarında döndükleri için, referans kanadın
flanş bölgelerinin tasarımında dönme kaynaklı eksenel yükler göz önüne alınmamış ve flanş
bölgelerinin tasarımı kelebekleme (flapwise) eğilme ve kılıçlama (edgewise) eğilme
momentlerine dayandırılmıştır. Tasarım yükleri GL standardı baz alınarak EOG rüzgar
durumu için 50 senelik bir zaman dilimi için hesaplanmıştır. Darbeli rüzgar hızları, 11.4 m/s
ve 25 m/s rüzgar hızları (türbinin göbek seviyesindeki rüzgar hızı) için hesaplanmıştır. 11.4
m/s NREL türbininin normal çalışma rüzgar hızıdır. 25 m/s ise NREL türbini için tanımlanmış
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olan azami işletim rüzgar hızıdır. GL standartlarına göre EOG rüzgar profili, normal çalışma
rüzgar hızı (rated wind speed) ve türbin kapanma rüzgar hızı (cut-off wind speed) için
yaratılmaktadır. Her iki rüzgar durumu içinde darbeli rüzgarın başlangıç zamanı 50 sn
seçilmiş ve darbe süresi 14 sn olarak alınmıştır. Denklem 3.6.1.1 kullanılarak EOG rüzgar
hızları hesaplanmıştır .

𝑉(𝑧, 𝑡) = {

𝑉(𝑧) − 0.37𝑉𝑔𝑢𝑠𝑡𝑁 sin (
𝑉(𝑧)

3𝜋𝑡
2𝜋𝑡
) (1 − cos (
)) 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇
𝑇
𝑇
𝑡 < 0 𝑣𝑒 𝑡 > 𝑇

(3.6.1.1)

Denklem 3.6.1.1’de parametreler GL standardında [35] ve IEC 61400-1 standardında [37]
tanımlanmıştır. Denklem 3.6.1.1’deki parametreler A sınıfı türbin için alınmıştır. Türbin
sınıfının A olarak seçilmesinin nedeni EOG rüzgar hızının A sınıfı türbin için daha yüksek
olmasıdır. Ayrıca, kanatların yüksek yarıçapa sahip olmaları nedeni ile, normal rüzgar kesme
sabitleride Fast kodunun aerodinamik çözücüsü olan Aerodyn’da tanımlanmıştır.
Şekil 3.6.1.7 ve 3.6.1.8’te rüzgar hızının zamanla değişim grafiklerini göstermektedir. 11.4
m/s göbek hızı durumu için darbeli rüzgar nedeniyle azami rüzgar hızı 18.1 m/s’ye
ulaşmaktadır. 25 m/s göbek hızı durumu içinde azami rüzgar hızı 36.5 m/s’ye ulaşmaktadır.

Rüzgar Hızı [m/s]

20
17
14
11
8
5

50

55

60

65

Zaman [s]

Şekil 3.6.1.7 Rüzgar hızının zamanla değişimi – Vgöbek=11.4 m/s
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Rüzgar Hızı [m/s]

38
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50

55

60

65

Zaman [s]

Şekil 3.6.1.8 Rüzgar hızının zamanla değişimi – Vgöbek=25 m/s
Kesit eğilme momentlerinin FAST programı ile hesaplanması
Kanat kesitlerindeki eğilme momentleri FAST programı ile hesaplanmıştır. Rüzgar yükleri
yukarıda açıklandığı gibi işletim sırasında aşırı darbeli rüzgar (EOG) durumu için
hesaplanmıştır. Türbin göbek hızları 11.4 m/s ve 25 m/s olarak alınmıştır. Yapılan
hesaplamalar neticesinde bazı kesitlerdeki azami moment yükleri 11.4 m/s göbek hızı
durumu için elde edilmiştir. Tasarım süreci için dört farklı azami moment yük durumu göz
önüne alınmıştır. Bu yük durumları azami ve asgari kelebekleme (flapwise) ve kılıçlama
(edgewise) moment durumlarıdır. Şekil 3.6.1.9 - 3.6.1.12 kesitlerde azami ve asgari
kelebekleme ve kılıçlama momentinin oluştuğu durumdaki moment yük dağılımını
vermektedir. Kesitlerdeki azami ve asgari moment yükleri bir Fortran kodu vasıtası ile
belirlenmiştir. Ayrıca, kesitlerdeki azami ve asgari moment yükleri aynı rüzgar yükü
durumunda elde edilmemiş olabilir. Örneğin, bir kesitte azami kelebekleme momenti 25 m/s
EOG rüzgar koşulu için meydana gelirken başka bir kesitte azami kelebekleme momenti 11.4
m/s EOG rüzgar koşulu için meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda, rüzgar yükü durumu aynı
olmasa da azami ve asgari moment yükleri aynı grafikte bir araya getirilmiştir. Rüzgar türbin
kanat tasarımlarında iç yük hesaplamalarında genel uygulama bu şekildedir.
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Şekil 3.6.1.9 Kesitlerde azami kelebekleme momentinin oluştuğu durumdaki moment yük
dağılımı

Moment Yükü [KN.m]
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Şekil 3.6.1.10 Kesitlerde asgari kelebekleme momentinin oluştuğu durumdaki moment yük
dağılımı

Moment Yükü [KN.m]
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Şekil 3.6.1.11 Kesitlerde azami kılıçlama momentinin oluştuğu durumdaki moment yük
dağılımı
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Moment Yükü [KN.m]
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Şekil 3.6.1.12 Kesitlerde asgari kelebekleme momentinin oluştuğu durumdaki moment yük
dağılımı
Flanş bölgelerinde eğilme momenti kaynaklı gerilimlerin hesaplanması
Referans kanadın flanş bölgelerindeki kompozit malzemenin kalınlıklarına eğilme momenti
yükünün hepsinin flanş bölgeleri tarafından taşınayacağı yaklaşımı doğrultusunda karar
verilmiştir. Proje kapsamında tasarlanan referans kanadın bir üretim kanadı olması
planlanmamış, ancak referans kanadın kanat boyunca esneklik ve kütle dağılımının NREL
kanadının katılık ve kütle dağılımına yakın olması amaçlanmıştır. Netice itibarı ile referans
kanat eğilme-burulma etkileşiminin yükler üzerindeki etkisini incelemek için bir türbin
modelinde kullanılacak, üretilmeyecektir. NREL kanadı ile ilgili iç yapıya yönelik bilgi olmadığı
için, kanadın iç yapısının bazı kabuller doğrultusunda tasarlanması öngörülmüştür. Kanat
flanş bölgelerinin bütün eğilme yükünün taşımasıda bu kabullerden bir tanesidir. Bu tür bir
basitleştirme ile referans kanat aşamalı olarak tasarlanabilir.
Kanadın kesme kirişlerinin arasındaki ana flanşların kelebekleme eğilme moment yükünü
taşıdığı, kanadın hücum ve firar kanadındaki flanş bölgelerinin ise kılıçlama eğilme moment
yükününü taşıdığı varsayılmıştır. Flanş bölgeleri dışında kalan kısımlarda malzeme olmadığı
varsayılmış ve flanş bölgelerinde sadece tek yönlü kompozit katmanlar yerleştirilmiştir.
Eğilme moment yükleri genelleştirilmiş simetrik olmayan kiriş eğilme formülünde kullanılarak
flanş gölgelerindeki gerilmeler ve gerinimler hesaplanmıştır. Genelleştirilmiş simetrik olmayan
kiriş eğilme formülünü kullanabilmek için bütün kanat kesitinin alan merkezinin konumu ve
kanat kesitinin kelebekleme ve kılıçlama eksenlerine göre atalet momentleri (Ix ve Iy) ve
atalet moment çarpımı (Ixy) gerekmektedir. Genelleştirilmiş simetrik olmayan kiriş eğilme
formülü ile flanş bölgelerindeki gerilmeler bulunduktan sonra GL standardı tarafından
kullanılması önerilen Puck hasar kriteri vasıtası ile Puck gerilme hasar indisleri flanş
255

bölgelerinde hesaplanmış ve katman kalınlıklarına karar verilmiştir. Analizler sırasında
iterasyon yapılarak flanş bölgelerinde asgari sayıda katman kullanılmasına çalışılmıştır.
Tasarımın bu adımında flanş bölgeleri arasında, genellikle rüzgar türbin kanatlarında
kullanılan, iki-eksenli kompozit malzeme (biaxial) olmamasına rağmen, gerçekleştirilen
analizlerde son tasarımda bulunacak olan iki-eksenli kompozit malzemelerinde mukavemet
kontrolleri Puck hasar kriterine göre yapılmıştır. Puck hasar kriterine göre hesaplama
yapabilmek için, flanş bölgelerinin hemen yanında yer alacak olan iki-eksenli kompozit
malzemelerin flanş bölgelerindeki tek yönlü kompozit malzeme ile aynı gerinime sahip
oldukları varsayılmıştır. Analizle destekli tasarım sürecinde, flanş bölgelerindeki tek yönlü
kompozit katman sayılarında değişiklik yapılarak iki-eksenli kompozit malzemelerde de Puck
gerilme hasar indisleri 1’in altına düşürülmüştür. Flanş bölgelerinin tasarımı, bu bölgelerin
tamamının cam-elyaf epoksi, hibrit cam-elyaf epoksi ve karbon epoksi ve tamamı karbon
epoksi malzeme olmak üzere üç farklı malzeme kullanılarak yapılmıştır. Ancak rüzgar türbin
sistemine konulacak olan referans kanadın tamamının cam-elyaf epoksi kompozit
malzemeden yapılması öngörüldüğü için bu raporun çoğunda cam-elyaf epoksi kompozit
kanadın tasarımı ile ilgili hesaplama sonuçları verilmiştir.
Flanş bölgelerindeki eksenel gerilmeler Denklem 3.6.1.2’de verilmiş olan genelleştirilmiş
simetrik olmayan kiriş eğilme formülü kullanılarak hesaplanmıştır.

𝜎𝑧 = (

(3.6.1.2)

𝑀𝑦 𝐼𝑥𝑥 − 𝑀𝑥 𝐼𝑥𝑦
𝑀𝑥 𝐼𝑦𝑦 − 𝑀𝑦 𝐼𝑥𝑦
𝑥
+
)
(
)𝑦
2
2
𝐼𝑦𝑦 𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑥𝑦
𝐼𝑦𝑦 𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑥𝑦

Kanat kesitlerindeki eksenel gerilmeleri hesaplayabilmek için bir kod hazırlanmıştır.
Hazırlanmış olan kod ile gerilme hesabını yapabilmek için koda beş farklı girdinin verilmesi
gerekmektedir. Bunlar:
-

Kanat profilinin geometrisi

-

Kesme kiriş flanş bölgeleri ile hücum ve firar kenarı flanş bölgelerinin
konumları

-

Moment yükleri

-

Malzeme bilgiler

-

Flanş bölgeleri için kompozit katman sayıları

Kanat profil geometrisi, kanat profilinin veri noktalarının birim veter uzunluğu için girilmesi ile
hazırlanmaktadır.

Kanat

kesitlerindeki

flanş

bölgelerinin

konumu,

kesitlerin

veter

uzunluğunun yüzdesi olarak verilmektedir. Örnek olarak, Tablo 3.6.1.2’de 10. kanat kesiti
için veter uzunluğu ve flanş bölgelerinin konumlarının nasıl gerilme hesaplama kodununun
girdisi olarak hazırlandığı gösterilmektedir. Tablo 3.6.1.2’de görüldüğü gibi, veter uzunluğu
gerçek uzunluk olarak girilmektedir. Kanat profili oluşturulurken birim veter uzunluğu için
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hazırlanmış olan profil veri noktaları veter uzunluğu ile çarpılarak kanat profil veri noktalarının
gerçek koordinatları bulunmuş olur. Tablo 3.6.1.2’deki değerlere göre, kesme kiriş flanşının
başlangıç ve bitiş noktaları 10. Kesit için %29 ve %46 civarındadır. Hücum kenarı flanşı için
sadece bitiş noktası, firar kenarı flanşı için ise sadece başlangıç noktası verilmiştir. Alt ve üst
kanat yüzeyleri ayrı değerlendirildiği için, kanadın bir yüzeyinde hücum kenarı flanşının
kanadın hücum kenarından başladığı, firar kenarı flanşının ise firar kenarında sonlandığı
varsayılmıştır.
Tablo 3.6.1.2 10 kanat kesit için veter uzunluğu ve flanş konumlarının başlangıç ve bitiş
noktaları
Veter uzunluğu
(m)

Kesme kirişi flanş
başlangıç noktası
(%)

Kesme kirişi flanş
bitiş noktası
(%)

Hücum kenarı
flanşının bitiş
noktası (%)

Firar kenarı
flanşının
başlangıç
noktası (%)

3.5020

0.2943

0.4650

0.0200

0.9630

Kanat flanş bölgelerinin başlangıç ve bitiş noktaları belirlendikten sonra alan atalet
momentleri paralel eksen teoremi kullanılarak Denklem 3.6.1.3 ile hesaplanmıştır.
𝑛

𝐼𝐾𝑒𝑠𝑖𝑡_𝑖 = ∑ 𝐿𝑖 𝑡𝑖 𝑑𝑖2
𝑖=1

(3.6.1.3)

Denklem 3.6.1.3’te 𝐿𝑖 ve 𝑡𝑖 flanş bölgelerinde iki farklı nokta arasındaki uzaklığı ve o kısmın
kalınlığını, 𝑑𝑖 ise 𝐿𝑖 uzunluğunundaki flanş bölgesininin kanat kesitininin alan merkezinden
olan x ve y uzaklıklarını göstermektedir. Atalet moment çarpımı da benzer şekilde
hesaplanmıştır. Referans kanadın tasarımında kullanılan tek yönlü kompozit katmanların
katman kalınlıkları 0.7 mm olarak alınmıştır.
Kanat flanş bölgelerinin tasarımında GL standartlarında belirtilmiş olan emniyet faktörleri
kullanılmıştır.
-

Tek yönlü katmanlı kompozitler için 2.2

-

Çift yönlü katmanlı kompozitler için 1.6875

-

Moment yükleri için 1.35

Tablo 3.6.1.3 – 3.6.1.5, hibrit cam-elyaf epoksi ve karbon epoksi kanat flanş tasarımı için 10.
kanat kesitinin flanş bölgelerindeki gerilmenin hesaplanma adımlarını göstermektedir. Tablo
3.6.1.3’te 10. kanat kesitinde emniyet faktörü uygulandıktan sonra hesaplanan moment
yükleri verilmiştir. Örneğin, 10. Kesitte azami kelebekleme momenti 4.0932e06 Nm iken,
meydana gelen kılıçlama momenti 2.3193e5 Nm’dir. Tablo 3.6.1.4. kesitin alan atalet
momentlerini vermektedir. Tablo 3.6.1.5’te ise flanş bölgelerindeki azai ve asgari gerilmeler
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verilmiştir. Bu gerilmeler Puck hasar kriterinde kullanılarak kesitteki gerilme hasar indisleri
hesaplanmakdır.
Tablo 3.6.1.3 10. Kanat kesitinde emniyet faktörü uygulandıktan sonra hesaplanan moment
yükleri
Moment
Azami Kelebekleme Momenti
Asgari Kelebekleme Moment
Azami Kılıçlama Momenti
Asgari Kılıçlama Momenti

Kelebekleme Momenti (N.m)
4.0932e6
-3.8475e6
-3.8219e6
2.3382e6

Kılıçlama Momenti (N.m)
2.3193e5
2.0493e6
2.0979e6
-1.1945e6

Tablo 3.6.1.4 10. Kesitin alan atalet momentleri
IKelebekleme (m4)
36e-4

IKılıçlama (m4)
139e-4

Ixy (m4)
1.1765e-4

Tablo 3.6.1.5 10. Kesitte hesaplanan azami ve asgari gerilmeler
Flanş bölgesi
Üst ana kesme kiriş
Alt ana kesme kiriş
Hücum kenarı
Firar kenarı

Azami gerilme (Pa)
4.1925e8
4.1456e8
1.2494e8
1.2728e8

Asgari Gerilme(Pa)
-4.1977e8
-3.9531e8
-7.2496e7
-2.1994e8

Cam elyaf-epoksi referans kanat tasarımında kullanılan tek yönlü cam-elyaf epoksi kompozit
malzemenin özellikleri Tablo 3.6.1.6’da verilmiştir.
Tablo 3.6.1.6 Tek yönlü cam-elyaf epoksi kompozit malzemenin özellikleri
Elastik Modül
Poisson oranı
Kesme modülü
Çekme mukavemeti
Basma mukavemeti
Kesme mukavemeti

E1 (Pa)
39.14e9
v12
0.3
G12 (Pa)
3.937e9
Xt (MPa)
866
Xc (MPa)
647
S12(MPa)
75

E2 (Pa)
13.219e9
v23
0.89
G23 (Pa)
3.937e9
Yt (MPa)
54
Yc (MPa)
150
S23 (MPa)
75
p (kg/m^3)
2007.14
t (mm)
0.7

Yoğunluk
Katman kalınlığı

E3 (Pa)
13.219e9
v13
0.3
G13 (Pa)
3.937e9
Zt (MPa)
54
Zc (MPa)
150
S13 (MPa)
75

Cam-elyaf epoksi referans kanat için kanat kesitlerinde Puck gerilme hasar indislerinin
hesaplanması
Tasarım sürecinde kanat kesitlerindeki flanş bölgelerinde katman sayılarına Puck gerilme
hasar indis değerleri 1’in altına düşünceye kadar iterasyon yaparak karar verilmiştir. Daha
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öncede belirtildiği gibi, kesme kirişlerin flanş bölgelerinin kelebekleme eğilme moment
yükünü taşıdığı, firar ve hücum kenarı flanş bölgelerinin ise kılıçlama eğilme moment yükünü
taşıdığı varsayılmıştır. Flanş bölgeleri dışında kalan bölgelerdeki malzeme ihmal edilmiş ve
referans kanadın katılık ve kütle dağılımının belirlenmesine yönelik olarak kanat kesitlerinde
flanş bölgeleri için referans teşkil edebilecek katman sayıları belirlenmiştir. Hasar
analizlerinde Puck hasar kriterini sağlayacak şekilde kanat kesitlerindeki katman sayıları
azaltılarak her kesit için en düşük katman sayısı belirlenmiştir.
Daha önce açıklanmış olan bir noktanın burada tekrar edilmesinin faydalı olacağı
değerlendirilmiştir. Katamn sayıları belirlenirken kanadın flanş bölgeleri arasında, genellikle
rüzgar türbin kanatlarında kullanılan, iki-eksenli kompozit malzeme (biaxial) olmamasına
rağmen, gerçekleştirilen analizlerde son tasarımda bulunacak olan iki-eksenli kompozit
malzemelerinde mukavemet kontrolleri Puck hasar kriterine göre yapılmıştır. Puck hasar
kriterine göre hesaplama yapabilmek için, flanş bölgelerinin hemen yanında yer alacak olan
iki-eksenli kompozit malzemelerin, flanş bölgelerindeki tek yönlü kompozit malzeme ile aynı
gerinime sahip oldukları varsayılmıştır.

Analizle destekli tasarım

sürecinde, flanş

bölgelerindeki tek yönlü kompozit katman sayılarında değişiklik yapılarak iki-eksenli kompozit
malzemelerde de Puck gerilme hasar indisleri 1’in altına düşürülmüştür.
Şekil 3.6.1.13, cam-elyaf epoksi referans kanat için flanş bölgelerindeki azami Puck gerilme
hasar indisinin kanat kesitleri boyunca olan değişimini vermektedir. En yüksek hasar indisi
değerleri basma gerilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni, Tablo 3.6.1.6’da
görüldüğü

gibi

cam

elyaf

epoksi

kompozit

malzemenin

elyaf

yönündeki

basma

mukavemetinin çekme mukavemetinden daha düşük olmasıdır.

Puck gerilme hasar indisi

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kesit No

Şekil 3.6.1.13 Cam-elyaf epoksi referans kanat için flanş bölgelerindeki azami Puck gerilme
hasar indisinin kanat kesitleri boyunca olan değişimi
Şekil 3.6.1.13’te kesitlerdeki hasar indislerinin 1’e çok yakın olmadığı görülmektedir. Aslında
analiz sürecinde asgari katman sayılarına iterasyon ile karar verildiği için kesitlerdeki hasar
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indis değerlerinin 1’e yakın olması beklenilirdi. Kesitlerdeki flanş bölgelerindeki hasar
indislerinin düşük olmasının nedeni, flanş bölgelerinin yanında var olduğu düşünülen iki
eksenli kompozit malzemenin, flanş bölgelerindeki tek yönlü malzeme ile aynı gerinime sahip
olduğunda, Puck gerilme hasar indislerininin sınır değere ulaşmasıdır. Yani flanş bölgelerinin
yanında var olduğu düşünülen iki eksenli kompozit malzeme, flanş bölgelerindeki gerilmeleri
sınırlamakta ve flanş bölgelerindeki hasar indisleri düşük kalmaktadır.
Kanat kesitlerindek flanş bölgelerindeki azami Puck gerilme hasar indisi 5. kesitin üst (emme
tarafı) flanş bölgesinde 0.66 olarak hesaplanmıştır. Cam elyaf epoksi kanadın toplam ağırlığı
13673 kg olarak hesaplanmıştır. Şekil 3.6.1.14 cam-elyaf epoksi referans kanat için kanat
kesitlerinin flanş ağırlığının kanat boyunca değişimini vermektedir. Dördüncü kesitten sonra
kesit ağırlığının düştüğü görülmektedir. Birinci kesitin ağır olmasının nedeni dairesel olan bu
kesitin bütününde tek yönlü kompozit malzeme kullanılmasıdır. Şekil 3.6.1.6’da görüldüğü
gibi, ikinci kesitten itibaren kanat kesitlerinde sadece flanş bölgelerinde kompozit malzeme
bulunmaktadır. Bu nedenle kanadın kökteki kesit en ağır kesittir. İkinci kesit ile beşinci kesit
arasında ana kesme kiriş flanş bölgelerinin genişliği 240 cm’den 60 cm’ye düşmektedir.
Özellikle ikinci ve üçüncü kesitte ana flanş genişliği yüksek olduğu için, geniş flanşlar yüksek
alan atalet momenti sağlamakta ve bu sayede ikinci ve üçüncü kesitlerdeki flanş bölgelerinde
daha az sayıda katmana gerek olmaktadır. İkinci ve üçüncü kesitlerde daha az sayıda
katman olduğu içinn doğal olarak bu kesitlerin ağırlığı daha düşük bulunmuştur.

2000

Kesit Ağırlığı [kg]

1750

1500
1250
1000
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250
0
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7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kesit No

Şekil 3.6.1.14 Cam-elyaf epoksi referans kanat için kanat kesitlerinin flanş ağırlığının kanat
boyunca değişimi
Bu noktada referans kanadın sadece flanş bölgelerinin ön tasarımı tamamlanmıştır. Ancak
bu tasarım sadece flanş bölgeleri için bir başlangıçtır. Esas amaç bu flanş tasarımı ile
başlayıp NREL kanadının katılık ve kütle dağılımına yakın bir kanat tasarımı elde etmektir.
Bu kanat üretim kanadı olmayacağı için kanadın bütün mukavemet kontrollerinin (burkulma
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vb.) yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle, referans kanat tasarımında kompozit katmanlar
arasına balpeteği, köpük, balsa gibi arayüz malzeme konulmamıştır. Esas amaç, NREL
kanadının kanat boyunca katılık değişimine yakın bir kanat tasarımı ortaya çıkarmaktır.
Referans kanat bir sonraki kısımda açıklanan ters tasarım metodunu kullanarak
tasarlanmıştır. Referans kanat daha sonra SWT and PHATAS çoklu kütleli rüzgar türbin
analiz programlarında kurulmuş olan rüzgar türbin modeline aktarılmış ve rüzgar türbin
analizleri gerçekleştirilmiştir.
Tersine tasarım metodunu kullanarak referans kanadın tasarımı
Referans kanadın tersine tasarım metodu ile tasarlanma akış şeması Şekil 4.15’te verilmiştir.

Şekil 3.6.1.15 Kiriş kesit özellikleri bilinen bir türbin kanadının üç boyutlu tasarım döngüsü
Kanadın 3 boyutlu dış geometrisi oluşturulduktan sonra herbir kanat kesiti için malzeme
tanımları yapılmaktadır. Malzeme tanımı yapılırken flanş bölgeleri için belirlenmiş olan
katman sayıları öncelikli olarak ilgili flanş bölgelerine yerleştirilmektedir. Daha sonra flanş
bölgeleri arasında kalan kısımlara ve kesme kirişin duvarlarına çift eksenli (±45o) cam-elyaf
epoksi kompozit katmanlar konulmaktadır. Benzer kanat tasarımlarındaki kalınlıklar dikkate
alınarak, çift eksenli katman sayıları rastgele seçilmektedir. Her kanat kesiti PreVABS
programında modellenerek kanat kesitlerinin iki boyutlu sonlu elemanlar modeli hazırlanır.
PreVABS programı VABS programının ön hazırlayıcısıdır. VABS (Variational Asymptotic
Beam Section) programı yüksek boy-en oranına sahip yapılar için geliştirilmiş olan, yapıların
kiriş kesit özelliklerinini yüksek doğrulukta hesaplayan bir programdır.

VABS programı

PreVABS ön hazırlayısının çıktı dosyalarını girdi olarak almakta ve kanadın kiriş kesit
özelliklerini hesaplamaktadır. PreVABS programı girdi olarak kanat kesitinin geometrik
verisini ve kesitteki malzeme bilgisi ve dağılımını kullanmakta ve her kanat kesiti için, kesitin
iki boyutlu sonlu elemanlar modelini hazırlamaktadır. Katmanlı kompozit yapılar için
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PreVABS programı her katman için bir eleman yaratmaktadır. İki boyutlu sonlu elemanlar
modeli hazırlanan kanat kesitinin malzeme ve eleman bilgilerinden meydana gelen çıktı
dosyası

VABS

programı

tarafından

kullanılarak

kanadın

kiriş

kesit

özellikleri

hesaplanmaktadır. Örnek olarak Şekil 3.6.1.16, referans kanadın 12. kesitinin PreVABS
programında hazırlanmış olan sonlu elemanlar modelini göstermektedir. Şekil 3.6.1.16’da
yakınlaştırılan görüntülerde kanadın hücum ve firar kenarı ile kesme kiriş üst flanş bölgesinin
köşesi görülmektedir. Bu kanat kesitinde, kesme kirişlerinin üst ve alt flanşlarında 79 katman,
hücum kenarında 12 katman ve firar kenarında 14 katman bulunmaktadır. Katman sayısına
bağlı olarak PreVABS programı bazen kesitte çözüm ağı oluşturmakta zorlanmaktadır. Şekil
3.6.1.16’da görüldüğü gibi firar kenarının köşelerinde dörtgen eleman yerine üçgen eleman
kullanılmıştır. On ikinci kesitte flanş bölgeleri arasındaki yüzeylere ve kesme kiriş duvarlarına
ise 6 adet çift yönlü kompozit katman yerleştirilmiştir. Bu bölgelere konulan katman sayıları
Gunjit’in çalışmasına dayanmaktadır. Gunjit geliştirmiş olduğu kanat tasarım kodunda, flanş
bölgeleri arasına asgari 3 katmanı olağan değer olarak atamaktadır.

Şekil 3.6.1.16 12. kanat kesitinin PreVABS programında yaratılan sonlu elemanlar modeli
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PreVABS ve VABS programları ile yürütülen iterasyona dayalı tersine tasarım sürecinde her
kesit için hem flanş bölgelerinde hemde kesme kirişlerinin duvarları dahil olmak üzere flanş
bölgeleri arasında kalan yüzeylere atanan kompozit katman sayısında değişiklikler yapılarak
5 MW NREL kanadının kiriş kesit özelliklerine yakınsamaya çalışılmıştır. NREL kanadındaki
malzeme kullanımı bilinmediği için, tersine tasarım döngüsünde katman sayılarının
belirlenmesi sadece NREL kanadının bilinen katılık dağılımına yakın katılık dağılımı elde
etmeye yönelik katman sayısı değişikliğine dayanmaktadır.
Şekil 3.6.1.17 – 3.6.1.19 NREL kanadının ve tersine tasarım kanadının kelebekleme,
kılıçlama ve burulma katılıklarının kanat boyunca değişimlerini kıyaslamaktadır. Tablo 3.6.1.7
ise katılıkları kesit kesit sayısal olarak kıyaslamaktadır. Şekil 3.6.1.17 – 3.6.1.19 ve Tablo
3.6.1.7’de görüldüğü gibi tersine tasarım kanadının kanat boyunca katılık dağılımı NREL
kanadının katılık dağılımına oldukça yakındır. Kelebekleme katılığı en iyi tutan katılık
dağılımıdır. Tersine tasarlanmış olan kanat, kurulacak olan 5MW’lık rüzgar türbin sisteminde
gerçekçi türbin analizlerini gerçekleştirmek için uygundur. Çünkü, tersine tasarım kanadının
aerodinamik özellikleri NREL kanadı ile aynıdır. Tersine tasarım kanadının katılık dağılımıda
NREL kanadının katılık dağılımına benzer olduğu için referans kanadın aeroelastik
davranışının NREL kanadının aeroelastik davranışa benzer olması beklenmektedir. Referans
kanat daha sonra eğilme-burulma etkileşimi yaratmak için değiştirilecektir.

Bu nedenle

referans kanadın gerçekçi bir kanada yakın olmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Kelebekleme Eğilme Katılığı (N.m 2)

Tersine tasarım
NREL

1.8E+10
1.5E+10
1.2E+10
9.0E+09
6.0E+09
3.0E+09
0.0E+00

1

3

5

7
9
Kesit

11

13

15

17

Şekil 3.6.1.17 NREL kanadı ile tersine tasarım kanadının kelebekleme eğilme katılığı
dağılımı
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Tersine tasarım

Kılıçlama Eğilme Katılığı (N.m 2)

2.1E+10

NREL

1.8E+10
1.5E+10

1.2E+10
9.0E+09
6.0E+09
3.0E+09
0.0E+00

1

3

5

7

9

11

13

15

17

Kesit

Şekil 3.6.1.18 NREL kanadı ile tersine tasarım kanadının kılıçlama eğilme katılığı dağılımı

Tersine tasarım

Burulma Katılığı (N.m2)

6.0E+09

NREL

5.0E+09
4.0E+09
3.0E+09
2.0E+09
1.0E+09
0.0E+00

1

3

5

7

9

11

13

15

17

Kesit

Şekil 3.6.1.19 NREL kanadı ile tersine tasarım kanadının burulma katılığı dağılımı
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Tablo 3.6.1.7 NREL kanadının ve tersine tasarım kanadının kılıçlama, kelebekleme ve
burulma katılıkları
Kelebekleme
Katılığı
NREL

(N.m2)

Kılıçlama
Katılığı
Tersine
tasarım
(N.m2)

Burulma
Katılığı
NREL

(N.m2)

Kelebekleme
Katılığı
Tersine
tasarım
(N.m2)

(N.m2)

Burulma
Katılığı
Tersine
Tasarım
(N.m2)

1

1.96E+10

1.92E+10

1.94E+10

1.83E+10

5.43E+09

4.47E+09

2

1.49E+10

1.17E+10

1.08E+10

1.18E+10

3.47E+09

3.39E+09

3

8.06E+09

6.70E+09

5.53E+09

5.58E+09

1.57E+09

1.43E+09

4

7.17E+09

6.26E+09

4.69E+09

5.08E+09

8.56E+08

8.99E+08

5

5.05E+09

4.97E+09

2.57E+09

2.39E+09

3.36E+08

3.16E+08

6

4.50E+09

4.21E+09

2.05E+09

2.02E+09

2.61E+08

2.75E+08

7

4.00E+09

3.27E+09

1.59E+09

1.38E+09

2.01E+08

2.38E+08

8

3.45E+09

2.80E+09

1.10E+09

1.01E+09

1.44E+08

1.51E+08

9

2.73E+09

2.29E+09

6.81E+08

6.64E+08

8.12E+07

9.07E+07

10

2.33E+09

2.05E+09

4.09E+08

4.26E+08

5.75E+07

6.34E+07

11

1.32E+09

1.07E+09

1.76E+08

1.78E+08

2.74E+07

2.82E+07

12

1.02E+09

1.01E+09

1.07E+08

1.24E+08

1.85E+07

1.73E+07

13

7.10E+08

5.97E+08

7.63E+07

7.83E+07

1.45E+07

1.34E+07

14

4.55E+08

3.45E+08

4.95E+07

3.76E+07

8.06E+06

1.01E+07

15

3.54E+08

2.40E+08

3.47E+07

2.55E+07

6.09E+06

9.51E+06

16

2.81E+08

1.57E+08

2.65E+07

1.35E+07

5.33E+06

8.83E+06

17

8.51E+07

9.02E+07

7.55E+06

6.86E+06

2.17E+06

1.78E+06

Kılıçlama
Katılığı
NREL

Kesit

Katılık dağılımı yukarıda verilmiş olan ilk tersine kanat tasarımında sadece sayısal olarak
NREL kanadının katılık dağılımının tutturulmasına çalışıldığı için kesitlerdeki katman
sayılarında ani düşüş ve artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca, eğilme-burulma etkileşimli
kanatlarda kesme kiriş flanş bölgelerinde kanat eksenine göre farklı elyaf açılarında kompozit
katmanlar olacağı için eğilme-burulma etkileşimli kanatların katılıklarında, özellikle
kelebekleme eğilme katılığında, referans kanada göre azalma meydana gelecektir. Eğilmeburulma etkileşimli kanatlar, referans kanat üzerinde kesme kiriş flanş bölgelerinde elyaf
açılarında değişiklikler yapılarak yaratılacaktır. Bu nedenle, referans kanadın NREL kanadına
göre biraz daha katı olmasına karar verilmiş ve tersine tasarım kanadının katman sayılarında
ikinci bir değişiklik yapılmıştır. Kesitlerdeki katman sayılarında yapılan değişiklikler ile:
-

Kesitler arasındaki katman sayılarındaki farklar azaltılmış ve kesitler arasında
daha düzgün bir geçiş sağlanmıştır.

-

Referans kanadın katılığı NREL kanadına göre arttırılmış ve eğilme-burulma
etkileşimli kanatlarda kaybedilecek olan kelebekleme eğilme katılığı bir
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anlamda referans kanatta kazanılmıştır. Bu sayede, projenin bir sonraki
fazında gerçekleştirilecek olan rüzgar türbin sisteminin zamana bağlı
aeroelastik analizlerinde kanatların düşük katılığı nedeni ile meydana
gelebilecek olan sayısal problemlerin önüne geçilmiştir.
Referans kanadın kesitlerinde cam-elyaf epoksi katman sayılarında yapılan değişiklik
neticesinde değiştirilmiş tersine tasarım kanat ile NREL kanadının katılık dağılımları Şekil
3.6.1.20 – 3.6.1.22’de kıyaslanmıştır. Şekil 3.6.1.20 – 3.6.1.22’de soldaki birinci şekil katılık
dağılımlarının bütün kanat kesitlerindeki kıyasını vermekte, sağdaki ikinci şekil ise katılık
dağılımlarının 10.-17. kesitler arasındaki dağılımını göstermektedir. 10.-17. kesitler, bir
sonraki kısımda açıklanacağı gibi, eğilme burulma etkileşimi yaratmak için kesme kiriş flanş
bölgelerinde yer alan tek yönlü kompozit katmanların kanat eksenine göre açılı
yerleştirileceği, kanadın son 30 m’lik dış kısmında bulunan kanat kesitleridir. Şekil 3.6.1.20,
Şekil 3.6.1.17 ile kıyaslandığında, değiştirilmiş tersine tasarım kanadının kelebekleme eğilme
katılığının NREL kanadına göre özellikle kanat köküne yakın kesitlerde daha büyük olduğu
görülmektedir. Şekil 3.6.1.22, Şekil 3.6.1.19 ile kıyaslandığında da, değiştirilmiş tersine
tasarım kanadının burulma katılığının NREL kanadına göre bütün kesitlerde daha katı olduğu
görülmektedir. Değiştirilmiş tersine tasarım kanadının kılıçlama eğilme katılığı ise NREL

1.8E+10

NREL

1.5E+10

Değiştirilmiş Tersine
Tasarım

Kelebekleme Eğilme Katılığı (Nm2)

Kelebekleme Eğilme Katılığı (Nm2)

kanadının kılıçlama katılığından daha azdır.

1.2E+10
9.0E+09

6.0E+09
3.0E+09
0.0E+00

1

3

5

7

9 11 13 15 17
Kesit

4.0E+08

NREL

3.5E+08

Değiştirilmiş Tersine
Tasarım

3.0E+08
2.5E+08
2.0E+08
1.5E+08
1.0E+08
5.0E+07
0.0E+00

10

11

12

13 14
Kesit

15

16

17

Şekil 3.6.1.20 NREL kanadı ile değiştirilmiş tersine tasarım kanadının kelebekleme eğilme
katılık dağılımı
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NREL

1.8E+10

Değiştirilmiş Tersine
Tasarım

Kılıçlama Eğilme Katılığı (Nm2)

Kılıçlama Eğilme Katılığı (Nm2)

2.1E+10

1.5E+10
1.2E+10
9.0E+09
6.0E+09
3.0E+09
0.0E+00

2.5E+09

NREL

2.0E+09

Değiştirilmiş Tersine
Tasarım

1.5E+09
1.0E+09
5.0E+08
0.0E+00

1

3

5

7

9 11 13 15 17
Kesit
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13 14
Kesit
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Şekil 3.6.1.21 NREL kanadı ile değiştirilmiş tersine tasarım kanadının kılıçlama eğilme katılık

6.0E+09

NREL

5.0E+09

Değiştirilmiş Tersine
Tasarım

4.0E+09
3.0E+09
2.0E+09
1.0E+09
0.0E+00

1

3

5

7

NREL

1.0E+08
Burulma Katılığı (Nm2)

Burulma Katılığı (Nm2)

dağılımı

7.5E+07

5.0E+07

2.5E+07

0.0E+00

9 11 13 15 17
Kesit

Değiştirilmiş Tersine
Tasarım

10

11

12

13 14
Kesit

15

16

17

Şekil 3.6.1.22 NREL kanadı ile değiştirilmiş tersine tasarım kanadının burulma katılık
dağılımı
Tablo 3.6.1.8, değiştirilmiş tersine tasarım kanadında kanat kesitlerinde yer alan cam-elyaf
epoksi kompozit katmanların sayılarını vermektedir. Tablo 3.6.1.8’de verilmiş olan katman
sayıları referans kanatta bulunan katman sayılarının son halidir. Tablo 3.6.1.8 ile ilgili bazı
açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
-

1. Kanat kesiti dairesel kesit olduğu için, bütün kesitte en dışta 34 kat 0o’de
tek yönlü kompozit katman, en içte ise 16 kat 90o’de tek yönlü kompozit
katman yerleştirilmiştir. Birinci kesitte bütün kesit ana flanş bölgesidir.

-

Katman sayıları dış kesitlerde giderek azalmakta ve katman sayılarının
kesitler arasındaki dağılımının düzgün olduğu görülmektedir.
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-

Çift yönlü (45o/-45o) kompozit katmanlar kesme kiriş duvarında ve ana flanşlar
arasındaki yüzeylere yerleştirilmişlerdir (Şekil 3.6.1.3).

-

Rüzgar türbin analizlerinde kullanılacak olan SWT ve PHATAS çoklu kütleli
dinamik analiz programlarında, rüzgar türbin sistemindeki kanat modellerinde
kanadın en ucunda da bir kesit girişinin yapılması gerektiği için, referans
kanadın en ucuna 18. kesit eklenmiş ve bu kesite 17. kesitle aynı malzeme
atamaları yapılmıştır.

-

Bir sonraki kısımda da açıklandığı gibi, tasarlanan referans kanadın 5 MW’lık
bir rüzgar türbin sistemine dahil edilmesinden sonra gerçekleştirilen rüzgar
türbin analizlerinde, kanat deformasyonu kaynaklı yakınsama problemleri
yaşanmamış ve türbin sisteminden 5 MW’lık güç sabit rüzgar ve türbülanslı
rüzgar altında elde edilmiştir.

Tablo 3.6.1.8 Değiştirilmiş tersine tasarım kanadında kanat kesitlerinde yer alan cam-elyaf
epoksi kompozit katmanların sayıları
0o Katmanlar
Kesit

Hücum
kenarı
flanşı

1

-

2

Kesme kiriş
üst flanşı

Kesme kiriş
alt flanşı

50

34 kat 0o
16 kat 90o
75

34 kat 0o
16 kat 90o
75

3

50

60

4

40

5

Firar
kenarı
flanşı

45o/-45o Katmanlar
Ana
Kesme
flanşlar
Kiriş
arası
Duvarı

-

-

-

50

16

16

60

50

16

16

125

125

40

14

14

40

125

125

40

14

14

6

38

120

120

38

14

14

7

38

120

120

38

12

12

8

36

110

110

36

10

10

9

35

100

100

35

8

8

10

32

80

80

32

6

6

11

30

60

60

30

4

4

12

20

40

40

20

4

4

13

16

35

35

16

4

4

14

12

20

20

12

4

4

15

6

15

15

6

4

4

16

4

10

10

4

4

4

17

4

8

8

4

4

4

18

4

8

8

4

4

4
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Referans rüzgar türbin sisteminin kurulması
Kanatlarda yaratılacak olan eğilme-burulma etkileşiminin yorulma hasarına eş değer yükler
üzerindeki etkisini inceleyebilmek için referans türbin kanadı dışında, referans bir rüzgar
türbin sistemine de ihtiyaç vardır. Proje kapsamında tersine tasarım kanat için NREL kanadı
baz olarak alındığı için, referans rüzgar türbin sistemi içinde NREL rüzgar türbin sistemi baz
olarak alınmıştır. NREL rüzgar türbin sisteminin özellikleri NREL raporunda detaylı bir şekilde
belirtilmiştir. NREL türbininin SWT ve PHATAS programlarında modellenmesinde kolaylık
sağlamak için SWT programında var olan hazır rüzgar türbin modelinden faydanılmış ve
NREL türbinindeki bazı parametrelerde değişiklikler yapılmıştır. Tablo 3.6.2.1, üzerinde karar
kılınan referans rüzgar türbin sisteminin ve NREL rüzgar türbin sisteminin ana özelliklerini
vermektedir. Tablo 3.6.2.1’de görüldüğü gibi referans türbin sisteminin bazı ana özellikleri
NREL türbin sisteminin özellikleri ile aynı tutulmuş,

bazı özelliklerinde ise değişiklikler

yapılmıştır. Yapılan bazı değişikliklerin nedenleri aşağıda açıklanmıştır.
-

NREL türbin sistemi ile türbin analizleri FAST kodunda yapıldığı ve FAST
kodunda kanatlara ön eğilme verilemediği için, NREL analiz türbininde 2.5o’lik
bir rotor koniklik açısı verilmiştir. Referans türbin sisteminde ise, rotor koniklik
açısı 0o alınmış ve türbin kanatlarının dönerken kule ile olan açıklığını
arttırmak için kanatların ucuna 4 m’lik bir ön eğilme verilmiştir. Ön eğilme
rüzgar yönüne göre ters yönde verilmiştir.

-

Referans rüzgar türbin sisteminde talep edilen nominal jeneratör torku 37880
Nm, dişi oranı ise 105 alınmıştır. 12 devir dakika rotor dönme hızında ve
nominal tork ve dişli oranındaki değerlerde nominal türbin gücü 5 MW’tır.
NREL türbininde ise nominal jeneratör torku 43093.55 Nm, dişli oranı ise
97’dir. Bu durumda, 12.1 devir dakikalık rotor dönme hızındaki nominal türbin
gücü 5.2966 MW’tır. Proje kapsamında nominal türbin gücünün 5 MW olması
kararlaştırıldığından, nominal generatör tork ve dişli oranlarında NREL
türbinine göre ufak değişiklikler yapılmıştır.

-

Referans türbin sisteminde rotor göbek yüksekliği NREL türbininin rotor göbek
yüksekliğine göre 10 m arttırılmış ancak konik kulenin et kalınlıkları
değiştirilmemiştir. Proje kapsamında eğilme-burulma etkileşiminin türbin
sistemindeki

yükler

üzerindeki

etkisi

inceleneceği

için,

rotor

göbek

yüksekliğinin arttırılarak ve konik kulenin et kalınlıkları korunarak, kule daha
esnek hale getirilmiş ve türbin analizlerinde kule esnekliğinin etkisinin artması
amaçlanmıştır. Aynı zamanda daha yüksek kule ile rüzgar kesmesinin (wind
shear) etkisi de artacaktır.
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-

Referans rüzgar türbin sisteminde rotor göbek kütlesi NREL türbininin rotor
göbek kütlesinden 6780 kg daha az alınmış, rotor göbek kütle ataleti ise
göbek çapı ve göbek kütlesi ile uyumlu alınmıştır. Genel olarak, referans
rüzgar türbin sisteminde rotor ve aktarma organlarının bütününde kütleler
NREL türbinine göre daha düşük alınarak, dinamik analizler sırasında daha
yüksek kütle hareketlerinin olması amaçlanmıştır.

Tablo 3.6.2.1 Referans rüzgar türbin sisteminin ve NREL türbin sisteminin ana özellikleri
Özellik
Türbinin ana gücü
Kanat sayısı
SWT ve PHATAS programlarında
kullanılan kanat eleman sayısı
Kanadın ucunda verilen ön eğilme
Nominal rotor dönme hızı
Talep edilen nominal jeneratör torku
Türbinin göbek yüksekliğindeki rüzgar hızı
SWT programında kullanılan
türbülanslı rüzgar yaratan kod
PHATAS programında kullanılan
türbülanslı rüzgar yaratan kod
Dişli oranı
Rotor/Rotor göbek çapı
Rotor göbek uzunluğu
Kanat uzunluğu
Rotor konikliği
Rotor eğim açısı
Kulenin yüksekliği
Kule üstü dış / iç çap
Kule altı dış / iç çap
Rotor göbek yüksekliği
Rotor göbek kütlesi
Rotor göbek kütle ataleti
Kontrolcü (SWT)
Kontrolcü (PHATAS)
Kontrol adımı (SWT ve PHATAS)

Referans türbin sistemi
5 MW
3
17

NREL türbini
5.2966 MW
3
17

4m
12 DD
37880 Nm
15 m/s
TURBSIM

12.1 DD
43093.55 Nm
Test hız aralığı:10-20m/s [43]
TURBSIM

SWIFT

-

105
126 m / 4 m
4m
61.5 m
0 derece
5 derece
98.2 m
3.87 / 3.832 m
6 / 5.946 m
100 m
50,000 kg
100000 kg.m2
PI yunuslama
pozisyon kontrol
PD yunuslama
hız kontrol
0.01 s

97
126 m / 3 m
61.5 m
2.5 derece
5 derece
87.6 m
3.87 / 3.832 m
6 / 5.946 m
90 m
56780 kg
115926 kg.m2
PI yunuslama
pozisyon kontrol
-

Tablo 3.6.2.1’de ana özellikleri verilmiş olan referans rüzgar türbin sistemi SWT ve PHATAS
programlarında yaratılmıştır. Ancak, PHATAS programı kurulan rüzgar türbin sisteminin 3
boyutlu modelini yaratmamaktadır. Kurulan türbinin özellikleri PHATAS programının ilgili
kısımlarında girdi olarak verilmektedir. SWT programında ise kurulan rüzgar türbin sisteminin
üç boyutlu modeli yaratılmaktadır. Bu nedenle, kurulan referans rüzgar türbin sistemi SWT
programındaki üç boyutlu model resimleri vasıtası ile tanıtılmıştır.
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SWT programında kurulan referans rüzgar türbin sistemi
Şekil 3.6.2.1, referans rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli dinamik modelinin genel
görüntüsünü ve ön eğilme verilmiş kanadı göstermektedir. Tablo 3.6.2.1’de belirtildiği gibi
kanadın uç kısmında 4 m’lik bir ön eğilme verilmiştir. Şekil 3.6.2.1 (b)’de kanattaki ön eğilme
açık bir şekilde görülmektedir. Ön eğilme sayesinde kanat kule önünden geçerken kanatkule açıklığının artması hedeflenmiştir. Bunun dışında, rüzgar türbin sisteminde 5 derecelik
rotor eğim açısı verilmiştir. Rotor eğim açısı rotor üzerinde verilebildiği gibi kuleye de
verilebilmektedir. SWT programında rotor eğim açısı kuleye verilmektedir. Rotor eğim açısı
ile de kanat-kule açıklığının artması ve kanadın kule önünden geçerken kanadın anlık aşırı
yüklerde

salınım

vb.

nedenlerden

ötürü

kuleye

çarpmasının

önüne

geçilmesi

hedeflenmektedir. Şekil 3.6.2.1(b)’de rotor eğim açısı gözükmektedir. SWT programında
kanat modeller için iki seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler:
-

Hazır kiriş kanat modelleri

-

Süper eleman kanat modeli

SWT programındaki kiriş kanat modelleri geometrik olarak doğrusal olmayan etkileri göz
önüne almakta ancak kiriş sonlu eleman formülasyonunda eğilme-burulma etkileşimi
bulunmamaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında SWT programında süper eleman kanat
modelleri kullanılmıştır.
Proje çalışmaları kapsamında SWT rüzgar türbin sistemindeki dinamik süper eleman
kanatlar kanadın üç boyutlu sonlu elemanlar modelinden Craig-Bampton bileşen mod
metodu kullanılarak yaratılmıştır. Önce kanadın üç boyutlu sonlu elemanlar modeli Samcef
Field sonlu elemanlar programında yaratılmış ve aynı programda kanadın dinamik süper
eleman modeli oluşturulmuştur.
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Şekil 3.6.2.1 (a) Referans rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli dinamik modeli (b) Ön eğilme
verilmiş kanat
Şekil 3.6.2.2 ve 3.6.2.3’de Samcef Field programında yaratılan kanadın sonlu elemanlar
modelinin resimleri verilmiştir.

Şekil 3.6.2.2 Samcef Field programında yaratılan kanadın sonlu elemanlar modeli
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Şekil 3.6.2.3 Kanadın sonlu elemanlar modelinin kök kısmının yakından görüntüsü
Şekil 3.6.2.4, referans kanatta kesme kirişler arasındaki ana flanş bölgesindeki elyaf yönlerini
göstermektedir. Referans kanatta ana flanş bölgesinde elyaf yönleri kanat ekseni
boyuncadır. Böylece, referans kanatta kanat geometrisinin yarattığı eğilme-burulma
etkileşimi dışında ana flanş bölgesindeki kompozit malzemedeki elyaf yönlerinden
kaynaklanan eğilme-burulma etkileşimi bulunmamaktadır.

Şekil 3.6.2.4 Referans kanatta kesme kirişler arasındaki ana flanş bölgesindeki elyaf yönleri
Şekil 3.6.2.5, SWT programında oluşturulan referans rüzgar türbin sisteminin ana
bileşenlerini göstermektedir. SWT programının türbin montaj sayfasındaki görüntüsü Şekil
3.6.2.5’de sunulmuştur. SWT programında oluşturulan üç boyutlu model görsel bir model
olup modelin üzerinde sonlu elemanlar ağı bulunmamaktadır. Ancak türbin modelinde
yapılan

geometrik

değişiklikler

ile

bileşenlerin

birbirlerine

göre

olan

pozisyonları

değiştirilebilmektedir. Referans rüzgar türbin modelinindeki ana bileşenler şunlardır:
-

Kule (SWT programındaki basit kule modeli seçilmiştir.)

-

Şase (SWT programındaki standart kiriş şase modeli seçilmiştir.)
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-

Dişli kutusu (SWT programında var olan ve rüzgar türbin sistemlerinde çok
kullanılan 2 kademe gezegen, bir kademe helezon dişliden meydana gelen
dişli kutusu modeli seçilmiştir.)

-

Kanatlar (SWT programında kulllanılan “kanatlı rotor” modeli seçilmiş ve bu
modelde kanat tipi süper eleman kanat olarak işaretlenmiştir.)

-

Rotor şaftı (SWT programındaki standart rotor şaftı seçilmiştir. Rotor şaftı,
rotor göbeği ve şaft olmak üzere iki bileşenden meydana gelmektedir.)

-

Bağlantı şaftı (Dişli kutusunu jeneratöre bağlayan yüksek hız şaftı SWT
programında standart bağlantı şaftı olarak seçilmektedir.)

-

Jeneratör (SWT proramındaki standart jeneratör seçeneği seçilmiştir.)

-

Kontrolcü (Harici kontrolcü seçeneği seçilmiştir. Harici kontrolcü kontrolcü dll’I
ve onu süren bir veri dosyasından oluşmaktadır.)

Şekil 3.6.2.5 SWT programında oluşturulan referans rüzgar türbin sisteminin ana bileşenleri
Şekil 3.6.2.6 SWT programında oluşturulan çoklu kütleli referans rüzgar türbin sisteminin
dinamik modelinin ana rotor ve aktarma organı bileşenlerini göstermektedir. Şekil 3.6.2.7 ise
ana rulman pozisyonlarını ve şaft dişli kutusu bağlantı noktasını göstermektedir.
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Şekil 3.6.2.6 Çoklu kütleli referans rüzgar türbin sisteminin dinamik modelinin ana rotor ve
aktarma organı bileşenleri

Şekil 3.6.2.7 Ana rulman pozisyonları ve dişli kutusu bağlantı noktası
Şekil 3.6.2.7’de görülen ana rulmanlar 1 ve 2’den birinci rulman SWT modelinde türbin
üzerinde meydan gelen bütün eksenel kuvvetini (aerodinamik itki kuvveti) almaktadır.
Aerodinamik itki kuvveti Şekil 3.6.2.7’de şaft ekseni (x ekseni) doğrultusundadır. Bu nedenle,
ikinci rulmanda eksenel yük taşımamakta sadece kesme kuvveti ve moment yükü
taşımaktadır.
Proje kapsamında rüzgar yükü aşağıda açıklanan durumlar için hesaplanmıştır.
-

IEC 61400-1 yük durumu: Güç üretimi

-

Rotor göbek yüksekliğindeki rüzgar hızı: 15 m/s

-

Türbülans modeli: Kaimal

-

IEC türbülans tipi: Normal türbülans

-

IEC rüzgar türbin sınıfı: 1

-

IEC türbülans sınıfı: B

-

Hava yoğunluğu: 1.225 kg/m^3
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Bu koşullar için SWT programının türbülanslı rüzgar yaratan kodu olan Turbsim’in rastgele
seçilmiş bir sayı için yaratmış olduğu rotor göbek seviyesindeki hızın 10 dakikalık bir zamana
bağlı aeroelastik analiz süresi içindeki değişimi Şekil 3.6.2.8’de verilmiştir. Şekil 3.6.2.8’de
görüldüğü gibi, 15 m/s’lik referans rotor göbek hızı durumunda türbülans etkisi ile hava
hızında ciddi oranlarda oynamalar meydana gelmektedir. Turbsim kodunda rastgele olarak
seçilen sayı değiştirildiği takdirde farklı bir türbülanslı hava hızı yaratılmaktadır. Şekil 3.6.2.8
sadece bir rastgele sayı seçimi için yaratılmış olan türbülanslı hava hızını göstermektedir.

Rotor göbek yüksekliğindeki rüzgar hzı
(m/s)

20
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Şekil 3.6.2.8 Turbsim programı tarafından rastgele seçilmiş bir sayı için yaratmış türbülanslı
hava hızı / SWT analizi
SWT programı rüzgar türbin sistemin aerodinamik, yapısal ve kontrol özelliklerini bütünü ile
dinamik bir ortamda bir araya getirmektedir.

SWT programının aerodinamik çözücüsü

durağan olmayan kanat eleman momentum teorisine dayanmaktadır. Durağan olmayan
kanat eleman momentum çözümünde aşağıdaki düzeltmelerde yapılmaktadır.
-

Kanat ucu ve rotor göbeği kaynaklı kayıplar

-

Kule gölgesi

-

Düşük kanat ucu hızı oranlarında endüksiyon faktörlerinin etkisizleştirilmesi

SWT durağan olmayan aerodinamiği yüksek doğrulukta hesaba katabilmesi için yarı-ampirik
şu alt modellere sahiptir.
-

Dinamik girdap alt modeli
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-

Eğik akış düzeltme alt modeli

-

Beddoes-Leisman tipi dinamik perdövites alt modeli

Rüzgar türbin analizleri için kontrolcü rüzgar türbin modeline dinamik bağlı kitaplık (dll)
vasıtası ile bağlanmıştır. Rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli analizleri kapalı sonlu
elemanlar çözücüsü LMS Samtech Samcef çözücüsü ile gerçekleştirilmektedir. LMS
Samtech Samcef çözücüsü kinematik bağlantılar vb. çoklu kütleli çoklu kütleli benzetimde
gerekli olan özelliklerin sonlu elemanlar modelinde kullanılmasına olanak tanımaktadır.
Zaman bağlı aeroelastik analizler yapısal, çoklu kütle, aerodinamik ve kontrol özelliklerinin
güçlü etkileşimli olarak bütünüyle doğrusal olmayan bir şekilde hesaba katılması ile
gerçekleştirilmektedir. Doğrusal olmayan özellikler aerodinamik, kontrolcü ve yapısal ve
çoklu kütle elemanlarında bulunmaktadır. Örneğin, doğrusal olmayan yay katılığı, rulman
boşlukları gibi doğrusal olmayan etkiler çözümde göz önüne alınmaktadır.
Şekil 3.6.2.9, referans kanatlı referans türbin sisteminin Şekil 3.6.2.8’de verilmiş olan
türbülanslı rüzgar yükü altında ürettiği gücü göstermektedir. Şekil 3.6.2.9’daki sonuç SWT
programında elde edilmiştir.
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Şekil 3.6.2.9 Referans türbin sisteminin türbülanslı rüzgar yükü altında ürettiği güç / SWT
analizi
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Şekil 3.6.2.9’da görüldüğü gibi referans kanadın takılı olduğu referans rüzgar türbini Şekil
3.6.2.8’deki türbülanslı rotor göbek hız profilinde 5 MW’lık gücü üretebilmektedir. Bu analiz
sırasında SWT programındaki harici kontrolcü dll’i kullanılmış ve kontrolcüyü süren veri
dosyasında talep edilen nominal jeneratör torku 37880 Nm olarak girilmiştir. Türbülanslı
rüzgar etkisi ile güç üretiminde oynamalar meydana gelmektedir. Ancak Şekil 3.6.2.8’deki
rüzgar hızı profili göz önüne alındığında güç üretimindeki oynama çok normaldir.
Şekil 3.6.2.10, referans kanatlı referans rüzgar türbin sisteminin, SWT programında 10
dakikalık zamana bağlı aeroelastik analizi neticesinde kanadın rotor göbeğine bağlı olduğu
noktada meydana gelen kök momentlerinin zaman bağlı değişimini vermektedir. Şekil
3.6.2.10’da görüldüğü gibi kanat kökündeki burulma momenti kılıçlama ve kelebekleme
eğilme momentlerine göre çok düşük seviyededir. Kılıçlama eğilme momenti kanadın
ağırlığından en fazla etkilenen momenttir. Çünkü, kanat dönerken kanadın ağırlığı ana olarak
kılıçlama eğilme momenti yaratmaktadır. Kanat dönerken kanadın pozisyonu değiştikçe
kanat ağırlığının yarattığı kılıçlama eğilme momenti de sürekli değiştiği için, kılıçlama eğilme
momenti döngüsel değişim göstermektedir. Kelebekleme eğilme momenti ise ağırlıklı olarak
kanat üzerindeki kaldırma kuvveti kaynaklı meydana gelmektedir. Kaldırma kuvveti ise
kanadın maruz kaldığı rüzgara bağlı olduğundan, kelebekleme eğilme momentinde rüzgar
hızındaki değişime paralel olarak dalgalanma meydana gelmektedir.
SWT programında kurulan tersine tasarım referans kanatlarına sahip referans rüzgar türbin
sisteminin zamana bağlı aeroelastik analizleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. Analizlerde
herhangi bir sorunla karşılaşılmamış ve tersine tasarım referans kanatlar ile 5 MW güç
türbülanslı rüzgar hızı ortamında bile sağlanmıştır. Bu noktada, SWT programında kurulan
referans rüzgar türbin sistemi kanatlarda yaratılacak olan eğilme-burulma etkileşiminin rüzgar
türbin sistemi üzerindeki yükler üzerindeki etkisini incelemek için hazırdır.
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Şekil 3.6.2.10 Referans kanat kök momentleri / SWT analizi

PHATAS programında kurulan referans rüzgar türbin sistemi
PHATAS programında kanat özellikleri için kiriş kesit özelliklerini programa girmek
gerekmektedir. Kiriş kesit özellikleri de Şekil 3.6.1.15’deki tasarım döngüsünde belirtilmiş
olan VABS programı ile bulunmaktadır. PHATAS programında kanatlar kiriş olarak
modellendiği için, SWT programında olduğu gibi kanadın üç boyutlu sonlu elemanlar
modeline ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak kanat kesitlerinin kiriş özelliklerinin bulunabilmesi
için kanat kesitlerinin Şekil 3.6.1.16’da gösterildiği gibi VABS programının ön hazırlayıcısı
olan PreVABS programında iki boyutlu son elemanlar modelinin hazırlanması gerekmektedir.
Daha sonra kiriş kesit özellikleri referans kanat tasarımının anlatıldığı kısımda açıklandığı
gibi hesaplanmaktadır. Şekil 3.6.1.20 – 3.6.1.22, proje çalışmalarında kullanılan değiştirilmiş
tersine tasarım referans kanadın kanat boyunca kiriş katılık dağılımını vermektedir. PHATAS
programında kanatların kiriş modellenmesinde geometrik olarak doğrusal olmayan etkiler
deplasmanların hesaplanması sırasında göz önüne alınmaktadır. Deplasmanlar kavislerin iki
kere integralinin deformasyona maruz kalmış kanadın ekseni boyunca alınması ile hesaba
katılmaktadır. Yani integral işlemi yer değiştirmemiş kanat geometrisi üzerinde değil,
deformasyona uğramış kanat geometrisi üzerinde alınmaktadır. Bu nedenle, kavis ve
deplasman arasındaki ilişki geometriktir, bir başka deyişle doğrusal değildir.
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PHATAS programında türbin sisteminin katı modeli görselleştirilmemiştir. Şekil 3.6.2.11,
PHATAS programında rüzgar türbin sisteminin aktarma organları modelini göstermektedir.
Şekil 3.6.2.11, Şekil 3.6.2.6 ile kıyaslandığında rüzgar türbin sisteminin aktarma organlarının
ana bileşenlerinin SWT ve PHATAS programında aynı olduğu görülmektedir. Ancak bu
bileşenlerin tanımlanmaları SWT ve PHATAS programlarında farklı olabilmektedir. Örneğin,
SWT programında dişli kutusu kademe kademe modellenebilmekte ve her kademedeki
yükler hesaplanabilmektedir. Şekil 3.6.2.12 SWT programında proje çalışmalarında
kullanılan iki kademe gezegen, bir kademe helezon dişliden meydana gelen dişli kutusunu
göstermektedir. Dişli kutusunu tanımlarken her kademedeki dişli oranı, her kademede yer
alan rulmalar ve rulmaların katılıkları ayrı ayrı verilebilmektedir. Ayrıca gezegen dişli
taşıyıcıları bütünüyle katı ve kanat modellerinde olduğu gibi süpereleman olarak
tanımlanabilmektedir. PHATAS programında ise dişli kutusunu tanımlarken dişli oranı, dişli
kutusunun kütle atalet momenti ve dişli kutusunu şase bağlantı katılığı bilgileri
gerekmektedir. Onun için Tablo 3.6.2.1’de görüldüğü gibi, SWT ve PHATAS programlarında
kurulan rüzgar türbin sistemlerinin ana özelliklerinin çoğu aynı olmasına rağmen özellikle
aktarma organlarındaki türbin bileşenlerinin tanımları farklı olduğundan, kurulan türbinlerin
birebir aynı olması mümkün değildir.

Şekil 3.6.2.11 PHATAS programında rüzgar türbin sisteminin aktarma organları modeli
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Şekil 3.6.2.12 SWT programında kullanılan iki kademe gezegen, bir kademe helezon
dişliden meydana gelen dişili kutusu
Şekil 3.2.6.13 PHATAS programında rüzgar türbinini oluşturmak için var olan kategorileri
göstermektedir. PHATAS programında türbin sistemi genel olarak SWT programına göre
daha detaylı tanımlanabilmektedir. SWT programında ise dişli kutusu gibi bazı bileşenlerin
tanımlamaları PHATAS programına göre çok daha detaylıdır.

Şekil 3.6.2.13 PHATAS programında rüzgar türbinini oluşturmak için var olan kategoriler
PHATAS programında rotor aerodinamiği, SWT programında olduğu gibi, kanat eleman
momentum teorisine dayanmaktır. Ayrıca, uç kayıpları, yatay endüksiyon, kanat-kule
etkileşimi, eğik giriş ve dönüş etkileri için alt modeller bulunmaktadır. Kulenin dinamik modeli
hem rotor hemde türbin modeli ile etkileşimi doğru bir şekilde hesaba katmaktadır. Programa
gömülü olan kontrolcü PD kontrolcüsüdür. Zamana bağlı türbin analizleri için IEC ve GL yük
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durumları otomatik

olarak

PHATAS

programı tarafından

yaratılmaktadır.

PHATAS

programında rüzgar türbininin parametrik modeli bulunmaktadır. Şekil 3.6.2.13’de görülen
kategorilerde türbin parametreleri için yapılan tanımlamalar olağan (default) değerler olarak
türbin sistemini tanımlamaktadır. Bir türbin sisteminin herhangi bir alt yapı elemanında
tasarım değişikliği nedeni ile o eleman ile ilgili parametreler değişirse, o zaman hesaplama
setinde (Şekil 3.6.2.13’de “Calculation Set”) o değişen parametreler yeni bir veri seti olarak
tanıtılmaktadır. Örneğin kanat tasarım değişikliğinde kanat katılık ve kütle dağılımı yeni bir
veri seti olarak tanıtılmakta, ancak diğer bütün rüzgar türbin parametrelerinin olağan
değerleri korunmaktadır. Hesaplama setine aktarılan parametrelerin olağan değerlere göre
önceliği olduğu için, hesaplama setinde değişen parametreler kullanılmaktadır. Bu sayede,
rüzgar türbin sisteminin temel özellikleri korunmakta ve sadece değişen parametreler için veri
setleri hazırlanmaktadır.
PHATAS programında da rüzgar yükü, SWT programında olduğu gibi, aşağıda açıklanan
durumlar için hesaplanmıştır.
-

IEC 61400-1 yük durumu: Güç üretimi

-

Rotor göbek yüksekliğindeki rüzgar hızı: 15 m/s

-

Türbülans modeli: Kaimal

-

IEC türbülans tipi: Normal türbülans

-

IEC rüzgar türbin sınıfı: 1

-

IEC türbülans sınıfı: B

-

Hava yoğunluğu: 1.225 kg/m^3

Bu koşullar için PHATAS programının türbülanslı rüzgar yaratan kodu olan Swift’in rastgele
seçilmiş bir sayı için yaratmış olduğu rotor göbek seviyesindeki hızın 10 dakikalık bir zamana
bağlı aeroelastik analiz süresi içindeki değişimi Şekil 3.6.2.14’de verilmiştir. Şekil 3.6.2.14’de
görüldüğü gibi, 15 m/s’lik referans rotor göbek hızı durumunda türbülans etkisi ile hava
hızında ciddi oranlarda oynamalar meydana gelmektedir. Swift kodunda rastgele olarak
seçilen sayı değiştirildiği takdirde farklı bir türbülanslı hava hızı yaratılmaktadır. Şekil 3.6.2.14
sadece bir rastgele sayı seçimi için yaratılmış olan türbülanslı hava hızını göstermektedir.
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Şekil 3.6.2.14 Swift programı tarafından rastgele seçilmiş bir sayı için yaratmış türbülanslı
hava hızı / PHATAS analizi
Şekil 3.6.2.8 ve 3.6.2.14 birbirleri ile kıyaslandığında, SWT ve PHATAS programlarının
türbülanslı hava hızı yaratan kodlarının rastgele seçilmiş sayılar için yaratmış olduğu
türbülanslı hava hızı profillerinin farklı olduğu görülmektedir. Rastgele sayıların değiştirilmesi
ile aynı hava hızı profilinin elde edilmeside mümkün değildir. Bu nedenle, türbülanslı hava
ortamında rüzgar türbin analizleri farklı türbülanslı hava hızı durumları için yapılmakta ve
daha sonra türbin analiz sonuçlarının ortalaması alınmaktadır.
Şekil 3.6.2.15, referans kanatlı referans türbin sisteminin Şekil 3.6.2.14’de verilmiş olan
türbülanslı rüzgar yükü altında ürettiği gücü göstermektedir. Şekil 3.6.2.15’deki sonuç
PHATAS programında elde edilmiştir.
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Şekil 3.6.2.15 Referans türbin sisteminin türbülanslı rüzgar yükü altında ürettiği güç /
PHATAS analizi
Şekil 3.6.2.15’de görüldüğü gibi referans kanadın takılı olduğu referans rüzgar türbini Şekil
3.6.2.14’deki türbülanslı rotor göbek hız profilinde 5 MW’lık gücü üretebilmektedir. Bu analiz
sırasında PHATAS programındaki gömülü PD yunuslama kontrolcüsü kullanılmış, jeneratör
tork ve şaft dönme hızı tablosunda nominal jeneratör torku, 12 DD’lık nominal dönme hızında
SWT programında girilen nominal tork değeri olan 37880 Nm olarak verilmiştir. Şekil
3.6.2.15’de görüldüğü gibi, türbülanslı rüzgar etkisi ile güç üretiminde oynamalar meydana
gelmektedir. Şekil 3.6.2.15 Şekil 3.6.2.9 ile kıyaslandığında PHATAS analizi ile elde edilen
jeneratör gücündeki oynamanın SWT analizi ile elde edilen jeneratör gücündeki oynamadan
biraz daha fazla olduğu görülmektedir. PHATAS analizi ile elde edilen jeneratör gücündeki
oynamanın SWT analizi ile elde edilen jeneratör gücüne göre fazla olmasının ana
nedenlerinden birisi, PHATAS analizlerinde kullanılan türbülanslı hava hızı profilindeki
oynamaların (Şekil 3.6.2.14) SWT analizlerinde kullanılan türbülanslı hava hızı profilindeki
(Şekil 3.6.2.8) oynamalara göre daha keskin olması olabilir. Ayrıca PHATAS programı PD
kontrolcüsü ile kanat yunuslama hızını, SWT programı ise PI kontrolcüsü ile kanat
yunuslama pozisyonunu kontrol ettikleri için, farklı kontrolcülerin kullanılmasıda bir etken
olabilir.
Şekil 3.6.2.16, referans kanatlı referans rüzgar türbin sisteminin PHATAS programında 10
dakikalık zamana bağlı aeroelastik analizi neticesinde kanadın rotor göbeğine bağlı olduğu
noktada meydana gelen kök momentlerinin zaman bağlı değişimini vermektedir. Şekil
3.6.2.16’da görüldüğü gibi kanat kökündeki burulma momenti kılıçlama ve kelebekleme
eğilme momentlerine göre çok düşük seviyededir. Şekil 3.6.2.10 ve Şekil 3.6.2.16’da verilmiş
olan kök momentlerinin zamana göre değişimleri birbirlerine çok benzemektedir. SWT ve
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PHATAS programlarında farklı türbülanslı hava hızı profili ve farklı kontrolcülerin kullanılması
kök momentlerindeki oynamaların farklı olmasında en büyük etkenlerden ikisidir.
PHATAS programında kurulan tersine tasarım referans kanatlarına sahip referans rüzgar
türbin sisteminin zamana bağlı aeroelastik analizleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. Analizlerde
herhangi bir sorunla karşılaşılmamış ve tersine tasarım referans kanatlar ile 5 MW güç
türbülanslı rüzgar hızı ortamında bile sağlanmıştır. Bu noktada, PHATAS programında
kurulan referans rüzgar türbin sistemi kanatlarda yaratılacak olan eğilme-burulma
etkileşiminin rüzgar türbin sistemi üzerindeki yükler üzerindeki etkisini incelemek için hazırdır.
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Şekil 3.6.2.16 Referans kanat kök momentleri / PHATAS analizi
SWT ve PHATAS programlarında kurulan referans rüzgar türbin sistemleri arasındaki ana
farklılıklar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.
-

SWT ve PHATAS programlarının kullandığı türbülanslı hava hızı yaratan
programları farklı olduğu için her iki programda da aynı türbülanslı hava
hızının kullanılması mümkün değildir. Ancak rotor göbek yüksekliğindeki
referans rüzgar hızı her iki programda da aynıdır.

-

PHATAS programında PD kontrolcüsü ile kanat yunuslama hızı, SWT
programında ise PI kontrolcüsü ile kanat yunuslama pozisyonu kontrol
edilmektedir. Kontrolcüler farklı olduğu için rüzgar türbin sistemlerinin
cevapları da farklı olmaktadır.

-

PHATAS programında aktarma organları modeli basittir. SWT programında
ise özellikle dişli kutusu çok detaylı olarak tanımlanabilmektedir. Bu nedenle,
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özellikle yük kontrolü açısından PHATAS ve SWT programlarında aktarma
organlarında birebir aynı izleme noktaları seçilememektedir.
-

PHATAS programında kanat modeli geometrik olarak doğrusal olmayan ve
eğilme-burulma etkileşimi gibi klasik kiriş modellerinde olmayan etkileri de
çözümlemeye dahil eden bir modeldir. SWT programında ise kanatlar süper
eleman kanat modelleridir. Süper eleman kanat modelinde katı cisim dönmesi
nedeni ile meydana gelen büyük dönme ve yer değiştirme hareketi kaynaklı
doğrusal olmayan etkiler hesaba katılmakta, ancak kanada sabit bir koordinat
sistemine göre kanat geometrik olarak doğrusal davranış göstermektedir.
PHATAS ve SWT programlarında kanat modellerinin farklı olmasının da türbin
analiz sonuçları üzerinde etkisi bulunmaktadır.

-

PHATAS programında VABS (değişimsel asimtotik kiriş kesit metodu) ile
hesaplanan kanadın kiriş kesit özellikleri programa kesit kesit girilmektedir.
Rüzgar türbin analizleri sırasında, kesitler arasında kesitlerdeki kiriş
özelliklerinin

aradeğerlemesi

(interpolasyon)

kullanılmaktadır.

SWT

programında ise süper eleman kanatlar kullanıldığı için, SWT programının
sonlu elemanlar ön hazırlayıcısı olan Samcef Field programında kanat
kesitlerinin aerodinamik merkezlerinde yaratılan düğüm noktaları, o düğüm
noktalarına yakın olan yüzeylerdeki düğüm noktalarına ortalama (mean)
elemanlar ile bağlanmaktadır. SWT programı kanat özelliklerini süper eleman
kanat için oluşturulan katılık ve kütle matrisinden elde etmektedir. Bu
açıklamalardan anlaşılacağı üzere, PHATAS ve SWT programındaki kanat
kesit özelliklerinin hesaplanmasındaki farklı yaklaşımlar nedeni ile SWT ve
PHATAS programlarındaki kanat dinamik modelleri arasında küçük farklar
bulunabilir. Tablo 3.6.2.2 bir ucu ankastre diğer ucu serbest referans rüzgar
türbin kanadının Blademode ve Samcef programlarında hesaplanmış olan
düşük üç doğal frekansı kıyaslamaktadır. Blademode programı PHATAS
programı ile aynı alt yapıya sahip olan modal analiz çözücüdür. Blademode
programı ile kanatların dönerken ve rüzgar yükü altında da modal analiz
çözümleri gerçekleştirilebilmektedir. Tablo 3.6.2.2’de görüldüğü gibi en düşük
üç doğal frekans arasında %10’dan daha küçük farklar bulunmaktadır. Doğal
frekanslar arasındaki farkların nedenleri yukarıda da açıklandığı gibi PHATAS
ve Samcef programında kiriş kesit özelliklerinin (katılık ve kütle dağılımı) farklı
yöntemler ile hesaplanmasından dolayı, PHATAS ve SWT programlarına
dahil edilen kanatların kiriş kesit özellikleri arasında farkların bulunmasıdır.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda bu farkın azaltılmasına
çalışılmayacaktır. Çünkü projenin amacı olan kanatlarda yaratılacak olan
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eğilme-burulma etkileşiminin rüzgar türbin sistemi üzerindeki yüklerin
incelenmesi çalışması için iki farklı çoklu kütleli rüzgar türbin sistemi analiz
programında

birebir

aynı

rüzgar

türbin

modellerinin

kurulması

gerekmemektedir. Ayrıca, kanatların kesit özellikleri bütünü ile benzer hale
getirilse bile, yukarıda da açıklandığı gibi SWT ve PHATAS programlarında
kurulan rüzgar türbin sistemlerinin bütünüyle aynı olması imkansızdır. Bu
raporun beşinci kısmında kısaca açıklandığı gibi, proje çalışmaları için SWT
ve PHATAS programlarında kurulan rüzgar türbin sistemlerinin ana özellikleri
Tablo 3.6.2.1’de belirtildiği gibi alınmış ve SWT ve PHATAS programlarında
birbirlerine çok yakın rüzgar türbin sistemleri kurulmuştur.
Tablo 3.6.2.2 Bir ucu ankastre diğer ucu serbest referans rüzgar türbin kanadının en düşük
üç doğal frekansı
Çoklu kütleli
rüzgar türbin
analiz programı

Mod 1 (Hz)
Birinci
kelebekleme
eğilme

Mod 2 (Hz)
Birinci
kılıçlama
eğilme

Mod 3 (Hz)
İkinci
kelebekleme
eğilme

Blademode

0.760

1.019

1.987

Samcef

0.703

1.071

1.799

Yorulma hasarına eşdeğer yük hesaplamalarının yapıldığı türbülanslı rüzgar
profilleri
SWT ve Phatas programları ile kurulan rüzgar türbin sistemlerinin zamana bağlı aeroelastik
analizleri türbülanslı rüzgar koşullarında gerçekleştirilmiştir. Çoklu kütleli rüzgar türbin
sisteminin analizleri IEC-61400-1 standardında belirtildiği gibi 6 farklı rastgele yaratılmış 10
dakikalık türbülanslı rüzgar profilleri için yapılmıştır. Bütün analizlerde ortalama hız daha
önce de belirtildiği gibi 15 m/s alınmıştır. 15 m/s hızı seçilmiş olan 1 numaralı türbin sınıfı için
türbülans yoğunluğunun beklenen değerinin IEC-61400-1 standardında tanımlanmış olduğu
hızdır. 3.7. kısımda tanımlanmış olan yorulma hasarına eşdeğer yükler hesaplamaları rüzgar
türbin sisteminin seçilen kritik noktalarında altı farklı türbülanslı rüzgar koşulu için
hesaplanmış ve yorulma hasarına eşdeğer yük oranları (Denklem 3.7.2.1) altı farklı analizin
ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Türbülanslı rüzgar profilleri SWT programında Tursim
kodu ile Phatas programında ise Swift kodu ile yaratılmıştır. Şekil 3.6.3.1 SWT ve Phatas
programlarında Turbsim ve Swift kodları ile yaratılmış olan 10 dakikalık altı farklı türbülanslı
rüzgar profillerini göstermektedir. Her profil bir rastgele yaratılmış olan bir “Seed” sayısına
karşılık gelmektedir.
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(a) SWT- Turbsim

(b) Phatas- Swift

Şekil 3.6.3.1 Rastgele yaratılmış olan türbülanslı rüzgar profilleri
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İP3.2. kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar: Süper eleman kanat modeli olan
rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli zamana bağlı aeroelastik analizleri ve
eğilme-burulma etkileşiminin rüzgar türbin sistemindeki iç yüklerin azalması
üzerindeki etkisinin incelenmesi / SWT programı
Giriş
Projenin ana amacı, proje önerisinde de belirtildiği gibi, rüzgar türbin kanat kirişlerinin
arasındaki flanş bölgelerinde farklı fiber açı konfigürasyonlarında karbon ve cam-elyaf
kompozit malzemelerin kullanılması ile sağlanacak olan eğilme-burulma etkileşiminin, türbin
sistemi üzerindeki iç yüklerin azalmasına olan etkilerinin incelenmesidir. Türbin sistemindeki
iç yüklerin azalmasına yönelik olarak, bütün bir rüzgar türbin sisteminin esnek çoklu kütleli
modelinin zamana bağlı aeroelastik analizleri, rüzgar türbin tasarım standartlarında yer alan
çalışma senaryoları ve rüzgar koşulları yaratılarak farklı kanat konfigürasyonları için
gerçekleştirilmiştir. Rüzgar türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgelerinde kullanılan
kompozit (karbon ve cam-elyaf fiber takviyeli epoksi) katmanların tek yönlü ve kanat
eksenine göre açılı yerleştirilmeleri ile yaratılmış olan değişik malzeme konfigürasyonuna
sahip kanatlar, rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli modeline aktarılmış ve her değişik kanat
malzeme konfigürasyonu için farklı bir türbin modeli yaratılmıştır. Daha sonra, türbin
modellerinin IEC 61400-1 rüzgar türbin tasarım standardında tanımlanmış olan gerçek
çalışma

senaryoları

gerçekleştirilmiştir.

ve

rüzgar

koşullarında

zamana

bağlı

aeroelastik

analizleri

Zamana bağlı aeroelastik analiz sonuçları işlenerek her tasarım yük

durumu için yorulma hasarına eşdeğer iç yükler türbin sisteminde seçilecek olan izleme
noktalarında hesaplanmıştır. Yorulma hasarına eşdeğer iç yükler kıyaslanmış ve rüzgar
türbin kanatlarında yaratılmış olan eğilme-burulma etkileşiminin bütün bir türbin sistemi
üzerindeki yorulma hasarına eşdeğer iç yüklerin azalmasına olan etkileri incelenmiştir.
Yorulma

hasarına

eşdeğer

yük,

3.7.1.1

numaralı

denklemde

gösterildiği

gibi

hesaplanmaktadır. Hesaplamada, yorulmaya esas iç yüklerin çevrim sayısı N ile, F m N  Sabit
ilişkisi içinde değiştiği varsayılmakta ve Miner kuralında hasar terimi D=1 alınarak 3.7.1.1
numaralı denklemdeki ilişki çıkarılmaktadır. Denklem 3.7.1.1’de m yorulma üssü, ni ise Fi iç
yükündeki Rainflow analizi sonucunda hesaplanan çevrim sayısını göstermektedir. Nref ise
referans bir çevrim sayısı olup, Denklem 3.7.1.1 iki farklı yük durumu için hesaplanıp
orantılandığında, yorulma hasarına eşdeğer yükler arasındaki oran referans çevrim
sayısından bağımsız hale gelmektedir.

Fref

n
   ( Fim ni ) / N ref
 i 1
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1/ m





(3.7.1.1)

Erişilmek istenen sonuç, kanatlarda yaratılacak olan eğilme-burulma etkileşiminden
faydalanarak, bütün bir rüzgar türbin sisteminin kritik izleme noktalarındaki yorulma hasarına
eşdeğer iç yükler belli oranlarda azalma sağlanmasıdır. Yorulma hasarına eşdeğer yükler,
rüzgar türbin sistemindeki alt yapı elemanlarının dinamik çevrimsel yükler altında maruz
kalacağı malzeme yorulması kaynaklı bozulmasının bir göstergesi olup, yorulma hasarına
eşdeğer yüklerde azalma sağlanması yapısal elemanların yorulma ömrünün artması
anlamına gelmektedir. Yapısal elemanların yorulma ömrünün artışı ekonomik bir fayda
sağlanması anlamında gelmektedir.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlar, kanadın en dış 30 metresinde ana flanş bölgelerindeki
tek yönlü kompozit katmanların kanat ekseni ile açı yapacak şekilde yerleştirilmeleri ile
yaratılmaktadır. Şekil 3.7.1.1’de sarı renkli çizgiler kanadın en dış 30 metresinde ana flanş
bölgelerinde (alt ve üst) tek yönlü kompozit katmanların açılı yerleştirildiği durumu
göstermektedir.

Şekil 3.7.1.1 Flanş bölgelerinde kompozit katmanların açılı yerleştirildiği eğilme-burulma
etkileşimli kanat
Cam-elyaf epoksi malzemeden yapılmış referans kanatlı rüzgar türbin sistemi ile eğilmeburulma etkileşimli kanatlı (elyaf açıları kanat eksenine göre 15o açı ile yerleştirilmiş) çoklu
kütleli rüzgar türbin sisteminin on dakikalık zamana bağlı aeroelastik analizi neticesinde
kanat kesitlerinde hesaplanan kaldırma kuvvetleri Şekil 3.7.1.2’de kıyaslanmıştır. Şekil
3.7.1.2’den görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanadın dış kesitlerinde kaldırma
kuvvetinde azalma meydana gelmiştir. Eğilme-burulma etkileşimli kanadın iç kesitlerinde ise
kaldırma kuvvetinde artış meydana gelmektedir. İç kesitlerde kaldırma kuvvetinde artışın
meydana gelmesinin sebebi, rüzgar türbin sisteminin 5MW’lık güç için gerekli olan torku
üretebilmesi için kanat yunuslama açısında azalmanın meydana gelmesidir. Bu analizde 600
saniyelik süre zarfında referans kanadın ortalama yunuslama açısı 7.7o, eğilme-burulma
etkileşimli kanadın ortalama yunuslama açısı ise 6.6o olarak hesaplanmıştır.
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Kesitlerdeki kaldırma kuvveti (N)
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Şekil 3.7.1.2 Kanat kesitlerindeki kaldırma kuvvetleri / SWT analizi
Şekil 3.7.1.2’de kaldırma kuvvet sonuçları verilen örnekte, kanadın iç kesitlerinde kaldırma
kuvvetinde artış meydana gelmesine rağmen, kanat kökünde yorulma hasarına eş değer
kelebekleme eğilme momenti ve kesme kuvvetinde önemli oranlarda azalmalar meydana
gelmiştir.
Farklı malzeme sönümleme katsayılarının rüzgar türbin sistemindeki yorulma
hasarına eşdeğer yükler üzerindeki etkisi
Proje kapsamında şu ana kadar yapılan rüzgar türbin analizlerinde, SWT programında
kanatların malzeme sönümleme katsayısının hesaplanmasında girdi olarak kullanılan

𝜂
2𝜋𝑓

ifadesinin sayısal karşılığı SWT programının olağan değeri olan 0.02 saniye olarak alınmıştır.
Bu değer projede cam elyaf epoksi kompozit malzemesinden üretilmiş olan rüzgar türbin
kanadı için referans değer olarak alınmıştır. DMA testlerinde 20 derece sıcaklıkta 0 derece
fiber açılı cam elyaf epoksi numunesi için ölçülen kayıp faktör 0.0166’dır. Buna göre, SWT
programına girdi olan

𝜂
2𝜋𝑓

değeri, Denklem 3.7.2.1’de görüldüğü gibi 0.0026 saniyedir. SWT

programının olağan değeri DMA testlerinde ölçülen değerin 7.7 katıdır.

0.0166

2𝜋

= 0.0026 𝑠𝑛

(3.7.2.1)

DMA testleri sonunda tek yönlü kompozit malzeme için ölçülen kayıp faktörü, SWT
programının olağan değeri olan 0.02 saniyenin 7.7’de biridir. Ancak, rüzgar türbin kanadında
ana kirişler arasındaki flanş bölgeleri toplam kanat alanından çok azdır. Şekil 3.7.2.1, proje
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kapsamında kanat ekseni ile açılı elyaf yerleştirilen kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesini
göstermektedir. Kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinin kanat ucundan itibaren 30 metrelik
kısmında kompozit katmanlardaki elyaflar kanat ekseni ile açılı (θ) yerleştirilmişlerdir.
Kanadın hücum ve firar kenar yüzeylerinde ise çift eksenli kompozit katmanlar (±45 o)
bulunmaktadır.

Şekil 3.7.2.1 Kanat ekseni ile açılı elyaf yerleştirilen flanş bölgesi
DMA testleri sonunda elde edilen malzeme sönümleme katsayısı sadece kanat kirişleri
arasındaki flanş bölgesi için geçerlidir. Kanadın hücum ve firar kenar yüzeyleri dahil olmak
üzere bütün kanattaki malzemenin etkisi göz önüne alındığında DMA testlerinde elde edilen
kayıp faktörler bütün kanat için direkt olarak geçerli değildir. Ancak, DMA test sonuçları açılı
elyaf yerleşimi nedeni ile kayıp faktörün arttığını göstermiştir. Yani kanat kiriş bölgesine açılı
elyaf yerleştirilen kanadın kayıp faktörü kanat referans kanadın kayıp faktöründen daha
yüksektir. Uç hesaplama olarak, Tablo 3.5.2.2 ve 3.5.2.3’de verilmiş olan aynı sıcaklıktaki 0
derece fiber açılı cam elyaf epoksi numunenin kayıp faktörüne göre kayıp faktörlerindeki
yüzde artış değerleri kullanılarak referans kanat için seçilen kayıp faktörü çarpılarak, kayıp
faktörleri belirlenebilir. Kayıp faktörün yorulma hasarına eşdeğer yükler üzerindeki etkisini
incelemek için bu kısımda örnek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında,
proje çalışmaları içinde kurulan rüzgar türbin sisteminin SWT and PHATAS programları ile
farklı sönümleme katsayıları kullanılarak 10 dakikalık zamana bağlı aeroelastik analizleri
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen aeroelastik analizler neticesinde rüzgar türbin sisteminde
seçilen noktalarda yorulma hasarına eşdeğer yükler hesaplanmış ve sönümleme
katsayısının yorulma hasarına eşdeğer yükler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kısımda hem
SWT hemde PHATAS programı ile yapılan analizin sonuçları sunulmuş ve bundan sonra
gerçekleştirilecek

olan rüzgar

türbin sisteminin analizlerinde malzeme

sönümleme

katsayısının nasıl kullanılacağına karar verilmiştir.
Tablo 3.6.2.1 kurulan referans rüzgar türbin sisteminin genel özelliklerini vermektedir. Proje
kapsamında tersine tasarım kanat için NREL kanadı baz olarak alındığı için, referans rüzgar
türbin sistemi içinde NREL rüzgar türbin sistemi baz olarak alınmıştır. NREL rüzgar türbin
sisteminin özellikleri NREL raporunda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. NREL türbininin SWT
ve PHATAS programlarında modellenmesinde kolaylık sağlamak için SWT programında var
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olan hazır rüzgar türbin modelinden faydalanılmış ve NREL türbinindeki bazı parametrelerde
değişiklikler yapılmıştır.
Şekil 3.7.2.2 SWT programında kurulmuş olan rüzgar türbin sistemini göstermektedir. SWT
programında kulanılan süpereleman kanatlar (Şekil 3.7.2.2(a)) ile ilgili detaylı bilgi bir sonraki
kısımda verilecektir. Hem SWT hemde PHATAS programında kanatlara kanat ucunda 4
metre olacak şekilde ön eğilme (Şekil 3.7.2.2(b)) verilmiştir. Bu sayede, dinamik yükler
altında salınım yapması muhtemel olan kanatların kule ile çarpışmasının önüne geçilmeye
çalışılmıştır. SWT modelinde ana rotor şaftı (Şekil 3.7.2.2 (c)) üzerinde iki adet rulman
bulunmaktadır. Bir numaralı rulman (Şekil 3.7.2.2 (d)) rüzgar türbin sistemi üzerindeki bütün
eksenel (itki) kuvvetini almaktadır. Bağlantı şaftı (Şekil 3.7.2.2 (c)) yüksek dönüş hızlı şaft
olup dişli kutusu çıkışındaki dönüş hareketini jeneratöre iletmektedir. Ana şaft ve rulmanlar,
dişli kutusu ve jeneratör bir şaseye bağlanmışlardır. Şasenin ise kulenin tepesine bağlantısı
bulunmaktadır. PHATAS programında rüzgar türbin sisteminin aktarma organları modeli
Şekil

3.7.2.3’te

verilmiştir.

PHATAS

programında

türbin

sisteminin

katı

modeli

görselleştirilmemiştir. Ayrıca, aktarma organlarının saşe bağlantıları yay ve sönümleyici
elemanlar vasıtası ile sağlanmaktadır. Malzeme sönümleme katsayısının yorulma hasarına
eşdeğer yükleri üzerindeki etkisini incelemek için SWT programında türbülanslı hava hızı
yaratıcısı programı Turbsim tarafından yaratılan zamana bağlı rüzgar hızı altında çoklu kütleli
rüzgar türbin sisteminin aeroelastik analizleri gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde, PHATAS
programında türbülanslı hava hızı yaratıcısı programı Swift tarafından yaratılan zamana bağlı
rüzgar

hızı

altında

çoklu

kütleli

rüzgar

gerçekleştirilmiştir.
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türbin

sisteminin

aeroelastik

analizleri

Şekil 3.7.2.2 SWT programında kurulan rüzgar türbin sisteminin tanıtımı (a) Türbin genel
görünüş (b) Kanatlara verilne ön eğilme (c) Rotor göbeği ve aktarma organının bileşenleri (d)
Ana rulman ve dişli kutusu bağlantı noktaları
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Şekil 3.7.2.3 PHATAS programında rüzgar türbin sisteminin aktarma organları modeli

SWT ile gerçekleştirilen rüzgar türbin analiz sonuçları
SWT programı ile gerçekleştirilen 10 dakikalık rüzgar türbin sisteminin analizleri neticesinde
kanat kökünde, ana rulman 1’de ve dişli kutusu bağlantı noktasında yorulma hasarına
eşdeğer yükler hesaplanmıştır. Rüzgar türbin sisteminin modelinde bütünüyle cam elyaf
epoksi malzemeden yapılmış olan referans kanat (GFRP_1) ve eğilme-burulma etkileşimli
cam elyaf epoksi kanat (GRFP_2) kullanılmış ve yorulma hasarına eşdeğer yükleri
hesaplanmıştır. Tablo 3.7.2.1, malzeme sönümleme katsayısının yorulma hasarına eşdeğer
yükler

üzerinde

etkisinin

incelenme

çalışmasında

kullanılan

türbin

kanatlarını

tanımlamaktadır.
Tablo 3.7.2.1 Malzeme sönümleme katsayısının yorulma hasarına eşdeğer yükler üzerinde
etkisinin incelenme çalışmasında kullanılan türbin kanatları
Kanatlar
GFRP_1

GFRP_2

Tanımı
Referans cam elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30 metresinde ana kanat
kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit katmanlardaki elyaflar kanat
ekseni boyunca (0o) yerleştirilmiştir.
Eğilme-burulma etkileşimli cam elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30
metresinde ana kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit
katmanlardaki elyaflar kanat eksenine açılı (θ derece) yerleştirilmiştir.
Not: Referans kanadın 0o katmanları θ derece yapılmıştır.

Tablo 3.7.2.2’de SWT analizleri sonunda üç farklı sönümleme katsayısı için kanat kökünde,
ana rulman 1’de ve dişli kutusu bağlantı noktasında hesaplanan yorulma hasarına eşdeğer
yükler ve yük oranları verilmiştir. Yorulma hasarına eşdeğer yüklerin oranı Denklem
3.7.2.1’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır. Hesaplamalarda, eğilme burulma etkileşimli cam
elyaf epoksi kanadındaki katmanlardaki elyaf açısı 15o alınmıştır.
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𝐸ğ𝑖𝑙𝑚𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑙𝑚𝑎 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑙𝑒ş𝑖𝑚𝑙𝑖 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑡𝑙𝚤 𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 𝑡ü𝑟𝑏𝑖𝑛
𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑦𝑜𝑟𝑢𝑙𝑚𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑎𝑟𝚤𝑛𝑎 𝑒ş𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 𝑦ü𝑘
𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂 =
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑡𝑙𝚤 𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 𝑡ü𝑟𝑏𝑖𝑛
𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑦𝑜𝑟𝑢𝑙𝑚𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑎𝑟𝚤𝑛𝑎 𝑒ş𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 𝑦ü𝑘

(3.7.2.1)

Denklem 3.7.2.1’de YHEYO Yorulma Hasarına Eşdeğer Yük Oranı’dır.
Tablo 3.7.2.1’de dişli kutusu bağlantısı ve ana rulman 1’deki yüklerin hesaplanmasında
kullanılan koordinat sistemi Şekil 3.7.2.2(d)’de gösterilmiştir. Kanat kökündeki yorulma
hasarına eşdeğer yüklerin hesaplanmasında kullanılan koordinat sistemi ise Şekil
3.7.2.2(c)’de gösterilmiştir. Kanat kökündeki x yönü her zaman rotor ekseni doğrultusunda, z
yönü ise kanat ekseni doğrultusundadır. Bu koordinat sistemine göre kanat kökündeki kuvvet
ve moment şu şekilde adlandırılabilir:


Fx:Kelebekleme kesme kuvveti



Fy: Kılıçlama kesme kuvveti



Fz: Eksenel (radyal) kuvvet



Mx:Kılıçlama eğilme momenti



My:Kelebekleme eğilme momenti



Mz: Burulma momenti

Tablo 3.7.2.2’deki sonuçlar SWT programında kanatların malzeme sönümleme katsayısının
hesaplanmasında girdi olarak kullanılan

𝜂
2𝜋𝑓

saniye ve 0.04 saniye için elde edilmiştir.
sönümleme katsayısı

𝜂
2𝜋𝑓

ifadesinin olağan değeri olan 0.02 saniye, 0.01
𝜂
2𝜋𝑓

ifadesinin 0.01 saniye olması durumunda

ifadesinin 0.02 saniye olması durumuna göre %50 daha az,

𝜂
2𝜋𝑓

ifadesinin 0.04 saniye olması durumunda ise sönümleme katsayısı %100 daha fazladır.
Tablo 3.7.2.2’deki sonuçlardan görüldüğü gibi, sönümleme katsayısının artması ile birlikte
yorulma hasarına eşdeğer yük oranlarında azalmalar meydana gelmektedir. Özellikle dişli
bağlantı noktasındaki yorulma hasarına eşdeğer Mx momenti, ki bu moment şaft torkunu
temsil etmektedir, çok önemli oranda azalmıştır.

296

Tablo 3.7.2.2 Sönümleme katsayısının eğilme-burulma etkileşimli cam-elyaf epoksi kanatlara
sahip rüzgar türbin sistemindeki yorulma hasarına eşdeğer yükler üzerindeki etkisi / SWT
Analizleri (Kanat: GFRP_2, Elyaf açısı (θ)= 15o)*

Fy
Fz
Mx
My
Mz

Fx
Fy
Fz

Fx
Fy
Fz
Mx
My
Mz

Referans kanatlı
(GFRP_1)
türbin analizi
Sönümleme
katsayısı=0.02 sn
Dişli kutusu
bağlantısındaki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler
26302.9
29768.2
5463.55
18741.7
16470.9

Eğilme burulma etkileşimli
kanatlı (GFRP_2) türbin
analizi
Sönümleme
katsayısı=0.01 sn
Dişli kutusu
bağlantısındaki
Oran
yorulma hasarına
eşdeğer yükler
26945.7
1.02
30146.1
1.01
8546.43
1.56
18664.1
1.00
16680.4
1.01

Ana rulman 1’deki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler

Ana rulman 1’deki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler

6299.23
58157
64271.6
Kanat kökündeki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler
3949.8
12482.9
11621.1
236484
132161
4136.19

5625.16
58384.1
62938.3
Kanat kökündeki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler
3880.11
12638.9
11663.6
241515
121312
4801.34

* Kuvvet birimleri N, Moment birimleri Nm’dir.

Oran
0.89
1.00
0.98
Oran
0.98
1.01
1.00
1.02
0.92
1.16

Eğilme burulma etkileşimli
kanatlı (GFRP_2) türbin
analizi
Sönümleme
katsayısı=0.02 sn
Dişli kutusu
bağlantısındaki
yorulma hasarına Oran
eşdeğer yükler
25919.9
0.99
28759.4
0.97
5762.59
1.05
17893
0.95
16080.2
0.98
Ana rulman
1’deki yorulma
Oran
hasarına eşdeğer
yükler
5513.1
0.88
56703.3
0.98
60857.4
0.95
Kanat kökündeki
yorulma hasarına Oran
eşdeğer yükler
3720.71
0.94
12459.8
1.00
11619.2
1.00
234939
0.99
118737
0.90
4445.04
1.07

Eğilme burulma etkileşimli
kanatlı (GFRP_2) türbin
analizi
Sönümleme
katsayısı=0.04 sn
Dişli kutusu
bağlantısındaki
yorulma hasarına Oran
eşdeğer yükler
25431.1
0.97
28171.8
0.95
4290.02
0.79
17558.4
0.94
15784.8
0.96
Ana rulman 1’deki
yorulma hasarına
Oran
eşdeğer yükler
5262.43
55939.7
60145.6
Kanat kökündeki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler
3570.7
12401.3
11582.9
231779
114483
4362.67

0.84
0.96
0.94
Oran
0.90
0.99
1.00
0.98
0.87
1.05

PHATAS programında kullanılan eşdeğer viskoz sönümleme oranı (𝜁) ile SWT programında
girdi olarak verilen

𝜂
2𝜋𝑓

ifadesi arasındaki ilişki Denklem 3.7.2.2’de tekrar verilmiştir.

𝜂
2𝜁
𝜁
=
=
2𝜋𝑓 2𝜋𝑓 𝜋𝑓
Buna göre SWT programında

𝜂
2𝜋𝑓

(3.7.2.2)

ifadesinin olağan değeri olan 0.02 saniyeye karşılık gelen

eşdeğer viskoz sönümleme oranı (𝜁) Denklem 3.7.2.3’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır.

𝜂
𝜁
= 0.02 =
→ 𝜁 = 0.02𝜋𝑓
2𝜋𝑓
𝜋𝑓

(3.7.2.3)

Denklem 3.7.2.3’de 𝑓 Hertz cinsinden frekansı göstermektedir. Tablo 3.6.2.2’de referans
kanadın en düşük frekansının yaklaşık olarak 0.7 Hz olduğu görülmektedir. Türbin kanadı
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çalışma koşullarında baskın olarak kelebekleme yönünde eğilmeye maruz kalmaktadır. Bu
nedenle, bir rüzgar türbin kanadının en kritik titreşim modu olan kelebekleme eğilme
modunun frekansı eşdeğer viskoz sönümleme oranının hesaplanmasında kullanılmıştır.
Denklem 3.7.2.4’te eşdeğer viskoz sönümleme oranı hesaplanmıştır.

𝜂
𝜁
= 0.02 =
→ 𝜁 = 0.02𝜋𝑓 = ~0.04
2𝜋𝑓
𝜋𝑓

(3.7.2.4)

Tablo 3.7.2.3’te PHATAS programı ile gerçekleştirilen rüzgar türbin analiz sonuçları yer
almaktadır. PHATAS rüzgar türbin modelinde kanat kök kuvvet ve moment değişkenleri SWT
programındaki değişkenler ile aynıdır. Ancak, PHATAS modelinde rulman ve dişli kutusu
bağlantısı adı altında değişkenler bulunmamaktadır. Bu nedenle, Tablo 3.7.2.3’te aşağıda
belirtilmiş olan kuvvet ve moment değişkenleri farklı sönümleme katsayılarının yorulma
hasarına eşdeğer yükler üzerindeki etkilerinin için kıyaslama çalışmasında kullanılmışlardır.


Rotor şaft torku (x)



Devirme momenti (y)



Sapma (z) momenti



Rotor eksenel aerodinamik (x) kuvveti



Aktarma organı yanal (y) kuvveti



Aktarma organı dikey(z) kuvveti

Tablo 3.7.2.3’teki sonuçlardan görüldüğü gibi, PHATAS programı ile gerçekleştirilen rüzgar
türbin analizlerinde de sönümleme katsayısının artması ile birlikte yorulma hasarına eşdeğer
yük oranlarında azalmalar meydana gelmektedir. Tablo 3.7.2.2 ve 3.7.2.3 kıyaslandığında
SWT ve PHATAS programları ile bulunan yorulma hasarına eşdeğer yük değerleri
birbirlerinden farklıdır. Farkın en önemli nedeni Şekil 3.6.2.8 ve 3.6.2.14’de görüldüğü gibi
türbülanslı hava hız profillerinin her iki programda farklı olmasıdır.
Tablo 3.5.1.1’de 20 derece sıcaklıkta 15o elyaf açılı DMA numuneleri için hesaplanan kayıp
faktörünün aynı sıcaklıktaki 0 derece fiber açılı cam elyaf epoksi numunenin kayıp faktörüne
göre %55 fazla olduğu görülmektedir. Elyafların eğilme eksenine göre açılı yerleştirilmelerinin
kayıp faktörü arttığı DMA ölçümleri neticesinde belirlenmişti. Rüzgar türbin kanatlarında,
kanat

kirişleri

arasındaki

flanş

bölgesinde

kompozit

katmanlarda

elyafların

açılı

yerleştirilmeleri nedeni ile kayıp faktöründeki artış göz önüne alınırsa, sıfır dereceli elyaf açılı
flanş bölgesine sahip kanatların kayıp faktörün kullanılması durumuna göre yorulma hasarına
eşdeğer yüklerde azalmaların meydana geleceği aşikardır.
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Yüksek malzeme sönümleme katsayısı durumunda ise yorulma hasarına eşdeğer yükler
düşük çıkmaktadır. Bu nedenle, rüzgar türbin sistemindeki yorulma hasarına eşdeğer yükler
açısından en kritik durum 0 derece fiber açılı baz cam-elyaf epoksi kanadın takılı olduğu
durumdur. Bundan dolayı, 0 derece fiber açılı baz cam-elyaf epoksi kanadı için baz olarak
alınan sönümleme katsayısı en kritik değer olduğundan, üçüncü iş paketinde yapılan rüzgar
türbin sisteminin aeroelastik analizlerinde diğer fiber açı durumlarında da 0 derece fiber açılı
baz cam-elyaf epoksi kanadı için baz olarak alınan sönümleme katsayısı kullanılmıştır. Bu
sayede, rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer yüklerin en azami değerleri yani
konservatif sonuçlar proje raporunda sunulmuştur. Sönümleme katsayısının artması ile
yorulma hasarına eşdeğer yükler azaldığı için yüksek fiber açı durumlarında yorulma
hasarına eşdeğer yükler daha düşük olacaktır.

Tablo 3.7.2.3 Sönümleme katsayısının eğilme-burulma etkileşimli cam-elyaf epoksi kanatlara
sahip rüzgar türbin sistemindeki hasara eşdeğer yükler üzerindeki etkisi / PHATAS Analizleri
(Kanat: GFRP_2, Elyaf açısı (θ)= 15o)

Mx
My
Mz

Referans kanatlı
(GFRP_1)
türbin analizi
Eşdeğer viskoz
sönümleme
oranı=0.04
Rotor şaft tork (x),
devirme (y),
sapma (z)
momentleri
14754.6
478204.3
489564.1

Rotor şaft tork (x),
devirme (y),
sapma (z)
momentleri
16383.8
404795.1
413572.2

Fx
Fy
Fz

Rotor eksenel(x),
Aktarma organı
yanal(y) ve
dikey(z) kuvvetler
16000.6
350081.0
345501.1

Rotor eksenel(x),
Aktarma organı
yanal(y) ve
dikey(z) kuvvetler
11428.5
20562.0
20652.5

Fx
Fy
Fz
Mx
My
Mz

Kanat kökündeki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler
12565.5
20537.6
20637.2
366448.5
394307.4
10926.9

Kanat kökündeki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler
11428.5
20562.0
20652.5
366173.2
331902.9
11100.4

Eğilme burulma etkileşimli
kanatlı (GFRP_2) türbin
analizi
Eşdeğer viskoz
sönümleme oranı=0.02

* Kuvvet birimleri N, Moment birimleri Nm’dir.

Eğilme burulma etkileşimli
kanatlı (GFRP_2) türbin
analizi
Eşdeğer viskoz
sönümleme oranı=0.04
Rotor şaft tork
(x), devirme (y),
sapma (z)
momentleri
13739.3
395144.7
404282.5

Oran
1.11
0.85
0.84

Oran
0.91
0.92
0.90
Oran
0.91
1.00
1.00
1.00
0.84
1.02

Rotor eksenel(x),
Aktarma organı
yanal(y) ve
dikey(z) kuvvetler
14505.4
322123.6
311860.7
Kanat kökündeki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler
10995.0
20520.8
20622.4
365352.0
325096.2
10898.8
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Oran
0.93
0.83
0.83

Oran
0.90
0.89
0.88
Oran
0.88
1.00
1.00
1.00
0.82
1.00

Eğilme burulma etkileşimli
kanatlı (GFRP_2) türbin
analizi
Eşdeğer viskoz
sönümleme oranı=0.08
Rotor şaft tork (x),
devirme (y),
sapma (z)
momentleri
12289.2
382415.5
392481.9
Rotor eksenel(x),
Aktarma organı
yanal(y) ve
dikey(z) kuvvetler
14413.0
299006.3
290364.0
Kanat kökündeki
yorulma hasarına
eşdeğer yükler
10524.8
20480.7
20592.6
364464.1
316569.2
10632.8

Oran
0.83
0.80
0.80

Oran
0.90
0.85
0.84
Oran
0.84
1.00
1.00
0.99
0.80
0.97

Rüzgar türbin sistemin SWT modelinde kullanılan süper eleman kanatların
yaratılması
SWT rüzgar türbin sisteminin modelinde kullanılan süper eleman kanatlar Samcef Field
programında yaratılmışlardır. SWT rüzgar türbin sistemindeki dinamik süper eleman kanatlar
kanadın üç boyutlu sonlu elemanlar modelinden Craig-Bampton bileşen mod metodunu
kullanarak yaratılmıştır. Önce kanadın üç boyutlu sonlu elemanlar modeli Samcef Field sonlu
elemanlar programında yaratılmış ve aynı programda kanadın dinamik süper eleman modeli
oluşturulmuştur. Dinamik süper eleman doğrusal olmayan süper elemandır. Doğrusal
olmayan davranış süper eleman kanadın uzayda büyük deplasman ve dönme hareketi
yapmasından kaynaklanmakta, ancak kanada bağlı sabit bir koordinat sistemine göre kanat
geometrik olarak doğrusal davranış göstermektedir.

Samcef Field programında yaratılan

süper eleman daha sonra rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli dinamik kodu olan SWT
programına aktarılıp rüzgar türbin sisteminin analizleri gerçekleştirilmektedir. Süper eleman
kanat modeli kullanmanın en önemli avantajı süper eleman kanadın detaylı sonlu elemanlar
modeli ile direkt bağlantısının olmasının yanında çok az sayıda serbestlik derecesine sahip
olmasıdır. Az sayıda serbestlik derecesi rüzgar türbin sisteminin zamana bağlı analizlerinin
daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca, süper eleman kanat, kanadın üç
boyutlu sonlu elemanlar modelinden yaratıldığı için, üç boyutlu kanadın sahip olduğu bütün
deformasyon etkileşimlerini hesaba katmaktadır.
Şekil 3.7.3.1 süper eleman kanat modelinin yaratılmasındaki bütün adımları göstermektedir.
İlk adımda üç boyutlu kanat modelin kabuk olarak Samcef Field programına aktarılabilir veya
üç boyutlu kanat Samcef Field programında kabuk olarak modellenebilir. Proje kapsamında
üç boyutlu kanat modeli CATIA katı modelleme programı ile yapılmış ve kanat geometrisi
Samcef Field programına STEP formatında aktarılmıştır. Süper eleman kanat modelinin
yaratılması için her kanat kesiti için %25 veter noktasında bir süper eleman düğüm noktası
yaratılmalıdır. Süper eleman kanat modeli rüzgar türbin modeline aktarıldıktan sonra, süper
eleman düğüm noktaları vasıtası ile süper eleman kanada harici yük uygulanmaktadır. Kanat
kökündeki süper eleman düğüm noktası aynı zamanda kanadın rotor göbeğine bağlantısını
sağlamaktadır. Kanat kökündeki düğüm noktası silindirik kesitin tam ortasında yaratılmıştır.
Kanat kökündeki süper eleman düğüm noktası çoklu kütleli rüzgar türbin modelinde kontrolcü
vasıtası ile kanadın yunuslama açısının kontrolünün yapıldığı düğüm açısıdır.
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Süpereleman
düğüm
noktaları

Ortalama
elemanlar

Şekil 3.7.3.1 Rüzgar türbin kanadının dinamik süper elemanının yaratılması (a) Kanat modeli
ve süpereleman düğüm noktalarının yaratılacağı noktalar (b) Kanat yüzeylerine kompozit
malzeme atanması (c) Süper eleman düğüm noktalarının yaratılacağı noktaların üç boyutlu
kanadın ilgili yüzeylerine ortalama elemanlar ile bağlanması (d) Üç boyutlu kanadın çözüm
ağı
Şekil 3.7.1.1’de görüldüğü gibi referans kanatta 17 kesit bulunmaktadır. SWT programında
kanadın ucunda da düğüm noktası gerektiği için 18. süper eleman düğüm noktasının
kanadın ucunda yaratılması gerekmektedir.
Süper eleman kanadın yaratılmasında ikinci adımda kanat yüzeylerinde kullanılan kompozit
malzemenin yüzeylere

atanmasıdır. Şekil 3.7.3.1’de, her kesitte 22 farklı yüzey

bulunmaktadır. Bu yüzeyler hücum ve firar kenarı, kesme kiriş yüzeyleri, kesme kirişlerin
arasındaki alt ve üst flanş yüzeyleri ve hücum ve firar kenar yüzeyleri işe kanat kirişler
arasındaki üst ve alt yüzeylerdir.
Şekil 3.7.3.1(b) bütün kanat boyunca uzanan üst ve alt kanat flanş bölgelerini
göstermektedir. Süper eleman kanadın yaratılmasının üçüncü adımında, süper eleman
düğüm noktası ortada olacak şekilde, süper eleman düğüm noktasının yaratılacağı noktaların
kanadın süper eleman düğüm noktasına göre içine ve dışına doğru olan yüzeylere ortalama
elemanlar ile bağlanmıştır. Ortalama elemanlar ait oldukları yüzeylerdeki düğüm noktalarının
ortalama hareketi ile süper eleman düğüm noktası arasında bağlantı kurmaktadırlar. Şekil
3.7.3.1(c) bir kanat kesiti için yaratılmış olan ortalama elemanları göstermektedir. Süper
eleman kanat modelinin yaratılmasındaki kritik bir adım kanadın kökündeki süper eleman
düğüm noktasına doğru sınır şartının tanımlanmasıdır. Süper eleman kanat rüzgar türbin
sistemine aktarıldıktan sonra rotor göbeği ile bağlantısı olacağı için, süper eleman yaratma
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işlemi sırasında kanat kökündeki süper eleman düğüm noktası serbest bırakılmalıdır. Süper
eleman yaratılmasında son adım üç boyutlu kanat modelinde sonlu elemanlar çözüm ağının
oluşturulmasıdır. Çözüm ağı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bir noktada süper
eleman düğüm noktalarının yaratılacağı noktalarda süper eleman düğüm noktalarının
yaratılmasıdır. Şekil 3.7.3.2 üç boyutlu kanat modeli üzerinde yaratılan çözüm ağının farklı
görüntülerini vermektedir. Bu görüntülerde süper eleman düğüm noktalarıda görülmektedir.
Şekil 3.7.3.2’de aynı zamanda süper eleman kanadın doğrulanma için gerçekleştirilen modal
analiz çalışmasında kanat kökünde kullanılan sınır şartı da görülmektedir.
Şekil 3.7.3.2’de görüldüğü gibi, kanat kökündeki, düğüm noktası sabitlenmiştir. Kanat
kökündeki düğüm noktası kanadın kökünü çevreleyen yüzeylere ortalama elemanlar ile
bağlanmıştır. İkinci bir alternatif olarak, ortalama eleman yerine bu bağlantı rijit elemanlar
ilede yapılabilir veya kanadın kökünü çevreleyen yüzeyler direkt olarak sabitlenebilirdi. Tablo
3.7.3.1 ve 3.7.3.2 iki farklı kök sınır şartı durumu için üç boyutlu sonlu elemanlar ve süper
eleman kanat modellerinin en düşük 5 doğal frekansını vermektedir.
Tablo 3.7.3.1’deki sonuçlar, kanat kökündeki süper eleman düğüm noktası kanat kökündeki
yüzeylere ortalama elemanlar ile bağlı olduğu durum için elde edilmiştir. Tablo 3.7.3.2’deki
sonuçlar ise, kanat kökündeki süper eleman düğüm noktası kanat kökündeki yüzeylere rijit
elemanlar ile bağlı olduğu durum için elde edilmiştir. Her iki sınır şartı durumu için üç boyutlu
sonlu elemanlar modeli ile bulunan ilk beş doğal frekans süper eleman kanat modeli ile
bulunan ilk beş doğal frekans ile son derece uyumludur. Bu uyum dinamik süper eleman
kanat modelinin doğru oluşturulduğunun göstergesidir.
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Süper eleman
düğüm
noktaları

Kanat
kökündeki
süper eleman
düğüm
noktası

(a)
(b)

(c) Kökteki süper eleman düğüm noktası (d) Süper eleman düğüm noktası kanat
kökündeki yüzeylere ortalama elemanlar
ile bağlı
Şekil 3.7.3.2 Yaratılan çözüm ağının farklı görüntüleri ve kanat kökündeki sınır şartı
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Tablo 3.7.3.1 Üç boyutlu sonlu elemanlar ve süper eleman kanat modellerinin en düşük 5
doğal frekansı (Kanat kökündeki süper eleman düğüm noktası kanat kökündeki yüzeylere
ortalama elemanlar ile bağlı)

Tablo 3.7.3.2 Üç boyutlu sonlu elemanlar ve süper eleman kanat modellerinin en düşük 5
doğal frekansı (Kanat kökündeki süper eleman düğüm noktası kanat kökündeki yüzeylere rijit
elemanlar ile bağlı)

Şekil 3.7.3.3 – 3.7.3.5 üç boyutlu kanadın ilk üç titreşim biçimini vermektedir. En düşük
frekansa sahip titreşim biçimi kanadın düzlem dışı eğilme modudur. Türbin kanadı rüzgar
türbin sistemi analizleri sırasında aerodinamik ve yer çekimi yükleri altında ağırlıklı olarak
düzlem dışı ve düzlem içi eğilmeye maruz kalmaktadır. Bu itibarla, en düşük ilk üç mod olan
düzlem dışı birinci eğilme, düzlem içi birinci eğilme ve düzlem dışı ikinci eğilme modlarının
süper eleman kanat modeli ile yüksek doğrulukta bulunmuş olması süper eleman kanat
modelli rüzgar türbin sistemi ile gerçekleştirilen türbin analiz sonuçlarının güvenilir olduğunun
bir göstergesidir.
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Şekil 3.7.3.3 Üç boyutlu kanat modelinin birinci düzlem dışı eğilme modu

Şekil 3.7.3.4 Üç boyutlu kanat modelinin birinci düzlem içi (yanal) eğilme modu

Şekil 3.7.3.5 Üç boyutlu kanat modelinin ikinci düzlem dışı eğilme modu
SWT programında kurulan referans rüzgar türbin sistemi
Şekil 3.7.2.2, referans rüzgar türbin sistemini göstermektedir. Tablo 3.6.2.1’de belirtildiği gibi
kanadın uç kısmında 4 m’lik bir ön eğilme verilmiştir. Şekil 3.7.2.2 (b)’de kanattaki ön eğilme
açık bir şekilde görülmektedir. Ön eğilme sayesinde kanat kule önünden geçerken kanatkule açıklığının artması hedeflenmiştir. Bunun dışında, rüzgar türbin sisteminde 5 derecelik
rotor eğim açısı verilmiştir. Rotor eğim açısı rotor üzerinde verilebildiği gibi kuleye de
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verilebilmektedir. SWT programında rotor eğim açısı kuleye verilmektedir. Rotor eğim açısı
ile de kanat-kule açıklığının artması ve kanadın kule önünden geçerken kanadın anlık aşırı
yüklerde

salınım

vb.

nedenlerden

ötürü

kuleye

çarpmasının

önüne

geçilmesi

hedeflenmektedir. Şekil 3.7.2.2 (b)’de rotor eğim açısı gözükmektedir. SWT programında
kanat modeller için iki seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler:
-

Hazır kiriş kanat modelleri

-

Süper eleman kanat modeli

SWT programındaki kiriş kanat modelleri geometrik olarak doğrusal olmayan etkileri göz
önüne almakta ancak kiriş sonlu eleman formülasyonunda eğilme-burulma etkileşimi
bulunmamaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında SWT programında süper eleman kanat
modelleri kullanılmıştır. Süper eleman kanat modelinin detayları 3.7.3. kısımda açıklanmıştır.
Şekil 3.7.4.1, Samcef Field programında yaratılan referans kanatta kesme kirişler arasındaki
ana flanş bölgesindeki elyaf yönlerini göstermektedir. Referans kanatta ana flanş bölgesinde
elyaf yönleri kanat ekseni boyuncadır. Böylece, referans kanatta, kanat geometrisinin
yarattığı eğilme-burulma etkileşimi dışında ana flanş bölgesindeki kompozit malzemedeki
elyaf yönlerinden kaynaklanan eğilme-burulma etkileşimi bulunmamaktadır.

Şekil 3.7.4.1 Referans kanatta kesme kirişler arasındaki ana flanş bölgesindeki elyaf yönleri
SWT programının türbin montaj sayfasındaki görüntü Şekil 3.7.4.2’de sunulmuştur. SWT
programında oluşturulan üç boyutlu model görsel bir model olup modelin üzerinde sonlu
elemanlar ağı bulunmamaktadır. Ancak türbin modelinde yapılan geometrik değişiklikler ile
bileşenlerin birbirlerine göre olan pozisyonları değiştirilebilmektedir. Referans rüzgar türbin
modelinindeki ana bileşenler şunlardır:
-

Kule (SWT programındaki basit kule modeli seçilmiştir.)

-

Şase (SWT programındaki standart kiriş şase modeli seçilmiştir.)
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-

Dişli kutusu (SWT programında var olan ve rüzgar türbin sistemlerinde çok
kullanılan 2 kademe gezegen, bir kademe helezon dişliden meydana gelen
dişli kutusu modeli seçilmiştir.)

-

Kanatlar (SWT programında kulllanılan “kanatlı rotor” modeli seçilmiş ve bu
modelde kanat tipi süper eleman kanat olarak işaretlenmiştir.)

-

Rotor şaftı (SWT programındaki standart rotor şaftı seçilmiştir. Rotor şaftı,
rotor göbeği ve şaft olmak üzere iki bileşenden meydana gelmektedir.)

-

Bağlantı şaftı (Dişli kutusunu jeneratöre bağlayan yüksek hız şaftı SWT
programında standart bağlantı şaftı olarak seçilmektedir.)

-

Jeneratör (SWT proramındaki standart jeneratör seçeneği seçilmiştir.)

-

Kontrolcü (Harici kontrolcü seçeneği seçilmiştir. Harici kontrolcü kontrolcü dll’I
ve onu süren bir veri dosyasından oluşmaktadır.)

Şekil 3.7.4.2 SWT programında oluşturulan referans rüzgar türbin sisteminin ana bileşenleri
Şekil 3.7.2.2 SWT programında oluşturulan çoklu kütleli referans rüzgar türbin sisteminin
dinamik modelinin ana rotor ve aktarma organı bileşenlerini göstermektedir. Şekil 3.7.2.2
(d)’de görülen ana rulmanlar 1 ve 2’den birinci rulman SWT modelinde türbin üzerinde
meydan gelen bütün eksenel kuvvetini (aerodinamik itki kuvveti) almaktadır. Aerodinamik itki
kuvveti Şekil 3.7.2.2 (d)’de şaft ekseni (x ekseni) doğrultusundadır. Bu nedenle, ikinci
rulmanda eksenel yük taşımamakta sadece kesme kuvveti ve moment yükü taşımaktadır.
Proje kapsamında rüzgar yükü aşağıda açıklanan durumlar için hesaplanmıştır.
-

IEC 61400-1 yük durumu: Güç üretimi

-

Rotor göbek yüksekliğindeki rüzgar hızı: 15 m/s

-

Türbülans modeli: Kaimal

-

IEC türbülans tipi: Normal türbülans
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-

IEC rüzgar türbin sınıfı: 1

-

IEC türbülans sınıfı: B

-

Hava yoğunluğu: 1.225 kg/m^3

Bu koşullar için SWT programının türbülanslı rüzgar yaratan kodu olan Turbsim’in rastgele
seçilmiş bir sayı için yaratmış olduğu rotor göbek seviyesindeki hızın 10 dakikalık bir zamana
bağlı aeroelastik analiz süresi içindeki değişimi Şekil 3.6.2.8’de verilmiştir. Şekil 3.6.2.8’de
görüldüğü gibi, 15 m/s’lik referans rotor göbek hızı durumunda türbülans etkisi ile hava
hızında ciddi oranlarda oynamalar meydana gelmektedir. Turbsim kodunda rastgele olarak
seçilen sayı değiştirildiği takdirde farklı bir türbülanslı hava hızı yaratılmaktadır. Şekil 3.6.2.8
sadece bir rastgele sayı seçimi için yaratılmış olan türbülanslı hava hızını göstermektedir.
SWT programı rüzgar türbin sistemin aerodinamik, yapısal ve kontrol özelliklerini bütünü ile
dinamik bir ortamda bir araya getirmektedir.

SWT programının aerodinamik çözücüsü

durağan olmayan kanat eleman momentum teorisine dayanmaktadır. Durağan olmayan
kanat eleman momentum çözümünde aşağıdaki düzeltmelerde yapılmaktadır.
-

Kanat ucu ve rotor göbeği kaynaklı kayıplar

-

Kule gölgesi

-

Düşük kanat ucu hızı oranlarında endüksiyon faktörlerinin etkisizleştirilmesi

SWT durağan olmayan aerodinamiği yüksek doğrulukta hesaba katabilmesi için yarı-ampirik
şu alt modellere sahiptir.
-

Dinamik girdap alt modeli

-

Eğik akış düzeltme alt modeli

-

Beddoes-Leisman tipi dinamik perdövites alt modeli

Rüzgar türbin analizleri için kontrolcü rüzgar türbin modeline dinamik bağlı kitaplık (dll)
vasıtası ile bağlanmıştır. Rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli analizleri kapalı sonlu
elemanlar çözücüsü LMS Samtech Samcef çözücüsü ile gerçekleştirilmektedir. LMS
Samtech Samcef çözücüsü kinematik bağlantılar vb. çoklu kütleli çoklu kütleli benzetimde
gerekli olan özelliklerin sonlu elemanlar modelinde kullanılmasına olanak tanımaktadır.
Zamana bağlı aeroelastik analizler yapısal, çoklu kütle, aerodinamik ve kontrol özelliklerinin
güçlü etkileşimli olarak bütünüyle doğrusal olmayan bir şekilde hesaba katılması ile
gerçekleştirilmektedir. Doğrusal olmayan özellikler aerodinamik, kontrolcü ve yapısal ve
çoklu kütle elemanlarında bulunmaktadır. Örneğin, doğrusal olmayan yay katılığı, rulman
boşlukları gibi doğrusal olmayan etkiler çözümde göz önüne alınmaktadır.
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Eğilme burulma etkileşimli süper eleman rüzgar türbin kanatları
Şekil 3.7.2.1’de görüldüğü gibi proje kapsamında eğilme-burulma etkileşimli kanatlar,
kanadın son 30 metresinde kanat kiriş flanş bölgesindeki kompozit katmanlarda elyafların
kanat eksenine göre açılı yerleştirilmeleri ile yaratılmıştır. Şekil 3.7.5.1 ve 3.7.5.2 Samcef
Field programında yaratılmış olan üç boyutlu kanat modelinde kanat kirişleri arasındaki flanş
bölgelerini göstermektedir. Şekil 3.7.5.1, kanadın alçak basınç yüzeyinin son 30 metresindeki
ana kiriş flanş bölgesini, Şekil 3.7.5.2 ise kanadın yüksek basınç yüzeyinin son 30
metresindeki ana kiriş flanş bölgesini göstermektedir. Şekil 3.7.5.3’de, eğilme-burulma
etkileşimli kanatlarda ana kiriş flanş bölgelerindeki elyaf açılarının yönleri görülmektedir. Şekil
3.7.5.4’de görüldüğü gibi kanadın son 30 metresinde flanş bölgesindeki kompozit
katmanlarda elyaf açısı kanat eksenine göre açılıdır. Şekil 3.7.5.4’deki elyaf açısı 15
derecedir. Şekil 3.7.5.5’de kanadın son 30 metresindeki bir bölümünde, yüksek ve alçak
basınç yüzeylerindeki elyaf yönlerinin yakın görüntüsü verilmiştir.

Şekil 3.7.5.1 Samcef Field programında oluşturulan eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda
eğilme-burulma etkileşimi yaratılan kanadın alçak basınç yüzeyinin son 30 metresindeki ana
kiriş flanş bölgesi

309

Şekil 3.7.5.2 Samcef Field programında oluşturulan eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda
eğilme-burulma etkileşimi yaratılan kanadın yüksek basınç yüzeyinin son 30 metresindeki
ana kiriş flanş bölgesi

Şekil 3.7.5.3 Samcef Field programında oluşturulan eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda
ana kiriş flanş bölgelerindeki elyaf açılarının gösterimi

Şekil 3.7.5.4 Samcef Field programında oluşturulan eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda
eğilme-burulma etkileşimi yaratılan kanadın son 30 metresindeki ana kiriş flanş
bölgelerindeki elyaf açılarının gösterimi
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(a) Kanadın yüksek basınç yüzeyindeki
flanş bölgesindeki elyaf yönleri

(b) Kanadın yüksek ve alçak basınç
yüzeylerindeki flanş bölgesindeki elyaf
yönleri

Şekil 3.7.5.5 Samcef Field programında oluşturulan eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda
eğilme-burulma etkileşimi yaratılan kanadın son 30 metresindeki ana kiriş flanş
bölgelerindeki elyaf açılarının gösterimi
Proje çalışmaları kapsamında iki adet referans kanat, sekiz adette eğilme-burulma etkileşimli
kanat tasarlanmıştır. Tasarlanan kanatların tanımları Tablo 3.7.5.1’de verilmiştir. Bütün
kanatların kanat ekseni boyunca olan katman sayılarına PreVABS ve VABS araçları
kullanılarak karar verilmiştir.
Tablo 3.7.5.1’de tanımlanmış olan eğilme-burulma etkileşimli kanatların dahil edildiği rüzgar
türbin analizleri SWT programında yapılmış ve bu kanatlardan yük azaltımı, maliyet gibi
etkileri göz önüne alarak bir seçim yapılmıştır. Seçim yapılan eğilme-burulma etkileşimli
kanatların dahil edildiği rüzgar türbin analizleri PHATAS programında da yapılmıştır.
Tablo 3.7.5.1’de tanımları yapılmış olan kanatlardan GFRP_1 ve HGCFRP_1 referans
kanatlardır. GFRP_1 bütünüyle cam elyaf epoksi malzemeden yapılmış olan referans
kanattır. HGCFRP_1 ise kanadın son 30 metresindeki ana kiriş flanş bölgelerinde sadece
karbon epoksi kompozit katmanların bulunduğu hibrit cam karbon elyaf epoksi referans
kanattır. Referans kanatlarda ana kiriş flanş bölgelerinde kompozit katmanlar kanat ekseni
doğrultusunda yerleştirilmiş olup elyaf açıları 0 derecedir. HGCFRP_1 referans kanadının
son 30 metresinde kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit katmanlar sayıları
ayarlanarak bu kesitlerin kelebekleme eğilme katılıklarının referans kanadın (GFRP_1) aynı
kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıkları ile çok yakın olması sağlanmıştır. Tablo 3.7.5.1’de
tanımlanmış olan eğilme-burulma etkileşimli kanatlar türbin analizleri neticesinde çeşitli
denemeler sonucunda üzerinde karar verilmiş olan kanatlardır.
Tablo 3.7.5.2, cam elyaf epoksi referans kanat (GFRP_1) ve 15 derece elyaf açısı durumu
için eğilme burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’ün kelebekleme eğilme
katılık (stiffness) katsayılarını kıyaslamaktadır. Tablo 3.7.5.2’de görüldüğü gibi, eğilme311

burulma etkileşimli hibrit cam karbon epoksi kanadın (HGCFRP_3) son 30 metresinde kanat
kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit katman sayıları ayarlanarak, bu kesitlerin
kelebekleme eğilme katılıklarının cam elyaf epoksi eğilme-burulma etkileşimli kanadın
(GFRP_2) aynı kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıkları ile çok yakın olması sağlanmıştır.
Tablo 3.7.5.2’de 10-18 kesitler eğilme-burulma etkileşiminin uygulandığı kanat kesitleri
olduğu için katılık katsayıları boyalı olarak verilmiştir. Eğilme burulma etkileşimli kanat
GFRP_2, referans kanat GFRP_1’in son 30 metresindeki kanat kirişleri arasındaki flanş
bölgesindeki elyaf açılarının 0 dereceden 15 dereceye çevrilmesi ile oluşturulduğu için,10-18
kanat kesitlerinde eğilme burulma etkileşimli kanat GFRP_2’nin kelebekleme eğilme
katılıkları referans kanat GFRP_1’n eğilme katılıklarından daha düşüktür. Kanadın ilk dokuz
kesitinde ise ana kiriş flanş bölgesindeki kompozit katman açıları değiştirilmediği için bu
kesitlerde kelebekleme eğilme katılıkları bütün kanatlar için aynıdır.
Tablo 3.7.5.3, cam elyaf epoksi referans kanat (GFRP_1) ve 15 derece elyaf açısı durumu
için eğilme burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’ün burulma katılık (stiffness)
katsayılarını kıyaslamaktadır. Tablo 3.7.5.3’de görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli
kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’ün burulma katılıklarının eğilme-burulma etkileşiminin
uygulandığı kanadın son 30 metresinde birbirlerine yakındır. Eğilme-burulma etkileşimli
kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’ün kelebekleme eğilme (ve burulma) katılık katsayılarının
kanadın son 30 metresinde birbirlerine yakın olması ile, eğilme-burulma etkileşimli kanatlar
GFRP_2 ve HGCFRP_3’ün eğilme-burulma etkileşim kapasiteleri tarafsız bir şekilde
kıyaslanabilir.
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Tablo 3.7.5.1 Eğilme-burulma etkileşiminin rüzgar türbin sistemindeki yorulma hasarına
eşdeğer yükler üzerinde etkisinin incelenme çalışması için tasarlanan türbin kanatları
Kanatlar
GFRP_1

HGCFRP_1

GFRP_2

HGCFRP_2

GFRP_3

GFRP_4

HGCFRP_3

HGCFRP_4

HGCFRP_5

HGCFRP_6

Tanımı
Referans cam elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30 metresinde ana kanat kirişleri
arasındaki flanş bölgesindeki kompozit katmanlardaki elyaflar kanat ekseni boyunca
(0o) yerleştirilmiştir.
Referans hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30 metresinde ana kanat
kirişleri arasındaki flanş bölgesinde sadece karbon epoksi katmanlar kullanılmış ve
karbon elyaflar kanat ekseni boyunca (0o) yerleştirilmiştir.
Not: Kanadın son 30 metresinde kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit
katmanlar sayıları ayarlanarak bu kesitlerin kelebekleme eğilme katılıklarının referans
kanadın (GFRP_1) aynı kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıkları ile çok yakın olması
sağlanmıştır.
Eğilme-burulma etkileşimli cam elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30 metresinde ana
kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit katmanlardaki elyaflar kanat
eksenine açılı (θ derece) yerleştirilmiştir.
Not: Cam elyaf epoksi referans kanadın (GFRP_1) 0o katmanları θ derece yapılmıştır.
Eğilme-burulma etkileşimli hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30
metresinde ana kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde sadece karbon epoksi
katmanlar kullanılmış ve karbon elyaflar kanat ekseni ile açılı (θ o) yerleştirilmiştir.
Not: Referans hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanadın (HGCFRP_1) 0o katmanları θ
derece yapılmıştır.
Eğilme-burulma etkileşimli cam elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30 metresinde ana
kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit katmanlardaki elyaflar kanat
eksenine açılı (θ derece) yerleştirilmiştir.
Not: Eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’nin kanat kiriş flanş bölgesindeki bazı
katmanların elyaf açıları sıfır derece yapılmıştır.
On beş derece elyaf açısı durumu için kanadın son 30 metresinde kanat kirişleri
arasındaki flanş bölgesindeki kesitlerin kelebekleme eğilme katılıkları eğilme-burulma
etkileşimli kanat GFRP_2’nin aynı kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıklarından
yaklaşık olarak %12 fazladır.
Eğilme-burulma etkileşimli cam elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30 metresinde ana
kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit katmanlardaki elyaflar kanat
eksenine açılı (θ derece) yerleştirilmiştir.
Not: Eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’nin kanat kiriş flanş bölgesindeki bazı
katmanların elyaf açıları sıfır derece yapılmıştır.
On beş derece elyaf açısı durumu için kanadın son 30 metresinde kanat kirişleri
arasındaki flanş bölgesindeki kesitlerin kelebekleme eğilme katılıkları eğilme-burulma
etkileşimli kanat GFRP_2’nin aynı kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıklarından
yaklaşık olarak %17 fazladır.
Eğilme-burulma etkileşimli hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30
metresinde ana kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde sadece karbon epoksi
katmanlar kullanılmış ve karbon elyaflar kanat ekseni ile açılı (θ o) yerleştirilmiştir.
Not: Kanadın son 30 metresinde kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit
katman sayıları ayarlanarak, bu kesitlerin kelebekleme eğilme katılıklarının cam elyaf
epoksi eğilme-burulma etkileşimli kanadın (GFRP_2) aynı kesitlerinin kelebekleme
eğilme katılıkları ile çok yakın olması sağlanmıştır.
Eğilme-burulma etkileşimli hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30
metresinde ana kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde sadece karbon epoksi
katmanlar kullanılmış ve karbon elyaflar kanat ekseni ile açılı (θ o) yerleştirilmiştir.
Not: Kanadın son 30 metresinde kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesindeki kompozit
katman sayıları ayarlanarak bu kesitlerin kelebekleme eğilme katılıklarının cam elyaf
epoksi referans kanadın (GFRP_1) aynı kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıkları ile
çok yakın olması sağlanmıştır.
Eğilme-burulma etkileşimli hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30
metresinde ana kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde cam elyaf epoksi ve karbon
epoksi katmanlar kullanılmış ve katmanlar kanat ekseni ile açılı (θ o) yerleştirilmiştir.
Not: Cam elyaf epoksi referans kanadın (GFRP_1) 0o katmanlarının 2/3’ünün elyaf
açıları θ derece yapılmıştır. Cam elyaf epoksi referans kanadın (GFRP_1) 0 o
katmanlarının 1/3’ü ise karbon epoksi katmanlar ile değiştirilmiş ve katmanların elyaf
açıları θ derece yapılmıştır.
Eğilme-burulma etkileşimli hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat: Kanadın son 30
metresinde ana kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde sadece karbon epoksi
katmanlar kullanılmış ve karbon elyaflar kanat ekseni ile açılı (θ o) yerleştirilmiştir.
Not: Cam elyaf epoksi referans kanattaki katman sayısı kadar katman karbon epoksi
ile değiştirilmiş ve 0o katmanlar θ derece yapılmıştır.
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Tablo 3.7.5.2 Cam elyaf epoksi referans kanat (GFRP_1) ve eğilme burulma etkileşimli
kanatlar GFRP_1 ve HGCFRP_3’ün kelebekleme eğilme katılık (stiffness) katsayıları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _1
Kesit _2
Kesit _3
Kesit _4
Kesit _5
Kesit _6
Kesit _7
Kesit _8
Kesit _9
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

GFRP_1
(N.m2)
1.841E+10
1.439E+10
9.492E+09
5.577E+09
2.336E+09
2.128E+09
1.369E+09
7.499E+08
6.107E+08
3.213E+08
2.093E+08
1.069E+08
7.419E+07
3.854E+07
2.422E+07
1.335E+07
3.942E+06
1.890E+05

GFRP_2 spar
(N.m2)
1.841E+10
1.439E+10
9.492E+09
5.577E+09
2.336E+09
2.128E+09
1.369E+09
7.499E+08
6.107E+08
2.331E+08
1.507E+08
7.871E+07
5.506E+07
2.974E+07
1.922E+07
1.096E+07
3.281E+06
1.591E+05

HGCFRP_3
(N.m2)
1.841E+10
1.439E+10
9.492E+09
5.577E+09
2.336E+09
2.128E+09
1.369E+09
7.499E+08
6.107E+08
2.406E+08
1.539E+08
7.902E+07
5.410E+07
2.949E+07
1.983E+07
1.175E+07
3.433E+06
1.805E+05

Tablo 3.7.5.3 Cam elyaf epoksi referans kanat (GFRP_1) ve eğilme burulma etkileşimli
kanatlar GFRP_1 ve HGCFRP_3’ün burulma katılık (stffness) katsayıları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _1
Kesit _2
Kesit _3
Kesit _4
Kesit _5
Kesit _6
Kesit _7
Kesit _8
Kesit _9
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

GFRP_1
(N.m2)

GFRP_2 spar
(N.m2)

HGCFRP_3
(N.m2)

4.747E+09
3.942E+09
3.404E+09
1.570E+09
1.076E+09
9.424E+08
5.151E+08
2.710E+08
1.849E+08
9.472E+07
5.335E+07
3.455E+07
2.582E+07
1.768E+07
1.185E+07
6.911E+06
1.773E+06
8.208E+04

4.747E+09
3.942E+09
3.404E+09
1.570E+09
1.076E+09
9.424E+08
5.151E+08
2.710E+08
1.849E+08
9.848E+07
5.543E+07
3.686E+07
2.777E+07
1.985E+07
1.370E+07
8.278E+06
2.212E+06
1.083E+05

4.747E+09
3.942E+09
3.404E+09
1.570E+09
1.076E+09
9.424E+08
5.151E+08
2.710E+08
1.849E+08
9.910E+07
5.575E+07
3.647E+07
2.716E+07
1.848E+07
1.244E+07
7.283E+06
1.826E+06
8.356E+04

314

Tablo 3.7.5.4, cam elyaf epoksi referans kanat (GFRP_1) ve 15 derece elyaf açısı durumu
için eğilme burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’ün eğilme burulma etkileşim
esneklik (flexibility) katsayılarını kıyaslamaktadır. Tablo 3.7.5.4’de görüldüğü gibi, eğilmeburulma etkileşimi kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’ün kelebekleme eğilme (ve burulma)
katılıkları kanadın son 30 metresinde birbirlerine yakın olmasına rağmen, eğilme-burulma
etkileşimli hibrit cam karbon elyaf epoksi kanat HGCFRP_3’ün eğilme burulma etkileşim
esneklik katsayıları, eğilme-burulma etkileşimli cam elyaf epoksi kanat GFRP_2’nin eğilme
burulma etkileşim esneklik katsayılarından daha büyüktür. Bu sonuç, karbon elyaf epoksi
kompozit malzemesinin eğilme-burulma etkileşim kapasitesinin cam elyaf epoksi kompozit
malzemesinden daha büyük olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, proje kapsamında karbon
elyaf epoksi malzemesinin kanat tasarımlarında kullanılmasına karar verilmiştir.
Karbon elyaf epoksi malzemesinin elyaf yönü elastik modülünün kesme modülüne oranı cam
elyaf epoksi malzemesine göre daha yüksek olduğu için karbon epoksi kompozit
malzemesinin eğilme-burulma etkileşim kapasitesi cam elyaf epoksi kompozit malzemesinin
eğilme-burulma etkileşim kapasitesinden daha yüksektir. PreVABS ve VABS programları
vasıtası gerçekleştirilen kanat kesit tasarımları sonunda da Tablo 3.7.5.4’de görüldüğü gibi
bu sonuca varılmıştır.

Tablo 3.7.5.4 Cam elyaf epoksi referans kanat (GFRP_1) ve eğilme burulma etkileşimli
kanatlar GFRP_1 ve HGCFRP_3’ün eğilme burulma etkileşim esneklik (flexibility) katsayıları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _1
Kesit _2
Kesit _3
Kesit _4
Kesit _5
Kesit _6
Kesit _7
Kesit _8
Kesit _9
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

GFRP_1
(1/N.m2)
-7.445E-38
2.652E-17
-7.987E-16
6.197E-15
6.639E-15
1.435E-14
5.794E-15
-1.553E-15
6.764E-14
1.996E-15
2.495E-14
-8.844E-14
-1.014E-13
-1.173E-13
-1.558E-13
-2.057E-13
-1.372E-11
-4.266E-10

GFRP_2 spar
(1/N.m2)
-7.445E-38
2.652E-17
-7.987E-16
6.197E-15
6.639E-15
1.435E-14
5.794E-15
-1.553E-15
6.764E-14
-1.038E-09
-1.677E-09
-4.051E-09
-5.940E-09
-1.198E-08
-2.032E-08
-3.870E-08
-1.552E-07
-4.156E-06
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HGCFRP_3
(1/N.m2)
-7.445E-38
2.652E-17
-7.987E-16
6.197E-15
6.639E-15
1.435E-14
5.794E-15
-1.553E-15
6.764E-14
-2.108E-09
-3.433E-09
-8.647E-09
-1.304E-08
-2.692E-08
-4.421E-08
-8.111E-08
-3.465E-07
-9.741E-06

SWT’de yaratılan rüzgar türbin modelinde süper eleman kanat ve geometrik
olarak doğrusal olmayan kiriş kanat kullanılmasının kıyaslama çalışması
SWT programı ile eğilme-burulma etkileşiminin rüzgar türbin sistemindeki yorulma hasarına
eşdeğer yükler üzerindeki etkisinin incelemesinden önce, SWT programında süper eleman
kanat ve doğrusal olmayan kiriş kanat modelleri ile bir kıyaslama çalışması yapılmıştır. Bu
çalışmanın amacı kanat köküne yerleştirilmiş olan ve kanat ile birlikte dönen koordinat
sistemine göre geometrik olarak doğrusal davranan süper eleman kanadın rüzgar türbin
modelinde kullanılmasının ne kadar uygun olacağını belirlemektir. SWT programındaki
kullanılabilir kanat modelleri Şekil 3.7.6.1’de verilmiş olan rüzgar türbin sistemini gösteren
arayüzde görülmektedir.

Şekil 3.7.6.1 SWT programındaki kullanılabilir kanat modelleri (Beams, Super Element)

SWT programında seçilebilir kanat modeli olarak kiriş kanat ve süper eleman kanat olmak
üzere iki kanat modeli bulunmaktadır. Kiriş kanat modeli geometrik olarak doğrusal olmayan
özellikli kiriş elemanlarını kullanmaktadır. Şekil 3.7.6.2, SWT programında süper eleman
kanat seçimi ve yaratılan süper eleman dosyasının okunduğu arayüzü göstermektedir. Süper
eleman satırındaki .sdb uzantılı dosya Samcef Field programında yaratılmış olan süper
eleman dosyasıdır. Süper eleman, kanadın 3 boyutlu sonlu elemanlar modelinden türetildiği
için, bütün hareket etkileşimleri (eğilme-burulma, çekme-burulma) süper eleman kanat ile
hesaba katılmaktadır. Ancak, daha öncede belirtildiği gibi, süper eleman kanat kanat köküne
yerleştirilmiş ve kanat ile birlikte dönen koordinat sistemine göre geometrik olarak doğrusal
davranış göstermektedir. Şekil 3.7.6.2 aynı zamanda süper eleman kanat için kullanılan
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katılık ile orantılı sönümleme katsayısının hesaplanmasında kullanılan

𝜁
𝜋𝑓

ifadesinin sayısal

değerini (0.02 saniye) göstermektedir.

Şekil 3.7.6.2 Süper eleman kanat seçimi ve yaratılan süper eleman dosyasının okunması
Şekil 3.7.6.3 SWT programında kiriş kanat seçeneği seçildiği vakit girilmesi gerekli olan kütle
ve katılık özelliklerini göstermektedir. Kiriş kanat geometrik olarak doğrusal olmayan özellikli
kiriş elemanlarını kullandığı için kanadın esnemesi nedeniyle meydana gelen büyük
deplasman ve dönme hareketlerini hesaba katmaktadır. Ancak, Şekil 3.7.6.3’de görüldüğü
gibi kiriş kanadın kullanılması durumunda kanat kesitlerinin sadece kelebekleme eğilme
katılığı, kılıçlama eğilme katılığı ve burulma katılığı bilgisi SWT programına girilmektedir.
Yani, kiriş kanat eğilme-burulma ve diğer etkileşimleri göz önüne almamaktadır. Bu nedenle,
süper eleman kanat ve doğrusal olmayan kiriş kanat modellerinin

kıyaslama çalışması

etkileşim katsayıları en düşük olan cam elyaf epoksi referans kanat (GFRP_1) üzerinde
yapılmıştır. Tablo 3.7.5.4’de görüldüğü gibi, referans kanat için eğilme-burulma etkileşim
esneklik katsayısı eğilme-burulma etkileşimli kanatlara göre çok düşük olduğu için ihmal
edilebilir mertebededir. Bu durumda süper eleman kanadın dahil edildiği rüzgar türbin
sisteminin türbin analiz sonuçları, kiriş kanadın dahil edildiği rüzgar türbin sisteminin analiz
sonuçları ile kıyaslanabilir.

Şekil 3.7.6.3 Kiriş kanat için gerekli olan özellikler
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Bu çalışmada iki rüzgar türbin sistemi Tablo 3.6.2.1’deki değerler esas alınarak kurulmuştur.
Birinci rüzgar türbin sisteminde referans kanat GFRP_1’in süper eleman modeli Samcef Field
programında yaratılmış ve rüzgar türbin sistemine tanıtılmıştır. İkinci rüzgar türbin sisteminde
ise referans kanat GFRP_1’in kiriş kesit özellikleri kullanılarak kiriş kanat olarak yaratılmış ve
rüzgar türbin sistemine tanıtılmıştır. Cam elyaf epoksi referans kanadın kelebekleme eğilme
ve burulma katılıkları Tablo 3.7.5.2 ve 3.7.5.3’de verilmiştir. Referans kanadın kılıçlama
eğilme katılıkları da eklenerek kiriş kanat SWT programında Şekil 3.7.6.3’de görüldüğü gibi
yaratılmıştır. Kanat kesitleri için aerodinamik özelliklerin SWT programında nasıl tanıtıldığı bir
sonraki kısımda anlatılacaktır.
Her iki rüzgar türbini için çoklu kütleli zamana bağlı analizler 240 saniye süresi boyunca 15
m/s sabit rüzgar hızı altında yapılmıştır. Rüzgar kesme faktörü 0.2 alınmıştır. Şekil 3.7.6.4,
kanat kesitlerindeki kelebekleme yönündeki tepe deplasmanları göstermektedir. Kanatlardaki
deplasmanlar rüzgar türbin analizleri sonunda elde edilmiş olup, her kesitteki 240.
saniyedeki yakınsamış olan azami deplasman değerleri Şekil 3.7.6.4’de kulanılmıştır. Şekil
3.7.6.5, kanat ucundaki kelebekleme yönündeki deplasmanın her iki kanat için zamanla
değişimini vermektedir. Rüzgar hızı sabit olsa da rüzgar kesmesi nedeniyle kanadın en
yüksek düşey konumunda kanat ucunun deplasmanı ile kanadın en alçak düşey
konumundaki kanat ucu deplasmanı arasında fark olduğu için deplasmanlar zamanla
değişim göstermektedir. Azami deplasmanlar arasında fark 20 metreden sonra belirginleştiği
için, kanat ucu deplasmanları kanadın 20. metresinden kanat ucuna kadar çizilmiştir. Şekil
3.7.6.4’de görüldüğü gibi, doğrusal olmayan kiriş elemanları ile modellenmiş olan kanadın
kanat boyunca deplasmanı geometrik katılaşma nedeniyle (geometric stiffening) süper
eleman kanat modelinin deplasmanından beklenildiği gibi daha azdır. Süper eleman kanadın
kanat ucu azami deplasmanı kiriş kanadın kanat ucu deplasmanından 65 cm daha fazladır.
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Kelebekleme yönüdeki deplasman (m)
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Kanat kesitlerinin eksenel pozisyonu (m)

Şekil 3.7.6.4 Kanat kesitlerindeki kelebekleme yönündeki tepe deplasmanların kıyası
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Şekil 3.7.6.5 Kanat ucundaki kelebekleme yönündeki deplasmanın her iki kanat için zamanla
değişimi
Tablo 3.7.6.1, süper eleman kanat modeli ve doğrusal olmayan kiriş kanat modellerinin
rüzgar türbin sisteminde kullanılması ile 240 saniyelik zamana bağlı analiz neticesinde kanat
kökünde hesaplanan ortalama ve yorulma hasarına eşdeğer yükleri kıyaslamaktadır.
Yorulma hasarına eşdeğer yüklerin hesaplanmasında Denklem 3.7.1.1’de yorulma üssü “m”
4 alınmış, referans döngü sayısı ise 108 alınmıştır. Yorulma üssü 3, 4 metal malzemeler için
sıklıkla yorulma hasarına eşdeğer yüklerin hesaplanmasında kullanılmıştır. Kanat kökünde
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kanatların bağlı olduğu yunuslama rulmanları metal aksam olup hasar açısından kritik
yapısal elemanlardır. Yorulma üssü 10 ise genellikle cam elyaf epoksi malzemesi için
kullanılmaktadır. Tablo 3.7.6.1’de görüldüğü gibi 240 saniyelik zamana bağlı analizlerde
kanat kökündeki ortalama ve yorulma hasarına eşdeğer yükler süper eleman kanat ve
doğrusal olmayan kiriş kanatlı rüzgar türbin modelleri için birbirlerine yakındır. Ana farkın
kanat modellerinin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Proje kapsamında
eğilme-burulma etkileşiminin yorulma hasarına eşdeğer yükler üzerindeki etkisi incelenirken,
eğilme-burulma etkileşimli kanat modelleri kullanan rüzgar türbin sisteminin analizleri
neticesinde kritik noktalarda hesaplanan yorulma hasarına eşdeğer yükler, referans kanatlı
rüzgar türbin modelinin analizleri sonunda aynı noktalarda hesaplanan yorulma hasarına
eşdeğer yüklere bölünmüştür. Oranlama yapıldığı için, Tablo 3.7.6.1’de yorulma hasarına
eşdeğer yükler arasındaki farkın, yorulma hasarına eşdeğer yük oranına aynı şekilde
yansımayacaktır. Proje kapsamında, yorulma hasarına eşdeğer yük oranları sadece süper
eleman kanatlı rüzgar türbin modelinin analizleri ile bulunmuştur. Bu nedenle, rüzgar trübin
sisteminde süper eleman kanadın güvenilir bir şekilde kullanılabileceği değerlendirilmiştir.
Tablo 3.7.6.1 Kanat kökünde hesaplanan ortalama ve yorulma hasarına eşdeğer yüklerin
kıyaslanması
Fx
Kelebekleme
Kesme
Kuvveti
(N)

Fy
Kılıçlama
Kesme
Kuvveti
(N)

Mx
Kılıçlama
Kesme
Momenti
(Nm)

My
Kelebekleme
Kesme
Momenti
(Nm)

151,293
1,505

-40226.6
9440.23

1,241,145
175,525

4,945,262
52,653

146,363
2,004

-38753.8
8905.6

1,243,720
162,217

5,034,572
73,518

Süper eleman kanat
Ortalama yükler
Hasara eşdeğer yükler
Kiriş kanat
Ortalama yükler
Hasara eşdeğer yükler

SWT programında kanadın aerodinamik özelliklerinin rüzgar türbin sisteminin
modeline tanıtılması
SWT programı rüzgar türbin sistemin aerodinamik, yapısal ve kontrol özelliklerini bütünü ile
dinamik bir ortamda bir araya getirmektedir.

SWT programının aerodinamik çözücüsü

durağan olmayan kanat eleman momentum teorisine dayanmaktadır. Durağan olmayan
kanat eleman momentum çözümünde aşağıdaki düzeltmelerde yapılmaktadır.
-

Kanat ucu ve rotor göbeği kaynaklı kayıplar

-

Kule gölgesi
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-

Düşük kanat ucu hızı oranlarında endüksiyon faktörlerinin etkisizleştirilmesi

SWT aynı zamanda durağan olmayan aerodinamiği yüksek doğrulukta hesaba katabilmesi
için yarı-ampirik şu alt modellere sahiptir.
-

Dinamik girdap alt modeli

-

Eğik akış düzeltme alt modeli

-

Beddoes-Leisman tipi dinamik perdövites alt modeli

Birinci dönem raporunda Tablo 3.6.2.1’de tasarlanan referans türbin kanadının kesitlerinin
geometrik ve aerodinamik özellikleri tanıtılmıştı. Kanat kesitlerinde kullanılan aerodinamik
profillerin katsayıları Şekil 3.7.7.1’de örnek olarak verilmiş olan MS Excel tablosundaki
formata uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Aerodinamik katsayılar hücum açısının -180
+180 derece aralığında varilmektedir. Şekil 3.7.7.1’deki örnekte görüldüğü gibi, her satırda ilk
sayı hücum açısı, ondan sonraki

sayılar ise sırasıyla kaldırm, sürükleme ve moment

katsayılarıdır.

Şekil 3.7.7.1 MS Excel programında aerodinamik katsayıların (kaldırma/sürükleme/moment)
verilmesi
SWT programının ilgili arayüzünde kanat geometrisi Şekil 3.7.7.2’de görüldüğü gibi SWT
programına tanıtılmaktadır.
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Şekil 3.7.7.2 SWT programında kanat kesitlerinin aerodinamik özelliklerinin tanımlanması
Şekil 3.7.7.2’de en alt satırda kanat kesitlerinin adları girilmektedir. Kanat kesitlerinin
adlarının bulunduğu kutucuklara çift tıklayarak, kanat kesitlerinin aerodinamik katsayılarının 180 +180 derece arasında gösterildiği SWT programının alt arayüzlerine ulaşılmaktadır. Şekil
3.7.7.3’de DU40 kanat profili için aerodinamik katsayıların -180 +180 derece aralığında
değişimini göstermektedir.

Şekil 3.7.7.3 SWT programında kanat kesitlerinin aerodinamik katsayıların grafik şeklinde
gösterilmesi
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Rüzgar türbin analizleri çeşitli yük durumları için yapılmaktadır. Şekil 3.7.7.4 IEC standardına
göre hazırlanmış olan yük durumlarını göstermektedir. SWT programında bütün yük
durumları için rüzgar türbin sisteminin analizleri yapılabilmektedir. Proje kapsamında
yürütülen çalışmalarda “Power Production” güç üretimi yük durumu kullanılmıştır.

Şekil 3.7.7.4 SWT programında yük durumunun seçilmesi
Şekil 3.7.7.5 rüzgar türbin analizlerinde kullanılan rüzgar tanımını göstermektedir. Proje
kapsamında aşağıda belirtilmiş olan koşullarda gerçekleştirilmiştir.
-

Rotor göbek yüksekliğindeki rüzgar hızı: 15 m/s

-

Rotor göbek yüksekliği: 100 m

-

Rüzgar kesme üssü: 0.2

-

Türbülans modeli: Kaimal

-

IEC türbülans tipi: Normal türbülans

-

IEC rüzgar türbin sınıfı: 1

-

IEC türbülans sınıfı: B

-

Hava yoğunluğu: 1.225 kg/m^3

SWT programında türbülanslı hava TurbSim programı ile yaratılmıştır. Şekil 3.7.7.5’de
TurbSim programının meteorolojik sınır şartlarını göstermektedir. Şekl 3.7.7.5’de “Runtime
Options” menüsü altında rastgele türbülanslı rüzgar profil yaratmak için girilen rastgele sayı
görülmektedir. Bu rastgele sayı Turbsim programı tarafından kullanılarak rastgele rüzgar
profili yaratılmaktadır.
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Şekil 3.7.7.5 SWT programında rüzgar tanımı
Şekil 3.7.7.6 SWT programında durağan olmayan kanat eleman momentum çözümünde
kullanılan düzeltmelerin ve yüksek doğrulukta hesap için seçenek olarak sunulan alt
modelleri göstermektedir. Bu düzeltmeler ve alt modeller aşağıda tekrarlanmıştır. Şekil
3.7.7.6’da görüldüğü gibi, proje kapsamında daha doğru sonuç elde edebilmek için bütün
düzeltme ve alt modeller seçilerek rüzgar türbin analizleri gerçekleştirilmiştir.
-

Kanat ucu ve rotor göbeği kaynaklı kayıplar

-

Kule gölgesi

-

Düşük kanat ucu hızı oranlarında endüksiyon faktörlerinin etkisizleştirilmesi

-

Dinamik girdap alt modeli

-

Eğik akış düzeltme alt modeli

-

Beddoes-Leisman tipi dinamik perdövites alt modeli
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Şekil 3.7.7.6 SWT programında durağan olmayan kanat eleman momentum çözümü
düzeltmeleri ve alt modeller

SWT programında kontrolcünün tanımlanması
Rüzgar türbin analizleri için kontrolcü rüzgar türbin modeline dinamik bağlı kitaplık (dll)
vasıtası ile bağlanmıştır. Şekil 3.7.8.1, SWT programında harici kontrolcü için veri giriş
arayüzünü göstermektedir. Veri giriş arayüzünün ‘Implementation’ menüsü altında kontrolcü
dll’inin ve dll’e harici olarak veri sağlayan veri dosyasının bilgisayardaki bulundukları
dosyaların yerleri girilmektedir. Şekil 3.7.8.1’de proje kapsamında kullanılan 5 MW’lık rüzgar
türbin sistemi için dll ve dll’i süren veri dosyası işaretlenmiştir.

Şekil 3.7.8.1 SWT programında harici kontrolcü için veri giriş arayüzü / Uygulama menüsü
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Şekil 3.7.8.2, SWT programında rüzgar türbin modeli ile kontrolcü arasındaki iletişimi
göstermektedir. Kontrolcü dll’i ana olarak iki veri kaynağına sahiptir. Birinci veri kaynağı
türbinin zaman bağlı analizleri sırasında elde edilen ilgili verilerdir. İkinci veri kaynağı ise dll’e
harici olarak veri sağlayan veri dosyasıdır.

Şekil 3.7.8.2 SWT programı ile kontrolcü arasındaki iletişim
Rüzgar türbin sistemlerinde ana amaç rotor dönme hızının kontrol edilmesidir. Rotor hızı
kontrol edilerek hem türbin sistemi üzerinde kabul edilebilir seviyede yük meydana gelmekte,
hemde enerji üretimi istenilen seviyede olmaktadır. Rotor hızını kontrol etmek için iki ana
yöntem vardır. Bunlar:


Kanat yunuslama açı kontrolü



Jeneratör tork kontrolü

Kanat yunuslama açı kontrolü:
Nominal rüzgar hızının üzerinde ana amaç jeneratör torkunun sabit tutulmasıdır. Jeneratör
torkunun sabit tutulması jeneratör dönme hızının sabit olması demektir. Jeneratör torkunu
sabit tutabilmek için izlenen yol kanat yunuslama açısı kontrolüdür. Kanatların yunuslama
açıları kontrol edilerek rüzgar hızının nominal hızın üzerine çıkması durumunda rotor dönme
hızının dolayısıyla jeneratör dönme hızının sabit tutulması sağlanır. Şekil 3.7.8.3, rüzgar
türbin kanat kesitinde dönme hızı, rüzgar hızı ve hücum açısını göstermektedir. Rüzgar
hızının nominal hızın üstüne çıkması durumunda hücum açısı artacağı için kaldırma kuvveti
ve dolayısıyla rotor torkunu sağlayan teğet kuvveti (Ftang) artacaktır. Bu durumda rotor torku
artacağı için rotor dönme hızı ve jeneratör dönme hızıda artacaktır. Rotor dönme hızı ve
rüzgar hızı ile en iyi kanat ucu hız oranı bulunmaktadır. En iyi kanat ucu hız oranı ( 𝜆)
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Denklem 3.7.8.1’de verilmiştir. Denklem 3.7.8.1’de w rotor dönme hızı, R kanat yarıçapı ve U
rüzgar hızıdır.

𝜆=

𝑤𝑅
𝑈

(3.7.8.1)

Şekil 3.7.8.3 Rüzgar türbin kanat kesitinde dönme hızı, rüzgar hızı ve hücum açısının (𝜶)
gösterimi
Şekil 3.7.8.4, tipik bir rotor için güç katsayısının yunuslama açısı ve kanat ucu hız oranı ile
olan değişimini göstermektedir. Güç katsayısı (Cp) Denklem 3.7.8.2’de verilmiştir. Şekil
3.7.8.4’de görüldüğü gibi güç katsayısının en iyi olduğu bir kanat ucu hız oranı
bulunmaktadır. Rüzgar hızının nominal değerin üzerine çıkması ve rotor hızının artması ile
birlikte kanat ucu hız oranıda en iyi değerinden uzaklaşacaktır. Ancak, rüzgar hızının nominal
değerin üzerine çıkması durumunda esas amaç jeneratör torkunu sabit tutmakdır. Nominal
gücü üretebilmek için jeneratörün dönme hızının ve dolayısıyla rotor dönme hızının sabit
tutulması gerekmektedir. Bu durumda doğal olarak güç oranı düşecektir. Yani rüzgar
tübünde var olan güç en iyi oranda elektrik gücü haline dönüşmeyecektir. Nominal rüzgar
hızının üzerindeki rüzgar hızlarında en iyi güç oranını yakalamak ve nominal gücü
üretebilmek için o koşula uygun türbin tasarımının yapılması gerekmektedir. Rüzgar hızının
nominal hızın üzerinde olması durumunda rotor dönme hızını sabit tutabilmek için kanatların
yunuslama açısı kontrolcü tarafından arttırılarak hücum açısı düşürülmekte ve rotor hızı sabit
tutulmaktadır.

𝐶𝑝 =

𝐽𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑔üç
1/2𝜌𝑈 3 𝜋𝑅 2

(𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 𝑡ü𝑏ü𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟 𝑜𝑙𝑎𝑛 𝑔üç)
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(3.7.8.2)

Şekil 3.7.8.4 Tipik bir rotor için güç katsayısının yunuslama açısı ve kanat ucu hız oranı ile
olan değişimi (kırmızı renk en yüksek güç oranını göstermektedir.)
Özet olarak, rüzgar hızının nominal hızın üzerine çıkması durumunda rotor dönme hızında
meydana gelen değişim algılandıktan sonra, yunuslama açısı PID kontrolcüsü tarafından
arttırılarak rotorun dönme hızının sabit tutulması sağlanır.
Şekil 3.7.8.5, SWT programında harici kontrolcü için veri giriş arayüzünde yunuslama açısı
kontrol menüsünü göstermektedir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda 5 MW’lık türbin
için harici kontrolcü yunuslama pozisyon kontrolü ile birlikte kullanılmıştır. Şekil 3.7.8.5’de
görüldüğü gibi, asgari yunuslama açısı 0 derecedir. Kontrolcüde kural 0 dereceden daha
küçük yunuslama açısının kullanılmamasıdır.

Şekil 3.7.8.5 SWT programında harici kontrolcü için veri giriş arayüzü / Yunuslama açısı
kontrol menüsü
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Jeneratör tork kontrolü:
Rüzgar

hızının

nominal

hızdan

düşük

olası

durumunda

jeneratör

tork

kontrolü

kullanılmaktadır. Bu durumda kanatların yunuslama açısı sabit tutulmakta ve jeneratördeki
tork eyleyicisi vasıtası ile jeneratör tork eğrisi veya en iyi kazanç ilişkisi kullanılarak jeneratör
torku düşürülmektedir. Şekil 3.7.8.6, SWT programının kontrolcü arayüzündeki jeneratör
menüsünde ayarlanabilen tipik bir jeneratör tork jeneratör dönme hız eğrisini göstermektedir.
Rüzgar hızı nominal değerden daha düşük olduğunda rotor dönme hızı ve dolayısıyla
jeneratör dönme hızıda nominal değerden daha düşük olmaktadır. Bu durumda jeneratör
torku Şekil 3.7.8.6’da görüldüğü gibi grafik üzerinden belirlenmektedir.

Şekil 3.7.8.6 SWT programının kontrolcü arayüzündeki jeneratör menüsünde ayarlanabilen
jeneratör tork-dönme hızı eğrisi
Düşük anma (nominal) hızlarında jeneratör tork-dönme hızı ilişkisinin neden Şekil
3.7.8.6’daki gibi olduğu aşağıda açıklanmıştır.
Denklem 3.7.8.2 tekrar Denklem 3.7.8.3’de görüldüğü gibi yazılabilir. Denklem 3.7.8.3’de
payda yer alan ifade jeneratör gücüdür. Jeneratör gücü, jeneratör torku ve dönme hızının
çarpımı ile bulunmaktadır. Denklem 3.7.8.2’de payda da yer alan rüzgar hızının kübü, kanat
ucu hız oranı ve rotor ve jeneratör arasında yer alan dişli kutusunun dişli oranı kullanılarak
Denklem 3.7.8.3’de payda da parantez içindeki ifade ile yer değiştirilmiştir.
𝐶𝑝 =

𝑇𝑗𝑒𝑛 𝑤𝑗𝑒𝑛
3
𝑤𝑗𝑒𝑛
𝑅3
1/2𝜌( 3 3 )𝜋𝑅 2
𝜆 𝑛𝑑𝑖ş𝑙𝑖

329

(3.7.8.3)

Denklem 3.7.8.3 daha sonra Denklem 3.7.8.4’de görüldüğü gibi, jeneratör torku ve dönme
hızı ilişki halinde yazılabilir. Denklem 3.7.8.4’deki K değişkeni, Denklem 3.7.8.3’de jeneratör
tork ve dönme hızı dışındaki bütün değişkenlerin birleştirilmesinden yaratılmıştır.
2
𝑇𝑔𝑒𝑛 = 𝐾𝑤𝑔𝑒𝑛

(3.7.8.4)

Denklem 3.7.8.4’deki K değişkeni en iyi kazanç olarak bilinmektedir. Denklem 3.7.8.4
jeneratör torku ile dönme hızı arasındaki teorik ilişkinin parabolik bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Rüzgar hızının nominal değerden düşük olduğu durumda SWT programında
Denklem 3.7.8.4’deki ilişki kullanılmaktadır. Bu ilişki aynı zamanda Şekil 3.7.8.6’da verildiği
gibi bir grafik şeklinde de verilebilir. Denklem 3.7.8.4’de güç katsayısı en iyi değer olarak
alınmaktadır. Ancak, rüzgar hızı düşük olduğu için nominal güç elde edilememektedir.
SWT programında Şekil 3.7.8.1’de kontrolcü dll’ine dışardan sağlanan veriler bir veri dosyası
(5MW_.dat) ile sağlanmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilen rüzgar türbin analizlerinde
SWT programındaki harici kontrolcü dll’i kullanılmıştır. Şekil 3.7.8.7, harici kontrolcü dll’inin
harici veri dosyasındaki değişkenlerini göstermektedir. Veri dosyasının 30. girdisi talep edilen
nominal jeneratör torkudur. Proje kapsamında yapılan analizlerde bu değer Tablo 3.6.2.1’de
belirtildiği gibi, 37880 Nm olarak alınmıştır. Ayrıca, proje kapsamında yapılan analizlerde
kullanılan türbülanslı rüzgarın merkez hızı 15 m/s, 5 MW’lık NREL türbininin nominal hızı
olan 11.4 m/s’den özellikle yüksek alınmıştır. Proje kapsamında rüzgar türbin sisteminde
yorulma hasarına eşdeğer yükler hesaplandığı için, özellikle nominal hızdan daha yüksek bir
hız kullanılmıştır. Şekil 3.7.8.7’de 12-15. satırlarında kontrolcünün PID sabitleri verilmiştir. Bu
sabitler başka türbinler için değiştirilerek kontrolcünün rüzgar türbinine uyumlu olması
sağlanmaktadır.

330

Şekil 3.7.8.7 SWT programında harici kontrolcü dll’inin harici veri dosyası

Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinin SWT programı ile analizi ve yorulma hasarına eşdeğer
yüklerin hesaplanması: Eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinde, kanat
kiriş flanş bölgelerinde 15o elyaf açısı kullanımı
Cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin analizleri
Tablo 3.7.5.1’de proje kapsamında gerçekleştirilen kanat tasarımlarından bütünü cam-elyaf
epoksi olan kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin zamana bağlı 10 dakikalık analizleri
daha önce açıklanmış olan türbülanslı hava koşullarında yapılmış ve bu kısımda yorulma
hasarına eşdeğer yükler tablolar halinde sunulmuştur. Bütün rüzgar türbin analizlerinde
yorulma hasarına eşdeğer yükler 15sn-615sn zaman aralığında hesaplanmıştır. İlk on beş
saniyelik kısımda rotorun rüzgar türbin güç üretim konuma geçtikten sonra 3 tur dönmesine
izin verilmiştir. Bu kısımda Tablo 3.7.5.1’de tanımları yapılmış olan kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinden sadece 15 derece elyaf açısı durumu ve birinci türbülanslı rüzgar profili
(seed 1) için gerçekleştirilen analiz sonuçları detaylı olarak değerlendirilmiştir. On beş derece
elyaf açılı kanatlara sahip rüzgar türbin sisteminin SWT analiz sonuçları değerlendirilerek bir
GFRP kanat bir sonraki analizler için seçilmiştir. Detaylı değerlendirme 15 derece elyaf açılı
kanatlara sahip rüzgar türbin sisteminin birinci rastgele türbülanslı rüzgar profili (seed 1)
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altındaki analiz sonuçları üzerinde yapılmıştır. Sonuç raporunun 3.9. kısımında seçilen
eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin (5,10,15 ve 20 derece
elyaf açısı durumları) analiz sonuçları sunulmuştur.
Tablo 3.7.9.1, 15o elyaf açısı durumu ve birinci türbülanslı rüzgar yükü (Seed1) için cam-elyaf
epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına
eşdeğer yükleri vermektedir. Tablo 3.7.5.1’de belirtildiği gibi, eğilme-burulma etkileşimli
kanatlar GFRP_3 ve GFRP_4, eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’ye göre daha
katıdır. Tablo 3.7.9.1’de görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda yorulma
hasarına eşdeğer yüklerde burulma momenti dışında azalmalar meydana gelmiştir. Özellikle
yorulma

hasarına

eşdeğer

kelebekleme

kesme

kuvveti

ve

kelebekleme

eğilme

momentlerinde önemli ölçüde azalma elde edilmiştir. Bunun nedeni, eğilme-burulma
etkileşimi nedeniyle kanadın kelebekleme yönünde eğilmesiyle meydana gelen ters burulma
nedeniyle, kanadın eğilme-burulma etkileşimli kesitlerinde etkin hücum açısının azalması ve
bu kesitlerdeki kaldırma kuvvetinin azalmasıdır. Rüzgar türbin kanatlarında burulma
momenti, kılıçlama ve eğilme momentine göre çok düşük mertebededir. Şekil 3.7.9.1
referans kanadın (GFRP_1) kök momentlerinin zaman ile değişimini vermektedir. Görüldüğü
gibi, burulma momenti büyüklük olarak kelebekleme ve kılıçlama momentlerine göre çok
düşüktür. Tablo 3.7.9.1’deki yorulma hasarına yük değerleri de bunu göstermektedir. Bu
nedenle, kanat kökünde bütün yükler bir arada düşünüldüğünde yorulma hasarına eşdeğer
yüklerde önemli oranda azalmanın meydana geldiği söylenebilir.
Tablo 3.7.9.1’de görüldüğü gibi, cam elyaf epoksi eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda,
eğilme-burulma etkileşiminin yaratıldığı kesitlerin katılıklarının arttırılması ile yorulma
hasarına eşdeğer burulma momenti azalmaktadır. Ancak, yorulma hasarına eşdeğer burulma
momentinin azalması ile birlikte yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme ve kılıçlama
momentleri artmaktadır.
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Tablo 3.7.9.1 Cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde kanat kökündeki
yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar
profili= Seed1)a
Rüzgar türbin sistemi

Yorulma hasarına
eşdeğer kanat
kök yükleri

Kılıçlama E. Momenti
(Nm)
Kelebekleme E.Momenti (Nm)
Burulma Momenti

(Nm)

GFRP_1

GFRP_2

GFRP_3

GFRP_4

236484

234939

235185

235294

132161

118737

122327

123711

4136.19

4445.04

4387.14

4355.73

Kelebekleme Kesme Kuvveti

(N)

Kılıçlama Kesme Kuvveti

(N)

3949.8

3720.71

3779.09

3799.3

12482.9

12459.8

12463.1

12465.7

Eksenel kuvvet

(N)

11621.1

11619.2

11628.2

11624.1

0.99

0.99

0.99

0.90

0.93

0.94

1.07

1.06

1.05

0.94

0.96

0.96

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Kılıçlama E. Momenti
Yorulma hasarına Kelebekleme E.Momenti
eş değer yük oranı
Burulma Momenti

(𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂)

(Denklem 3.7.2.1) Kelebekleme Kesme Kuvveti
Kılıçlama Kesme Kuvveti
Eksenel kuvvet

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000

Kanat kök momentleri (Nm)

a

1.10E+07

Kılıçlama E. Momenti

9.00E+06

Burulma Momenti

Kelebekleme E. Momenti

7.00E+06
5.00E+06
3.00E+06
1.00E+06
-1.00E+06
-3.00E+06
15

115

215

315
Zaman (Saniye))

415

515

615

Şekil 3.7.9.1 Referans kanadın (GFRP_1) kök momentlerinin zaman ile değişimi - SWT
Analizleri
Tablo 3.7.9.2 cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde bütün eksenel
kuvveti taşıyan ana rulman 1’deki yorulma hasarına eşdeğer yükleri vermektedir. Tablo
3.7.9.2’de görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanatların kullanıldığı rüzgar türbin
sistemlerinin analizleri neticesinde ana rulman 1’de hem yorulma hasarına eşdeğer eksenel
kuvvetinde, hemde yorulma hasarına eşdeğer kesme kuvvetlerinde önemli azalmalar
meydana gelmiştir. Ana rulman 1’deki eksenel kuvvet kanatlardaki kaldırma ve sürkleme
333

kuvvetlerinin bileşkesi olan itki kuvveti olup, bu kuvvet istenmeyen bir kuvvettir. Eksenel
kuvvet ana rulman 1 üzerinden şaseye ve kuleye iletilmektedir.
Tablo 3.7.9.2 Cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde ana rulman
1’deki (Şekil 4.2) yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o,
Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a
Rüzgar türbin sistemi
Yorulma hasarına
eşdeğer rulman 1
yükleri

Eksenel Kuvvet - x

(N)

GFRP_1

GFRP_2

GFRP_3

GFRP_4

6299.23

5513.1

5662.87

5747.28

Kesme Kuvveti - y

(N)

58157

56703.3

57004.1

57214.5

Kesme Kuvveti - z

(N)

64271.6

60857.4

61758

62237.1

Yorulma hasarına Eksenel Kuvvet - x
eş değer yük oranı
Kesme Kuvveti - y

0.88

0.90

0.91

0.98

0.98

0.98

(Denklem 3.7.2.1) Kesme Kuvvet - z

0.95

0.96

0.97

(𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂)

a

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000

Ana rulman 1 eksenel kuvveti (N)

8.00E+05

GFRP_1
GFRP_2

7.50E+05
7.00E+05
6.50E+05
6.00E+05
5.50E+05
5.00E+05
4.50E+05
4.00E+05
3.50E+05
3.00E+05

15

115

215

315
415
Zaman (Saniye)

515

615

Şekil 3.7.9.2 Referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’ye sahip
rüzgar türbin sistemlerinde ana rulman 1’deki eksenel kuvvetlerin zaman ile değişimi / SWT
Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)
Şekil 3.7.9.2 referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’ye sahip
rüzgar türbin sistemlerinde ana rulman 1’deki eksenel kuvvetlerin zaman ile değişimini
vermektedir. Eğilme-burulma etkileşim kanada sahip rüzgar türbin sisteminde ana rulman 1
üzerindeki eksenel yük genişliğinin referans kanada sahip rüzgar türbin sisteminde ana
rulman 1 üzerindeki eksenel yük genişliğinden daha düşük olduğu açık bir şekilde Şekil
3.7.9.2’de görülmektedir. Eksenel yük genişliğinin düşük olması yorulma hasarına eşdeğer
yükün daha düşük olması sonucunu doğurmaktadır. Kanatların eğilme-burulma etkileşimli
kesitlerinin katıklıklarının arttırılması durumunda (GRFP_3 ve GFRP_4) yorulma hasarına
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eşdeğer yüklerde artış meydana gelmektedir. Bu noktaya kadar sunulan analiz sonuçlarına
göre GFRP_2 kanadının en iyi kanat olduğu değerlendirilebilir.
Tablo 3.7.9.3 cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde ana şaft dişli
kutusu bağlantısındaki yorulma hasarına eşdeğer yükleri vermektedir. Tablo 3.7.9.3’de
görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanatların kullanıldığı rüzgar türbin sistemlerinde
yorulma hasarına eşdeğer şaft tork (moment x) dışında diğer yorulma hasarına eşdeğer
moment ve kesme kuvvetlerinde azalmalar meydana gelmiştir. Eğilme-burulma etkileşimli
kanat kesitlerinin katılıklarının arttırılması ile yorulma hasarına eşdeğer şaft torku
azalmaktadır. Eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_4’e sahip rüzgar türbin sisteminde şaft
tork referans kanada sahip rüzgar türbin sistemindeki şaft torka göre %2 daha fazladır. Şekil
3.7.9.3 referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’ye sahip rüzgar
türbin sistemlerinde şaft torklarının zaman ile değişimini göstermektedir.
Tablo 3.7.9.3 Cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde ana şaft dişli
kutusu bağlantısındaki (Şekil 4.2) yorulma hasarına eşdeğer yükler - SWT Analizleri (Elyaf
açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a
Rüzgar türbin sistemi
Yorulma hasarına
eşdeğer ana şaft
dişli kutusu
bağlantısı yükleri

GFRP_1

GFRP_2

GFRP_3

GFRP_4

Moment - x
Moment - y

(Nm)
(Nm)

5463.55

5762.59

5633.64

5585.91

18741.7

17893

18098.6

18201.7

Moment - z

(Nm)

16470.9

16080.2

16164.6

16220.6

26302.9

25919.9

25998.9

26051.6

29768.2

28759.4

28984

29096.9

1.05

1.03

1.02

0.95

0.97

0.97

0.98

0.98

0.98

0.99

0.99

0.99

0.97

0.97

0.98

Kesme Kuvveti - y

(N)

Kesme Kuvveti - z

(N)

Moment - x
Yorulma hasarına Moment - y
eş değer yük oranı
Moment - z

(𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂)

(Denklem 3.7.2.1) Kesme Kuvveti - y
Kesme Kuvveti - z
a

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000
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GFRP_1

4.10E+06

GFRP_2

Şaft tork (Nm)

4.05E+06

4.00E+06

3.95E+06

3.90E+06

3.85E+06

15

115

215

315
Zaman (Saniye)

415

515

615

Şekil 3.7.9.3 Referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’ye sahip
rüzgar türbin sistemlerinde şaft torklarının zaman ile değişimi / SWT Analizleri (Elyaf açısı
(θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)
Şekil 3.7.9.3’de eğilme-burulma etkileşimli kanada sahip rüzgar türbin sisteminde şaft torkun
genliğinin belli bölgelerde referans kanada sahip rüzgar türbin sistemindeki şaft torkundan
daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak buna rağmen, yorulma hasarına eşdeğer şaft tork
eğilme-burulma etkileşimli kanada sahip rüzgar türbin sisteminde referans kanada sahip
rüzgar türbin sistemine göre daha yüksek çıkmıştır. On dakikalık zaman bağlı analizlerde
ortalama ve azami yükler Tablo 3.7.9.4’te kıyaslanmıştır. Görüldüğü gibi ortalama ve azami
yükler her iki kanada sahip rüzgar türbin sistemi için hemen hemen aynıdır.
Tablo 3.7.9.4 GFRP_1 ve GFRP_2’ye kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde yorulma
hasarına eşdeğer şaft tork - SWT Analizleri (GFRP_2 için elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı
rüzgar profili= Seed1)
Ortalama şaft tork
(Nm)
GFRP_1
GFRP_2
39773266
3973075

GFRP_1
4097150

Azami şaft tork
(Nm)

GFRP_2
4092870

Yorulma hasarına eşdeğer şaft torkun neden eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip
rüzgar türbin sistemlerinde daha yüksek olduğunu anlamak için Şekil 3.7.9.4 ve 3.7.9.5’de
şaft tork-zaman grafikleri her iki rüzgar türbin sistemi için ayrı ayrı çizilmiştir. Eğilme-burulma
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etkileşimli kanat GFRP_2’ya sahip rüzgar türbin sisteminin şaft tork-zaman grafiğinin
referans kanada sahip rüzgar türbin sisteminin şaft tork zaman grafiğine göre bazı bölgelerde
daha yoğun olduğu görülmektedir. Şaft tork-zaman grafiğindeki yoğunluk farkının daha
yüksek yorulma hasarına eşdeğer şaft torka neden olduğu düşünülmektedir. Ancak bu
durumun neden böyle olduğu tam olarak anlaşılmamıştır. Zira şaft tork her üç kanadın
kılıçlama momentlerin ve her üç kanat kökündeki kılıçlama kesme kuvvetlerinin rotor
göbeğine göre olan momentlerin toplamından oluşmaktadır. Tablo 3.7.9.4’de görüldüğü gibi,
kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama momenti eğilme-burulma etkileşimli
kanatlara sahip rüzgar türbin sisteminde referans kanatlı rüzgar türbin sistemine göre %1
daha düşük, yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama kesme kuvveti ise hemen hemen aynıdır.
Bu durumda, yorulma hasarına eşdeğer şaft torkun neden eğilme-burulma etkileşimli kanatta
referan kanada göre daha yüksek olduğu anlaşılmamıştır. Bir sonraki kısımda sunulacak
olan PHATAS analizlerinde görüleceği gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar
türbin sisteminin analizlerinde yorulma hasarına eşdeğer şaft torkta azalma elde edilmiştir.
PHATAS analizleri kısmında şaft tork konusu bir daha ele alınmıştır.
GFRP_1

4.10E+06

Şaft tork (Nm)

4.05E+06

4.00E+06

3.95E+06

3.90E+06

3.85E+06

15

115

215

315
Zaman (Saniye)

415

515

615

Şekil 3.7.9.4 Referans kanat GFRP_1’e sahip rüzgar türbin sisteminde şaft torkunun zaman
ile değişimi / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)
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GFRP_2

4.10E+06

Şaft tork (Nm)

4.05E+06

4.00E+06

3.95E+06

3.90E+06

3.85E+06

15

115

215

315
Zaman (Saniye)

415

515

615

Şekil 3.7.9.5 Eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’ye sahip rüzgar türbin sisteminde
şaft torkunun zaman ile değişimi / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar
profili= Seed1)
Rüzgar türbin sistemlerinde en çok hasarın meydana geldiği bileşen kademeli gezegen
dişlilerin rulmanlarıdır. Şekil 3.7.9.6, SWT programında modellenmiş olan gezegen dişli
sistemini göstermektedir. Proje kapsamında kurulan rüzgar türbin sisteminde dişli kutusu 2
kademe gezegen dişli ve bir kademe paralel helis dişliden meydana gelmekte olup, dişli
kutusu oranı 105’dir.

Gezegen dişli
Kademe 1 Kademe 2

Şekil 3.7.9.6 Kademeli gezegen dişli
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Şekil 3.7.9.7, bir gezegen dişli kademesindeki rulmanların pozisyonlarını göstermektedir.

Şekil 3.7.9.7 Kademeli gezegen dişli taşıyıcı rulmanları / RT: Rotor tarafı, JT: Jeneratör tarafı
Tablo 3.7.9.5, cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde gezegen dişli
taşıyıcı rulmanlarındaki yorulma hasarına eşdeğer kesme kuvvetleri vermektedir. Yorulma
hasarına eşdeğer kesme kuvvetleri birinci ve ikinci kademe gezegen dişlilerin rotor ve
jeneratör tarafındaki taşıyıcı rulmanlarında hesaplanmıştır. Tablo 3.7.9.5’de görüldüğü gibi,
eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin gezegen dişli
rulmanlarında yorulma hasarına eşdeğer kesme kuvvetleri, referans kanatlı rüzgar türbin
sisteminin gezegen dişli rulmanlarındaki yorulma hasarına eşdeğer kesme kuvvetleri ile
kıyaslandığında, ya azalmış yada aynı seviyede kalmıştır. Rulmanlarda yorulma hasarına
eşdeğer kesme kuvvetlerinde %5’e kadar azalmaların olduğu görülmektedir. SWT rüzgar
türbin sistemi modelinde gezegen dişli rulmanları eksenel yük taşımamaktadır. Rüzgar türbin
sistemi üzerindeki eksenel yük, daha öncede belirtildiğ gibi, ana şaft üzerinde rotor
tarafındaki ana rulman tarafından taşınmaktadır. Gezegen dişli kademelerindeki taşıyıcı
rulmanlardaki yorulma hasarına eşdeğer yüklerin bir miktar azalması bu rulmanların daha
uzun ömürlü olacağı anlamına gelmektedir. Rulman hasarları nedeniyle rüzgar türbin
sistemleri rulman değişikliği süresi boyunca uzun süre çalışamamakta ve enerji
üretemeyerek önemli ekonomik kayba neden olmaktadır.
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Tablo 3.7.9.5 Cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde gezegen dişli
taşıyıcı rulmanlarındaki yorulma hasarına eşdeğer kesme kuvvetleri / SWT Analizleri (Elyaf
açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a
Rüzgar türbin sistemi
Kesme kuvveti y (N)
Kademe 1

Rotor tarafındaki rulman

Yorulma hasarına eşdeğer
yük oranı
Kademe 1
Jenerator tarafındaki
rulman
Yorulma hasarına eşdeğer
yük oranı
Kademe 2
Rotor tarafındaki rulman

GFRP_1
6862.78

GFRP_2
6897

GFRP_3
6893.48

GFRP_4
6899.24

8985.27

8866.47

8882.71

8910.25

Kesme kuvveti y

1.00

1.00

1.01

Kesme kuvveti z

0.99

0.99

0.99

Kesme kuvveti z (N)

Kesme kuvveti y (N)

16539.2

15970.7

16065

16154

Kesme kuvveti z (N)

19177.3

18225.3

18467.5

18589.9

Kesme kuvveti y

0.97

0.97

0.98

Kesme kuvveti z

0.95

0.96

0.97

Kesme kuvveti y (N)

4906.28

4913.71

4919.05

4917.29

Kesme kuvveti z (N)

4730.44

4576.96

4618.35

4635.89

1.00

1.00

1.00

0.97

0.98

0.98

Yorulma hasarına eşdeğer Kesme kuvveti y
yük oranı
Kesme kuvveti z
Kademe 2
Jenerator tarafındaki
rulman
Yorulma hasarına eşdeğer
yük oranı
a

Kesme kuvveti y (N)

2724.8

2729.74

2732.23

2732.11

Kesme kuvveti z (N)

2645.21

2559.55

2583.23

2593.02

Kesme kuvveti y

1.00

1.00

1.00

Kesme kuvveti z

0.97

0.98

0.98

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000

Cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemleri için gerçekleştilen SWT analizleri
sonuçlarına göre, eğilme-burulma etkileşimli kanatların rüzgar türbin sisteminde kullanılması
ile yorulma hasarına eşdeğer şaft tork dışında, kanat kökünde, rotor şaftının ana rulmanında,
rotor şaft-dişli kutusu bağlantısında ve dişli kutusundaki gezegen dişli kademelerindeki
rulmanlarda yorulma hasarına eşdeğer yüklerde azalmalar meydana gelmiştir. Şaft tork
konusu PHATAS analizlerinde tekrar değerlendilmiştir. Eğilme-burulma etkileşimli cam-elyaf
epoksi kanatların katılıkları arttırıldığında (GFRP_3 ve 4) yorulma hasarına eşdeğer şaft
torkun azaldığı, ancak buna karşılık rüzgar türbin sistemindeki diğer kritik noktalarda yorulma
hasarına eşdeğer yüklerin referans kanatlı rüzgar türbin sistemine göre daha düşük olsalar
bile arttıkları görülmüştür.
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Hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin analizleri
Referans ve eğilme-burulma etkileşimli cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinin SWT programında gerçekleştirilen analizleri neticesinde rüzgar türbin sisteminin
kritik noktalarında yorulma hasarına eşdeğer yüklerde azalma elde edilmesine rağmen, daha
fazla yük azaltımı için imkan olduğu değerlendirilmiş ve hibrit cam-karbon elyaf epoksi
kompozit malzemesinin kanatların eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde kullanılmasına
karar verilmiştir. Hibrit cam-karbon elyaf ifadesi ile aşağıda belirtilmiş olan iki durum kast
edilmiştir.


Eğilme-burulma etkileşiminin uygulandığı kanat kiriş flanş bölgelerinde sadece tek
yönlü karbon elyaf epoksi kompozit malzeme kullanılması, kanadın diğer bütün
bölgelerinde cam-elyaf epoksi kompozit malzeme kullanılması



Eğilme-burulma etkileşiminin uygulandığı kanat kiriş flanş bölgelerinde sadece tek
yönlü karbon elyaf ve cam elyaf epoksi kompozit malzemesinin her katmanda ayrı
ayrı kullanılması. Proje kapsamında bir kanat tasarımında bu uygulanmıştır. Bu
tasarımda kanat et kalınlığı boyunca, karbon epoksi katmanlar kanadın dış yüzeyi
tarafına, cam elyaf epoksi katmanlar ise kanadın iç yüzeyine yakın tarafına
yerleştirilmişlerdir.

Yapılan ön çalışmalardan sonra üzerinde karar verilen bütün kanat tasarımları Tablo
3.7.5.1’de verilmiştir. Kanadın eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde karbon elyaf
kullanılmasının ana nedeni sayısal görüntü bağıntı sistemi ile gerçekleştirilen kompozit plaka
ve kutu kiriş yapılarında eğilme-burulma etkileşimi elde edilen sonuçlarından yaptığımız
çıkarımdır. Sonuç raporundaki deformasyon testleri sonuçlarına göre, karbon epoksi
malzemesinin eğilme burulma etkileşim kapasitesi cam elyaf epoksi malzemesinden daha
yüksektir. Bu nedenle, eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda eğilme-burulma etkileşimin
yaratıldığı kanat kiriş flanş bölgelerinde karbon elyaf epoksi kompozit malzemesinin
kullanıldığı farklı katılıkta kanat tasarımları yapılmıştır.
Tablo 3.7.9.6, hibritcam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde kanat
kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükleri vermektedir. Tablo 3.7.9.6’da ilk sonuç
sütununda yer alan HGCFRP_1 kanadı ikinci bir referans kanat olarak değerlendirilebilir. Bu
kanatta, kanadın son 30 metresinde kanat kiriş flanş bölgesinde karbon epoksi kompozit
malzeme kullanılmış ve elyaf açıları sıfır derece alındığı için eğilme-burulma etkileşimi
yaratılmamıştır. HGCFRP_1 kanadındakanadın son 30 metresindeki kanat kesitlerinin
kelebekleme eğilme katılıklarının referans kanadın (GFRP_1) aynı kesitlerinin kelebekleme
eğilme katılıkları ile çok yakındır. Tablo 3.7.6.9’da görüldüğü gibi, HGCFRP_1 kanadının
dahil edildiği rüzgar türbin sisteminin analizleri sonunda yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme momenti dışında, diğer bütün yorulma hasarına eşdeğer kanat kök
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yüklerinde azalmalar meydana gelmiştir. Yorulma hasarına eşdeğer yüklerdeki azalmaların
ana nedeninin kanadın son 30 metresinde kanat kiriş flanşlarında cam elyaf yerine karbon
elyaf kullanılmasıdır. Ayrıca karbon elyaf kullanıldığı için HGCFRP_1 kanadı cam elyaf
epoksi kanada kıyasla daha hafiftir.
Eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_2, hibrit referans kanat HGCFRP_1’de kanadın
son 30 metresinde katman sayılarını değiştirmeden elyaf açılarının 15 derece yapılması ile
tasarlanmıştır. Tablo 3.7.9.6’da görüldüğü gibi, cam elyaf epoksi ve hibrit referans kanada
kıyasla, eğilme-burulma etkileşimli kanat HGCFRP_2’nin dahil edildiği rüzgar türbin
sisteminin analizleri neticesinde yorulma hasarına eşdeğer yüklerde önemli ölçüde azalmalar
meydana gelmiştir. En çarpıcı azalma yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme kesme kuvveti
ve eğilme momentindedir. HGCFRP_2 kanadına sahip rüzgar türbin sisteminde en düşük
yorulma hasarına eşdeğer kanat kök yükleri elde edilmiştir.
Yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme kesme kuvveti ve eğilme momentinde meydana
gelen azalmanın ana nedeni ters burulma nedeniyle, kanadın eğilme-burulma etkileşimli
kesitlerinde etkin hücum açısının ve dolayısıyla bu kesitlerdeki kaldırma kuvvetinin
azalmasıdır. Tablo 3.7.9.7, kanadın son 30 metresindeki kanat kesitlerinde cam elyaf epoksi
referans kanat (GFRP_1) ve eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_2’nin eğilme
burulma etkileşim esneklik vermektedir. Tablo 3.7.9.7’de görüldüğü gibi eğilme-burulma
kanatta eğilme-burulma etkileşim katsayıları referans kanada göre çok yüksektir. Şekil
3.7.9.8, SWT kanat referans koordinat sistemini göstermektedir. Kanat saat yönünde
dönerken meydana gelen kelebekleme eğilme momenti –y yönündedir. Diğer deformasyon
etkileşimleri bir tarafa bırakılırsa, kelebekleme eğilme momenti nedeniyle meydana gelen
burulma Denklem 3.7.9.1 ile ifade edilebilir.
𝐵𝑢𝑟𝑢𝑙𝑚𝑎 = 𝐸ğ𝑖𝑙𝑚𝑒 − 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑙𝑚𝑎 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑙𝑒ş𝑖𝑚 𝑒𝑠𝑛𝑒𝑘𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
∗ 𝐾𝑒𝑙𝑒𝑏𝑒𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑒ğ𝑖𝑙𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖

(3.7.9.1)

Şekil 3.7.9.8’de pozitif kelebekleme eğilme momenti y yönündedir. Bu durumda, eğilmeburulma etkileşim katsayısı eğilme-burulma etkileşimli kanat için eksi işaretli olduğundan,
kanat Şekil 3.7.9.8 referans alınırsa –z yönünde burulacaktır. Kanadın eksi z yönünde
burulması ise kanat kesitinin rüzgar yönüne doğru dönmesi anlamına gelmektedir.
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Tablo 3.7.9.6 Hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde
kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o,
Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a
Rüzgar türbin sistemi
Yorulma
hasarına
eşdeğer
kanat
kök yükleri

HGCFRP_1 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_4 HGCFRP_5 HGCFRP_6

Kılıçlama E. Momenti
(Nm)
Kelebekleme E.Momenti (Nm)

195969

191520

198259

207245

229965

220616

145767

104101

111005

118324

120128

121831

Burulma M.

(Nm)

3772.59

3948.59

4052.38

4210.09

4491.16

4365.23

Kelebekleme kesme K.

(N)

4325.65

3380.5

3530.82

3684.4

3738.33

3765.37

Kılıçlama kesme K.

(N)

11432.1

11348.4

11527.6

11768.9

12342.6

12104.1

Eksenel K.

(N)

10865.4

10858.3

10968.4

11110.9

11511.9

11328.1

0.83

0.81

0.84

0.88

0.97

0.93

1.10

0.79

0.84

0.90

0.91

0.92

0.91

0.95

0.98

1.02

1.09

1.06

1.10

0.86

0.89

0.93

0.95

0.95

0.92

0.91

0.92

0.94

0.99

0.97

0.93

0.93

0.94

0.96

0.99

0.97

Yorulma Kılıçlama E. Momenti
hasarına
eş değer Kelebekleme E.Momenti
yük oranı Burulma Momenti

(𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂) Kelebekleme Kesme Kuvveti

(Denklem
3.7.2.1) Kılıçlama Kesme Kuvveti
Eksenel kuvvet
a

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000

Tablo 3.7.9.7 Cam elyaf epoksi referans kanat (GFRP_1) ve eğilme burulma etkileşimli
kanat HGCFRP_2’nin eğilme burulma etkileşim esneklik (flexibility) katsayıları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

GFRP_1
(1/N.m2)
1.996E-15
2.495E-14
-8.844E-14
-1.014E-13
-1.173E-13
-1.558E-13
-2.057E-13
-1.372E-11
-4.266E-10
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HGCFRP_2
(1/N.m2)
-3.019E-09
-5.121E-09
-1.142E-08
-1.701E-08
-3.173E-08
-4.858E-08
-9.136E-08
-4.141E-07
-1.257E-05

Şekil 3.7.9.8 SWT programında kanat referans koordinat sistemi
Şekil 3.7.9.9 SWT programındaki kanat referans koordinat sistemi ile birlikte bir kanat
kesitinde dönme hızı, rüzgar hızı ve etkin hücum açısını (𝛼) göstermektedir. Kanat kesitinin
burulması eksi z yönünde olacağı için kanat kesiti rüzgar yönüne doğru döneceği için etkin
hücum açısı ve dolayısıyla kaldırma kuvveti (Flift) azalacaktır. Bu nedenden dolayı eğilmeburulma etkileşimli kanatlarda, kanat kökündeki kelebekleme kesit kuvveti ve kelebekleme
eğilme momenti azalmaktadır.

Şekil 3.7.9.9 Rüzgar türbin kanat kesitinde dönme hızı, rüzgar hızı ve hücum açısının (𝜶)
gösterimi ve SWT programında kanat referans koordinat sistemi
Tablo

3.7.9.6’da

eğilme-burulma

etkileşimli

hibrit

cam/karbon

elyaf

epoksi

kanat

HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer yüklerin, eğilmeburulma etkileşimli kanat HGCFRP_2’e sahip rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına
eşdeğer yüklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 3.7.9.8

cam elyaf epoksi

eğilme-burulma etkileşimli kanat (GFRP_2) ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma
etkileşimli kanatlar HGCFRP_2 ve HGCFRP_3’nin eğilme-burulma etkileşim esneklik
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katsayılarını

göstermektedir.

Tablo

3.7.9.8’de

eğilme-burulma

etkileşimli

kanat

HGCFRP_3’ün son 30 metresindeki kesitlerinde eğilme-burulma etkileşim esneklik
katsayılarının HGCFRP_2 tasarımında aynı kesitlerdeki eğilme-burulma etkileşim esneklik
katsayılarından biraz daha düşük olduğu görülmektedir. Bu fark nedeniyle özellikle
kelebekleme kesme kuvveti ve eğilme moment değerleri HGCFRP_2 tasarımının kullanıldığı
rüzgar türbininde HGCFRP_3 tasarımının kullanıldığı rüzgar türbinine göre daha düşüktür.
Tablo 3.7.5.1’de belirtildiği gibi, HGCFRP_3 kanadı için ana tasarım kriteri, kanadın son 30
metresindeki kanat kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıklarının, GFRP_2 tasarımında aynı
kanat kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıkları ile çok yakın olmasının sağlanmasıdır. Tablo
4.20, kanadın son 30 metresindeki kanat kesitlerinde cam elyaf epoksi eğilme-burulma
etkileşimli kanat GFRP_2 ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanat
HGCFRP_3’ün kelebekleme eğilme katılıklarını vermektedir. Tablo 3.7.9.9’da görüldüğü gibi,
GFRP_2 ve HGCFRP_2 tasarımlarında kanadın son 30 metresindeki kanat kesitlerinin
kelebekleme eğilme katılıkları birbirlerine çok yakındır. Tablo 3.7.9.8’de HGCFRP_3
tasarımda kanadın son 30 metresinde eğilme-burulma etkileşim esneklik katsayılarının
GFRP_2 tasarımındaki aynı kanat kesitlerindeki eğilme-burulma esneklik katsayılarından
biraz daha büyük olduğu görülmektedir. HGCFRP_3

ve GFRP_2 tasarımlarında kanat

kesitlerin kelebekleme eğilme katılıklarının hemen hemen aynı olmasına rağmen,
HGCFRP_3 tasarımında kanat kesitlerinin eğilme–burulma etkileşim esneklik katsayılarının
GFRP_2

tasarımındaki kanat kesitlerinin eğilme-burulma esneklik katsayılarından daha

büyük olmasının nedeni, karbon epoksi malzemesinin cam elyaf epoksi malzemesine göre
eğilme-burulma etkileşim kapasitesinin daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle, HGCFRP_3
tasarımın dahil edildiği rüzgar türbininde özellikle yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme
kesme ve eğilme moment yükleri, GFRP_2 tasarımının dahil edildiği rüzgar türbinindeki
yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme kesme ve eğilme moment yüklerinden daha
düşüktür.
Kanattaki eksenel kuvvet ve kılıçlama kesme kuvveti ile eğilme momentinin ana olarak kanat
ağırlığı nedeni ile meydana geldiği değerlendirilmektedir. Yer çekimi dışında merkezkaç
kuvvetinin de eksenel kuvvet üzerinde etkisi bulunmaktadır. Kanat kesitlerinin ağırlık merkezi
kanadın çekme merkezinden kaçık olacağı için yer çekimi ve merkezkaç kuvvetleri kanatta
hem kelebekleme hemde kılıçlama eğilme momentleri yaratmaktadır. Kelebekleme eğilme
momenti ve kesme kuvveti eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda ağırlıklı olarak eğilmeburulma etkileşimi nedeni ile meydana gelen etkin hücum açısının azalması, dolayısıyla
eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinde kaldırma kuvvetinin azalması ile meydana
gelmektedir. Eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinde yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme kesme kuvveti ve eğilme momenti dışında yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama
kesme kuvveti ve eğilme momenti, eksenel kuvvet ve burulma momenti birçok farklı
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mekanizmadan etkilendiği için tek bir ana mekanizma neden olarak gösterilememektedir.
Tablo 3.7.9.10, cam elyaf epoksi eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 ve hibrit
cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’ün eğilme-burulma
etkileşimli kanat kesitlerinin birim uzunluktaki ağırlıklarını vermektedir. Görüldüğü gibi, karbon
elyafın cam elyafa göre daha hafif olması ve HGCFRP_3 tasarımında eğilme-burulma
etkileşimli kanat kesitlerinde GFRP_2 tasarımına göre daha az kompozit katman kullanılması
nedeni ile HGCFRP_3 kanadının eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinin birim
uzunluktaki ağırlıkları, GFRP_2 kanadının eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinin birim
uzunluktaki ağırlıklarından daha düşüktür. Kanat kesitlerindeki ağırlık farkı, özellikle yorulma
hasarına eşdeğer eksenel yük ve eksenel yükün ağırlık merkezi ile çekme merkezi
arasındaki kaçıklık nedeniyle yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme ve kılıçlama
momentleri üzerinde etkisi vardır. Ancak, bu etkinin ne derece büyük olduğunu bu
sonuçlardan ayıklamak mümkün değildir. Yer çekimi etkisinin yorulma hasarına eşdeğer
yükler üzerindeki etkisinin incelenmesi için yer çekiminin dahil edilmediği analizler
gerçekleştirilebilir. Fakat yorulma hasarına eşdeğer yük hesabında, hem yükün büyüklüğü
hemde yükün zaman ile değişimi etkili olmaktadır. Yer çekiminin rüzgar türbin analizlerine
dahil edilmediği durumda kanat kök kükleri doğal olarak azalacaktır. Ancak, bu durumda
kanat kök yüklerinin zaman ile değişiminin yerçekiminin dahil edildiği analizler ile aynı
olmayacağı için yerçekiminin yorulma hasarına eşdeğer yükler üzerindeki etkisinin tam
olarak açığa çıkartılması mümkün olmayabilir.
Tablo 3.7.9.8 Cam elyaf epoksi eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 ve hibrit
cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanatlar HGCFRP_2 ve HGCFRP_3’ün
eğilme-burulma etkileşim esneklik (flexibility) katsayıları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

GFRP_2
(1/N.m2)
-1.038E-09
-1.677E-09
-4.051E-09
-5.940E-09
-1.198E-08
-2.032E-08
-3.870E-08
-1.552E-07
-4.156E-06

HGCFRP_2
(1/N.m2)
-3.019E-09
-5.121E-09
-1.142E-08
-1.701E-08
-3.173E-08
-4.858E-08
-9.136E-08
-4.141E-07
-1.257E-05
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HGCFRP_3
(1/N.m2)
-2.108E-09
-3.433E-09
-8.647E-09
-1.304E-08
-2.692E-08
-4.421E-08
-8.111E-08
-3.465E-07
-9.741E-06

Tablo 3.7.9.9 Cam elyaf epoksi eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 ve hibrit
cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’ün kelebekleme
eğilme katılıkları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

GFRP_2
(N.m2)
2.33E+08
1.51E+08
7.87E+07
5.51E+07
2.97E+07
1.92E+07
1.10E+07
3.28E+06
1.59E+05

HGCFRP_3
(N.m2)
2.406E+08
1.539E+08
7.902E+07
5.410E+07
2.949E+07
1.983E+07
1.175E+07
3.433E+06
1.805E+05

Tablo 3.7.9.10 Cam elyaf epoksi eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 ve hibrit
cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’ün eğilme-burulma
etkileşimli kanat kesitlerinin birim uzunluktaki ağırlıkları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

GFRP_2
(kg/m)
2.093E+02
1.521E+02
1.128E+02
9.355E+01
6.451E+01
5.034E+01
3.757E+01
2.411E+01
8.895E+00

HGCFRP_3
(kg/m)
1.239E+02
8.896E+01
6.586E+01
5.466E+01
4.026E+01
3.266E+01
2.594E+01
1.613E+01
5.086E+00

HGCFRP_4 tasarımında kanadın son 30 metresinde kanat kirişleri arasındaki flanş
bölgesindeki kompozit katman sayıları ayarlanarak bu kesitlerin kelebekleme eğilme
katılıklarının cam elyaf epoksi referans kanadın (GFRP_1) aynı kesitlerinin kelebekleme
eğilme katılıkları ile çok yakın olması sağlanmıştır. Tablo 3.7.9.6’da görüldüğü gibi
HGCFRP_4 kanadının dahil edildiği rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer
kanat kök yükleri, HGCFRP_3 ve HGCFRP_2 tasarımlarının dahil edildiği rüzgar türbin
sistemlerindeki yorulma hasarına eşdeğer kanat kök yüklerinden daha yüksektir. Tablo
3.7.9.11, hibrit cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanatlar HGCFRP_2 3 ve
4’ün eğilme-burulma etkileşim esneklik katsayılarını kıyaslamaktadır. Tablo 3.7.9.11’de
görüldüğü gibi, HGCFRP_4 tasarımında kanadın son 30 metresindeki kanat kesitlerinin
eğilme-burulma etkileşim esneklik katsayıları, HGCFRP_2 ve 3 tasarımlarında aynı kanat
kesitlerinin

eğilme-burulma

etkileşim

katsayılarından
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daha

düşüktür.

Bu

nedenle,

HGCFRP_4 tasarımının dahil edildiği rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme momenti ve kesme kuvveti diğer iki kanat tasarımına göre daha
yüksektir.
Tablo 3.7.9.12, hibrit cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanatlar
HGCFRP_2 3 ve 4’ün eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinin birim uzunluktaki
ağırlıklarını kıyaslamaktadır. HGCFRP_4 tasarımında eğilme-burulma etkileşimli kanat
kesitlerinin birim uzunluk ağırlıkları, HGCFRP_2 ve 3 tasarımlarının aynı kanat kesit
ağırlıklarından daha yüksektir. Tablo 3.7.9.6’da HGCFRP_4’ün dahil edildiği rüzgar türbin
sisteminde yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama momenti ve kesme kuvveti ile eksenel
kuvvetin HGCFRP_2 ve 3’ün dahil edildiği rüzgar türbin sisteminindeki yorulma hasarına
eşdeğer kılıçlama momenti ve kesme kuvveti ile eksenel kuvvetten daha büyük olduğu
görülmektedir. Bu farkın ana nedeninin eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitleri arasındaki
ağırlık farklarından meydana geldiği düşünülmektedir. Ancak, daha öncede belirtildiği gibi, bu
sonuçlardan sadece kanat ağırlığının yorulma hasarına eşdeğer yükleri üzerindeki etkisi izole
etmek mümkün değildir. Bu arada, çekme-burulma etkileşimininde yorulma hasarına eşdeğer
yükler üzerinden etkisinin olabileceği unutulmamalıdır.
Tablo 3.7.9.11 Hibrit cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanatlar
HGCFRP_2 3 ve 4’ün eğilme-burulma etkileşim esneklik (flexibility) katsayıları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

HGCFRP_2
(1/N.m2)
-3.019E-09
-5.121E-09
-1.142E-08
-1.701E-08
-3.173E-08
-4.858E-08
-9.136E-08
-4.141E-07
-1.257E-05
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HGCFRP_3
(1/N.m2)
-2.108E-09
-3.433E-09
-8.647E-09
-1.304E-08
-2.692E-08
-4.421E-08
-8.111E-08
-3.465E-07
-9.741E-06

HGCFRP_4
(1/N.m2)
-1.576E-09
-2.520E-09
-6.401E-09
-9.573E-09
-2.068E-08
-3.744E-08
-7.266E-08
-2.967E-07
-7.994E-06

Tablo 3.7.9.12 Hibrit cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanatlar
HGCFRP_2 3 ve 4’ün eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinin birim uzunluktaki
ağırlıkları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

HGCFRP_2
(kg/m)
1.056E+02
7.436E+01
5.806E+01
4.865E+01
3.764E+01
3.142E+01
2.472E+01
1.512E+01
4.602E+00

HGCFRP_3
(kg/m)
1.239E+02
8.896E+01
6.586E+01
5.466E+01
4.026E+01
3.266E+01
2.594E+01
1.613E+01
5.086E+00

HGCFRP_4
(kg/m)
1.457E+02
1.059E+02
7.754E+01
6.426E+01
4.530E+01
3.513E+01
2.716E+01
1.715E+01
5.569E+00

HGCFRP_5 tasarımında cam elyaf epoksi referans kanadın (GFRP_1) 0o katmanlarının
2/3’ünün elyaf açıları 15 derece yapılmıştır. Cam elyaf epoksi referans kanadın (GFRP_1) 0 o
katmanlarının 1/3’ü ise karbon epoksi katmanlar ile değiştirilmiş ve katmanların elyaf açıları
15 derece yapılmıştır. Bu anlamda, kanadın son 30 metresinde kanat kiriş flanş bölgesinde
tam olarak hibrit tek yönlü cam elyaf ve karbon elyaf kullanımından bahsedilebilir.
HGCFRP_5

tasarımında kanat kiriş flanş bölgelerinde cam-elyaf epoksi malzemeside

kullanılarak kanat maliyetinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Eğilme-burulma etkileşimli
kanatların maliyet kıyaslaması sonuç raporunun 3.11. kısmında sunulmuştur. Tablo
3.7.9.6’da görüldüğü gibi HGCFRP_5 kanadının dahil edildiği rüzgar türbininde yorulma
hasarına eşdeğer kanat kök yükleri diğer hibrit kanatları kullanan rüzgar türbin
sistemlerindeki yorulma hasarına eşdeğer yüklerden daha yüksektir. HGCFRP_5 kanadının
kıyaslananabileceği

en

uygun

kanat

katmanlardan üçte bir karbon elyaf
kıyaslandığında, HGCFRP_5

tasarımı

GFRP_2’dir.

GFRP_2

ile değiştirilmiştir. Tablo

tasarımında

3.7.9.1 ve

3.7.9.6

kanadının dahil edildiği rüzgar türbin sisteminde sadece

yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme momenti, kesme kuvveti ve eksenel kuvvetin
GFRP_2’nin kullanıldığı rüzgar türbin sisteminin kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer
kılıçlama eğilme momenti, kesme kuvveti ve eksenel kuvvetten çok az daha düşüktür. Bunun
nedeni, HGCFRP_5 kanadının GFRP_2 kanadına göre biraz daha hafif olması olabilir.
Fakat, HGCFRP_5 kanadının eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinin eğilme-burulma
etkileşim esneklik katsayıları, GFRP_2

kanadının eğilme-burulma etkileşimli kanat

kesitlerinin eğilme-burulma etkileşim esneklik katsayılarından, Tablo 3.7.9.13’de görüldüğü
gibi, çok az büyük olmasına rağmen, HGCFRP_5 kanadının dahil edildiği rüzgar türbininde
yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme kesme kuvveti ve eğilme momenti, GFRP_2
kanadının dahil edildiği rüzgar türbininde yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme kesme
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kuvveti ve eğilme momentinden çok az daha yüksektir. Bu durum şu ana kadar yorulma
hasarına eşdeğer kelebekleme kesme kuvveti ve eğilme momenti ile ilgili yapılan yorumlar ile
çelişkili gözükmektedir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, yorulma hasarına eşdeğer
yükler salınım yapan yükün büyüklüğüne ve yükün zaman ile değişimine bağlıdır.
HGCFRP_5 tasarımı GFRP_2 tasarımından biraz daha hafif olduğu için yüklerin salınımı
biraz farklı olacaktır. Ayrıca, HGCFRP_5 kanadı ile GFRP_2 kanadının eğilme-burulma
etkileşim esneklik katsayıları arasında çok büyük fark olmadığı için yorulma hasarına
eşdeğer kelebekleme kesme kuvveti ve eğilme momenti arasında büyük farklar yoktur.
Tablo 3.7.9.13 Cam elyaf epoksi eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 ve hibrit
cam/karbon elyaf epoksi eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_5’ün eğilme-burulma
etkileşim esneklik (flexibility) katsayıları
(Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanatların son 30 metresinde elyaf açısı 15 derece)
Kanat
kesitleri
Kesit _10
Kesit _11
Kesit _12
Kesit _13
Kesit _14
Kesit _15
Kesit _16
Kesit _17
Kesit _18

GFRP_2
(1/N.m2)
-1.038E-09
-1.677E-09
-4.051E-09
-5.940E-09
-1.198E-08
-2.032E-08
-3.870E-08
-1.552E-07
-4.156E-06

HGCFRP_5
(1/N.m2)
-1.247E-09
-2.000E-09
-4.717E-09
-6.903E-09
-1.384E-08
-2.346E-08
-4.471E-08
-1.812E-07
-4.732E-06

HGCFRP_6 kanat tasarımında ise cam elyaf epoksi referans kanattaki katman sayısı kadar
katman karbon epoksi ile değiştirilmiş ve 0o katmanlar 15 derece yapılmıştır. Bu tasarım en
katı ve en pahallı tasarımdır. Tablo 3.7.9.6’da görüldüğü gibi, HGCFRP_6 tasarımının
kullanıldığı rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer burulma momenti dışında
diğer bütün yorulma hasarına eşdeğer kanat kök yüklerinde referans kanat GFRP_1’in
kullanıldığı rüzgar türbin sistemine göre azalmalar meydana gelmiştir. Ancak, diğer hibrit
kanatlar ile kıyaslandığında, HGCFRP_6 kanatlı türbin sisteminde HGCFRP_5 dışındaki
bütün hibrit kanatlardan daha yüksek yorulma hasarına eşdeğer kanat kök yükleri
bulunmaktadır.
Şekil 3.7.9.10, referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli hibrit kanat
HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbin sistemlerinde kelebekleme eğilme momentinin zaman ile
değişimini vermektedir. Eğilme-burulma etkileşimli hibrit kanat HGCFRP_3’e sahip rüzgar
türbin sisteminde kanat kökündeki kelebekleme eğilme momentinin referans kanatlı rüzgar
türbin sistemindeki kanat kök kelebekleme eğilme momentinden daha düşük olduğu açık bir
şekilde Şekil 3.7.9.10’da görülmektedir.
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Şekil 3.7.9.11, referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli hibrit kanat
HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbin sistemlerinde kelebekleme kesme kuvvetinin zaman ile
değişimini vermektedir. Eğilme-burulma etkileşimli hibrit kanat HGCFRP_3’e sahip rüzgar
türbin sisteminde kanat kökündeki kelebekleme kesme kuvvetinin referans kanatlı rüzgar
türbin sistemindeki kanat kök kelebekleme kesme kuvvetinden daha düşük olduğu açık bir
şekilde Şekil 3.7.9.11’de görülmektedir.
GFRP_1

1.00E+07

HGCFRP_3

Kelebekleme eğilme momenti
(Nm)

9.00E+06
8.00E+06
7.00E+06
6.00E+06
5.00E+06
4.00E+06
3.00E+06
2.00E+06

1.00E+06

15

115

215
315
415
Zaman (Saniye)

515

615

Şekil 3.7.9.10 Referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli hibrit kanat
HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbin sistemlerinde kanat kökündeki kelebekleme eğilme
momentinin zaman ile değişimi / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar
profili= Seed1)
GFRP_1

Kelebekleme kesme kuvveti (N)

3.00E+05

HGCFRP_3

2.50E+05
2.00E+05
1.50E+05
1.00E+05
5.00E+04

15

115

215
315
415
Zaman (Saniye)

515

615

Şekil 3.7.9.11 Referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli hibrit kanat
HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbin sistemlerinde kanat kökündeki kelebekleme kesme
kuvvetinin zaman ile değişimi / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar
profili= Seed1)
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Tablo 3.7.9.14 hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde
bütün eksenel kuvveti taşıyan ana rulman 1’deki yorulma hasarına eşdeğer yükleri
vermektedir. Tablo 3.7.9.14’de görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanatların
kullanıldığı rüzgar türbin sistemlerinin analizleri neticesinde ana rulman 1’de hem yorulma
hasarına

eşdeğer

eksenel

kuvvetinde,

hemde

yorulma

hasarına

eşdeğer

kesme

kuvvetlerinde önemli azalmalar meydana gelmiştir. Ana rulman 1’deki eksenel kuvvet
kanatlardaki kaldırma ve sürkleme kuvvetlerinin bileşkesi olan itki kuvveti olup, bu kuvvet
istenmeyen bir kuvvettir. Eksenel kuvvet ana rulman 1 üzerinden şaseye ve kuleye
iletilmektedir. HGCFRP_2 kanadına sahip rüzgar türbin sisteminde en düşük yorulma
hasarına eşdeğer rulman 1 yükleri elde edilmiştir.
Tablo 3.7.9.14 Hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde
ana rulman 1’deki (Şekil 4.2) yorulma hasarına eşdeğer yükler- SWT Analizleri (Elyaf açısı
(θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a
Wind turbine with
blade configuration

Yorulma
hasarına Eksenel Kuvvet -x
eşdeğer
rulman 1 Kesme Kuvveti - y
yükleri
Kesme Kuvveti - z
Yorulma
hasarına Eksenel Kuvvet -x
eş değer
yük oranı
Kesme Kuvveti - y

(𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂)

(Denklem
3.7.2.1) Kesme Kuvveti - z

HGCFRP_1 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_4 HGCFRP_5 HGCFRP_6

(N)

7953.13

4994.07

5072.66

5301.89

5529.91

5454.1

(N)

60273.3

53200.1

55496

57432.2

57440.9

58270.5

(N)

66905.2

55431.1

58559.5

62363.7

62229.3

63836.4

1.26

0.79

0.81

0.84

0.88

0.87

1.04

0.91

0.95

0.99

0.99

1.00

1.04

0.86

0.91

0.97

0.97

0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000

a

Tablo 3.7.9.15 hibrit cam-elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde ana şaft
dişli kutusu bağlantısındaki yorulma hasarına eşdeğer yükleri vermektedir. Tablo 3.7.9.15’de
görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanatların kullanıldığı rüzgar türbin sistemlerinde
yorulma hasarına eşdeğer şaft tork (moment x) dışında diğer yorulma hasarına eşdeğer
moment ve kesme kuvvetlerinde azalmalar meydana gelmiştir. Eğilme-burulma etkileşimli
kanat kesitlerinin katılıklarının arttırılması ile yorulma hasarına eşdeğer şaft torku
azalmaktadır. Örneğin en katı eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_6’dır. Bu kanadın
dahil edildiği rüzgar türbin sisteminde ana şaft dişli kutusu bağlantısındaki yorulma hasarına
eşdeğer yükler hemen hemen referans kanadın dahil edildiği rüzgar türbin sistemindeki
yorulma hasarına eşdeğer yükler ile aynıdır. Bu anlamda, HGCFRP_6 kanadının rüzgar tübin
sisteminde kullanılmasının getirdiği bir avantajın olmadığı değerlendirilebilir.
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Tablo 3.7.9.15 Hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde
ana şaft dişli kutusu bağlantısındaki (Şekil 4.2) yorulma hasarına eşdeğer yükler - SWT
Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a
Wind turbine with
blade configuration
Moment - x (şaft tork)
Yorulma
hasarına Moment - y
eşdeğer Moment - z
kanat
Kesme Kuvveti - y
kök yükleri
Kesme Kuvveti - z
Yorulma
hasarına Moment - x (şaft tork)
eş değer Moment - y
yük oranı
(𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂) Moment - z

(Denklem Kesme Kuvveti - y
3.7.2.1)
Kesme Kuvveti - z

HGCFRP_1 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_4 HGCFRP_5 HGCFRP_6

(Nm)
(Nm)

6402.2

6603.41

5990.76

5615

5620.3

5518.07

19268.9

16522.3

17291.6

18119.1

18182.4

18542.3

(Nm)

16917.8

14933.4

15705.2

16127.5

16223.6

16378.4

27084.5

24180.6

25105.6

26048.3

26166.4

26423.4

30865.3

27283.4

28325.2

29291.2

29196.2

29733.6

1.17

1.21

1.10

1.03

1.03

1.01

1.03

0.88

0.92

0.97

0.97

0.99

1.03

0.91

0.95

0.98

0.98

0.99

1.03

0.92

0.95

0.99

0.99

1.00

(N)
(N)

1.04
0.92
0.95
0.98
0.98
1.00
Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000

a

Tablo 3.7.9.15’de görüldüğü gibi, hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinde yorulma hasarına eşdeğer şaft tork değerleri oldukça yüksektir. Cam elyaf
epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde de benzer sonuç elde edilmişti.Şaft tork
her üç kanadın kılıçlama momentlerin ve her üç kanat kökündeki kılıçlama kesme
kuvvetlerinin rotor göbeğine göre olan momentlerin toplamından oluşmaktadır. Tablo
3.7.9.6’da görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli hibrit cam/karbon epoksi kanatlara sahip
rüzgar türbinlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama momenti ve kesme
kuvveti, referans kanatlı rüzgar türbin sistemindeki değerlerinden göre daha düşüktür. Bu
durumda, yorulma hasarına eşdeğer şaft torkun neden eğilme-burulma etkileşimli kanada
sahip rüzgar türbin sisteminde referans kanatlı rüzgar türbin sistemine göre daha yüksek
olduğu anlaşılmamıştır. Şekil 3.7.9.12, referans kanat GFRP_1 ve HGCFRP_3’e sahip
rüzgar türbin sisteminde kılıçlama momentinin zaman ile değişimini göstermektedir.
Görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanadın dahil edildiği rüzgar tübin sisteminde
birinci kanat için kılıçlama eğilme momenti, referans kanatlı rüzgar türbin sistemindeki
kılıçlama eğilme momentinden bütün çözüm zaman aralığında daha düşüktür.
Yorulma hasarına eşdeğer şaft torkun neden eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip
rüzgar tübin sistemlerinde daha yüksek olduğunu anlamak için Şekil 3.7.9.13 - 3.7.9.15’de
şaft tork-zaman grafikleri her iki rüzgar türbin sistemi için birlikte ve ayrı ayrı çizilmiştir.
Eğilme-burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbin sisteminin şaft tork-zaman
grafiğinin referans kanada sahip rüzgar türbin sisteminin şaft tork zaman grafiğine göre bazı
bölgelerde daha yoğun olduğu görülmektedir. Şaft tork-zaman grafiğindeki yoğunluk farkının
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daha yüksek yorulma hasarına eşdeğer şaft torka neden olduğu düşünülmektedir. Ancak bu
durumun neden böyle olduğu tam olarak anlaşılmamıştır. Zira HGCFRP_3’ün dahil edildiği
rüzgar türbin sisteminin PHATAS analizlerinde, yorulma hasarına eşdeğer şaft tork referans
kanatlı rüzgar türbin sistemindeki yorulma hasarına eşdeğer şaft torktan daha düşük
çıkmıştır. Şaft tork konusuna PHATAS ile gerçekleştirilen rüzgar türbin analiz sonuçlarının
sunulduğu kısımda bir daha değinilecektir.
GFRP_1

Kılıçlama eğilme momenti (Nm)

6.00E+06

HGCFRP_3

5.00E+06
4.00E+06
3.00E+06
2.00E+06
1.00E+06
0.00E+00
-1.00E+06

-2.00E+06
-3.00E+06

15

115

215
315
Zaman (Saniye)

415

515

615

Şekil 3.7.9.12 Referans kanat GFRP_1 ve HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbin sisteminde
kılıçlama momentinin zaman ile değişimi / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı
rüzgar profili= Seed1)

GFRP_1

4.15E+06

HGCFRP_3

Şaft tork (Nm)

4.10E+06
4.05E+06
4.00E+06
3.95E+06
3.90E+06
3.85E+06
3.80E+06

15

115

215
315
415
Zaman (Saniye)

515

615

Şekil 3.7.9.13 Referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’e
sahip rüzgar türbin sisteminlerinde şaft torkunun zaman ile değişimi / SWT Analizleri (Elyaf
açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)
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GFRP_1

4.15E+06

Şaft tork (Nm)

4.10E+06
4.05E+06
4.00E+06
3.95E+06
3.90E+06
3.85E+06
3.80E+06

15

115

215
315
415
Zaman (Saniye)

515

615

Şekil 3.7.9.14 Referans kanat GFRP_1’e sahip rüzgar türbin sisteminde şaft torkunun zaman
ile değişimi / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)

HGCFRP_3

4.15E+06

Şaft tork (Nm)

4.10E+06
4.05E+06
4.00E+06
3.95E+06
3.90E+06
3.85E+06
3.80E+06

15

115

215
315
415
Zaman (Saniye)

515

615

Şekil 3.7.9.15 Eğilme-burulma etkileşimli kanat kanat HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbin
sisteminde şaft torkunun zaman ile değişimi / SWT Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o,
Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)
Tablo 3.7.9.16 hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde
gezegen dişli taşıyıcı rulmanlarındaki yorulma hasarına eşdeğer kesme kuvvetleri
vermektedir. Yorulma hasarına eşdeğer kesme kuvvetleri birinci ve ikinci kademe gezegen
dişlilerin rotor ve jeneratör tarafındaki taşıyıcı rulmanlarında hesaplanmıştır. Tablo
3.7.9.16’da görüldüğü gibi, HGCFRP_2 ve HGCFRP_3 eğilme-burulma etkileşimli kanatlara
sahip rüzgar türbin sistemlerinin gezegen dişli rulmanlarında yorulma hasarına eşdeğer
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kesme kuvvetleri, referans kanatlı rüzgar türbin sisteminin gezegen dişli rulmanlarındaki
yorulma hasarına eşdeğer kesme kuvvetleri ile kıyaslandığında, ya azalmış yada aynı
seviyede kalmıştır. Gezegen taşıyıcı rulmanlarda yorulma hasarına eşdeğer kesme
kuvvetlerinde %10’a kadar azalmaların olduğu görülmektedir.
Tablo 3.7.9.16 Hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde
gezegen dişli taşıyıcı rulmanlarındaki yorulma hasarına eşdeğer kesme kuvvetleri / SWT
Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a
HGCFRP_1 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_4
Rüzgar türbin sistemi
Kademe 1 Kesme kuvveti y (N)
7214.65
6583.51
6789.34
7073.94
Rotor
tarafındaki Kesme kuvveti z (N)
9591.32
8819.85
9067.24
9250.78
rulman

Yorulma
hasarına
eşdeğer
yük oranı
Kademe 1
Jenerator
tarafındaki
rulman
Yorulma
hasarına
eşdeğer
yük oranı

a

7006.03

7128.02

9046.35

9273.09

1.05

0.96

0.99

1.03

1.02

1.04

Kesme kuvveti z

1.07

0.98

1.01

1.03

1.01

1.03

Kesme kuvveti y (N)

16965.3

14745.7

15536.6

15961.8

16105.2

16255.9

Kesme kuvveti z (N)

19647.9

16576.5

17430.3

18381.3

18539.2

18907.7

Kesme kuvveti y

1.03

0.89

0.94

0.97

0.97

0.98

Kesme kuvveti z

1.02

0.86

0.91

0.96

0.97

0.99

5094.25

4759.79

4880.6

5013.58

4978.2

5047.15

4992.76

4382.87

4568.32

4747.01

4674.2

4794.73

Kesme kuvveti y

1.04

0.97

0.99

1.02

1.01

1.03

Kesme kuvveti z

1.06

0.93

0.97

1.00

0.99

1.01

2826.49

2639.43

2705.77

2783.42

2764.64

2802.08

2792.19

2450.56

2554.5

2655.44

2614.72

2681.81

Kesme kuvveti y

1.04

0.97

0.99

1.02

1.01

1.03

Kesme kuvveti z

1.06

0.93

0.97

1.00

0.99

1.01

Kademe 2 Kesme kuvveti y (N)
Jenerator
tarafındaki Kesme kuvveti z (N)
rulman
Yorulma
hasarına
eşdeğer
yük oranı

HGCFRP_6

Kesme kuvveti y

Kademe 2 Kesme kuvveti y (N)
Rotor
tarafındaki Kesme kuvveti z (N)
rulman
Yorulma
hasarına
eşdeğer
yük oranı

HGCFRP_5

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000
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Eğilme-burulma etkileşimli cam elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin Tablo
3.7.9.1, 3.7.9.2, 3.7.9.3, 3.7.9.5 verilmiş olan yorulma hasarına eşdeğer yük sonuçları bütün
olarak değerlendirildiğinde GFRP_2 yorulma hasarına eşdeğer şaft tork dışında en iyi
performansı gösteren kanat olarak ortaya çıkmaktadır.
Eğilme-burulma etkileşimli hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinin Tablo 3.7.9.6, 3.7.9.14, 3.7.9.15, 3.7.9.16 verilmiş olan yorulma hasarına
eşdeğer yük sonuçları bütün olarak değerlendirildiğinde, hibrit kanatlar HGCFRP_2 ve
HGCFRP_3 yorulma hasarına eşdeğer şaft tork dışında en iyi performansı gösteren kanatlar
olarak ortaya çıkmaktadır.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatların seçiminde yorulma hasarına eşdeğer yükler dışında
önemli olan diğer kriterler şunlardır:


Azami yük durumunda kanadın kritik bölgesindeki gerilmelerin büyüklüğü



Kanat-kule açıklığı (kanatlardaki azami kanat ucu deplasmanı)



Kanatların doğal frekansları



Eğilme-burulma etklileşimli kanatların maliyeti

Onbeş derece elyaf açılı eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinde gerçekleştirilen analizler neticesinde, rüzgar türbin sisteminde yorulma
hasarına eşdeğer yükler açısından en iyi performans gösteren kanatların GFRP_2,
HGCFRP_2, HGCFRP_3 oldukları görülmüştür. Bu aşamada, üç kanadın dışında, SWT
analizlerinde düşük yorulma hasarına eşdeğer şaft torklu ve kanat kiriş flanş bölgelerinde
hibrit cam ve karbon elyaf kullanılmasından dolayı daha düşük maliyet nedeni ile HGCFRP_5
kanadının da bir sonraki aşamada değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki aşamada
şu çalışmalar gerçekleştirilmiştir.


Farklı elyaf açılı eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin
analizleri ve yorulma hasarına eşdeğer yük hesaplamaları ( 5 ,10, 20 derece elyaf
açıları)



PHATAS analizleri (15 derece ve 5 ,10, 20 derece elyaf açıları)



Altı adet rastgele türbülanslı rüzgar profili için rüzgar türbin analizlerinin tekrarlanması
ve ortalama yorulma hasarına eşdeğer yüklerin hesaplanması
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İP3.3 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar: Eğilme-burulma etkileşimli,
doğrusal olmayan kiriş kanat modeli olan rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli
zamana bağlı aeroelastik analizleri ve eğilme-burulma etkileşiminin rüzgar türbin
sistemindeki iç yüklerin azalması üzerindeki etkisinin incelenmesi ve eğilmeburulma etkileşimli kanatların tasarım sınırlarının çıkarılması / PHATAS programı
Kulenin PHATAS programında tanıtılması
PHATAS programında tanımlanan kule özellikleri SWT programında kurulan kule özellikleri
ile benzer olduğundan, SWT programında kurulan rüzgar türbin sisteminin tanımında kule
tekrar olmaması açısından tanıtılmamıştı. Şekil 3.8.1.1 PHATAS programında kule tanımının
yapıldığı arayüzü göstermektedir. Şekil 3.8.1.1’de sol menüde bütün türbin sisteminin
tanıtılması için gerekli olan seçenekler bulunmaktadır. Kule seçeneği seçildikten sonra sağ
tuşla kulenin detay tanımlaması yapılmaktadır.

Şekil 3.8.1.1 PHATAS programında kule tanımının yapıldığı arayüz
Şekil 3.8.1.2 kulenin geometrik ve malzeme özelliklerini göstermektedir. Kulenin çelikten
yapılmıştır. Ancak, kule içinde yer alan diğer bileşenlerinde ağırlığı göz önüne alınarak kule
özgül ağırlığı arttırılmıştır. Rüzgar türbin sistemlerinde bu standart bir uygulamadır. Kule et
kalınlığı kökten uç kısma doğru konik olarak değişmektedir.
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Şekil 3.8.1.2 Kulenin geometrik ve malzeme özelliklerinin tanımlanması
Şekil 3.8.1.3 kule yüksekliğinin, kule dinamiğini ve kule kök koşulunun tarif edildiği PHATAS
menüsünü göstermektedir. Proje kapsamında yapılan çalışmada kulenin yüksekliği 100 m
alınmıştır. Kulenin yapısal dinamiği, rüzgar türbin sisteminin analizleri sırasında hesaba
katılmıştır. Kulenin yerdeki bağlantısı ise rijit bağlantı kabul edilmiştir.

Şekil 3.8.1.3 Kule yüksekliğinin, kule dinamiğinin ve kök koşulunun tanımlanması
Şekil 3.8.1.4 kule dinamiğininde 3 eğilme ve burulma modunun hesaba katıldığını
göstermektedir. Proje kapsamında kuledeki iç yükler kullanılmamaktadır. Kulenin eğilme ve
burulma titreşim modları için birimsiz sönümleme katsayısı %0.8 olarak alınmıştır.
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Şekil 3.8.1.4 Kulenin modlarının ve birimsiz sönümleme katsayılarının tanımlanması

Kanadın PHATAS programında tanıtılması
PHATAS programında kanat kesitinde kullanılan koordinat ekseni Şekil 3.8.2.1’de verilmiştir.

Şekil 3.8.2.1 PHATAS programında kanat kesitinde kullanılan koordinat ekseni
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PHATAS programında aerodinamik merkez, kütle merkezi, kanat yunuslama ekseninin
hepsinin kanat kesitinin veter çizgisi üzerinde olduğu varsayılmaktadır. Veter koordinat
ekseni y, vetere dik koordinat eksen ise x’dir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda, Şekil
3.8.2.1’de “blade axis” olarak işaretlenmiş olan kanat ekseni kanadın yunuslama ekseni
olarak kabul edilmiştir. PHATAS programında kanadın aerodinamik merkezinin ve ağırlık
merkezinin pozisyonları yunuslama eksenine göre tanımlanmıştır.
Şekil 3.8.2.2’de kanat ekseninin PHATAS programında nasıl tanıltıldığı ilgili arayüz vasıtası
ile gösterilmiştir. Kanadın geometrik ve katılık özellikleri “Blade properties” menüsü altında
tanımlanmaktadır. Kanat ekseni tanımında bütün kanat kesitlerinin y koordinatları 0’dır.
Ancak, proje kapsamında yürütülen çalışmada kanada ön eğilme verildiği için kanat
ekseninin x koordinatları kesitlerde sıfırdan farklıdır. Kanadın ucunda (61.5 m) 4 metrelik bir
ön eğilme verilmiştir. Ön eğilme – x yönündedir. Çünkü, kanat üzerindeki kaldırma kuvvetinin
ana bileşeni + x yönünde olduğu için yük altında eğilme +x yönünde olmaktadır.

Şekil 3.8.2.2 Kanat ekseninin tanıtılması
Şekil 3.8.2.3 kanat titreşim modlarının birimsiz sönümleme katsayılarını vermektedir.
Denklem 3.7.2.4’de çıkarıldığı gibi, kelebekleme ve kılıçlama eğilme ve burulma modları için
birimsiz, eşdeğer viskoz sönümleme katsayısı 0.04 alınmıştır.
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Şekil 3.8.2.4 kanadın geometrik özelliklerini göstermektedir. Geometrik özellik olarak şu
bilgiler sağlanmaktadır:


Kanat kesitlerinin pozisyonu



Kanat kesitlerinin veter uzunluğu



Kanat kesitlerindeki geometrik burulma açısı



Kanat kesitlerinde aerodinamik merkezine kanat eksenine (yunuslama ekseni) olan
mesafeleri

Daha önce de belirtildiği gibi, PHATAS programında aerodinamik merkez, kütle merkezi,
kanat yunuslama ekseninin hepsinin kanat kesitinin veter çizgisi üzerinde olduğu
varsayılmaktadır.

Şekil 3.8.2.3 Kanat titreşim modlarının birimsiz sönümleme katsayıları
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Şekil 3.8.2.4 Kanadın geometrik özellikleri
Şekil 3.8.2.5 referans kanat kesitlerinin kütle ve atalet özelliklerini vermektedir. Kütle ve atalet
özellikleri olarak şu bilgiler sağlanmaktadır:


Her üç kanat için kanat kesitlerinin birim uzunluk için ağırlıkları



Her üç kanat için kanat kesitlerinin ağırlık merkezlerinin veter yönündeki pozisyonları
(Kanatlar için vetere dik yönde ağırlık merkezinin pozisyonu için tek bir değer
girilmektedir. Ancak PHATAS programında ağırlık merkezinin veter çizgisinden olan
dik kaçıklığı göz önüne alınmamaktadır.



Kanadın ağırlık merkezine göre hesaplanan atalet yarıçapının karesi (x yönü ile ilgili
yarıçap hesaba katılmamaktadır. Atalet yarıçapı için her üç kanat için aynı
alınmaktadır.)
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Şekil 3.8.2.5 Referans kanadın kütle ve atalet özellikleri
Şekil 3.8.2.6, referans kanadın eğilme katılık özelliklerini vermektedir. Şekil 3.8.2.6’da verilen
eğilme katılıkları şunlardır.


Kelebekleme eğilme katılığı



Kılıçlama eğilme katılığı



Kelebekleme-kılıçlama çarpaz eğilme katılığı



Kesme esneme (flexibility) katsayısı (xx)



Kesme esneme (flexibility) katsayısı (yy)



Kesme esneme (flexibility) katsayısı (xy)



Çekme merkezinin x pozisyonu



Çekme merkezinin y pozisyonu
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Şekil 3.8.2.6 Referans kanadın eğilme katılık özellikleri
Şekil 3.8.2.7, referans kanadın burulma katılık özelliklerini vermektedir. Şekil 3.8.2.7’de
verilen burulma katılıkları şunlardır.


Burulma katılığı



Kesme merkezinin x pozisyonu



Kesme merkezinin y pozisyonu



Çekme-burulma etkileşim esneme katsayısı (H41)



Kelebekleme eğilme-burulma etkileşim esneme katsayısı (H42)



Kılıçlama eğilme-burulma etkileşim esneme katsayısı (H43)

Şekil 3.8.2.7 Referans kanadın burulma katılık ve etkileşim katılık özellikleri
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Şekil 3.8.2.8 kanatta kullanılan aerodinamik profilleri göstermektedir.

Şekil 3.8.2.8 Kanatta kullanılan aerodinamik profiller
Örnek olarak Şekil 3.8.2.9’da DU21_A17 profilin aerodinamik katsayılarını vermektedir. Bu
profil kanatta 8.2-12.3 m arasında kullanılmaktadır.
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Şekil 3.8.2.9 DU21_A17 profilin aerodinamik katsayıları (kaldırma/sürükleme/moment
katsayıları)
Şekil 3.8.2.10, durağan olmayan kanat eleman momentum çözümünde yapılan üç boyutlu
düzeltmelerin ayarlandığı menüyü göstermektedir. Durağan olmayan kanat eleman
momentum çözümünde yapılan düzeltmeler birinci dönem raporunda ayrıntılı bir şekilde
açıklanmıştı.
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Şekil 3.8.2.10 Üç boyutlu düzeltmeler ve dinamik perdövites modeli

PHATAS programında rotor/göbek tanımı
Şekil 3.8.3.1 rotor ve göbeğin özelliklerini vermektedir. Kanat uzunlukları 61.5 m, rotor göbek
yarı çapı ise SWT modelinde olduğu gibi 2 m’dir. Rotor göbeği ile kule ekseni arasındaki
mesafede SWT olduğu gibi 4.955 m alınmıştır.

Şekil 3.8.3.1 Rotor ve göbek özellikleri
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PHATAS programında naselin tanımı
Şekil 3.8.4.1, nasel resmini göstermektedir. Şekil 3.8.4.2 ise nasel özellikleri verilmiştir.
Rüzgar türbin sistemi önce SWT programında kurulduğu için nasel özellikleri SWT verileri
baz alınarak PHATAS programına aktarılmıştır. PHATAS programında analiz sırasında
meydana gelen sayısal hata nedeniyle, sadece nasel kütlesi SWT modelindeki nasel
kütlesinden daha ağır alınmıştır.

Şekil 3.8.4.1 Nasel

Şekil 3.8.4.2 Nasel özellikleri
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PHATAS programında jeneratörün tanımı
Şekil 3.8.5.1, jeneratör resmini göstermektedir. Şekil 3.8.5.2 ve 3.8.5.3 ise jeneratör
özelliklerini vermektedir. Proje kapsamında generatörde kayıp olmadığı varsayılmış ve anma
gücü 5 MW, jeneratörün anma torku ise 37880 Nm olarak alınmıştır. Rotor şaftı ile jeneratör
şaftı arasındaki dişli kutusunda dişli oranı 105 alınmıştır. Şekil 3.8.5.3’de görüldüğü gibi,
jeneratör kayıpları göz önüne alınmamıştır. Rotor ve jeneratör tarafındaki şaftların katılıkları
ve ataletleri SWT modelindeki verilerle uyumlu olarak hesaplanmıştır. Bu sayede SWT
modeli ile çok yakın değerlerin elde edilmesine çalışılmıştır.

Şekil 3.8.5.1 Jeneratör
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Şekil 3.8.5.2 Jeneratör özellikleri – 1

Şekil 3.8.5.3 Jeneratör özellikleri – 2
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PHATAS programında kontrolcü tanımı
Şekil 3.8.6.1 ve 3.8.6.2’de PHATAS programında kontrolcü tanımının yapıldığı en kritik iki
menüyü göstermektedir. Şekil 3.8.6.1’de görüldüğü gibi, kontrolcü yunuslama hareketi ile
rotor dönme hızını kontrol etmektedir.

Şekil 3.8.6.1 Kontrolcü tanımı - 1
PHATAS programı rotor dönme hızını PD kontrolcüsü ile kontrol etmektedir. Kontrolcünün
kontrol edeceği hedef hız 12 devir dakikadır. Şekil 3.8.6.2’de görüldüğü gibi, PD kontrolcüsü
rotor hızını yunuslama hız kontrolü vasıtası ile kontrol etmektedir.
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Şekil 3.8.6.2 Kontrolcü tanımı – 2

PHATAS programında yük durumunun tanımı
Şekil 3.8.7.1 ve 3.8.7.2 PHATAS programında yorulma yük durumunun nasıl yaratıldığını
göstermektedir. Rüzgar yükü aşağıda verilmiş olan koşullar için hesaplanmıştır.
-

Yük durumu: Güç üretimi

-

Rotor göbek yüksekliğindeki rüzgar hızı: 15 m/s

-

IEC türbülans tipi: Normal türbülans (NTM)

-

IEC rüzgar türbin sınıfı: 1

-

IEC türbülans sınıfı: B

-

Türbülanslı hava yaratıcısı: SWIFT

-

Hava yoğunluğu: 1.225 kg/m^3
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Şekil 3.8.7.1 PHATAS programında yorulma yük durumunun yaratılması - 1
PHATAS programı tarafından seçilen rüzgar seçeneğine (13) bağlı olarak rüzgar veri dosyası
0150.wnd’dir. SWIFT programında seçilen “seed” numarası ile (bu örnekte 2111) türbülanslı
rüzgar hızı yaratılmaktadır. Şekil 3.6.2.14 Swift programı tarafından rastgele seçilmiş bir sayı
(2111) için yaratılmış olan türbülanslı hava hızının 10 dakikalık bir sürede değişimini
göstermektedir.
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Şekil 3.8.7.2 PHATAS programında yorulma yük durumunun yaratılması - 2
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Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinin PHATAS programı ile analizi ve yorulma hasarına eşdeğer
yüklerin hesaplanması: Eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinde, kanat
kiriş flanş bölgelerinde 15o elyaf açısı kullanımı
On beş derece elyaf açısı için SWT programı ile yapılan rüzgar türbin analizlerinin
neticesinde, yorulma hasarına eş değer yüklerde sağladığı azalmalar ve eğilme-burulma
etkileşimli kanat kesitlerinin maliyetleri bir arada değerlendirildiğinde, Tablo 3.7.5.1’de
açıklamaları yapılmış olan cam elyaf epoksi ve hibrit cam-karbon elyaf-epoksi kanatlardan
GFRP_2, HGCFRP_2, HGCFRP_3 ve HGCFRP_5 kanatları PHATAS programı ile rüzgar
türbin sisteminin analizlerinde kullanılmak üzere seçilmişlerdir.
GFRP_1, GFRP_2, HGCFRP_2, HGCFRP_3 ve HGCFRP_5 kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinin zamana bağlı 10 dakikalık analizleri daha önce açıklanmış olan türbülanslı hava
koşullarında yapılmış ve bu kısımda yorulma hasarına eşdeğer yükler tablolar halinde
sunulmuştur.
Tablo 3.8.8.1, cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükleri vermektedir. Tablo
3.8.8.1’deki yükler kanat referans koordinat sistemine göre hesaplanmıştır. Kanat referans
koordinat sistemi ve rotor düzlemi koordinat sistemi Şekil 3.8.2.1’de gösterilmiştir. Her iki
koordinat ekseni arasında sadece yunuslama açısı farkı bulunmaktadır. Her iki koordinat
ekseni, kanadın burulma deformasyonu ve geometrik burulma açısı dahil edilerek
dönüştürülmemiştir.
SWT analizlerinde Şekil 3.7.9.1’de verildiği gibi, burulma momenti kılıçlama ve kelebekleme
eğilme momentlerine kıyasla ihmal edilebilecek oranda düşük olduğundan, yorulma hasarına
eş değer burulma momenti Tablo 3.8.8.1’de sunulmamıştır.
Tablo 3.8.8.1, Tablo 3.7.9.1 ile kıyaslandığında eğilme-burulma etkileşimli cam elyaf epoksi
kanat GFRP_2’nin dahil edildiği rüzgar türbin sisteminin analizleri sonucunda hem SWT
hemde PHATAS programı ile elde edilen yorulma hasarına eş değer kanat kök yük oranları
birbirlerine çok yakındır. Ancak, her iki programda kullanılan türbülanslı hava hız profilleri
birbirinden farklı olduğu için yorulma hasarına eş değer kanat kök yükleri birbirlerinden
farklıdır. Tablo 3.8.8.1, Tablo 3.7.9.1 incelendiğinde, yorulma hasarına eş değer kelebekleme
eğilme momenti ve kesme kuvvetinde PHATAS programı ile elde edilen azalmaların, SWT
programı ile elde edilen azalmalardan daha fazla olduğu görülmektedir.
Cam-elyaf epoksi malzemeden yapılmış referans kanatlı rüzgar türbin sistemi ile eğilmeburulma etkileşimli kanatlı (GFRP_2) rüzgar türbin sisteminin on dakikalık zamana bağlı
aeroelastik elastik analizi neticesinde kanadın kritik kesitinde hesaplanan kelebekleme
eğilme momentleri Şekil 3.8.8.1’de kıyaslanmıştır.
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Şekil 3.8.8.1’de zamana bağlı

kelebekleme eğilme moment değişimlerinden görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli
kanatta kelebekleme eğilme momentinin değişim aralığı referans kanattaki eğilme
momentinin değişim aralığından daha düşüktür. Bu nedenle, eğilme-burulma etkileşimli
kanatta kritik kanat kesitindeki hasara eşdeğer kelebekleme eğilme momenti, referans
kanattaki hasara eşdeğer kelebekleme eğilme momentinden daha düşüktür.
Tablo 3.8.8.1 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / PHATAS Analizleri
(Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a,b
Rüzgar türbin sistemi

GFRP_1

GFRP_2

(Nm)

366448

365352

365172

365046

364807

Kelebekleme E.Momenti (Nm)

394307

325096

275316

289641

321187

Kelebekleme kesme K.

(N)

9737

10137

10854

(N)

12565
20537

10995

Kılıçlama kesme K.

20521

20581

20562

20498

Eksenel K.

(N)

20637

20622

20518

20346

20485

Yorulma Kılıçlama E. Momenti
hasarına
eş değer Kelebekleme E.Momenti
yük oranı Kelebekleme Kesme Kuvveti

1.00

1.00

1.00

1.00

0.82

0.70

0.73

0.81

0.88

0.77

0.81

0.86

(Denklem Kılıçlama Kesme Kuvveti
3.7.2.1) Eksenel kuvvet

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.99

0.99

Kılıçlama E. Momenti
Yorulma
hasarına
eşdeğer
kanat
kök yükleri

(𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂)

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000
b
Yükler kanat referans sistemine göre hesaplanmıştır.
a

Şekil 3.8.8.1 Kanadın kritik kesitinde kelebekleme eğilme momentlerinin kıyası / PHATAS
analizi-Kanat referans sistemi
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Tablo 3.8.8.2, cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükleri rotor koordinat
sistemine göre hesaplanmıştır. Rotor düzlemi koordinat sistemi SWT programında kanat
kökünde yüklerin hesaplanması için kullanılan koordinat ekseni ile aynıdır. Şekil 3.8.8.2,
SWT programında kanat kökünde hesaplanan yüklerin hesaplandığı kanat eksen sistemini
açıklamaktadır. Şekil 3.8.8.2’de açıklandığı gibi, SWT programında kanat referans koordinat
sistemi şu şekilde oluşturulmaktadır.


Koordinat sisteminin orijini kanat kökünde kanat göbek bağlantısındadır.



Birinci eksen rotor eksenidir. Bu itibarla, yunuslama açısı göz önüne alınarak rotor
düzlemi koordinat ekseni dönüştürülmemiştir.

PHATAS kanat referans koordinat

sisteminde ise rotor düzlemi koordinat ekseni, yunuslama açısı göz önüne alınarak
dönüştürülmüştür. Rotor düzlemi koordinat ekseni ile kanat referans koordinat sistemi
arasında kanat yunuslama açısı farkı bulunmaktadır.


Üçüncü eksen ise rotor düzlemi ve kanat ekseni düzleminde ve kanat ekseni
doğrultusundadır.

Şekil 3.8.8.2 SWT programında kanat kökünde hesaplanan yüklerin hesaplandığı kanat
eksen sistemi
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Tablo 3.8.8.2 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / PHATAS Analizleri
(Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a,b
Rüzgar türbin sistemi

GFRP_1

GFRP_2

Kılıçlama E. Momenti
(Nm) 390550.2
Kelebekleme E.Momenti (Nm) 367380.4

380633.3

Yorulma
hasarına
Kelebekleme kesme K. (N)
eşdeğer
Kılıçlama kesme K.
(N)
kanat
kök yükleri Eksenel K.
(N)
Yorulma Kılıçlama E. Momenti
hasarına
eş değer Kelebekleme E.Momenti
yük oranı Kelebekleme Kesme Kuvveti

10952.0

9712.4

374925.0
374925.0
262189.6
925.0
8828.6

9198.0

9649.1

21316.0

21076.0

20987.6

21004.7

21024.5

20637.2

20622.4

20518.2

20346.9

20485.9

0.97

0.96

0.97

0.83

0.96
20518.2
518.2
0.71

0.75

0.82

0.89

0.81

0.84

0.88

0.99

0.98

0.99

0.99

1.00

0.99

0.99

0.99

(𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂)

(Denklem Kılıçlama Kesme Kuvveti
3.7.2.1) Eksenel kuvvet
a

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5

305955.0

376060.6

378942.5

276386.6

302953.5

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000
b
Yükler rotor düzlemi koordinat eksenine göre hesaplanmıştır.

Tablo 3.8.8.2’de görüldüğü gibi, rotor düzlemi koordinat eksenine göre hesaplanan yorulma
hasarına eş değer kanat kök kelebekleme eğilme momenti ve kelebekleme kesme
kuvvetinde önemli oranlarda azalmalar meydana gelmiştir. Daha önce de açıklandığı gibi,
kanat kök kelebekleme eğilme momenti ve kelebekleme kesme kuvvetinde meydana gelen
azalmaların nedeni eğilme-burulma etkileşimi nedeniyle kanadın kelebekleme yönünde
eğilmesiyle meydana gelen ters burulma nedeniyle, kanadın eğilme-burulma etkileşimli
kesitlerinde etkin hücum açısının azalması ve bu kesitlerdeki kaldırma kuvvetinin
azalmasıdır. Hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlarının dahil edildiği rüzgar türbin
sistemlerinde yorulma hasarına eş değer kanat kök yüklerinde meydana gelen azalma, cam
elyaf epoksi kanada sahip rüzgar türbin sistemindeki yorulma hasarına eş değer kanat kök
yüklerinde meydana gelen azalmaya göre daha yüksektir.
Cam-elyaf epoksi malzemeden yapılmış referans kanatlı rüzgar türbin sistemi ile eğilmeburulma etkileşimli kanatlı (HGCFRP_3) rüzgar türbin sisteminin on dakikalık zamana bağlı
aeroelastik elastik analizi neticesinde kanadın kritik kesitinde hesaplanan kelebekleme
kesme kuvvetleri Şekil 3.8.8.3’de kıyaslanmıştır. Şekil 3.8.8.3’de kelebekleme kesme
kuvvetleri kanat referans sistemine göre hesaplanmıştır. Hibrit cam/karbon elyaf epoksi
eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’ün dahil edildiği rüzgar türbin sisteminde
kelebekleme kesme kuvvetinin referans kanatlı rüzgar türbin sistemindeki kelebekleme
kesme kuvvetine göre önemli ölçüde düştüğü Şekil 3.8.8.3’deki kelebekleme kesme kuvvetizaman grafiğinden de görülmektedir.
Kılıçlama eğilme momenti ve kesme kuvveti kanat ağırlığından da önemli ölçüde
etkilenmektedir. Kanadın kule ekseni ile paralel olduğu durumlarda kanat ağırlığının ana
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olarak kanat üzerindeki eksenel kuvvet üzerinde etkisi vardır. Kanat ekseni ile kule ekseni
arasındaki açı olduğu durumlarda ise, kanat ağırlığı ana olarak kılıçlama kesme kuvvetini ve
eğilme momentini etkilemektedir.
Tablo 3.8.8.1 ve 3.8.8.2’de görüldüğü gibi, rotor düzlemi koordinat ekseninde yorulma
hasarına eş değer kılıçlama eğilme momenti ve kesme kuvvetinde azalma meydana gelmiş
ancak kanat referans koordinat sisteminde azalma meydana gelmemiştir. Kanat ağırlığı Şekil
3.8.8.4’de gösterildiği gibi, rotor düzlemi koordinat sisteminde kılıçlama yönünde olup, kanat
ağırlığının bileşeni kanat referans koordinat ekseninde kılıçlama yönündedir. Kanat
ağırlığının direkt olarak rotor düzlemi ekseninde kılıçlama yönünde olması nedeni ile, rotor
düzlemi koordinat ekseninde yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme momenti ve kesme
kuvvetinde azalmanın meydana geldiği değerlendirilmektedir.
HGCFRP_2 ve HGCFRP_3 hibrit cam karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eş değer kılıçlama eğilme momenti ve
kesme kuvveti cam elyaf epoksi kanada sahip rüzgar türbin sistemineki yorulma hasarına eş
değer kılıçlama eğilme momenti ve kesme kuvvetinden çok az daha düşüktür. Bu farkın
eğilme-burulma etkileşimli hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatların eğilme-burulma
etkileşimli kesitlerinin, eğilme-burulma etkileşimli cam elyaf epoksi kanat GFRP_2’ye göre
daha hafif olmasından kaynaklanmış olduğu değerlendirilmektedir.
Yorulma hasarına eş değer kanat kök yükleri açısından, eğilme-burulma etkileşimli
HGCFRP_5 kanadının, eğilme-burulma etkileşimli cam-elyaf epoksi kanadı GFRP_2’ye göre
bir avantajı yoktur.

Şekil 3.8.8.3 Kanadın kritik kesitinde kelebekleme kesme kuvvetlerinin kıyası / PHATAS
analizi - Kanat referans sistemi / (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)
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Şekil 3.8.8.4 Rotor düzlemi ve kanat referans koordinat eksenlerinde kelebekleme kesme
kuvvetinin tanımlanması

Şekil 3.8.8.5 ve 3.8.8.6 PHATAS programında rüzgar türbin sisteminin rotor-aktarma
organları modelinde yüklerin hesaplandığı noktaları göstermektedir. PHATAS programında
aktarma organı ve rotor şaft üzerinde yüklerin hesaplandığı noktalar SWT modelindeki
noktalar ile aynı değildir. Çünkü PHATAS ve SWT aktarma organı modelleri birbirlerinin aynı
değildir. Proje kapsamında rotor ve aktarma organlarında aşağıda verilmiş olan yorulma
hasarına eş değer yükler hesaplanmıştır.


Rotor şaft tork



Rotor şaft sapma momenti



Rotor şaft devirme momenti



Aktarma organı devirme momenti



Aktarma organı sapma momenti



Rotor eksenel aerodinamik kuvveti



Aktarma organı yanal kuvveti



Aktarma organı düşey kuvveti
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Şekil 3.8.8.5 PHATAS programında rüzgar türbin sisteminin rotor-aktarma organları
modelinde dönmeyen koordinat eksenine göre hesaplanan aktarma organı yükleri
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Şekil 3.8.8.6 PHATAS programında rüzgar türbin sisteminin rotor-aktarma organları
modelinde dönen koordinat eksenine göre hesaplanan rotor yükleri

Tablo 3.8.8.3 cam elyaf epoksi ve hibritcam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinde rotor ve aktarma organındaki yorulma hasarına eş değer yükleri vermektedir.
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Tablo 3.8.8.3 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde rotor ve aktarma organı yorulma hasarına eş değer yükler / PHATAS
Analizleri (Elyaf açısı (θ)= 15o, Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)a
Rüzgar türbin sistemi
Yorulma
hasarına
eşdeğer
rotor ve
aktarma
organı
yükleri

GFRP_1 GFRP_2 HGCFRP_2 HGCFRP_3

Rotor şaft tork

(Nm)

Rotor şaft sapma momenti

(Nm)

Rotor şaft devirme momenti

14755

13739

14923

13679

13377

489564

404283

347117

364641

404435

395145

336993

362751

392681

311968

277539

291703

313709

(Nm) 478204
Aktarma organı devirme momenti (Nm) 350081
Aktarma organı sapma momenti (Nm) 345501
Rotor eksenel aerodinamik kuvveti
Aktarma organı yanal kuvveti

(N)
(N)

Aktarma organı düşey kuvveti

(N)

Rotor şaft tork

302939

270462

282443

304938

16001
6266

14471
5835

14352
5709

14314
5760

14432
5939

5119

4802

4594

4692

4755

0.93

1.01

0.93

0.91

0.83

0.71

0.74

0.83

0.83

0.70

0.76

0.82

0.89

0.79

0.83

0.90

0.88
0.90

0.78
0.90

0.82
0.89

0.88
0.90

0.93

0.91

0.92

0.95

0.94

0.90

0.92

0.93

Yorulma Rotor şaft sapma momenti
hasarına Rotor şaft devirme momenti
eş değer
yük oranı Aktarma organı devirme momenti
(𝑌𝐻𝐸𝑌𝑂) Aktarma organı sapma momenti
(Denklem Rotor eksenel aerodinamik kuvveti
3.7.2.1)
Aktarma organı yanal kuvveti
Aktarma organı düşey kuvveti
a

HGCFRP_5

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000

Tablo 3.8.8.3’deki yorulma hasarına eş değer yük oranlarından şu sonuçlar çıkartılmıştır.


Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinde rotor-aktarma organlarında yorulma hasarına eş değer rotor ve aktarma
organları yüklerinde önemli azalmalar meydana gelmiştir.



SWT programına elde edilen sonucun aksine PHATAS programı ile gerçekleştirilen
türbin analizlerinde yorulma hasarına eş değer rotor şaft torkunda azalmalar
meydana gelmiştir. Örneğin HGCFRP_3 kanadına sahip olan rüzgar türbin
sisteminde yorulma hasarına eş değer şaft torkunda %7 azalma meydana gelmiştir.



Yorulma hasarına eş değer rotor şaft ve aktarma organı sapma ve devirme
momentlerinde çok yüksek azalmalar meydana gelmiştir.



Eğilme-burulma etkileşimli kanatlardan, kanat kiriş flanş bölgelerinde sadece tek
yönlü karbon elyaf epoksi malzemesinin kullanıldığı kanatlar HGCFRP_2 ve
HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbin sistemlerinde yorulma hasarına eş değer rotor ve
aktarma organı yüklerinde, cam elyaf epoksi kanatlı (GFRP_2) rüzgar türbin
sistemindeki yorulma hasarına eş değer rotor ve aktarma organı yüklerinden daha
fazla azalma meydana gelmiştir.
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Yorulma hasarına eş değer rotor ve aktarma organı yükleri açısından, eğilmeburulma etkileşimli HGCFRP_5 kanadının, eğilme-burulma etkileşimli cam-elyaf
epoksi kanadı GFRP_2’ye göre bir avantajı yoktur.



Tablo

3.8.8.3’de

eğilme-burulma

etkileşimli

kanatlara

sahip

rüzgar

türbin

sistemlerinde yorulma hasarına eş değer rotor ve aktarma organı yükleri
incelendiğinde, HGCFRP_3 kanadının yorulma hasarına eş değer yükler açısından
en uygun kanat olduğu değerlendirilmiştir.
Şekil 3.8.8.7, referans kanat GFRP_1 ve eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’e
sahip rüzgar türbin sistemlerinde rotor şaft torklarının zamanla değişimini vermektedir. Şekil
3.8.8.7’de görüldüğü gibi, 10 dakikalık analiz süresi boyunca genel olarak eğilme burulma
etkileşimli kanat HGCFRP_3’ün dahil edildiği rüzgar türbin sisteminde rotor şaft torku,
referans kanatlı rüzgar türbin sistemindeki şaft torktan daha düşüktür. Bu nedenle, Tablo
3.8.8.3’de görüldüğü gibi eğilme burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’ün dahil edildiği
rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eş değer şaft torkta referans kanatlı rüzgar türbin
sistemine göre %7 azalma meydana gelmiştir.

Şekil 3.8.8.7 Rotor şaft torkunun zamanla değişimi / PHATAS analizi / (Elyaf açısı (θ)= 15o,
Türbülanslı rüzgar profili= Seed1)
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Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinin SWT programı ile analizi ve yorulma hasarına eşdeğer yüklerin
hesaplanması: Eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinde, kanat kiriş flanş
bölgelerinde 5o,10o,15o,20o elyaf açısı kullanımı
Giriş
SWT programında 5o,10o,15o,20o elyaf açısı durumları için Şekil 3.6.3.1’de verilmiş olan 6
farklı türbülanslı rüzgar profili altında rüzgar türbin sisteminin zamana bağlı aeroelastik
analizleri gerçekleştirilmiştir. Her bir rüzgar profili için rüzgar türbin sisteminin kritik
noktalarında yorulma hasar eşdeğer yük oranları (Denklem 3.7.2.1) hesaplanmış ve sonra 6
farklı türbülanslı rüzgar profili için hesaplanmış olan yorulma hasarına eşdeğer yük
oranlarının ortalaması alınmıştır. SWT programında kurulan rüzgar türbin sisteminde yorulma
hasarına eşdeğer yük oranları kanat kökünde ve aktarma organları içindeki ana rulmanda
hesaplanmıştır. SWT programı ile hesaplanan yorulma hasarına eşdeğer şaft tork
sonuçlarındaki artışın nedeni anlaşılmadığı için yorulma hasarına eşdeğer şaft tork
hesaplamaları Phatas programı ile yapılmış ve 3.10 kısımda sunulmuştur.
Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT
Analizleri
Tablo 3.9.2.1 - 3.9.2.4 cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip
rüzgar türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükleri sırasıyla
5o,10o,15o,20o elyaf açısı durumları için vermektedir. Tablo 3.9.2.1 - 3.9.2.4’deki sonuçlar
Şekil 3.6.3.1’de verilmiş olan altı farklı türbülanslı rüzgar profili altında gerçekleştirilen rüzgar
türin analizleri sonucunda elde edilen yorulma hasarına eşdeğer yük oranlarının
ortalamalarıdır.
Tablo 3.9.2.1 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleria /
Elyaf açısı (θ)= 5o
Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2
0.95
YHEYO Kelebekleme eğilme momenti
1.00
(Denklem Kılıçlama eğilme momenti
3.7.2.1) Kelebekleme kesme kuvveti
0.97
Kılıçlama kesme kuvveti
1.00

a

HGCFRP_2
0.91
0.82
0.94
0.91

HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.92
0.98
0.82
0.98
0.95
0.99
0.92
0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.
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Tablo 3.9.2.2 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleria /
Elyaf açısı (θ)= 10o
Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2
Kelebekleme
eğilme
momenti
0.92
YHEYO
0.99
(Denklem Kılıçlama eğilme momenti
3.7.2.1) Kelebekleme kesme kuvveti
0.95
Kılıçlama kesme kuvveti
1.00

a

HGCFRP_2
0.86
0.84
0.91
0.92

HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.85
0.93
0.81
0.97
0.90
0.96
0.91
0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.

Tablo 3.9.2.3 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleria /
Elyaf açısı (θ)= 15o
Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2
0.88
YHEYO Kelebekleme eğilme momenti
0.99
(Denklem Kılıçlama eğilme momenti
3.7.2.1) Kelebekleme kesme kuvveti
0.93
Kılıçlama kesme kuvveti
1.00

a

HGCFRP_2
0.79
0.81
0.85
0.91

HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.84
0.90
0.84
0.97
0.89
0.94
0.92
0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.

Tablo 3.9.2.4 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleria /
Elyaf açısı (θ)= 20o
Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2
Kelebekleme
eğilme
momenti
0.87
YHEYO
1.00
(Denklem Kılıçlama eğilme momenti
3.7.2.1) Kelebekleme kesme kuvveti
0.91
Kılıçlama kesme kuvveti
1.00

a

HGCFRP_2
0.76
0.81
0.83
0.91

HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.82
0.87
0.84
0.97
0.88
0.92
0.92
0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.

Tablo 3.9.2.1 – 3.9.2.4’de görüldüğü gibi eğilme burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı
arttıkça kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme momenti ve kesme
kuvvet oranlarının azalma eğiliminde oldukları görülmektedir. Şekil 3.9.2.1’de kanat
kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment oranının kanatların
eğilme-burulma etkileşimli bölgelerindeki elyaf açısı ile olan değişimi verilmiştir. Şekil
3.9.2.1’de de görüldüğü gibi eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda elyaf açısı arttıkça
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yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment oranında genel olarak azalma
meydana gelmektedir. Kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde kanat eksenine göre açılı
elyaf kullanılması ana olarak kelebekleme eğilme ve burulma etkileşimine neden olmaktadır.
Kelebekleme eğilme ve burulma etkileşimi ise kanat profilini gördüğü etkili hücum açısının
azalmasına neden olmakta ve akabinde kanat kesitinde kaldırma kuvveti azalmaktadır. Bu
nedenle, kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde kanat eksenine göre açılı elyaf
kullanılması, kelebekleme eğilme momenti ve kesme kuvvetinde önemli boyutta azalmaların
meydana gelmesine neden olmaktadır.

Yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme moment oranı

1
0.95
0.9
0.85
0.8

GFRP_2
HGCFRP_3
HGCFRP_2
HGCFRP_5

0.75

0.7

0

5
10
15
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı (o)

20

Şekil 3.9.2.1 Kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment
oranının eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi / SWT Analizi

Yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama
eğilme moment oranı

1.05
1

0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7

GFRP_2
HGCFRP_2
0

HGCFRP_3
HGCFRP_5

5
10
15
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı (o)

20

Şekil 3.9.2.2 Kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme moment oranının
eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi / SWT Analizi
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Şekil 3.9.2.2’de kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme moment
oranının eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi verilmiştir. Şekil
3.9.2.2’de görüldüğü gibi yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme momenti elyaf açısı ile
önemli oranda değişmemektedir.
Tablo 3.9.2.1 – 3.9.2.4 ve Şekil 3.9.2.1 ve 3.9.2.2 incelendiğinde şu sonuçlar çıkartılmıştır.


Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda elyaf açısı arttıkça yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme moment ve kesme kuvvet oranında genel olarak azalma
meydana gelmektedir.



Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile CFRP
kullanılan kanatlara sahip (HGCFRP_2, HGCFRP_3) rüzgar türbin sistemlerinde
yorulma hasarına eşdeğer kanat kök yük oranları, kanat kiriş flanşlarının eğilmeburulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile GFRP malzemesi (GFRP_2) veya hibrit
GFRP ve CFRP malzemesi (HGCFRP_5) olan kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerindeki yorulma hasarına eşdeğer kanat kök yük oranlarından daha düşüktür.
Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde kanat eksenine göre
açılı CFRP malzemesinin kullanılması ile yorulma hasarına eşdeğer kanat kök
yüklerinde GFRP malzemesinin kullanılmasına göre daha fazla azalma meydana
geldiği belirlenmiştir.



Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile CFRP
kullanılan kanatlara sahip (HGCFRP_2, HGCFRP_3) rüzgar türbin sistemlerinde
düşük elyaf açılarında yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme momenti ve kesme
kuvvet oranları yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme momenti ve kesme
kuvvet oranlarından daha düşüktür. Elyaf açısı arttıkça (15o, 20o) yorulma hasarına
eşdeğer kelebekleme eğilme momenti ve kesme kuvvet oranları yorulma hasarına
eşdeğer kılıçlama eğilme momenti ve kesme kuvvet oranlarından daha düşük
olmaktadır.



Elyaf açısının yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme momenti ve kesme kuvvet
oranları üzerinde önemli bir etkisi yoktur.
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Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde ana rulman 1’deki yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT
Analizleri
Şekil 3.7.2.2’de gösterilmiş olan SWT rüzgar türbin modelinde eksenel kuvvetin ana taşıyıcısı
olan ana rulman 1’de yorulma hasarına eşdeğer yük oranları 5o,10o,15o,20o elyaf açısı
durumları için Şekil 3.6.3.1’de verilmiş olan 6 farklı türbülanslı rüzgar profili için hesaplanmış
ve yorulma hasarına eşdeğer yük oranlarının ortalamaları Tablo 3.9.3.1 – 3.9.3.4’de
verilmiştir.
Tablo 3.9.3.1 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde ana rulman 1’de yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleri a /
Elyaf açısı (θ)= 5o
Rüzgar türbin sistemi
Eksenel kuvvet Fx
YHEYO
Kesme kuvveti Fy
Kesme kuvveti Fz
a

GFRP_2
0.93
0.99
0.99

HGCFRP_2
0.88
0.99
0.98

HGCFRP_3
0.88
1.00
0.98

HGCFRP_5
0.92
1.02
1.01

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.

Tablo 3.9.3.2 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde ana rulman 1’de yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleri a /
Elyaf açısı (θ)= 10o
Rüzgar türbin sistemi
Eksenel kuvvet Fx
YHEYO
Kesme kuvveti Fy
Kesme kuvveti Fz
a

GFRP_2
0.89
0.98
0.96

HGCFRP_2
0.82
0.95
0.94

HGCFRP_3
0.82
0.95
0.93

HGCFRP_5
0.88
0.99
0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.

Tablo 3.9.3.3 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde ana rulman 1’de yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleri a /
Elyaf açısı (θ)= 15o
Rüzgar türbin sistemi
Eksenel kuvvet Fx
YHEYO
Kesme kuvveti Fy
Kesme kuvveti Fz
a

GFRP_2
0.86
0.96
0.94

HGCFRP_2
0.78
0.91
0.88

HGCFRP_3
0.81
0.95
0.92

HGCFRP_5
0.86
0.98
0.96

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.
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Tablo 3.9.3.4 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde ana rulman 1’de yorulma hasarına eşdeğer yükler / SWT Analizleri a /
Elyaf açısı (θ)= 20o
Rüzgar türbin sistemi
Eksenel kuvvet Fx
YHEYO
Kesme kuvveti Fy
Kesme kuvveti Fz
a

GFRP_2
0.86
0.95
0.93

HGCFRP_2
0.73
0.75
0.73

HGCFRP_3
0.80
0.93
0.90

HGCFRP_5
0.85
0.96
0.94

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.

Şekil 3.9.3.1 SWT programında kurulan rüzgar türbin modelinde ana rulman 1’de hesaplanan
yorulma hasarına eşdeğer eksenel kuvvet oranının elyaf açısı ile olan değişimini vermektedir.

Yorulma hasarına eşdeğer ana
rulman 1 eksenel kuvvet oranı

0.95
0.9
0.85
0.8

GFRP_2
HGCFRP_3

0.75

HGCFRP_2
HGCFRP_5

0.7

0

5
10
15
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı (o)

20

Şekil 3.9.3.1 Ana rulman 1’de hesaplanan yorulma hasarına eşdeğer eksenel kuvvet
oranının elyaf açısı ile olan değişimi / SWT Analizi

Tablo 3.9.3.1 – 3.9.3.4 ve Şekil 3.9.3.1 incelendiğinde şu sonuçlar çıkartılmıştır.


Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda elyaf açısı arttıkça yorulma hasarına eşdeğer
ana rulman 1 eksenel kuvvet ve kesme kuvvetlerinde azalma meydana gelmektedir.



Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile CFRP
malzemesi

olan

kanatlara

sahip

(HGCFRP_2,

HGCFRP_3)

rüzgar

türbin

sistemlerinde yorulma hasarına eşdeğer ana rulman 1 eksenel kuvvet ve kesme
kuvvet oranları, kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü
ile GFRP malzemesi (GFRP_2) veya hibrit GFRP ve CFRP malzemesi (HGCFRP_5)
olan kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerindeki yorulma hasarına eşdeğer ana
rulman 1 eksenel kuvvet ve kesme kuvvet oranlarından daha düşüktür.
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Kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde kanat eksenine göre açılı elyaf kullanılması
ana olarak kelebekleme eğilme ve burulma etkileşimine neden olmaktadır.
Kelebekleme eğilme ve burulma etkileşimi ise kanat profilini gördüğü etkili hücum
açısının azalmasına neden olmakta ve akabinde kanat kesitinde kaldırma kuvveti ve
sürükleme kuvveti azalmaktadır. Rüzgar türbini üzerine etki eden eksenel kuvvet
kaldırma ve sürükleme kuvvetlerinin bileşkesidir. Bu nedenle, kanat kirişleri
arasındaki flanş bölgesinde kanat eksenine göre açılı elyaf kullanılması, rüzgar türbin
sistemi üzerine etki eden eksenel kuvvetin azalmasına neden olmaktadır. SWT
programında eksenel kuvvet ana rulman 1 (Şekil 3.7.2.2) tarafından karşılanmaktadır.
Yorulma hasarına eşdeğer eksenel kuvvetin azalması rüzgar türbin sisteminin
aktarma organının önemli bileşenlerinden olan ana rulmandaki yorulma hasarlarının
önlenmesi veya gecikmesi açısından son derece önemlidir.
Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde güç üretimi, azami kanat ucu deplasmanı ve kanatlardaki
kritik gerilmelerin incelenmesi / SWT Analizleri
Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde güç üretimlerinin kıyaslanması / SWT Analizleri

Tablo 3.9.4.1 SWT programında 15 m/s ortalama hızda altı farklı 10 dakikalık türbülanslı
rüzgar profili için gerçekleştirilen zamana bağlı aeroelastik analizler sonunda elde edilen
ortalama jeneratör güçlerini vermektedir. Tablo 3.9.4.1’de verilmiş olan ortalama jeneratör
güçleri hesaplanırken her bir rüzgar profili için jeneratör güçlerinin 10 dakikalık ortalaması
alınmış ve daha sonra altı farklı rüzgar türbin analizi sonunda elde edilmiş olan 10 dakikalık
ortalamaların ortalaması alınmıştır.
Tablo 3.9.4.1 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde üretilen ortalama jeneratör gücü / SWT Analizleri a
Eğilme-burulma etkileşimli
kanatlardaki elyaf açısı
(Derece)
5
10
15
20
a

GFRP_1
(Watt)
(x106)
4.991
4.991
4.991
4.991

Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(Watt)
(Watt)
(Watt)
(Watt)
(x106)
(x106)
(x106)
(x106)
4.991
4.986
4.987
4.991
4.990
4.965
4.970
4.990
4.989
4.939
4.970
4.989
4.987
4.905
4.961
4.987

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Jeneratör gücünün hesaplandığı zaman aralığı: 15-615 saniye, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar
profili için elde edilen jeneratör gücü ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.
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Şekil 3.9.4.1’de cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde üretilen ortalama jeneratör gücünün elyaf açısı ile olan değişimi
verilmiştir.
5.00E+06
4.99E+06
Jeneratör Gücü (W)

4.98E+06
4.97E+06
4.96E+06
4.95E+06

GFRP_1

4.94E+06

GFRP_2

4.93E+06

HGCFRP_3

4.92E+06

HGCFRP_2

4.91E+06

HGCFRP_5

4.90E+06

0

5

10
Elyaf Açısı (o)

15

20

Şekil 3.9.4.1 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde üretilen ortalama jeneratör gücünün elyaf açısı ile değişimi / SWT
Analizi
Tablo 3.9.4.1 ve Şekil 3.9.4.1 incelendiğinde şu sonuçlar çıkartılmıştır.


Eğilme-burulma etkileşimli kanatların eğilme-burulma etkileşimli bölgelerindeki elyaf
açısı arttıkça ortalama güçte azalma meydana gelmektedir. Ancak 15 m/s ortalama
hız durumunda ve Şekil 3.6.3.1’de verilmiş olan türbülanslı rüzgar yükler altında hibrit
cam-karbon elyaf epoksi kanat HGCFRP_2 dışında diğer bütün eğilme-burulma
etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde üretilen ortalama jeneratör
güçleri ile referans kanatlı rüzgar sisteminin ürettiği ortalama jeneratör gücü
arasındaki farklar %1’den daha düşüktür.



Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile GFRP
(GFRP_2) veya hibrit GFRP ve CFRP (HGCFRP_5) kullanılan kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinin ürettiği ortalama jeneratör güçleri referans kanatlı rüzgar türbin
sisteminin ürettiği ortalama güce çok yakındır. Özellikle 5-10-15 derece elyaf açısı
durumları için güç farkları çok azdır. Jeneratör gücü üretimi açısından eğilme-burulma
etkileşimli bölgelerinde bütünü ile GFRP malzemesi (GFRP_2) veya hibrit GFRP ve
CFRP malzemesi (HGCFRP_5) olan kanatlara sahip rüzgar türbin sistemleri arasında
hemen hemen fark yoktur.
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Jeneratör gücü üretimi açısından, 10 ve 15 derece elyaf açısı durumları için
HGCFRP_3 kanadına sahip rüzgar türbin sisteminin ürettiği ortalama güç referans
kanatlı rüzgar türbin sisteminin ürettiği güçten 0.42% daha azdır.

Şekil 3.9.4.2 15 derece elyaf açısı durumu için referans kanatlı rüzgar türbini GFRP_1 ve
eğilme-burulma etkileşimli kanatlı rüzgar türbini GFRP_2 için jeneratör gücünün zamanla
değişimlerini vermektedir. Şekil 3.9.4.2’de jeneratör gücünün zamanla değişim eğrisi
çıkartılırken SWT programının her zaman adımında altı farklı analiz sonucunda elde edilen
jeneratör güçlerinin ortalamaları alınmıştır.
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Şekil 3.9.4.2 Jeneratör gücü / Rüzgar türbin sistemi: GFRP_1 ve GFRP_2 / SWT analizi /
Altı analiz sonucunun ortalaması / Elyaf Açısı=15o
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Şekil 3.9.4.3 Jeneratör gücü / Rüzgar türbin sistemi: GFRP_1 ve HGCFRP_3 / SWT analizi
/ Altı analiz sonucunun ortalaması / Elyaf Açısı=15o
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Şekil 3.9.4.3 15 derece elyaf açısı durumu için referans kanatlı rüzgar türbini GFRP_1 ve
eğilme-burulma etkileşimli kanatlı rüzgar türbini HGCFRP_3 için jeneratör gücünün zamanla
değişimlerini vermektedir. Şekil 3.9.4.4 ise 15 derece elyaf açısı durumu için eğilme-burulma
etkileşimli kanatlı rüzgar türbin sistemleri GFRP_2 ve HGCFRP_5 için jeneratör gücünün
zamanla değişimlerini vermektedir.
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Şekil 3.9.4.4 Jeneratör gücü / Rüzgar türbin sistemi: GFRP_2 ve HGCFRP_5 / SWT analizi
/ Altı analiz sonucunun ortalaması /Elyaf Açısı=15o

Şekil 3.9.4.2’de bütünü GFRP malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma etkileşimli
kanada sahip rüzgar türbin sistemi GFRP_2’de meydana gelen güç oynamalarının referans
kanatlı rüzgar türbini GFRP_1’deki güç oynamaları ile benzerlik arz ettiği görülmektedir. Şekil
3.9.4.3’de ise gibi hibrit GFRP ve CFRP malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma
etkileşimli kanada sahip rüzgar türbin sistemi HGCFRP_3’de meydana gelen güç
oynamalarının referans kanatlı rüzgar türbinindeki güç oynamalarından daha farklı olduğu
görülmektedir. Hibrit GFRP ve CFRP malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma
etkileşimli kanada sahip rüzgar türbin sistemi HGCFRP_3’ün ürettiği jeneratör gücünde
meydana gelen ani düşüşler, bütünü GFRP malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma
etkileşimli kanada sahip rüzgar türbin sistemi GFRP_2’de meydana gelen ani güç
düşüşlerine göre daha büyüktür. Şekil 3.9.4.4’de görüldüğü gibi GFRP_2 ve HGCFRP_5
kanatlarına sahip rüzgar türbinlerinin jeneratör güç-zaman değişimleri çok benzerdir.
HGCFRP_5 kanadının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde yer alan katman sayılarının
2/3 ü GFRP malzemesi 1/3 ü ise CFRP malzemesidir. GFRP_2 kanadında ise eğilmeburulma etkileşimli bölgelerde bütün katmanlar GFRP malzemesindendir. Yorulma hasarına
eşdeğer yük oranları sonuçlarında da GFRP_2 ve HGCFRP_5 kanatlarına sahip rüzgar
türbinlerin birbirlerine yakın yük oranlarına sahip oldukları görülmektedir. Bu noktaya kadar
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elde edilen sonuçlara göre GFRP_2 ve HGCFRP_5 kanatlarının birbirlerine bariz üstünlükleri
yoktur.
Şekil 3.9.4.3’de görülen HGCFRP_3 kanadına sahip rüzgar türbininde jeneratör gücü-zaman
eğrilerinde meydana gelen oynamaların neden Şekil 3.9.4.2’de verilmiş olan GFRP_2
kanadına sahip rüzgar türbin sisteminde meydana gelen oynamalara göre daha büyük
olduğunu anlamak için 15o elyaf açısı durumu ve türbülans rüzgar profili 1 (seed1) için rüzgar
türbin sisteminin kontrol ettiği kanat yunuslama açısının zamanla olan değişimleri Şekil
3.9.4.5 ve 3.9.4.6’da GFRP_1, GFRP_2 ve HGCFRP_3 kanatlarına sahip rüzgar türbinleri
için birbirleri ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 3.9.4.5 Kanat yunuslama açısının zamanla değişimi / SWT Analizi: GFRP_1, GFRP_2 /
Elyaf Açısı=15o / Türbülanslı rüzgar profili= Seed1
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Şekil 3.9.4.6 Kanat yunuslama açısının zamanla değişimi / SWT Analizi: GFRP_1,
HGCFRP_3 / Elyaf Açısı=15o / Türbülanslı rüzgar profili= Seed1
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Şekil 3.9.4.5 ve 3.9.4.6’da görüldüğü gibi eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve
HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbinlerinde yunuslama açıları referans kanatlı rüzgar türbin
sistemindeki yunuslama açısından daha düşüktür. Yunuslama açısının düşmesi aslında
kanat kesitlerinin gördüğü etkin hücum açısının artması nedeni ile kaldırma kuvvetinin
artması anlamına gelmektedir. Eğilme-burulma etkileşimi nedeni ile kanat kesitlerinde
meydana gelen burulma etkin hücum açısını azaltmakta ve buda kanat kesitinin ürettiği torku
azaltmaktadır. Rüzgar türbin sistemi eğilme-burulma etkileşimi nedeni ile gerekli jeneratör
gücünü üretmek için ihtiyacı olan torku üretemediği için kontrolcü kanat yunuslama açısını
azaltarak kanat kesitlerinin gördüğü etkin hücum açısını arttırmakta ve 5 MW’lık gücü
üretmek için gerekli olan aerodinamik tork üretilmektedir. Eğilme-burulma etkileşimi nedeni
ile meydana gelen burulma açısı ve rüzgar türbin sistemindeki kontrolcünün kontrol ettiği
kanat yunuslama açısının bileşimi o şekilde oluşmaktadır ki, rüzgar türbin sistemi 5 MW’lık
gücü üretirken yorulma hasarına eşdeğer yüklerde azalma meydana gelmektedir. Eğilmeburulma etkileşimli kanatların ilgili kesitlerinin katılılıklarının uygun ayarlanması ile yorulma
hasarına eşdeğer yüklerde azalma sağlanmakta ama rüzgar türbin sistemi 5 MW’lık gücü
üretebilmektedir. Şekil 3.9.4.1’de görüldüğü gibi eğilme burulma etkileşimli kanatlarda sahip
rüzgar türbin sistemlerinde belli bir elyaf açısından sonra eğilme-burulma etkileşiminin neden
olduğu aerodinamik tork azalması kontrolcü tarafından yunuslama açısının kontrolüne
rağmen telafi edilememekte ve bu nedenle ortalama olarak 5 MW’lık olması gereken güçte
düşükte olsa azalmalar meyda gelmektedir. Şekil 3.9.4.5 ve 3.9.4.6’da 10 dakikalık zamana
bağlı analiz süresinde GFRP_1, GFRP_2 ve HGCFRP_3 kanatlarına sahip rüzgar türbin
sistemlerindeki ortalam yunuslama açıları sırasıyla 7.69o, 6.60o ve 5.85o’dir. En düşük
ortalama yunuslama açısı HGCFRP_3 kanadına sahip rüzgar türbininde meydana gelmiştir.
HGCFRP_3 kanadının eğilme-burulma etkileşim kapasitesi GFRP_2 ve referans kanat
GFRP_1’den yüksek olduğu için HGCFRP_3 kanadının yunuslama açısında meydana gelen
ani düşüşler GFRP_1 ve GFRP_2 kanatlarının yunuslama açılarında meydana gelen
düşüşlere göre daha büyüktür. Yunuslama açılarında meydana gelen ani düşüşler nedeni ile
güç-zaman grafiklerinde düşüşler meydana gelmektedir. Şekil 3.4.9.7’de eğilme-burulma
etkileşimli kanatlar HGCFRP_3 ve GFRP_2’ye sahip rüzgar türbin sistemlerinin yunuslama
açılarınının

zamanla

değişimleri

kıyaslanmaktadır.

Şekil

3.4.9.7’de

görüldüğü

gibi

HGCFRP_3 kanadının yunuslama açısında meydana gelen ani düşüşler GFRP_2 kanadının
yunuslama açısında meydana gelen düşüşlere göre daha yüksektir. SWT programında en
düşük yunuslama açısı 0o ile kısıtlandığı için yunuslama açısının zamanla değişim
grafiklerinde en düşük yunuslama açısı 0o’nin altına düşmemektedir.
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Şekil 3.9.4.7 Kanat yunuslama açısının zamanla değişimi / SWT Analizi: GFRP_2,
HGCFRP_3 / Elyaf Açısı=15o / Türbülanslı rüzgar profili= Seed1

Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinin kanatlarındaki gerilmelerin kıyaslanması / SWT Analizleri
Eğilme-burulma etkileşimi nedeniyle rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer
yüklerde önemli oranda azalmalar meydana gelmiştir. Yüklerde meydana gelen azalmalara
paralel olarak bu kısımda referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat
GFRP_2’nin kritik bölgesindeki gerilmeler kıyaslanmıştır. GFRP_1 ve GFRP_2 aynı ağırlıkta
olduğu ve aynı malzemeden üretildikleri için eğilme-burulma etkileşiminin gerilmeler
üzerindeki gerçek etkisi incelenebilmektedir. Her iki kanat içinde kritik kanat kesiti kanat
kökünden yaklaşık olan 8.2 m uzaklıkta kanat geçiş kesiti ile DU40_A17 kanat profilinin
kesiştiği kesittir. Her ne kadar kritik kesitte bütünü ile GFRP veya hibrit GFRP ve CFRP
malzemesinden üretilmiş olan eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki malzeme ve katman
dizilimleri aynı olsa da, hibrit GFRP ve CFRP kanatların ağırlıkları GFRP_1 ve GFRP_2
kanatlarından daha düşük olduğu için, sadece eğilme-burulma etkileşiminin eğilme-burulma
etkileşimli hibrit GFRP ve CFRP kanatların kritik kesitindeki gerilmeler üzerindeki etkisi
ortaya çıkarılmamaktadır. Bu nedenle, kritik kanat kesitindeki gerilmeler referans kanat
GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’de hesaplanmış ve kıyaslama
yapılmıştır.
SWT programında zamana bağlı rüzgar türbin çözümü sona erdikten sonra katmanlardaki
gerilmeler LMS Samcef programında yaratılmış olan üç boyutlu kanat sonlu elemanlar
modelinde her zaman adımı için hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yöntemine “Superelement
restitution” denilmektedir. LMS Samcef programındaki çözüm SWT programında kanat
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modeli olarak bulunan süpereleman kanadın düğüm noktaları ile ilişkilidir. On dakikalık
zamana bağlı rüzgar türbin analiz süresi içinde örnek bir gerilme hesaplaması referans kanat
GFRP_1 için Şekil 3.9.4.8’de kelebekleme eğilme momenti-zaman grafiğinde işaretlenmiş
olan zamanda gerçekleştirilmiştir. Gerilme hesabı yaklaşık olarak 100.237 saniyede
yapılmıştır. Şekil 3.9.4.8’de görüldüğü gibi, kelebekleme eğilme momenti-zaman grafiğindeki

Kelebekleme eğilme momenti (Nm)

yerel azami moment değerine karşılık olan zamanda gerilme hesaplaması gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 3.9.4.8 SWT programında gerilmelerin hesaplandığı zaman / Referans kanat GFRP_1 /
Kanat kökündeki kelebekleme eğilme momenti

5o, 10o, 15o ve 20o elyaf açılı eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 için 90-110 saniye
zaman aralığında azami kelebekleme eğilme momenti 0.1 saniye içinde olmak üzere farklı
zamanlarda (100.241sn-100.341sn) meydana gelmiştir. Bu nedenle, eğilme-burulma
etkileşimli kanatlar için gerilme hesaplaması farklı zamanlarda yapılmıştır. Şekil

3.9.4.9

türbülanslı rüzgar profili 1 için rüzgar hızı-zaman grafiğini vermektedir. Gerilme hesabının
yapıldığı zaman aralığında (100.241sn-100.341sn) rüzgar hızının yaklaşık olarak 15 m/s
civarında olduğu görülmektedir.
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Şekil 3.9.4.9 SWT programında gerilmelerin hesaplandığı zaman / Rüzgar hızı profili /
Tübülanslı rüzgar profili =Seed 1
Referans kanat GFRP_1 ve 5o elyaf açılı eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 için Şekil
3.9.4.10’da elyaf yönündeki gerilmeler kıyaslanmıştır. Her iki kanat içinde kritik kanat kesiti
kanat kökünden yaklaşık olan 8.2 m uzaklıkta kanat geçiş kesiti ile DU40_A17 kanat profilinin
kesiştiği kesit olduğu Şekil 3.9.4.10’da verilmiş olan gerilme dağılımlarında görülmektedir.

(a) Referans kanat GFRP_1

(b) Eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2
/ Elyaf açısı = 5o

Şekil 3.9.4.10 Birinci katmanın üst yüzeyindeki elyaf yönündeki gerilme dağılımı (Pa) /
GFRP_1 ve GFRP_2 (Elyaf açısı=5o)
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Referans kanat GFRP_1 ve 15o elyaf açılı eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 için
Şekil 3.9.4.11’de elyaf yönündeki gerilmeler kıyaslanmıştır. Her iki kanat içinde kritik kanat
kesiti kanat kökünden yaklaşık olan 8.2 m uzaklıkta kanat geçiş kesiti ile DU40_A17 kanat
profilinin kesiştiği kesit olduğu Şekil 3.9.4.11’de verilmiş olan gerilme dağılımlarında
görülmektedir.

(a) Referans kanat GFRP_1

(b) Eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2
/ Elyaf açısı = 15o

Şekil 3.9.4.11 Birinci katmanın üst yüzeyindeki elyaf yönündeki gerilme dağılımı (Pa) /
GFRP_1 ve GFRP_2 (Elyaf açısı=15o)

Şekil 3.9.4.10 ve 3.9.4.11’de görüldüğü gibi eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’nin
kritik kesitinde elyaf yönündeki azami gerilmelerde referans kanat GFRP_1’e göre azalmalar
meydana gelmiştir. GFRP malzemesi için emniyet katsayısı hesaba katılmadan elyaf
yönündeki dayanım 866 MPa, elyafa dik yöndeki dayanım 54 MPa ve düzlem içi kesme
dayanımı 75 MPa’dır. Referans kanat GFRP_1 ve farklı elyaf açılarındaki eğilme-burulma
etkileşimli kanat GFRP_2 için Tablo 3.9.4.2’de elyaf yönündeki ve elyafa dik yöndeki azami
normal gerilmeler ile azami düzlem içi kesme gerilmeler kıyaslanmıştır. Tablo 3.9.4.3’de ise
farklı elyaf açılarındaki eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’deki elyaf yönündeki ve
elyafa dik yöndeki azami normal gerilmeler ile azami düzlem içi kesme gerilmelerde referans
kanaa göre meydana gelen yüzde azalmalar verilmiştir.
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Tablo 3.9.4.2 Referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 için
kritik kanat kesitindeki azami gerilmelerin kıyası / SWT Analizi
Kanatlar
Gerilme bileşeni (MPa)

GFRP_1

GFRP_2
(EA*=5o)

GFRP_2
(EA*=10o)

GFRP_2
(EA*=15o)

GFRP_2
(EA*=20o)

Elyafa dik yöndeki normal gerilme

143.48
62.45

138.60
60.34

136.58
59.71

135.50
59.34

134.22
58.83

Düzlem içi kesme gerilmesi

37.76

36.57

36.44

36.30

36.06

Elyaf yönündeki normal gerilme

* EA: Elyaf açısı

Tablo 3.9.4.3 Referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 için
kritik kanat kesitindeki azami gerilmelerdeki yüzde azalmalar / SWT Analizi
Gerilme bileşenlerindeki yüzde
azalma

Kanatlar
GFRP_2
(EA*=5o)

GFRP_2
(EA*=10o)

GFRP_2
(EA*=15o)

GFRP_2
(EA*=20o)

Elyaf yönündeki normal gerilme

3.40

4.81

5.56

6.45

Elyafa dik yöndeki normal gerilme

3.38

4.38

4.98

5.79

Düzlem içi kesme gerilmesi

3.15

3.51

3.86

4.52

* EA: Elyaf açısı

Tablo 3.9.4.2 ve 3.9.4.3’de görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’nin
kritik kesitinde gerilmelerde %5 civarında azalma meydana gelmiştir. Eğilme-burulma
etkileşimli kanattaki elyaf açısı arttıkça gerilme bileşenlerinde meydana gelen azalmalar
artmaktadır.
Eğilme-burulma etkileşimi sayesinde rüzgar türbin kanat kesitlerinde kaldırma kuvvetinde
meydana gelen azalma nedeniyle rüzgar türbin sisteminde yüklerde meydana gelen
azalmaya paralel olarak kanadın kritik kesitinde gerilmelerde de azalmanın sağlanmış olması
eğilme-burulma etkileşiminin kanat mukavemeti üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığının
göstergesidir. Proje kapsamında yürütülen çalışmada kanat ve rüzgar türbin sisteminin
detaylı mukavemet analizinin yapılması öngörülmemişti. Bu çalışma farklı bir proje
kapsamında değerlendirilebilecek kadar kapsamlı bir çalışmadır. Bu kısımda sadece örnek
bazı analizler ile eğilme-burulma etkisinin rüzgar türbin kanatlarının kritik kesitindeki
gerilmeler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
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Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde azami kanat ucu deplasmanların kıyaslanması / SWT
Analizleri
Rüzgar türbin sisteminde kanatların çalışma sırasında eğilmesi nedeni ile kanat-kule açıklığı
azalmaktadır. Kanatta meydana gelen azami deplasman kanat ucunda olduğu için kanat-kule
açıklığının kanat ucunda kontrol edilmesi gerekmektedir. Şekil 3.9.4.10’da kanat-kule açıklığı
görülmektedir. Eğilme-burulma etkileşimli kanatların eğilme-burulma etkileşimli kesitlerinin
kelebekleme eğilme katılıkları Şekil 3.9.4.11’de kıyaslanmıştır. Eğilme-burulma etkileşimli
kanat HGCFRP_5’in kelebekleme eğilme katılığı referans kanat GFRP_1in kelebekleme
eğilme katılığına çok yakın olduğu için Şekil 3.9.4.11’de HGCFRP_5 kanadının kelebekleme
eğilme katılığı gösterilmemiştir. Şekil 3.9.4.11’de görüldüğü gibi eğilme-burulma etkileşimli
kanatların eğilme-burulma etkileşimli kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıkları referans
kanadın kelebekleme eğilme katılığından düşüktür. Bu nedenle, eğilme-burulma etkileşimli
kanatlarda kanat ucu deplasmanının referans kanadın kanat ucu deplasmanından fazla
olması beklenebilir. Kanat ucu deplasmanının artması ise kanat-kule açıklığının azalması
anlamına gelmektedir.

Şekil 3.9.4.12 Kanat-kule açıklığı

403

Kelebekleme eğilme katılığı (Nm2)

3.5E+08
3.0E+08

GFRP_1

GFRP_2

HGCFRP_3

HGCFRP_2

2.5E+08
2.0E+08
1.5E+08
1.0E+08
5.0E+07
0.0E+00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitleri

Şekil 3.9.4.13 Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda eğilme-burulma etkileşimli kanat
kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıkları
Şekil 3.6.3.1’de verilmiş olan altı farklı türbülanslı rüzgar profili altında SWT programında
gerçekleştirilen 10 dakikalık zamana bağlı rüzgar türbin analizleri neticesinde referans kanat
GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2, HGCFRP_2, HGCFRP_3 ve
HGCFRP_5 için elde edilen azami kanat ucu deplasmanları Tablo 3.9.4.3 – 3.9.4.8’de
verilmiştir.
Tablo 3.9.4.4 Azami kanat ucu deplasmanı / Türbülanslı rüzgar profili= Seed1
GFRP_1
(m)
8.42

Elyaf Açısı
(o)
5
10
15
20

GFRP_2
(m)
7.96
7.93
7.72
8.46

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(m)
(m)
(m)
7.00
6.65
6.67
6.92
6.90
6.77
7.80
7.08
6.91
9.15
7.67
7.76

Tablo 3.9.4.5 Azami kanat ucu deplasmanı / Türbülanslı rüzgar profili= Seed2
GFRP_1
(m)
7.48

Elyaf Açısı
(o)
5
10
15
20

GFRP_2
(m)
7.35
7.49
7.87
8.40

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(m)
(m)
(m)
6.80
6.70
6.17
7.28
7.18
6.43
7.98
7.25
6.92
8.80
8.10
7.57
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Tablo 3.9.4.6 Azami kanat ucu deplasmanı / Türbülanslı rüzgar profili= Seed3
GFRP_1
(m)
8.71

Elyaf Açısı
(o)
5
10
15
20

GFRP_2
(m)
8.06
8.11
8.32
8.72

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(m)
(m)
(m)
6.97
6.96
6.96
7.05
6.79
6.95
8.01
6.90
7.29
9.08
8.09
7.80

Tablo 3.9.4.7 Azami kanat ucu deplasmanı / Türbülanslı rüzgar profili= Seed4
GFRP_1
(m)
7.69

Elyaf Açısı
(o)
5
10
15
20

GFRP_2
(m)
7.15
7.21
7.61
8.14

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(m)
(m)
(m)
6.31
6.27
6.10
6.67
6.61
6.13
7.48
6.73
6.65
8.51
7.50
7.29

Tablo 3.9.4.8 Azami kanat ucu deplasmanı / Türbülanslı rüzgar profili= Seed5
GFRP_1
(m)
8.78

Elyaf Açısı
(o)
5
10
15
20

GFRP_2
(m)
8.47
8.56
8.60
8.88

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(m)
(m)
(m)
7.29
7.28
7.21
7.33
7.35
7.40
8.12
7.53
7.61
8.71
7.93
8.01

Tablo 3.9.4.9 Azami kanat ucu deplasmanı / Türbülanslı rüzgar profili= Seed6
GFRP_1
(m)
8.12

Elyaf Açısı
(o)
5
10
15
20

GFRP_2
(m)
7.54
7.87
9.02
9.40

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(m)
(m)
(m)
7.59
7.69
6.39
7.42
7.38
6.77
8.26
7.46
7.98
8.85
8.11
8.40

Tablo 3.9.4.3 – 3.9.4.8’de verilmiş olan azami kanat ucu deplasman deplasman değerleri
incelendiğinde şu sonuçlar çıkartılmıştır.


5 ve 10 derece elyaf açısı durumları için eğilme-burulma etkileşimli kanatların kanat
ucu deplasmanları referans kanadın kanat ucu deplasmanından bütün rüzgar profilleri
için daha düşüktür.



15 derece elyaf açısı durumu için eğilme-burulma etkileşimli kanatlar HGCFRP_3 ve
HGCFRP_5’in kanat ucu deplasmanları referans kanadın kanat ucu deplasmanından
bütün rüzgar profilleri için daha düşüktür.
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15 derece elyaf açısı durumu için eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve
HGCFRP_2’nin

kanat

ucu

deplasmanları

referans

kanadın

kanat

ucu

deplasmanından sadece 2. ve 6. rüzgar rüzgar profilleri için daha büyüktür.


20 derece elyaf açısı durumu için eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve
HGCFRP_2’nin

kanat

ucu

deplasmanları

referans

kanadın

kanat

ucu

deplasmanından bütün rüzgar profilleri için daha büyüktür.


Eğilme-burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’ün kanat ucu deplasmanı referans
kanadın kanat ucu deplasmanından bütün rüzgar profilleri için daha düşüktür.

Tablo 3.9.4.9 altı farklı türbülanslı rüzgar profili için elde edilen azami kanat ucu
deplasmanlarının ortalamalarını vermektedir. Ortalama değerlere bakıldığında 20 derece
elyaf açısına kadar eğilme-burulma etkileşimli kanatların azami kanat ucu deplasmanlarının
referans kanadın azami kanat ucu deplasmanından daha düşük olduğu görülmektedir. 20
derece elyaf açısı durumunda ise eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve
HGCFRP_2’nin kanat ucu deplasmanları referans kanadın kanat ucu deplasmanından
(HGCFRP_2 için seed 5 hariç) daha büyüktür. Eğilme-burulma etkileşimli kanatların eğilme
katılıklarının azalmasına rağmen kanat ucu deplasmanlarının referans kanada göre genel
olarak daha az çıkmasının ana nedeni, bu kanatlardaki eğilme burulma etkileşimi nedeni ile
sağlanan aerodinamik yükün azalmasıdır. Eğilme burulma etkileşimi nedeni ile aerodinamik
yüklerde sağlanan azalma, eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinin eğilme katılıklarında
meydana gelen azalmanın kanat deplasmanı üzerindeki etkisi telafi ederek kanat-kule
açıklığı açısından bir dezavantaj yaratmamaktadır. Gerçekleştirilen çalışma sonunda, 20
derece elyaf açısı ve daha üstü elyaf açılarında eğilme-burulma etkileşimli kanatların kanat
ucu deplasmanlarının referans kanadın kanat ucu deplasmanından fazla olması durumu söz
konusu olduğu için 20 derece elyaf açısı tasarım sınır değeri olarak kabul edilebilir.
Tablo 3.9.4.10 Azami kanat ucu deplasmanları / Türbülanslı altı rüzgar profili için elde edilen
değerlerin ortalamaları
GFRP_1
(m)
8.20

Elyaf Açısı
(o)
5
10
15
20

GFRP_2
(m)
7.76
7.86
8.19
8.67

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(m)
(m)
(m)
6.99
6.92
6.58
7.11
7.04
6.74
7.94
7.16
7.23
8.85
7.90
7.80

Şekil 3.9.4.12 türbülanslı rüzgar profili 1 (seed1) ve 15o elyaf açısı durumu için referans kanat
GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’ün kanat ucu
deplasmanlarınının 10 dakikalık zamana bağlı rüzgar türbin analizleri sırasında elde edilen
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zamanla olan değişimlerini göstermektedir. Şekil 3.9.4.12’de görüldüğü gibi referans kanat
GFRP_1 eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’den daha fazla kanat
ucu deplasmanına sahiptir. Hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat HGCFRP_3’ün bütünü ile
GFRP malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’den daha
düşük kanat ucu deplasmanına sahip olduğu da Şekil 3.9.4.12’de açık bir şekilde
görülmektedir.

Kelebekleme kanat ucu deplasmanı
(m)

9

GFRP_1

GFRP_2

HGCFRP_3

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

100

200

300
Zaman (s)

400

500

600

Şekil 3.9.4.14 Kelebekleme kanat ucu deplasmanları / SWT Analizi / Türbülanslı rüzgar
profili= Seed1 / Eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı=15o
Tablo 3.7.9.1 ve 3.7.9.6’da verilmiş olan 15 derece elyaf açısı ve türbülanslı rüzgar profili 1
durumları için GFRP_1, GFRP_2 ve HGCFRP_3 kanatlarına sahip rüzgar türbin sistemleri
için hesaplanmış olan yorulma hasarına eşdeğer kanat kök kuvvetleri kıyaslandığında,
HGCFRP_3 kanadındaki yorulma hasarına eşdeğer kanat kök kuvvetlerinin GFRP_2
kanadındaki yorulma hasarına eşdeğer kanat kök kuvvetlerinden daha düşük olduğu
görülmektedir. Yorulma hasarına eşdeğer kuvvete etki eden en önemli parametere kuvvet
büyüklüğüdür. Eğilme burulma etkileşimi nedeni ile HGCFRP_3 kanadında GFRP_2
kanadına göre daha fazla yük azalması meydana geldiği için HGCFRP_3 kanadının kanat
ucu deplasmanı GFRP_2 kanadının kanat ucu deplasmanından daha düşük olduğu
değerlendirilmiştir.
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Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinin PHATAS programı ile analizi ve yorulma hasarına eşdeğer yüklerin
hesaplanması: Eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinde, kanat kiriş flanş
bölgelerinde 5o,10o,15o,20o elyaf açısı kullanımı
Giriş
PHATAS programında 5o,10o,15o,20o elyaf açısı durumları için Şekil 3.6.3.1’de verilmiş olan 6
farklı türbülanslı rüzgar profili altında rüzgar türbin sisteminin zamana bağlı aeroelastik
analizleri gerçekleştirilmiştir. Her bir rüzgar profili için rüzgar türbin sisteminin kritik
noktalarında yorulma hasar eşdeğer yük oranları (Denklem 3.7.2.1) hesaplanmış ve sonra 6
farklı türbülanslı rüzgar profili için hesaplanmış olan yorulma hasarına eşdeğer yük
oranlarının ortalaması alınmıştır. PHATAS programında kurulan rüzgar türbin sisteminde
yorulma hasarına eşdeğer yük oranları kanat kökünde ve aktarma organları ve rotor şaft
üzerinde hesaplanmıştır.
Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler /
PHATAS Analizleri
Tablo 3.10.2.1 - 3.10.2.4 cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip
rüzgar türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükleri sırasıyla
5o,10o,15o,20o elyaf açısı durumları için vermektedir. Tablo 3.10.2.1 - 3.10.2.4’deki sonuçlar
Şekil 3.6.3.1’de verilmiş olan altı farklı türbülanslı rüzgar profili altında gerçekleştirilen rüzgar
türin analizleri sonucunda elde edilen yorulma hasarına eşdeğer yük oranlarının
ortalamalarıdır.
Tablo 3.10.2.1 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / PHATAS Analizleria /
Elyaf açısı (θ)= 5o

Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2
Kelebekleme
eğilme
momenti
0.92
YHEYO
0.99
(Denklem Kılıçlama eğilme momenti
3.7.2.1) Kelebekleme kesme kuvveti
0.95
Kılıçlama kesme kuvveti
0.99
a

HGCFRP_2
0.85
0.98
0.90
0.99

HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.85
0.93
0.98
0.98
0.90
0.96
0.99
0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir. Yükler rotor düzlemi koordinat eksenine göre hesaplanmıştır.
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Tablo 3.10.2.2 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / PHATAS Analizleria /
Elyaf açısı (θ)= 10o

Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2
0.86
YHEYO Kelebekleme eğilme momenti
0.98
(Denklem Kılıçlama eğilme momenti
3.7.2.1) Kelebekleme kesme kuvveti
0.90
Kılıçlama kesme kuvveti
0.99

HGCFRP_2
0.77
0.96
0.84
0.99

HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.77
0.86
0.97
0.98
0.84
0.90
0.99
0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir. Yükler rotor düzlemi koordinat eksenine göre hesaplanmıştır.
a

Tablo 3.10.2.3 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / PHATAS Analizleria /
Elyaf açısı (θ)= 15o

Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2
0.84
YHEYO Kelebekleme eğilme momenti
0.98
(Denklem Kılıçlama eğilme momenti
3.7.2.1) Kelebekleme kesme kuvveti
0.89
Kılıçlama kesme kuvveti
0.99
a

HGCFRP_2
0.73
0.96
0.81
0.99

HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.77
0.83
0.97
0.97
0.84
0.88
0.99
0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer
yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir. Yükler rotor düzlemi koordinat eksenine göre hesaplanmıştır.

Tablo 3.10.2.4 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer yükler / PHATAS Analizleria /
Elyaf açısı (θ)= 20o

Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2
0.81
YHEYO Kelebekleme eğilme momenti
Kılıçlama
eğilme
momenti
0.97
(Denklem
3.7.2.1) Kelebekleme kesme kuvveti
0.87
Kılıçlama kesme kuvveti
0.99

HGCFRP_2
0.71
0.96
0.79
0.99

HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.77
0.81
0.97
0.97
0.84
0.86
0.99
0.99

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma
üssü=4, Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına
eşdeğer yük oran ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir. Yükler rotor düzlemi koordinat eksenine göre
hesaplanmıştır.
a

Tablo 3.10.2.1 – 3.10.2.4’de görüldüğü gibi eğilme burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı
arttıkça kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme momenti ve kesme
kuvvet oranlarının azalma eğiliminde oldukları görülmektedir. Şekil 3.10.2.1’de kanat
kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment oranının kanatların
eğilme-burulma etkileşimli bölgelerindeki elyaf açısı ile olan değişimi verilmiştir. Şekil
3.10.2.1’de de görüldüğü gibi eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda elyaf açısı arttıkça
yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment oranında genel olarak azalma
meydana gelmektedir. Kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde kanat eksenine göre açılı
elyaf kullanılması ana olarak kelebekleme eğilme ve burulma etkileşimine neden olmaktadır.
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Kelebekleme eğilme ve burulma etkileşimi ise kanat profilini gördüğü etkili hücum açısının
azalmasına neden olmakta ve akabinde kanat kesitinde kaldırma kuvveti azalmaktadır. Bu
nedenle, kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde kanat eksenine göre açılı elyaf
kullanılması, kelebekleme eğilme momenti ve kesme kuvvetinde önemli boyutta azalmaların
meydana gelmesine neden olmaktadır.

Yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme moment oranı

0.95
0.9
0.85
0.8
GFRP_2
HGCFRP_3
HGCFRP_2
HGCFRP_5

0.75
0.7

0

5
10
15
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı (o)

20

Şekil 3.10.2.1 Kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment
oranının eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi / PHATAS
Analizi
Şekil 3.10.2.2 – 3.10.2.5 sırasıyla eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2, HGCFRP_2,
HGCFPR_3 ve HGCFRP_5’e sahip rüzgar türbin sistemlerinde PHATAS ve SWT rüzgar
türbin analiz programları ile hesaplanan kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme moment oranının elyaf açısı ile olan değişimlerini kıyaslamaktadır. Şekil
3.10.2.2 – 3.10.2.5’de görüldüğü gibi SWT ve PHATAS programları ile hesaplanmış olan
yorulma hasarına eşdeğer kanat kök kelebekleme moment oranının elyaf açısı ile olan
değişimleri her eğilme-burulma etkileşimli kanat için çok benzerdir.
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Yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme moment oranı

1
0.95
0.9
0.85
0.8
GFRP_2/PHATAS

0.75
0.7

GFRP_2/SWT
0

5
10
15
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı (o)

20

Şekil 3.10.2.2 Eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’ye sahip rüzgar türbini için kanat
kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment oranının eğilme-burulma
etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi / PHATAS –SWT Analizlerinin
Kıyaslanması

Yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme moment oranı

0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7

HGCFRP_2/PHATAS
HGCFRP_2/SWT

0

5
10
15
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Şekil 3.10.2.3 Eğilme-burulma etkileşimli kanat HGCFRP_2’ye sahip rüzgar türbini için kanat
kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment oranının eğilme-burulma
etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi / PHATAS –SWT Analizlerinin
Kıyaslanması
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Yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme moment oranı
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Şekil 3.10.2.4 Eğilme-burulma etkileşimli kanat HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbini için için
kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment oranının eğilmeburulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi / PHATAS –SWT Analizlerinin
Kıyaslanması

Yorulma hasarına eşdeğer
kelebekleme eğilme moment oranı
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Şekil 3.10.2.5 Eğilme-burulma etkileşimli kanat HGCFRP_5’e sahip rüzgar türbini için kanat
kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kelebekleme eğilme moment oranının eğilme-burulma
etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi / PHATAS –SWT Analizlerinin
Kıyaslanması

Şekil 3.10.2.2 – 3.10.2.5’de görüldüğü gibi SWT ve PHATAS programları ile hesaplanmış
olan yorulma hasarına eşdeğer moment oranları birbirinden farklıdır. Çünkü Şekil 3.6.3.1’de
görüldüğü gibi PHATAS ve SWT programlarında 10 dakikalık zamana bağlı türbin
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analizlerinde kullanılan rüzgar profilleri birbirinden farklıdır. SWT ve PHATAS rüzgar türbin
analiz programları arasındaki ana farklar sonuç raporunun 3.6.2.2. kısımda verilmiştir.
3.6.2.2. kısımda belirtilmiş olan farklar Şekil 3.10.2.2 – 3.10.2.5’de SWT ve PHATAS
programları ile elde edilen yorulma hasarına eşdeğer kanat kök moment oranlarındaki
farkların ana nedenleridir. Ama Şekil 3.10.2.2 – 3.10.2.5’de sunulmuş olan sonuçlarda önemli
olan dört farklı kanat içinde PHATAS ve SWT programları ile elde edilmiş olan yorulma
hasarına eşdeğer moment oranının elyaf açısı ile olan değişimlerinin benzerlik arz etmesidir.
Bu benzerlik iki farklı rüzgar türbin analiz programı ile gerçekleştirilen analizlerin güvenilir
olduğunun göstergesidir.
Şekil 3.10.2.6’da kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme moment
oranının eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi verilmiştir. Şekil
3.10.2.6’da görüldüğü gibi yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme momenti elyaf açısı ile
önemli oranda değişmemektedir. SWT rüzgar türbin analiz programı ile elde edilen yorulma
hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme moment oranlarıda elyaf açısı ile önemli oranda
değişmemektedir.
GFRP_2
HGCFRP_2

Yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama
eğilme moment oranı
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Şekil 3.10.2.6 Kanat kökündeki yorulma hasarına eşdeğer kılıçlama eğilme moment oranının
eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı ile olan değişimi / PHATAS Analizi
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Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde aktarma organları ve rotor şafttaki yorulma hasarına
eşdeğer yükler / PHATAS Analizleri
PHATAS programında kurulmuş olan rüzgar türbininde aktarma organları ve rotor şafttaki
yorulma hasarına eşdeğer yük oranları 5o,10o,15o,20o elyaf açısı durumları için Şekil
3.6.3.1’de verilmiş olan 6 farklı türbülanslı rüzgar profili için hesaplanmış ve yorulma
hasarına eşdeğer yük oranlarının ortalamaları Tablo 3.10.3.1 – 3.10.3.4’de verilmiştir.

Tablo 3.10.3.1 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde aktarma organları ve rotor şafttaki yorulma hasarına eşdeğer yükler /
PHATAS Analizleria / Elyaf açısı (θ)= 5o
Rüzgar türbin sistemi
Rotor şaft – Tork
Rotor şaft – Sapma Momenti
Rotor – Devirme Momenti
YHEYO Rotor şaft – Bileşke Eğilme Momenti
(Denklem Aktarma organı – Devirme Momenti
3.7.2.1) Aktarma organı – Sapma Momenti
Rotor – Eksenel aerodinamik kuvvet
Rotor şaft eksenel baskı kuvveti
Aktarma organı – Yanal kuvvet
Aktarma organı – Dikey kuvvet
a

GFRP_2 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.97
1.08
1.05
0.98
0.92
0.84
0.85
0.94
0.92
0.84
0.85
0.93
0.94
0.88
0.89
0.96
0.95
0.90
0.90
0.97
0.95
0.90
0.90
0.97
0.95
0.97
0.97
0.95

0.95

0.91

0.91

0.95

0.98
0.98

0.98
0.96

0.98
0.96

0.99
0.98

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer yük oran
ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.

Tablo 3.10.3.2 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde aktarma organları ve rotor şafttaki yorulma hasarına eşdeğer yükler /
PHATAS Analizleria / Elyaf açısı (θ)= 10o
Rüzgar türbin sistemi
Rotor şaft – Tork
Rotor şaft – Sapma Momenti
Rotor – Devirme Momenti
YHEYO Rotor şaft – Bileşke Eğilme Momenti
(Denklem Aktarma organı – Devirme Momenti
3.7.2.1) Aktarma organı – Sapma Momenti
Rotor – Eksenel aerodinamik kuvvet
Rotor şaft eksenel baskı kuvveti
Aktarma organı – Yanal kuvvet
Aktarma organı – Dikey kuvvet
a

GFRP_2 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.94
1.01
1.01
0.93
0.86
0.76
0.76
0.86
0.86
0.76
0.77
0.86
0.89
0.81
0.81
0.90
0.90
0.82
0.82
0.91
0.90
0.82
0.82
0.91
0.91
0.93
0.93
0.91
0.90
0.84
0.84
0.89
0.94
0.92
0.93
0.95
0.94
0.91
0.91
0.94

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer yük oran
ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.
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Tablo 3.10.3.3 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde aktarma organları ve rotor şafttaki yorulma hasarına eşdeğer yükler /
PHATAS Analizleria / Elyaf açısı (θ)=15o
Rüzgar türbin sistemi
Rotor şaft – Tork
Rotor şaft – Sapma Momenti
Rotor – Devirme Momenti
YHEYO Rotor şaft – Bileşke Eğilme Momenti
(Denklem Aktarma organı – Devirme Momenti
3.7.2.1) Aktarma organı – Sapma Momenti
Rotor – Eksenel aerodinamik kuvvet
Rotor şaft eksenel baskı kuvveti
Aktarma organı – Yanal kuvvet
Aktarma organı – Dikey kuvvet
a

GFRP_2 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.94
1.01
0.93
0.91
0.84
0.72
0.76
0.83
0.83
0.72
0.76
0.83
0.87
0.77
0.81
0.87
0.89
0.79
0.83
0.89
0.89
0.79
0.84
0.89
0.92
0.92
0.92
0.92
0.90
0.83
0.86
0.89
0.93
0.90
0.92
0.94
0.94
0.91
0.92
0.94

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer yük oran
ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.

Tablo 3.10.3.4 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde aktarma organları ve rotor şafttaki yorulma hasarına eşdeğer yükler /
PHATAS Analizleria / Elyaf açısı (θ)=20o
Rüzgar türbin sistemi
Rotor şaft – Tork
Rotor şaft – Sapma Momenti
Rotor – Devirme Momenti
YHEYO Rotor şaft – Bileşke Eğilme Momenti
(Denklem Aktarma organı – Devirme Momenti
3.7.2.1) Aktarma organı – Sapma Momenti
Rotor – Eksenel aerodinamik kuvvet
Rotor şaft eksenel baskı kuvveti
Aktarma organı – Yanal kuvvet
Aktarma organı – Dikey kuvvet
a

GFRP_2 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
0.93
1.03
0.91
0.90
0.81
0.69
0.76
0.80
0.81
0.70
0.77
0.80
0.84
0.74
0.81
0.84
0.86
0.76
0.83
0.85
0.86
0.76
0.83
0.86
0.90
0.89
0.89
0.89
0.87
0.81
0.84
0.86
0.91
0.86
0.90
0.91
0.92
0.89
0.90
0.91

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Yorulma hasarına eşdeğer yükün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Yorulma üssü=4,
Yükün bölündüğü aralık sayısı=1000, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar profili için elde edilen yorulma hasarına eşdeğer yük oran
ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.

Şekil 3.10.3.1 yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft eksenel baskı kuvvet oranının elyaf açısı
ile olan değişimini vermektedir. PHATAS programında kurulan rüzgar türbin modelinde
hesaplanan rotor şaft eksenel baskı kuvvetinin, SWT programında kurulan rüzgar türbin
modelinde ana rulman 1’in taşıdığı eksenel kuvvet ile benzer olduğu değerlendirilmiştir.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemleri için PHATAS programı ile
hesaplanıp Şekil 3.10.3.1’de verilmiş olan yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft eksenel baskı
kuvvet oranının elyaf açısı ile olan değişimleri, SWT programı ile hesaplanıp Şekil 3.9.3.1’de
verilmiş olan yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft eksenel baskı kuvvet oranının elyaf açısı
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ile olan değişimleri ile yakınlık gösterdiği görülmektedir. Bu yakınlık iki farklı rüzgar türbin
analiz programı ile gerçekleştirilen analizlerin güvenilir olduğunun bir göstergesidir.

Yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft
eksenel baskı kuvvet oranı
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Şekil 3.10.3.1 Yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft eksenel baskı kuvvet oranının elyaf açısı
ile olan değişimi / PHATAS Analizi
Şekil 3.10.3.1 incelendiğinde şu sonuçlar çıkartılmıştır.


Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda elyaf açısı arttıkça yorulma hasarına eşdeğer
rotor şaft eksenel baskı kuvvetinde azalma meydana gelmektedir.



Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile CFRP
malzemesi

olan

kanatlara

sahip

(HGCFRP_2,

HGCFRP_3)

rüzgar

türbin

sistemlerinde yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft eksenel baskı kuvvet oranları,
kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile GFRP
malzemesi (GFRP_2) veya hibrit GFRP ve CFRP malzemesi (HGCFRP_5) olan
kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerindeki yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft
eksenel baskı kuvvet oranlarından daha düşüktür.


Kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde kanat eksenine göre açılı elyaf kullanılması
ana olarak kelebekleme eğilme ve burulma etkileşimine neden olmaktadır.
Kelebekleme eğilme ve burulma etkileşimi ise kanat profilini gördüğü etkili hücum
açısının azalmasına neden olmakta ve akabinde kanat kesitinde kaldırma kuvveti ve
sürükleme kuvveti azalmaktadır. Rüzgar türbini üzerine etki eden eksenel kuvvet
kaldırma ve sürükleme kuvvetlerinin bileşkesidir. Bu nedenle, kanat kirişleri
arasındaki flanş bölgesinde kanat eksenine göre açılı elyaf kullanılması, rüzgar türbin
sistemi üzerine etki eden eksenel kuvvetin azalmasına neden olmaktadır. Rotor şaft
üzerindeki baskı kuvvetinin şaft üzerindeki bir rulman tarafından karşılanacağı
düşünüldüğünde, yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft eksenel baskı kuvvetinin
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azalması, rüzgar türbin sisteminin aktarma organının bileşenlerinden olan rotor şaft
rulmanlarındaki yorulma hasarlarının önlenmesi veya gecikmesi açısından son
derece önemlidir.
Şekil 3.10.3.2 yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft tork oranının elyaf açısı ile olan değişimini
vermektedir. Rotor şaft tork rüzgar türbin sistemlerinde özellikle dişli kutusu hasarları
üzerinde etkili olmaktadır. Yorulma hasarına eşdeğer şaft torkta sağlanacak azalma dişli
kutusunda yorulma kaynaklı hasarların daha uzun sürede meydana gelmesi sonucunu
doğurarak rüzgar türbin sisteminin daha ekonomik çalışmasını sağlayacaktır.
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Şekil 3.10.3.2 Yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft tork oranının elyaf açısı ile olan değişimi /
PHATAS Analizi
Şekil 3.10.3.2’de verilmiş olan yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft tork oranının elyaf açısı
ile olan değişimi grafiğinden şu sonuçlar çıkartılmıştır.


Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile GFRP
malzemesi (GFRP_2) veya hibrit GFRP ve CFRP malzemesi (HGCFRP_5) olan
kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerindeki yorulma hasarına eşdeğer şaft tork
referans kanatlı rüzgar türbin sistemlerindeki yorulma hasarına eşdeğer şaft torktan
daha düşüktür. Elyaf açısı arttıkça yorulma hasarına eşdeğer şaft tork azalmaktadır.



Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile CFRP
malzemesi olan HGCFRP_2 kanadına sahip rüzgar türbin sisteminde yorulma
hasarına eşdeğer şaft torkta referans kanatlı rüzgar türbin sistemine göre azalma
meydana gelmemiştir. Bütün elyaf açıları için yorulma hasarına eşdeğer şaft tork
oranı 1’den büyüktür.
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Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile CFRP
malzemesi olan HGCFRP_3 kanadına sahip rüzgar türbin sisteminde yorulma
hasarına eşdeğer şaft torkta referans kanatlı rüzgar türbin sistemine göre azalma 15
ve 20 derece elyaf açısı durumları için meydana gelmiştir. Düşük elyaf açılarında ise
(5 ve 10 derece) yorulma hasarına eşdeğer şaft tork referans kanatlı rüzgar türbin
sistemine göre artış göstermiştir.



Yorulma hasarına eşdeğer şaft tork açısından en uygun eğilme-burulma etkileşimli
kanatlar GFRP_2, HGCFRP_3 ve HGCFRP_5’tir. Eğilme-burulma etkileşimli
kanatlarda flanş bölgelerinde elyaf açılarının 15 ve 20 derece olduğu durumlar
yorulma hasarına eşdeğer şaft torkta sağlanan azalma açısından daha uygun elyaf
açıları olarak ortaya çıkmıştır.

Şekil 3.10.3.3, 15 derece elyaf açısı durumu için referans kanatlı rüzgar türbini GFRP_1
ve eğilme-burulma etkileşimli kanatlı rüzgar türbini GFRP_2 için rotor şaft torkun zamanla
değişimlerini vermektedir. Benzer şekilde Şekil 3.10.3.4, 15 derece elyaf açısı durumu
için referans kanatlı rüzgar türbini GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanatlı rüzgar
türbini HGCFRP_3 için rotor şaft torkun zamanla değişimlerini vermektedir.

Şekil

3.10.3.3 ve 3.10.3.4’de de rotor şaft torkun zamanla değişim eğrileri çıkartılırken
PHATAS programının her zaman adımında altı farklı analiz sonucunda elde edilen
jeneratör güçlerinin ortalamaları alınmıştır.
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Şekil 3.10.3.3 Şaft torkun zamanla değişimi / GFRP_1 ve GFRP_2 / Elyaf Açısı=15o /
PHATAS Analizi / Altı analiz sonucunun ortalaması
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Şekil 3.10.3.4 Şaft torkun zamanla değişimi / GFRP_1 ve HGCFRP_3 / Elyaf Açısı=15o /
PHATAS Analizi / Altı analiz sonucunun ortalaması
Şekil 3.10.3.3 ve 3.10.3.4’de verilmiş olan rotor şaft torkun zamanla değişim grafiklerinde 15
derece elyaf açısı durumu için, eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’e
sahip rüzgar türbin sistemlerinde salınım yapan rotor şaft tork büyüklüğünde referans kanat
GFRP_1’e sahip olan rüzgar türbinindeki salınım yapan rotor şaft tork büyüklüğüne göre
azalmaların meydana geldiği açıkça görülmektedir. Salınım yapan rotor şaft tork
büyüklüğünde meydana gelen azalma yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft torkunda
azalmasına neden olmaktadır. Nitekim 15 derece elyaf açısı durumu için Tablo 3.10.3.3’de
görüldüğü gibi, altı analiz sonucunun ortalamasına göre GFRP_2 kanadına sahip rüzgar
türbin sistemde yorulma hasarına eşdeğer şaft tork oranı 0.94, HGCFRP_3 kanadına sahip
rüzgar türbin sistemde yorulma hasarına eşdeğer şaft tork oranı ise 0.93’dür. Yani yorulma
hasarına eşdeğer şaft tork değerlerinde %6 ve %7 azalma meydana gelmiştir5
Şekil 3.10.3.3’te yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft bileşke moment oranının elyaf açısı ile
olan değişimi verilmiştir. Şekil 3.10.3.5’te görüldüğü gibi, eğilme-burulma etkileşimli kanatlara
sahip rüzgar türbin sistemleri için yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft bileşke momentinde,
referans kanatlı rüzgar türbin sistemindeki yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft bileşke
momentine göre önemli oranlarda azalmalar meydana gelmiştir. Elyaf açısının artması ile
birlikte yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft bileşke momentine azalma meydana gelmiştir.
Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile CFRP malzemesi
olan kanatlara sahip (HGCFRP_2, HGCFRP_3) rüzgar türbin sistemlerinde yorulma hasarına
eşdeğer rotor şaft bileşke moment oranları, kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli
bölgelerinde bütünü ile GFRP malzemesi (GFRP_2) veya hibrit GFRP ve CFRP malzemesi
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(HGCFRP_5) olan kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerindeki yorulma hasarına eşdeğer
rotor şaft bileşke moment oranlarından daha düşüktür.
Yorulma hasarına eşdeğer rotor
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Şekil 3.10.3.5 Yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft bileşke moment oranının elyaf açısı ile
olan değişimi / PHATAS Analizi
Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde güç üretimi, azami kanat ucu deplasmanı ve kanatlardaki
kritik gerilmelerin incelenmesi / PHATAS Analizleri
Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde güç üretimlerinin kıyaslanması / PHATAS Analizleri
Tablo 3.10.4.1 SWT programında 15 m/s ortalama hızda altı farklı 10 dakikalık türbülanslı
rüzgar profili için gerçekleştirilen zamana bağlı aeroelastik analizler sonunda elde edilen
ortalama jeneratör güçlerini vermektedir. Tablo 3.10.4.1’de verilmiş olan ortalama jeneratör
güçleri hesaplanırken her bir rüzgar profili için jeneratör güçlerinin 10 dakikalık ortalaması
alınmış ve daha sonra altı farklı rüzgar türbin analizi sonunda elde edilmiş olan 10 dakikalık
ortalamaların ortalaması alınmıştır.
Tablo 3.10.4.1 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde üretilen ortalama jeneratör gücü / PHATAS Analizleri a
Eğilme-burulma etkileşimli
kanatlardaki elyaf açısı
(Derece)
5
10
15
20
a

GFRP_1
(Watt)
(x106)

4.997
4.997
4.997
4.997

Rüzgar türbin sistemi
GFRP_2 HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(Watt)
(Watt)
(Watt)
(Watt)
(x106)
(x106)
(x106)
(x106)

4.994
4.993
4.992
4.989

4.990
4.973
4.959
4.943

4.989
4.973
4.973
4.977

4.995
4.992
4.989
4.986

Ortalama rüzgar hızı: 15 m/s, Jeneratör gücünün hesaplandığı zaman aralığı: 30-630 saniye, Şekil 3.6.3.1’deki 6 rüzgar
profili için elde edilen jeneratör gücü ortalamaları tablolarda sonuç olarak verilmiştir.
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Şekil 3.10.4.1’de cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde üretilen ortalama jeneratör gücünün elyaf açısı ile olan değişimi
verilmiştir.
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Şekil 3.10.4.1 Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde üretilen ortalama jeneratör gücünün elyaf açısı ile değişimi / PHATAS
Analizi
Tablo 3.10.4.1 ve Şekil 3.10.4.1 incelendiğinde şu sonuçlar çıkartılmıştır.


Eğilme-burulma etkileşimli kanatların eğilme-burulma etkileşimli bölgelerindeki elyaf
açısı arttıkça ortalama güçte azalma meydana gelmektedir. Ancak 15 m/s ortalama
hız durumunda ve Şekil 3.6.3.1’de verilmiş olan türbülanslı rüzgar yükler altında
bütün eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde üretilen
ortalama jeneratör güçleri ile referans kanatlı rüzgar sisteminin ürettiği ortalama
jeneratör gücü arasındaki farklar %1’den daha düşüktür.



Kanat kiriş flanşlarının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde bütünü ile GFRP
(GFRP_2) veya hibrit GFRP ve CFRP (HGCFRP_5) kullanılan kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinin ürettiği ortalama jeneratör güçleri referans kanatlı rüzgar türbin
sisteminin ürettiği ortalama güce çok yakındır. Özellikle 5-10-15 derece elyaf açısı
durumları için güç farkları çok azdır. Jeneratör gücü üretimi açısından eğilme-burulma
etkileşimli bölgelerinde bütünü ile GFRP malzemesi (GFRP_2) veya hibrit GFRP ve
CFRP malzemesi (HGCFRP_5) olan kanatlara sahip rüzgar türbin sistemleri arasında
çok az fark vardır.
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Jeneratör gücü üretimi açısından HGCFRP_3 kanadına sahip rüzgar türbin sisteminin
ürettiği ortalama güç referans kanatlı rüzgar türbin sisteminin ürettiği güçten 15
derece elyaf açısı durumu için 0.30% daha azdır.

Şekil 3.10.4.2 15 derece elyaf açısı durumu için referans kanatlı rüzgar türbini GFRP_1 ve
eğilme-burulma etkileşimli kanatlı rüzgar türbini GFRP_2 için jeneratör gücünün zamanla
değişimlerini vermektedir. Şekil 3.10.4.2’de jeneratör gücünün zamanla değişim eğrileri
çıkartılırken PHATAS programının her zaman adımında altı farklı analiz sonucunda elde
edilen jeneratör güçlerinin ortalamaları alınmıştır.
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Şekil 3.10.4.2 Jeneratör gücü / Rüzgar türbin sistemi: GFRP_1 ve GFRP_2 / PHATAS
analizi / Altı analiz sonucunun ortalaması / Elyaf Açısı=15o
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Şekil 3.10.4.3 Jeneratör gücü / Rüzgar türbin sistemi: GFRP_1 ve HGCFRP_3 / PHATAS
analizi / Altı analiz sonucunun ortalaması / Elyaf Açısı=15o
Şekil 3.10.4.3 15 derece elyaf açısı durumu için referans kanatlı rüzgar türbini GFRP_1 ve
eğilme-burulma etkileşimli kanatlı rüzgar türbini HGCFRP_3 için jeneratör gücünün zamanla
değişimlerini vermektedir. Şekil 3.10.4.4 ise 15 derece elyaf açısı durumu için eğilme422

burulma etkileşimli kanatlı rüzgar türbin sistemleri GFRP_2 ve HGCFRP_5 için jeneratör
gücünün zamanla değişimlerini vermektedir.
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Şekil 3.10.4.4 Jeneratör gücü / Rüzgar türbin sistemi: GFRP_2 ve HGCFRP_5 / PHATAS
analizi / Altı analiz sonucunun ortalaması /Elyaf Açısı=15o
Şekil 3.10.4.2’de görüldüğü gibi, PHATAS analiz sonuçlarında göre de, bütünü GFRP
malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma etkileşimli kanada sahip rüzgar türbin sistemi
GFRP_2’de meydana gelen güç oynamalarının referans kanatlı rüzgar türbini GFRP_1’deki
güç oynamaları ile benzerlik arz ettiği görülmektedir. Şekil 3.10.4.3’de ise gibi hibrit GFRP ve
CFRP malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma etkileşimli kanada sahip rüzgar türbin
sistemi HGCFRP_3’de meydana gelen güç oynamalarının referans kanatlı rüzgar
türbinindeki güç oynamalarından daha farklı olduğu görülmektedir. Hibrit GFRP ve CFRP
malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma etkileşimli kanada sahip rüzgar türbin sistemi
HGCFRP_3’ün ürettiği jeneratör gücünde meydana gelen ani düşüşler, bütünü GFRP
malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma etkileşimli kanada sahip rüzgar türbin sistemi
GFRP_2’de meydana gelen ani güç düşüşlerine göre biraz daha büyüktür. Şekil 3.10.4.4’de
görüldüğü gibi GFRP_2 ve HGCFRP_5 kanatlarına sahip rüzgar türbinlerinin jeneratör güçzaman değişimleri çok benzerdir. HGCFRP_5 kanadının eğilme-burulma etkileşimli
bölgelerinde yer alan katman sayılarının 2/3 ü GFRP malzemesi 1/3 ü ise CFRP
malzemesidir. GFRP_2 kanadında ise eğilme-burulma etkileşimli bölgelerde bütün katmanlar
GFRP malzemesindendir. Yorulma hasarına eşdeğer yük oranları sonuçlarında da GFRP_2
ve HGCFRP_5 kanatlarına sahip rüzgar türbinlerin birbirlerine yakın yük oranlarına sahip
oldukları görülmektedir. Bu noktaya kadar elde edilen sonuçlara göre GFRP_2 ve
HGCFRP_5 kanatlarının birbirlerine bariz üstünlükleri yoktur.
Şekil 3.10.4.4- 3.10.4.4’da farklı kanatlara sahip rüzgar türbin sistemleri için verilmiş olan
jeneratör güç grafiklerinden güç oynamalarına yönelik çıkarılan ana sonuçlar SWT programı
ile elde edilmiş olan güç oynamaları ile çok benzerlik arz etmektedir. Bütünü ile farklı iki
program ile farklı türbülansı rüzgar profilleri altında gerçekleştirilen rüzgar türbin analizleri
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neticesinde elde edilen jeneratör gücü-zaman grafikleri niteliksel açıdan çok benzerlik
göstermektedir.
Şekil 3.10.4.3’de verilmiş olan HGCFRP_3 kanadına sahip rüzgar türbininde jeneratör gücüzaman eğrilerinde meydana gelen oynamaların neden Şekil 3.9.4.2’de verilmiş olan GFRP_2
kanadına sahip rüzgar türbin sisteminde meydana gelen oynamalara göre daha büyük
olduğunu anlamak için 15o elyaf açısı durumu ve türbülans rüzgar profili 1 (seed1) için rüzgar
türbin sisteminin kontrol ettiği kanat yunuslama açısının zamanla olan değişimleri Şekil
3.10.4.5 ve 3.10.4.6’da GFRP_1, GFRP_2 ve HGCFRP_3 kanatlarına sahip rüzgar türbinleri
için birbirleri ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 3.10.4.5 Kanat yunuslama açısının zamanla değişimi / PHATAS Analizi: GFRP_1,
GFRP_2 / Elyaf Açısı=15o / Türbülanslı rüzgar profili= Seed1
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Şekil 3.10.4.6 Kanat yunuslama açısının zamanla değişimi / PHATAS Analizi: GFRP_1,
HGCFRP_3 / Elyaf Açısı=15o / Türbülanslı rüzgar profili= Seed1
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Şekil 3.10.4.5 ve 3.10.4.6’da görüldüğü gibi eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve
HGCFRP_3’e sahip rüzgar türbinlerinde yunuslama açıları referans kanatlı rüzgar türbin
sistemindeki yunuslama açısından daha düşüktür. Yunuslama açısının düşmesi aslında
kanat kesitlerinin gördüğü etkin hücum açısının artması nedeni ile kaldırma kuvvetinin
artması anlamına gelmektedir. Eğilme-burulma etkileşimi nedeni ile kanat kesitlerinde
meydana gelen burulma etkin hücum açısını azaltmakta ve buda kanat kesitinin ürettiği torku
azaltmaktadır. Rüzgar türbin sistemi eğilme-burulma etkileşimi nedeni ile gerekli jeneratör
gücünü üretmek için ihtiyacı olan torku üretemediği için kontrolcü kanat yunuslama açısını
azaltarak kanat kesitlerinin gördüğü etkin hücum açısını arttırmakta ve 5 MW’lık gücü
üretmek için gerekli olan aerodinamik tork üretilmektedir. Eğilme-burulma etkileşimi nedeni
ile meydana gelen burulma açısı ve rüzgar türbin sistemindeki kontrolcünün kontrol ettiği
kanat yunuslama açısının bileşimi o şekilde oluşmaktadır ki, rüzgar türbin sistemi 5 MW’lık
gücü üretirken yorulma hasarına eşdeğer yüklerde azalma meydana gelmektedir. Eğilmeburulma etkileşimli kanatların ilgili kesitlerinin katılılıklarının uygun ayarlanması ile yorulma
hasarına eşdeğer yüklerde azalma sağlanmakta ama rüzgar türbin sistemi 5 MW’lık gücü
üretebilmektedir. Şekil 3.10.4.1’de görüldüğü gibi eğilme burulma etkileşimli kanatlarda sahip
rüzgar türbin sistemlerinde belli bir elyaf açısından sonra eğilme-burulma etkileşiminin neden
olduğu aerodinamik tork azalması kontrolcü tarafından yunuslama açısının kontrolüne
rağmen telafi edilememekte ve bu nedenle ortalama olarak 5 MW’lık olması gereken güçte
düşükte olsa azalmalar meyda gelmektedir. Şekil 3.10.4.5 ve 3.10.4.6’da PHTAS programı
ile gerçekleştirilen 10 dakikalık zamana bağlı analiz süresinde GFRP_1, GFRP_2 ve
HGCFRP_3 kanatlarına sahip rüzgar türbin sistemlerindeki ortalama yunuslama açıları
sırasıyla 10.12o, 8.69o ve 7.60o’dir. En düşük ortalama yunuslama açısı HGCFRP_3
kanadına sahip rüzgar türbininde meydana gelmiştir. HGCFRP_3 kanadının eğilme-burulma
etkileşim kapasitesi GFRP_2 ve referans kanat GFRP_1’den yüksek olduğu için HGCFRP_3
kanadının yunuslama açısında meydana gelen ani düşüşler GFRP_1 ve GFRP_2
kanatlarının yunuslama açılarında meydana gelen düşüşlere göre daha büyüktür. Yunuslama
açılarında meydana gelen ani düşüşler nedeni ile güç-zaman grafiklerinde düşüşler meydana
gelmektedir.
Şekil 3.10.9.7’de eğilme-burulma etkileşimli kanatlar HGCFRP_3 ve GFRP_2’ye sahip rüzgar
türbin sistemlerinin yunuslama açılarınının zamanla değişimleri kıyaslanmaktadır.

Şekil

3.10.9.7’de görüldüğü gibi HGCFRP_3 kanadının yunuslama açısında meydana gelen ani
düşüşler GFRP_2 kanadının yunuslama açısında meydana gelen düşüşlere göre biraz daha
yüksektir.
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Şekil 3.10.4.7 Kanat yunuslama açısının zamanla değişimi / PHATAS Analizi: GFRP_2,
HGCFRP_3 / Elyaf Açısı=15o / Türbülanslı rüzgar profili= Seed1
PHATAS rüzgar türbin analiz programı ile gerçekleştirilen rüzgar türbin sistemlerinde güç
üretimlerinin kıyaslanması çalışmasında farklı eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip
rüzgar türbin sistemlerinin ürettikleri jeneratör güçlerinin kanat konfigürasyonlarına göre
değişimi SWT rüzgar türbin analiz programı ile elde edilen sonuçlar ile son derece
uyumludur. Bu uyum bağımsız iki farklı rüzgar türbin analiz programı ile gerçekleştirilen
rüzgar türbin analiz çalışmalarının doğruluğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinin kanatlarındaki gerilmelerin kıyaslanması / PHATAS
Analizleri
Bu kısımda referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’nin kritik
bölgesindeki gerilmeler kıyaslanmıştır. GFRP_1 ve GFRP_2 aynı ağırlıkta olduğu ve aynı
malzemeden üretildikleri için eğilme-burulma etkileşiminin gerilmeler üzerindeki gerçek etkisi
incelenebilmektedir. Her iki kanat içinde kritik kanat kesiti kanat kökünden yaklaşık olan 8.2
m uzaklıkta kanat geçiş kesiti ile DU40_A17 kanat profilinin kesiştiği kesittir. Her ne kadar
kritik kesitte bütünü ile GFRP veya hibrit GFRP ve CFRP malzemesinden üretilmiş olan
eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki malzeme ve katman dizilimleri aynı olsa da, hibrit
GFRP ve CFRP kanatların ağırlıkları GFRP_1 ve GFRP_2 kanatlarından daha düşük olduğu
için, sadece eğilme-burulma etkileşiminin eğilme-burulma etkileşimli hibrit GFRP ve CFRP
kanatların kritik kesitindeki gerilmeler üzerindeki etkisi ortaya çıkarılmamaktadır. Bu nedenle,
kritik kanat kesitindeki gerilmeler referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanat
GFRP_2’de hesaplanmış ve kıyaslama yapılmıştır. PHATAS programı ile direkt olarak kanat
üzerindeki gerilmeler hesaplanamamaktadır. Çünkü çoklu kütleli rüzgar türbin analiz
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programı PHATAS’ın çıktıları rüzgar türbin sistemindeki iç kuvvet ve momentlerdir. Bu
nedenle, kritik kanat kesitindeki gerilmelerin hesaplanması için PHATAS programı ile o
kesitte hesaplanan iç yükler değişimsel asimtotik kiriş kesit metoduna (VABS) girdi olarak
sağlanmış ve VABS ile kritik kanat kesitindeki gerilmeler hesaplanmıştır.
Kritik kanat kesitindeki gerilmeler referans kanat GFRP_1 ve 5o ve 15o elyaf açılı eğilme
burulma etkileşimli kanat GFRP_2 için hesaplanmıştır. Şekil 3.10.4.8 referans kanat GFRP_1
için ve 3.10.4.9 ise 15o elyaf açılı eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 için kelebekleme
eğilme momentinin zamanla değişimini vermektedir. Kritik kanat kesitindeki gerilmeler,
referans kanat için Şekil 3.10.4.8’de, 15 derece elyaf açılı eğilme-burulma etkleşimli kanat
GFRP_2 için de Şekil 3.10.4.9’da işaretlenmiş olan azami kelebekleme eğilme momentinin
meydana geldiği zamanlarda PHATAS ile hesaplanan iç yükler kullanılarak hesaplanmıştır.
Her üç kanat içinde (GFRP_1 ve 5o ve 15o elyaf açılı GFRP_2) azami kelebekleme eğilme
momentinin meydana geldiği zamanlar aynı değildir. Bu nedenle, iç yükler her üç kanat
içinde farklı zamanlarda hesaplanmıştır.

Şekil 3.10.4.8 Referans kanat GFRP_1 için kanat geçiş kesiti ile DU40_A17 kanat profilinin
kesiştiği kesitteki kelebekleme eğilme momentinin zamanla değişimi
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Şekil 3.10.4.9 Eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2 için kanat geçiş kesiti ile DU40_A17
kanat profilinin kesiştiği kesitteki kelebekleme eğilme momentinin zamanla değişimi /Elyaf
açısı = 15o
Şekil 3.10.4.10 gerilmeler açısından kritik kanat kesiti ve bölgesini göstermektedir. Şekil
3.10.4.10’daki kritik kanat kesiti VABS programının ön hazırlayıcısı tarafından yaratılmıştır.
Kesit üzerinde yaratılan bütün sonlu elemanlarda VABS programı ile hesaplanan gerilmelerin
değerlendirilmesi neticesinde belirlenip Şekil 3.10.4.10’da işaretlenmiş olan kanat kesitinin
kritik bölgesi, Şekil 3.9.4.9’da gösterilmiş olan SWT rüzgar türbin analiz-LMS Samcef sonlu
elemanlar programının etkileşimi gerçekleştirilen zamana bağlı gerilme analizi neticesinde
belirlenmiş olan kritik bölge ile çakışmaktadır.

Şekil 3.10.4.10 Gerilmeler açısından kritik kanat kesiti ve bölgesi
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PHATAS-VABS programları ile kritik kanat kesitindeki gerilmeler şu şekilde hesaplanmıştır.


Şekil 3.10.4.8 ve 3.10.4.9’da referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli
kanat GFRP_2 için azami kelebekleme eğilme momentinin meydana geldiği
zamanlarda PHATAS programı ile kritik kanat kesitinde iç yükler hesaplanmıştır.
Tablo 3.10.4.2 referans kanat GFRP_1 ve 5o ve 15o elyaf açılı eğilme-burulma
etkileşimli kanatlar GFRP_2 için azami kelebekleme eğilme momentinin meydana
geldiği zamanlarda kritik kanat kesitinde PHATAS programı ile hesaplanan iç yükleri
vermektedir. Her üç kanat içinde azami kelebekleme eğilme momentinin meydana
geldiği zamanlar aynı değildir. Bu nedenle, iç yükler her üç kanat içinde farklı
zamanlarda hesaplanmıştır.
Tablo 3.10.4.2 Kritik kanat kesitinde PHATAS analizi ile hesaplanan iç yükler
Kanatlar
Kelebekleme eğilme momenti
Kılıçlama eğilme momenti
Burulma momenti
Kelebekleme kesme kuvveti
Kılıçlama kesme kuvveti
Eksenel kuvvet



GFRP_1
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(N)
(N)
(N)

8708700
-3172600
39361
301510
-159880
310830

GFRP_2
(5o)
8077900
-2535900
74557
294940
-133830
294880

GFRP_2
(15o)
7573600
-1409300
62855
280080
-55360
314760

Tablo 3.10.4.2’de verilmiş olan kritik kanat kesitindeki iç yükler VABS programında
gerilme hesaplanmasında kullanılmıştır. Kritik kanat kesitinde yaratılmış sonlu
elemanların hepsinde kritik elyaf yönündeki normal gerilmeler, elyafa dik yöndeki
normal gerilmeler ve düzlem içi kesme gerilmeler taranmış ve azami gerilmeler Tablo
3.10.4.3’de sunulmuştur. Tablo 3.10.4.4’de ise eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda
kritik kanat kesitinde azami gerilmelerde meydana gelen yüzde azalmaları
vermektedir.
Tablo 3.10.4.3 Kritik kanat kesitinde hesaplanan azami gerilmeler
Kanatlar

GFRP_1

GFRP_2
(Elyaf açısı=5o)

GFRP_2
(Elyaf açısı=15o)

Elyaf yönündeki normal gerilme (MPa)
(MPa) dik yöndeki normal gerilme (MPa)
Elyafa
Düzlem içi kesme gerilmesi
(MPa)

68.6
11.4
14.6

62.9
10.1
14.5

55.7
8.6
13.3
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Tablo 3.10.4.4 Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kritik kanat kesitinde azami
gerilmelerde meydana gelen yüzde azalmalar
Kanatlar

GFRP_2
(Elyaf açısı=5o)

GFRP_2
(Elyaf açısı=15o)

8.3
11.4
0.7

11.4
14.7
8.3

Elyaf yönündeki normal gerilme
Elyafa dik yöndeki normal gerilme
Düzlem içi kesme gerilmesi

Tablo 3.10.4.4’de görüldüğü gibi, PHATAS-VABS analizi sonunda kritik kanat kesitinde
azami gerilmelerin bazılarında %10’u aşan oranda azalmalar meydana gelmiştir. Eğilmeburulma etkileşimli kanatlarda elyaf açısı arttıkça azami gerilmelerde daha fazla azalma
meydana geldiği görülmektedir.

Cam elyaf epoksi ve hibrit cam/karbon elyaf epoksi kanatlara sahip rüzgar
türbin sistemlerinde azami kanat ucu deplasmanların kıyaslanması / PHATAS
Analizleri
PHATAS analizleri ile de kanatta meydana gelen azami deplasman kontrol edilmiştir. Kanat
ucu deplasmanının artması ise kanat-kule açıklığının azalması anlamına gelmektedir.
PHATAS programı ile sadece türbülanslı rüzgar profili 1 (seed 1) için kelebekleme kanat ucu
deplasmanları hesaplanmıştır. Şekil 3.6.3.1’de verilmiş olan türbülanslı türbülanslı rüzgar
profil 1 (seed 1) altında PHATAS programında gerçekleştirilen 10 dakikalık zamana bağlı
rüzgar türbin analizleri neticesinde referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli
kanatlar GFRP_2, HGCFRP_2, HGCFRP_3 ve HGCFRP_5 için elde edilen azami kanat ucu
deplasmanları Tablo 3.10.4.5’de verilmiştir.
Tablo 3.10.4.5 Azami kanat ucu deplasmanları / PHATAS Analizi / Türbülanslı altı rüzgar
profili 1 (seed 1)
GFRP_1
(m)
8.87

Elyaf Açısı
(o)
5
10
15
20

GFRP_2
(m)
8.07
7.82
8.27
8.44

HGCFRP_2 HGCFRP_3 HGCFRP_5
(m)
(m)
(m)
7.36
7.24
6.35
6.51
6.44
6.29
6.83
6.39
6.78
7.29
6.49
7.09

Türbülanslı rüzgar profili 1 altında gerçekleştirilen PHATAS rüzgar türbin analizlerinde bütün
elyaf açılarında eğilme-burulma etkileşimli kanatların kanat ucu deplasmanları referans
kanadın kanat ucu deplasmanından düşük çıkmıştır. Tablo 3.10.4.5’te görüldüğü gibi, 5o ve10o elyaf açısı arasında eğilme-burulma etkileşimli kanatların kanat ucu deplasmanlarında
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azalma meydana gelmekte, 10o elyaf açısından sonra da kanat ucu deplasmanları
artmaktadır. SWT programı ile gerçekleştirilen analiz sonuçlarında göre ise elyaf açısının
artması birlikte eğilme-burulma etkileşimli kanatların kanat ucu deplasmanları artmaktadır.
Şekil 3.10.4.11 türbülanslı rüzgar profili 1 (seed1) ve 15o elyaf açısı durumu için referans
kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’ün kanat ucu
deplasmanlarınının 10 dakikalık zamana bağlı rüzgar türbin analizleri sırasında elde edilen
zamanla olan değişimlerini göstermektedir. Şekil 3.10.4.11’de görüldüğü gibi referans kanat
GFRP_1 eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve HGCFRP_3’den daha fazla kanat
ucu deplasmanına sahiptir. Hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat HGCFRP_3’ün bütünü ile
GFRP malzemesinden yapılmış olan eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’den daha
düşük kanat ucu deplasmanına sahip olduğu da Şekil 3.10.4.11’de açık bir şekilde
görülmektedir.
Eğilme burulma etkileşimi nedeni ile HGCFRP_3 kanadında GFRP_2 kanadına ve referans
kanat GFRP_1’e göre daha fazla yük azalması meydana geldiği için HGCFRP_3 kanadının
kanat ucu deplasmanı GFRP_2 kanadının ve referans kanat GFRP_1’in kanat ucu
deplasmanından daha düşük olduğu değerlendirilmiştir. Eğilme-burulma etkileşimli kanatların
eğilme katılıklarının azalmasına rağmen kanat ucu deplasmanlarının referans kanada göre
genel olarak daha az çıkmasının ana nedeni, bu kanatlardaki eğilme burulma etkileşimi
nedeni ile sağlanan aerodinamik yükün azalmasıdır. PHATAS analiz sonuçlarına göre de,
eğilme burulma etkileşimi nedeni ile aerodinamik yüklerde sağlanan azalma, eğilme-burulma
etkileşimli kanat kesitlerinin eğilme katılıklarında meydana gelen azalmanın kanat
deplasmanı üzerindeki etkisi telafi ederek kanat-kule açıklığı açısından bir dezavantaj
yaratmamaktadır. PHATAS analizlerinde sadece türbülanslı rüzgar profili 1 için kanat ucu
deplasmanları sunulmuştur.

Ancak,

PHATAS analizleri

SWT

analizleri

ile

birlikte

değerlendirildiğinde kanat-kule açıklığı açısından proje kapsamında çalışılan eğilme-burulma
etkileşimli kanatların bir dezavantaj meydana getirmediği değerlendirilmiştir.
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GFRP_1

Kelebekleme kanat ucu deplasmanı (m)

9

GFRP_2

HGCFRP_3
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Şekil 3.10.4.11 Kelebekleme kanat ucu deplasmanları / PHATAS Analizi / Türbülanslı rüzgar
profili= Seed1 / Eğilme-burulma etkileşimli kanatlardaki elyaf açısı=15o

Kelebekleme kanat ucu deplasmanı (m)

9

5 derece

15 derece

8
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300
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Şekil 3.10.4.12 Kelebekleme kanat ucu deplasmanları / Eğilme-burulma etkileşimli kanat
GFRP_2 / Elyaf açısı=5o ve15o / PHATAS Analizi / Türbülanslı rüzgar profili= Seed1
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Eğilme-burulma etkileşimli kanatların göreceli maliyetlerinin kıyaslanması
Giriş
Bu kısımda referans kanat GFRP_1 ile birlikte rüzgar türbin sistemlerinde yük azaltılması
çalışması için seçilmiş olan 4 farklı eğilme-burulma etkileşimli kanadın göreceli maliyetlerinin
kıyaslanması için bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen maliyet kıyaslaması esas
olarak göreceli malzeme maliyetlerine yöneliktir. Ancak kompozit bir rüzgar türbin kanadının
maliyeti çıkartılırken malzeme maliyetinin dışında aşağıda listelenmiş olan üretim
maliyetlerininde çıkarılması gerekmektedir.


Kompozit katmanların kalıplar içine yerleştirilmesi ve gerekli olan kesimlerin
yapılmasına yönelik işçilik maliyeti : Çok katmanlı bir kompozit yapının imalatı için
gerekli olan hazırlanma süresi az katmanlı bir yapıya göre daha fazla olacaktır.



Vakum infüzyon işlemi sırasında reçinenin bütün katmanları ıslatacak şekilde kalıp
içinde dağılması için geçen sürenin maliyeti (vakum pompaları için harcanan enerji,
süre vb. maliyetler) : Çok katmanlı kalın kompozit yapıların vakum infüzyon işlemi,
daha az katmanlı ince kompozit yapıların vakum infüzyon işleminden daha uzun
sürecektir.



Kullanılan reçinenin maliyeti : Çok katmanlı kalın kompozit yapıların imalatı için
gerekli olan reçine miktarı daha az katmanlı ince kompozit yapıların imalatı için
gerekli olan reçinden daha fazla olacaktır.



Kompozitin pişme (cure) süresinin maliyeti : Çok katmanlı kalın kompozit yapıların
pişme süresi, daha az katmanlı ince kompozit yapıların pişme süresinden daha uzun
olacaktır.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatların göreceli malzeme maliyetleri

Proje kapsamında eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda kanadın son 30 metresinde kanat
kirişleri arasındaki bölgede tek yönlü kompozitler kanat eksenine göre açılı yerleştirilmişlerdir.
Bu bölge dışındaki bölgeler referans kanat ve bütün eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda
aynıdır. Bu nedenle, eğilme-burulma etkileşimli kanatların referans kanada göre göreceli
malzeme maliyetleri sadece eğilme-burulma etkileşiminin yaratıldığı kanat kirişleri arasındaki
bölge için çıkartılmıştır. Malzeme maliyetleri çıkartılırken şu kabuller yapılmıştır.


0.7 mm kalınlığında 1 m2 tek yönlü GFRP kompozit malzemesinin maliyeti 1 birim
alınmıştır.



0.7 mm kalınlığında 1 m2 tek yönlü CFRP kompozit malzemesinin maliyeti n birim
alınmıştır.
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Referans kanat ve eğilme-burulma etkileşimli kanatlar için, kanatların son 30
metresindeki kanat kirişleri arasında kalan üst ve alt kabuk bölgelerinin alanları ve
kanatlardaki katman sayıları göz önüne alınarak toplam yüzey alanları çıkartılmıştır.

Tablo 3.11.2.1 rüzgar türbin kanatlarının eğilme-burulma etkileşimi yaratılan son 30
metresindeki kanat kirişleri arasında kullanılan malzeme maliyetlerini kıyaslamaktadır. Tablo
3.11.4.1’de son sütun 1 m2 tek yönlü CFRP kompozit malzemesinin maliyetinin 4 birim (n=4)
olduğu varsayılarak hazırlanmıştır. Bir metre kare tek yönlü CFRP kompozitin malzeme
maliyetinin 1 m2 tek yönlü GFRP kompozit malzeme maliyetine olan oranı olarak alınan 4
katsayısının tipik bir değer olduğu kompozit üreticiler ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir.
Bu oranın 4’ten daha küçük olabileceğide belirtilmiş olmasına rağmen son sütun daha tutucu
olmak açısından n katsayısı 4 alınarak hesaplanmıştır.
Tablo 3.11.2.1 Rüzgar türbin kanatlarının eğilme-burulma etkileşimi yaratılan son 30
metresindeki kanat kirişleri arasındaki malzeme maliyetlerinin kıyası
Eğilmeburulma
etkileşimli
kesitlerde
kanat
kirişleri
arasındaki
bölgedeki
GFRP
katmanların
toplam alanı
(m2)

Eğilmeburulma
etkileşimli
kesitlerde
kanat kirişleri
arasındaki
bölgedeki
CFRP
katmanların
toplam alanı

GFRP_1

1258.5

-

1258.5

-

1258.5

GFRP_2

1258.5

-

1258.5

-

1258.5

HGCFRP_2

-

366

-

366n

1464

HGCFRP_3

-

573

-

573n

2292

HGCFRP_5

836.1

422.3

836.1

422.3n

2525.3

Kanatlar

GFRP
maliyeti
(1 m tek
yönlü GFRP
malzeme
maliyeti “1”
alınmıştır.)
2

CFRP maliyeti
(1 m2 tek yönlü
CFRP malzeme
maliyeti “n”
alınmıştır.)

n=4
faktörüne
göre toplam
malzeme
maliyeti

(m2)

Tablo 3.11.2.1’de görüldüğü gibi eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde sadece CFRP
malzemesinin kullanıldığı kanatlarda (HGCFRP_2 ve HGCFRP_3) toplam CFRP kompozit
malzeme alanı, eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde sadece GFRP malzemesinin
kullanıldığı kanatlarda (GFRP_1 ve GFRP_2) kullanılan kompozit malzeme alanından önemli
oranda daha düşüktür. Ancak, CFRP kompozit malzemesinin metre kare maliyetinin GFRP
kompozit malzemesinin metre kare maliyetine göre yüksek olması nedeni ile CFRP kullanılan
kanatlarda malzeme maliyeti daha fazladır. n katsayısının 4 olması durumunda, HGCFRP_2
kanadının eğilme-burulma etkileşimli bölgelerinde kullanılan kompozit malzeme maliyeti
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referans kanada göre %16 daha fazladır. HGCFRP_3 kanadının eğilme-burulma etkileşimli
bölgelerinde kullanılan kompozit malzeme maliyeti referans kanada göre oranı ise %82 daha
fazladır. Daha gerçekçi bir hesaplama için n katsayısının daha doğru belirlenmesi
gerekmektedir. Ancak, 3.11.1. kısımda da belirtildiği gibi, malzeme maliyeti toplam üretim
maliyetinin bir ksımını oluşturmaktadır. Örnek olarak HGCFRP_3 kanadı ele alınırsa, bu
kanat için eğilme-burulma etkileşimli kanat kirişleri arasında bölgelerde kullanılan CFRP
kompozit malzeme alanı, referans kanadın %45 kadardır. Bu durumda, malzeme maliyetinin
dışında aşağıdaki maliyet kalemlerinin de eklenerek daha gerçekçi bir maliyet hesabı
yapılması gerekmektedir.


Kompozit katmanların kalıplar içine yerleştirilmesi ve gerekli olan kesimlerin
yapılmasına yönelik işçilik maliyeti : HGCFRP_3 kanadının eğilme burulma
etkileşimli bölgelerinin imalatı için gerekli olan hazırlanma süresi referans kanadın
eğilme-burulma

etkileşimli

bölgelerinin

imalatı

için

gerekli

olan

hazırlanma

süresinden daha az olacaktır.


Vakum infüzyon işlemi sırasında reçinenin bütün katmanları ıslatacak şekilde kalıp
içinde dağılması için geçen sürenin maliyeti (vakum pompaları için harcanan enerji,
süre vb. maliyetler) : HGCFRP_3 kanadının eğilme burulma etkileşimli bölgelerinin
imalatı için gereken vakum infüzyon işlem süresi, referans kanadın eğilme-burulma
etkileşim bölgelerinin imalatı için gereken vakum infüzyon işleminden daha kısa
sürecektir.



Kullanılan reçinenin maliyeti : HGCFRP_3 kanadının eğilme burulma etkileşimli
bölgelerinin imalatı gerekli olan reçine miktarı, referans kanadın eğilme-burulma
etkileşim bölgelerinin imalatı için gerekli olan reçinden daha az olacaktır.



Kompozitin pişme (cure) süresinin maliyeti : HGCFRP_3 kanadının eğilme burulma
etkileşimli bölgelerinin imalatı gerekli olan pişme süresi, referans kanadın eğilmeburulma etkileşim bölgelerinin imalatı için gerekli olan pişme süresinden daha kısa
olacaktır.

Bütün kanadın imalat süreci göz önüne alındığında, yukarıda belirtilen maliyet kalemlerinin
hangisinin önemli oranda maliyeti etkileyeceğinin çıkartılması gerekmektedir. Katmanların
hazırlanması ve kanat kalıbı içine yerleştirilmesi için gerekli olan imalat süresinin ve
kullanılan reçine miktarının HGCCRP_2 ve HGCFRP_3 kanatları için her durumda referans
kanada göre daha az olacağı değerlendirilmiştir. Ancak, bütün kanadın vakum infüzyon ve
pişme işlemi bir arada yapılacağından, HGCCRP_2 ve HGCFRP_3 kanatlarının eğilmeburulma etkileşimli bölgelerinde reçine yayılımının daha hızlı ve pişme süresinin daha kısa
olmasının kanat imalat maliyetini nasıl etkileyeceği bir kanat üreticisi firma ile birlikte
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değerlendirilmelidir. Her durumda eğilme-burulma etkileşimli kanatlar HGCFRP_2 ve
HGCFRP_3’ün malzeme hariç üretim maliyetinin referans kanadın üretim maliyetine göre
daha az olacağı değerlendirilmiştir. Özellikle HGCFRP_2 kanadı düşünüldüğünde, kompozit
malzeme maliyetinin referans kanadın malzeme maliyetinin sadece %16 fazlası olduğu
düşünüldüğünde, toplam üretim maliyeti de hesaba katılırsa HGCFRP_2 kanadının üretim
maliyetinin referans kanada göre daha ucuz olacağı değerlendirilebilir. CFRP malzemesi
kullanan eğilme-burulma etkileşimli kanatlar HGCFRP_3 ve HGCFRP_5 için kesin bir maliyet
yorumu yapabilmek için üretim maliyet kalemlerinin gerçekçi bir şekilde çıkartılması
gerekmektedir.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatların tasarım sınırlarının çıkarılması
Üçüncü iş paketi kapsamında eğilme-burulma etkileşimli kanatların tasarım sınırlarının
çıkarılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen kapsamlı çalışmada aşağıda maddeler halinde
verilmiş olan konular değerlendirilmiştir.


Eğilme-burulma etkileşimli kanatların rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına
eşdeğer yüklerde sağladığı azalma



Eğilme-burulma etkileşimli kanatların güç üretimi



Eğilme-burulma etkileşimli kanatların kanat-kule açıklığı



Eğilme-burulma etkileşimli kanatların en kritik bölgesindeki azami gerilmeler



Eğilme-burulma etkileşimli kanatların maliyetleri

Eğilme-burulma etkileşimli kanatların rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer
yüklerde sağladığı azalma açısından en uygun kanatlar bütünü cam-elyaf epoksi olan
GFRP_2 ve hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat HGCFRP_3’dür. Hibrit cam-karbon elyaf
epoksi kanat HGCFRP_5’in bütünü cam-elyaf epoksi olan GFRP_2’den yorulma hasarına
eşdeğer yüklerde sağladığı azalma açısından bir avantajı gözükmemektedir. Hibrit kanat
HGCFRP_5’in cam-elyaf epoksi kanat GFRP_2’ye göre daha pahallı olduğu göz önüne
alındığında, GFRP_2’nin daha uygun bir eğilme-burulma etkileşimli kanat olduğu
değerlendirilmiştir. Hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat HGCFRP_2 ise PHATAS
analizlerine göre hiçbir elyaf açısında yorulma hasarına eşdeğer rotor şaft torkta azalma
sağlayamamıştır. Ayrıca güç üretimi açısından HGCFRP_2 kanadının dahil edildiği rüzgar
türbin sisteminin güç üretimi diğer eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin
sistemlerinin güç üretiminden daha azdır. Bu nedenle, dört farklı eğilme burulma etkileşimli
kanat arasından yorulma hasarına eş değer yükler açısından en uygun kanatların GFRP_2
ve HGCFRP_3 olduğu değerlendirilmiştir. Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda elyaf açısı
arttıkça yorulma hasarına eşdeğer yüklerde sağlanan azalma artmaktadır. Bu anlamda 20o
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elyaf açısı, rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer yüklerde sağladığı azami
azalma nedeni ile en uygun elyaf açısı olarak değerlendirilmiştir.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin ürettikleri güç
değerlendirildiğinde GFRP_2 ve HGCFRP_5 kanatlarına sahip rüzgar türbin sistemlerinde
meydana gelen güç azalması HGCFRP_2 ve HGCFRP_3 kanatlarına sahip rüzgar türbin
sistemlerine göre daha azdır. Güç üretimi açısından 15o ve daha düşük elyaf açılarında
GFRP_2, HGCFRP_3 ve HGCFRP_5 kanatlarına sahip olan rüzgar türbin sistemlerinde
meydana gelen güç azalması hem SWT analizlerine hemde PHATAS analizlerinde referans
kanatlı rüzgar türbin sisteminin ürettiği güce göre çok düşüktür. 15o elyaf açısından itibaren
güç üretimindeki düşüş artmaktadır. GFRP_2 ve HGCFRP_5 kanatlarına sahip rüzgar türbin
sistemlerinde 20 derece elyaf açısında bile güç üretimdeki azalma ihmal edilecek
büyüklüktedir. Ancak, elyaf açısının artması ile birlikte güç üretiminin azaldığı göz önüne
alındığında, eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda 15 derece elyaf açısının üst sınır olarak
alınabileceği değerlendirilmiştir.
Eğile-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin türbülanslı rüzgar
profilleri altındaki analizleri neticesinde 20o elyaf açısı durumu için bazı rüzgar yükü
durumlarında eğilme-burulma etkileşimli kanatların bazılarında kanat ucundaki azami
deplasmanın referans kanada göre daha büyük olduğu görülmüştür. Eğilme-burulma
etkileşimli kanatlardaki elyaf açısının artması ile birlikte kanat ucu deplasmanlarının arttığı
göz önüne alındığında, 15o elyaf açısının sınır açısı olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır.
Azami kanat ucu deplasmanı açısından 15o ve altındaki elyaf açılarında eğilme-burulma
etkileşimli kanatların azami kanat ucu deplasmanları referans kanadın azami kanat ucu
deplasmanından daha düşük, dolayısıyla kanat-kule açıklığı daha fazladır.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatların en kritik bölgesindeki azami gerilmeler açısından
yapılan değerlendirme yorulma hasarına eşdeğer yükler için yapılan değerlendirme ile
aynıdır. Referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli cam-elyaf epoksi kanat
GFRP_2 için yapılan gerilme hesaplamaları sonunda elyaf açısının artması ile birlikte
kanadın en kritik bölgesinde meydana gelen gerilmelerde meydana gelen azalmaların arttığı
görülmüştür. Kanadın kritik bölgesindeki kompozit malzeme yapısı bütün kanatlarda aynı
olduğu ve hibrit cam-elyaf epoksi kanatların cam elyaf kanatlara göre daha hafif olduğu
değerlendirildiğinde, hibrit cam-elyaf epoksi kanatlarda kanadın kritik bölgesinde azami
gerilmelerde meydana gelen azalmanın daha fazla olacağı aşikardır. Bu nedenle, 20o elyaf
açısının kanadın kritik bölgesindeki azami gerilmelerde sağlanan azalma açısından en uygun
elyaf açısı olduğu değerlendirilmiştir. Ancak, bu değerlendirmeyi genelleyebilmek için gerilme
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analizinin kanadın eğilme-burulma etkileşimli bölgeleride dahil olmak üzere bütün kanat için
yapılması gerekmektedir. Bu proje kapsamında böyle bir çalışma öngörülmemiştir.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatların maliyetleri değerlerdirildiğinde malzeme maliyeti
açısından en uygun eğilme-burulma etkileşimli kanat bütünü cam-elyaf epoksi olan
GFRP_2’dir. Tek yönlü cam elyaf malzemesinin karbon elyafa göre daha ucuz olması nedeni
ile malzeme maliyeti açısından en düşük maliyetli kanat GFRP_2’dir. Ancak 3.11. kısımda da
detaylı bir şekilde açıklandığı gibi, bir rüzgar türbin kanadının maliyetini sadece malzeme
maliyeti oluşturmamaktadır. Katman sayısının az olması nedeni ile hibrit cam-karbon elyaf
epoksi kanatların üretim maliyetlerinin referans kanada veya bütünü cam-elyaf epoksi olan
eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’ye göre daha az olacağı değerlendirilmesi
yapılmıştır. Bunun dışında yorulma hasarına eşdeğer yüklerde meydana gelen azalmalar
nedeni ile rüzgar türbin sisteminin ömrünün artacağı ve bu nedenle güç üretim maliyetinin
azalacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Eğilme-burulma etkileşimli kanatların maliyetleri
değerlendirilirken bütün maliyet kalemleri göz önüne alınarak bir değerlendirme yapmak
gerekmektedir. Bütün maliyet kalemlerini kapsayacak şekilde kapsamlı bir maliyet analizinin
yapılması projede önerilmemişti. Bu çalışmayı rüzgar türbin kanadı üreten bir firma ile birlikte
yapmak gerekmektedir. Tasarım sınırı açısından elyaf açısının maliyet kalemleri üzerindeki
etkisi sınırlıdır. Sadece üretim sürecinde, 0o’den farklı elyaf açısı kullanmanın ilave bir maliyet
getirebillir. Ancak, farklı elyaf açıları arasında bir fark yoktur. Beş derece elyaf açısı ile yirmi
derece elyaf açısı açısıdan üretim maliyetini etkileyecek bir fark bulunmamaktadır.
Bu projede, eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda eğilme-burulma etkileşimi kanadın son 30
metresinde yaratılmıştır. Bu kısımda yapılan bütün değerlendirmelerin ışığında, proje
kapsamında tasarlanan çift kirişli rüzgar türbin kanat konfigürasyonu için elyaf açısı sınırının
15o olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır. Ancak eğilme-burulma etkileşiminin kanat boyunca
farklı uzunluklarda yaratılması ve kanat kirişleri arasındaki mesafenin farklı olması
durumlarında sınır elyaf açısı değişebilir. Onun için, bu çalışmaların gelecekte yapılması
önerilmektedir.
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Tartışma / Sonuç
Her iş paketi için tartışma/sonuç kısmı ayrı ayrı alt kısımlar olarak sunulmuştur.
İş paketi 1 / İP1: Kompozit plakalarda ve kutu kiriş yapılarında eğilme-burulma
etkileşiminin sayısal görüntü bağıntı (SGB) yöntemi ile belirlenmesi ve sonlu
elemanlar analiz yöntemi ile de elde edilecek olan eğilme-burulma etkileşim
sonuçları ile karşılıklı olarak kıyaslanması
Proje önerisinde belirtilmiş olan birinci iş paketinin hedefi ve başarı ölçütü aşağıda
tekrarlanmıştır.
Hedef: Birinci iş paketindeki hedef, “sayısal görüntü bağıntı” sistemi ile karbon-epoksi ve
cam-elyaf-epoksi kompozit plaka ve kutu kiriş yapılarında farklı fiber açı durumları için
eğilme-burulma etkileşiminin tam saha ölçümleri ile başarılı bir şekilde belirlenmesi ve sonlu
elemanlar analiz sonuçları ile uyumlu neticelerin alınmasıdır. Plaka ve kutu kiriş ekseni ile
fiber

yönleri

arasındaki

açının

artması

ile

eğilme-burulma

etkileşiminin

artması

beklenmektedir.

Başarı ölçütü: SGB ölçümleri ile sonlu elemanlar analizleri arasındaki uyumlu neticenin ana
kriteri, Aramis SGB sistemi ile farklı fiber açı durumları için deneysel olarak belirlenecek olan
eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar analizi ile
belirlenecek olan eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar arasında %5’den
düşük sapma meydana gelmesidir. Bu çalışmada önemli olan bir fiber açı durumu için
deneysel ve sayısal olarak belirlenen eğilme-burulma etkileşiminin mutlak değerlerinin
uyumu değil, iki farklı fiber açı durumu için eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki farkların
deneysel ve sayısal olarak uyumlu belirlenmesidir.
Projenin başarısındaki önemi: %20
Belirtilen hedef ve başarı ölçütüne ulaşmak için birinci iş paketinde şu alt çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.



Sayısal görüntü bağıntı sisteminin etkin kullanımı için çok sayıda farklı ölçüm ve
değerlendirme yapılması: SGB sisteminin etkin bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.



Kompozit malzeme tedariği, kompozit plaka ve kutu kiriş imalat, klasik ve SGB
yöntemi ile malzeme testleri ve sonlu elemanlar analizleri: Kompozit plaka ve kutu
kirişlerin sonlu elemanlar analizinde gereken malzeme sabitleri mekanik testler ile
(klasik gerinim pullu ve SGB sistemi ile ölçüm) bulunmuştur.
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SBG yöntemi ile kompozit plaka ve kutu kiriş yapılarında eğilme-burulma etkileşiminin
deneysel olarak belirlenmesi: Başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Proje önerisinde belirtilmiş olan hedef ve başarı ölçütü kompozit plaka ve kutu kirişler için
sağlanmıştır. Aşağıda her kısımda sonuçlar tekrar özetlenmiştir.
Cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi kompozit plakaların eğilme-burulma
etkileşim kapasiteleri
Cam elyaf epoksi kompozit plakalarda farklı elyaf açıları durumları için göreceli eğilmeburulma etkileşim kapasiteleri Tablo 4.1.1.1 ve Tablo 4.1.1.2’de tekrar verilmiştir. Tablo
4.1.1.1’de sonlu elemanlar analiz sonuçları mekanik testler sonunda elde edilmiş olan
malzeme sabitleri kullanılarak elde edilmiştir. Tablo 4.1.1.2’deki sonlu elemanlar analiz
sonuçları ise iyileştirme çalışması sonunda elde edilen malzeme sabitleri kullanılarak elde
edilmiştir. Her iki tablodan da görüldüğü gibi, farklı fiber açı durumları için deneysel olarak
belirlenmiş olan eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenmiş olan eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar arasında
%5’den daha düşük bir sapma bulunmaktadır. İyileştirme çalışması yüksek elyaf açılarında
göreceli farklar arasındaki farkın azaltılmasında etkili olmuş ama düşük elyaf açılarında
göreceli farklar arasındaki farkın azaltılmasına aynı şekilde etkili olmamıştır. Ancak, mekanik
testler ile belirlenmiş olan malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olan sonlu
elemanlar analiz sonuçları da Tablo 4.1.1.1’de görüldüğü gibi başarı ölçütünü sağlamaktadır.
Tablo 4.1.1.1 Cam epoksi kompozit plakalar için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması / Malzeme sabitleri : Mekanik test sonuçları (Tablo 3.2.3.3),
Plaka kalınlıkları : 1.58 mm
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
10

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
15

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]

10

20

%2.98

10

25

%1.52

15

20

%1.52

15

25

%2.00

20

25

%3.24

%0.95
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Tablo 4.1.1.2 Cam epoksi kompozit plakalar için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması / Malzeme sabitleri : E1= E1_Test*0.91, v12=v12_Test*1.06,
E2=E2_Test*1.01, G12= G12_Test*0.97 / Plaka kalınlıkları: t= t_hesaplanan*0.99=1.564 mm
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
10

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
15

10

20

%4.33

10

25

%2.03

15

20

%0.26

15

25

%1.14

20

25

%2.93

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
%1.58

Karbon elyaf epoksi kompozit plakalarda farklı elyaf açıları durumları için göreceli eğilmeburulma etkileşim kapasiteleri Tablo 4.1.1.3 ve Tablo 4.1.1.4’de tekrar verilmiştir. Tablo
4.1.1.3’de sonlu elemanlar analiz sonuçları mekanik testler sonunda elde edilmiş olan
malzeme sabitleri kullanılarak elde edilmiştir. Tablo 4.1.1.4’deki sonlu elemanlar analiz
sonuçları ise iyileştirme çalışması sonunda elde edilen malzeme sabitleri kullanılarak elde
edilmiştir. Her iki tablodan da görüldüğü gibi, farklı fiber açı durumları için deneysel olarak
belirlenmiş olan eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenmiş olan eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar arasında
%5’den daha düşük bir sapma bulunmaktadır. İyileştirme çalışması 10o-15o ve 10o-20o elyaf
açısı durumları için göreceli farklar arasındaki farkın azaltılmasında etkili olmuştur. Ancak,
mekanik testler ile belirlenmiş olan malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olan sonlu
elemanlar analiz sonuçlarıda Tablo 4.1.1.3’de görüldüğü gibi başarı ölçütünü sağlamaktadır.
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Tablo 4.1.1.3 Karbon epoksi kompozit plakalar için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması / Malzeme sabitleri : Mekanik test sonuçları (Tablo 3.2.3.3)
Plaka kalınlıkları : %45 elyaf-reçine hacim oranına göre hesaplanmış
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
10

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
15

10

20

%3.02

10

25

%0.83

15

20

%1.00

15

25

%3.92

20

25

%3.31

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
%4.12

Tablo 4.1.1.4 Karbon epoksi kompozit plakalar için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması
Malzeme sabitleri : E1= E1_Test*0.925, v12=v12_Test*0.94, E2=E2_Test*1.1, G12=
G12_Test / Plaka kalınlıkları: t(0o)= t_hesaplanan(0o)*0.97= 2.69 mm,
t(10o)= t_hesaplanan(10o)*0.97= 2.78 mm, t(15o)= t_hesaplanan(15o)*0.97= 2.84 mm,
t(20o)= t_hesaplanan(20o)*0.97=2.86 mm, t(25o)= t_hesaplanan(25o)*0.97=2.93 mm
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
10

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
15

10

20

2.17

10

25

1.12

15

20

1.85

15

25

4.26

20

25

3.39

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
3.59

Cam elyaf epoksi ve cam-karbon elyaf epoksi kompozit kutu kirişlerin eğilmeburulma etkileşim kapasiteleri
Cam elyaf epoksi kompozit kutu kirişlerde farklı elyaf açıları durumları için göreceli eğilmeburulma etkileşim kapasiteleri Tablo 4.1.1.5 ve Tablo 4.1.1.6’da tekrar verilmiştir. Tablo
4.1.1.5’de sonlu elemanlar analiz sonuçları mekanik testler sonunda elde edilmiş olan
malzeme sabitleri kullanılarak elde edilmiştir. Tablo 4.1.1.6’daki sonlu elemanlar analiz
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sonuçları ise iyileştirme çalışması sonunda elde edilen malzeme sabitleri kullanılarak elde
edilmiştir. Her iki tablodan da görüldüğü gibi, 15o-25o elyaf açısı durumu için deneysel olarak
belirlenmiş olan eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenmiş olan eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar arasında
%5’den daha düşük bir sapma bulunmaktadır. İyileştirme çalışması göreceli farklar
arasındaki farkın azaltılmasında etkili olmuştur. Ancak, mekanik testler ile belirlenmiş olan
malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olan sonlu elemanlar analiz sonuçları da
Tablo 4.1.1.5’de görüldüğü gibi başarı ölçütünü sağlamaktadır
Tablo 4.1.2.1 Cam elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için göreceli eğilme-burulma
kapasitelerinin kıyaslanması / Uygulanan Yük= 5766 gram/ Malzeme sabitleri : Mekanik test
sonuçları (Tablo 3.2.3.3) / Flanş-Yan duvar kalınlıkları =1.264 mm ( %45 elyaf hacmine göre
hesaplanmış)
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
15

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
25

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
4.48

Tablo 4.1.2.2 Cam elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması
Malzeme sabitleri : Cam-elyaf epoksi plakalar için belirlenmiş olan iyileştirilmiş malzeme
sabitleri:
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
15

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
25

/ Yük=5766 gram

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
3.67

Cam elyaf epoksi kompozit kutu kirişlerde farklı elyaf açıları durumları için göreceli eğilmeburulma etkileşim kapasiteleri Tablo 4.1.1.7 ve Tablo 4.1.1.8’de tekrar verilmiştir. Tablo
4.1.1.7’de sonlu elemanlar analiz sonuçları mekanik testler sonunda elde edilmiş olan
malzeme sabitleri kullanılarak elde edilmiştir. Tablo 4.1.1.8’deki sonlu elemanlar analiz
sonuçları ise iyileştirme çalışması sonunda elde edilen malzeme sabitleri kullanılarak elde
edilmiştir. Her iki tablodan da görüldüğü gibi, 15o-25o elyaf açısı durumu için deneysel olarak
belirlenmiş olan eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar ile sonlu elemanlar
analizi ile belirlenmiş olan eğilme-burulma etkileşimleri arasındaki göreceli farklar arasında
%5’den daha düşük bir sapma bulunmaktadır. İyileştirme çalışması göreceli farklar
arasındaki farkın azaltılmasında etkili olmuştur. Ancak, mekanik testler ile belirlenmiş olan
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malzeme sabitleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olan sonlu elemanlar analiz sonuçları da
Tablo 4.1.1.7’de görüldüğü gibi başarı ölçütünü sağlamaktadır.
Tablo 4.1.2.3 Cam-karbon elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için göreceli eğilme-burulma
kapasitelerinin kıyaslanması / Uygulanan Yük= 5766 gram/ Malzeme sabitleri : Mekanik test
sonuçları (Tablo 3.2.3.3) / Yan duvar kalınlığı (cam elyaf epoksi)=1.264 mm, Alt ve üst flanş
kalınlıkları=2.32 mm
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
15

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
25

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
4.55

Tablo 4.1.2.4 Cam elyaf-epoksi kompozit kutu kirişler için göreceli eğilme-burulma etkileşim
kapasitelerinin kıyaslanması
Malzeme sabitleri : Cam-elyaf epoksi plakalar için belirlenmiş olan iyileştirilmiş malzeme
sabitleri ve flanş ve yan duvar kalınlıkları
Elyaf
Açısı, θ1
(o)
15

Elyaf
Açısı, θ2
(o)
25

/ Yük=5766 gram

MUTLAK DEĞER [ SGB_Göreceli_Fark(θ1,
θ2) - SE_Göreceli_Fark(θ1, θ2) ]
3.97

Genel değerlendirme
Cam elyaf epoksi ve karbon elyaf epoksi plakalar ve cam elyaf ve cam-karbon elyaf eposki
kutu kirişlerde farklı elyaf açı durumları için Aramis SGB sistemi ile deneysel olarak
belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri (birim yanal deplasman için burulma açısı) arasındaki
göreceli farklar ile sonlu elemanlar analizi ile belirlenen eğilme-burulma etkileşimleri
arasındaki göreceli farklar bütün elyaf açıları için %5’den daha düşük olup proje başarı
kriterini sağlamaktadır. Kompozit plakalar ve kutu kirişler üzerinde cam elyaf epoksi ve
karbon elyaf epoksi malzemelerinin eğilme-burulma etkileşim kapasitelerinin belirlenmesine
yönelik olarak gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz ve deneysel çalışma neticesinde
karbon elyaf epoksi malzemesinin cam elyaf epoksi malzemesine göre daha yüksek eğilmeburulma etkileşim kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu noktada projenin birinci iş
paketinin en önemli çalışmasının başarılı bir şekilde tamamlandığı değerlendirilebilir.
Kompozit plakalar ve kutu kiriş yapıları rüzgar türbin kanatlarında iki kesme kirişi arasındaki
flanş bölgesini temsil etmektedir. Kompozit plaka ve kutu kirişlerde SGB sistemi ile
gerçekleştirilen eğilme-burulma etkileşim ölçüm testleri neticesinde, karbon elyaf epoksi
malzemesinin, cam elyaf epoksi malzemesine göre daha yüksek eğilme-burulma etkileşim
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kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun, rüzgar türbin sistemlerinde eğilmeburulma etkileşimini kullanarak yük azaltılmasına yönelik çok önemli etkisi vardır. Özellikle
büyük rüzgar türbinlerinde kanatlarında uzun olması nedeni ile, karbon elyaf kullanılması
kaçınılmazdır. Karbon elyaf epoksi malzemesi, cam elyaf epoksi malzemesine göre daha
katıdır. Bu itibarla uzun kanatlarda, çok daha az malzeme ile aynı kanat katılığı daha az
maliyetle elde edilebilir. Rüzgar türbin kanatlarının flanş bölgelerinde kanat ekseni ile açılı
karbon elyaf epoksi malzemesinin kullanılması sayesinde cam elyaf epoksi malzemesine
göre daha yüksek yük azaltılmasıda sağlanabilir. Çünkü, karbon elyaf epoksi malzemesi,
cam elyaf epoksi malzemesine göre daha yüksek eğilme-burulma etkileşim kapasitesine
sahiptir. Sonuç raporunda rüzgar türbin analiz sonuçlarının değerlendirildiği kısımda SWT ve
PHATAS rüzgar türbin analiz programları ile elde edilen sonuçlar da rüzgar türbin
kanatlarının flanş bölgelerinde kanat ekseni ile açılı karbon elyaf epoksi malzemesinin
kullanılması sayesinde cam elyaf epoksi malzemesine göre daha yüksek yük azaltılabileceği
sonucunu doğrulamaktadır.

İş paketi 2 / İP2: Birinci iş paketi kapsamında üretilecek olan farklı fiber
açılarındaki karbon ve cam elyaf takviyeli epoksi reçine bazlı kompozit
malzemelerin dinamik mekanik karakterizasyonunun yapılması ve malzeme
sönümleme katsayılarının farklı malzeme konfigürasyonları ile nasıl değiştiğinin
belirlenmesi
Proje önerisinde belirtilmiş olan ikinci iş paketinin hedefi ve başarı ölçütü aşağıda
tekrarlanmıştır.
Hedef: İkinci iş paketindeki hedef, dinamik mekanik analiz cihazı (DMA) ile kompozit
malzemelerin sönümleme katsayılarının deneysel olarak başarıyla ölçülmesidir. Karbon ve
cam-elyaf epoksi kompozit malzemelerde değişik fiber açı durumları için sönümleme
katsayılarında, özellikle reçinin camsı geçiş sıcaklığı civarında daha belirgin farkların olması
beklenmektedir.

Başarı ölçütü: DMA ile başarılı ölçüm gerçekleştirmenin ana kriteri ölçümden önce
gerçekleştirilecek olan kalibrasyon işlemidir. Kalibrasyon işleminde yük ve deplasman
kalibrasyonları yapılmaktadır. Yük ve deplasman kalibrasyonu yapılan DMA cihazı ile elde
edilecek olan sönümleme katsayısı ölçümleri başarılı ölçüm olarak değerlendirilmektedir.
DMA cihazının üreticisi olan Perkin Elmer firmasının Türkiye temsilcisi tarafından yapılan
değerlendirmede yük ve deplasman kalibrasyonu yapılmış olan DMA cihazının doğru ölçüm
yapmaması için herhangi bir neden olmadığı belirtilmiştir.
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Projenin başarısındaki önemi: %20
Belirtilen hedef ve başarı ölçütüne ulaşmak için ikinci iş paketinde şu alt çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.



Kompozit malzeme sönümleme katsayıları literatür araştırması yapılmış ve sonuç
raporunun 3.4. kısmında sunulmuştur.



Kompozit malzemelerin dinamik mekanik analizlerin gerçekleştirilmesi ve malzeme
sönümleme katsayılarının ölçülmesi: Bu kapsamda proje kapsamında kullanılan baz
reçine ve cam-elyaf epoksi ve karbon-elyaf epoksi malzemesinden hazırlanan DMA
numunelerinin dinamik mekanik analiz testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
DMA test sonuçları detaylı bir şekilde sonuç raporunun 3.5. kısmında sunulmuştur.



Eşdeğer viskoz sönümleme katsayısı hesaplaması ve sönümleme katsayısı veri
tabanının hazırlanması: Sonuç raporunda Tablo 3.5.2.4’de kayıp faktör veri tabanı
verilmiştir. Eşdeğer viskoz sönümleme katsayısı ise kayıp faktörün yarısı kadardır.
Genel değerlendirme

DMA test sonuçlarına göre, cam elyaf epoksi kompozit malzemesi, karbon elyaf epoksi
malzemesine göre -20 +40 derece sıcaklık aralığında daha yüksek kayıp faktöre sahiptir.
Sadece yüksek fiber açılarında (20 ve 25 derece) ve eksi sıcaklıklarda karbon

elyaf

epoksinin kayıp faktörü cam elyaf epoksinin kayıp faktöründen daha yüksektir. Sıcaklık artışı
ile birlikte kompozit malzemelerin kayıp faktörü de artmaktadır. -20 +40 derece sıcaklık
aralığında, karbon elyaf epoksi kompozit malzemesine nazaran, cam elyaf epoksi kompozit
malzemesinin kayıp faktörü sıcaklık artışı ile daha belirgin olarak artmaktadır. Yüksek fiber
açıları dışında baz reçinenin kayıp faktörü kompozit malzemelerin kayıp faktöründen daha
yüksektir.
DMA test sonuçlarına göre, fiber açısının artması ile birlikte kompozit malzemenin kayıp
faktörü de artmaktadır. Kayıp faktörün artmasının rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına
eşdeğer yüklerde azalmaya neden olacağı değerlendirilmiştir. Sonuç raporunun

3.7.2.

kısmında sönümleme katsayısının rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer yükler
üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir. SWT ve PHATAS rüzgar türbin analiz
programları ile gerçekleştirilen rüzgar türbin analizlerinde sönümleme katsayısının artması ile
birlikte yorulma hasarına eşdeğer yük oranlarında azalmaların meydana geldiği belirlenmiştir.
Tablo 3.7.2.2 ve 3.7.2.3’de bu sonuçlar sunulmuştur. Tablo 3.5.1.1’de 20 derece sıcaklıkta
15o elyaf açılı DMA numuneleri için hesaplanan kayıp faktörünün aynı sıcaklıktaki 0 derece
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fiber açılı cam elyaf epoksi numunenin kayıp faktörüne göre %55 fazla olduğu görülmektedir.
Elyafların eğilme eksenine göre açılı yerleştirilmelerinin kayıp faktörü arttırdığı DMA ölçümleri
neticesinde belirlenmişti. Rüzgar türbin kanatlarında, kanat kirişleri arasındaki flanş
bölgesinde kompozit katmanlarda elyafların açılı yerleştirilmeleri nedeni ile kayıp
faktöründeki artış göz önüne alınırsa, sıfır dereceli elyaf açılı flanş bölgesine sahip kanatların
kayıp faktörün kullanılması durumuna göre yorulma hasarına eşdeğer yüklerde azalmaların
meydana geleceği aşikardır. Yüksek malzeme sönümleme katsayısı durumunda ise yorulma
hasarına eşdeğer yükler düşük çıkmaktadır. Bu nedenle, rüzgar türbin sistemindeki yorulma
hasarına eşdeğer yükler açısından en kritik durum 0 derece fiber açılı baz cam-elyaf epoksi
kanadın takılı olduğu durumdur. Bundan dolayı, 0 derece fiber açılı baz cam-elyaf epoksi
kanadı için baz olarak alınan sönümleme katsayısı en kritik değer olduğundan, üçüncü iş
paketinde yapılan rüzgar türbin sisteminin aeroelastik analizlerinde diğer fiber açı
durumlarında da 0 derece fiber açılı baz cam-elyaf epoksi kanadı için baz olarak alınan
sönümleme katsayısı kullanılmıştır. Bu sayede, rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına
eşdeğer yüklerin en azami değerleri yani konservatif sonuçlar proje raporunda sunulmuştur.
Sönümleme katsayısının artması ile yorulma hasarına eşdeğer yükler azaldığı için yüksek
fiber açı durumlarında yorulma hasarına eşdeğer yükler daha düşük olacaktır.
İş paketi 3 / İP3: Çoklu kütleli rüzgar türbin sisteminin zamana bağlı aeroelastik
analizleri ve eğilme-burulma etkileşiminin rüzgar türbin sistemindeki iç yükler
üzerindeki etkisinin incelenmesi
Proje önerisinde belirtilmiş olan üçüncü iş paketinin hedefi ve başarı ölçütü aşağıda
tekrarlanmıştır.
Hedef: Üçüncü iş paketindeki hedef, rüzgar

türbin kanatlarında farklı konfigürasyonda

kompozit malzeme kullanarak yaratılacak olan eğilme burulma etkileşiminden faydalanarak,
bütün bir rüzgar türbin sisteminin kritik izleme noktalarındaki hasara eşdeğer iç yüklerde ve
en yüksek ve en düşük yüklerde azalma sağlanmasıdır.
Başarı ölçütü: Rüzgar türbin sisteminin kritik izleme noktalarındaki iç yüklerde azalma oranı
için bir kriter konulmamıştır. Ancak iç yüklerde %15’den daha fazla bir azalma
öngörülmemektedir. Düşükte olsa iç yüklerde sağlanacak olan azalma ana başarı kriteridir. İç
yüklerde sağlanacak olan azalma uzun çalışma koşullarında rüzgar türbin sistemindeki
bileşenlerin yorulma ömrünün artması anlamına gelmektedir. Yorulma ömrünün artması ise
ekonomik getiri anlamında gelmektedir. Analizlerin ilk aşamasında, kanat kirişleri arasındaki
flanş bölgelerinde fiberlerin açılı yerleştirmeleri ile kaybedilecek olan eğilme direncinin telafi
edilmesi için katman sayılarında artış yapılmayacaktır.
Projenin başarısındaki önemi: %60
447

Belirtilen hedef ve başarı ölçütüne ulaşmak için üçüncü iş paketinde şu alt çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.


Baz rüzgar türbin sisteminin analiz modelinin tasarımı ve referans kanat (GFRP_1)
detay tasarımı gerçekleştirilmiştir. Referans kanat bütünü cam-elyaf epoksi
malzemesinden yapılmış bir kanattır. Baz rüzgar türbin sistemi SWT ve PHATAS
rüzgar

türbin

analiz

programlarında

yaratılmıştır.

Bütünü

cam-elyaf

epoksi

malzemesinden yapılmış olan referans kanat dışında kanadın son 30 metresinde
kanat kirişleri arasındaki flanş bölgesinde sadece karbon elyaf epoksi malzemesi olan
bir referans kanat daha (HGCFRP_1) tasarlanmıştır.


Referans kanat tasarımları (GFRP_1 ve HGCFRP_1) değiştirilerek ilk aşamada 8
farklı eğilme-burulma etkileşimli kanat tasarlanmıştır. İlk değerlendirme sonunda
yorulma hasarına eşdeğer yüklerde sağladığı azalma açısından daha avantjı olan
dört adet eğilme burulma etkileşimli kanat (GFRP_2, HGCFRP_2, HGCFRP_3,
HGCFRP_5) belirlenmiş ve detaylı rüzgar türbin analizleri seçilen eğilme-burulma
etkileşimli kanatlar rüzgar türbin sistemine dahil edilerek gerçekleştirilmiştir.



Süper eleman kanat modeli olan rüzgar türbin sisteminin çoklu kütleli zamana bağlı
aeroelastik analizleri ve eğilme-burulma etkileşiminin rüzgar türbin sistemindeki iç
yüklerin azalması üzerindeki etkisinin incelenmesi SWT rüzgar türbin analiz programı
ile gerçekleştirilmiştir.



Eğilme-burulma etkileşimli, doğrusal olmayan kiriş kanat modeli olan rüzgar türbin
sisteminin çoklu kütleli zamana bağlı aeroelastik analizleri ve eğilme-burulma
etkileşiminin rüzgar türbin sistemindeki iç yüklerin azalması üzerindeki etkisinin
incelenmesi PHATAS programı ile gerçekleştirilmiştir.



Eğilme-burulma etkileşimli kanatların tasarım sınırları çıkarılmıştır.

Genel değerlendirme
Üçüncü iş paketi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda maddeler halinde daha
detaylı olarak açıklanmıştır.


Eğilme-burulma etkileşimli kanatların rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına
eşdeğer yüklerde sağladığı azalma



Eğilme-burulma etkileşimli kanatların güç üretimi



Eğilme-burulma etkileşimli kanatların kanat-kule açıklığı



Eğilme-burulma etkileşimli kanatların en kritik bölgesindeki azami gerilmeler



Eğilme-burulma etkileşimli kanatların maliyetleri
448

Eğilme-burulma etkileşimli kanatların rüzgar türbin sisteminde yorulma hasarına eşdeğer
yüklerde sağladığı azalma açısından en uygun kanatların bütünü cam-elyaf epoksi olan
GFRP_2 ve hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanat HGCFRP_3 olduğu belirlenmiştir. Hibrit
cam-karbon elyaf epoksi kanat HGCFRP_5’in bütünü cam-elyaf epoksi olan GFRP_2’den
yorulma

hasarına

eşdeğer

yüklerde

sağladığı

azalma

açısından

bir

avantajı

gözükmemektedir. Hibrit kanat HGCFRP_5’in cam-elyaf epoksi kanat GFRP_2’ye göre daha
pahallı olduğu göz önüne alındığında, GFRP_2’nin daha uygun bir eğilme-burulma etkileşimli
kanat olduğu değerlendirilmiştir. Ancak, eğilme-burulma etkileşimli kanatlar GFRP_2 ve
HGCFRP_5’in dahil edildiği rüzgar türbin sistemlerinde bütün elyaf açıları için (5 o, 10o, 15o ve
20o) yorulma hasarına eşdeğer yüklerde azalma sağlanmıştır. Hibrit cam-karbon elyaf epoksi
kanat HGCFRP_2 ise PHATAS analizlerine göre hiçbir elyaf açısında yorulma hasarına
eşdeğer rotor şaft torkta azalma sağlayamamıştır. Ayrıca güç üretimi açısından HGCFRP_2
kanadının dahil edildiği rüzgar türbin sisteminin güç üretimi diğer eğilme-burulma etkileşimli
kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin güç üretiminden daha azdır. Bu nedenle dört farklı
eğilme burulma etkileşimli kanat arasından yorulma hasarına eş değer yüklerde sağlanan
azalma açısından en uygun kanatların GFRP_2 ve HGCFRP_3 olduğu değerlendirilmiştir.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda elyaf açısı arttıkça yorulma hasarına eşdeğer yüklerde
sağlanan azalma artmaktadır. Eğilme-burulma etkileşimli kanatların dahil edildiği rüzgar
türbin sistemlerinde, bazı yorulma yorulma hasarına eşdeğer yüklerde %20’yi aşan oranlarda
azalmalar meydana gelmiştir. Bu anlamda üçüncü iş paketindeki başarı kriteri sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen on dakikalık zamana bağlı rüzgar türbin analizlerinde eğilme-burulma
etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinde azami yüklerin referans kanatlı rüzgar
türbin sistemindeki azami yüklerden daha düşük olduğuda görülmüştür. Türbülanslı rüzgar
yükü altında gerçekleştirilen zamana bağlı rüzgar türbin analizlerinde yükün zamanlar
değişimi çok ani olmaktadır. Bu nedenle, azami yükler anlık olarak meydana geldiği için
rüzgar türbin sisteminin yapısal sağlığının değerlendirilmesi için proje kapsamında ana olarak
yorulma hasarına eşdeğer yükler üzerinde durulmuştur. Azami yükler belli bir süre yapıya
etki etmediği takdirde hasar oluşumuna neden olma olasılıkları çok düşüktür. Proje
kapsamında gerçekleştirilen yük analizleri altı farklı türbülanslı rüzgar yükü altında
gerçekleştirilmiştir. Hem SWT hemde PHATAS rüzgar türbin sistemi analiz programlarında
türbülanslı rüzgar yükü yaratan alt programlar Turbsim ve Swift ile yaratılan 10 dakikalık
türbülanslı rüzgar profilleri, rüzgar türbin sistemlerinin zamana bağlı aeroelastik analizlerinin
gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır. Rüzgar türbin sisteminin kritik noktalarında hesaplanan
yorulma hasarına eşdeğer yükler, altı farklı analiz sonucunda elde edilen yorulma hasarına
eşdeğer yüklerin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. IEC-61400-1 standarlarına göre en az
altı farklı rüzgar türbin analizinin yapılması önerilmektedir. Proje kapsamında iki farklı rüzgar
türbin analiz programı ve altı farklı rüzgar profili altında gerçekleştirilen rüzgar türbin
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sisteminin analizleri sonucunda hesaplanmış olan yorulma hasarına eşdeğer yüklerin
güvenilir olduğu değerlendirilmiştir. SWT ve PHATAS programlarında yaratılmış olan
türbülanslı rüzgar profilleri birbirinin aynı olmaması nedeniyle SWT ve PHATAS
programlarında hesaplanan yorulma hasarına eşdeğer yük oranları eşit değildir. Ancak,
yorulma hasarına eşdeğer yük oranlarının elyaf açısı ile olan değişimleri SWT ve PHATAS
analizlerinde benzerlik göstermektedir.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin ürettikleri güç
değerlendirildiğinde GFRP_2 ve HGCFRP_5 kanatlarına sahip rüzgar türbin sistemlerinde
meydana gelen güç azalması HGCFRP_2 ve HGCFRP_3 kanatlarına sahip rüzgar türbin
sistemlerine göre daha azdır. Güç üretimi açısından 15o ve daha düşük elyaf açılarında
GFRP_2, HGCFRP_3 ve HGCFRP_5 kanatlarına sahip olan rüzgar türbin sistemlerinde
meydana gelen güç azalması hem SWT analizlerine hemde PHATAS analizlerinde referans
kanatlı rüzgar türbin sisteminin ürettiği güce göre çok düşüktür. 15o elyaf açısından itibaren
güç üretimindeki düşüş artmaktadır. GFRP_2 ve HGCFRP_5 kanatlarına sahip rüzgar türbin
sistemlerinde 20 derece elyaf açısında bile güç üretimdeki azalma ihmal edilecek
büyüklüktedir. Ancak, elyaf açısının artması ile birlikte güç üretiminin azaldığı göz önüne
alındığında, eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda 15 derece elyaf açısının üst sınır olarak
alınabileceği değerlendirilmiştir.
Eğile-burulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sistemlerinin türbülanslı rüzgar
profilleri altındaki analizleri neticesinde 20o elyaf açısı durumu için bazı rüzgar yükü
durumlarında eğilme-burulma etkileşimli kanatların bazılarında kanat ucundaki azami
deplasmanın referans kanada göre daha büyük olduğu görülmüştür. Eğilme-burulma
etkileşimli kanatlardaki elyaf açısının artması ile birlikte kanat ucu deplasmanlarının arttığı
göz önüne alındığında, 15o elyaf açısının sınır açısı olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır.
Azami kanat ucu deplasmanı açısından 15o ve altındaki elyaf açılarında eğilme-burulma
etkileşimli kanatların azami kanat ucu deplasmanları referans kanadın azami kanat ucu
deplasmanından daha düşük, dolayısıyla kanat-kule açıklığı daha fazladır.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatların en kritik bölgesindeki azami gerilmeler açısından
yapılan değerlendirme yorulma hasarına eşdeğer yükler için yapılan değerlendirme ile
aynıdır. Referans kanat GFRP_1 ve eğilme-burulma etkileşimli cam-elyaf epoksi kanat
GFRP_2 için yapılan gerilme hesaplamaları sonunda elyaf açısının artması ile birlikte
kanadın en kritik bölgesinde meydana gelen gerilmelerde meydana gelen azalmaların arttığı
görülmüştür. Kanadın kritik bölgesindeki kompozit malzeme yapısı bütün kanatlarda aynı
olduğu ve hibrit cam-elyaf epoksi kanatların cam elyaf kanatlara göre daha hafif olduğu
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değerlendirildiğinde, hibrit cam-elyaf epoksi kanatlarda kanadın kritik bölgesinde azami
gerilmelerde meydana gelen azalmanın daha fazla olacağı aşikardır. Bu nedenle, 20o elyaf
açısının kanadın kritik bölgesindeki azami gerilmelerde sağlanan azalma açısından en uygun
elyaf açısı olduğu değerlendirilmiştir. Ancak, bu değerlendirmeyi genelleyebilmek için gerilme
analizlerinin kanadın eğilme-burulma etkileşimli bölgeleri de dahil olmak üzere bütün kanat
için yapılması gerekmektedir. Bu proje kapsamında böyle bir çalışma öngörülmemiştir.
Eğilme-burulma etkileşimli kanatların maliyetleri değerlendirildiğinde malzeme maliyeti
açısından en uygun eğilme-burulma etkileşimli kanat bütünü cam-elyaf epoksi olan
GFRP_2’dir. Tek yönlü cam elyaf malzemesinin karbon elyafa göre daha ucuz olması nedeni
ile malzeme maliyeti açısından en düşük maliyetli kanat GFRP_2’dir. Ancak 3.11. kısımda da
detaylı bir şekilde açıklandığı gibi, bir rüzgar türbin kanadının maliyetini sadece malzeme
maliyeti oluşturmamaktadır. Katman sayısının az olması nedeni ile hibrit cam-karbon elyaf
epoksi kanatların üretim maliyetlerinin referans kanada veya bütünü cam-elyaf epoksi olan
eğilme-burulma etkileşimli kanat GFRP_2’ye göre daha az olacağı değerlendirilmiştir. Bunun
dışında yorulma hasarına eşdeğer yüklerde meydana gelen azalmalar nedeni ile rüzgar
türbin sisteminin ömrünün artacağı ve bu nedenle güç üretim maliyetinin azalacağı da göz
önünde bulundurulmalıdır. Eğilme-burulma etkileşimli kanatların maliyetleri değerlendirilirken
bütün maliyet kalemlerinin göz önüne alınarak bir değerlendirme yapmak gerekmektedir.
Bütün maliyet kalemlerini kapsayacak şekilde kapsamlı bir maliyet analizinin yapılması
projede önerilmemişti. Bu çalışmayı rüzgar türbin kanadı üreten bir firma ile birlikte yapmak
gerekmektedir.
Bu projede, eğilme-burulma etkileşimli kanatlarda eğilme-burulma etkileşimi kanadın son 30
metresinde yaratılmıştır. Yapılan değerlendirmelerin ışığında, proje kapsamında tasarlanan
çift kirişli rüzgar türbin kanat konfigürasyonu için elyaf açısı sınırının 15o olduğu
değerlendirilmesi yapılmıştır. Ancak eğilme-burulma etkileşiminin kanat boyunca farklı
uzunluklarda yaratılması ve kanat kirişleri arasındaki mesafenin farklı olması durumlarında
sınır elyaf açısı değişebilir. Onun için, bu çalışmaların gelecekte yapılması önerilmektedir.
Hibrit cam-karbon elyaf epoksi kanatlar için elde edilen sonuçlara bakıldığında elyaf açısı
dışında eğilme-burulma etkileşimli kanat kesitlerinin kütle ve katılık dağılımlarının bütün
sonuçları (yorulma hasarına eşdeğer yük, güç üretimi, kanat-kule arası açıklığı) etkilediği
görülmektedir. Hibrit kanatlarda cam elyaf ve karbon elyaf malzemesi bir arada kullanıldığı
için birçok tasarım alternatifi bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle hibrit kanatlara yönelik
çalışmanın devam ettirilmesi ve daha uygun kanat konfigürasyonlarının araştırılması
gerekmektedir.

Hibrit

kanatlar

arasında

en
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uygun

kanadın

HGCFRP_3

olduğu

değerlendirilmiştir. HGCFRP_3 kanadının tasarım kriteri, eğilme-burulma etkileşimli kanat
kesitlerinin kelebekleme eğilme katılıklarının GFRP_2 ile çok yakın sahip olmasıdır. Karbon
elyaf-epoksi malzemesinin eğilme-burulma etkileşim kapasitesinin cam-elyaf

epoksi

malzemesine göre daha fazla olması nedeni ile HGCFRP_3 ve GFRP_2 yakın kelebekleme
eğilme katılıklarına sahip olsalar bile, yorulma hasarına eşdeğer yüklerde hibrit kanat
HGCFRP_3 daha iyi performans göstermiştir. Ancak, sadece yorulma hasarına eşdeğer
yüklerde sağlanan azalma eğilme-burulma etkileşimli kanat tasarımı açısından tek kriter
olarak alınmamalıdır. Rüzgar türbin sisteminin ürettiği güçde önemli kriterlerden bir tanesidir.
Esas amaç rüzgar türbin sisteminde yüklerde azalma sağlanırken, rüzgar türbin sisteminin
performansının referans rüzgar türbin sisteminine göre kötüleşmemesi ve en azından eğilmeburulma etkileşimli kanatlara sahip rüzgar türbin sisteminin referans rüzgar türbin sistemi ile
aynı performansı göstermesidir.
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Proje kapsamında, eğilme-burulma etkileşimli kompozit kanatların türbin sistemindeki iç
yüklerin azalması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Proje iki ana safhada gerçekleştirilmiştir.
Birinci safhada, kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşimi deneysel olarak Sayısal
Görüntü Bağıntı (SGB) yöntemi ile ölçülmüş, sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlar
ile kıyaslamalar yapılmış ve proje başarı kriteri sağlanmıştır. SGB sistemi ile deneysel
çalışmalar, türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgelerini benzeten kompozit plaka ve
kutu kiriş yapıları üzerinde gerçekleştirilmiştir. SGB sistemi ile elde edilen eğilme-burulma
etkileşimi bilgisi niteliksel olarak değerlendirilmiş ve farklı kompozit malzeme ve farklı fiber açı
konfigürasyonlarının yarattığı eğilme-burulma etkileşimlerinin birbirlerine göre olan göreceli
farkları belirlenmiştir. Ayrı bir iş paketi altında kanat kirişlerinin flanşlarında kullanılan
kompozit malzemelerin dinamik mekanik karakterizasyonu da yapılmış ve malzeme
sönümleme katsayılarının farklı kompozit malzeme ve fiber açı konfigürasyonları ile nasıl
değiştiği belirlenmiştir. Sönümleme katsayılarının rüzgar türbin sisteminin zamana bağlı
aeroelastik analizlerinde nasıl kullanılabileceği ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
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Onaylanan Bütçe:

Projenin ikinci safhasında, bütün bir rüzgar türbin sisteminin esnek çoklu kütleli modelinin
zamana bağlı aeroelastik analizleri, farklı eğilme-burulma etkileşimli kanat konfigürasyonları
için gerçekleştirilmiş ve eğilme-burulma etkileşimli kompozit kanatların türbin sistemindeki iç
yüklerin azalması üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde çalışılmıştır. Öncelikle, analizlerde
kullanılan cam-elyaf epoksi kanadın üç boyutlu tasarımı yapılmış ve jenerik bir rüzgar türbin
modeli yaratılmıştır. Rüzgar türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgelerinde kullanılan
tek yönlü karbon ve cam-elyaf fiber takviyeli epoksi katmanların kanat eksenine göre açılı
yerleştirilmeleri ile yaratılan değişik malzeme konfigürasyonuna sahip kanatlar, rüzgar türbin
sisteminin çoklu kütleli modeline aktarılmış ve her değişik kanat malzeme konfigürasyonu için
farklı bir türbin modeli yaratılmıştır. IEC 61400-1 rüzgar türbin tasarım standardında da
tanımlandığı gibi, türbin modellerinin altı farklı türbülanslı rüzgar koşulunda zamana bağlı
aeroelastik analizleri gerçekleştirilmiştir. Zamana bağlı aeroelastik analiz sonuçları işlenmiş ve
her tasarım yük durumu için yorulma hasarına eşdeğer iç yükler türbin sisteminde seçilmiş
olan izleme noktalarında hesaplanmıştır. Eğilme-burulma etkileşimli kanatların dahil edildiği
rüzgar türbin sistemlerinde bazı yorulma hasarına eşdeğer yüklerde %20 yi aşan oranlarda
azalmalar meydana gelmiştir. Gerçekleştirilen zamana bağlı rüzgar türbin analiz sonuçlarına
göre, genel olarak eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip türbin sistemlerinde yorulma
hasarına eşdeğer ve azami yüklerin referans kanatlı rüzgar türbin sistemindeki yüklerden
daha düşük olduğu görülmüştür. Üçüncü iş paketindeki başarı kriteri de sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Rüzgar türbinleri, yorulma hasarına eş değer yük, yük azaltılması, eğilme-burulma etkileşimi
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1- Comparison of transient and quasi-steady aeroelastic analysis of wind turbine blade in
steady wind conditions (Makale - Diğer Hakemli Makale),
2- Investigation of the effect of bending twisting coupling on the loads in wind turbines with
superelement blade definition (Makale - Diğer Hakemli Makale),
3- Reduction of fatigue damage equivalent loads in the wind turbine system through the use
bending-twisting coupling induced in composite wind turbine blades (Bildiri - Uluslararası
Bildiri - Poster Sunum),
4- Comparison of transient and quasi-steady aeroelastic analysis of wind turbine blade in
steady wind conditions (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
5- UTILIZING BENDING-TWISTING COUPLING IN COMPOSITE WIND TURBINE BLADES
IN ACHIEVING REDUCTION IN FATIGUE LOADS (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü
Sunum),
6- REDUCTION OF FATIGUE DAMAGE EQUIVALENT LOADS IN THE WIND TURBINE
SYSTEM THROUGH THE USE OF OFF-AXIS PLIES IN THE SPAR CAPS OF COMPOSITE
WIND TURBINE BLADES (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
7- Assessment of the Effect of Hybrid GFRP-CFRP Usage in Wind Turbine Blades on the
Reduction of Fatigue Damage Equivalent Loads in the Wind Turbine System (Bildiri Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
8- Aeroelastic stability evaluation of bend-twist coupled composite wind turbine blades
designed for load alleviation in wind turbine systems (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü
Sunum),
9- Structural dynamics analysis and passive control of wind turbine vibrations with Tuned
Mass Damper (TMD) technique (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
10- Aeroelastic instability analysis of composite rotating blades based on Loewy?s and
Theodorsen?s unsteady aerodynamics (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
11- Time Domain Flutter Analysis of Bend-Twist Coupled CompositeWind Turbine Blades and
Comparisons with the Baseline Blade (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
12- Classical aeroelastic stability analysis of large compositewind turbine blades (Bildiri Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
13- Investigation of the effect of bending-twisting coupling on the load in wind turbines with
superelement blade definition (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
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