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BİLİMSEL GELİŞME RAPORU EK SAYFASI

(Proje No:114M404)
(Her madde için gerektiği kadar alan ve ek sayfa kullanabilirsiniz)

ÖNSÖZ
TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
kapsamında desteklenen 114M404 numaralı projede, anlık basınç yüküne ve balistik
çarpmaya dayanıklı, ince cidarlı takviyeli kompozit sandviç plakların çok-hedefli genetik
algoritmalar ile optimal tasarımı ve testleri gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında, savunma sanayii için önemli bir problem olan, anlık basınç yükü ve
balistik çarpmaya dayanıklı, büyük deformasyon yapan, sandviç kompozit plakların ankastre
sınır şartları için optimal tasarımı gerçekleştirilmiştir. Basınç yüküne maruz, balistik
çarpmaya dayanıklı kompozit sandviç plak için geometrik lineer olmayan kod
MATHEMATICA yazılımı ile oluşturulmuş ve elde edilen sonuçlar ANSYS ticari sonlu
elemanlar yazılımı ile yapılan modelleme ve çözümden elde edilen sonuçlarla
doğrulanmıştır. Optimizasyon işlemi için NSGA-II çok hedefli optimizasyon program kodu
geliştirilerek, anlık basınç yükü ve balistik çarpma yüklerini karşılayan yeni bir tasarım
metodolojisi geliştirilmiştir. Geliştirilen kod, tasarımcıların hava aracı ve askeri araçların zırh
yapılarının tasarımında kullanabilecekleri bir ön tasarım aracı olacaktır.
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ÖZET
İnce cidarlı kompozit sandviç plaklar, uzun zamandan beri sivil ve askeri uçak sanayiinde,
gemilerde, yüksek teknoloji ürünü uzay araçlarında ve savunma sanayiinde yük taşıyıcı
yapısal elemanlar olarak geniş kullanım alanı bulmuştur. Bu yapılar ayrıca, roketlerde,
helikopterlerin gövde ve kargo kapıları ile rotor palalarında, uyduların güneş panellerinde ve
yapısal elemanlarında, yansıtıcı anten ve gövde yapılarında, gemilerin gövde dış kısımları
ile asma tavanları, kamara bölmeleri ve hava kalkanlarında yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Trenler, tramvaylar, yelkenli tekneler, yarış arabaları da sandviç kompozitlerin kullanıldığı
araçlar arasındadır. Geleneksel metalik zırhların nispeten ağır olması nedeniyle; düşük
yoğunluk, yüksek elastisite modülü ve minimum termal genişleme gibi özelliklere sahip olan
sandviç kompozit malzemeler, askeri yapılarda da zırh malzemesi olarak artan uygulama
alanı bulmaktadır.
Sandviç yapılar, yüksek katılık/ağırlık oranı, yüksek yük taşıma kapasitesi, yorulma
dayanımı, korozyon dayanımı, kırılma tokluğu, ısıl ve akustik yalıtkanlık, çift eksenli bası
yüküne dayanım gibi olumlu karakteristik özellikler nedeniyle metal alaşımlar gibi
konvansiyonel malzemelere oranla daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca, malzeme dizilimi,
kompozit elyafların yönelim açıları ve katman kalınlıkları gibi parametrelerin uygun olarak
seçilmesiyle, mevcut malzemelerden daha üstün özellikte sandviç yapıların optimal tasarımı
mümkün olabilmektedir.
Hedeflenen optimal tasarıma ulaşmak için, plak katmanlarının malzeme seçimi, dizilimi,
kullanılacak kompozit malzemelerin elyaf yönelim açıları, epoksi seçimi, katman kalınlıkları,
katman sayısı vb. gibi parametrelerin ne şekilde olması gerektiği araştırılmıştır. Bunun için
stokastik evrimsel bir optimizasyon yöntemi olan genetik algoritma kullanılmıştır. Nümerik
analizle elde edilen optimal geometri ve malzeme dizilimi, gerçeğe yakın model üzerinde
yapılan deneylerle doğrulanmıştır. Bu çalışmaların sonunda faydalı model elde edilmiştir.
Sandviç kompozit yapılar, özellikle askeri alandaki uygulamaları bakımından, anlık basınç
yükü (blast load) ve balistik çarpma (ballistic impact) gibi şiddetli darbe etkilerine maruz
kalabilmektedir. Hava-uzay araçlarında oluşan anlık basınç yükleri, atmosferde oluşan
sağnaklar (gust) ve sonik patlamalar (sonic boom) gibi olaylar neticesinde oluşmaktadır.
Sonik patlama, ses üstü uçuş yapan uçaklarda ve roketlerde ses hızının aşılması sırasında
oluşur. Anlık basınç yüküne yol açan diğer olaylar ise yapıya yakın mesafede gerçekleşen
termo-kimyasal ya da termo-nükleer patlamalardan kaynaklanmaktadır.Çarpma yükleri ise,
yapıya isabet edebilecek farklı kalibreye sahip mühimmatlar, parça tesirli mühimmat veya
bombalar, yakın mesafe patlama veya isabet sonucu oluşan şarapnel etkisi gibi yüksek hızlı
yapısal parçaların balistik etkilerinden kaynaklanmaktadır.
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Projede, anlık basınç yüküne ve balistik çarpmaya dayanıklı, ince cidarlı takviyeli kompozit
sandviç plakların çok-hedefli genetik algoritmalar ile optimal tasarımı ve test edilmesi
hedeflenmiş ve proje süresince ön görülen hedeflere ulaşmak amacıyla

çalışmalar

yürütülmüştür.
Parça çarpmasına karşı mukavemet sağlayan katmanlar içeren ve ayrıca anlık basınç
yükünden kaynaklanan aşırı deplasman ve gerilmeleri önleyici bir takım takviye
elemanlarına sahip, kompozit sandviç plaklar tasarlanmıştır. Bu plakların bir kısmı üretilmiş
ve balistik testleri gerçekleştirilmiştir.
Projenin tasarım aşamasında, analitik ve sayısal hesaplamaların yapılabilmesi için İTÜ Uçak
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kompozit yapı laboratuvarında bulunan MTS (Universal test
makinası) cihazı kullanılarak kompozit malzemelerin mekanik özellikleri belirlenmiştir. Daha
sonra, anlık basınç yükü deneyleri gerçekleştirilmiş ve literatürde var olan basınç
fonksiyonlarına kıyasla daha genel analitik bir yaklaşım ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Plağın çarpma dayanımının incelenmesinde LS-DYNA ticari sonlu elemanlar yazılımı
kullanılmıştır. Anlık basınç yükü altındaki plak davranışı ise ANSYS sonlu elemanlar yazılımı
ve yazılan MATHEMATICA kodu ile incelenmiştir. Yapılan hesaplamalar ve analizler
sonucunda katmanlı sandviç kompozit plağın bir ön yapısal tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra plakların doğrulanmıştır Plağın yüksek hızlı balistik çarpmalar altındaki
dayanımı ve davranışı TÜBİTAK desteği ile Uyar Grup tarafından kurulan balistik çarpma
test laboratuvarında yapılan deneyler (NIJ Standard-0101.06) ile, anlık basınç yükü altındaki
davranışı ise İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kompozit Yapı Laboratuvarında
gerçekleştirilen testlerle doğrulanmıştır.
Anlık basınç yükü, MTS ve çarpma deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak,
MATHEMATICA ortamında geliştirilen kod çok hedefli genetik algoritma koduna entegre
edilerekoptimal sandviç plak tasarımları elde edilmiştir. Son olarak, optimal tasarımlı
plaklardan bazıları üzerinde anlık basınç yükü ve balistik çarpma testleri gerçekleştirilmiş ve
plakların bu şiddetli etkilere dayanımları incelenmiştir. Ayrıca, sayısal çözücünün doğruluğu
ve hassasiyeti, ANSYS ticari sonlu elemanlar yazılımı sonuçları ile kıyaslanmıştır.
Sandviç plak üretimi polimer bağlayıcılı kompozit malzemelerin üretim yöntemlerinden biri
olan elle ıslak yatırma yöntemi kullanılarak, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kompozit
Labaratuarında gerçekleştirilmiştir. Teorik çalışma sonucu elde edilen optimal tasarımlı
plaklar, temel olarak, farklı dokuma tipinde ve farklı kalınlıklarda hibrit, kevlar, cam ve karbon
elyaf kumaşlardan, polimer bazlı epoksi reçine kullanılarak üretilmişlerdir.
Anlık basınç yükünün belirlenebilmesi için, yine İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
envanterinde bulunan, 106M450 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında Prof. Dr. Zahit
Mecitoğlu ve ekibi tarafından tasarlanmış olan, “anlık basınç yükü test düzeneği”
kullanılmıştır. Patlama sonucunda plak üzerinde oluşan basınç dağılımı, plak yüzeyinde
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belirli noktalara yerleştirilen minyatür basınç duyargaları ile elde edilmiştir. Sandviç plak
üzerinde belirli noktalarda gerinimin (strain) zamanla değişimini elde etmek için gerinim
ölçerler (straingage) kullanılmıştır. Ölçümlerde VXI marka EX1629 veri toplama cihazı ve
DAC Express veri toplama yazılımı kullanılmıştır.
Sonuç olarak, çarpma ve anlık basınç yüklerine dayanıklı hafif kompozit sandviç yapıların
malzeme dizilimi, katman açıları, katman kalınlıkları, takviye eleman boyutları ve yerleşimleri
gibi parametre değerlerinin belirlenmesi için çok-hedefli (multi-objective), çok parametreli
(multi-parameter) bir genetik algoritma optimizasyon kodu yazılmıştır. Bu program, değişik
malzeme, anlık basınç yükü ve çarpma senaryolarına hızlıca entegre olabilecek şekilde
parametrik bir yapıda kodlanmıştır. Ayrıca, elde edilen tasarımların başarımları, laboratuvar
koşullarında test edilmiş ve ilk tasarımlara kıyasla üstünlükleri incelenmiştir.
Elde edilen deneysel ve sayısal sonuçlar karşılaştırılmış ve teorik ve sayısal iyileştirmeler
yapılmıştır.
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ABSTRACT
Thin-walled composite sandwich plates have been widely used in civil and military
aerospace industry, ships, high technology space vehicles and defense industry as load
carrying structural components for a long period of time. In addition, these structures find
widespread application in rockets, helicopter body and cargo doors, rotor blades, satellite
solar panels and structural components, reflector antennas and body parts, ship body
exterior parts and ceilings, cabin compartments and air shields. Trains, trams, sailing speedboats, racing cars are also among vehicles that sandwich composites are used in. Because
the conventional metallic armors are relatively heavy, composite sandwich materials find
increasing application in armor components of military vehicles due to their low density, high
modulus of elasticity, minimum thermal expansion properties.
Sandwich structures, are preferred to the conventional materials such as metallic alloys due
to their high stiffness/weight ratio, high load carrying capacity, fatigue resistance, corrosion
resistance, fracture toughness, thermal and acoustic isolation and resistance to multi-axial
compression loading properties. In addition, it is possible to obtain optimal designs by the
variation of parameters such as stacking sequence, fiber orientation of composite layers and
layer thicknesses of sandwich structures.
In order to reach the desired optimal design, how the parameters such as the choice of
materials of plate layers, the fiber orientations of composite materials, choice of epoxy, layer
thicknesses and number of layers should be was investigated. For this purpose, a stochastic
evolutionary optimization algorithm, the genetic algorithms, was utilized. The optimal
geometry and stacking sequence obtained by numerical analyses was verified by
experimentation on a realistic model. As a result of these studies, the outcomes such as
utility models were obtained.
Sandwich composite structures, especially the ones used in military applications, can
experience intense effects such as blast loads and ballistic impact loads. The blast loads
that effect the aerospace structures emerge from events such as atmospheric gusts and
sonic booms. Sonic boom occurs in supersonic flight of aircrafts and missiles during
exceeding the speed of sound. Other events that result in blast loadings to the structure
emerge from close distance thermo-chemical or thermo-nuclear explosions. On the other
hand, the impact loads arise from the ballistic effects of high speed structural particles that
result from different caliber ammos, fragmentation munitions or bombs and close distance
explosions or hitting shrapnel.
In the project, optimal desingn and testing of thin-walled stiffened composite sandwich
plates, which are resistant to blast loads and ballistic impact loads, by using multi-objective
genetic algorithms was performed. The laminated composite sandwich plates which have
12

some particle impact resistant layers were designed. In addition, the excessive displacement
and strains that arise from blast loads were avoided by the use of stiffeners.
In the design stage of the project, the MTS (universal test machine) in the Composite
Structures Lab. In İTÜ Faculty of Aeronautics and Astronautics were utilized to obtain the
mechanical properties of composite materials in order to carry out the analytical and
numerical analyses. For the impact resistance analysis of the plate, LS-DYNA commercial
finite element software were used. On the other hand, the response of plate under blast load
was analyzed by ANSYS finite element software and a code was developed by using
MATHEMATICA. A preliminary optimal design of laminated composite sandwich plate was
obtained as a result of the computations and the analyses. In addition, the response of
ballistic plate under blast load was verified against experimentation. The strength and
behavior of the plate under ballistic impact were confirmed by the experiments (NIJ
Standard-0101.06) that will be carried out in the ballistic impact test laboratory of Uyar Grup
that has been established by the support of TUBITAK.
The data obtained from blast load, MTS and impact tests, and the code developed in
MATHEMATICA environment was integrated into the developed multi-objective genetic
algorithm optimization code and optimal sandwich plate designs were obtained. Finally, blast
and ballistic impact tests were carried out on the plates and the resistance of these plates
to these strong effects were investigated. In addition, the accuracy and precision of the
numerical solution were compared to the ANSYS commercial finite element software.
Optimal designs for the plates, which were obtained from the theoretical analyses were
manufactured basically from Kevlar, glass and carbon fiber fabrics of differently woven types
and different thicknesses by using polymer based epoxy resin.
In order to determine the blast load, the “blast load test assembly” designed by Prof. Dr.
Zahit Mecitoğlu and his team through the TUBITAK project with ID: 106M450 that exists in
the inventory of ITU Faculty of Aeronautics and Astronautics was used. The pressure
distribution over the plate, resulting from the explosion, was obtained by miniature pressure
sensors that are placed on spesific points. Straingages were used to obtain the time variation
of strain on spesific points over the sandwich plate.
As a result, a multi-objective multi-parameter genetic algorithm optimization code based on
Galerkin solver was developed to determine the stacking sequences, orientation angles,
layer thicknesses, stiffener dimensions and locations to obtain light composite sandwich
structures resistant to impact and blast loads. This program that was developed, was also
programmed in a parametric fashion for quick integration to material variability and different
blast and impact scenarios.
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1. GİRİŞ
Sandviç plaklar başta havacılık ve uzay mühendisliği olmak üzere, makina mühendisliği,
gemi inşaatı mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Anlık
yüksek basınç yükleri ve balistik çarpma yükleri, belirtilen mühendislik alanlarındaki yapıların
yapısal bütünlüğü bakımından önemli tehdit oluştururlar. Bu projede, savunma sanayii için
önemli bir problem olan, anlık basınç yükü ve balistik çarpmaya dayanıklı, büyük
deformasyon yapan, sandviç kompozit plakların ankastre sınır şartları için optimal tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Basınç yüküne maruz, balistik çarpmaya dayanıklı kompozit sandviç plak
için geometrik lineer olmayan kod MATHEMATICA yazılımı ile oluşturulmuş ve elde edilen
sonuçlar ANSYS ticari sonlu elemanlar yazılımı ile yapılan modelleme ve çözümden elde
edilen sonuçlarla doğrulanmıştır. Optimizasyon işlemi için NSGA-II çok hedefli optimizasyon
program kodu geliştirilerek, optimal tasarımlar ortaya konulmuştur. Anlık basınç yükü ve
balistik çarpma yüklerini karşılayan bu yeni tasarım metodolojisi, tasarımcıların hava aracı
ve askeri araçların zırh yapılarının tasarımında kullanabilecekleri bir ön tasarım aracı
olacaktır.
Proje çıktısı olarak hafif ve ilgili dış yüklere dayanımı yüksek havacılık ve askeri alanda yük
taşıyıcı yapısal eleman olarak kullanılabilecek katmanlı sandviç kompozit plakların
geometrik ve malzeme parametreleri belirlenmiştir. Belirlenen ön tasarımların bir kısmı
üretilerek anlık basınç yükü ve balistik çarpma yükleri altındaki davranış deneysel ve teorik
olarak incelenmiş ve model doğrulaması yapılmıştır.
MTS deneylerinden elde edilen malzeme özellikleri ve önerilen basınç dağılımı fonksiyonu
geliştirilen NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) çok hedefli optimizasyon
program koduna entegre edilerek; hasar indeksi (failure index) ve ağırlık hedefleri için Pareto
optimal plak tasarımları hesaplanmıştır.
Optimal tasarımların bir kısmı üretilmiş, balistik çarpma ve anlık basınç yükü deneyleri
tekrarlanarak,

teorik

ve

deneysel

sonuçların

kıyaslanması

ve

yorumlanması

gerçekleştirilmiştir.
2. IP 1: DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneysel çalışmalar kapsamında, sandviç plak üretiminde kullanılacak kompozit kumaşların
büyük bölümü temin edilmiştir. Test numunelerinin imalatının ardından, İTÜ Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Kompozit yapı laboratuvarında bulunan MTS (Universal test makinası)
cihazı kullanılarak kompozit malzemelerin mekanik özellikleri belirlenmiştir.
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Literatürde bulunan analitik basınç fonksiyonları, plak üzerindeki anlık basınç yükünü
modellemede yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple plak yüzeyindeki basınç dağılımına daha
uygun analitik basınç fonksiyonunun elde edilebilmesi için, plak üzerinde çok noktadan
basınç ölçümü yapılarak basıncın plak yüzeyinde dağılımı ve zamanla değişimi araştırılmış
ve bunlara uygun basınç fonksiyonu oluşturulmuştur. Bu çalışma döneminde, Proje ekibinin
önceki çalışmalarında elde ettiği zamana bağlı basınç fonksiyonu da kullanılmıştır. Basınç
fonksiyonunun eldesi için gerçekleştirilen deneyler, test numunelerinin ve plakların imalat,
malzeme özelliklerinin belirlenmesi süreçleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Deneysel çalışmalar kapsamında, üretilen plaklar üzerinde anlık basınç yükü deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Plak yüzeyinde oluşacak anlık basınç yükü dağılımını bulmak için,
katmanlı kompozit plak imal edilmiş ve bu plak üzerine yapıştırılan basınç sensörleri yardımı
ile anlık basınç yükü verileri elde edilmiştir. Plağın arka yüzeyine yapıştırılan gerinim pulları
(straingauge) yardımı ile de iki noktadan plak üzerinde oluşan birim uzama değerleri elde
edilmiştir.
Garanti Giyim A.Ş.’ne ait Balistik Test Laboratuvarı imkanları kullanılarak, üretilen optimal
plaklar üzerinde

NIJ

3.

Seviye

ve

Stanag

kriterlerine

uygun

çarpma

testleri

gerçekleştirilmiştir. Optimal plakların basıç yüklerine cevabı ise İTÜ Kompozit Yapı
Laboratuvarı imkanları kullanılarak deneysel olarak test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar LsDyna ve ANSYS ticari yazılımları kullanılarak elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve
sonuçlar yorumlanmıştır.
2.1 Test Plaklarının ve Numunelerinin İmalatı (IP 1.3 – IP 1.5)
Plak üretimlerinde takviye elemanı olarak üç çeşit cam, üç çeşit karbon, bir kevlar ve bir de
karbon-kevlar karışımı elyaflar kullanılmıştır.
Malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için her bir plak CNC yardımı ile ASTM
standartlarına uygun boyutlarda kesilerek, gerekli numuneler elde eilmiştir. Üç adet çekme
numunesi ve üç adet kayma numunesi kullanılarak gerçekleştirilen çekme deneylerinin
sonuçlarının ortalaması alınarak, mekanik özellikler elde edilmiştir. 360 mm x 500 mm
boyutlarındaki plaktan Şekil 1’de görülen boyutlarda numuneler çıkartılmıştır.
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Şekil 1: Test numunelerinin boyutları

Kalan parçalardan ise yoğunluk testleri için, standartlara uygun boyutlarda numuneler elde
edilmiştir.
Üretilecek her plağın katmanları hazırlandıktan sonra ağırlıkları belirlenmiştir. Katmanların
toplam ağırlığı, matris elemanı olarak kullanılacak reçinenin miktarının hesaplanmasında
kullanılmıştır. Denklem 1Gerekli reçine ağırlığının hesabı için kullanılan formül aşağıda
gösterilmiştir. Formüldeki parametreler Tablo 1’de tanımlanmıştır.
ç

ç

=

∙ ∙

∙

(1)

Tablo 1: Reçine miktarının hesaplanmasında kullanılan parametreler
A

Katman alanı

N

Katman sayısı
1

’lik katmanın
ağırlığı

RC

Elyafın cinsine göre
değişen katsayı

RC katsayıları kullanılarak, herbir elyaf türü için, üretim sırasında kullanılacak yeterli reçine
miktarı belirlenmektedir. Keyfi miktarda kullanılacak reçine miktarı nedeniyle, plak malzeme
özellikleri etkilenebilmektedir. Bu nedenle, kullandığımız üretim tekniklerinde, her bir
üretimde yaklaşık miktarlarda reçine kullanarak; hem israfı hem de malzeme özelliklerinin
etkilenmesini önlemek amacıyla, SP Systems tarafından belirlenen RC katsayıları
kullanılmıştır.
16

Gerekli olan reçine miktarı, kullanılan kumaşların ağırlığına ve cinsine göre değişiklik
göstermektedir. Bu nedenle reçine hazırlanmadan önce kesilen kumaşlar, cinslerine göre
(cam/karbon/kevlar) ayrı ayrı tartılmıştır. Daha sonra her cins kumaş için, denklem (1)
yardımıyla gerekli olan reçine miktarı ayrı ayrı hesaplanmış ve üretimde kullanılacak reçine
miktarı elde edilmiştir. Denklem 1’de; A her bir kompozit katmanın alanını, n katman sayısını,
W f kullanılan kumaşın metrekare başına olan ağırlığını ifade etmektedir. RC değeri ise
kullanılan kumaşın cinsine göre değişen bir katsayıdır [1]. Cam, karbon ve kevlar kumaşlar
için bu katsayının değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Elyaf cinsine göre RC katsayıları
Elyafın Cinsi

RC

Cam fiber

0.46

Karbon fiber

0.55

Kevlar

0.61

Yapılan bu hesaba fırçalarda, kapta ve etrafta kalması muhtemel reçine ağırlıkları dahil
değildir. Formülün verildiği SP Kompozit Kılavuzunda, etrafta kalan reçine miktarını da
hesaba katmak amacıyla hesaplanan değerin 1.5 katsayısı ile çarpılması tavsiye
edilmektedir. Fakat yapılan pratik uygulamalarda bu değerin gereğinin çok üzerinde olduğu
saptanmıştır. Bu nedenle, etrafta kalacak olan reçine miktarının, imal edilecek olan parçanın
boyutuna, kullanılan fırça sayısına ve kabın büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık bir şekilde
hesaplanarak, reçine ağırlığına eklenmesinin daha uygun olduğu düşünülmektedir.
Takviye

ve

matris elemanlarının

bir

araya

getirilmesi elle

yatırma

yöntemiyle

gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem için düz bir alüminyum plaka, reçinenin alüminyum plakğa ve
vakum masasına zarar vermemesi için plakdan daha büyük boyutlarda kesilmiş iki adet
naylon kumaş, üretilecek kompozitin hem üst hem de alt yüzeyini örtecek büyüklükte iki
parça peel-ply kumaşı kullanılmıştır.
Epoksi reçinenin konulduğu şeffaf kapların dış kısmı, siyah bir kalem yardımıyla, her
katmana dökülecek reçine miktarını belirtmek için işaretlenmiştir. Katmanlara mümkün
olduğunca eşit miktarda reçine yedirilmesi, mekanik özelliklerin her katmanda aynı olması
için önemlidir. Fakat ilk katmanın üzerine dökülen reçine ile katmanın alüminyuma bakan
kuru yüzeyinin de matris içerisinde kalması sağlanmalıdır. Aynı zamanda ikinci katmanın alt
yüzeyi, reçine yedirilmiş alttaki katmanın üst yüzeyiyle temas edip reçine emecektir. Önceki
üretimlerden edilen bu tecrübeyle, alüminyum plaka üzerine serilen ilk katmanın üzerine
diğer katmanlara göre biraz daha fazla reçine emdirilmesi sağlanmıştır.
Reçine emdirme işlemi için plastik bir spatula kullanılmıştır. Kabından elyaf katmanı üzerine
önceden işaretlenmiş seviyeye kadar boşaltılan reçine, spatula yardımıyla katmanların
üzerine yayılmış ve emdirilmiştir. Bu işlemi katman için gerekli reçinen tamamını
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boşaltmadan aşama aşama yapmak, reçinenin katmanın her yerine mümkün olduğunca eşit
emdirilmesini sağlamak için önemlidir.
Numune üretiminde elle ıslak yatırma yönteminin yanı sıra infüzyon yöntemi de
kullanılmıştır. İnfüzyon ve elle ıslak yatırma yöntemlerinde kullanılan sistemler Şekil 2 ve
Şekil 3’de görülmektedir.

Şekil 2: İnfüzyon yöntemi ile test plaklarının imalatı

Plak üzerindeki basınç dağılımının çok noktada elde edilmesiyle, basınç dağılımının zaman
ve konuma bağlı değişiminin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle de, mevcut
malzemelerden yalnızca cam ve karbon elyaf kumaşlar kullanılarak, test plakları imal
edilmiştir.

Şekil 3: Elle ıslak yatırma yöntemi ile test plaklarının imalatı
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Şekil 4: Karbon ve cam elyaftan üretilen test plakları
Test plaklarının üretiminin ardından takviye elemanının üretimi işlemine geçilmiştir. Takviye
elemanlar, karbon kumaş ve polipropilen bal peteği malzemelerden elle yatırma yöntemi
kullanılarak elde edilmiştir. Takviye elemanı altta 1 kat karbon, polipropilen petek, üzerinde
2 kat karbon kumaş ve altta 2 kat karbon, polipropilen petek, üzerinde 2 kat karbon kumaş
olacak şekilde iki ayrı dizilimde üretilmiştir. Elle yatırma işleminin ardından, Şekil 5’de
görüldüğü gibi, epoksinin kumaş ve peteğe iyice nüfuz edebilmesi için takviye elemanına
üstten yayılı yük oluşturacak şekilde ağırlık elemanları uygulanmıştır.
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Şekil 5: Takviye elemanı üretimi.
Reçine emdirme işlemi tamamlanmasının ardından, kompozitler önce peel-ply kumaşıyla,
sonra naylon kumaşla örtülmüştür. Kompozit plaklar, ısıtmalı vakum masasında −800
seviyelerinde vakum altında, 50℃ sıcaklıkta 5 saat boyunca bekletilerek reçine kürlenmesi
sağlanmıştır. Sandviç plak, 50ºC sıcaklığa 1ºC/dakika yükseliş hızıyla ulaşmıştır.
2.2 Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi (IP: 1.4)
Kompozit plakların üretilminin ardından, malzemelerin mekanik özellikleri belirlenmiştir.
Kompozit plakdan elde edilen numunelere çekme testi ve yoğunluk testi uygulanmıştır.
Deney anında numunelerden eş zamanlı olarak alınan veriler değerlendirilerek
malzemelerin mekanik özellikleri hesaplanmıştır.
2.2.1. Test Numunelerinin Hazırlanması
Test numuneleri, Şekil 6’da görüldüğü gibi, CNC makinesi yardımıyla, üretilen kompozit
plaklardan kesilerek elde edilmiştir.

Şekil 6: Plakların CNC makinasında kesilmesi
Çekme testi uygulanacak numunelerin boyutları ASTM D3039/D3039M standardında kesin
olarak belirtilmemekle birlikte, standartta tavsiye edilen boyutlar Tablo 3’de verilmiştir.
Üretim için kullanılan kumaşlar simetrik dokumalı oldukları için çekme testi numunelerinin
boyutları, standarda uyularak genişlik yönünde 25

, uzunluk yönünde 250

olarak

belirlenmiştir. Çekme numunesinin test cihazının dişleri tarafından daha sıkı kavranabilmesi
için

bazı

durumlarda

teb

malzemeleri

kullanılmaktadır.

ASTM

D3039/D3039M

standardından alınan Tablo 3’te belirtildiği gibi simetrik dokumaya sahip kompozit
malzemeler için teb kullanılması gerekli değildir. Ancak, çalışma kapsamında, elyafının
cinsinden dolayı daha ince kalınlığa sahip plaklardan alınan numunelerde kaymayı
engellemek için teb malzemesi olarak 100’lük zımpara kullanılmıştır.
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Tablo 3: ASTM D3039/D3039M standardında çekme testi numunesi boyutları

Çekme testi numunelerindeki gerinim değerlerini okumak için gerinim-ölçer kullanılmış ve
zamana bağlı gerinim değerleri kaydedilmiştir. Gerinim-ölçer uygulamasında dikkat edilecek
husus; yöneliminin doğru belirlenmesi ve hatasız uygulanmasıdır. Gerinim-ölçer yönelimi
yanal ve eksenel gerinimleri ölçebilecek doğrultuda olmadığı durumda çekme testi
sonucunda yanlış gerinim değerleri okunacaktır. Ayrıca gerinim-ölçer yapıştırılacak bölgenin
pürüzsüz ve toz-tortu gibi deney hassasiyetini bozacak unsurlardan arındırılmış olması
gerekmektedir. Bunun için büyük bir dikkatle gerinim-ölçer uygulaması yapılacak bölge
zımpara ile pürüzsüzleştirilmiş, ardından iplik bırakmayan pamuklar yardımıyla bölge
tamamen temizlenene kadar seyreltilmiş asit ile silinmiştir. Asit kullanılmasından ötürü
gerinim-ölçer iletkenliğinde bir problem olmaması amacıyla bölge bazik çözelti ile silinmiş ve
bölgenin tekrar nötr olması sağlanmıştır. Daha sonra kuvvetli yapıştırıcı yardımıyla gerinimölçer temiz ve pürüzsüz bölgeye dikkatlice yapıştırılmış ve numune korunaklı bir ortama
alınmış olmalıdır.
Yoğunluk testi için kullanılacak numunelerin boyutları için ASTM D792-13 standardından
yararlanılmıştır. Standarda göre yoğunluk testi için kullanılacak numuneler belirgin,
ölçülebilir bir şekle; en az 1
tavsiye edilen bir kütleye, her 1

hacme, 1

’dan az olmamak şartıyla 1

ağırlık için en az 1

−5

arası

kalınlığa sahip olmalıdır. Bu

çalışma kapsamında kullanılan yoğunluk testi numuneleri, ağırlıkları başına en az 1
kalınlığı sağlayacak şekilde 30

∗ 30

(en*boy) ölçülerinde kesilmiştir.

2.2.2. Çekme Testi
Çekme deneyi bir malzemenin –elastisite modülü, kayma modülü, poisson oranı, akma
noktası- gibi mekanik özelliklerini bulmak için yapılan mekanik bir deneydir. Mekanik
özellikleri bulunması istenen malzemeden ince uzun levha şeklinde kesilen bir numune, iki
ucundan çekme testi cihazındaki kıskaçlara tutturulur. Hidrolik kuvvet uygulayıcısının
yardımıyla istenilen hızlarda çekme gerçekleştirilir. Çekme deneyi elastisite modülü ve
çekme dayanımı için malzeme kopana kadar devam ettirilir. Kayma modülü ve kayma
dayanımının bulunması için kullanılan numunelere uygulanan çekme testi ise mikro-gerinim
verileri 30000 seviyesine ulaşıncaya kadar sürdürülmektedir. Kayma numunesi olarak
kullanılan numunelerin kopmasını beklemek uzun ve gereksiz bir süreçtir.
MTS-322 cihazı ve gerinim-ölçerlerin bağlandığı veri toplama ünitesinin verileri farklı
bilgisayarlara kaydedildiğinden dolayı veri toplamaya başlama zamanları da farklılık
göstermektedir. İki ayrı bilgisayarda kaydedilen verilerin eş-zamanlanabilmesi için, aynı
örnekleme frekansına sahip olmaları sağlanmıştır. Deneyler sırasında öncelikle gerinimölçer veri toplama programı çalıştırılmış, ardından birkaç saniye sonra MTS-322 cihazı
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çalıştırılarak numuneler çekilmeye başlanmıştır. Bu durumda gerinim-ölçer verileri aslında
deneye başlanmadan önce toplanmaya başlanmıştır. Gerinim verileri ile gerilme-deplasman
verilerinin aynı zaman çizgisine çekilmesi için gerinim verileri incelenerek nicelikli değişimin
görüldüğü zaman belirlenmiş ve bu zamandan önceki veriler atılarak geri kalan kısım çekme
verileri ile aynı zamana denk getirilmiş, dolayısıyla eş-zamanlama gerçekleştirilmiştir.
Malzemenin mekanik özelliklerini tanımlayabilmek için

,

,

, Ѵ ,Ѵ ,Ѵ ,

olmak üzere 9 farklı özelliğinin bulunması gerekir. Kompozit malzemenin
değerlerini için 0 − 90 iplik yönelimine sahip numunelerine;

,

,
ve Ѵ

değerini bulmak için -

45/+45 iplik yönelimine sahip numunelerine çekme testi uygulanması yeterlidir. Kompozit
malzemedeki elyaflar simetrik dokumalıysa eksenel (90 ) ve yanal (0 ) elastisite modülleri
ve

birbirine eşit kabul edilir. Malzemenin kalınlık yönündeki değerlerinin bulunması

oldukça zor olduğundan bir yaklaşımda bulunulabilir. Kompozit bir malzeme için reçinenin
mekanik özelliklerinden yararlanılarak bir yaklaşımda bulunmak mümkündür. Malzemenin
izotrop olduğunun bilinmesi durumunda mekanik özellikler yönlere bağlı olarak değişmediği
için

,

,Ѵ

değerlerinin bulunması yeterli olacaktır.

İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi Kompozit Yapı Laboratuvarı envanterinde yer
alan, MTS-322 Universal Test Makinası kullanılarak malzemelerin mekanik özellikleri
belirlenmiştir. Cihaz hidrolik güç sağlayıcısı yardımıyla 100kN’a kadar çekme kuvveti
uygulanabilmekte;

çekme

sırasında

oluşan

deplasman

değerlerini 0.03%’lük bir

hassasiyetle kaydedebilmektedir. Yine Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi Kompozit Yapı
Laboratuvarı’nda üretilen karbon-fiber-epoksi kompozit plakdan alınan bir numunenin,
çekme testi için MTS-322 cihazına monte edilmiş hali şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7: Çekme testi öncesi MTS cihazına yerleştirilen karbon-fiber test numunesi
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2.2.3. 0o – 90o Yönelimli Numunelerinin Çekme Testi
0 − 90 simetrik iplik yönelimli numunelere çekme testi uygulanmasıyla düzlemsel elastisite
modüllerinin (

,

),

poisson oranının (Ѵ) ve çekme dayanımının ( ç ) hesaplanması

hedeflenmiştir.
Çekme testi sonucunda MTS-322 cihazından zamana bağlı kuvvet ve toplam uzama
0 ( )

(deplasman) değerlerini almak mümkündür.

90 ( )

yönlerindeki gerinim (ϵ)

değerleri ise numuneler üzerine yapıştırılan birer adet gerinim-ölçer kullanılarak ölçülmüştür.
ASTM D3039/D3039M standardına uyularak yapılan testler sonucunda elde edilen değerler,
numunelerin çekme dayanımı, elastisite ve kayma modüllerinin ve poisson oranının
hesaplanmasında kullanılmıştır. Standart gereği çekme hızı 2

/

olarak

ayarlanmıştır.
Zamana bağlı mühendislik gerilmesi (σ) değerini bulmak için numunelerin çekme
uygulanmadan önceki enine kesit alanları (
kuvvet

değerleri

kesit

alanına

) ölçülerek hesaplanmıştır. Zamana bağlı olan

bölünerek

zamana

bağlı

gerilme

değerlerine

dönüştürülmüştür. Numunenin kopmadan önce direnebildiği en büyük gerilme değerleri de
çekme dayanımları olarak belirlenmiştir ( ç ).
=

(2.1)

Gerinim-ölçer verileri, yine zamana bağlı olarak fakat çekme cihazından bağımsız bir
bilgisayar kullanılarak kaydedilmiştir. 0 ( )

90 ( )

yönündeki gerinim değerleri

numunelerin poisson oranını (Ѵ ) bulmak için kullanılmıştır. Poisson oranının
hesaplanması için Denklem (2.2)’de verilen ifade ile ASTM D3039/D3039M standardına
bağlı olarak 90 ( ) yönünde gerinim değerlerinin 1000μ /

ve 3000μ /

arasında kaldığı

kısımlar kullanılmıştır.
Ѵ

=−

=−

=−

(2.2)

İki ayrı bilgisayarda kaydedilen verilerin, birlikte kullanılabilmeleri için aynı örnekleme
frekansına sahip olmaları sağlanmıştır. Bu sayede çekme cihazı bilgisayarından alınan
gerilme değerleriyle gerinim-ölçerlerin bağlı olduğu bilgisayardan alınan gerinim değerleri
eşzamanlanmış ve numunelerin elastisite modülleri hesaplanmıştır. Elastisite modülünün
hesaplanması için yine aynı standarda bağlı olarak, Denklem (2.3) kullanılarak, 90 ( )
yönünde gerinim değerlerinin 1000μ /

ve 3000μ /

arasında kaldığı kısımlar

kullanılmıştır. Numuneler simetrik dokumaya sahip olduğu için burada hesaplanan y
yönündeki elastisite modülü ( =

) değerinin x yönündeki

değerine eşit olduğu kabul

edilmiştir.
=

=

=
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=

=

(2.3)

Deney sonucunda her plakadan 3’er adet olmak üzere toplam 24 0 − 90
,

numunenin çekme testi yapılmış ve

, Ѵ ,

ç

yönelimli

değerleri bulunmuştur.

2.2.4. ± 45o Yönelimli Numunelerinin Çekme Testi
Elyaf yönelimleri ±45⁰ şeklinde olan numunelere çekme testi uygulanarak kompozit
malzemelerin kayma modülü ve kayma dayanımları hesaplanmıştır.
Kayma testleri için ASTM D 3518/D 3518M standardından yararlanılmıştır. Deney
numunelerinin geometrisi ASTM D3039/D3039M belirtilenlerin aynısıdır.
Kayma gerilmeleri ( ), anlık kuvvet değerlerinin kesit alanına(

) bölünmesi ile

hesaplanmıştır.
=

(2.4)

Deney standardına göre numunenin kayma dayanımı

, 0.05 gerinim değerindeki

kayma gerilmesi olarak belirtilmiştir.
Herhangi bir andaki kayma gerinimi, o andaki eksenel gerinimle yanal gerinimin farkına, yani
mutlak değer olarak toplamına eşittir. Kayma modülü, 2000µ - 6000µ gerinim değerlerine
karşı gelen kayma gerilmeleri kullanılarak hesaplanır.

=

=

=

(2.5)

Deney sonucunda her plakadan 3’er adet olmak üzere toplam 24 ±45 yönelimli numunenin
çekme testi yapılmış ve ,

değerleri bulunmuştur.

2.2.3. Yoğunluk Testi
Kompozit malzemelerin bulunması istenen diğer bir karakteristik özelliği yoğunluktur (d).
Yoğunluk testi için ASTM D792–13 standardından faydalanılmıştır. Yoğunluk testi
numunelerinin geometrik şartları aynı standarda bağlı olarak belirlenmiştir.
Yoğunluk testinde suyun kaldırma kuvveti kullanılmıştır. İlk önce numunelerin kuru ağırlıkları
tartılmış, ardından su içindeki ağırlıkları ölçülmüştür. Böylelikle numunenin suya göre bağıl
yoğunluğu hesaplanmıştır. Suyun yoğunluğunun bulunabilmesi için sıcaklığı her numunenin
testi sırasında tekrarlı olarak kızılötesi termometre ile ölçülmüştür.

ğ

ğ

=

+

−( +
=

)

=

−

∗

Yoğunluk hesabında kullanılan parametrelerin açıklamaları Tablo 4’te gösterilmiştir.
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(2.6)

(2.7)

Tablo 4 Yoğunluk Testinde Kullanılan Parametreler
Test numunesinin kuru ağırlığı
Test numunesinin su içindeki ağırlığı
Numuneyi su içinde tutan sistemin, kısmen
suya batırılmış toplam ağırlığı
ğ
ğ

ğ
ğ

ğ (T)

2.2.4. Deney sonuçları ve Mekanik Özellikler
Çekme testleri ve yoğunluk testleri sonucunda, üretilen kompozit plakların elastisite
modülleri (

,

), çekme dayanımları ( ç ), poisson oranları (Ѵ ), kayma modülleri (

kayma dayanımları (

),

) ve yoğunlukları ( ) hesaplanmıştır. Kompozitin malzemelerin

mekanik özellikleri ve yoğunlukları Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5: Malzeme özellikleri
Malzeme Ex, E y
Ez
Türü
(GPa) (GPa)
Cam
Elyaf
Aramid
Elyaf
Karbon
Elyaf

νx

νy, νz

Gx
(GPa)

Gy, Gz
(GPa)

21.5

3.65

0.115

0.353

3.02

1.35

24.25

3.654

0.063

0.353

1.36

1.35

58.3

3.65

0.195

0.353

2.7

1.35

Malzeme özelliklerinin tespiti sırasında, aynı plaktan kesilerek hazırlanmış 4 numune -bazı
plaklar için 3 numune üzerinde çekme testleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen verilerin
ortalaması alınarak Tablo 5’de verilen sonuçlara ulaşılmıştır.

2.3 Anlık Basınç Yükü Deneyleri (IP: 1.7)
Bu iş paketinde, plak yüzeyinde oluşacak anlık basınç yükü dağılımını bulmak için, katmanlı
kompozit plak imal edilmiş ve bu plak üzerine yapıştırılan basınç sensörleri yardımı ile anlık
basınç yükü verileri elde edilmiştir. Plağın arka yüzeyine yapıştırılan gerinim pulları
(straingauge) yardımı ile de plak üzerinde oluşan birim uzama değerleri elde edilmiştir.
Öncelikle üretilen takviyesiz katmanlı kompozit plak üzerinde anlık basınç yükü deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu plak üzerine belli doğrultularda sandviç yapıdaki takviye
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elemanları yapıştırılmıştır. Elde edilen yeni plak yapısı üzerinde benzer deneysel çalışmalar
gerçekleştirilerek yapının anlık basınç yüklerine cevabı incelenmiştir. Deneylerden elde
edilen sonuçlar, ANSYS ticari yazılımında elde edilen analiz sonuçları ile kıyaslanmıştır.
Ayrıca plak üzerinde çok noktadan basınç verisi alınarak, bu veriler yardımı ile anlık basınç
yüklerini tanımlayacak yeni bir analitik fonksiyon elde edilmesi konusunda çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
Deney Düzeneği
Basınç depolama ve iletim üniteleri, deney platformu, veri toplama sistemi, basınç
sensörleri, bağlantılar ve güç kaynağından oluşan anlık basınç yükü deney düzeneği Şekil
8’deki şemada gösterilmiştir.

Şekil 8: Deney düzeneği şeması
Basınç depolama üniteleri kompresör, basınç tankı, regülatör, vana ve sıkıştırılmış havanın
iletilebilmesi için basınca dayanıklı hortumdan oluşmaktadır. Deneyde kompresör görevini
Dalgakıran marka DKK 40 model kompresör üstlenmektedir. Basınç tankı olarak ise 500
litre kapasiteli, 60 Bar’a kadar hava depolayabilen hava tankı tercih edilmiştir. Tank üzerinde
basınç bilgisi için manometre bulunmaktadır. Basınç tankı çıkışında vana ve Orma marka
regülatör

bulunmaktadır.

Regülatör

vasıtasıyla

çıkış

basıncı

25

bar’a

kadar

ayarlanabilmektedir. Vana yardımıyla da regülatörden ayarlanan basınçlı hava, Hydra
Power marka hortuma iletilmektedir.
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Şekil 9: Basınç tankı (solda), kompresör (sağ üstte) ve Hydra Power hortum (sağ altta)
Basınç aktarımının gerçekleştiği deney platformu ana hatlarıyla çerçeve ve şok tüpünden
oluşmaktadır. Rijit plaka çerçeveye M5 civatalarıyla sabitlendikten sonra çerçeve bağlantı
çubuğuna M10 civataları yardımıyla bağlanmaktadır. Şok tüpü ise iç çapı 12 cm, boyu 82
cm olan bir borudur. Şok tüpünün yerden yüksekliği 75 cm’dir. Bir önceki bölümde
bahsedilen Hydra Power marka boru şok tüpüne bağlanılarak basınçlı havanın tüpe iletimi
sağlanmaktadır. Şok tüpünün ağız kısmı yeterli basınç oluşana kadar kapalı kalması için
membran yardımıyla kapatılmaktadır. Membran belirli basınç değerine ulaştığında yırtılarak
açılmakta ve basınç dalgasını çerçeve üzerindeki kompozit plakaya iletmektedir. İletilen
hava akışının düzenli olması ve basınç değerinin korunması için çapı 19 cm olan lüle, şok
tüpünün ucuna bağlanmıştır.

Şekil 10: Deney düzeneği
Deney sırasında sensörlerden gelecek basınç değerlerininin ölçülmesi amacıyla VXI
Technology marka EX1629 model veri toplama sistemi kullanımıştır. EX1629 veri toplama
sistemi, strain ve voltaj değerlerinin ölçümünü 48 ayrı kanaldan gerçekleştirebilmektedir.
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Sistem bu verileri 10 kHz (saniyede 10000 adet veri) ile işleyebilmektedir. İstenirse kanal
sayısı 16’ya düşürülerek örnekleme frekansını 25 kHz’e (saniyede 25000 adet veri)
çıkarmak mümkündür. Ayrıca EX1629’da bulunan her kanal kendine ait sinyal koşullanıdırıcı
elektronik devreye, ±8 volt 50mA uyarıcı sinyal kaynağına ve 24 bit analog-dijital çeviriciye
sahiptir. Sistem hem ölçüm cihazlarına hem de ölçüm bilgilerinin görüleceği bilgisayara
RJ45 Ethernet portu ile bağlanmaktadır. Voltaj bilgisinin gelebilmesi için RJ45 soketlerinin 3
ve 6 numaralı uçları ölçüm cihazının sense uçlarına bağlanmalıdır. Bu çalışmada 25 kHz
örnekleme hızı kullanılmıştır.

Şekil 11: VXI EX1629 veri toplama cihazı
Üretilen katmanlı kompozit plak üzerine etki edecek anlık basınç yükü değerlerini ölçmek
için plağın üst yüzeyine Kulite marka LQ-125 model basınç sensörleri yerleştirilmiştir. LQ125 basınç sensörleri 10 – 15 volt besleme aralığında çalışmaktadır.

Şekil 12: Kulite LQ-125 basınç sensörü
Basınç sensörünün maksimum ölçüm basıncı 34 bar’dır. Sensör, kablosu hariç, 0.2 gram
ağırlıktadır. -55°C ile +120°C aralığındaki sıcaklıklarda operasyonel olarak çalışabilir.
Sensörün teknik datasında bulunan kalibrason katsayısı sayesinde okunan voltaj değerleri,
bar cinsinden basınç değerine dönüştürülebilmektedir.

Şekil 13: Kulite LQ-125 basınç sensör şeması
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LQ-125 sensörleri dört farklı renk kablo bulundurmaktadır. Bunlardan kırmızı olanı pozitif
besleme, siyah olanı negatif besleme, yeşil olanı pozitif sense ve beyaz olanı da negatif
sense uçlarına bağlanmalıdır. Ancak LQ-125 sensörlerinden çıkan kablolar yeterli uzunluğa
sahip olmadığı ve hassaslığı nedeniyle zarar görme olasılığı olduğu için RS232 girişine
lehim yapılmış ve üretilen uzatma kablolarına bağlanmıştır.

Şekil 14: Basınç sensörleri(solda) ve RS232 bağlantıları(sağda)
Sensörlerin, veri toplama cihazıyla bağlantısını sağlamak için altı adet uzatma kablosu
hazırlanmıştır. Bu kabloların bir ucu RS232 ucuna lehim yapılmış, diğer ucu ise klemenslere
bağlanmak üzere açıkta bırakılmıştır.

Şekil 15: RS232 kablonun güç kaynağına ve klemensler ile RJ45 kablolara bağlantısı
VXI EX1629 veri toplama cihazının sağladığı 8 Volt besleme, LQ-125 sensörlerinin
çalışması için gereken 10 Volt’luk beslemeyi sağlayamadığı için harici güç kaynağı gerekli
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olmuştur. Bu güç kaynağından gelecek voltajı altı ayrı kabloya paralel dağıtacak şekilde
kablolama sistemi yapılmıştır.

Şekil 16: Güç kaynağı-RJ45 bağlantıları (solda ve sağ üstte) ve GPS4303 regülatör(sağ
altta)
Güç kaynağı olarak ilk deneyler dört kanallı 0-30 Volt aralığında besleme sağlayabilen, 200
Watt gücünde, düşük gürültü değerine sahip (<1mVrms, 5Hz~1MHz) Gw-Instek marka
GPS-4303 model regülatör ile gerçekleştirilmiştir. Ancak şebeke hattından gelen frekansın
sinyal kalitesini etkilemesi nedeniye sonraki deneylerde güç kaynağı olarak regülator yerine
10 Volt DC akım verebilecek Yuasa marka YTX14-BS model batarya kullanılmıştır.

Şekil 17: Yuasa YTX14-BS batarya
Klemenslere bağlanan sense uçlarının veri toplama cihazına aktarılması için ise altı adet
kablo bağlantı elemanı üretilmiştir. Bu elemanlara crossover kablolarda görülen T-568B
standartına uygun şekilde (1-beyaz/turuncu 2-turuncu 3-beyaz/yeşil 4-mavi 5-beyaz/mavi 6yeşil 7-beyaz/kahverengi 8-kahverengi) RJ45 konnektör ucu çakılmıştır. Bu sayede kabloyu
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VXI EX1629 ölçüm cihazına bağlamak mümkün olmuştur. Kablonun diğer tarafında ise 3 ve
6 numaralı uçlar klemenslere bağlanarak sensör ile veri toplama cihazı arasındaki köprü
kurulmuştur.

Şekil 18: T568B standartı ile bağlanan RJ45 kablo ucu
2.3.1. Deneysel Çalışmanın Gerçekleştirilmesi
Anlık basınç yükü deneyleri yaklaşık 100 kez tekrarlanmış ve deney koşulları nedeniyle
oluşan bazı aksaklıklar giderilerek, uygun basınç ve birim uzama verileri elde edilmiştir.
Basınç verilerinin eldesi sırasında, veri toplama sistemi 25 kHz örnekleme hızında
kullanılmıştır.
Deney için kurulan düzenekte öncelikte kompresör yardımı ile toplanan hava basınç
tankında depolanmaktadır. Daha sonra sıkıştırılmış hava vana açıldığında regülatör yardımı
ile şok tüpüne iletilmekte ve burada birikmektedir. Şok tüpünün ucunda kullanılan membran
ise havayı içerde tutmakta ve belirli basınç değerine ulaştığında yırtılarak açılmaktadır.
Basınçlı hava lüleden geçerek akış profili düzenlenir ve basınç sensörlerine gelir. Plak
üzerinde bulunan sensörlere gelen hava basıncı elektrik sinyaline dönüşerek kablolara
iletilir. Burada sensörlerin kabloları boylarının yetersizliğinden ve gürültü engellemesi için
RS232 bağlantısı yardımıyla kalın kablolara bağlanmıştır. Bu kablonun besleme ucu harici
güç kaynağına gitmekte, sense ucu ise klemenslere bağlanmaktadır. Klemenslerde
bağlanan uçlar RJ45 Ethernet uçlarına dönüştürülerek VXI EX1629 veri toplama sistemine
aktarılmakta ve yine Ethernet kablosu aracılığı ile bilgisayara gönderilmektedir. Bilgisayarda
ise DAC Express yazılımı kullanılarak veri hem anlık olarak görüntülenebilmekte hem de
kaydedilip daha sonra analiz edilebilmektedir.
Deneyde kullanılan plağın etkin alanı 29.5 cm x cm 29.5 cm dir ve basınç bu etkin alana
uygulanmaktadır. Basınç dağılımının optimal şekilde elde edilebilmesi için sensörler plağın
köşegeni üzerindeki hatta yerleştirilmiştir. Mevcut sensörlerden bir kısmı ise doğrulama için
eşit uzaklıkta başka bir konuma yerleştirilebilir. Bu kapsamda yapılmış olan bir deney için
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basınç sensörlerinin seri numaralarına göre konum bilgileri Tablo 6’da, sensörlerin
konumları Şekil 19’da verilmiştir.
Tablo 6: Basınç sensörleri seri numaraları ve konumları
Sensör Seri No
Kulite 106
Kulite 110
Kulite 112

Sensör x yönünde
konumu (cm)
2.5
7.5
15

Sensör y yönünde
konumu (cm)
15
15
15

Şekil 19: Basınç sensörlerinin konumları

Plağın arka yüzeyine basınç sensörleri ile aynı konuma gelecek şekilde üç adet gerinim
ölçer yerleştirilmiştir. Takviye elemanı ile yapılan deneylerde yüzey üzerindeki gerinim
ölçerler sökülerek, takviye elemanının üzerine yeni gerinim ölçerler yerleştirilmiştir.
Birim uzama verilerinin elde edilmesi:
Plağın arka yüzeyine yapıştırılan gerinim pulları (straingauge) yardımı ile iki noktadan plak
üzerinde oluşan birim uzama değerleri elde edilmiştir. Çalışmada Şekil 20’de görülen üç
eksenli gerinim ölçer kullanılmıştır.

Şekil 20: Üç eksenli gerinim pulu
Gerinim ölçerlerin konumları (G1, G2) Şekil 21’de gösterilmiştir.
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G1
Şekil 21: Gerinim ölçerlerin konumları.
Deneyden elde edilen gerinim verileri de, VXI Technology EX 1629 48 kanallı veri toplama
sistemi kullanılarak kaydedilmiştir. Gerinim ölçerleri, harici bir güç ünitesi ile beslemeye
ihtiyaç yoktur.
Plağın arka yüzeyinde (G1) ve (G2) konumuna yerleştirilen gerinim ölçerden alınan gerinim
değerlerinin zamanla değişimleri, Şekil 22 ve Şekil 23’de görülmektedir.

Şekil 22: G1 konumunda x yönündeki gerinimin zamanla değişimi

Şekil 23: G2 konumunda x yönündeki gerinimin zamanla değişimi
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Takviye Elemanı Deneyleri ve Analizleri
Anlık basınç yükünün plak üzerinde uyguladığı etkinin takviye elemanları ile nasıl
etkilendiğini belirleyebilmek için üretilen karbon plak ve takviye elemanları ile deneyler
yapılmıştır. Yapılan deneylerde üretilen dört kat karbon plak üzerindeki 30 cm genişliğinde
ve 30 cm yüksekliğinde bir alan basınca maruz kalmaktadır. Bu plak üzerinde sol alt köşe
orijin kabul edilerek koordinat sistemi oluşturulmuştur.
Plaklar üzerinde yapılan deneylerin ANSYS sonlu elemanlar yazılımında sayısal olarak
incelenmesi için, daha önce Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ve ekibi tarafından geliştirilen,
Denklem 2.8’de verilen basınç fonksiyonu kullanılmıştır.

( , , ) = 1 − cos

2

2
− cos

+
2 2 2
+

1 − cos

2

1
(2.8)

−
2

−

2

Denklemde verilen P konuma ve zamana bağlı basınç değişkenini ifade eder. Denklemdeki
a ile b’de plak boyutlarını, Pt tepe noktası basıncını, Pe emme basıncı, te basıncın etki ettiği
süreyi tanımlamaktadır. Fonksiyonda bulunan u, v, w değişkenleri ise basıncın konuma ve
zamana bağlı değişimini ayarlayan ifadelerdir.
ANSYS yazılımında yapılan analizlerde karbon plağın modellenmesi için Bölüm 3’de
bahsedilen Shell 281 elemanı kullanılmıştır. Takviye elemanı modelinde alt ve üst
tabakalarda bulunan karbon plak yine Shell 281 elemanıyla modellenmiştir. Takviye
elemanındaki polipropilen sandviç elemanı modellenmesinde ise Solid 186 modeli
kullanılmaktadır. Takviyeli plakların sonlu eleman modelleri Şekil 24’de görülmektedir.

Şekil 24: Takviyeli plakların sonlu eleman modelleri.
Polipropilen için kullanılan malzeme özellikleri Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Polipropilen malzeme özellikleri.
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Yoğunluk
(kg/m3)

Ex, E y
(MPa)

Ez
(MPa)

νx

νy, νz

Gx
(MPa)

Gy, Gz
(MPa)

80

40

97

0.35

0.15

5

12.8

Anlık basınç yükünün genel etkisinin belirlenebilmesi için ilk deneyler takviyesiz plak
üzerinde yapılmıştır. Takviyesiz eleman ile deneylerin gerçekleştirilmesinin ardından karbon
plak üzerine 2 cm eninde takviye elemanının orta kısıma dikey olarak yapıştırılması ile tek
takviyeli plak elde edilmiştir. Takviyesiz plak ve tek takviyeli plak üzerine yapıştırılan gerinim
ölçerler ve kablolama elemanları Şekil 25’de gösterilmiştir.

Şekil 25: Takviyesiz plağın (solda) ve tek takviye elemanlı plağın (sağda) deney sırasında
arkadan görünüşü.
Üç takviye elemanlı plağı elde etmek için tek takviye elemanlı plak üzerine iki adet takviye
elemanı plağın kenarlarından 7.5 cm uzaklıkta dikey olarak yapıştırılmıştır. Üç takviye
elemanlı plak ile yapılan deneylerin ardından ortadaki takviye elemanın çıkarılması ve
yüzeyin hafifçe zımparalanması ile iki takviye elemanlı plak elde edilmiştir.
Yapılan bu deneylerin ardından elde edilen gerinim değerleri çeşitli şekillerde kıyaslanmıştır.
Plakların orta noktasında y yönündeki gerinimlerinin kıyaslaması Şekil 4.27’de verilmiştir.
Bu gerinimlerin ilk tepe nokta kıyaslaması Şekil 28’de gösterilmektedir.
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Şekil 26: Üç takviye elemanlı plağın (solda) ve iki takviye elemanlı plağın (sağda) deney
sırasında arkadan görünüşü.
1000
800

Gerinim (µs)

600
Takviyesiz

400

1-Takviye
200

3-Takviye

0

2-Takviye
0

0,005

0,01

0,015

0,02

-200
-400

Süre (s)

Şekil 27: Plakların orta noktasında y yönündeki gerinimleri.

650

Gerinim (µs)

550
450
Takviyesiz
350

1-Takviye

250

2-Takviye

150

3-Takviye

50
-500,0018

0,002

0,0022

0,0024

0,0026

0,0028

0,003

Süre (s)

Şekil 28: Plakların orta noktasında y yönündeki gerinimlerinin ilk tepe noktası.
Dinamik testleri gerçekleştirilmiş plakların basınç yükü altındaki davranışlarının sayısal
olarak incelenmesi istenmiştir. Ancak Şekil 29’da görülebileceği üzere filtre kullanılmadan
yapılan deneylerdeki basınç değerleri dış ortam etkileri ve voltaj değişimininden dolayı
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yüksek parazit içermektedir. Bu sebeple gerinim analizi filtre kullanılmadan yapılan
deneylerde uygulanamamıştır.

Takviyesiz eleman basınç dağılımı
0,2

Basınç (bar)

0,15
0,1
0,05
0
0,0012

0,0062

-0,05

0,0112

0,0162

Zaman (s)
106-x25

110-x75

112-x150

Şekil 29: Takviyesiz eleman basınç değerleri.
Filtre kullanılmadan yapılan deneyler sonucunda elde edilen verilerin parazitli olması
nedeniyle veri toplama cihazının filtre seçeneği aktif hale getirilerek yeni deneyler
gerçekleştirilmiştir.
Deneyler takviyesiz ve tek takviyeli olmak üzere 2 değişik konfigürasyonda yapılmıştır.
Takviye elemanı olarak 2 kat karbon üzerine polipropilen üzerine 2 kat karbon (2C+PP+2C)
kullanılmıştır. Deneyler için 200 Hz filtre kullanılmıştır. Karbon plağın ön yüzüne 5 adet
basınç sensörü yerleştirilmiştir. Konumları Talo 8’de verilen 104, 106, 110, 112 ve 114 seri
numaralı sensörler Şekil 30’da görülmektedir.
Tablo 8: Basınç sensörleri seri numaraları ve konumları.
Sensör Seri No
Kulite 112
Kulite 110
Kulite 104
Kulite 106
Kulite 114

Sensör x yönünde
konumu (cm)
15
15
22.5
10
5
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Sensör y yönünde
konumu (cm)
15
22.5
15
10
5

Şekil 30: Basınç sensörleri konumları.
Plağın arka yüzeyine iki adet gerinim ölçer yerleştirilmiştir. Yerleştirilen gerinim ölçerlerin
konumu Tablo 9’de verilmiştir.
Tablo 9: Gerinim ölçer konumları.
Sensör Seri No

Sensör x yönünde
konumu (cm)
15
7.5

Gerinim Ölçer 1
Gerinim Ölçer 2

Sensör y yönünde
konumu (cm)
15
15

Yapılan deneyler sonucunda elde edilen basınç verileri kısım 4.2’de verilen basınç
fonksiyonuna yaklaştırılmaya çalışılmıştır. Fonksiyonu gerçek dağılıma yaklaştırmak için
takviyesiz plakta kullanılan parametreler Tablo 9’da görülmektedir. Uygun yaklaşım
fonksiyonunun zamana bağlı değişimi Şekil 4.20’de gösterilmiştir.
Tablo 10: Takviyesiz plak basınç fonksiyonu için kullanılan parametreler.
a (m)

b (m)

te (s)

u

v

w

Pe (Pa)

Pt (Pa)

0.3

0.3

0.017

3

0.05

0.05

9300

300
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Yaklaşım
10000

Basınç (pa)

8000
6000
4000
2000
0
-1
-2000

1

3

5

7

9

11

13

15

Zaman (ms)
Kulite 112

Kulite 110

Kulite 106

Kulite 114

K112Yak

K110Yak

K106Yak

K114Yak

Kulite 104

Şekil 31: Takviyesiz plak için deney verileri ve matematiksel yaklaşım fonksiyonu
kıyaslaması.
Bulunan basınç yaklaşım fonksiyonu daha sonra ANSYS yazılımında oluşturulmuş
modellere uygulanarak analiz yapılmıştır. Sayısal olarak gerinim verileri elde edilmiş ve elde
edilen veriler deneysel sonuçlarla kıyaslanmıştır. Takviyesiz plağın orta noktası için deney
ve analiz verileri kıyaslaması Şekil 32 ve Şekil 33’de görülmektedir.
700
600
500

Gerinim (µstrain)

400
300
200

x150_x yönü (µstrain)

100

ANSYS Analiz

0
-100

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

-200
-300
-400

Süre (s)

Şekil 32: Takviyesiz plakta arka yüzeyin ortasının (x=150mm) x eksenindeki gerinimi ve
analiz verileri.
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700
600
500

Gerinim (µstrain)

400
300
200

x150_y yönü (µstrain)

100

ANSYS Analiz

0
-100

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

-200
-300
-400

Süre (s)

Şekil 33: Takviyesiz plakta arka yüzeyin ortasının (x=150mm) y eksenindeki gerinimi ve
analiz verileri.
Takviyesiz plaktan verilerin elde edilmesinin ardından tek takviyeli plak için deneye
geçilmiştir. Şekil 34’de takviye elemanlı plağın arka yüzeyi gerinim ölçerler ile birlikte
görünmektedir.

Şekil 34: Takviye elemanlı plağın arka yüzeyi.
Fonksiyonu gerçek dağılıma yaklaştırmak için tek takviyeli plakta kullanılan parametreler
Tablo 11’de görülmektedir. Uygun yaklaşım fonksiyonunun zamana bağlı değişimi ise Şekil
35’de gösterilmiştir.
Tablo 11: Tek takviyeli plakta basınç fonksiyonu için kullanılan parametreler.
a (m)

b (m)

te (s)

u

v

w

Pe (Pa)

Pt (Pa)

0.3

0.3

0.03

3

0.6

0.6

4800

400

40

Yaklaşım
6000
5000

Basınç (pa)

4000
3000
2000
1000
0
-1000

2

7

12

17

22

27

Zaman (ms)
Kulite 112

Kulite 110

Kulite 114

K112Yak

K110Yak

K114Yak

Kulite 104

Şekil 35: Tek takviyeli plak için deney verileri ve matematiksel yaklaşım fonksiyonu
kıyaslaması.
Tek takviyeli plağın orta noktası için deney ve analiz verileri kıyaslaması Şekil 36 ve Şekil
37’de verilmiştir.
10
0

Gerinim (µstrain)

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

-10
-20
x150_x yönü (µstrain)
-30

ANSYS Analiz

-40
-50
-60

Süre (s)

Şekil 36: Tek takviyeli plakta arka yüzeyin ortasının (x=150mm) x eksenindeki gerinimi ve
analiz verileri.
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250

Gerinim (µstrain)

200
150
x150_y yönü (µstrain)

100

ANSYS Analiz
50
0
0

0,02

0,04

-50

0,06

0,08

0,1

0,12

Süre (s)

Şekil 37: Tek takviyeli plakta arka yüzeyin ortasının (x=150mm) y eksenindeki gerinimi ve
analiz verileri.
3. IP 3: BAL PETEĞİ MALZEMELER İÇİN GENETİK ALGORİTMALAR İLE
PARAMETRE BELİRLEME (İş paketi 1.4 ve 3.1)
Bal peteği formundaki malzemeler sahip oldukları yüksek mukavemet/ağırlık oranları
nedeniyle sandviç kompozit yapılarda, genellikle ara katman olarak yaygın kullanım alanı
bulmaktadır. Bu sebeple, proje kapsamında tasarlanacak ve üretilecek takviyeli kompozit
plaklarda bu tipteki malzemelerin de kullanılması ve sahip oldukları üstün özelliklerden
faydalanılması düşünülmektedir.
Ancak, proje kapsamında tedarik edilen polikarbonat, nomex ve aramid balpeteği türündeki
malzemelerin özellikleri belirsiz olduğu ve üretici firma tarafından sağlanamadığı için bu
malzemelerin elastik özelliklerinin belirlenmesine ihtiyaç hasıl olmuştur.
Bu malzemelerin elastik özelliklerinin belirlenmesi için çeşitli deneysel yöntemler
bulunmaktadır. Kalınlık doğrultusunda elastisite modülü kompresyon testi ile kayma modülü
ise üç nokta eğilme testi ile elde edilebilmektedir. Ancak numune üretim maliyeti ve balpeteği
malzemelerin yapılarından kaynaklanan test etme zorlukları göz önünde bulundurulduğu
zaman bu yöntemlerin çok verimli olmadığı görülmektedir.
Bu sebeple, balpeteği malzemelerin elastik özelliklerinin belirlenmesi için genetik
algoritmalar ile parametre tanımlaması yapılması uygun bulunmuştur. İzlenecek yöntem
kısaca şu şekilde özetlenebilir:
1- Malzeme özelliklerini bildiğimiz dış katmanlar arasına özelliklerini bulmak istediğimiz
balpeteği malzeme yerleştirilerek üç katmanlı sandviç kiriş elde edilecek.
2- Bu katmanlı kompozit kiriş ankastre serbest sınır şartları altında incelenecektir.
Serbest uca etkiyen periyodik bir kuvvete karşın titreşim cevabı, Yıldız Teknik
Üniversitesi envanterinde bulunan titreşim sarsıcısı kullanılarak elde edilecektir.
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3- Genelleştirilmiş diferansiyel kuadratür yöntemi entegre edilmiş genetik algoritma
optimizasyon kodu, deneysel titreşim cevabına en yakın teorik titreşim cevabını
veren balpeteği ara katman malzeme parametrelerini bulacaktır.
4- Metodun başarısı ve parametrelere duyarlılığı teorik ve deneysel metodlar ile test
edilecektir. Bu amaçla;
a. Bilinen balpeteği malzeme parametreleri ile teorik titreşim cevabı elde
edilecek ve bu veri kullanılarak ilk başta girilen malzeme parametreleri
genetik algoritma ile elde edilmeye çalışılacaktır.
b. Malzeme özellikleri bilinen tek malzemeden oluşan kompozit bir kiriş
üretilecek ve deneysel titreşim cevabından malzeme özellikleri genetik
algoritma ile elde edilmeye çalışılacaktır.
c. Malzeme özelliklerini bilmediğimiz balpeteği malzemelerin parametre
tanımlaması, sandviç kirişin frekans cevabından elde edilecektir.
Bu kapsamda ilk olarak sandviç kiriş hareket denklemleri elde edilecektir. Daha sonra,
diferansiyel kuadratür ayrıklaştırılması ve genetik algoritmalar ile parametre tanımlama
yapılacak ve son olarak da elde edilen sonuçlar gösterilecektir.
3.1 Sandviç Kiriş Hareket Denklemleri
Hareket denklemleri aşağıdaki varsayımlar çerçevesinde elde edilmiştir:
-

Düşey yönde deplasman katmanlar arasında değişmemektedir, katmanlar kalınlık
yönünde sıkıştırılamaz

-

Kiriş yer değiştirmeleri küçüktür.

-

Katmanlar birbirine mükemmel yapışmıştır, katmanlar arası kayma mevcut değildir.

Sandviç kiriş yer değiştirmeleri Şekil 38’de gösterilmektedir.

Şekil 38: Kiriş yer değiştirmeleri
Buradan, eksenel ve düşey yönde yerdeğiştirme alanı k’ıncı katman için aşağıdaki şekilde
elde edilebilir:
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U k  x, z , t   uk  x, t  

z (k )
uk 1  x, t   uk  x, t  , 0  z ( k )  hk
hk

Wk  x, z, t   w  x, t  , 0  z ( k )  hk

(3.1)

(3.2)

Burada k’ıncı katman için Uk ve W k düşey ve eksenel deplasmana, hk kalınlığa, uk, z(k)=0
noktadındaki eksenel deplasmana, uk+1, z(k)=hk noktasındaki eksenel deplasmana karşılık
gelmektedir.
Gerinim yer değiştirme ifadeleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir

 xx( k ) 

uk z ( k )  uk 1 uk 




x
hk  x
x 

(3.3)

 xz( k ) 

1
w
 uk 1  uk  
hk
x

(3.4)

Gerilme-gerinim ifadeleri ise:

 xx( k )  C11( k )
 (k )   
 xz   0

0   xx( k ) 


C55( k )   xz( k ) 

(3.5)

(k )
(k )
Burada C11 ve C55 malzeme özellikleridir ve ortotropik malzemeler için aşağıdaki şekilde

ifade edilir:
(k )
C11( k )  Q11( k ) cos4  k  2  Q12( k )  2Q66
 sin 2  k cos 2 k  Q22( k ) sin 4 k
(k )
C55( k )  Q55( k ) cos2  k  Q44
sin 2  k

(3.6)

Burada θ fiber açısına ve Qmn malzeme koordinatlarında lamina katılık katsayılarına karşılık
gelir. Bu katsayılar mühendislik katsayılarına aşağıdaki şekilde bağlıdır:
(k )
11

Q

(k )
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Q

E1( k )
 12( k ) E2( k )
E2( k )
(k )
(k )

, Q12 
, Q22 
, Q66( k )  G12( k )
(k ) (k )
( k ) (k )
( k ) (k )
1  12  21
1  12  21
1  12  21
(k)
23

G

(k )
55

,Q

(k )
13

 G ,

(k )
21

E ( k ) ( k )
 2 ( k 1) 2
E1

(3.7)

İlk olarak, n katmanlı bir sandviç kiriş için virtüel iş prensibi ile serbest titreşim durumunda
hareket denklemleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
n T L hk

    
k 1 0 0 0

(k )
xx

(k )
xx

ò

(k )
xz

  

(k )
xz

 dz

n

(k )

T L hk

 U k U k Wk Wk  ( k )
dxdt    k    



 dz dxdt  0
t
t
t
t 
k 1
0 0 0 
(3.8)
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Burada ρ yoğunluktur. Yukarıdaki ifadede görüldü üzere, elde edilecek sonuçların hassas
ve

doğru

olması

bakımından,

bütün

katmanların

kayma

etkileri

göz

önünde

bulundurulmaktadır.
Denklem (3.6) ve (3.7)-(3.8) denklemleri kullanılarak hareket denklemleri aşağıdaki formda
elde edilebilir:

C11(1) h1   2 u2
 2 u1  C55(1) 
w  h1 1   2u1  2u2 
2 2 
 2 

2
 u2  u1  h1

6  x 2
x  h1 
x 
6  t 2
t 

C11( k 1) hk 1   2uk 1
 2u k

2

2
6
x2
 x


 C11( k ) hk   2uk 1
 2uk


2


6  x 2
x 2


(3.9)

 C55( k 1) 
w 

 uk 1  uk  hk 1

x 
 hk 1 

C55( k ) 
w  hk 1k 1   2uk  2uk 1  hk k
u

u

h

2

 k 1 k k

hk 
x 
6  t 2
t 2 
6

  2uk  2uk 1 
2 2 

t 2 
 t

, k  2,..., n

(3.10)

C11( n ) hn   2un
 2un 1  C55( n ) 
w  hn  n   2un 1  2un 
2
 2 


2
 un  un 1  hn

6  x 2
x 2  hn 
x 
6  t 2
t 

(3.11)

 2 w uk 1 uk
(k ) 
C
h



55  k
2
x
x
k 1
 x

(3.12)

n

 n
2w

h

  k k 2
t
 k 1

(3.9)-(3.12) denklemleri toplamda (n+2) serbestlik derecesi için (n+2) sayıda denklem ifade
eder. Sınır şartları yine virtüel iş prensibini ifade eden (3.8) denklemi kullanılarak aşağıdaki
şekilde çıkarılabilir:
L

 C (1) h  u u  
 u1  11 1  2 1  2    0
 6  x x   x 0
 C ( k 1) h  u u  C ( k ) h
 uk  11 k 1  2 k  k 1   11 k
6
x 
6
 x


(3.13)

L

 uk uk 1  
 2 x  x    0 , k  2,..., n

  x 0

(3.14)

L

 C ( n ) h  u
u  
 un1  11 n  2 n 1  n    0
x   x  0
 6  x

(3.15)

L

 n
 u  u w  
 w  C55( k ) hk  k 1 k 
0

x  
 hk
 k 1
x 0

(3.16)

Sandviç kirişin harmonic titreşimleri ile ilgilendiğimiz için, yer değiştirme alanı aşağıdaki
formda ifade edilebilir:

w  x, t   w  x,   eit , uk  x, t   uk  x,   eit , k  1,..., n  1
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(3.17)

Bu ifadeler, (3.9)-(3.12) denklemlerindeki kısmi diferansiyel denklem sistemi ve (3.13)-(3.16)
denklemleri ile ifade edillen sınır şartlarına yerleştirildiği zaman, frekans cevabını elde etmek
için diferansiyel kuadratür uygulayacağımız adi diferansiyel denklem sistemi elde edilir.
3.2 Genelleştirilmiş Diferansiyel Kuadratür Yöntemi (GDKY)
Bu kollokasyon yöntemi kullanılarak, bi önceki bölümde elde edilen diferansiyel denklem
sistemi çözülecektir. Tek değişkene bağlı bir u(x) fonksiyonunun m. dereceden türevi, GDKY
ile aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
N

u ( m) ( xi )   cij( m)u ( x j ) , i  1, 2,..., N

(3.18)

j 1

(m)

Burada, cij

m’inci dereceden türev için ağırlık katsayısına ve N de çözüm için alınan

kollokasyon noktası sayısına karşılık gelir. Birinci mertebe türev için ağırlık katsayıları
aşağıdaki şekilde elde edilir:


M (1) ( xi )
i  j ve i, j  1, 2,..., N

(1)
 ( xi  x j ) M ( x j )
(1)
cij  
N
 
cis(1)
i  j ve i, j  1, 2,..., N


s 1, s i

Burada M

(1)

(3.19)

( x) fonksiyonu ise aşağıdaki formdadır:
N

M (1) ( xk ) 



( xk  xs )

(3.20)

s 1, s  k

Daha yüksek mertebeden türevler için aşağıdaki rekürans ifadeleri geçerlidir.

cij( m )

  ( m 1) (1) cij( m 1)
m  cii cij 
xi  x j

 
N


cis( m )


s 1, s  i



 i  j ve i, j  1, 2,..., N


(3.21)

i  j ve i, j  1, 2,..., N

Diferansiyel kuadratür yönteminde, kollokasyon noktalarını eşit aralıklı almak Runge
fenomeni ile ifade edilen olumsuzluklara ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bunu
engellemek için sınırlarda daha sık nokta dağılımı yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir.
Bu

sebeple,

Chebyshev-Gauss-Labatto

dağılımı

kullanılarak

uzaysal koordinat

ayrıklaştırılmıştır:

xi 

L
 i  1 
1  cos 
 

2
 N  1 

(3.22)
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Diferansiyel kuadratür yöntemi, denklem 3.22’nin de yardımıyla, 3.23 denklemlerine
uygulandığında aşağıdaki cebrik denklem sistemi elde edilir:
N

C11(1) h1 N (2)
C55(1) 
(1)
2 h1 1
c
u

2
u

u

u

h


 2u1,i  u2,i 
 2,i 1,i 1  cij w j   

ij
2, j
1, j
6 j 1
h1 
6
j 1


C11( k 1) hk 1 N (2)
C11( k ) hk
c
u

2
u


ij  k 1, j
k, j 
6
6
j 1


N

 cij(2)  uk 1, j  2uk , j  
j 1

(1)

N

C55( k 1) 
(1)
u

u

h
 k 1,i k ,i k 1  cij w j 
hk 1 
j 1


N

C55( k ) 
h

(1)
2  hk 1  k 1
u

u

h
2uk ,i  uk 1,i   k k  2uk ,i  uk 1,i  

 k 1,i k ,i k  cij w j    
hk 
6
 6

j 1


, k  2,..., n

C11( n ) hn
6
N

N

 cij(2)  un , j  2un1, j  
j 1

n
(k )
55

C
j 1 k 1

(3.23)
N

C55( n ) 
(1)
2 hn  n
u

u

h
 2un1,i  un ,i  (3.24)
 n ,i
n 1, i
n  cij w j   
hn 
6
j 1


 n

 hk cij(2) w j  cij(1)  uk 1, j  uk , j     2  hk k  wi


 k 1








(3.25)



Burada ui, j  ui x j ,  ve w j  w x j ,  şeklindedir. Sınır şartlarının diferansiyel kuadratür
ayrıklaştırması aşağıdaki şekilde yapılabilir:
N

 C (1) h N

 u1,i  11 1  cij(1)  2u1, j  u2, j   0
 6 j 1
 i 1

(3.26)

 C ( k 1) h N
C (k )h
 uk ,i  11 k 1  cij(1)  2uk , j  uk 1, j   11 k
6
6
j 1

 C ( n) h
 un 1,i  11 n
 6

 c  2u
(1)
ij

j 1

k, j


 uk 1, j    0 , k  2,..., n (3.27)
 i 1

N

N

 c  2u
(1)
ij

j 1

N

N

n 1, j


 un , j    0
 i 1

(3.28)

N

N
 n
u
u

 wi  C55( k ) hk  k 1,i k ,i   ci(1j ) w j    0
hk
j 1
 k 1

  i 1

(3.29)

Denklem 3.28 ve denklem 3.29’in birleştirilmesi ile aşağıdaki lineer denklem sistemi elde
edilir:

 K bb
K
 db

K bd   δb 
0
0  δb 
2 
  

 
K dd  δd 
 0 M dd  δd 

(3.30)

Burada b ve d sınır ve iç bölge serbestlik derecelerini ifade eder. Sınır serbestlik
derecelerinin kinematic yoğunlaştırması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir: [1]:
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K

dd

 K db K bb 1K bd    2 M dd

(3.31)

Denkelm 3.31 istenilen özdeğer ve özvektör için çözüldükten sonra, sınırlardaki
yerdeğiştirmeler aşağıdaki şekilde elde edilebilir [2]:
1
δb  K bb
K bd δd

(3.32)

Frekans cevabı ise aşağıdaki denklemden elde edilebilir:

 K     2 M  u    F   

(3.33)

3.3 Genetik Algoritmalar ve Parametre Belirleme
Optimizasyon problemi deneysel frekans cevabına en iyi uyum sağlayan balpeteği malzeme
parametrelerinin belirlenmesi şeklinde düşünülebilir. Henüz deneysel veri elde edilmediği
için şu an için spesifik malzeme özelliklerine sahip balpeteği malzeme için elde ettiğimiz
teorik frekans cevabına genetik algoritma kodumuzu kullanarak parametre tanımlaması
yapacağız. Optimizasyon problemin matematiksel ifadesi aşağıdaki şekildedir:
maks

min f 
x



udeney (L)  uteori (L) d 

(3.34)

0

Problemin tabi olduğu kısıtlar ise:

1  C11,b  200 [MPa]
1  C55,b  100 [MPa]
10  b  200 [kg/ m3 ]

(3.35)

h b  1 [mm]
L  0.4 [m]
Burada eşitlik şeklinde ifade edilen kısıtlar problemin ara katman kalınlığı ve kiriş uzunluğu
gibi direkt olarak ölçebildiğimiz ve parametre tanımlaması yapmak zorunda olmadığımız
sabit değerlere karşılık gelir. Diğer taraftan, eşitsizlik şeklindeki kısıtlar malzeme elastisite
ve kayma modülleri ile yoğunluk parametrelerini arayacağımız parametre uzayına karşılık
gelir. Bu parametre uzayının çok küçük olması yani kısıtın alt ve üst limitlerinin birbirine yakın
olması, aradığımız parametrenin gerçek değerinin bu aralıkta olmama riskini arttırır ve
istenilen parametre tanımlaması mümkün olmayabilir. Parametre uzayının gereğinden
büyük olması ise aranılan parametrenin çok uzun sürede bulunabilmesine, hatta
algoritmanın lokal bir ekstremumda takılması ve yanlış sonucu vermesine de sebep olabilir.
Bu bakımdan, algoritmanın hızlı ve doğru şekilde yakınsaması için alt ve üst limitlerin
incelenen malzemenin yaklaşık özelliklerine göre belirlenmesi önemlidir.
Denklem (36)’da girilen sınır değerler, teorik frekans cevabını elde ettiğimiz malzeme
özelliklerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Deneysel verilerin farklı balpeteği malzemeler
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için elde edilmesi sonrasında bu sınır değerler uygun şekilde değiştirilerek parametre
tanımlaması yapılacaktır.
b İndisi, balpeteği malzemenin özelliklerine ve L kiriş uzunluğuna karşılık gelir. Ayrıca, dış
katmanlar CFRP malzemeden, 2 mm kalınlığında ve 0 derece oryantasyon açısında olacak
şekilde hesaplamalar yapılacaktır. CFRP malzeme özellikleri tablo 1’de verilmektedir:
Tablo 12: Kompozit malzeme özellikleri
Malzeme E11 (GPa) E22 (GPa) G13 (GPa) G23 (GPa) G12 (GPa) ρ (kg/m3) ν12
CFRP
138.6
8.27
4.96
4.96
4.12
1824
0.26

Denklem 3.34 ve 3.35 ile tanımlana optimizasyon problemi, genetik algoritmalar ile
çözülecektir. Genetik algoritmalar (GA), doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer
çalışan stokastik bir arama ve eniyileme yöntemidir. İlk olarak Holland tarafından 1975
yılında ortaya atılmıştır [3]. Doğal seleksiyon ve genetik tabanlı bu optimizasyon tekniği
evrimsel algoritmalar ailesine aittir.
Bu yöntemler, optimizasyon problemi bir hedef fonksiyonu ile ifade edilebildiği sürece,
parametre uzayının ayrık, sürekli yada bunların bir kombinasyonu olmasından bağımsız
olarak herhangi bir probleme uygulanabilirler. Bu bakımdan, GA’lar gradyen-tabanlı
konvansiyonel optimizasyon tekniklerine nazaran büyük avantaja sahiptirler ve bu sebeple
yaygın kullanım alanı bulmuşlardır.
Diğer bir avantajları ise bu tekniklerin paralel programlamaya oldukça yatkın olmalarıdır [4].
Bu çalışma kapsamında kullanılan MATHEMATICA yazılımı ve bu ortamda geliştirilen
optimizasyon kodu bu avantajdan yararlanacak şekilde yazılmıştır.
Bu yöntem kısaca şu adımlarla özetlenebilir:
1- Rastgele bir ilk popülasyon oluşturulur.
2- Bu popülasyon bireylerine karşılık gelen hedef fonksiyonu yada fonksiyonları
cinsinden bir uygunluk değeri belirlenir.
3- Bu uygunluk değerlerine göre daha uygun bireyin daha yüksek olasılıkla seçileceği
bir seçim neticesinde ebeveyn bireyler belirlenir.
4- Ebeveyn bireylerin genotipleri, genetik değişim (crossover) ile birleştirilir ve
çeşitliliğin sağlanması bakımında mutasyona tabi tutulur.
5- 3 ve 4 numaralı maddeler bir sonraki nesili oluşturacak sayıda tekrarlanır.
6- Yakınsama hızını arttırmak için bir önceki neslin en uygun bireyi bir sonraki nesle
birebir kopyalanır.
Yöntem maddeleri Şekil 9’da bir akış diyagramı olarak da verilmektedir.

49

BAŞLANGIÇ

İLk POPÜLASYONU ÜRET

HER BİREYİN UYGUNLUĞUNU
HESAPLA

SEÇİM
GENETİK DEĞİŞİM
(CROSSOVER)
MUTASYON
HAYIR

YENİ POPÜLASYONU ÜRET

BİTİŞ KRİTERİNE
ULAŞILDIYSA,
ITERASYONU BİTİR

EVET
BİTİŞ

Şekil 39: Genetik algoritma akış diyagramı
Genotipi oluşturan kodlama için Gray kodlaması [5] kullanılmaktadır ve bu genotip şekil 3’te
gösterilmektedir:

C11,b

C55,b

ρb

1 11 . .. 0 0 11 . .. 1 1 00 . .. 0
20 bit

20 bit

20 bit

Şekil 40: Genetik algoritma kodlaması

Bu bölümde, balpeteği malzeme özelliklerinin bilindiği durum için elde edilen teorik frekans
cevabı kullanılarak, başta girilen özelliklerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Frekans
cevabının girdisi olan malzeme özellikleri aşağıdaki şekildedir:

50

C11  60 [MPa]
C55  15 [MPa]

(37)

b  50 [kg/ m3 ]
Bu ara katman malzeme özellikleri için teorik frekans cevabı şekil 10’da verilmektedir.

Şekil 41: Teorik frekans cevabı
Genetik algoritma ile hesaplanan malzeme parametrelerinin nesile göre değişimi Şekil 1113’de verilmektedir.

Şekil 42: Hesaplan C11 değerinin nesile göre değişimi
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Şekil 43: Hesaplan C55 değerinin nesile göre değişimi

Şekil 44: Hesaplan yoğunluk değerinin nesile göre değişimi

Sonuçlar, balpeteği ara katmanın kayma modülü ve yoğunluğunun oldukça hassas şekilde
hesaplanabildiğini göstermektedir. Ancak şekil 5’teki sonuçlar, frekans cevabının eksenel
yöndeki elastisite modülü C11’e bağlılığının oldukça düşük olduğunu göstermiştir.
Literatürdeki çoğu çalışmada sandviç yapıların eğilmesinde, ara katmanın sadece kayma
etkisinin incelendiğini ve eksenel yöndeki özelliklerin ihmal edildiğini de göz önünde
bulundurursak, bu parametrenin hesapların doğruluğu bakımından için çok önemli olmadığı
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sonucuna ulaşabiliriz. Ayrıca yakınsama hızının oldukça yüksek olduğunu, daha 10. Nesilde
neredeyse önemli parametrelerin tamamının girilen değerlere yakınsadığı söylenebilir.
Son olarak, şekil 14’de hesaplanan parametre değerlerine karşılık elde edilen frekans
cevabı ile girilen frekans cevabının kıyaslaması verilmektedir.

Şekil 45: Hesaplan yoğunluk değerinin nesile göre değişimi

Şekil 8’de görüldüğü üzere, genetik algoritma ile elde edilen parametrelere karşılık gelen
kirişin frekans cevabı ve girdi olarak kullandığımız frekans cevabı üst üste gelmektedir. Girdi
olarak deneysel data kullanılması durumunda, burada bahsedilen yaklaşım ile malzeme
özellikleri elde edilebilecektir.
3.4 Anlık Basınç Yükü Fonksiyonunun Elde Edilmesi (IP:1.8)
Nlık basınç yükü dağılımı verisi kullanılarak analitik basınç fonksiyonu elde etmek amacıyla,
yapılan deneylerde Şekil 46’de görülen rijit plak kullanılmıştır. Şekil 46’de plak üzerindeki
basınç sensörleri ve bağlantıları gösterilmektedir.
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Şekil 46: Basınç sensörleri (solda) ve RS232 bağlantıları(sağda).
Basınç gradyeninin optimal şekilde elde edilebilmesi için sensörler plağın köşegeni
üzerindeki hatta yerleştirilmiştir. Mevcut sensörlerden bir kısmı ise doğrulama için
merkezden eşit uzaklıkta başka bir konuma yerleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılmış olan
deney için basınç sensörlerinin seri numaralarına göre konum bilgileri Çizelge 4.7’de,
sensörlerin konum resimi ise Şekil 16’da verilmiştir.
Tablo 13: Basınç sensörleri seri numaraları ve konumları.
Sensör Seri No
Kulite 104
Kulite 106
Kulite 110
Kulite 112
Kulite 114

Sensör x yönünde
konumu (cm)
3.688
14.75
7.37
14.75
9.54

Sensör y yönünde
konumu (cm)
3.688
22.12
7.37
14.75
9.54

Şekil 47: Basınç sensörleri seri numaraları ve konumları.
Bu deneyde köşegen üzerine yerleştirilen 104, 110, 114 ve 112 seri numaralı sensörler
basınç dağılımını bulmakta kullanılırken 106 numaralı sensör veri doğrulaması için
kullanılmaktadır.
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İlk olarak basınç yükünün plağa eksenel simetrik şekilde geldiği, plak orta noktasına eşit
uzaklıkta olan 106 ve 114 nolu basınç sensörlerinden elde edilen verilerin kıyaslanması ile
gösterilecektir. Şekil 48’de bu kıyaslama yapılmakta ve iki sensörden alınan veriler oldukça
iyi bir uyum göstermektedir. Şekil 49’de ise tüm sensörlerden alınan veriler bir arada
gösterilmektedir.

Doğrulama sensörlerinin kıyaslanması
0,14
0,12
0,1

Basınç (bar)

0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

-0,02

Zaman (s)

-0,04

Kulite 106

Kulite 114

Şekil 48: 106 ve 114 nolu basınç sensörlerinden elde edilen veriler

Basınç değer grafiği
0,14
0,12
0,1

Basınç (bar)

0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,02

0

0,0005

0,001

0,0015

-0,04

0,002

0,0025

0,003

0,0035

0,004

Zaman (s)
Kulite 106

Kulite 112

Kulite 114

Kulite 110

Kulite 104

Şekil 49: Tüm basınç sensörlerinden alınan verilerin bir arada gösterimi
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0,0045

Plak yüzeyine etki eden basınç muhtelif noktalarda plak yüzeyine yerleştirilen basınç
sensörleri ile elde edilmiştir. Tekil noktalarda zamana bağlı değişen basıncı yüzey üzerinde
bir basınç fonksiyonu olarak ifade etmek için Lagrange interpolasyon polinomları
kullanılacaktır. Basıncın kompozit plağa simetrik etkidiği varsayımı ile interpolasyon polar
koordinat sisteminde gerçekleştirilecek ve daha sonra bu basınç fonksiyonu kartezyen
koordinat sistemine uyarlanacaktır. Plak yüzeyinde n tane noktadan basınç verisi alındığı
durumda, polar koordinat sisteminde basınç aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
n 1

r  r 
j

n 1

P  r, t   
i 1

j 1
j i
n 1

 r  r 
i

(3.36)

pi (t )

j

j 1
j i

Burada P(r,t) plak yüzeyine etkiyen basınca ve pi(t) basınç sensöründen okunan i
noktasındaki basınç değerlerine en küçük kareler yöntemi ile fit edilen polinom fonksiyonuna
karşılık gelmektedir.

m

pi (t )   ai , j t j

(3.37)

j 0

Ayrıca interpolasyonda (n+1) adet nokta alınarak P(0,t)=0 şartı ve bu sayede basınç
fonksiyonunun C1 sürekli olması sağlanacaktır. Denklem 36’da ifade edilen fonksiyon
kartezyen koordinat sistemine aşağıdaki şekilde dönüştürülebilir:

r

x  a / 2

2

  y  b / 2

2

(3.38)

Burada a ve b plağın x ve y yönlerindeki uzunluğuna karşılık gelmektedir. Plağın iki noktası
üzerinde basıncın ölçüldüğü durum için deneysel veri ve bu veriye fit edilen pi(t) fonksiyonları
Şekil 50’de gösterilmiştir.

a)
b)
Şekil 50: Deneysel basınç verisi ve fit edilen polinom fonksiyonları (m=30): a) r=0, b)
r=0.125m
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Bu iki noktadan interpolasyon ile elde edilen plak yüzeyine etkiyen basınç ise farklı anlar için
Şekil 51’de gösterilmektedir.

a)

b)

c)
d)
Şekil 51: Plak yüzeyine etkiyen basınç, a) t=0.002 s, b) t=0.005 s, c) t=0.007 s, d) t=0.01 s

3.5 Plağın Hareket Denklemlerinin Elde Edilmesi
Sonlu elemanlar yöntemi ile dinamik cevabın elde edilmesinin işlemci zamanı bakımından
oldukça pahalı olduğu ve yapılacak optimizasyon çalışması için uygun olmadığı
anlaşılmıştır. Bu sebeple, kompozit plağın dinamik cevabını elde etmek için Galerkin
yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir.
Takviyeli kompozit plak geometrisi ve yer değiştirmeler sırasıyla Şekil 52 ve Şekil 53’te
gösterilmiştir:
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Şekil 52: Takviyeli kompozit plak boyutları ve koordinat sistemi

Şekil 53: Yerdeğiştirme alanı: a) Plak, b) Takviye
Şekil 53’te gösterildiği üzere plak ortasına x yönünde tek bir takviye yerleştirilecektir. Bu
takviye ara katmanı (nüve), alt ve üst kompozit elastik katmanlara oranla çok daha az
mukavemete sahip köpük malzeme olacaktır. Takviye ara katmanının kayma deformasyonu
sert dış katmanlara oranla daha fazla olacaktır ve bu sebeple eksenel deformasyon tek bir
serbestlik derecesi ile değil, Şekil 53b’de gösterildiği üzere 4 farklı serbestlik derecesi (u1,
us,1, us,2, us,3) ile ifade edilmiştir. Öte yandan, plağın tamamının sert elastik malzemeden
oluşması sebebiyle eksenel yöndeki deplasmanlar x yönünde u1, u2 ve y yönünde v1, v2 ile
ifade edilmiştir. Yer değiştirme alanı, kalınlık boyunca sıkışmanın ihmal edildiği plak için,
Şekil 53a kullanılarak, aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

z
u2  x, y, t   u1  x, y , t  
H
z
V  x, y, z , t   v1  x, y , t   v2  x, y, t   v1  x, y, t  
H
W  x, y , z , t   w  x , y , t 
U  x, y, z , t   u1  x, y , t  

(3.39)
(3.40)
(3.41)

Burada U, V ve W sırasıyla x, y ve z yönlerindeki yer değiştirmelere karşılık gelmektedir.
Ayrıca H plak kalınlığıdır ve z koordinatı aşağıdaki aralıktadır:
n

H   hi ve 0  z  H

(3.42)

i 1
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Takviye elemanı için ise yer değiştirme alanı aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

z
u x, t   us ,1  x, t   , 0  z  H s(1)
(1)  s ,2 
Hs
z
U s( 2)  x, z , t   u s ,2  x, t   (2) us ,3  x, t   us ,2  x, t   , 0  z  H s(2)
Hs
U s(1)  x, z , t   us ,1  x, t  

U s(3)  x, z , t   u s ,3  x, t  

z
H s(3)

  b 

(3)
u1  x, 2 , t   u s ,2  x, t   , 0  z  H s

 


 b 
Ws( i )  x, z , t   w  x, , t  , i  1, 2,3
 2 

(3.43)
(3.44)
(3.45)
(3.46)

Gerinme yer değiştirme bağıntıları, von Karman nonlineerliği kullanılarak kompozit plak için
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

 xx 

u1 z  u2 u1  1  w 
 

 

x H  x x  2  x 

2

(3.47)

2

v
z  v v  1  w 
 yy  1   2  1    
y H  y y  2  y 
u
z  u u  v
z  v v  w w
 xy  1   2  1   1   2  1  
y H  y y  x H  x x  x y
1
w
 yz   v2  v1  
H
y
1
w
 xz   u2  u1  
H
x

(3.48)
(3.49)
(3.50)
(3.51)

Takviye elemanı için ise gerinme-yer değiştirme bağıntıları aşağıdaki şekildedir:



(1)
xx , s

u  1  w
z  u

 (1)  s ,2  s ,1   
x
H s  x
x  2  x
u s ,1

 xz(1),s 


(2)
xx , s

 xz(2),s


(3)
xx , s

1
w
u  u s ,1  
(1)  s ,2
Hs
x

 xz(3),s 

1
u1
H s(3)



y b / 2



y b / 2 



w
x

2

(3.54)
(3.55)

u  1  w
 s ,3   
x  2  x
y b / 2

 us ,3 

(3.52)
(3.53)

u  1  w
z  u

 (2)  s ,3  s ,2   
x
H s  x
x  2  x
1
w
 (2)  u s ,3  u s ,2  
Hs
x y  b / 2
z  u

 (3)  1
x
H s  x

2

y b / 2

u s ,2

u s ,3



y b / 2 



y b / 2 

2

(3.56)
(3.57)

y b / 2

Burada Hs(i) i=1,2,3 için sırasıyla takviyenin alt, orta ve üst katman kalınlığına karşılık
gelmektedir.
mi

H s(i )   hs(,ik) ve 0  z  H

(3.58)

k 1

Gerilme-gerinme bağıntıları ise ortotropik plak için aşağıdaki şekildedir:
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 xx( k )  Q11( k )
 (k )   (k )
 yy  Q12
 (k )   (k )
 xy   Q16
 ( k )   0
 yz  
 xz( k )   0

Q12( k )

Q16( k )

0

(k )
Q22

(k )
Q26

0

(k )
26

(k )
66

0

0
0

(k )
44
(k )
45

Q

Q

0
0

0   òxx 
 
0   òyy 
 
0   xy 
(k )  

Q45
  yz 
Q55( k )   xz 

Q
Q

(3.59)

Takviye elemanı için ise:

 xx(i ,,ks )  Q11(i , k )
 (i , k )   
 xx, s   0

0   xx(i ), s 
  (i )  , i  1, 2,3 , k  1, 2,..., mi
Q55(i ,k )   xz , s 

(3.60)

Takviye ile güçlendirilmiş kompozit plak için virtüel iş prensibi aşağıdaki şekilde ifade
edilebilir:
a b

hi

n

   K   F    

 

(i )
xx

 xx   yy(i ) yy   xy(i ) xy   yz(i ) yz   xz(i ) xz  dzdydx

0 0 i 1 hi 1

3

hs( ,ik)

a bs / 2 mi

 

a b

   

(i ,k )
xx , s



(i )
xx , s



(i ,k )
xz

i 1 0  bs / 2 k 1 h( i )
s ,k 1
3

 



  s(i,k )

i 1 0  bs /2 k 1



hs( i,k) 1

w
t

hi

n

 dzdydx       wt   wt  dzdydx
(i )

0 0 i 1

hs( i,k)

a bs / 2 mi



(i )
xz , s

(3.61)

hi 1

a b
 w

 
 dzdydx    P  x, y, t   wdydx
y b / 2
0 0
 t y b / 2 

Hareket denklemleri denklem 3.61 kullanılarak kesit kuvvet ve momentleri cinsinden
aşağıdaki şekilde elde edilmiştir:

N xx(1), s

(1)
(1)
1 M xx , s
1 Qxz , s
 us ,1 : 
 (1)
 (1)
0
x
Hs
x
H s x

 us ,2 : 

(3.62)

(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
1 M xx , s
1 Qxz , s N xx, s
1 M xx , s
1 Qxz , s




0
H s(1) x
H s(1) x
x
H s(2) x
H s(2) x

(3.63)

(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
1 M xx, s
1 Qxz , s N xx, s
1 M xx , s
1 Qxz , s
 us ,3 :  (2)
 (2)

 (3)
 (3)
0
Hs
x
Hs
x
x
Hs
x
Hs
x

 u1 : 

 1 M xx(3),s

N xx 1 M xx Qxy 1 Txy 1
1



 Qxz    (3)
 (3) Qxz(3), s 
x
H x
y
H y H
x
Hs
 Hs


(3.64)

0
y b / 2

(3.65)

1 M xx 1 Txy 1
 u2 : 

 Qxz  0
H x
H y H
N
1 M yy Qxy 1 Txy 1
 v1 :  yy 


 Qyz  0
y
H y
x
H x H
1 M yy 1 Txy 1
 v2 : 

 Qyz  0
H y
H x H

w:


(3.67)
(3.68)

   w
 Q
  w
Q
w
   w
   w
N xx   
N yy   
Qxy    Qxy   yz  xz  c

x  x
x
t
 y  y
 x  y
 y  x
 y

 2 w    (1)
w  

   N xx , s  N xx(2), s  N xx(3), s     Qxz(1), s  Qxz(2), s  Qxz(3), s  
2
t
x  x
 x 
 y b / 2

   
(1)
s

(3.66)

(2)
s

(3.69)

2w
  2
0
t y b / 2
(3)
s

Bu denklemlerde ifade edilen kesit kuvvet, moment ve atalet terimleri aşağıdaki şekildedir:
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hi

n

N xx  



i 1 hi 1

dz , M xx  
n

(i )
xy

Qxy     dz , Txy  
i 1 hi1

hi

n

 z

(i )
xx

i 1 hi 1

hi

n

hi

n
(i )
xx

dz , N yy  

 z

i 1 hi 1

dz , M yy  

dz , Qyz  

n



(i )
yz

i 1 hi 1

 z

(i )
yy

dz

i 1 hi 1

hi

n
(i )
xy



i 1 hi1

hi

hi

n
(i )
yy

dz , Qxz  

hi



(i )
xz

dz

(3.70)

i 1 hi 1

hi

n





(i )

dz

i 1 h
i1

hs( i,k)

mi

N

(i )
xx , s





mi



( i ,k )
xx , s

dz , M

(i )
xx , s

k 1 h( i )
s , k 1

mi

 (si )  

hs( i,k)





mi

z

( i ,k )
xx , s

(i )
xz , s

dz , Q

k 1 h( i )
s ,k 1



hs( ,ik)



 xz(i ,,ks ) dz

k 1 h( i )
s ,k 1

hs( i,k)



, i=1,2,3

(3.71)

 s( i ,k ) dz

k 1 h( i )
s , k 1

3.6 Galerkin Yöntemi
Galerkin yöntemi kullanılarak Denklem (3.62)-(3.69) ile ifade edilen hareket denklemleri
zamana bağlı adi diferansiyel denklem sistemine indirgenecektir.

3.6.1. Şekil Fonksiyonları

Ankastre sınır şartlarına tabi kompozit plak için yer değiştirmeler aşağıdaki şekil
fonksiyonları ile temsil edilecektir:
M M
  x   m x   n y    y 
w  x, y, t    Wi , j  t  sin 
 sin 
 sin 
 si n 

 a   a   b   b 
i 1 j 1

(3.72)

 1  m   x   n y 
u1  x, y, t    U i(1, j)  t  sin 
 sin 

a
i 1 j 1

  b 

(3.73)

M M
 1  m   x   n y 
u2  x, y, t   U i(2, j)  t  sin 
 s in 

a
i 1 j 1

  b 

(3.74)

M M
 m x   1  n   y 
v1  x, y, t   Vi ,(1)j  t  sin 

 sin 
b
 a  
i 1 j 1


(3.75)

M M
 m x   1  n   y 
v2  x, y, t   Vi ,(2)j  t  sin 

 sin 
b
 a  
i 1 j 1


(3.76)

M

M

Takviye elemanı yer değiştirmeleri için ise aşağıdaki şekil fonksiyonları kullanılacaktır:
M
 1  m   x 
us ,i  x, t   U s(,i )j  t  sin 
 , i=1,2,3
a
j 1



(3.77)

Bu yer değiştirmeler Denklem Denklem (3.62)-(3.69)’te yerine yazılarak ve şekil
fonksiyonları ile çarpılıp integre edilerek takviyeli kompozit plak dinamik cevabını kontrol
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eden adi diferansiyel denklem sistemi elde edilmiştir. Bu denklemler oldukça uzun oldukları
için burada verilmesi mümkün olmamıştır.
Elde edilen diferansiyel denklem sistemi, MATHEMATICA’nın NDSOLVE fonksiyonu
kullanılarak çözülecek ve yerdeğiştirmeler, gerilmeler, gerinmeler ve hata endeksi (failure
index) hesaplanarak plağın anlık basınç yüküne dayanıp dayanamadığı anlaşılacaktır.
3.6.2. Doğrulama
Literatürde takviye ile güçlendirilmiş kompozit plakların nonlineer dinamik yer değiştirmeleri
için Galerkin yönteminin uygulanmasına dair bir çalışma bulunmamaktadır ve bu yöntem bu
problem için ilk defa bu proje kapsamında kullanılacaktır. Bu sebeple, optimizasyon
çalışmasına geçilmeden önce, geliştirilen plak/takviye matematiksel modeli ve bu modelin
çözümü için kullanılacak Galerkin yöntemi ile mevcut yöntem ve sonuçların kıyaslanmasına
ihtiyaç vardır. Bu amaçla karbon/epoksi dış katmanlı ve poliproplen çekirdekli bir takviye ile
güçlendirilmiş karbon/epoksi bir plağın anlık basınç yükü etkisi altında davranışı
incelenecektir.
İki yönlü (bi-directional) karbon/epoksi elyaf ve poliproplen köpüğin malzeme özellikleri
Tablo 14’de verilmiştir. Plak boyutları a=0.3m ve b=0.3m olacak şekilde ve her katmanın
kalınlığı 0.332mm olan 4 kat 0 derece oryantasyon açılı karbon/epoksi’den üretilmiştir.
Takviye ise bs=2cm genişliğindedir ve 10mm kalınlığında 0 derece yönelimli poliproplen
köpük orta katman ve 0 derece yönelimli tek ve üç kat 0.332mm kalınlığında karbon/epoksi
dış katmanlardan oluşturulmuştur. Plak, takviye elemanı, basınç duyargaları ve gerinim
ölçerlerin plak üzerindeki yerleşimi Şekil 54’te gösterilmektedir.

Karbon
Poliprople
n

Exx
(GPa
)
45.5
0
0.04

Tablo 14:
Eyy
Ezz
(GPa (GPa
)
)
45.5
3.65
0
0.09
0.04
7

Malzeme mekanik özellikleri
Gxy
Gyz
νxy
νxz
νyz
(GPa
(GPa)
)
0.19 0.35 0.35
2.70 1.35
5
3
3
0.012
0.35 0.15 0.15 0.05
8
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Gxz
(GPa)

ρ
(kg/m3
)

1.35

1340

0.012
8

80

a)

b)

c)
Şekil 54: Plak konfigürasyonu: a) Basınç duyargalarının lokasyonu, b) Gerinim ölçerlerin
lokasyonu, c) Takviye elemanının malzeme dizilimi

Ayrıca plak yüzeyinde okunan basınç değerleri ve bu değerlerin zamana bağlı değişimi Şekil
1’de verildiği gibidir. Galerkin çözümü, ANSYS çözümü ve deneyden elde edilen sonuçlar
M=3,5 ve 7 için sırasıyla Şekil 55, Şekil 56 ve Şekil 57’de takviye elemanı orta noktasında y
yönündeki gerinim için kıyaslamalı olarak verilmiştir. Bu hesaplamalarda yapısal sönümü
ifade eden c parametresi analiz sonuçlarının deneysel sonuçlara uygunluğuna bakılarak
c=105 Ns/m3 olacak şekilde seçilmiştir.
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Şekil 55: Takviye orta noktası gerinim değerlerinin kıyaslanması (M=3)

Şekil 56: Takviye orta noktası gerinim değerlerinin kıyaslanması (M=5)

64

Şekil 57: Takviye orta noktası gerinim değerlerinin kıyaslanması (M=7)
Şekil 55-57’den görülebileceği üzere ortaya konulan bu yeni takviyeli plak modeli ve onun
için uygulamış olduğumuz Galerkin yöntemi deney ve ANSYS ticari sonlu elemanlar yazılımı
ile oldukça uyumludur. Galerkin çözümünde kullanılan şekil fonksiyonu sayısının M=5
olması durumunda gerinim tepe noktalarının oldukça başarılı bir şekilde elde edildiği ve M=7
durumunda ise özellikle plağın serbest titreşim davranışı sergilediği t>0.03s bölgesi için
oldukça uyumlu sonuçlar gözlenmektedir. Çözüm sürelerinin kıyaslanması ise Tablo 2’de
mevcuttur.
Tablo 15: Çözüm sürelerinin karşılaştırılması
Çözücü
Çözüm Süresi (s)
Galerkin (M=3)
0.23
Galerkin (M=5)
1.95
Galerkin (M=7)
21.5
ANSYS (2914 düğüm noktası)
1141
Tablo 15’de verilen değerler açıkça Galerkin çözümünün bu proje kapsamında
gerçekleştirilmesi hedeflenen çok parametreli optimal takviyeli plak tasarımı için solnlu
elemanlar yöntemine göre daha uygun olduğunu göstermektedir. Hızlı çözüm yapmak üzere
optimize edilmiş ticari bir sonlu elemanlar yazılımı olan ANSYS dahi geliştirdiğimiz yarı
analitik-nümerik çözüm tekniği karşısında kompozit plak nonlineer davranışını elde etmek
konusunda kıyas kabul etmeyecek düzeyde yavaş kalmıştır.
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Öte yandan, Şekil 55-57’de verilen Galerkin yöntemi sonuçları ve Tablo 15’de verilen çözüm
süreleri incelendiğinde optimizasyon çalışması için M=5 sayıda şekil fonksiyonunun
kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

3.6.3. Optimizasyon

Takviyeli plak tasarımında anlık basınç yüküne dayanabilme kabiliyeti ve hafiflik esas
alınacaktır. Bu iki hedefin birbiriyle çelişeceği açıktır ve optimal çözümün tek olmayacağı ve
bir Pareto optimal çözümler kümesinin mevcut olması beklenmektedir. Optimizasyon
probleminin parametreleri ise; plağın ve takviye elemanının malzeme dizilimi, elyaf açıları
ve katman kalınlıkları olacaktır. Ayrıca takviyenin genişliği de bir optimizasyon parametresi
olarak düşünülecektir.
Belirtilen hususlar çerçevesinde optimizasyon probleminde minimize edilecek ilk fonksiyon
plak ve takviye içerisindeki hasar ideksinin (failure index) maksimum değeridir:

min F1  max  FI 

(3.78)

x

Burada FI Tsai-Wu hasar indeksidir ve aşağıdaki şekilde hesaplanabilir [1]:

FI  Fi i  Fij i j , i, j  1, 2,..., 6

(3.79)

Bu denklem enine kayma (transverse shear) terimlerinin ihmal edilmediği durumda ve z
yönünde normal gerilmenin ihmal edildiği durumda aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

FI 

 y2
 xy2  yz2  xz2  1
 x2
1
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(3.80)

C

T

C

T

Burada; X , X 1 veya x yönünde maksimum basma ve çekme dayanımına, Y , Y 2 veya y
yönünde maksimum basma ve çekme dayanımına, Sij ise i-j düzlemindeki maksimum kayma
dayanımına karşılık gelmektedir.
Minimize edilecek ikinci hedef fonksiyonu ise takviyeli kompozit plağın toplam ağırlığıdır ve
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
n

m

min F2  ab i hi  abs   s ,i hs ,i
x

i 1

(3.81)

i 1

Denklem (78) ve (81)’de x ile gösterilen vektör karar değişkeni vektörü veya system
parametresi vektörü olarak adlandırılır ve incelenen optimizasyon problemi için aşağıdaki
şekilde tanımlanmıştır:

x  I1 , I 2 ,..., I n , h1 , h2 ,..., hn ,1 ,2 ,...,n , I s,1 , I s ,2 ,..., I s,m , hs,1 , hs ,2 ,..., hs ,m , s ,1 , s,2 ,..., s,m  (3.82)
Burada Ii, hi, ve θi sırasıyla plağın i katmanının malzeme numarası, katman kalınlığı ve
katman elyaf açısına karşılık gelmektedir (i=1,2,…,n). Ayrıca s alt indisi ile ifade edilen Is,j,
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hs,j, ve θs,j değişkenleri sırasıyla takviye elemanının j katmanının malzeme numarası, katman
kalınlığı ve katman elyaf açısına karşılık gelmektedir (j=1,2,…,m). Burada n plağın ve m
takviyenin toplam katman sayısıdır. Optimizasyon çalışmasında kullanılacak malzemeler ve
özellikleri Tablo 3’te verilmiştir:

ID
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Tablo 16: Kompozit malzeme özellikleri [2], [3]
E11
E22
G12
ρ
Malzeme
ν12
(GPa) (GPa) (GPa)
(kg/m3)
Karbon Fiber
138
11
5.5
0.28
1760
(T300)
Grafit/Epoksi
181
10.3
7.17
0.28
1663
Karbon Fiber
126
11
6.6
0.28
1790
(AS4)
E-Glass
53.4
17.7
5.83
0.278 1992
(Gevetex)
E-Glass
45.6
16.2
5.83
0.278 1992
(Silenka)
Kevlar/Epoksi
75
6
2
0.34
1400
Boron/Epoksi
200
15
5
0.23
2075

XT
(MPa)

XC
(MPa)

YT
(MPa)

1500

900

27

1500

1500

40

1950

1480

48

1140

570

35

1280

800

40

1300
1400

280
2800

30
90

Tasarım kısıtları ise aşağıdaki gibidir:

I i C1 , C2 , C3 , C4 , C5 , C6 , C7  , i  1, 2,..., n
I s, j C1 , C2 , C3 , C4 , C5 , C6 , C7  , j  1,2,..., m
1
10
mm  hi  mm, i  1,2,..., n
n
n
1
5
mm  hs , j  mm, j  1, 2,..., n
n
n
i 0,5,...,175,180 , i  1,2,..., n

(2)

s , j 0,5,...,175,180 , j  1, 2,...,m
a  0.3 m
b  0.3 m
5mm  bs  20mm
Önceki proje raporlarında bahsedildiği üzere, optimal çözüm kümesi NSGA II ile elde
edilecektir [4]. Bu stokastik evrimsel optimizasyon yöntemi aşağıdaki adımların uygulanması
şeklinde gerçekleştirilir:
1. Optimizasyon algoritmasının ilk aşaması kromozomların kodlanmasıdır.
2. Belirlenen popülasyon boyutu dikkate alınarak rastgele bir başlangıç popülasyonu
oluşturulur.
3. Amaç fonksiyonları hesaplanır.
4. Amaç fonksiyonları Pareto cephelerine göre tasnif edilir.
5. Popülasyondaki her bir bireyin, içinde bulunduğu Pareto cephesi ve kalabalık
mesafe sıralaması (crowding distance) kullanılarak uygunluk değerleri hesaplanır.
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6. Rulet tekerleği seçim yöntemine göre ebeveyn bireyleri belirlenir ve bu bireylere Pc
olasılığı ile çaprazlama uygulanır.
7. Çaprazlama sonucu oluşan bireylere Pm olasılığı ile mutasyon işlemi uygulanır.
8. Üretilen bireylerin uygunluk değeri hesaplanır. Bu bireyler bir önceki popülasyon ile
birleştirilir elde edilen popülasyon içerisinden en uygun bireyler bir sonraki
popülasyonu oluşturacak şekilde seçilir.
9. Maksimum nesil sayısına ulaşıldıysa algoritma sonlandırılır. Aksi halde nesil sayısı
1 arttırılarak 2. Adıma geri dönülür.
Kromozomların

kodlanması

için

karışık

kodlama

(mixed

encoding)

yaklaşımı

uygulanacaktır. Plak ve takviyenin her bir katmanının malzemesi ve elyaf açısı değer
kodlaması (value encoding) ile katman kalınlıkları ve takviye genişliği ise Gray kodlaması
(Gray Encoding) ile kodlanacaktır [5]. Gray kodlaması ikili kodlamaya (binary encoding)
oranla daha hızlı yakınsama sağladığı için tercih edilecektir. Bu iki farklı tipteki kodlama
kıyaslamalı olarak Tablo 4’te verilmiştir:
Tablo 17:
Ondalık
0
1
2
3
4
5
6
7

İkili (Binary) Kodlama ve Gray Kodlama
İkili Gray Ondalık İkili Gray
0000 0000
8
1000 1100
0001 0001
9
1001 1101
0010 0011
10
1010 1111
0011 0010
11
1011 1110
0100 0110
12
1100 1010
0101 0111
13
1101 1011
0110 0101
14
1110 1001
0111 0100
15
1111 1000

Üç katmanlı plak ve üç katmanlı takviye için katman kalınlıklarının ve takviye genişliğinin 10
bit ile ifade edildiği rastgele üretilmiş örnek bir bireye ait kromozomun genotipi ve bu
kromozomun genetik yapısının karşılık geldiği fenotip Şekil 58’de gösterilmiştir:

a)

b)
Şekil 58: Örnek bireyin kromozomu

Mutasyon işlemi kromozomun farklı şekilde kodlanmış kısımları için farklı şekillerde
gerçekleştirilmelidir. Bu proje kapsamında oluşturduğumuz kromozomun değer ve Gray
kodlanmış kısımları mevcuttur. Kromozomun değer kodlaması ile ifade edilen malzeme
numarası ve elyaf açısı için mutasyon işlemi Denklem (2)’de gösterilen kümeye ait rastgele
bir değerin atanması şeklinde olacaktır. Kromozomun Gray kodlaması ile kodlanan katman
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kalınlıkları ve takviye genişliği ise bit dönüşümü (bit inversion) ile mutasyona tabi
tutulacaktır. Bu mutasyon işlemi kromozom üzerindeki genin ilgili kısmı 1 ise 0, 0 ise 1’e
dönüştürme şeklinde gerçekleştirilir. Şekil 9’da ifade edilen kromozoma rastgele bir
mutasyon uygulandığında genotip ve fenotip Şekil 59’da gösterildiği şekilde değişmiştir:

a)

b)
Şekil 59: Mutasyon işleminin birey üzerinde etkisi a) Genotip b) Fenotip
Çaprazlama (crossover) işlemi ise rulet tekerleği yöntemi ile birey havuzundan seçilen iki
ebeveyn bireyin genetik materyallerinin birleştirilerek çocuk bireylerin oluşturulması
işlemidir. Geliştirilen optimizasyon algoritması kapsamında çok noktalı çaprazlama (multipoint crossover) kullanılacaktır. Örnek ebeveyn bireyler ve çaprazlama sonucu oluşan çocuk
birey Şekil 60’da gösterilmiştir.

a)

b)

c)
Şekil 60: Çaprazlama işlemi a) 1. ebeveynin kromozomu, b) 2. ebeveynin kromozomu, c)
ebeveynlerden elde edilen çocuğun kromozomu
3.6.4. Optimizasyon Sonuçları

Bu bölümde, proje kapsamında geliştirdiğimiz Galerkin çözücüsünün NSGA II optimizasyon
algoritmasına entegre edilmesi gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle, anlık basınç yüküne
maksimum dayanımlı ve minimum ağırlıkta takviyeli kompozit plakların optimal tasarımları
elde edilecektir.
Optimizasyon çalışması kapsamında plağın ve takviyenin n=m=3 katmanlı olması hali
incelenecektir. Denklem (3.80) ile ifade ettiğimiz Tsai-Wu hasar indeksi plak içerisinde x ve
y koordinatları boyunca 100’er noktada ve her katmanın alt ve üst noktalarında elde
edilecektir. Ayrıca takviye elemanı için de x yönünde 100 nokta da ve takviye katmanlarının
alt ve üst yüzeylerinde elde edilecektir. Plak ve takviye üzerinde muhtelif noktalarde elde
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edilen bu hasar indeksi değerleri arasındaki en büyük değer Denklem (3.78) ’de ifade edildiği
şekilde ilk hedef fonksiyonumuz olacaktır.
Optimizasyon toplamda 500 bireyden oluşan bir popülasyon üzerinde ve 100 jenerasyon
boyunca gerçekleştirilmiştir. Son jenerasyonda elde edilen Pareto optimal cephesi Şekil
62’de ve bu çözümler arasından seçilen ve şekilde gösterilen 5 optimal plağa ait tasarım
parametreleri (TP) Tablo 13’te verilmiştir. Ayrıca optimizasyon algoritmasının yakınsaması
Şekil 61’de gösterilmektedir.

Şekil 61: Takviyeli kompozit plak optimal çözüm kümesi
Tablo 18: Optimal tasarım parametreleri
Optimal Tasarımlar 1
2
3
4
TP: Ip,1
6
6
6
6
TP: θp,1 [°]
0
0
10
10
TP: h1 [mm]
0.424242 1.482893 2.394917 3.289345
TP: Ip,2
7
6
6
6
TP: θp,2 [°]
0
0
0
5
TP: h2 [mm]
0.336266 0.729228 1.113392 2.784946
TP: Ip,3
7
7
7
7
TP: θp,3 [°]
0
0
0
0
TP: h3 [mm]
0.40958 0.488759 0.512219 1.113392
TP: Is,1
2
2
2
2
TP: θs,1 [°]
0
175
5
175
TP: hs,1 [mm]
1.505051 1.265233 0.854676 1.080156
TP: Is,2
3
7
2
2
TP: θs,2 [°]
45
95
180
130
TP: hs,2 [mm]
0.822092 0.842946 1.261323 1.009775
TP: Is,3
2
3
3
7
TP: θs,3 [°]
145
10
85
0
TP: hs,3 [mm]
0.345064 0.872923 0.665689 1.608016
TP: bs [mm]
10.04399 6.055718 6.480938 11.64223
OBJ: F1
0.192766 0.117999 0.058409 0.014890
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5
6
10
3.286413
3
0
3.315738
7
0
3.227761
2
175
1.335614
2
155
1.488107
5
120
1.171391
18.46041
0.007292

OBJ: F2 [kg]

0.206446 0.379842 0.546862 0.997079 1.589967

Şekil 62: Optimizasyon algoritmasının yakınsaması (●: İlk popülasyon, ●: Son popülasyon)

Elde edilen optimal plaklar çoğunlukla kevlar ve boron epoksiden takviye elemanları ise
grafit epoksi ve karbon fiber malzemeden oluşmaktadır. Plak elyaf açıları ise çoğunlukla 0
derece yönelimli olarak elde edilmiştir. Ayrıca Şekil 13’te gösterilen jenerasyon ile hedef
fonksiyonlarının

değişimi

grafiği,

NSGA

II

algoritmasının

rastgele

üretilmiş

ilk

popülasyondan optimal son popülasyona hızlı bir şekilde yakınsadığını göstermektedir.
Sonuçlar 50. jenerasyondan sonra Pareto cephesinin fazla yer değiştirmediği fakat optimal
cephe üzerindeki çözümlerin daha homojen dağıldığını göstermiştir.
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4. SONLU ELEMAN MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE BALİSTİK ANALİZLER (IP:2
ve IP: 3.2)
Projesi kapsamında, kompozit vücut zırhlarının teorik, hesaplamalı ve deneysel balistik
çarpışma ve patlama yükü kaynaklı dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir.. Sonlu eleman
modelinin oluşturulabilmesi için kumaş örgü tipinin nasıl modelleneceğine, oryantasyon
açılarının nasıl arayüz içerisinde tanımlanacağına, mermi tipi ve ağırlığının ne olacağına vb.
karar verilmesi analizlerin doğruluğu açısından son derece önem arz etmektedir.
Genel olarak yüksek dayanımlı kumaşlar üretim yöntemlerine göre ikiye ayrılırlar. Bunlar;
dokuma ve örgü kumaşlardır. Örgü kumaşlar, dokuma kumaşlara göre daha mukavemetli
fakat karmaşık üretim yöntemine sahiptirler ve maliyetlidirler. Bu nedenle askeri
uygulamalarda, farklı örgü yapıları ile balistik direncinin yüksek olması sebebiyle çoğunlukla
dokuma kumaşlar kullanılırlar. Ancak sonlu eleman modellemesi bakımından birbirleri ile
benzerdirler.

Şekil 63: Birbirine geçme ile dokunmuş kumaşlar [1,2]
Hibrid, iki katmanlı esnek bir vücut zırhının balistik cevabını bulmak için Şekil 63'de [1,2]
gösterlen yeni bir girişim (interefence) modeli kullanılmıştır.

Şekil 64:

Birbirine geçme ile dokunmuş kumaş

Dokuma kumaşlar, birbirleri üzerinde ve altındaki çözgü ve dolgu ipliklerini dokuyarak bir
arada tutulur. Bu işleme birbirine geçme (interlacing) denir.
4.1 Sonlu eleman modelinin oluşturulması
Vücut zırh malzemelerinin balistik çarpışma mekaniği oldukça eski zamanlardan beri aktif
olarak çalışılan bir konu olmuştur. Günümüz teknolojisinde maliyeti düşük, hafif, güvenli,
konforlu ve balistik koruma performansı yüksek tasarımlar üstüne birçok deneysel, teorik ve
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sayısal çalışmalar yapılarak zırhlar tasarlanmıştır. Bununla beraber deneme yanılma
testlerinin maliyeti yüksek olduğu için simülasyon modelleri büyük ilgi görmektedir ve hazır
yazılımlarda kullanılmaktadır (örneğin: LS-DYNA). Fakat bunlar da mevcut yapıları itibari ile
fazlaca bilgisayar gücüne ve çözüm süresine ihtiyaç duymaktadırlar.
Balistik darbenin merminin kumaşa çarptığı noktada, merminin kumaşa çarptığı noktayı
merkez kabul eden x ve y yönlerinde 2 darbe dalgası oluşturduğu görülmektedir. Bu darbe
dalgaları ne kadar geniş alana yayılırlar ise darbenin noktasal etkisi minimize edilmiş
olacaktır. Balistik testlerde merminin kumaşta sebep olduğu deformasyon mekanizması
şekil 17 de görüldüğü gibi oluşur.

Şekil 65: Fiberlerde enerji absorbsiyonu [3]

Şekil 3-a da mermi kumaşları ve reçine tabakalarını parçalamaktadır ve ilerlemektedir. Şekil
3-b’de ise mermi, yüzey tabakalarını keser, hızı yavaşlar ve delaminasyon oluşturarak
tabakaları ayırarak kompozit yapı içerisinde kalır.
Merminin yüksek hızla zırha çarpması sırasında mermi basma ve kesme kuvvetine neden
olarak zırhı penetrasyona uğratır. Mermi yavaşlayarak plakayı deforme ederken lifleri
çekmeye zorlar. Bu sırada merminin zırha temas edeceği mermi ucu geometrisi, basıncı
arttırıp azaltacağı için deformasyon üzerinde oldukça etkin bir rol oynayacaktır. Mermi
geometrisin etkisi incelenirken mermi ağırlığı, mermi yarıçapı ve mermi uç geometrisi etkileri
de detaylı olarak incelenmelidir. Bu çalışmada, farklı mermi uç geometrilerinin balistik
dayanım üzerindeki etkileri oluşturulan sonlu elemanlar modeli yardımıyla irdelenmiştir.
Vücut zırhlarının balistik analizleri için LS-Dyna ticari yazılımı kullanılmıştır.
Balistik analizler “STANAG 2920- Ballistic Test Method For Personal Armour Materials and
Combat Clothing” standardına uygun olarak leştirilmiştir [4] . İlgili standarda göre Type-2
balistik cisim vücut yelekleri için kullanılmaktadır. Type 2 ve 0.22 kalibre, 1.1 gr olan mermi
fiziksel testler sırasında da kullanılmıştır.
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Şekil 66: Type-2 Balistik mermi [4]
Silindirik gövde yapılı çelik malzemeye sahip mermi için plastik-kinematik malzeme modeli
kullanılmıştır.

Şekil 67:

Mermi 3D görüntüsü

Sonlu elemanlar çözüm ağı Altair Hypermesh yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Çözüm
işlemi için ise LS-Dyna yazılımı kullanılmıştır. Balistik analizler sırasında kompozit plak için
Shell modelleme tekniği kullanılmıştır. Buna göre plak yapısı Quad4 tipi elemanlar
kullanılarak oluşturulmuştur.
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Şekil 68:

Şekil 69:

Plak sonlu eleman ağ yapısı

Plak Mermi temas bölgesi

Plak yapısı FEA ağı oldukça sıktır ve eleman sayıları ile detayları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 19: Plak FEA Ağı özellikleri
En Büyük Eleman (mm)

8

En Küçük Eleman (mm)

0.2

Maksimum Skew

44.45
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Maksimum Aspect Ratio

3

Maksimum Jacobian

0.92

Analizler sırasında silindirik geometrili boyutları Şekil 5’de detaylı olarak verilen mermi
kullanılmıştır.

Şekil 70:

Type-2 mermi geometrisi

4.2 Kevlar Malzemeye Sahip Plak İçin Balistik Analizler
Vücut zırh malzemesi olarak Kevlar oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Yüksek mekanik
özellikleri ve hafif olması sebebiyle askeri uygulamalarda oldukça tercih edilen bir
malzemedir. Bu çalışmada 4mm, 8mm ve 10mm toplam katman kalınlığına sahip kevlar
plakların balistik değerlendirmeleri yapılmıştır. Buna göre toplam kalınlığın 4 mm olması için
19 katman, 8 mm olması için 37 katman ve toplam kalınlığı 10 mm olması için 47 katman
kevlar kullanılmalıdır. Analizler ile Type-2 merminin kompozit plakayı delmeyeceği
maksimum eşik hız değeri tespit edilmiştir.
Tablo 20: Kevlar Malzeme Mekanik Özellikleri
ρ [kg/m3]

Density

1440

E1 [GPa]

Young Modülü x

18,5

E2 [GPa]

Young Modülü y

18,5

E3 [GPa]

Young Modülü z

6

G12 [GPa]

Kayma Modülü xy

0,77

G13, G23 [GPa]

Kayma Modülü yz,xz

5,43

υ12

Poisson Oranı

0,25

υ13, υ23

Poisson Oranı

0,33
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Xt [MPa]

Çekme Gerilmesi

1850

Y1 t [MPa]

Çekme Gerilmesi

1850

XC [MPa]

Basma Gerilmesi

185

Y1 C [MPa]

Basma Gerilmesi

185

SC [MPa]

Kayma Gerilmesi xy
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4.2.1. 19 Katman Kevlar Plak İçin Balistik Analizler
Bu bölümde 19 katmanlı ve toplam kalınlığı 4mm olan kevlar plağın balistik
değerlendirmeleri yapılmıştır. Analizler ile Type-2 merminin kompozit plakayı delmeyeceği
maksimum eşik hız değeri tespit edilmiştir.

Şekil 71. Silindirik merminin plağa teması

19 katmanlı ve toplam kalınlığı 4mm toplam katman kalınlığına sahip kevlar plağın balistik
değerlendirmesi gerçekleştirilerek, Type-2 merminin kompozit plakayı delmeyeceği
maksimum eşik hız değeri tespit edilmiştir.

Şekil 72. Mermi X-yönü Resultant Velocity (mm/ms)

19 katmanlı ve toplam kalınlığı 4 mm toplam katman kalınlığına sahip kevlar plak için mermi
ilk hızı 50 mm/ms olduğu durumda merminin plağı delemediği tespit edilmiştir. Bu değerin
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üzerindeki hızlarda ise plak delinmek suretiyle mermi geçişi olmaktadır. Bu durumda eşik
hız 50 mm/ms’dir.

Şekil 73. Plak üzerinde t=0.22 ms anında gerilme dağılımı
19 katmanlı ve 4mm toplam katman kalınlığına sahip kevlar plak için gerilme dağılımı şekilde
verilmiştir. Maksimum gerilme plağın orta noktasında t=0.022 ms anında oluşmaktadır.

Şekil 74. Plak orta noktası von-Misses gerilme-zaman grafiği
Plak orta noktası üzerinde ortalama gerilme maksimum 0.32 (GPa) gözlenmiştir. Bu değer
malzemenin kopma dayanımının altındadır ve plak orta noktasında bir yırtılma
gözlenmeyecektir.
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4.2.2. 37 Katman Kevlar Plak İçin Balistik Analizler
Bu bölümde 37 katmanlı ve toplam kalınlığı 8 mm kevlar plakların balistik değerlendirmeleri
yapılmıştır. Analizler ile Type-2 merminin kompozit plakayı delmeyeceği maksimum eşik hız
değeri tespit edilmiştir.

Şekil 75. Silindirik merminin plağa teması
37 katmanlı ve 8 mm toplam katman kalınlığına sahip kevlar plağın balistik değerlendirmesi
gerçekleştirilerek, Type-2 merminin kompozit plakayı delmeyeceği maksimum eşik hız
değeri tespit edilmiştir.

Şekil 76 Mermi X-yönü Resultant Velocity (mm/ms)
37 katmanlı ve 8 mm toplam katman kalınlığına sahip kevlar plak için mermi ilk hızı 100
mm/ms olduğu durumda merminin plağı delemediği tespit edilmiştir. Bu değerin üzerindeki
hızlarda ise plağın delinmek suretiyle mermi geçişi olacaktır. Bu durumda eşik hız 100
mm/ms’dir.
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Şekil 77 Plak üzerinde t=0.013 ms anında gerilme dağılımı
37 katmanlı ve 8 mm toplam katman kalınlığına sahip kevlar plak için gerilme dağılımı
şekilde verilmiştir. Maksimum gerilme plağın orta noktasında t=0.013 ms anında
oluşmaktadır.

Şekil 78 Plak orta noktası von-Misses gerilme-zaman grafiği
Plak orta noktası üzerinde ortalama gerilme maksimum 0.48 (GPa) gözlenmiştir. Bu değer
malzemenin kopma dayanımına yakındır ve plak orta noktasında ufak bir yırtılma
gözlemesine rağmen mermi plağı delerek geçememektedir.

4.2.2. 47 Katman Kevlar Plak İçin Balistik Analizler
Bu bölümde 47 katmanlı ve toplam kalınlığı 10 mm kevlar plakların balistik değerlendirmeleri
yapılmıştır. Analizler ile Type-2 merminin kompozit plağı delmeyeceği maksimum eşik hız
değeri tespit edilmiştir.
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Şekil 79 Silindirik merminin plağa teması

Şekil 80 Mermi X-yönü Resultant Velocity (mm/ms)
47 katmanlı ve 10 mm toplam katman kalınlığına sahip kevlar plak için mermi ilk hızı 220
mm/ms olduğu durumda, merminin plağı deldiği fakat saplanmak suretiyle karşı tarafa
geçemediği tespit edilmiştir. Bu durumda eşik hız 220 mm/ms’dir.

Şekil 81 Plak üzerinde t=0.013 ms anında gerilme dağılımı
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47 katmanlı ve 10 mm toplam katman kalınlığına sahip kevlar plak için gerilme dağılımı
şekilde verilmiştir. Maksimum gerilme plağın orta noktasında t=0.01 ms anında
oluşmaktadır.

Şekil 82 Plak orta noktası von-Misses gerilme-zaman grafiği
Plak orta noktası üzerinde ortalama gerilme maksimum 0.5 (GPa) seviyesinde olduğu
gözlenmiştir. Bu değer malzemenin kopma dayanımının üstünde olduğu için, plak orta
noktasında bir yırtılma gözlemesine rağmen mermi plağa saplanarak karşı tarafa
geçememektedir.

4.3 Karbon Malzemeye Sahip Plak İçin Balistik Analizler
Bu bölümde 4mm, 8mm ve 10mm toplam katman kalınlığına sahip karbon plakların balistik
değerlendirmeleri yapılmıştır. Buna göre toplam kalınlığın 4 mm olması için 12 katman, 8
mm olması için 24 katman ve toplam kalınlığı 10 mm olması için 30 katman karbon
kullanılmalıdır. Analizler ile Type-2 merminin kompozit plakayı delmeyeceği maksimum eşik
hız değeri tespit edilmiştir.
Tablo 21: Karbon Malzeme Mekanik Özellikleri
ρ [kg/m3]

Density

1600

E1 [GPa]

Young Modülü x

70

E2 [GPa]

Young Modülü y

70

E3 [GPa]

Young Modülü z

-

G12 [GPa]

Kayma Modülü xy

-

G13, G23 [GPa]

Kayma Modülü yz,xz

5

υ12

Poisson Oranı

0,10

υ13, υ23

Poisson Oranı

-

Xt [MPa]

Çekme Gerilmesi

600

Y1 t [MPa]

Çekme Gerilmesi

600
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XC [MPa]

Basma Gerilmesi

570

Y1 C [MPa]

Basma Gerilmesi

570

SC [MPa]

Kayma Gerilmesi xy

90

4.3.1. 12 Katman Karbon Plak İçin Balistik Analizler
12 katmanlı ve toplam kalınlığı 4 mm toplam katman kalınlığına sahip karbon plağın balistik
değerlendirmesi

gerçekleştirilerek,

Type-2

merminin

kompozit

plağı

delmeyeceği

maksimum eşik hız değeri tespit edilmiştir.

Şekil 83 Silindirik merminin plağa teması

Şekil 84 Mermi X-yönü Resultant Velocity (mm/ms)

12 katmanlı ve toplam kalınlığı 4 mm toplam katman kalınlığına sahip karbon plak için mermi
ilk hızı 100 mm/ms olduğu durumda merminin plağı delemediği tespit edilmiştir. Bu değerin
üzerindeki hızlarda ise plak delinmek suretiyle mermi geçişi olmaktadır. Bu durumda eşik
hız 100 mm/ms’dir.
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Şekil 85 Plak üzerinde t=0.001 ms anında gerilme dağılımı

12 katmanlı ve toplam kalınlığı 4 mm toplam katman kalınlığına sahip karbon plak için
gerilme dağılımı şekilde verilmiştir. Maksimum gerilme plağın orta noktasında t=0.001 ms
anında oluşmaktadır.

Şekil 86 Plak orta noktası von-Misses gerilme-zaman grafiği
Plak orta noktası üzerinde ortalama gerilme maksimum 0.5 (GPa) seviyesinde olduğu
gözlenmiştir. Bu değer malzemenin kopma dayanımının üstünde olduğu için, plak orta
noktasında bir yırtılma gözlemesine rağmen mermi plağa saplanarak karşı tarafa
geçememektedir.
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4.3.2. 24 Katman Karbon Plak İçin Balistik Analizler
Bu bölümde 24 katmanlı ve 8 mm toplam katman kalınlığına sahip karbon plağın balistik
değerlendirmesi

gerçekleştirilerek,

Type-2

merminin

kompozit

plağı

delmeyeceği

maksimum eşik hız değeri tespit edilmiştir.

Şekil 87 Silindirik merminin plağa teması

Şekil 88 Mermi X-yönü Resultant Velocity (mm/ms)
24 katmanlı ve 8 mm toplam katman kalınlığına sahip karbon plak için mermi ilk hızı 200
mm/ms olduğu durumda merminin plağı delemediği tespit edilmiştir. Bu değerin üzerindeki
hızlarda ise plak delinmek suretiyle mermi geçişi olacaktır. Bu durumda eşik hız 200
mm/ms’dir.
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Şekil 89 Plak üzerinde t=0.001 ms anında gerilme dağılımı
24 katmanlı ve 8 mm toplam katman kalınlığına sahip karbon plak için gerilme dağılımı
şekilde verilmiştir. Maksimum gerilme plağın orta noktasında t=0.013 ms anında
oluşmaktadır.

Şekil 90 Plak orta noktası von-Misses gerilme-zaman grafiği
Plak orta noktası üzerinde ortalama gerilme maksimum 0.6 (GPa) seviyesinde olduğu
gözlenmiştir. Bu değer malzemenin kopma dayanımının üstünde olduğu için, plak orta
noktasında bir yırtılma gözlemesine rağmen mermi plağa saplanarak karşı tarafa
geçememektedir.
4.3.2. 30 Katman Karbon Plak İçin Balistik Analizler
Bu bölümde 30 katmanlı ve toplam kalınlığı 10 mm karbon plağın balistik değerlendirmesi
gerçekleştirilerek, Type-2 merminin kompozit plağı delmeyeceği maksimum eşik hız değeri
tespit edilmiştir.
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Şekil 91 Silindirik merminin plağa teması

Şekil 92 Mermi X-yönü Resultant Velocity (mm/ms)
30 katmanlı ve 10 mm toplam katman kalınlığına sahip karbon plak için mermi ilk hızı 500
mm/ms olduğu durumda merminin plağı deldiği fakat saplanmak suretiyle karşı tarafa
geçemediği tespit edilmiştir. Bu durumda eşik hız 500 mm/ms’dir.

Şekil 93 Plak üzerinde t=0.007 ms anında gerilme dağılımı
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30 katmanlı ve 10 mm toplam katman kalınlığına sahip karbon plak için gerilme dağılımı
şekilde verilmiştir. Maksimum gerilme plağın orta noktasında t=0.007 ms anında
oluşmaktadır.

Şekil 94. Plak orta noktası von-Misses gerilme-zaman grafiği
Plak orta noktası üzerinde ortalama gerilme maksimum 0.9 (GPa) seviyesinde olduğu
gözlenmiştir. Bu değer malzemenin kopma dayanımının üstünde olduğu için, plak orta
noktasında bir yırtılma gözlemesine rağmen mermi plağa saplanarak karşı tarafa
geçememektedir.
4.4 Optimal Plak İçin Balistik Analizler
Bu bölümde, farklı mermiler ile balistik testler yapılmış, 20 katmandan oluşan HB50 aramid
malzemeden üretilmiş kompozit plağın sonlu eleman analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler
LS-Dyna paket programında yürütülmüştür. 400x400 mm boyutlarında, 4.6 mm kalınlığında,
HB50 aramid malzemeden üretilmiş 20 katmandan oluşan kompozit plağın, NIJ seviye 3 için
8.1 gram ve 15.6 gram ağırlıktaki mermiler kullanılarak balistik çarpışma analizleri ayrı ayrı
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak analiz edilen 8.1 gram ağırlığındaki merminin çarpma hızı 445
m/sn’dir.
4.4.1. Test 1 İçin Sonuç ve Değerlendirme
Mermi, ilgili standarda göre modellenmiştir. Malzeme özelliği olarak rijit malzeme
tanımlaması yapılmıştır. Mermi modeli 24312 adet katı (solid) elemandan oluşmaktadır.
Ağırlığı 8.1 gram’dır.
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Şekil 95. Mermi sonlu elemanlar modeli (sol), mermi kesit görünüşü (sağ)
Balistik çarpmaya maruz kalacak kompozit plak 21100 adet kabuk (shell) elemandan
oluşmaktadır. Her bir katman kalınlığı 0.23 mm’dir ve 0° oryantasyona göre dizilmektedir.
20 katman toplamda 4.6 mm kalınlık oluşturmaktadır. Katman kalınlığı, katman sayısı ve
yönelim açıları LS-Dyna paket programı içerisinde tanımlanmıştır.

Şekil 96. Kompozit plak sonlu elemanlar modeli
HB50 aramid malzeme özellikleri literatürden elde edilmiştir. MAT54-ENHANCEDCOMPOSITE-DAMAGE malzeme kartı tanımlanmıştır. HB50 aramid kumaşın malzeme
özellikleri; E1=1.34 GPa, E2=84.6 GPa, G12=24.4 GPa, ρ=1.4e-6 kg/mm3, ν21=0.6 ve σT=3.3
GPa olarak belirlenmiştir. Elyaf yönelim açısı için yerel bir koordinat ekseni oluşturulmuş ve
AOPT sekmesi altında bu koordinat sistemi tanımlanmıştır.
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Şekil 97. MAT54 malzeme kartı
Mermi, plağın orta noktasına çarpacak şekilde ve analiz süresinin kısaltılması
amacıyla plak kalınlığı göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca yakına
konumlandırılmıştır.

Şekil 98. Mermi ile plağın konumları
Kompozit plak kenarlarından kayıcı mesnet sınır şartı uygulanmıştır. İki model arasında
kontak tanımlaması yapılırken plak kalınlığının da göz önünde bulundurulması sağlanmıştır.
Analiz süresi 0.35 ms olarak belirlenmiştir.Yapılan analiz sonuçlarına göre kabuk üzerinde
herhangi bir yırtık/delinme meydana gelmemiştir.
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Şekil 99. Analiz genel görünümü (sol), kesit görünümü (sağ)
Mermi analiz süresi sonunda tamamen durmaktadır.

Şekil 100. Mermi hız/zaman grafiği

Şekil 101. Mermi kinetik enerji/zaman grafiği
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Şekil 102. Plak orta nokta yer değiştirme/zaman grafiği
Şekil 103’te görülen test plağı üzerine iki atış yapılmıştır. İlk atışta oluşan deformasyon
verileri analiz sonucu ile kıyaslanmıştır. Plak üzerinde oluşan maksimum yer değiştirme
yaklaşık 22 mm’dir. Test sonuçlarına göre maksimum yer değiştirme 23.84 mm’dir. Analiz
sonucunda bulunan değer deney verisi ile kıyaslandığında hata oranı yaklaşık %7’dir.

Şekil 103. Balistik çarpma sonucu plak üzerinde oluşan deplasmanın analiz sonucu ile
kıyaslanması
4.4.2. Test 2 İçin Sonuç ve Değerlendirme
Bu testte, kompozit plak üzerine 15.6 gram ağırlığında mermi çarptırılmıştır. Çarpma hızı
428 m/sn’dir. 8.1 gram ağırlığındaki mermi modeli 1.244 oranında büyütülerek 15.6 gram
ağırlığına ulaştırılmıştır. Mermi malzeme özellikleri olarak rijit malzeme kullanılmıştır. Plak
özellikleri Test 1 başlığında belirtilen özelliklerin aynısıdır. Mermi plağın orta noktasına
çarpacak şekilde ve plak kalınlığı göz önünde bulundurularak plağa mümkün olduğu kadar
yaklaştırılmış şekilde konumlandırılmıştır. Analiz süresi 0.35 ms’dir. Yapılan analiz
sonuçlarına göre kabuk üzerinde herhangi bir yırtık/delinme meydana gelmemiştir.
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Şekil 104. Analiz genel görünümü (sol), kesit görünümü (sağ)
Mermi analiz süresi sonunda tamamen durmaktadır.

Şekil 105. Mermi hız/zaman grafiği

Şekil 106. Mermi kinetik enerji/zaman grafiği
Plak üzerinde oluşan maksimum yer değiştirme yaklaşık 31 mm’dir.
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Şekil 107. Plak orta nokta yer değiştirme/zaman grafiği
Şekil 108’de test plağı üzerine yapılan ikinci atışta oluşan deformasyon verileri analiz sonucu
ile kıyaslanmıştır. V50 hızının belirlenebilmesi için aynı plak üzerine birden fazla atış
gerçekleştirilmiştir.Test sonuçlarına göre maksimum yer değiştirme 32.77 mm’dir. Analiz
sonucunda bulunan değer deney verisi ile kıyaslandığında hata oranı yaklaşık %4’tür.

Şekil 108. Balistik çarpma sonucu plak üzerinde oluşan deplasmanın analiz sonucu ile
kıyaslanması

4.4.3. Optimal Tasarımın Ls-Dyna Analizleri
Yukarıda sunulmuş olan çalışmada görülebileceği üzere çeşitli ağırlıktaki mermilerin 20
katmandan oluşan HB50 aramid malzemeden üretilmiş plağı delemediği bilinmektedir. Bu
başlıkta plağın katman sayısı azaltılarak delinebileceği durum sunulmuştur. Mermi ağırlığı
8.1 gram, hızı ise 445 m/sn olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada 2 katmandan oluşan
plağın belirtilmiş özellikteki merminin çarpması sonucunda delindiği gözlemlenmiştir.
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Şekil 109. katmanlı kompozit plak analiz sonucu
Yapılan optimizasyon çalışmasında 5 adet optimal tasarım elde edilmiştir. Bu optimal
tasarımlardan biri analiz edilmiş ve sonuçları incelenmiştir. Çalışmada 7 adet farklı malzeme
kullanılmıştır.
Tablo 22: Malzeme özellikleri
ID
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Malzeme
Karbon Fiber
(T300)
Grafit/Epoksi
Karbon Fiber
(AS4)
E-Glass
(Gevetex)
E-Glass
(Silenka)
Kevlar/Epoksi
Boron/Epoksi

E11
(GPa)

E22
(GPa)

G12
(GPa)

ν12

ρ
(kg/m3)

XT
(MPa)

XC
(MPa)

YT
(MPa)

138

11

5.5

0.28

1760

1500

900

27

181

10.3

7.17

0.28

1663

1500

1500

40

126

11

6.6

0.28

1790

1950

1480

48

53.4

17.7

5.83

0.278 1992

1140

570

35

45.6

16.2

5.83

0.278 1992

1280

800

40

75
200

6
15

2
5

0.34
0.23

1300
1400

280
2800

30
90

1400
2075

Optimizasyon işlemi sonucunda 5 adet optimal tasarım ortaya koyulmuştur.
Tablo 23: Optimal tasarımlar
Optimal Tasarımlar
TP: Ip,1
TP: θp,1 [°]
TP: h1 [mm]
TP: Ip,2
TP: θp,2 [°]
TP: h2 [mm]
TP: Ip,3
TP: θp,3 [°]
TP: h3 [mm]
TP: Is,1
TP: θs,1 [°]
TP: hs,1 [mm]
TP: Is,2

1

2

6
0
0.424242
7
0
0.336266
7
0
0.40958
2
0
1.505051
3

6
0
1.482893
6
0
0.729228
7
0
0.488759
2
175
1.265233
7

3
6
10
2.394917
6
0
1.113392
7
0
0.512219
2
5
0.854676
2
95

4

5

6
10
3.289345
6
5
2.784946
7
0
1.113392
2
175
1.080156
2

6
10
3.286413
3
0
3.315738
7
0
3.227761
2
175
1.335614
2

TP: θs,2 [°]
TP: hs,2 [mm]
TP: Is,3
TP: θs,3 [°]
TP: hs,3 [mm]
TP: bs [mm]
OBJ: F1
OBJ: F2 [kg]

45
0.822092
2
145
0.345064
10.04399
0.192766
0.206446

95
0.842946
3
10
0.872923
6.055718
0.117999
0.379842

180
1.261323
3
85
0.665689
6.480938
0.058409
0.546862

130
1.009775
7
0
1.608016
11.64223
0.014890
0.997079

155
1.488107
5
120
1.171391
18.46041
0.007292
1.589967

Optimal tasarımlar içerisinde birinci tasarım modellenmiş ve analizi yapılmıştır.
Takviye elemanlı kompozit plak modeli 1640 kabuk (shell) elemandan oluşmaktadır. Mermi
modeli olarak ise diğer analizlerde modellenmiş olan mermi kullanılmıştır. Mermi ağırlığı 8.1
gram’dır.

Şekil 110. Takviye elemanlı kompozit plak modeli
Plak ilk olarak 3 katman olarak modellenmiştir. Tablo 23’ün 1. sütunundaki özellikler
uygulanmıştır. Takviye elemanı, plağa ilave 3 katmandan oluşmaktadır. Mermi 445 m/sn
hızla plağa çarpacaktır. Analiz süresi 0.5 ms’dir. Analiz sonucunda 445 m/sn hızla çarpan
8.1 gram ağırlığındaki merminin plağı deldiği gözlemlenmiştir.

Şekil 111. Takviye elemanlı kompozit plak analiz sonucu
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Takviye elemanlı kompozit levha ve 2 katmanlı HB50 aramid malzemeden oluşan optimal
tasarımlı kompozit plağın, 8.1 gram ağırlığında ve 445 m/sn hızla giden merminin çarpması
sonucu delinmediği gözlemlenmiştir.

Şekil 112. Takviye elemanlı kompozit levha ve 2 katmanlı HB50 aramid malzemeden
oluşan optimal tasarımın analiz sonucu
Mermi, analiz süresi sonunda tamamen durmaktadır.

Şekil 113. Mermi hız/zaman grafiği

Şekil 114. Mermi kinetik enerji/zaman grafiği
Analiz sonunda levha üzerinde maksimum yer değiştirme yaklaşık 38 mm’dir.
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Şekil 115. Levha orta nokta yer değiştirme/zaman grafiği
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu proje kapsamında takviyeli-katmanlı kompozit plakların anlık basınç yükü altında dinamik
davranışlarını elde etmek amacı ile Galerkin tabanlı bir çözücü geliştirilmiştir. Geliştirilen
çözücü NSGAII optimizasyon algoritmasına entegre edilmiş ve optimal plak tasarımları elde
edilmiştir. Daha sonra, basınç yüküne dayanıklı bu plakların aynı zamanda balistik çarpma
etkilerine de dayanıklı olabilmesi için ön yüzünde olması gereken Kevlar katman sayısı LSDYNA programı kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca LS-DYNA paket programı ile elde edilen
analiz sonuçlarının güvenilirliği Yozgat’ta bulunan Garanti Giyim firmasında gerçekleştirilen
deneylerle gösterilmiştir. Böylelikle anlık basınç yüküne ve balistik çarpmaya dayanıklı
optimal plak tasarımları elde edilerek proje sonuçları bölümünde sunulmuştur. Ayrıca,
Galerkin tabanlı çözücünün klasik sonlu elemanlar çözücülerine nazaran oldukça hızlı
çalışıyor olması genetik algoritmalarda çok sayıda bireyin çok sayıda jenerasyon boyunca
elde edilmesine imkan sağlamış ve global optimal çözüm kümesine yaklaşma olasılığı
arttırılmıştır.
Yapılan optimizasyon çalışmasında 7 adet farklı malzeme kullanılmıştır. Fakat ülkemize
satışı olmadığından, bu 7 malzemenin tümü, temin edilememiştir. Temin edilebilen kompozit
kumaşlardan sadece, yüksek yoğunluklu Polietilen kumaş ile aramid dokuma kumaş balistik
özelliklere sahiptir. Karbon ve Cam elyaf kumaşların balistik yüklere dayanımı yoktur.
Faydalı model geliştirilmesi hedeflendiğinden; mevcut malzemelerle -2 farklı balistik
kumaşla- optimizasyon çalışması oldukça kısıtlı bir optimal çözüm kümesi üreteceğinden,
literatürde bulunan farklı malzemeler de kullanılarak optimizasyon çalışmaları geliştirilmiş
ve faydalı modele ulaşılmıştır. Takviyeli kompozit plaklar için geliştirdiğimiz Galerkin tabanlı
çözücünün doğrulaması, ülkemiz şartlarında ulaşılabilir balistik kumaşların yanı sıra, karbon
ve cam elyaf katmanlar kullanılarak üretilen plaklar üzerinde yapılan deneyler yardımı ile
gerçekleştirilmiştir (Bölüm 3.6). Diğer taraftan, LS-DYNA ticari sonlu elemanlar yazılımının
doğrulaması, kevlar ve polietilen malzemelerden üretilmiş muhtelif sayıda katmanlı plaklar
üzerinde gerçekleştirdiğimiz balistik deneyler ile gerçekleştirilmiştir. Her iki etki altında
plakların davranışı matematiksel model ile oldukça iyi bir uyum göstermiştir (Bölüm 4.4.1 ve
4.4.2). Ayrıca optimal tasarımlardan bir tanesi, Ls-Dyna yazılımında gerçekleştirilen analiz
ile doğrulanmıştır (Bölüm 4.4.3).
Güvenlik kuvvetleri personelinin çatışma ortamında ihtiyaç duyduğu balistik yelekler, silah
sistemlerindeki isabet yeteneği ve mühimmatların parçacık (şarapnel) etkisinin her geçen
gün artmasıyla önem kazanmaktadır. Özellikle terörle mücadelede mayın, tuzaklanmış
mühimmat ve El Yapımı Patlayıcıların (EYP) hem kırsalda hem de meskun mahalde yoğun
olarak kullanıldığı gözönünde bulundurulursa, tuzaklanmış olan bu sistemlerin yaratacağı
şarapnel etkisi özellikle dikkate alınması gereken problemlerdendir. Bu nedenle, 114M404
No’lu proje kapsamında geliştirilen optimal tasarım yönteminin, şarapnel etkilerini de
kapsayacak şekilde geliştirilmesi ileriye yönelik planlar arasındadır. Bu çalışmalar mevcut
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projenin devamı niteliğinde olacak ve geliştirilen NSGAII optimizasyon koduna kolayca
entegre edilebilecek yeni çözücüler sayesinde değişik dış etkilere dayanıklı optimal
tasarımlar elde edilebilecektir.
Ayrıca, bu proje kapsamında geliştirilen sayısal model ve optimizasyon algoritması
kullanılarak savunma sanayiinde kullanılabilecek spesifik dış geometriye sahip zırhların
ağırlık, maliyet, güvenlik vb. hedef fonksiyonlarına göre optimal tasarımları elde
edilebilecektir. Bu sayede, sayısal yöntemlerin gerçek malzemelerle yapılan pahalı fiziksel
testler ile kıyaslandığında daha etkili ve düşük maliyetli olduğu göz önüne alınırsa, gerekli
fiziksel testlerin sayısını azaltmak ve böylece ürün geliştirme maliyetini düşürmek mümkün
olacaktır.
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