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Önsöz
Bu proje micron boyutta ve sınırlı sayıda tane içeren metal malzemelerin tane ve
numune boyutuna bağlı mekanik davranışının mikro mekanik bazlı bir model ile
modellenmesini içermektedir. Proje TÜBİTAK tarafından 215M381 kodu ile
desteklenmiştir.
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Özet
Boyuta bağlı mekanik davranış metal malzemelerin kısıtlı sayıda tane içeren
mikro şekillendirme prosdürlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu ölçekte tane
boyutu ile ilgili içsel ve numune boyutu ile ilgili istatistiksel boyuta bağlı davranış
gözlemlenmektedir ve az sayıda tane olduğu için tanelerin oryantasyonu
makroskopik mekanik davranışı direk etkilemektedir. Bu projenin amacı çok
taneli malzemelerin boyuta bağlı mekanik davranışını mikromekanik bir
modelleme yöntemi olan gerinim gradyan kristal plastisite ile tahmin etmektir.
Proje yürütücüsü tarafından geliştirilen bu model, ticari bir sonlu elemanlar
programına kullanıcı eleman altprogramı olarak kodlanmış, plastik kayma ve yer
değiştirme alanları global değişkenler olarak değerlendirilmiştir. Değişik sayıda
ve oryantasyonda taneye sahip mikro yapılar tek eksenli gerilme testlerinde
düzlemsel gerinim koşullarında analiz edilmiştir. Tane boyutunun ve sayısının
hem yerel hem de makro malzeme davranışına etkisi incelenmiştir. Bu raporda
tane sınır koşulları, deformasyon hızı ve tane boyutlarının mikro boyuttaki
numunelerdeki etkisine konsantre olunmuştur. Kullanılan model içsel olarak
içerdiği iç uzunluk ölçeği ve orantasyon tanımlayabilmesi sayesinde her iki
boyuta bağlı davranışı rahmin etme kapasitesine sahiptir ve bu da örneklerle
gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Boyuta bağlı davranış, kristal plastisite, bölgesel olmayan
modelleme, gerinim gradyan plastisite
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Abstract
Size effect is a crucial phenomenon in the microforming processes of metallic
alloys involving only limited amount of grains. At this scale intrinsic size effect
arises due to the size of the grains and the specimen/statistical size effect occurs
due to the number of grains where the properties of individual grains become
decisive on the mechanical behavior of the material. This project deals with the
micromechanical modelling of the size dependent plastic response of
polycrystalline metallic materials at micron scale through a strain gradient crystal
plasticity framework. The model, which has been developed by the principal
project investigaor, is implemented into a Finite Element software as a coupled
implicit user element subroutine where the plastic slip and displacement fields
are taken as global variables. Uniaxial tensile tests are conducted for
microstructures having different number of grains with random orientations in
plane strain setting. The influence of the grain size and number on both local and
macroscopic behavior of the material is investigated. The attention is focussed
on the effect of the grain boundary conditions, deformation rate and the grain
size on the mechanical behavior of micron sized specimens. The model is
intrinsically capable of capturing both experimentally observed phenomena
thanks to the incorporated internal length scale and the crystallographic
orientation definition of each grain, which has been examplified through
examples.
Keywords: Size effect, crystal plasticity, nonlocal modelling, strain gradient
plasticity
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1. GİRİŞ VE LİTERATÜR ÖZETİ
Bu bölümde öncelikle gerinim gradyan plastisite modellerinin teorik olarak
gelişimi, bulunduğu konum ve kapasiteleri hakkında global bir özet verip sonra
bu modellerin projede amaçlanan çok taneli mikroyapıların modellenmesinde ne
konumda olduğu sunulacaktır. Daha sonra hem içsel hem de istatistikel mekanik
boyuta bağlı davranışların modellenmesi ile ilgili literatür tartışılacak ve yapılan
çalışmanın nasıl bir yenikil getirdiği sunulacaktır. Literatür araştırması konu
hakkındaki

ilk

gelişmelerden

başlayıp

şu

anda

bilim

adamlarının

ve

araştırmacıların geldiği son noktayı kapsayacak şekilde sunulacaktır.
Konu hakkındaki en erken çalışma olan Aifantis (1984) makalesinden sonra
gerinim gradyan plastisite teorileri, bulundurdukları içsel büyüklük ölçeği
parametresi ile metal malzemelerin büyüklüğe bağlı davranışlarını başarılı
şekilde tahmin edebildikleri için son 30 yıldır en popüler malzeme modelleri
arasına girmiştir. Klasik (lokal) modellerde bu parametre bulunmamaktadır ve
teorilerinin mikroyapıların karakteristik uzunluklarına hiç bir referansı yoktur. Bu
yüzden numune boyutları ne olursa olsun malzeme davranışı aynı şekilde
modellenmekte ve buda mikro düzeyde çalışan mühendislik alanlarında
modellerin güvensiz olması anlamına gelmektedir. Bu davranışı bir çok metal
malzeme

de

değişik

yükler

altında

analiz etmiş

çok

sayıda

çalışma

bulunmaktadır (örneğin: burulma; Fleck et al (1994), Aifantis (1999), bükülme;
Aifantis (1999) Stölken ve Evans (1998), Haque ve Saif (2003), girintili işleme;
Nix and Gao (1998), Swadenera et al (2002), sıkıştırma; Wang et al (2006),
Volkert and Lilleodden (2006) gibi).
Bahsi geçen büyüklüğe bağlı malzeme davranışını, arayüz ve tane sınırlarındaki
homojen olmayan gerinim dağılımını modellemek için son yıllarda hem
görüngüsel (phenomenological) eşyönlü (isotropic) hem de fizik temelli eşyönsüz
gerinim gradyan kristal plastisite teorilerinde gelişmeler gözlemlenmiştir. Bunların
hepsi bir büyüklük ölçeği parametresi içermesine rağmen bu tarz yerel olmayan
(nonlocal) modellerin uzlaşılmış bir yapısı bulunmamaktadır. Seçilen iç hal
değişkenleri, genel serbestlik dereceleri, gerinim gradyanlarının dahil edilme
yöntemi ve termodinamik iş eşlenik doğasına göre çok çeşitli sınıflandırmalar
yapmak mümkündür.
Görüngüsel (phenomenological) modellerle ilgili Hutchinson (2012), J2 (Von
Mises) akma plastisite teorisinin şu ana kadar henüz plastik gerinim
gradyanlarına bağlılık içeren kabul edilmiş bir genişletilmesinin yapılmadığını
belirtmiştir. Literatürde İki çeşit J2 genişletilmesi önerilmiştir: birincisi yüksek
derece gerilim artışlarını gerinim gradyanların artışlarına bağlı olarak içeren,
1

ikincisi ise yüksek derece gerilimlerin kendilerinin direk gerinim gradyanların
artışları cinsinden tanımlanayan modellerdir. Mühlhaus ve Aifantis (1991) ve
Fleck ve Hutchinson (2001) birinci grupta yer almakta ve bu modeller her zaman
termodinamik tutarlılığı yerine getirmekte zorluk çekmektedirler. Diğer sınıf ise
Gudmundson (2004) ve Gurtin ve Anand (2009) gibi termodinamik olarak tutarlı
fakat fiziksel olarak noksanları bulunan modellerdir. Çünkü yüksek dereceli
gerilimler gelişigüzel şekilde uygulanan yükler altında kesintili şekilde değişim
gösterebilmektedir. Hutchinson (2012) yükleme hızından bağımsız olan bu
görüngüsel modellerden birinci grupta olanlardan Fleck-Hutchinson modelini
termodinamik

bütünlük

içinde modifiye ederek genişletilmiş versiyonunu

sunmuştur. Orantısız sırasal yükler altındaki problemler yakın zamanda Fleck et
al (2014)' da çalışılmış ve termodinamik olarak tutarlı olacak şekilde güncellenme
yapılmıştır. Reddy (2011a) yakin zamanda yükleme hızına bağlı olmayan gerinim
gradyan plastisite modellerinin kayma kurallarını analiz etmiş ve çözümün tekliği
ve çözümlerin varlığı üzerine çalışma sunmuştur. Bahsi geçen bu yüksek
dereceli teorilerin dışında, düşük seviyede, plastik gerinim gradyanlarını baz alan,
işlem sertleşmesi kuralları da geliştirilmiştir (bk. Chen and Wang (2000), Huang
et al (2004)).
Yukarıda

anlatılan

görüngüsel

(phenomenological)

malzeme

modellerine

alternatif bir başka yöntem daha bulunmaktadır. Bu method genellikle mikro
yapıdaki gelişmeleri mathematiksel olarak mühendislik seviyesine taşımaktadır
ve bu yüzden fiziksel bazlı modeller olarak adlandırılırlar. Plastisite kapsamında
mikro-mezo ölçekte fizik bazlı ana model 1938 yılında Taylor tarafında başlatılan
(Taylor (1938)) ve eşyönsüz (aniostropic) metal malzeme davranışı ve lokalleşme
fenomenlerini çalışmak için geliştirilmiş olan kristal plastisitedir. Bu model
dislokasyon

gruplarının

davranışını

istatistiksel

olarak

kayma

sistemleri

seviyesinde çıkararak akma ve sertleşme kurallarını bu seviyede çalışan ve
kinematik olarak birinci dereceden kristalografik fenomenleri (kayma düzlemleri,
kayma yönü, elastik eşyönsüzlük) temsil eden bir çalışamdır. Asıl amaçları küçük
ölçekte mühendislik hesapları yapmak olsada çok kullanımda olan konvansiyel
olanlar büyüklüğe bağlı malzeme davranışını modellemek için bir büyüklük ölçeği
parametresi içermemektedir. Bir yandan da plastic kayma lokalleşmesi
formasyonu, plastic kayma mikro yapıları oluşumu ve gelişimi ve tane sınırlarında
plastik gerinim evrimi bu modeller kullanılarak yapılabilecek en zorlayıcı ve en
etkili çalışmalar olmuştur. Son yıllarda Dr. Yalçınkaya’nın bu alanlarda iyi geri
dönuş aldığı birçok çalışması vardır (bk. Yalcinkaya et al. (2011), Yalcinkaya et al
(2012), Klusemann ve Yalcinkaya (2013), Yalcinkaya (2013) ve Özdemir ve
Yalcinkaya (2014) gibi) ve bu çalışmalar tek kristal ya da iki taneli yapılarda tane
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sınırı modelleme ile kısıtlı kalmıştır. Çok taneli yapıların modellenmesi konusunda
hala literatürde boşluklar bulunmaktadır.
Kristal plastisite literatürüne baktığımızda görüngüsel Fleck ve Hutchinson (1997)
modelinin, kristal tane boyutunun mukavemete olan etkisini analiz etmek için
geliştirilen uzantısı olan Shu ve Fleck (1999)' dan bu yana birçok teori ve model
geliştirilmiştir.

Büyüklük ölçeği parametresinin bu tarz plastisie malzeme

modellerine eklenebilmesinin en kolay yollarından birisi işleme/deformasyon
sertleşmesi bağıntısının gerinim gradyanlarlar ile güçlendirilmesidir.

Örgü

uyumsuzluğu modelleri (ör. Acharya and Bassani (2000), Bassani (2001)),
mekanizma bazlı gerinim gradyan kristal plastisite modelleri (ör. Han et al
(2005a) and Han et al (2005b)) ve Ohashi (2005), Dunne et al (2007), Liang and
Dunne (2009) tarzı modeller bunlar arasındadır. Bu modellerde plastic gerinim
gradyanları geomerik olarak gerekli dislokasyon yoğunluğuna (geometrically
necessary dislocation (GND)) tekabul etmektedir (Ashby (1970)) ve malzemenin
sertleşme davranışını istatistiksel olarak depolanmış dislokasyon yoğunluğuna
(statistically stored dislocation (SSD)) ilaveten etkilemektedir. Bu tarz düşük
dereceli

kristal

plastisite

güçlendirilmeleri

konvansiyonel

sınır

değer

problemlerine ilave bir sınır koşulu getirmemektedir.
Diğer yaklaşım ise kristal plastisite modellerinin plastik kayma ve dislokasyon
yoğunluk sınır koşullarına izin veren yüksek dereceli uzantılarıdır (bk. Gurtin
(2000), Gurtin (2002), Yefimov et al (2004), Evers et al (2004), Arsenlis et al
(2004), Bayley et al (2006), Ma et al (2006), Borg (2007), Geers et al (2007),
Levkovitch and Svendsen (2006), Kuroda and Tvergaard (2008), Reddy (2011b),
Yalcinkaya (2011), Yalcinkaya et al (2012),Klusemann and Yalcinkaya (2013),
Klusemann et al (2013)) ve bu projenin omurgasını oluşturan modelleme bakış
açısıdır.
Yüksek dereceli teoriler de iş eşlenikli ve iş eşleniksiz olarak alt kümelere
ayrılabilir (bk. Kuroda and Tvergaard (2008)). Ilk altkümede plastik kayma
gradyanlarına termodinamik eşleniği olan yüksek dereceli gerilimler virtüel iş
ifadelerinde eşlik etmektedirler ve buna bağlı olarak yüksek dereceli yüzey
gerilimi oluşmaktadır (bk. Gurtin (2002), Borg (2007), Yalcinkaya et al (2012)).
Konvansiyonel olmayan virtüel iş ifadeleri sınırlarda kayma verya yüksek
dereceden gerilim oluşturduğu için bizlere malzeme arayüzlerinde veya tane
sınırlarında oluşabilecek ve dislokasyonların geçmesini engelleyebilecek güçlü
bariyerleri modellemede yardımcı olabilirler. Buda bizlere mikro seviyede fiziksel
olarak anlamlı sınır koşulları işe gerçekci sınır değer problemleri çözmemizi
sağlar. İş eşleniksiz grubundaki modeller (Yefimov et al (2004), Evers et al
(2004), Arsenlis et al (2004), Bayley et al (2006), Ma et al (2006) gibi) ise yüksek
3

dereceli gerilmelerden etkilenmiş fiziksel bir plastik kayma denklemi üzerine
kurulmuştur ve virtüel iş argümanları uygulanmamıştır. Gradyan ekleme ile
güçlendirilmiş bu kristal plastisite modelleri sonlu elemanlar çözüm sürecinde
seçilen global serbestlik derecesine göre de sınıflandırılabilir. Literatürde yer
değiştirme dışında plastik kaymayı ya da dislokasyon yoğunluğunu serbestlik
derecesi alma üzerine iki türlü formulasyon vardır. Bu projede bizler plastik
kaymayı ilave serbestlik derecesi alan bir model ile çalışacağız.
Büyüklüğe bağlı malzeme davranışını modellemedeki başarısı yanında, gerinim
gradyan kristal plastisite modelleri metallerde tane içi içsel mikro yapı gelişimi,
taneler arası sınır davranışı modelleme ve makro gerinim lokalleşmesi
(belverme) modellemesi için yakın zamanda daha ileri seviyelere getirildi (bk.
Yalcinkaya et al (2011), Yalcinkaya et al (2012), Özdemir and Yalçinkaya (2014),
Yalcinkaya and Lancioni (2014)), Lancioni et al (2015)). Dr. Yalcinkaya bu
konularda literatüre önemli katkılarda bulunmuş ve özellikle termodinamik olarak
tutarlı olarak modellere eklediği plastik poansiyel ile yukarıda bahsi geçen
davranışları literatürde ilk defa tek ve çift taneli yapılarda hiza bağlı kristal
plastisite modellerinde simule etmiştir. Ama bu model gelişmelerini çok taneli
kristallerde modelleme frısatını bügüne kadar yakalayamamış ve bu proje
kapsamında literatüre yeni yerleşmiş bu modelleri genişleterek bu konuda da
ilerleme elde edilmiştir.
Sonlu elemanlar sayısal yöntemi kullanarak çok taneli kristallerde kristal plastisite
çalışmaları değişik amaçlarda son yıllarda yapılmasına rağmen gradyan etkileri
hesaplamalara katılmadığı için çok gerçekci sonuçlar elde edilememektedir.
Ozellikle tane sınırlarındaki dislokasyon birikmesi ve geçisi veya tane boyuna
bağlı dislokasyon ve deformasyon dağılımı ve buna bağlı olarak makroskopik
malzeme davranışı modellenememektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere son
yıllarda geliştirilen gerinim gradyan kristal plastisite modelleri sonlu elemanlar
yötemi kullanılarak çok taneli malzemelerin modellenmesine başlanılmıştır (Evers
et al (2004), Cheong et al. (2005), Borg (2007) gibi). Fakat bu çalışmalar kısıtlı
sayıda tane ya da tane şekli olarak çok basit geometrileri (dikdörtgen, altıgen
gibi) çalışabilmişlerdir.
Literatürde gerçeğe yakın tane sayısı, boyutu, geometrisi ve dağılımını bu tarz
modellerle birleştiren bir çalışma henüz yok. Son zamanlarda çok taneli
malzemelerdeki tane yapısını sonlu elemanlar analizi için bilgisayar ortamına
otomatik olarak atan ve sonlu elemanlar için ağ modeli yaratan algoritmalar
geliştirilmeye başlanmıştır (bk. Simonovski ve Cizelj (2013)). Bu gelişmeler tek
serbestlik derecesine sahip sonlu elemanlar analizi için yapılmış olup sunulan
projedeki gibi bileşik bir formulasyonda henüz bu tip ağlar oluşturulmamıştır. Bu
4

projede proje yürütücüsü Dr. Yalcinkaya’nın geliştirdiği plastik kayma ve yer
değiştirme üzerinden bileşik gerinim gradyan kristal plastisite modelini gerçekci
yapıyı temsil eden bu tip sonlu elemanlar ağında 2 boyutta çalıştırıp daha önce
literatürde hiç yapılmamış simülasyonlar yapılmış mikro cihaz endüstrisine ve
dünya literatürüne maddelerin büyüklüğe bağlı davranışlarını gösteren çıkarımlar
elde edilmiştir.
Bu proje final raporunda ele alınan ve örneklendirilen mikro şekillendirme
sırasında büyüklüğe bağlı mekanik davranış tahmini üzerine yakın zamanda
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sonlu elemanlar tekniği ile birlikte kullanılan kristal
plastisite modelleme yötemi bu anlamda hem tek kristal hem de çok taneli
metalleri için anahtar method olmuştur. Numune büyüklüğüne bağlı etki için çok
taneli kristal plastisite yaklaşımı yakın zamanda kullanılmıştır (bk. Fulop et al.
(2006), Ozdemir (2014)), fakat bu modeller iç uzunluk ölçeği içermediği için içsel
tane büyüklüğüne bağlı davranışı modelleyemezler. Bu iki etki birlikte sadece
lokal olmayan gerinim gradyan kristal plastisie metotu ile modellenebilir. Bu
yönde yakın zamanda çalışmalar başlatılsa da (bk. Zhang and Dong (2015),
Zhang and Dong (2016)) mikroyapılarda değişik sayıda tane içeren, çeşitli tane
büyüklüklerini ele alan, ve değişik tane sınır koşulları ve yükleme hızını analiz
eden detaylı bir çalışma literatürde henüz yoktur. Bunu dışında bu etkiyi deneysel
olarak ve akma gerilimi yötemleri ile modellemeye çalışanlar olmuş (bk. Gau et
al. (2007), Chan and Fu (2011), Kim and Lee (2011) Lu et al. (2013)), fakat bu
çalışmalar akma gerilimi analizinden ileri gidmemiş ve sonlu elemanlar çalışması
yapılamamıştır. Bu sebeple bu raporda sunulacak olan sonlu elemanlar içine
yerleştirilmiş gerinim gradyan kristal plastisite elde edilmiş sonuçlar literatür için
oldukça yeni olaçaktır ve aynı zamanda konferans ve dergi makalesi olarak
basılmış veya basılacaktır.

2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu bölümde projede kullanılan yüksek dereceli, iş eşlenik, plastik kayma bazlı,
hız bağımlı gerinim gradyan kristal plastisite modelinin kapsamlı formülasyonu ve
termodinamik tutarlılığı incelenmiştir ve sonlu elemanlar uygulaması için
denklemlerin zayıf formu türetilmiştir. Bu tarz modeller genellikle enerjik
sertleşme için gerekli olan kayma plastisite potansiyellerine bağlı olarak dışbükey
ve dışbükey olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bu çalışmada geliştirilen dışbükey tipi
mikromekanik plastisite modeli ana olarak boyutun/büyüklüğün mekanik etkisi
tahminlerinde/hesaplamalarında kullanılmıştır. İlk olarak modelin termodinamiği
çalışılmış, sonra dışbükey tipteki gerinim gradyan kristal plastisite modeli
türetilmiş ve farklı fiziksel olguların nasıl modellenebileceği tartışılmıştır.
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Teorik altyapı, küçük yer değiştirme, gerinim ve rotasyona sahip doğrusal
geometri kapsamında geliştirilmiştir. Zamana bağlı yer değiştirme vektörü
ifadesi ile verilmiştir ve burada
tensörü

pozisyonu tarif etmektedir. Gerinim

şeklinde, hız vektörü

,

ise

şeklinde

tanımlanmıştır. Gerinim ek olarak elastik kısım ve plastik kısım olarak toplamsal
olarak ayrıştırılabilir.
(1)
Plastik gerinim hızı her bir kayma systemi üzerindeki plastik kayma hızlarının
toplamı

olarak

yazılabilir,

.

Simetrik

iken denklemde yer alan
birim kayma yön vektörü ve

ve

Schmid

tensorü,

ifadeleri sırasıyla

kayma sistemini temsil etmektedir.

Durum

değişkenlerinin seçimi serbest enerji formülasyonunu ve yönetici denklemleri
kontrol etmektedir. Bu sayede malzeme davranışı ve deformasyonun zamanla
gelişimi elde edilmektedir. Durum değişkenleri aşağıda verilen set tarafından
tanımlanmaktadır.

(2)
Denklem (2)’de yer alan
içerirken

farklı kayma sistemlerindeki,

plastik kaymaları

bu kayma sistemlerindeki kaymaların gradyanını ifade eder.

Durumu tanımlayan seçilmiş değişkenler orta ölçekli (meso-scale) iç durum
değişkenleri olarak adlandırılır. Bu ölçekte, plastik kayma ve bunların gradyanları
doğal adaylardır. İkisi bir arada kayma düzleminin üzerindeki fiziksel durumu
ifade eder. Kayma, kayma düzleminde biriken ortalama plastik deformasyonu,
bunların gradyanları ise sürece eşlik eden geometrik olarak gerekli olan
dislokasyonların miktarını karakterize eder.
Durum değişkenleri için birçok olası seçenek vardır. Orta ölçekte (meso scale)
bu raporda sunulan durum değişkeni seçimi mikroskobik durumların uzaysalzamansal temsili için oldukça uygundur. Orta ölçek durum değişkenleri anlık
dislokasyon durumlarının malzemedeki enerji depolanması ve sertleşme ile ilgili
ortaya konan ölçülerdir. Faz geçişleri ya da dislokasyon etkileşimleri gibi
mikroskobik süreçler mikro ölçekten orta ölçeğe kadar olan iri tanelenmenin
üstesinden gelebilirler. Böylece, faz bölgesi modellerinde malzemenin homojen
olmayan yapılanmasına sebep olurlar. Orta ölçekli durum değişkenleri olarak
6

kayma

benzeri

niceliklerin

kullanımına

kristal

plastisitede

sıklıkla

rastlanılmaktadır ve literatürde birçok örneği bulunmaktadır. Örneğin, Rice
(1971), sürekli kayma modelini kullanarak kristallerin durumunu her kayma
sisteminin üzerindeki kesme gerinimleri üzerinden tanımlamıştır. İleriki yıllarda,
Perzyna (1988) plastik kaymaları kayma direnciyle beraber içsel durum
değişkenleri olarak değerlendirmiştir. Tekdüze yükleme geçmişine sahip numerik
problemler

için

kullanılan

mezoskobik

durum

değişkenleri

malzemenın

mikroskobik ve mezoskobik durumları arasında bir köprü kurulmasına yardımcı
olmaktadır.
Gurtin'in (Gurtin (2000), Gurtin (2002)) argümanlarını takiben, her bir hız benzeri
kinematik tanımlayıcı tarafından harcanmış güç kendi dengesiyle uyumlu olan
ilişkili kuvvetler açısından ifade edilebilir. Ancak hız değişkenlerinin temel
kinematik alanları ( ,

ve

) mekansal olarak bağımsız değillerdir. Bu sebeple,

ilişkili kuvvet dengelerinin nasıl formüle edilecekleri açık değildir. Yine bu
sebeple, bu denge sanal güç prensibi kullanılarak kurulur.
Belirli bir zamanda ve ,

ve

alanlarının bilindiği varsayılırsa,

,

ve

sanal oranlar olarak değerlendirilirler. Bu oranlar genellenmiş sanal hızda = {
,

} bir araya gelirler.

Ω kümesi üzerinde harcanan güçtür.

,

ise Ω

kümesinin içindeki tüketime eşlik eden güçtür ve aşağıdaki gibi verilir,

(3)

Bu denklemlerde gerilim tensörü
vektörleri
kuvvetleridir.

, skalar içsel kuvvetler

; iç durum değişkenlerinin
α

,

denkleminde, χ (n) S sınırında

gücünü temsil ederken (

ve mikro gerilim

eşlenik termodinamik

ve

ile eşlenik mikroskobik çekiş

sınır normalini temsil etmektedir.),

mikroskobik

yüzey çekmedir (surface traction). Sanal güç prensibi her genellenmiş sanal hız
için karşılık gelen iç ve dış güçlerin dengede olduğunu ifade eder. Yani,
(4)
kısıtlamasını takiben

sonuçlar

türetilir.

İlk

olarak, kayma oranı olmaksızın genellenmiş sanal hız değerlendirilir. Bu hız
yani,

formülüyle ifade edilir. Cauchy stresinin simetrik
7

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, güç dengesi aşağıdaki gibi ifade
edilebilir
(5)

Iraksama teoremini uyguladıktan sonra, denklem (5)’ten çekme koşulu,
(6)
ve klasik lineer moment dengesi,
(7)
elde edilir.
Bu

durumun

mikroskobik

karşılığı

ile

genellenmiş

sanal

hız

değerlendirilerek elde edilir. Bu da aşağıdaki denklemi oluşturur,
(8)

ve

terimi aşağıdaki hale gelir
(9)

ilişkisi elde edilir. Bu

Cauchy gerilim simetrisini kullanarak ,
ifadede

Schmid gerilimidir. Bu durum için güç dengesinden (denklem (4))

faydalanılarak aşağıdaki ilişki elde edilir.

(10)

Ya da eşdeğer olarak,
.
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(11)

Bu eşitlik her

değeri için sağlanmalıdır. Bu koşul malzemenin dış yüzeyindeki

mikroskobik çekme durumunu (traction condition) beraberinde getirmektedir,
(12)

Malzemenin içindeki her bir kayma sisteminin mikroskobik kuvvet dengesi
aşağıdaki denklemle ifade edilir.
(13)
Bir sonraki aşamada, global denklem sisteminin termodinamik tutarlılığı, lokal
içsel güç ifadesinden başlanarak, ele edilir.
(14)

Lokal kayıp eşitsizliği aşağıdaki forma gelir,
(15)

Tek kristal bir malzemennin serbest enerjisi aşşağıdaki gibi farklı katkıların
toplamı olarak ifade edilir,
(16)

Serbest enerjinin zamana göre türevi genişletilirse (15) aşağıdaki halini alır,

(17)

0
Gerilim (

0

ve mikrogerilim vektörleri (

enerji yitimine sebep olmayan enerjik

nicelikler olarak kabul edilirler ve aşşağıdaki şekilde ifade edilirler,
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(18)

Ancak

enerji yitimine katkıda bulunmaktadır. Mikrogerilim vektörlerinin (

enerji yitirgen olmayan olarak değerlendirilmesi bir varsayımdır. Mikrogerilimin
enerji yitirgen ve enerji yitirgen olmayan parçalarını bazı güncel çalışmalarda
olduğu gibi (bkz. Gurtin (2002), Gurtin (2008)) plastik deformasyon gradyanı
olarak ele almak da mümkündür. Bu durumda yitirgen bölümler, aşağıdaki
kısaltılmış kayıp eşitsizliği ifadesinde yer alır, fakat bu çalışmada böyle bir durum
yoktur,
(19)
Plastik kayma hızı çarpanları yitirgen gerilim (

setleri olarak tanımlanır
(20)

Kayma sistemi düzeyinde indirgenmiş kayıp eşitsizliğini sağlamak için aşağıdaki
malzeme davranışı önerilir,
(21)
Yukarıdaki denklemde

incelenmekte olan kayma sisteminin mobilize kayma

direncini temsil eder ve aşşağıdaki ifade ile tanımlanmıştır,
(22)

Yukarıdaki denklemde
dirençtir.

, sabit olduğu varsayılan dislokasyon kaymasına olan

referans kayma hızıdır. Denklem (21)’in denklem (22)’de yerine

koyulmasıyla aşağıdaki denklem elde edilir.
(23)

Denklem (20)’deki

gerilimi denklem (23)’te yerine koyulursa,
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(24)
Ve mikrokuvvet dengesi (13) kullanılarak plastik kayma denklemi oluşturulur.
(25)

Yukarıda çıkarılan termodinamik olarak malzeme denklemi üssü

1’e eşit olan

klasik kristal plastisite modellerinde kullanılan güc yasası ile çok benzerdir. Bu
seçim basitlik için yapılsa da, elde edilen ifadeler doğrusal sürüklenme ilişikleri
kullanılan ayrık dislokasyon çalışmalarına da büyük benzerlikler göstermektedir.
Denklemlerin genel formu denklem (22)’ye hız duyarlılık üssü (
) eklenerek aşağıdaki şekilde oluşturulabilir.
(26)

Modelin kristal plastisite, gerinim gradyan kristal plastisite ya da konveks
olmayan gerinim gradyan kristal plastisite olarak tanımlanması denklem (25) ve
(26)’ya giren terimlere bağlıdır. Denklem (23) ve (25)’i karşılaştırmak
denklemini daha açık hale getirir. Son zamanlarda
geliştirilen konveks olmayan gerinim gradyan kristal plastisite modellerinde (bkz.
Yalcinkaya vd (2011) ve Yalcinkaya vd (2012)) dislokasyon kayma gelişimi için
itici güç yukarıda tanımlanan (

) olmuştur. Fiziksel olarak anlamı ise

dislokasyonların mekansal olarak evrimini etkileyen faktörler Schmid geriliminin
( ) yanı sıra, geometrik olarak gerekli dislokasyonlardan kaynaklanan geri
gerilim ( ) ve dislokasyonların birikimini sağlayan içsel kuvvetdir (∂ψγ/∂γα).
Klasik plastisite modellerinde, plastik akışı belirleyen yalnızca Schmid gerilimi
(

iken gerinim gradyan tipi modellerde bu belirleyici efektif kritik kesme

gerilimidir (

).

'in açık katkılarına ek olarak, denklem (16)’da

tanımlanmış serbest enerjilerin diğer katkıları kayma denklemine denklem (18)
aracılığıyla katılır.

ve
Enerji

potansiyelleri
ve

( ,

için

,

yapılmış

ve

,

ifadeleri ile sonuçlanan seçimler için tartışmak

gerekmektedir. Bu çalışmadaki numerik örneklerde elastik serbest enerji

ve

plastik kayma gradyan serbest enerji katkısı için ikinci dereceden formlar
kullanılmıştır,
(27)
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Yukarıdaki denklemde A içsel uzunluk ölçek parametresini içeren, iç gerlim
alanındaki plastik kayma gradyanlarının etkisini kontrol eden ve kapsayan skalar
bir niceliktir ve birçok şekilde ifade edilebilir. Bu yollardan biri Bayley vd. (2006)
ve Geers vd. (2007) tarafından da kullanılan

eşitliğidir. Bu

eşitlikte R dislokasyon etkileşimleri için tipik bir uzunluk ölçeğidir ve fiziksel
olarak iç gerilim alanına katkıda bulunan dislokasyon alanının yarıçapını temsil
eder. Dislokasyon etkileşimleri en yakınındaki komşu etkileşimleriyle sınırlıysa
dislokasyon boşluğuna eşittir. Ek olarak bu eşitlikte

Poisson oranı, E ise Young

modülüdür. Probleme bağlı olarak A farklı şekillerde oluşturulabilir. Hatta daha
olgusal bir yöntem ile kendi başına bir parametre olarak kullanılabilir. (27)’deki
tanımlar aşağıdaki gerilim ifadelerinin oluşmasını sağlar.
(28)

Elastik ve gradyan potansiyellerinden gelen katkılar ile konveks gerinim gradyan
kristal plastisite modeli oluşur. En önemli noktalardan birisi de modelin enerjik
sertleşme davranışını, gerinim ve deformasyonun mekânsal dağılımını ve
lokalizasyonunu kontrol eden plastik potansiyelin (
olan

belirlenmesidir. Konveks

, modelin sadece sertleşme davranışını etkilerken, konveks olmayan bir

katkı deformasyonun lokalizasyonunu ve mikroskobik yumuşamayı içerir.
Konveks olmayan potansiyelin eklenmesi ile oluşan ve deformasyonun heterojen
dağılımını modelleyebilen modelden konveks olmayan gerinim gradyan plastisite
olarak bahsedeceğiz. Olgusal ve fiziksel tabanlı, konveks olmayan plastik
potansiyellerin, hasar ve kırılma çalışmaları kapsamında makroskobik yapısal
yanıt ile deformasyonun mekansal dağılımındaki etkisi yakın zamanlardaki
çalışmalarda ortaya konulmuştur (Yalçınkaya vd. (2011), Yalçınkaya vd. (2012),
Klusemann and Yalçıkaya (2013), Klusemann vd. (2013), Lancioni vd. (2015) ve
Lancioni vd. (2015)).
Başlangıç sınır değer problemlerini yukarıda özetlenen hız bağımlı gerinim
gradyan kristal plastisite modeli kullanarak çözmek için, yer değiştirme
plastik kayma

ve

birincil değişkenler kabul edilerek tam eşlenmiş sonlu elemanlar

çözüm algoritması kullanılır. Bu alanlar doğrusal momentum dengesi (7) ile
plastik kayma gelişim denkleminin (26)

ve sabit kayma direnci için

eşzamanlı olarak çözülmesiyle belirlenir. Bu durum denge denklemlerinin lokal
(güçlü) formunu oluşturur.
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(29)

Yukarıda verilen korunum denklemlerinin varyasyonel ifadelerini gösteren zayıf
formlarını elde edebilmek için bu denklemler ağırlık fonksiyonları olan
çarpılır ve

ve

ile

alanı üzerinde integre edilir. Gauss teoremini kullanarak (S, Ω 'in

sınırıdır) aşağıdaki Galerkin denklemleri elde edilir.

(30)

Yukarıdaki denklemde

sınırındaki dış çekme (traction) vektörüdür ve

,

olarak elde edilmiştir. Tanım kümesi

, sonlu elemanlara bölünür ve

elemanlardaki bilinmeyen plastik kaymalar, yer değiştirmeler ve ilgili ağırlık
fonksiyonları, kendilerinin nodal değerleri ile

ve

matrisleri çarpımı

tarafından interpole edilir ve standart Galerkin yaklaşımı takip edilir:

(31)
Yukarıdaki eşitliklerde

,

,

nodal değişkenleri içeren kolonlardır.

ve

Kayma alanı için çift doğrusal interpolasyon fonksiyonları ve yer değiştirme
alanları için ikinci dereceden interpolasyon fonksiyonları kullanılmıştır.
tipik zaman artışlı
kullanılır. Bu

,

için

] kapalı geriye dönük Euler zaman integrasyon şeması
eşitliğini doğurur. Ayrıştırılmış eleman zayıf formu

ile aşağıdaki (eleman galerkin) eşitlikleri elde edilir.

(32)
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Denge

denklemlerinin

(32)

zayıf

formu

birincil

değişkenlerin

( ,

varyasyonlarına göre doğrusallaştırılır ve yer değiştirme alanının artışı
plastik kayma

)
ve

için bir Newton-Raphson çözüm şeması yoluyla çözülür. Bu

prosedür aşıdaki gibi formatta yazılabilecek bir doğrusal denklemler sistemi ile
sonuçlanır.

(33)
Denklem (33)’te

,

,

global teğet matrislerini temsil eder.

ve

ise global artık kolonlardır.

ve

ve

terimleri sınır terimlerinden doğar.

Bu modeldeki global serbestlik dereceleri, sınır koşulları tanımlamada da
kullanılan yer değiştirme ve plastik kaymalardır. Tane sınırlarının davranışını
matematiksel olarak tanımlayabilen bir model olmadığı için, şu anki gerinim
gradyan kristal plasticite modeli ile çoklu kristal simülasyonları sırasında
kullanılabilecek iki tip tane sınır kondisyonu mevcuttur. Birincisi komşu taneye
dislokasyon transferini sınırlamayan yumuşak sınır koşuludur. İkincisi ise bu
transferi engelleyen ve plastik deformasyonun tane sınırlarında birikmesine
neden olan sert sınır koşuludur. Pratikte gerçekleşen genellikle bu iki tipin
arasındaki bir durumdur. Tane sınırlarındaki dislokasyonların iletimini, yayılımını
ve çözünümünü doğru bir şekilde modelleyebilmek için tane sınır modeline
ihtiyaç vardır ama bu çalışmada bu tarz modeller kullanılmayacaktır (bkz. çok
yakın zamandaki örnekler Özdemir ve Yalçınkaya (2014), van Beers ve ark.
(2015a), van Beers ve ark. (2015b), Gottschalk ve ark. (2016), Bayerschen ve
ark. (2016)).
Bu bölümde, üç kayma sistemli hız bağımlı gerinim gradyan kristal plastisite
modelinin ayrıntılı sonlu elemanlar uygulaması çalışılmıştır. Kayma etkileşimi
olmadan ve doğrusal durum (

için, kayma direnci sabit olarak ele

alındığında serbest enerjinin plastik kayma bağımlı kısmı (

) elenir ve kayma

denklemi aşağıdaki halini alır.
(34)
yerine koyulursa ve sabit katsayılar matris formunda bir araya getirilirse
denklem (35) elde edilir.
(35)
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Bu denklemdeki plastik kayma, çözünük Schmid gerilimi ve kayma sistemlerinin
gradyan matrisleri aşağıdaki gibidir.

(36)

Parametre matrisleri ise aşağıdaki gibidir.

(37)

(35)’de yer alan kayma denklemi ile doğrual momentum dengesi (50) sonlu
elemanlar çözümünde güçlü form denklemleri olarak yer alır.
(38)
Galerkin prosedürü uygulanarak denklemlerin zayıf formu elde edilir. İlk olarak,
doğrusal momentum dengesi sanal yer değiştirme
kümesi

alanı ile çarpılır ve tanım

üzerinde integre edilir. Bu işlemler sonucunda

elde edilir.
(39)

Denklem (39) aşağıdaki formda yazılabilir.
(40)

Yukarıdaki denklemde

çekme (traction) vektörüdür (

) Sonrasında,

benzer bir yolla, yani sanal plastik kaymayı içeren kayma denkleminin test
fonksiyonu ile çarpılması ve tanım kümesi üzerinde integre edilmesi ile elde
edilir.
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(41)
Denklem (41) aşağıdaki formatta yazılabilir.
(42)

Denklem (42)’te yer alan aşağıda verilmiştir.

(43)

Sonrasında, denklemler,

şeklinde tanımlanan operatör ile Newton-

Raphson iterasyonları aracılığıyla doğrusallaştırılır.

(44)

Her terim sırası ile doğrusallaştırılır

(45)
eşitliği kullanılarak aşşağıdaki ifadeler elde edilir,

(46)

Doğrusallaştırılmış yer değiştirme Galerkin ifadesinin ilk kısmı elde edilir

(47)

Doğrusallaştırılmış yer değiştirme Galerkin’ in ikinci terimi ise aşağıdaki şekilde
türetilir

(48)
16

ifadesini hesaplamak için plastik kayma hızı aşşağıdaki şekilde yazılır,

(49)
ve plastik kayma hızının integrasyonu denklem (62)’yi verir
(50)

İlgili türevler aşağıdaki gibidir

(51)

Son olarak doğrusallaştırılmış yer değiştirme Galerkin ikinci terimi aşağıdaki gibi
hesaplanır

(52)
Ardından

’nin lineerizasyonu ile ilgili olan terim incelenir. Yer değiştirmeye göre

olan operatör aşağıdaki gibi verilir.

(53)

Denklem (53),

ifadesi kullanılarak aşağıdaki gibi yazılabilir.

(54)
Son terim ise denklem (67)’deki gibidir.
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(55)
Aşağıdaki iki terim gereklidir.

(56)

Son olarak denklem (55) aşağıdaki halde yazılır.

(57)
Lineerizasyon işlemlerinden sonra yukarıdaki denklem sistemi ayrıklaştırılır.
Problem iki boyutta düzlemsel gerinim varsayımı ile çözülür. Yer değiştirme alanı
için ikinci dereceden, plastik kayma alanı için ise birinci dereceden interpolasyon
kullanılır. Bir elementteki serbestlik dereceleri Şekil 1’de açıkça gösterilmiştir.

Şekil 1. Yer değiştirme serbestlik derecesi kalın sayılar ile gösterilmiştir. Köşe
düğüm noktalarına (corner nodes) yerleştirilen diğer sayılar ise bir elementteki
plastik serbestlik derecelerini gösterir. Bu gösterim,
interpolasyona ve

için ikinci dereceden

için olan birinci dereceden interpolasyona karşılık gelir.
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Alanların interpolasyonu şekil fonksiyonları matrisi ( ) aracılığıyla yapılır.

(58)

Şekil fonksiyonları matrisinin türevi ile alanların gradyanlarının interpolasyonu
yapılır.

(59)

İkinci

dereceden

tensörler

Voigt

notasyonunda

bu

şekilde

gösterilir:

. Denklem (70) ve (71)’deki işlemler aşağıda matris formunda
açıkça gösterilmiştir.

(60)

(61)
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(62a)

(62b)

(63)

Ek olarak aşağıdaki matris de gereklidir.
(64)

Dördüncü ve ikinci dereceden tensörlere ilişkin sıklıkla kullanılan işlem olan
şeklinde de yazılabilir. Bu operasyon

, indeks notasyonu ile
için aşağıdaki matris çarpımı kullanılır.

(65)
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Ayrıklaştırma işleminden sonra, yer değiştirme Galerkin lineerizasyon operatörü
aşağıdaki gibi yazılabilir.

(66)

Yukarıdaki denklemde yer alan

aşağıdaki şekilde verilir.

(67)

Denklem (67)’deki
versiyonlarını gösterir.

,

ve

ifadeleri

,

ve

tensörlerinin kolon

ise yukarıda tanımlandığı üzere

ifadesinin matris

versiyonudur. Ayrıklaştırılmış Galerkin plastik kaymasının yer değiştirme
lineerizasyon operatörü aşağıdaki ifadeyi oluşturur.
(68)

Yukarıdaki denklemde yer alan ifadelerin karşılığı aşağıda verilmiştir.

(69)

Yukarıdaki denklemlerdeki

,

,

,

,

,

,

,

,

ve

matrislerinin

boyutları sırasıyla 4x18, 4x4, 1x4, 1x4, 1x4, 1x18, 1x18, 1x18, 3x18 ve 3x3’tür.
Ayrıklaştırılmış Galerkin plastik kaymasının lineerizasyon kayma operatörü
aşağıdaki gibidir.
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(70)
Denklem (70)’deki

ve

matrisleri aşağıda verilmiştir.

(71)
Önceki adımdaki ayrıştırılmış Galerkin aşağıdaki gibi yazılır.

(84)

Sonunda, eleman stiffness matrisleri aşağıdaki gibi olur.

(85)

Eleman artıkları önceki tahminlerdeki değerler kullanılarak hesaplanır.

(86)

Birleştirme işlemi global teğetleri ve artıkları verir.

(87)

Çözülecek denklem sistemleri ise aşağıdaki gibi olur.
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(87)
Yukarıdaki denklemdeki

ve

denge durumundaki sınır değerlerinden

doğar. Yukarıdaki prosedür Matlab ve Abaqus yazılımlarında kodlanmıştır. Çok
kristalli materyallerin davranışlarını ortaya koyan numerik problemler ilerleyen
kısımlarda tartışılacaktır.

3. BULGULAR / SAYISAL ÖRNEKLER

Bu kısımda yukarıda detaylı şekilde sunulan hesaplamalı mikromekanik modeli
ile yapılmış simülasyonlar detaylı şekilde ele alınacaktır. Amacımız mikron
seviyelerinde olan numunelerin tane boyut ve sayısına göre mekanik
davranışarını, tane sınır koşullarını ve yukleme hızlarını ele alarak detaylı şekilde
çalışmaktır.

Şekil 2. 5, 20 ve 110 tane modelleri. Her renk ayrı bir taneyi gösterir, tane
oryantasyonları lokal koordinat sistemi tarafından verilmiştir.
Bu kapsamda gerinim gradyan kristal plastisite modelinin performansı boyut
etkisi simülasyonları aracılığıyla Voronoi mozaiği (bkz. örn. Aurenhammer
(1991)) kullanılarak test edilmiştir. Örnek teşkil etmesi açısından Şekil 2’de
kullanılan bazı mikroyapıların, Voronoi mozaiği sunulmuştur.
Her kümeleşme için ortalama tane boyutu 150 μm olarak alınmış ve çeşitli
rasgele alınmış oriyantasyon grupları için çekme testleri uygulanmıştır. Bunun
dışında ortalama tane boyutunun etkisini göstermek için çeşitli (Dort/R) değerleri
için simülasyonlar yapılmıştır. R parametresi burada gerinim gradyan kristal
plastisite modeline has bir parametre olup tane büyüklüğünün etkisini temsil
etmektedir.
Yer değiştirme yükü sağ kenara evrensel +X yönünde makroskobik
verecek şekilde uygulanır. 〈 〉 sembolü Macaulay parantezidir ve makroskobik
ortalama değeri ifade eder. Sol kenarda ise hareket +X yönünde tamamen
kısıtlanır.
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Malzeme parametreleri Tablo 1 de sunulmuştur ve çok kristalli kümeleşmelerdeki
gerinim gradyan etkisini göstermek için kullanılmıştır. Bu parametreler herhangi
bir mühendislik malzemesi ile doğrudan ilişkili değillerdir. Tanelerin kristalografik
yönelimleri/oryantasyonları tekdüze olasılık dağılımı kullanılarak (0-360°) rastgele
dağıtılmıştır. Her tanede iki kayma sistemi göz önünde bulundurulmuştur.
Taneler arası yumuşak sınır koşulları uygulanmıştır yani plastisite için herhangibir
kısıtlama getirilmemiştir.
Tablo 1 Gerinim gradyan kristal plastisite materyal özellikleri
Young’s
Poisson's
Referans
Kayma
Yönelimler
Mod.
oranı
kayma hızı
direnci
E [MPa]
s [MPa]
[s-1]
[]
210000.0

0.33

0.05

20.0

120, 60

Materyal
uzunluk
ölçeği
1,1.5,2.5,
3.75

Malzeme uzunluk ölçeği parametresi R ya da ortalama tane boyutunun
malzemenin plastik davranışı üzerinde oldukça büyük bir etkisi vardır. R,
dislokasyon aralığı (bkz. örn. Nix ve Gao (1998)), dislokasyon kaynağı mesafesi
(bkz. örn. Aifantis ve ark. (2009)) veya tane boyutu (bkz. örn. Voyiadjis ve Abu
Al-Rub (2005)) gibi çeşitli mikro yapısal özelliklerle ilişkilidir. Bu çalışmada R,
ortalama tane boyutunun (Dort) belli bir yüzdeliği ile ilişkilendirilmiştir.
Projenin ilk senesindeki gelişmelerin sunulduğu bir önceki raporda 5, 20 ve 50
taneli mikro yapı örnekleri için analizler gerçekleştirilmişti. Bu analizler sayesinde
tane oryantasyonlarının ve tane büyüklerinin mikro yapının davranışına olan
etkisinin tane sayısına göre değişimi ile ilgili yapılan önemli çıkarımlar gelişim
raporunda detaylıca açıklanmıştı. Final raporunda geçen altı ay içerisinde yapılan
yeni simülasyonlar eklenmiştir ve yapılan analizler 110 tanelik mikro yapı
örnekleri için tekrarlanmıştır. Ek olarak bugüne dek yapılan tüm simülasyonlar
sert tane sınır koşulları kullanılarak yinelenmiş ve geçmişte yapılmış olan
yumuşak tane sınır koşullu örnekler ile karşılaştırma yapılarak sınır koşullarının
mekanik davranışa etkisi incelenmiştir. Son olarak farklı gerinim hızlarında
simülasyonlar yapılmıştır. 0.1 s-1 ve 0.004 s-1 olmak üzere iki farklı gerinim
hızında yumuşak sınır koşullu, sert sınır koşullu, küçük tane boyutlu (Davg/R=40)
ve büyük tane boyutlu (Davg/R=400) mikro yapı örneklerinin numerik analizleri
gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 3’te 110 taneye sahip numunenin farklı ortalama tane büyüklüğü-içsel
büyüklük parametresi oranlarındaki (Davg/R) mekanik davranışı gösterilmektedir.
Geçmişteki farklı tane sayısı içeren örneklerdeki davranışın aynısı beklendiği
üzere burada da gözlemlenmiştir. Yani küçük tane büyüklüğüne sahip mikro yapı
örneği daha belirgin sertleşme sergilemektedir bu da içsel (tane büyüklüğüne
bağlı) boyut etkisidir.

Şekil 3. 110 taneli örnek için ortalama tane büyüklüğünün içsel büyüklük
parametresine oranının mekanik davranışa etkisi.
İlk raporda sunulmuş olan oryantasyon etkisi çalışması 110 taneli mikro yapı için
tekrarlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek amacıyla 20 farklı tamamen rastgele
olarak oryantasyon konfigürasyonu oluşturulmuştur. Her bir oryantasyon
konfigürasyonu ile yapılan analiz sonuçları ile çizilen eşdeğer gerilim-gerinim
eğrileri Şekil 4’ de gösterilmiştir. Elde edilen sonuç daha önceki çalışmalardan
yapılan çıkarımlarla tamamen uyumludur. Yani tane sayısının artmasının sonucu
olarak, farklı tane oryantasyonu konfigürasyonuna sahip mikro yapı örneklerinin
davranışlarının arasındaki fark 50 taneli örnektekilere göre azalmış, Şekil 4’ deki
daha dar banda sahip grafiği oluşturmuştur.
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Şekil 4. 110 taneli örnek için rasgele seçilen 20 farklı oryantasyon kümesinden
elde edilen eşdeğer gerilim-gerinim grafikleri.
Önceki raporda sunulan 5, 20, 50 ve 110 taneye sahip mikro yapı örneklerinin
simülasyonlarında örnekler plastik kayma için yumuşak sınır koşullarına sahipti.
Yani sınırlarda plastisite gelişimi hiçbir şekilde engellenmemişti. Bu analizler sert
tane sınır koşulları kullanılarak tekrarlandı ve yumuşak sınır koşuluna sahip
durumlar ile karşılaştırmalar yapıldı. Sert sınır koşullarında plastik kayma sıfıra
olmaya zorlandığı için tane sınırlarında sınır tabakası gelişimi gözlemlenmektedir.
Bu tabakanın genişliği de tane buyutu veya içsel uzunluk parametresine balı
olarak değişmektedir. Bu sebeple tane boyutu sadece makroskobik olarak
gerilim gerinim grafiğinde değil yerel olarak gerilim ve gerinim dağılımında da çok
önemli rol almaktadır.
Şekil 5’ te oryantasyona bağlı mekanik davranışın sert ve yumuşak sınır
koşuluna göre değişimi gösterilmiştir. 20 farklı oryantasyon dağılımı için aynı
problem çözülmüş ve görülebileceği üzere sert sınır koşullu durumda, mekanik
davranış daha dar bir aralıkta değişmektedir. Sert sınır koşullu modelde tane
sınırlarındaki gerinimin kısıtlanması tanelerin oryantasyon bağımlılığını az da olsa
azaltmıştır. Sert sınır koşulunun mikro yapı örneğine tek etkisi bununla sınırlı
değildir. Tane sınır kouşulu malzemenin plastik davranışını makroskobik olarak
da etkilemiştir. Plastik akma gerilimi her iki durumda aynı olsa da plastik
sertleşme farklılığı gözlemlenmiştir.
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Şekil 5. 5 taneli mikro yapı örneğinde oryantasyon etkisi. Yumuşak tane sınırı
koşullu örnek (solda), sert tane sınırı koşullu örnek (sağda).
Şekil. 5’ de sunulan ve oryantasyon dağılım etkisini gösteren çalışma 20, 50 ve
110 taneli numuneler için de yapılmış ve elde edilen sonuçlar Şekil 6’ da
verilmiştir. Her bir durumda, sert sınır koşulları, daralan bant genişliğinden
anlaşılacağı üzere, mekanik davranışın oryantasyona olan bağımlılığında
azalmaya sebep olmuştur. Sert sınır koşuluna sahip 20, 50 ve 110 tane içeren
örneklerde tıpkı 5 taneli örnekte olduğu gibi plastik davranış yumuşak sınır ile
karşılaştırıldığında daha fazla sertleşme gözlemlenmiştir. 5 taneli mikro yapı
örneği için yapılan açıklamaların aynısı daha yüksek sayıda tane içeren örnekler
için de geçerlidir çünkü aynı mekanik davranışın sert sınır koşullarına olan tepkisi
birebir olarak yüksek taneli örneklerde de gözlemlenmiştir. Şekil 6’ da soldan
sağa ve yukarıdan aşağıya gidildikçe gözlenen bant daralması modelin
geçerliliğini göstermektedir. Ek olarak, Şekil 6’ da sağ alt köşede verilen sonuç
grafiği bize fazla tane sayısı sert tane sınırı koşulu ile birleştiğinde malzemenin
izotropik davranışa ne kadar yaklaşacağını göstermektedir. Şekil 5’ de sunulan
rasgele alınmış oryantasyonların az sayıda taneli numunelerdeki istatistiksel etki
tane sayısı arttıkça ortadan kalkmaktadır ve neredeyse çok taneli metal
malzemelerde görülen eş yönlü malzeme davranışı elde edilmiştir.
Sonraki çalışma mikro yapı örneklerinin farklı gerinim hızları altındaki davranışı
üzerine yapılmıştır. İki farklı gerinim hızında (0.1 s-1 ve 0.004 s-1) hem tane
boyutu etkisi hem de tane sınırı koşulu etkisi (sert ve yumuşak) ayrıca
çalışılmıştır. Sonuçlar görselleştirilirken hız etkisinin gözleminin daha açık
olabilmesi için mikro yapı örneği üzerindeki eşdeğer gerilim ve gerinim
dağılımlarının verilmesi uygun görülmüştür. Gerinim hızı etkisine ek olarak
verilecek tane boyutu ve sınır koşulu için olan malzeme üzerindeki eşdeğer
gerilim ve gerinim dağılımları yukarıdaki çalışmalarda grafiklerle sağlanan
çıkarımlara ayrıca destek oluşturacaktır.
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Şekil 6. Farklı tane sayısına ve sınır koşuluna sahip mikro yapı örneklerinde
oryantasyon etkisi. Yumuşak tane sınırı koşullu örnekler (sol sütun), sert tane
sınırı koşullu örnekler (sağ sütun). 20 taneli örnekler (üst satır), 50 taneli örnekler
(orta satır) ve 110 taneli örnekler (alt satır).
5 taneli mikro yapı örneğinin farklı gerinim hızları altındaki eşdeğer gerilim ve
gerinim dağılımları Şekil 7’ de gösterilmektedir. Üstte eşdeğer gerinim dağılımları
yer alırken altta eşdeğer gerilim dağılımları yer almaktadır. Sol taraftaki şekiller
hızlı yükleme (0.1 s-1 gerinim hızı) sonucunu sağ taraftakiler ise yavaş yükleme
(0.004 s-1 gerinim hızı) sonucunu göstermektedir. Şekil 7’ de verilen mikro yapı
örneği büyük tanelere sahiptir ve bu taneler yumuşak sınır koşullarına sahiptir.
Hızlanmayla birlikte gerilimin tane sınırlarında arttığı ve paralel olarak yine
sınırlardaki gerinim daha yüksek değerlere ulaşmaktadır.
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Şekil 7. Eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının hızlı (0.1 s-1), (sol)
ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane boyutları büyük
(Davg/R=400) ve taneler yumuşak sınır koşullarına sahip.
Şekil 8’da yukarıdaki çalışma sert sınır koşulu için tekrarlanmaktadır. Yükleme
hızının etkisinin bir önceki çalışma ile aynı olduğu görülmektedir. Şekil 8, Şekil 7
ile kıyaslandığında ise tane sınırlarındaki gerinim kısıtlamasının etkileri göze
çarpmaktadır. Bu kısıtlamalar tane sınırlarında gerinim değerlerini sıfır olmaya
zorlamaktadır ve bunun sonucu olarak da tane sınırlarında gerilim birikmesi
gözlenmektedir.

Şekil 8. Eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının hızlı (0.1 s-1) (sol) ve
yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane boyutları büyük (400)
ve taneler sert sınır koşullarına sahip.
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Şekil 7 ve Şekil 8’de yapılan analizlerdeki tane büyüklüğü hariç tüm parametreler
korunarak yeni analizler yapılmış böylece tane büyüklüğü etkisi malzeme
üzerinde eşdeğer gerilim ve eşdeğer gerinim dağılımları aracılığıyla da
gösterilmiştir. Davg/R değeri 400 yerine 40 yapılmış yani daha küçük boyutlu
taneler içeren mikro yapı örneği test edilmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6’da olduğu gibi
bu tane boyutunda da farklı yükleme hızlarının simülasyonu yapılmıştır. Tüm bu
anlatılanlar Şekil 9 ve Şekil 10’da verilen dağılım resimleri aracılığıyla
gösterilmektedir. Yine Şekil 7 ve Şekil 8’da olduğu gibi Şekil 9 ve Şekil 10’da da
tane sınır koşulu etkilerini karşılaştırmaktadır. Hız ve sınır koşulunun mekanik
davranışa etkisi beklendiği üzere bir önceki analizlerdeki gibi olmuştur. Tane
boyutu

etkisi

hakkında

yorum

yapmak

için Şekil

9-10 ve Şekil

7-8

karşılaştırılabilir. Küçük tanelere sahip örnekler, gerinim dağılımı şekillerinde
daha kalın sınır tabakasına sahiptirler. Aynı etki gerilim dağılımlarında da
gözlenmektedir. Küçük taneli mikro yapı örnekleri daha belirgin gerilim birikimine
sahiptir.

Şekil 9. Eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının hızlı (0.1 s-1) (sol) ve
yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane boyutları küçük (40)
ve taneler yumuşak sınır koşullarına sahip.
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Şekil 10. Eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının hızlı (0.1 s-1) (sol)
ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane boyutları küçük
(40) ve taneler sert sınır koşullarına sahip.
Yukarıda 5 tane için yapılan ve Şekil 7, 8, 9 ve 10’da sonuçları verilen analizler
20 taneli mikro yapı örneği için tekrarlanmıştır. Şekil 11’de görüldüğü üzere
yükleme hızının etkisi bir önceki durumlar aynı olmuştur.

Şekil 11. 20 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları büyük (400) ve taneler yumuşak sınır koşullarına sahip.
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5 taneli mikro yapı örneği için izlenen aynı yol takip edilmiş ve Şekil 11‘deki
örnekler bu kez sert tane sınır koşullarıyla birlikte analiz edilerek eşdeğer gerilim
ve gerinim dağılımları Şekil 12’de verilmiştir. 5 taneli örnekte olduğu gibi sert sınır
koşullarının tane sınırlarındaki gerinimi sıfır olmaya zorlaması sınır tabakası
oluşumuna neden olmuştur. Bunun sonucu olarak da tane sınırlarında gerilim
birikmesi gözlenmektedir.

Şekil 12. 20 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları büyük (400) ve taneler sert sınır koşullarına sahip.
Bahsedildiği gibi Şekil 11 ve Şekil 12’deki örnekler bu kez daha küçük tane
boyutları ile analiz edilmiştir. Şekil 13 ve Şekil 14’te Davg/R değeri 40 olan 20
taneli mikro yapı örneklerinin simülasyonu sonucunda elde edilen eşdeğer gerilim
ve gerinim dağılımları verilmiştir. Tane boyutunun 20 taneli mikro yapı üzerindeki
etkisini görebilmek için Şekil 11-12 ve Şekil 13-14 karşılaştırılmalıdır. Bu şekiller
incelendiğinde 5 taneli yapıda olan etkinin aynısı gözlenmektedir. Yani tane
boyutu daha kalın gerinim sınır tabakası oluşumu ile sonuçlanmaktadır. Tane
sınırlarındaki gelirim ise 5 taneli örneklerde olduğu gibi daha belirgin bir birikime
sahiptir.
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Şekil 13. 20 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları küçük (40) ve taneler yumuşak sınır koşullarına sahip.

Şekil 14. 20 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları küçük (40) ve taneler sert sınır koşullarına sahip.
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Sıradaki adım 50 taneli mikro yapı örneği üzerinde yapılan simülasyon sonuçları
ile ilgilidir. Önceki parametrik çalışma bu durum için de gerçekleştirildi. Malzeme
üzerindeki eşdeğer gerilim ve gerinim dağılımları hızlı ve yavaş yükleme için
Şekil 15’te verilmiştir. Beklenildiği gibi tane sayısının artması daha düzenli bir
gerilim ve gerinim dağılımı ile sonuçlanmıştır. Daha az sayıda tane içeren
örneklerde gözlemlendiği gibi hızlı yükleme, gerilim ve gerinim değerlerinde
artışın gözlemlenmesine neden olmuştur.

Şekil 15. 50 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları büyük (400) ve taneler yumuşak sınır koşullarına sahip.
Bir yukarıdaki analizler tane sınırlarının sert sınır koşullarına sahip olduğu haliyle
yinelendi. Bu analizlerin sonuçları Şekil 16’da verilmiştir. Daha az sayıda tane
sayısına sahip olan mikro yapı örneklerindeki sonuçlara benzer sonuçlar elde
edildi. Sert sınır koşulları yine tane sınırlarında geniş gerinim sınır tabakası
oluşturmuş, gerilimlerde ise tane sınırlarında birikmeler gözlenmiştir.
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Şekil 16. 50 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları büyük (400) ve taneler sert sınır koşullarına sahip.
Şekil 15 ve 16’da analiz sonuçları verilen 50 taneye sahip mikro yapı örneğinin
tane boyutları küçültülmüş (Davg/R değeri 400’den 40’a düşürülmüş) ve aynı
analizler tekrarlanmıştır. Sonuçlar Şekil 17 ve Şekil 18’de görülebilir. Tane
boyutunun küçülmesi 50 taneli mikro yapıda da aynı sonuçları vermiştir. Tane
boyutunun 50 taneli mikro yapıyı nasıl etkilediğini görmek için Şekil 15-16 ve
Şekil 17-18 karşılaştırılabilir. Sonuç 5 taneli ve 20 taneli mikro yapı analizlerinden
elde edilenlerle benzerdir. Yani tane sınırlarında gerinim sınır tabakası
kalınlaşırken, gerilim değerleri de yükselmiştir.

Şekil 17. 50 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları küçük (40) ve taneler yumuşak sınır koşullarına sahip.
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Şekil 18. 50 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları küçük (40) ve taneler sert sınır koşullarına sahip.
Yukarıda verilen 5, 20 ve 50 taneli mikro yapı örnekleri için yapılan
karşılaştırmaların tamamı 110 taneli mikro yapı örnekleri için de tekrarlanmıştır.
Analiz ile elde edilen verilerinin karşılaştırılmasıyla çıkarılan sonuçlar 110 taneli
mikro yapı örnekleri için de geçerlidir. Şekil 19’da büyük tanelere ve yumuşak
tane sınırı koşullarına sahip mikro yapı örneğinin farklı yükleme hızları altında
oluşturdukları eşdeğer gerilim ve gerinim dağılımları verilmiştir. Hızlı yükleme
burada da gerilim ve gerinim değerlerinde artışa neden olmuştur. Bu oluşan
farklılık tane sınırlarına bakılarak daha rahat gözlemlenebilir.

Şekil 19. 110 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları büyük (400) ve taneler yumuşak sınır koşullarına sahip.
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Şekil 19’da analizi yapılan mikro yapı örneğinin tane sınır koşulları yumuşaktan
serte değiştirilerek analizler tekrarlandı. Önceki az taneli mikro yapı örneklerinde
olduğu gibi sert sınır koşulları tane sınırlarındaki gerinimi sıfır değerine indirirken
gerilimin ise birikmesine neden olmuştur. Bu sonuçlar Şekil 20’de görülebilir.

Şekil 20. 110 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları büyük (400) ve taneler sert sınır koşullarına sahip.
Şekil 19 ve 20’deki analizler daha küçük tane boyutlarına sahip mikro yapı için
tekrarlanmıştır. Yani Davg/R değeri 400’den 40’a düşürülmüştür. Tane boyutunun
mekanik davranışa etkisi 110 taneli mikro yapı için de benzer olmuştur. Taneler
arasında gerinim sınır tabakası belirginleşmiş (daha kalın), tane sınırı gerilimlerin
değerlerinde artış görülmüştür. Bu değişim Şekil 21-22 ve Şekil 19-20
karşılaştırılarak görülebilir. 110 adet küçük boyutlu tane (Davg/R) içeren mikro
yapı örneğinin yükleme hızına tepkisi Şekil 21 ve Şekil 22’ye bakılarak; sınır
koşulunu değişimine tepkisi ise Şekil 21 (yumuşak) ve Şekil 22 (sert)
karşılaştırılarak gözlemlenebilir. Çıkarılacak sonuç daha önceki 5, 20 ve 50 tane
içeren durumlar ile aynıdır. Yani hızlı yükleme gerilimi ve gerinimi özellikle tane
sınırlarında arttırmaktadır. Sert tane sınır koşulları ise tane sınırlarında gerilimin
birikmesine neden olmuştur çünkü bu sınır koşulu gerinimi tane sınırlarında
kısıtlamaktadır.
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Şekil 21. 110 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları küçük (40) ve taneler yumuşak sınır koşullarına sahip.

Şekil 22. 110 taneli örnekte eşdeğer gerinim (üst) ve gerilim (alt) dağılımlarının
hızlı (0.1 s-1), (sol) ve yavaş (0.004 s-1), (sağ) yükleme altındaki durumları. Tane
boyutları küçük (40) ve taneler sert sınır koşullarına sahip.

38

5, 20, 50 ve 110 taneli durumlar için verilen eşdeğer gerilim dağılımlarının
lejandlarında her farklı tane sayısı durumu için birer üst limit belirlenmiştir. Belirli
bir durum için tüm dağılım lejandlarında aynı üst sınır kullanılmaya çalışılsa da
bazı

durumlarda

tek

bir

limit

değeri

bazı

dağılımlarının

okunmasını

engellediğinden tutarlılığı bozmayacak şekilde farklı üst limitlerin seçildiği
durumlar vardır. Örneğin 50 taneli mikro yapı örneğinin çalışıldığı durumda
sadece bir dağılım şeması hariç tüm lejandlarda üst limit 2500 iken Şekil 13’teki
yavaş yükleme altındaki gerilim dağılımına ait lejandın maksimum değeri 1500
olarak seçilmiştir. Böyle yapılmasının neden bahsi geçen gerilim dağılımındaki
gerilim değerlerinin çok küçük olmasından dolayı ortak bir üst limit değeri
kullanılamamasıdır. Buna benzer bazı durumlarda farklı üst limit kullanılması
tutarlılığı bozmamıştır ve tüm gerilim durumları arasındaki karşılaştırmalar
doğrudan renk dağılımlarına bakılarak yapılabilir.
Gerinim dağılım şekillerinin lejandlarında ise bir üst sınır belirleme müdahalesi
olmadan renk dağılımları rahatça tespit edilebilecek şekilde oluşmaktadır ve
parametre değişikliklerine paralel olarak tutarlı bir şekilde değişmektedir. Bu
sebeple lejandlarda bir üst sınır ayarlaması yapılmamıştır. Gerinim dağılımları
incelenirken bir hususa dikkat edilmelidir. Lejandların otomatik olarak atanan
maksimum değerlerinde kimi durumlarda ani yükselmeler görülmektedir bunun
nedeni noktasal gerinim konsantrasyonlarıdır. Lejandın bu durumundan makro
davranış çıkarımı yapılmamalı, şekiller lejanttaki renk-değer karşılıkları dikkate
alınarak okunmalıdır.
Şekil 23’de okuyucunun, malzemenin mekanik tepkisinin değişim trendini daha
rahat gözlemleyebilmesi için daha önce verilen gerilim dağılım şekilleri bir araya
getirilmiştir. 110 tane içeren mikro yapıya ait mekanik davranışın değişen
parametrelere bağlı olan değişimi Şekil 23’de görüldüğü gibidir. Parametrelerin
değişimine olan mekanik tepki trendi diğer durumlar (5, 20 ve 50 taneli örnekler)
için de aynıdır. Bu sebeple verilen şekillerin tekrarına düşülmemesi için yalnızca
110 taneli mikro yapının sonuçları Şekil 23’deki gibi bir araya getirilmiştir. Bu bir
araya getirme ile okuyucunun birden fazla sayfaya yayılmış olan dağılım şekilleri
arasında kaybolmaması ve malzemenin mekanik davranışının değişimi hakkında
genel fikre daha kolay ulaşıp, detaylı düşünmeyi daha rahat yapabilmesi
amaçlanmıştır.
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Küçük Tane Boyutları
Yavaş Yükleme
Hızlı Yükleme

Sert
Sınır
Koşulu

Yumuşak
Sınır
Koşulu

Büyük Tane Boyutları
Yavaş Yükleme
Hızlı Yükleme

Şekil 23. 110 tane içeren mikro yapı örneğinde yükleme hızı, tane sınır koşulu ve
tane büyüklüğünün gerilim dağılımına etkisi.

4. SONUÇ
Bu çalışma mikron seviyesinde boyutlara sahip çok taneli metal numunelerde
gözlemlenen numune ve tane büyüklüğüne bağlı boyut etkisini mikromekanik
motivasyonlu bir malzeme modeli ile (lokal olmayan geriniö gradyan kristal
plastisite modeli) analiz etmiştir. Kısıtlı sayıda tane içeren numunelerde
istatistiksel (numune büyüklüğüne bağlı) boyut etkisi çok baskın olmakta ve her
bir tanenin oryantasyonu elde edilen sonucu çok ciddi şekilde etkilemektedir ve
bu da rasgele alınmış oryantasyon kümesinden elde edilen gerinim-gerilim
eğrilerinde çok büyük bir dağınıklık yaratmaktadır. Bu dağınıklık tane sayısı
arttıkca ortadan kalmakta ve hatta 100 taneli malzeme seviyesinde neredeyse
izotrpik davranışa yaklaşmaktadır. Tane sayısından bağımsız olarak aynı anda
tane boyutu etkisi de analiz edilmiş ve makroskobik eğrilerle gösterlimiştir. Bu
çalışmada ayrıca tane sınırı koşulları, tane boyutu ve yükleme hızı aynı anda
çalışılmış ve bu faktörlerin gerilim ve gerinim dağılımlarına etkisi detaylı şekilde
sunulmuştur. Plastik kaymayı sınırlarda tamamen sıfıra indiren sert sınır koşulları
sadece malzemenin sertleşmesinde etkili olmamış aynı zamanda istatistiksel
boyut etkisinde rasgele alınan oryantasyonların yarattığı dağınık bandı
azaltmıştır. Not etmek gerekir ki plastisite gelişimine sınır koşulları tanımlama
kapasitesi bu modelin bir özelliğidir. Çoğu araştırmacı tarafından kullanılan
standart (yerel-local) kristal plastisite modelleri ise bu tarz sınır koşulları
tanımlamayamaz. Sunulan sonuçlarda gözlemlenmiştir ki, komşu tanelerin
oryantasyon farkından kaynaklanan gerilim konsantrasyonu hem yumuşak hem
de sert sınır koşullarında gözlemlenmiş ve bu konsantrasyon sert sınır koşulu,
hızlı yükleme ve tane küçülmesi ile daha belirgin hal almıştır. Sert sınır
koşullarında elde edilen sınır tabakası kalınlığı tane büyüklüğü ile değişmekte ve
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büyük taneli örneklerde kalınlık azalmaktadır. Gerilim değerleri tane küçülmesi ve
yükleme hızının artması ile artış göstermektedir. Bu şekilde hem lokal olarak hem
de makroskobik malzeme davranışı olarak çok çeşitli çıkarımlar yapılmıştır.
Literatür de henüz çok taneli metal malzemelerin yerel olmayan (non-local) bir
model ile bu şekilde detaylı bir analizi yapılmamıştır. Özellikle böyle bir ileri teknik
modelin tiacri bir sonlu elemanlar programına kodlanması ve tarz örnekler
çözülmesi bir çok zorluğu içermektedir. Şimdiye kadar yapılan ilerlemeler
araştırma gruplarının kendi ev içi kodlarında yapılmış ve ticari sonlu elemanlar
programlarının sahip olduğu modelleme tekniklerine sahip değildir. Bu sebeple
bu raporda sunulan kullanıcı sonulu eleman modeli daha ileri seviyeye getirilerek
başka problemlerin çözümünde kullanılma ihtimali vardır ve bu model ticari sonlu
elemanlar programının bütün avantajları kullanılarak değişik problemler için
uygulanabilir.
Proje önerisinde belirtilen hedefler şu şekilde sıralanmış olup:
-

Malzeme modelinin teorik olarak geliştirilmesi

-

Geliştirilen modelin Abaqus mühendislik yazılımına kullanıcı (sonlu
elemanlar) altprogramı olarak geçirilmesi

-

Abaqusta başarılı sonra işleme

-

Gerçekci

tane

mikroyapısını yansıtan örneklerin hazırlanması ve

mühendislik ölçeğinde örneklerin bilgisayar ortamında çalışılması
Bütün aşamlar başarı ile aşılıp hedeflerin hepsine ulaşılmıştır. En son sunulan
örneklerde olduğu gibi Voronoi yöntemi ile gerçekci taneye sahip mikro yapı
modellenmesi de başarı ile tamamlanmıştır. Sunulan iş paketleri de başarılı
şekilde tamamlanmış sadece en son iş paketinde 1000’ den fazla tane ile
simulasyon hedeflense de gösterilmek istenen davranışlar için 100 ve biraz üzeri
sayıda tane saysı yeterli olmuştur. 100 civarında bir sayıda bile eşyönlü
(izotropik) malzeme davranışına yaklaşılmıştır. İstatisiksel davranış içinde kısıtlı
sayıda tane modeli kullanılmıştır. Şu anki sonradan işleme yöntemi ile 250
civarında taneye sahip mikroyapılar modellenebilmektedir. Fakat tane sayısı
1000ler mertebesine geldiğinde elimizdeki bilgisayarlar için simülasyon süresi
çok uzun olmaktadır. Bu sebeple zaten boyut olarak da ilgi alanımızın dışına
çıkan bu numuneler için sonradan işleme kodnunun düzeltilmesi ve daha efektif
bir hale getirilmesi gerekmektedir. Şimdiki hali ile elde edilmek istenen sonuçlar
ve gösterilmek istenen fiziksel davranışlar gösterilmiştir. Proje yöneticisi olarak
bu durumdan Dr. Yalcinkaya gayet memnundur. Model geliştirme ve bilgisayar
da kodlama proje yürütücüsü tarafından yapılmış olsa da analizlerin hepsi
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projeye eklenen öğrenciler tarafından yapılmıştır. Lisans üstü seviyede projeye
dahil edilen öğrencilerden ne yazık ki güzel bir performans alınamamıştır.
Kendilerinin ana hedefi savunma sanayinde bir iş bulup çok gelir elde etmek
olduğu için araştırmaya erken yaşta motive edilmeleri gerekmektedir. Bu proje bu
sebeple yeni başlayan bir akademisyenin öğrencilerini lisans düzeyinde motive
etmesi, onlara gelişmiş modelleme tekniklerini öğreteilmesi açısından çok önemli
olmuştur. Ülke değiştirerek yakın zamanda ülkemizde çalışmaya başlamış genç
bir araştırmacı olarak bu projenin çıkmış olması araştırmalarıma pürüzsüz bir
başlangıç yapma şansı vermiştir.
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Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapı
seviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahip
araçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamen
malzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür.
Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristal
yapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mikro yapı
etkileri (örneğin tane boyutu, kafes kusurları ve katışkılar), gradyan etkileri (düzgün olmayan
deformasyon alanı sebebi ile oluşan kafes kıvrımı) ve yüzey kısıtlamaları (örneğin sert
kaplamalar veya serbest arayüzler) yüzünden farklı davranmaktadılar. Bu etkiler malzemenin
büyüklüğü ve benzersiz mikro yapısı sebebi ile daha güçlü veya zayıf tepki vermesine yol
açabilir. Bu büyüklüğe bağlı malzeme tepkisi, formülasyonlarında malzeme uzunluk ölçeği
bulunmadığı için, standart sürekli ortamlar plastisite teorisi tarafından modellenememektedir.
Ölçeğe bağlı mekanik yanıtın kapsanmasının bir yolu da gerinim gradyanlarının temel
(malzeme model) kanuna katılmasından geçmektedir ki bu da çoğu gerinim gradyan plastisite
teorisinin başlangıç noktasıdır. Bu kapsamda tek tane malzemelerde büyüklüğe bağlı
malzeme tepkisi literaturede çok geniş olarak çalışılmasına rağmen çok taneli (çok kristalli)
metal malzemelerde bu çalışmalar dünya genelinde çok kısıtlıdır. Bu araştırmanın amacı çok
kristalli farklı mikro yapı özelliklerine ve boyutlarına sahip metal malzemelerin davranışlarının
gerinim gradyan kristal plastisite modeli çerçevesinde analiz edilmesidir. Bu çalışma ikili
kristal seviyesinden başlayıp binlerce taneye sahip gerçeksi mikro yapıya sahip malzemleri
kapsayacaktır. Bu sayede mikro cihazlar sektöründe karşılaşılan standart dışı, boyuta ve
mikroyapıya bağlı malzeme davranışlarının modellenmesi gerçekleştirliecek ve mikromekanik
anlamda önemli çıkarımlar elde edilecektir.
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