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ÖNSÖZ 

Bu kitap çalışmasında dört kenarından ankastre bağlı, farklı elyaf 

yönelme açısı ile beş katlı simetrik dizilerek oluşturulan dikdörtgen 

şeklinde katmanlı kompozit plaklarda lineer ve nonlineer sönümlü 

serbest titreşim karekteristikleri incelenmiştir.  

Katmanlı kompozit plakta titreşim karakteristikleri analizinde plak 

geometrisi, plak sınır şartları, elyaf yönelme açısı, katman sayısı, 

malzeme sabitleri ve yapısal sönüm faktörü göz önüne alınmıştır. 

Kitapta problemin çözümünde sonlu eleman yöntemi kullanılmıştır. 

Sonlu eleman yöntemi ile çözüm için kullanılan lineer ve nonlineer 

rijitlik matrisleri bu çalışmada özel olarak yazılmıştır. Kütle matrisi ise 

literatürden hazır alınmıştır. Nonlineer analizlerde geometrik 

nonlineerlik kullanılmıştır.  

“Değişken Sı̇metrı̇k Açılı Katmanlı Kompozit Plakların Sönümlü 

Nonlı̇neer Tı̇treşı̇m Analizi” konulu Doktora tezimden ürettiğim bu 

kitap çalışmasında emeği geçen tez danışmanım sayın hocam Dr. Öğr. 

Üyesi Ömer Kadir Morgül’ e ayrıca çok teşekkür ederim.   

Doç. Dr. İhsan Küçükrendeci 

Haziran, 2020, Sakarya 
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BÖLÜM 1 

 GİRİŞ 

    1.1. Giriş 

Katmanlı kompozit plaklar hava ve uzay endüstrilerinin yanında kara 

ve deniz taşımacılığı araçlarının yapımında, çeşitli spor malzemelerinin 

yapımında ve kimya sanayii gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu 

kadar yaygın kullanılan katmanlı kompozit plakların çeşitli dinamik 

yükler altındaki davranışlarının bilinmesi oldukça önemlidir. Dinamik 

yükler etkisindeki plakların, dinamik karakteristiklerinin çeşitli 

analizler ile önceden doğru tahmin edilmesi önemli bir konu haline 

gelmiştir. Analizler sonucu elde edilen karakteristik bilgiler, katmanlı 

kompozit plakların üretimi aşamasında ve kullanımı esnasında 

meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek açısından gereklidir. 

Dinamik karakteristikler çeşitli analiz yöntemleri ile belirlenebilir. 

Belirlenen dinamik karakteristikler teknoloji dünyasına büyük 

kolaylıklar sağlayacaktır.  

 

Plaklar bir boyutu, iki boyutu yanında oldukça küçük olan düzlemsel 

taşıyıcı elemanlardır. Katmanlı kompozit plakların geometrisi ve 

fiziksel özellikleri, plağın titreşimleri üzerinde etkilidir. Titreşen bütün 

sistemlerde tahrik frekansı sistemin doğal frekansına yaklaştıkça 

sistemin yerdeğiştirme genliği büyük değerlere ulaşır ve bu iki 

frekansın birbirine eşitliği halinde genlik değeri sonsuz olur ki bu olaya 

“rezonans hali” denir. Rezonans hali sonunda çok büyük tahribatlar ve 

kırılmalar ortaya çıkabilir. Rezonans hali civarındaki titreşimler 

tehlikelidir ve bu civarda çalışılmaktan kaçınılmalıdır. Sistemin 



 

2 KATMANLI KOMPOZİT PLAKLARIN NONLİNEER SERBEST TİTREŞİM 
ANALİZİ 

rezonans durumundan korunması için doğal frekanslarının önceden 

tahmini çok önemlidir. 

 

Katmanlı kompozit plağın fiziksel özellikleri ve geometrisi göz önüne 

alınarak, sistemin lineer ve nonlineer serbest titreşimler analizleri ile 

doğal frekansları ve mod biçimleri tahmin edilebilir. Bu değerlerin 

tahmini analitik, sayısal veya deneysel analizlerle yapılabilir. Elde 

edilen bu tahmini dinamik karakteristikler, özellikle sistemin tasarım 

aşamasında kullanılabilecek önemli bilgilerdir.  

 

1.2. Katmanlı Kompozit Plaklar Üzerinde Yapılan Çeşitli 

Çalışmalar  

Katmanlı kompozit plakların lineer ve nonlineer serbest titreşimlerinin 

analizi çalışmasında, İzotrop plaklar ve kompozit plaklar üzerinde 

yapılan çalışmalar incelenmiştir.  Dinamik analiz çalışmaları, izotrop 

plaklar için çeşitli konu başlıklarında yapılmıştır fakat kompozit 

plaklarda özellikle sonlu eleman yöntemi kullanılarak yapılan 

çalışmalar devam etmektedir.  

İzotrop ve kompozit plaklar üzerinde yapılan bazı lineer çalışmalar: 

Plak titreşimleri üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Çeşitli 

izotrop ince plakların serbest titreşimlerinin analizinde, analitik yöntem 

kullanarak doğal frekanslar hesaplanmıştır (Leissa, 1969). Sert ve  dört 

köşesinden sabit mesnetli, simetrik olmayan ince düz dikdörtgen 

plaklarda serbest titreşim analizinde Rayleigh-Ritz enerji metodu 

kullanılmıştır (Bert ve Mayberry, 1969).  Dikdörtgen, simetrik olmayan 

katmanlı kompozit plaklarda klasik Kirchoff kabulüne göre serbest 
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titreşim analizi yapılmıştır (Lin ve King, 1974). Simetrik, düz, 

dikdörtgen plaklarda Rayleigh - Ritz metodu ve iki boyutlu ortagonal 

polinomları kullanılarak serbest titreşim analizi yapılmıştır (Cohw, 

Liew ve Lam, 1992).  Düz dikdörtgen izotrop plakta hiyerarşik sonlu 

eleman yaklaşımı kullanılarak plağın serbest titreşimleri incelenmiştir 

(Bardell, 1991). Bir matris metodu geliştirilerek köşelerinden basit 

mesnetlenmiş, dikdörtgen düz plaklarda transvers yönde, serbest 

titreşimlerinin analizi yapılmıştır (Pan, 1992). Çok rijitli plaklarda 

yayılı eleman yöntemi kullanılarak katmanlı kompozit plakta gerilme 

analizi yapılmıştır (Bedair, 1997). Kalın rijit plakta dinamik rijitlik 

matrisi ve enerji metodu analizi kullanılarak serbest titreşim analizi 

yapmıştır (Bercin, 1997). Ortotropik düz plaklarda sınır şartlarına bağlı 

olarak doğal frekanslar incelenmiştir (Lin ve Tseng, 1998).  Simetrik 

olmayan katmanlı kompozit plaklarda transvers kesme 

deformasyonunu kapsayan temel bir sonlu eleman yöntemi geliştirilmiş 

ve doğal frekanslar hesaplamıştır (Reddy, 1979). Üç boyutlu sonlu 

eleman yöntemini kullanarak katmanlı kompozit plakta gerilme analizi 

yapılmıştır (Reddy, 1984). Katmanlı kompozit plaklarda kayma 

defermasyon teorisi kullanılarak dinamik yük etkileri incelenmiş ve 

lineer titreşimlerin sayısal ve analitik olarak analizi yapılmıştır (Noiser, 

Kapania ve Reddy, 1994).  Katmanlı kompozit plakta klasik sonlu 

eleman yöntemini kullanılarak serbest titreşim analizi yapılmıştır 

(Yang ve Chen, 1996).  
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İzotrop ve katmanlı kompozit plaklar üzerinde yapılan bazı nonlineer 

çalışmalar: Kenarlarından ankastre tutturulmuş dikdörtgen izotrop 

plaklarda analitik olarak nonlineer serbest titreşim analizi çalışılmıştır 

(Kadiri, Benamar ve White, 1999).  Düz ve eğri katmanlı kompozit 

kabuklarda, geometrik nonlineerlik kullanarak sonlu eleman yöntemi 

ile çeşitli yükler altında yerdeğişimleri incelenmiştir (Saigal, Kapania 

ve Yang, 1986).  P-versiyon sonlu eleman yöntemi kullanılarak 

simetrik, dikdörtgen plakların geometrik nonlineer gerilme analizi 

yapılmıştır (Han, 1994). Katmanlı kompozit plakta dik açılı dizili 

durumda sonlu eleman yöntemi ile sekiz düğüm noktasında nonlineer 

serbest titresim analizi yapılmıştır (Lakshminarayana, Boukhili ve 

Gauvin, 1994).   Sonlu eleman yöntemi ile geometrik nonlineerlik 

kullanılarak izotrop plaklarda gerilme ve deformasyon analizi 

yapılmıştır (Bose ve Das, 1997). Rijit desteklenmiş katmanlı kompozit 

kalın ve ince plaklarda transvers kesme deformasyon teorisi 

kullanılarak statik ve dinamik analiz yapılmıştır (Kolli ve 

Chandrashekhara, 1997). 

Katmanlı kompozit plaklar üzerinde yapılan bazı deneysel çalışmalar: 

Ses etkisi altında kompozit plakların dinamik davranışı deneysel olarak 

incelenmiştir (Ng, 1986).  Katmanlı kompozit panellerin anlık basınç 

yükünün dinamik cevabı sayısal ve deneysel olarak incelenmiştir 

(Türkmen, 1997).  Katmanlı kompozit plaklarda piezoelektrik 

sensörlerden yararlanarak plakların mekanik ve elektrik yükler 

karşısındaki zorlanmış titreşimleri deneysel olarak incelenmiştir (Liu, 

Peng ve Lam, 1999).  Kompozit plakların katmanları arasında pasif 
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piezoelektrik dirençleri kullanılarak sönümlü titreşimler deneysel 

çalışılmıştır (Saravanos, 1999).  Eğri kompozit panellerde değişen 

tasarım parametrelerinin serbest titreşim üzerine etkisi deneysel 

araştırılmıştır (Cunningham, White ve Aglieth, 2000).  

 

Simetrik, katmanlı kompozit plak için yapılan bu çalışmanın benzer 

bazı çalışmalarla karşılaştırmaları;   

• Linear ve nonlineer rijitlik matrisleri çalışılan konuya özel olarak 

yazılmıştır ve oluşturulan rijitlik matrisleri diğer çalışmalarda 

yoktur. 

• Kütle matrisi ise literatürden hazır olarak alınmıştır. 

• Nonlineer çalışmalarda geometrik nonlineerlik kullanılmıştır. 

Geometrik nonlineerlik diğer çalışmalarda görülmektedir.  

• Sönüm faktörü literatürden hazır olarak alınmamıştır. 

 

1.3. Kitabın Amacı ve Kapsamı 

Bu kitapta, tüm kenarlarından ankastre olarak mesnetlenmiş simetrik, 

dikdörtgen katmanlı kompozit plağın dinamik karakteristikleri sayısal 

olarak incelenmiştir. Bu çalışmada, üzellikle havacılık sektöründe sık 

kullanılan grafit-epoxy kumaş, kompozit plakta katman malzemesi 

olarak seçilmiştir.  

Bölüm 2' de kompozit plakların matematiksel temelleri verilmiştir. Bu 

bölüm çalışmanın diğer bölümlerinin anlaşılabilmesi için çok 

önemlidir.  
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Bölüm 3' de katmanlı kompozit plakta sonlu eleman yaklaşımı 

verilmiştir. Bu bölümde bu çalışmaya özgün oluşturulan lineeer ve 

nonlineer rijitlik matrisleri ayrıntılarıyla, literatürden hazır alınan kütle 

matrisi anlatılmıştır. 

Bölüm 4' de ise katmanlı kompozit plaklarda titreşim analizi serbest 

olarak verilmiştir. Bu bölümde nonlineer analizin nasıl yapıldığı tüm 

ayrıntılarıyla anlatılmıştır.  

Bölüm 5' de bu çalışma için hazırlanan MATLAB programlarıa dili de 

hazırlanmış bilgisayar programının çalışması ana program ve alt 

programlarla birlikte anlatılımş ve program akış diyagramları 

verilmiştir. Bilgisayar programında sonla eleman yardımı ile 

simülasyon yapılarak çözüme gidilmiştir.  

Bölüm 6' da yapılan çalışma ve sayısal sonuçlara yer verilmiştir. 

Çalışmada dinamik analizlerde sonlu eleman yaklaşımı kullanılmıştır. 

Kare, simetrik katmanlı kompozit plaklar için bu çalışmada geliştirilen 

sonla eleman yaklaşımı ile bulunan lineer doğal frekans paremetre 

değerleri, aynı şartlardaki plak için farklı yöntemlerle (Han ve Petyt, 

1996) ve (Swanson, 1989)' te bulunan lineer doğal frekans 

parametrelerinin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.  Sonuçların 

yaklaşıklığı görülmüş ve böylece uygulanan yöntemin kullanılabilırliği 

gösterilmiştir. Çalışmanın sonraki aşamalarında dikdörtgen, simetrik 

katmanlı kompozit plaklarda yapısal sönüm etkisi göz önüne alınarak 

simetrik modlarda serbest titreşimin lineer ve nonlineer analizi 

yapılmıştır. Sönmlü serbest titreşimin Mod biçimleri gösterilmiştir. 
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Tüm bu analizlerde, çalışılan konu için hazırlanan Bölüm 5' de verilen 

bilgisayar programı kullanılmıştır.  

Banun 7' de ise yapılan çalışma hakkında sonuçlar ve önerilere yer 

verilmiştir. Özellikle yapılan çalışmadan elde edilen sonuçların, bu 

çalışmadaki kompozit plakların uygulandığı yerlerde nasıl kullanılacağı 

gösterilmiştir.   
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BÖLÜM 2 

KOMPOZİT PLAKLARIN MATEMATİKSEL TEMELLERİ 

   2.1. Tek Yönde Takviyeli Bir Kompozit Katman  

Kompozit malzemelerin mekanik özellikleri yöne bağımlıdır ve 

anizotropi nedeniyle bunların elastik özelliklerini tanımlamak için 

gerekli sabitlerin sayısı izotrop malzemelere oranla çok daha fazladır. 

Şekil 2.1' de üç boyutlu gerilme durumu görülmektedir. 

 
Şekil 2.1: Üç Boyutlu Gerilme Durumu 

 

Anizotrop malzemeler için genelleştirilmiş Hooke kanunu şu şekilde 

yazılabilir: 

 
Burada (CİJKL=CJİKL ve İ,J,K,L =1,2,3’ dir.) 
 

 σİJ: gerı̇lme tansörünün bı̇leşenleri 
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 εİJ: şekı̇l değı̇ştı̇rme tansörünün bı̇leşenleri 

 CİJKL: elastisite rijitlik tansörü 

 SİJKL: elastisite esneklik tansörüdür. 

 

Bu denklemler açık olarak yazıldığında her birinde 9 terim bulunan 9 

denklem ortaya çıkar. CİJKL=SİJKL 4. dereceden tensörler olup 81 

sabit içerir. Ancak atalet kuvvetlerinin olmaması durumunda gerilme 

ve şekil değiştirme tansörleri simetrik olduğundan  (σij= σji ve εij= εji) 

sabitlerin sayısı 36’ ya düşer. 

 

Mekanikte genellikle kısaltılmış notasyon olarak adlandırılan 

notasyonun kullanılması ile rijitlik ve gevşeklik tansörlerinin  2. 

dereceden olması  sağlanır. Kısaltılmış notasyonda gerilme ve şekil 

değiştirme büyüklükleri aşağıdaki gibi tanımlanır.   

 
Böylece Hooke Kanunu’ nun yeni şekli şu formu alır. 

 

 
 

Love notasyonuna göre anizotropik malzemeler için iki boyutlu 

tansörle gösterilen gerilme ve şekil değiştirme bağıntısı 
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şeklinde yazılır. 

Eğer malzemede mekanik özellikler bakımından üç simetri düzlemi 

(ortogonal düzlemler) varsa malzeme ortotropik olarak adlandırılır. 

Şekil 2.2’ de ortotropik katmanda koordinat sistemi görülmektedir.  

 
Şekil 2.2: Ortotropik Katmanda Koordinat Sistemi 

 

Bu durumda bağımsız sabit sayısı sadece 9 olur ve 

 
matrisi şeklinde ifade edilir (Aran, 1990). 
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    2.2. Ortotropik Katmanlarda Düzlem Gerilme Durumu 

 

Katmanlı kompozit plağı meydana getiren katmanlar çoğunlukla ince 

olduğundan düzlem gerilme durumunun geçerli olduğu ve düzleme dik 

gerilmelerin etkimediği kabul edilebilir (σ3=0, σ4=0, σ5=0, σ6= τ12, 

ε3=0, ε4=0, ε5=0, ε6= γ12).  Bu durumda sabitlerin sayısı daha da 

azalacağından 6 boyutlu CİJ matrisi yerine 3 boyutlu Qij matrisi 

kullanılır.  

Böylece Hooke bağıntısı 

 

yazılır. Burada bağımsız elemanların sayısı 4'e inmiştir ve Qij matrisi 

katman eleman için elastisite matrisini gösterir. Bu matris katmanın 

elyaf yönünü ve ona dik yöndeki özelliklerini içerir ve  

    

 

şeklinde yazılır. Qij matrisinin içindeki terimler aşağıdaki gibidir [56].   
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2.3. Mekanik Davranışların Genel Koordinat Sisteminde        

Yazılımı 

Ortotropik malzemelerde gerilmeler her zaman malzemenin asal ekseni 

ile çakışmayabilir.  Şekil 2.3’ de  1 ve 2 sırasıyla elyaf yönü ve ona dik 

yönü, x ve y ise genel koordinat eksenlerini göstermektedir.  

 

 

Şekil 2.3: Katman Koordinat Sistemi ve Genel Koordinat Sistemi 

Şekil 2.3’ de O elyaf yönelme açısını gösterir. 1-2 koordinat sisteminin 

özelliklerinin, x-y koordinat sisteminde elde edilebilmesi için dönüşüm 

matrisi kullanılarak dönüşüm yapılır. Koordinat dönüşümü  

 
veya bunun tersi 

 
olur. Benzer şekilde 
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Olur. Burada [T] koordinat dönüşüm matrisidir ve  

 
şeklinde yazılır.Bununla beraber bir [R] matrisi, 

 
kullanılırsa ½ çarpanı yok edilir.   

Buradan benzer şekilde Qij matrisi x-y koordinat sisteminde yazılırsa 

 
ifadesi elde edilir. Bu eşitliğe göre x-y eksenlerine ait gerilme-şekil 

değiştirme bağıntısı 

 
olarak elde edilir.  

 

𝑄𝑖𝑗
− matrisinin bileşenleri 
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şeklindedir. 𝑄𝑖𝑗

− matrisi, katman elemanın dönüştürülmüş elastisite 

matrisini gösterir (Aran, 1990). 

 

2.4. Çok Katmanlı Kompozit Plakta Gerilme-Şekil Değiştirme 

Bağıntısı 

Plak uzerine etkiyecek olan çeşitli açılardaki zorlanmalara plak 

malzemesinin dayanabilmesi için katmanların değişik doğrultularda 

istiflenmesiyle katmanlı kompozit plak üretilir. Katmanların değişik 

yönde dizilmesi sonucunda levhada belirli bir asal eksen olmayabilir. 

Bu gibi durumlarda plak davranışının incelenmesi için Klasik Katman 

Teoris’ nden faydalanılır (Aran, 1990).  

Klasik Katman Teorisi bir katmandan yola çıkarak bütün  plağın  

davranışlarını inceler.  Katmanlı kompozit plağın kalınlığı boyunca 

gerilme-şekil değiştirme değişiminin hesaplanması için uzama ve 

eğilme rijitliklerinin ifade edilmesi gerekir. Katmanlı kompozit plağın 

mekanik davranışlarının incelenmesinde aşağıdaki kabuller yapılır: 
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1) Katmanlar arasında bağlar mükemmeldir ve kayma etkisiyle 

deformasyon olmaz, katmanlı plak tek bir plak gibi davranır. 

2) Plağın orta düzlemine dik düzlem plak şekil değiştirdikten sonra 

orta düzlemine dik kalır, orta düzlemlere dik düzlemlerde kayma 

olmaz (γxy= γyx=0).  

3) Normal doğrultuda kalınlığın sabit kaldığı kabul edilir (εz =0). 

Çok katmanlı ve elyaf takviyeli bir kompozit plakta x, y, z 

doğrultularındaki yerdeğiştirmelerinin u, v, w olduğu kabul edilir. Bir 

ABCD düzleminin yerdeğiştirmesi xz düzlemninde şekil 2.4’ de ki gibi 

incelenir.  

 

Şekil 2.4: Bir Plaktaki Yerdeğişimleri 

Orta düzlemdeki B noktasının x doğrultusunda yerdeğişimi u0 ise 

düzlem üzerindeki diğer C noktası  için

Eşitliği yazılabilir. Burada φ, x doğrultusunda plak orta düzleminin 
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eğimidir ve                                

 

dir. Şekil 2.4’ de görüldüğü gibi u yerdeğişimi levha kalınlığı boyunca 

herhangi bir z noktasında                                                                                                                                                                   

 

olarak yazılabilir. Aynı şekilde y doğrultusunda v yerdeğişimi 

     

 

dir. 

Şekil değişimleri olarak sadece εx, εy, γxy söz konusudur. Bu değerlerin 

yerdeğişimleri cinsinden ifadeleri 

 

dir. Yukarıdaki bağıntıların türevleri 
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dir ve bu bağıntıların matris formunda ifadesi 

 

dir. (2.26) bağıntısındaki ε0
x, ε0

y, γ0
xy orta düzlemdeki şekil 

değişimlerinin ifadesi matris formunda

 

olarak yazılır. Orta düzlemin eğrilikleri ise matris formunda 

 

dir. (2.26)’ da kalınlık boyunca şekil değişimi değerinin (2.18) gerilme-

şekil değiştirme bağıntısında yerine konulmasıyla k’ ıncı katmandaki 

gerilme değeri plak orta düzleminin şekil değişimleri ve eğrilikleri 

yardımıyla  
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biçiminde ifade edilir. Plağın her bir katmanında 𝑄𝑖𝑗
− matrisi farklı 

olabileceğinden plak kalınlığı boyunca gerilme şekil değişimi sürekli 

değildir. Buna karşılık katmanlar arası bağlar mükemmel olduğu 

kabulünden şekil değişimlerindeki sürekliliğin bozulmadığı kabul edilir 

(Aran, 1990). 

     2.5. Katmanlı Kompozit Plağa Etkiyen Kuvvetler ve Momentler 

Bir plağa etkiyen bileşke kuvvet ve momentler her katmandaki 

gerilmelerin levha kalınlığı boyunca integre edilmesi ile elde edilir. 

 
Burada Nx plak enine kesitinin birim genşiliği başına etkiyen kuvvet, 

Mx ise birim başına etkiyen momenttir.  Şekil 2.5’ de plağa etki eden 

kuvvet ve momentler görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.5: Bir Plağa Etkiyen Kuvvetler ve Momentler 

(2.30) ve (2.31) ifadeleri matris formunda yazılırsa 
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elde edilir. 

Bu bileşke kuvvet ve momentler integral alındıktan sonra z’ den 

bağımsızdırlar fakat x ve y’nin fonsiyonudurlar. 

Yukarıdaki ifadelerdeki zk ve zk-1 plağın z doğrultusundaki kalınlık 

koordinatlardır ve  

z0=-h/2 dir. Şekil 2.6’ da n katmanlı bir plakta kalınlık koordinatları 

görülmektedir. 

 
Şekil 2.6: n Katmanlı Bir Plakta Kalınlık Koordinatları 

Her bir katman için bilinen gerilme-şekil değiştirme bağıntıları 

yardımıyla çok katmanlı plakta kuvvet moment bağıntıları aşağıdaki 

forma dönüştürülebilir. 
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ε 0 , κ’ ler  x ve y’ nin fonksiyonudurlar. Bunlar orta düzleme ait 

değerlerdir. (2.34) ve (2.35) aşağıdaki formda yazılırlar.   

  

 
Burada; 

Aij  :Uzama rijitlik matrisi, 

Bij  :Eğilme-uzama girişim rijitlik matrisi, 

Dij  :Eğilme rijitlik matrisidir ve bunlar  

  

 

şeklinde yazılabilir. (2.36) ve (2.37) matris formunda 
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şeklinde gösterilebilir ve bu matrisin bölünmüş formu aşağıdaki gibi 

yazılır (Gibson, 1994). 

 
 

2.6. Eğilmeye Zorlanan Katmanlı Kompozit Plakta Enerji 

Denklemeleri 

     2.6.1. Lineer Durumda Şekil Değiştirme Enerjisi 
 

Eğilmeye zorlanan katmanlı kompozit plakta enerji denklemleri genel 

plak denklemleriyle benzerdir. Plakta transvers yönde eğilme esnasında 

oluşan zorlanmalar sonucu yerdeğiştirmelerin geometrik olarak  lineer 

meydana geldiği  durumda lineer şekil değiştirme enerjisi aşağıdaki  

gibi çıkartılır.  

Şekil 2.7’ de ki h kalınlığında ince plak eleman, yüzeyine transvers 

yönde etkiyen Pz yayılı yükünün etkisiyle eğilmeye zorlanır. Bu şekilde 

transvers yöndekı yerdeğiştirme w’ dir.  

 
Şekil 2.7: Eğilmeye Zorlanan İnce Plak Eleman 
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Plak orta yüzeyinde tranvers yönde deformasyon olmaz ve z yönündeki 

gerilme σz=0 olur. Fakat bu esnada x, y yönlerinde  şekil 

değiştirmeleri meydana gelir. Bu şekil değiştirmelerden dolayı σx, σy 

ve τxy gerilmeleri meydana gelir. Plakta meydana gelen lineer şekil 

değiştirme enerjisi 

               

 
dir. (2.43)’ ün matris formunda ifadesi  
                  

  
dir. Burada  
                

 
dir. 

σz=0 olduğu bilinmektedir ve gerilme-şekil değiştirme ilişkisinin, 

kompozit plak için matris formunda ifadesi  

    

 
dir (Petyt, 1990). Bu ifadedeki [D] matrisi katmanlı kompozit plak için 

(2.40)’ daki eğilme rijitlik matrisidir. (2.46) ifadesi (2.44)’ de yerine 

konulursa  
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elde edilir. Burada şekil değişitrme  
     

 
dir ve {χ} ifadesi  

 
dir. (2.49) ifadesi (2.48)’ de yerine yazılıp ve z yerine maksimum 

gerilmelerin meydana geldiği h/2 değeri alınırsa, ince kompozit plak 

için (2.47) lineer şekil değiştirme enerjisinin yeni ifadesi  

      

 

olur (Petyt, 1990).  

 

      2.6.2. Nonlineer Durumda Şekil Değiştirme Enerjisi 

 

Plaktaki yer değiştirmeler çok büyükse cismin şekil değiştiren 

geometrisinin şekil değiştirmemiş geometrisinde önemli ölçüde farklı 

olduğu açıktır. Bu tip büyük yerdeğiştirme problemlerinin “geometrik 

olarak nonlineer” olduğu söylenir. Şekil 2.8’ de bir plakta meydana 

gelen büyük yerdeğiştirmeler sonucu  oluşan geometrik nonlineer şekil 

değişimi görülmektedir.  
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Şekil 2.8: Plakta Büyük Yerdeğişimleri (Geometrik Nonlineerlik) 

 

Şekil değiştiren cisimde UNL şekil değitirmelerinden doğan nonlineer 

şekil değiştirme enerjisini göstersin. UNLnonlineer şekil değiştirme 

enerjisi 

      

 

Şeklinde ifade edilir (Nath, 1993). [σ0] matrisi geometrik olarak lineer 

analizden hesaplandığı elemandaki eksenel gerilmeleri gösterir. {ψ} ise 

z yönündeki nonlineer şekil değişimini ifade eder. [σ0] matrisinin 

terimleri (2.46)’ dan bulunur. [σ0] ve {ψ} ifadeleri sırasıyla         

 

ve 
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dir. (2.51) ifadesi h kalınlığındaki plak elemana göre yeniden yazılırsa 

nonlineer şekil değiştirme enerjisi 

            

 

olur. Lineer ve nonlineer şekil değişitrme enerjisi ise  

             

 

dir (Nath, 1993). 

     2.6.3. Eğilen Plak İçin Kinetik Enerji 

Şekil 2.7’ de ki transvers yönde eğilen ince plak eleman göz önüne 

alınarak bu eleman için kinetik enerji ifadesinin çıkartılışı aşağıdaki 

gibidir. 

Bilinen klasik kinetik enerji ifadesi  

 

          T=½(mv2)                                                                          (2.56) 

dir. Burada m kütleyi ve v hızı gösterir. Şekil 2.7’ deki plak eleman için  

m kütlesi 

          dm= ρdV                                                                           (2.57) 
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biçiminde yazılabilir ve (2.57)’ de ρ yoğunluk, dV hacimdir. h 

kalınlığındaki plak elemana göre dV hacminin ifadesi 

         dV=hdA                                                                              (2.58) 

dir.  

 

Şekil 2.7’ de ki eğilen ince plak elemanda eğilme anında hızla ilgili 

olarak  bağıntısı yazılabilir ve buna göre (2.56) ifadesi (2.57) 

ve (2.58)’ e göre yeniden düzenlenirse, eğilen plak eleman için kinetik 

enerji ifadesi 

  

 

olur (Petyt, 1990).  
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BÖLÜM 3 

KATMANLI KOMPOZİT PLAKTA SONLU ELEMAN 

YAKLAŞIMI 

     3.1. Giriş  

Katmanlı kompozit plaklarda doğal frekanslar ve titreşimin mod 

biçimleri önemlidir. Kullanılan sistemin rezonans değerlerinin tahmini, 

serbest titreşim sonucu doğan doğal frekanslann analizi ile sağlanır. 

Serbest titreşimin ve zorlanmış titreşimin lineer, nonlineer analizlerinde 

sonlu eleman yaklaşımı büyük kolaylıklar sağlar. (2.52)' de plak 

diferansiyel denklemi gösterilmiştir. Bu denklem analitik metodlarla 

çözülebilir ve denklemin çözümü hareketin karakterisitiğini verir. Bu 

çalışmada, katmanlı kompozit plakların dinamik analizlerinde klasik 

sonlu eleman yaklaşımı kullanılmıştır. Özellikle lineer rijitlik matrisi ve 

nonlineer rijitlik matrisi katmanıı kompozit plağa göre yazılarak, ele 

alınan problemin çözümü için sonlu eleman yaklaşımı oluşturulmuştur. 

Ayrıca yapısal sönüm faktörüde çözüme dahil edilmiştir. Böylece 

incelenen sistemin lineer ve nonlineer serbest titreşim, analizlerinin 

sönümsüz veya sönümlü olarak yapılması sağlanmıştır.  

Eğilme titreşimleri etkisi altındalki dikdörtgen ince plak eleman 

geometrisi Şekil 3.1' de gösterilmiştir. Şekil 3.1' de görülen dikdörtgen 

ince plak elamanın köşelerinde bir düğüm noktası olmak üzere toplam 

dört düğüm noktası vardır. Herbir düğüm üç serbestlik derecesine 

sahiptir ve plak elemanda toplam serbestlik derecesi onikidir. Plak 

elemandaki transvers yerdeğiştirme w, normal düzlem üzerindedir. x ve 
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y eksenlerine göre dönmeler θx= ∂w/a ∂y ve θy = ∂w/∂x’dir. Dönme 

ifadeleri ξ ve η boyutsuz koordinatlar cinsinden yazılırsa 

 

olur.  

 
Şekil 3.1: Dikdörtgen Eleman Geometrisi (ξ =x/a ve η=y/b) 

 

Şekil 3.1' de dikdörtgen ince plak elemanda toplam oniki serbestlik 

derecesi vardır, çözüm kolaylığı için yer değiştirme fonksiyonu oniki 

terimli polinomla 

 
şeklinde ifade edilir. (3.2)' nin matris formunda gösterilişi 

 

 şeklindedir. Burada 
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dir. (3.3)' de verilen ifadenin ξ ve η göre diferansiyelleri  

 

 

dir. (3.3), (3.5) ve (3.6) ifadelerini düğüm noktalanndaki 

yerdegistirmeleri cinsinden yazabilmek için, clügorn noktalarının 

koordinatlan cinsinden yazılmalıdır. (3.3), (3.5) ve (3.6) ifadelerine 

ξ=+-1 ve η=+-1 değerleri verilip çözülürse 

 

 elde edilir. (3.8)' de 

  

 

 dir. (3.7) ifadesinde verilen {a} için çözüm  

     

 

dir. Burada 
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dir. (3.10) ifadesi (3.3)' de yerine yazılırsa 

 

 elde edilir. (3.12)' de (w), düğüm noktalarının yerdeğiştirme 

vektörüdür ve  

 

biçiminde gösterilir. (3.12)' de N (ξ, η)' nin tanımı  

 

dir ve burada  ξj, ηj ifadeleri j düğümündeki koordinatlardır (Petyt, 

1990).  

Örnek olarak; (3.14) ifadesi Şekil 3.1’deki 2-3 kenarında (ξ=+-1) 

durumu için  
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şeklinde yazılabilir (Petyt, 1990). 

    3.2. İnce Plak Elemanda Kütle Matrisinin Eldesi  

Bu çalışmada kullanılan ve eldesi bu kısımda anlatılan kütle matrisi 

(Petyt, 1990)' den hazır olarak alınmıştır. Transvers yönde eğilmeye 

zorlanan ince plak eleman için verilen kinetik enerji (2.59) ifadesinde, 

(3.12)’ nin yerine yazılması sonucu 

 

elde edilir ve burada [M]e , eleman kütle matrisi  

  

 

ifadesiyle tanımlanır. (3.14)' de tanımlanan Nj (ξ, η) fonksiyonları: 

Şekil 3.1' deki ince plak elemandaki düğüm noktalarına göre (3.15)' e 

benzer şekilde çözülüp, (3.17)' de yerine yazılıp integrali alınırsa  
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şeklinde ince plak elemana ait kütle matrisi elde edilir. Kütle matrisi 

terimleri 

  

 

ve 

 

olarak bulunur (Petyt, 1990). 

3.3. Katmanlı Kompozit İnce Plak Elemanda Lineer Rijitlik 

Matrisinin Eldesi  

Bu çalışmada kullanılan ve eldesi bu kısımda anlatılan lineer rijitlik 

matrisi çalışmaya özgün olarak oluşturulmuştur. Transvers yönde 

eğilme titreşimleri yaptığı düşünülen katmanları simetrik dizilmiş, ince 

kompozit plakta transvers yönde eğilen eleman için lineer 
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yerdeğişimleri esnasında şekil değiştirme enerjisinin ifadesi, (3.12) 

ifadesinin (2.50)' de yerine yazılması ile 

  

şeklinde elde edilir. Burada eğilen eleman için [K]e,  lineer rijitlik 

matrisidir ve 

  

A şeklinde gösterilir. (3.23)' de [B] matrisinin boyutsuz koordinatlara 

göre ifadesi (3.14)'e bağlı olarak  

 

dir. dA = dx dy , ξ=x/a, η=y/b, dA= abdξdη   bağıntılarına göre 

eleman (3.23) ifadesi 

 

biçiminde yeniden yazılır. Hesap kolaylığı için eleman rijitlik matrisi 

terimleri [3x3] kare alt matrislerine ayrılır ve  
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şeklinde gösterilir. Rijitlik matrisi simetridir. [K]e  matrisinde ilk 

sütununda gösterilen dört alt matrisin ( [K]11, [K]21, [K]31, [K]41) 

terimlerinin bulunması ve bu matrislerin  (Tinawi, 1972)’ dan hazır 

alınan aşağıdaki (3.27) bağıntılarında yerine yazılıp diğer alt matrislerin 

hesaplanması ile [K]e  matrisi simetrik olduğundan elemana ait lineer 

rijitlik matrisinin tüm terimlerinin bulunması için yeterlidir. Burada 

[K]11, [K]21, [K]31, [K]41 matrislerine bağlı olarak  

 

şeklinde diğer alt matrisler yazılabilir. (3.27)' de [I1], [I2],ve [I3] 

matrisleri düğüm noktası yerdeğiştirmelerinin özelliğine bağlı olarak 

  

 

şeklinde ifade edilen diagonal matrislerdir (Tinawi, 1972). (3.26)' da ki 

[K]e matrisinin ilk sütununda yer alan alt matrisler aşağıdaki gibidir. 

[K]11 matrisinin terimleri 
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dir.  

[K]21 matrisinin terimleri 
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dir.  

[K]31 matrisinin terimleri 
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dir.  

[K]41 matrisinin terimleri 
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dir.    

3.4. Katmanlı Kompozit İnce Plak Elemanda Nonlineer Rijitlik 

Matrisinin Eldesi  

Çalışmada kullanılan ve bu kısımda eldesi anlatılan nonlineer rijitlik 

matrisi çalışılan konuya özgün olarak hazırlanmıştır. Transvers yönde 

eğilmeye çalışan katmanları simetrik dizilmiş, ince kompozit plak 

elemanda nonlineer rijitlik matrisi elde edilirken, nonlineer geometrik 

şekil değişimi kullanılmıştır. Nonlineer şekil değiştirme enerjisi daha 

önce (2 54)' de gösterildi. (3.12) ifadesi (2.54 )' de yerine yazılırsa 

  

elde edilir. Burada {w*} nonlineer yerdeğiştirme vektörlerini gösterir. 

(3.33)' de [K]eNL  eleman nonlineer rijitlik matrisinin ifadesi, plak 

geometrisine ve (2.53)' e bağlı olarak 

 

şeklinde yazılır. (3.34) ifadesi boyutsuz koordinatlara göre düzenlenirse  
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elde edilir. [B’] matrisi için (3.14)' deki N(ξ, η)  tanımı ile birlikte 

   

ifadesi yazılır. (3.35)' de ki [σ0] gerilme matrisinin terimleri (2.62)' de 

verilmiştir ve bu terimler (2.56)' nın çöztilmesi ile bulunur (Chao, 

2000). (2.46) ifadesini çözmek için (2.48)' de verilen şekil 

değiştirmeler, (3.24)' e bağlı olarak 

  

ile çözülür. Buradaki [B] matrisi (3.24)' de verilmiştir: (3.37) ifadesine 

göre gerilme matrisi açık formda 

 

olarak yazılır. (3.38) incelenen özellikli noktanın x, y, z yönlerindeki 

şekil değişimlerinden doğan gerilmeleri verir. (3.38)' de z değeri yerine 

Şekil 2.6' da görülen maksimum gerilmenin oluştuğu h/2 değeri alınır. 

Sonlu eleman yaklaşımı ile incelen özellikli noktanın lineer ve 

nonlineer gerilme analizleri çözülürken (3.38) kullanılır.  

Bütün bu verilerden sonra (3.35) ifadesine göre nonlineer analiz için 

elemanın nonlineer rijitlik matrisi oluşturulur. Eleman nonlineer rijitlik 

matrisi terimleri [3x3] kare alt matrislerine ayrılır. Nonlineer rijitlik 

matrisi simetriktir. Nonlineer rijitlik matrisi için  
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(3.39)' da ki nonlineer rijitlik matrisi terimleri, lineer rijitlik matrisi 

terimlerinin hesaplanmasındaki yöntem izlenerek çıkartılır. [K]eNL 

matrisinde ilk sütunda gösterilen dört alt matris ([K*]11,  [K*]21, [K*]31, 

[K*]41) bulunur ve (3.27) bağıntılarına benzer şekilde elemana ait tüm 

nonlineer rijitlik matrisi hesapların.. Elemanın nonlineer rijitlik 

matrisinin ilk sütunundaki alt matrisler aşağıdaki gibi bulunur. 

Aşağıdaki ifadelerde  

 σ11*= σx , σ22*= σy ve   σ12*= τxy dir.   

 [K*]11 matrisinin terimleri 

 

 
dir.      
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[K*]21 matrisinin terimleri   

 

dir.  

[K*]31 matrisinin terimleri    

 

dir. 

[K*]41 matrisinin terimleri    
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dir. 

   3.5. Sistem Rijitlik ve Kütle Matrislerin Oluşturulması  

Eleman matrisleri, sistemin elemanlarına ayrılış biçimlerine göre 

örneğin üçgen, dikdörtgen gibi şekillere gore oluşturulur. Sistem 

matrisleri, sistemin elemanlara ayrılış biçimi ve sınır şartları gözönüne 

alınarak eleman matrislerinin toplanmasıyla oluşturulur (Nath, 1993).  

Sistem matrislerini oluşturmada işlem kolaylığı için eleman matrisleri 

alt matrislere ayrılır. Bu işlem uç uca kuralı ile yapılır. i element= n ucu 

varsa bu taktirde elemanın [K]eve [M]e matrisleri eşit boyutlu n2 tane 

kare alt matrislere ayrılır. i elemanının eleman alt matrisleri S(i, J, K)' 

lar ile tanımlanır. Burada J ve K birbirine komşu olan uçları 

göstermektedir. J=1, 2, 3, ...n ve K=1, 2, 3, ...n değerlerini alırlar. 

Elemanın bir ucunun serbestlik derecesi m ise S(i, J, K)' nın herbiri 
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mxm boyutunda bir kare matrisidir. Bu çalışmadaki dikdörtgen plakta i 

elemanın herbir ucunun biri düşey öteleme ve ikisi dönme olmak üzere 

üç yerdeğiştirmesi vardır bu nedenle elemanın bir ucunun serbestlik 

derecesi üçtür. Bu yüzden eleman [K]e ve [M]e matrisleri 3x3 boyutunda 

kare alt matrislere ayrılabilir. Dikdörtgen plak elemanda [K]e ve [M]e. 

matrisleri 4x4 adet kare alt nıatrise ayrılabilir. Şekil 3.2'. de görülen i 

element= dört ucu vardır ve alt matrislerle rijitlik ve kütle matrisleri 

 
ve      

 
biçiminde yazılabilir (Nath, 1993).  

Sistem matrislerini oluşturabilmek için elemanlara bölünmüş cismin 

herbir elemanının uçlarını:t birbirine komşu olduğu kabul edilecektir. 

Cisim i=1,2,3...n elamana bölünmüşse bu durumda i' nin bütün 

uçlarının komşu olduğu kabul edilecektir. i' nin uçları i' ye ait olmayan 

herhangi bir uca komşu olmayacaktır. Bu takdirde örneğin [K] sistem 

rijitlik matrisi S(i, J, K) cinsinden aşağıdaki basit kurallar izlenerek 

toplanabilir. 
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Şekil 3.2: Dikdörtgen Plakta i'nci Eleman ve Uçlar 

1) Eğer J ucu L düğümüne, K ucu M düğümüne bağlı, J ve K' nın her 

ikisi i elemanına ait ise, aynca J ve K' ya komşu ise, S(i,J,K) alt matrisi 

[K]' nın, L satın ve M sütununda ortaya çıkar. 2) Eğer i elemanının J 

ucu L düğtimüne bağlı ise ve ayrıca J kendi kendine komşu ise S(i,J,K) 

alt matrisi, [K]' nın L satırı L sütununda ortaya çıkar.  

[K]'nın simetrik olması nedeniyle, yalnız bir simetrik yarısının 

toplanması yeterlidir. [K]' nın açık formu S(i,J,K) ların değerlerinin 

yerlerine yazılmasıyla elde edilir (Nath, 1993).  

Örnek: Dört elemana ayrılmış dört kenarı serbest dikdörtgen plağın 

sistem kütle ve rijitlik matrislerinin oluşturulması yapılan bu çalışmada 

model olarak kullanılmıştır. Bunun için önce elemanlara ayrılmış plak 

modeli çizilerek elemanlar, düğüm noktaları ve uçlar belirlenir 

yukarıdaki toplama kurallarına göre sistem rnatrisleri oluşturulur. 
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Şekil 3.3: Dört Eleman Ayrılmış Serbest Dikdörtgen Plak  

Şekil 3.3'e göre rijitlik ve kütle sistem matrisleri, düğüm noktalarına 

göre uçların toplanmasıyla elde edilen aşağıdaki modele göre 

oluşturulur. Oluşturulan model matrisi bu çalışmada sistem rijitlik ve 

sistem kütle matrisleri yazılırken kullanılmıştır. 
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BÖLÜM 4 

KATMANLI KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ 

     4.1. Serbest Titreşim Analizi  

Katmanlı kompozit plaklar örneğin uçak yapılarının kanat ve kuyruk 

kısımlarında, yarış teknelerinin gövde kısımlarında kullanılan yapı 

elemanlarıdır. Çok çeşitli yerlerde yapı eleman olarak kullanılan 

katmanlı kompozit plaklar çeşitli yüklerin tahrikiyle zorlanmış olarak 

veya serbest olarak titreşime maruz kalırlar. Bu yapı elemanlarının 

güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için serbest titreşim ve zorlanmış 

titreşim analizlerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi 

oldukça önemli bir konudur.  

Titreşen sistem denge konumundan ayrıldıktan sonra belirli bir ilk hız 

veya hızsız olarak kendi haline bırakılması sonunda doğan titreşimlere 

serbest titreşim denir. Titreşim sisteminde bu surette doğan serbest 

titreşimlere karşı bir direnç mevcut değilse, doğan bu titreşimler teorik 

olarak sonsuza kadar giderler ve sönümsüz serbest titreşim adını alırlar. 

Gerçek sistemlerde titreşime karşı koyan bir direnç daima mevcuttur. 

Serbest titreşim halindeki sistemde sistemin özelliği olarak var olan 

veya sisteme ilave edilmiş olan sönüm kuvvetleri mevcutsa, serbest 

titreşimin genliği zamanla azalır ve bu titreşim sönürnlü serbest titreşim 

diye adlandırılır (Pasin, 1988). 
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4.2. Katmanlı Kompozit Plakta Lineer Sönümsüz Serbest 

Titreşim Analizi  

Lineer sönümsüz serbest titreştiği kabul edilen katmanlı kompozit 

plakta, hareketin genel titreşimini karakterize eden bağıntılar  

 

dir. Burada [M] katmanlı kompozit plak için (3.18)' de verilen [M]e 

eleman kütle matrisi kullanılarak oluşturulan sistem kütle matrisidir. 

[K] ise (3.26)' da verilen [K]e eleman rijitlik matrisi kullanılarak 

oluşturulan sistem rijitlik matrisidir. Sistem için kütle ve rijitlik 

matrislerinin elde edilmesi Bölüm 3.5' de anlatılğı gibidir. (4.1)' in 

çözümü  

  

dir. (4.2)' nin çözümünde, ω özdeğerleri sönümsüz serbest titreşimin 

doğal frekanslarını ve Φ özvektörleri ise titreşimin mod biçimini 

belirler. (4.2)' nin çözümü bu çalışmada serbest titreşim analizlerinde 

kullanılmıştır. 

4.3. Katmanlı Kompozit Plakta Lineer Sönümlü Serbest 

Titreşim Analizi  

Serbest lineer titreşim yaptığı kabul edilen katmanlı kompozit plakta, 

plak malzemesinin yapısından kaynaklanan sönüm olduğu kabul edilir. 

Yapısal sönüm etkisinin çözüme dahil edilmesi, aşağıda izah edilecek 

incelemeler sonucu olmuştur.  
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Tek serbestlik dereceli bir sistemin, u yerdeğiştirmesi sonucu oluşan 

harmonik hareketin ifadesi 

 

dir. Burada X genlik, ω doğal frekans ve Δ faz açısıdır. Sistemde viskoz 

sönüm halinde viskoz sönüm kuvvet -c�̇� ' dir. Sistemin harmonik 

hareketi halinde, sistemdeki kayıp enerji 

 

dir. Sistemde viskoz sönüm olmadığı durumda viskoz sönüme denk 

sönüm olarak ifade edilen ceş tamımlanabilir. Bu durumda (4.4)' ün yeni 

ifadesi olarak  

 

yazılabilir. Aynı sistemde yapısal sönüm olduğu durumda sistemdeki 

kayıp enerji 

dir. Burada  =birim kuvvet/ yerdeğiştirme' yi ifade eder. (4.5) ve 

(4.6) arasında 
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bağıntısı yazılabilir. Viskoz sönüm içeren tek serbestlik dereceli 

sistemde tahrik olması halinde hareketinin ifadesi  

 

dir ve (4.7)' de verilen ceş ve c ' ye eşit kabul edilip (4.8)' de yerine 

yazılırsa 

 

elde edilir. Sistemde harmonik tahrik halinde (4.9)' a bağlı olarak  

 

yazılır.  tanımı yazılıp bu tanım (4.10)' da kullanılırsa  

 

elde edilir. Burada k(1+i ζ ) kompleks rijitlik ifadesidir ve ζ ile yapısal 

sönüm faktörü tanımlanır. Eğer Foe
iwt =0 olması durumunda (4.11)' in 

homojen kısmının çözümü yapısal sönüm içeren serbest titreşimi ifade 

eder ve 

biçiminde yazılır (Thomson, 1981).  
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Katmanlı kompozit plak yapılar çok serbestlik dereceli sistemlerdir ve 

plak yapıda yapısal sönüm içeren lineer serbest titreşimin matris 

formunda yeni ifadesi  

 

 dir ve bu ifadenin çözümü   

 

dir. Bu çalışmada sönümlü lineer serbest titreşim analizinde (4.14) 

kullanılmıştır. 

    4.4. Nonlineer Serbest Titreşim Analizi  

Geometrik nonlineerlik olduğu düşünülen sistemde nonlineer nümerik 

çözümde, her deformasyon aşamasında iterasyon yaklaşımı kullanılır. 

Bu nedenle nonlineer serbest titreşim analizi adım adım bir dizi işlemi 

gerektirir.  

Nonlineer sönümlü serbest titreşim analizine önce (4.14) ifadesinin 

çözülmesiyle bulunan özvektörlerden ilk özvektör seçilerek başlanır.  

  

Seçilen Φ1 özvektörü içerisinden en büyük yerdeğiştirmeye karşılık 

gelen değer seçilir. Plak için jirasyon yarıçapı r  

 

şeklinde hesaplanır. Burada I incelenen plağın kesit atalet momenti, A 

ise incelenen plağın kesit alanıdır. Sonra 
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eşitliği yazılır. (4.17)' de f değerinin serbest seçilmesi ile r (4.16)' dan 

hesaplandığından t genlik değeri belirlenir. Birinci özvektörden seçilen 

en büyük yer değiştirme, sonuçta t sayısını verecek şekilde yazılan  

           

 

 ifadesine göre L değeri bulunur. Bulunan L değeri seçilen ilk 

özvektörün bütün terimleri ile çarpılıp yeni  

             

 

özvektörü hesaplanır. Analiz edilen plak modeli üzerinden seçilen 

özellikli noktaya ait çökme ve dönme değerleri, yeni oluşturulan {Φ*} 

özvektöründen seçilir. Seçilen çökme ve dönme değerlerine göre (2.52)' 

de verilen [σ0] gerilme matrisi terimleri (3.38)'e bağlı olarak bulunur. 

Bulunan [σ0] matrisi kullanarak (3.39)'da verilen eleman nonlineer 

rijitlik matrisi [K]eNL  yazılır ve Bölüm 3.5' de verilen modele göre 

[K]NL nonlineer sistem rijitlik matrisi oluşturulur. Bütün bunlara göre  

 

çözümünden sönümlü nonlineer doğal frekanslar ve nonlineer 

özvektörler bulunur. Bulunan ωNL sönümlü nonlineer frekans 

değerlerinden ilk nonlineer doğal frekans değeri seçilir ve (4.14)' ün 

çözümünden bulunan ω sönümlü lineer doğal frekans değerlerinden ilk 

doğal frekans değeri ile karşılaştırılır. Bu iki değerin birbirini 
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yakınsaması aranır. Genellikle ilk karşılaştırmada değerler birbirini 

yakınsamaz çünkü lineer ve nonlineer frekans değerleri arasında hemen 

gözüken farklılıklar vardır. Yakınsama aranırken belirli tolerans sınırı 

kabul edilir. Bu analizin temelinde ilk doğal frekans değerlerinin 

birbirini yakınsaması vardır. Yakınsama sağlanırsa işlem biter, en son 

bulunan nonlineer doğal frekans değerleri ve özvektörleri çözüm için 

kabul edilir. Fakat değerler birbirini yakınsamazsa analize şu şekilde 

devam edilir. (4.20)' den bulunan ΦNL nonlineer özvektörlerden ilk   

özvektör  seçilir 

ve seçilen ΦNL1 nonlineer özvektöründen enbüyük yerdeğiştirme 

seçilir.  

 

ifadesine göre L1
  değeri bulunur ve buradaki t (4.17)’ de verilen değerdir. 

Bulunan L1 değeri ile seçilen il nonlineer özvektörün bütün terimleri ile 

çarpılıp yeni  

nonlineer özvektörü bulunur. Plak üzerinde seçilen özellikli noktaya ait  

çökme ve dönme değerleri, bu yeni bulunan 𝛷𝑁𝐿
∗  nonlineer 

özvektöründen seçilir. Bu değerlere göre yeni[𝜎0
∗] gerilme matrisi  
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dir. Bu matrise göre yeni eleman nonlineer rijitlik matrisi [K*]eNL 

yazılır ve buradan [K*]NL yeni nonlineer sistem rijitlik matrisi elde 

edilir. (4.20)' ye benzer şekilde 

 

Sönümlü nonlineer çözümü yapılır. (4.26)' nın çözümüne göre bulunan  

𝜔𝑁𝐿
∗  sönümlü nonlineer doğl frekanslanrının ilk değeri ile (4.20)' nin 

çözümünden bulunan  ωNL sönümlü nonlineer doğal frekanslarının ilk 

değeri ile karşılaştırılır.  Belirli tolerans ölçüsünde ilk değerler birbirini 

yakınsıyorsa işlem biter ye bulunan en son 𝜔𝑁𝐿
∗  doğal frekans değerleri 

ve 𝜙𝑁𝐿
∗∗   özvektörleri çözüm olarak kabul edilir. Böylece nonlineer 

serbest titreşim analizi tamamlanmış olur (Morgül, 1993), (Karadağ ve 

Morgül, 1992). 
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BÖLÜM 5. 

BİLGİSAYAR PROGRAMI 

    5.1. Giriş 

Bu çalışmada kompozit plak için yazılan sönümlü lineer ye nonlineer 

rijitlik matrislerini ve literatürden hazır alınan kütle matrisini sonlu 

eleman yaklaşımında kullanarak, plağın dinamik karakteristiklerinin 

tahmininin yapılabilmesi icin MATLAB programlama dili ile bir 

bilgisayar programı hazırlanmıştır.  İlgili matrislerin yazılımları ve elde 

edilişleri Bölüm 3' de anlatılmıştır.  

Bu bilgisayar programı bir ana program ve beş alt programdan 

oluşmaktadır. Bu bölümde ana program ye alt programların yaptığı 

işlemler anlatılacaktır. Program akış diyagramı Ek-1' de verilmiştir. 

    5.2. Ana Program  

Şekil 5.1' de yapısı verilen bu ana program ilk olarak verilen plak 

boyutlarına, elyaf yönelme açısına, malzeme sabitlerine, sönüm 

faktörüne göre kompozit plağın lineer rijitlik matrisini ve kütle 

matrisini hesaplamadadır. Yapılan bu çalışmada katmanlı kompozit 

plağın tüm kenarlarından ankastre tutturulmuş olduğu kabul edilmiş ve 

programda sınır şartları bu şekilde oluşturulmuştur. Programda plağın 

dörtgen ağ biçiminde bölüneceği ve her düğüm noktasının üç serbestlik 

derecesine sahip olduğu kabul edilmiştir. Program plak eleman sayısına 

göre düğüm noktalarım oluşturup verilen sınır şartlarına göre 

matrislerin birleştirilmesini yapmaktadır. Program maksimum eğilme 

ve dönmenin olduğu plak orta noktasını özellikli nokta olarak göz 
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önüne alır, özellikli noktaya göre nonlineer tireşim analizini 

gerçekleştirir. Nonlineer analizde karşılaştırma parametresi olan 

nonlineer doğal frekans değerleri göz önüne alınarak gerekli sayıda 

iterasyonun yapılması ana programda sağlam. Program ilgili alt 

programlan kullanarak plağın lineer ve nonlineer sönümlü doğal 

frekanslarını, mod biçimlerini hesaplayabilmektedir. 

Programa giriş bilgileri olarak plak eleman sayısı, plak boyutları, elyaf 

yönelme açısı, yapısal sönüm faktörü, malzeme sabitleri girilir. 

Yerdeğiştirme frekans analizinde gerekli frekans adımı değeri işlem 

çabukluğu için verilir.  

    5.3. Alt Programlar ve Çıkış Bilgileri 

Sınır şartları alt programı, bu çalışmada tam plak için dört kenarından 

ankastre tutturulmuş olduğu, çeyrek plak içinde birbirine dik iki 

kenarından ankastre tutturulmuş olduğu kabul edilerek problemin sınır 

şartlan oluşturmada kullanılan sıfırlama vektörünü oluşturur.  

Normalize alt programı, nonlineer analizlerin yapılabilmesi için gerekli 

öz vektörlerdeki özellikli noktaya ait maksimum eğilme ve dönme 

değerlerini göz önüne alarak, gerilme vektörlerini normalize eder ve 

bunları kullanarak eleman nonlineer rijitlik matrisini hesaplar.  

Sistem alt programı, ana programda oluşturulan ikinci nonlineer sistem 

rijitlik matrisi ile lineer sistem rijitlik matrislerinin toplanmasından 

oluşan yeni sistem rijitlik matrisini ve kütle matrisini hesaba katarak 

yeni nonlineer özdeğerleri ve özvektörleri hesaplar. 



 

56 KATMANLI KOMPOZİT PLAKLARIN NONLİNEER SERBEST TİTREŞİM 
ANALİZİ 

Programın çalışması sonunda plağın lineer ve nonlineer doğal frekans 

değerleri, özvektörleri, plak orta noktasına ait lineer ve nonlineer 

transvers yer değiştirme genlikleri hesaplanır.  Elde edilen sonuçlar 

listeler halinde ya da grafikler halinde bastırılabilir. 

 

Şekil 5.1: Bilgisayar Programının Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 57 

BÖLÜM 6 

YAPILAN CALIŞMA VE SAYISAL SONUÇLAR 

    6.1. Giriş  

Bu bölümde katmanları simetrik dizilmiş kompozit plağa göre yazılan 

lineer ve nonlineer rijitlik matrisleri ile ince plak eleman icin  (Petyt, 

1990)’ den alınan kütle matrislerini kullanarak oluşturulan sonlu 

eleman yazılımının çalışmadaki kompozit plaklara uygulanarak elde 

edilen sayısal analiz sonuçları gösterilmiştir. Öncelikle, yapılacak bu 

calışmalar için gerekli kompozit plak modelleri seçilmiştir. Seçilen bu 

modeller üzerinde uygulanan sayısal yöntemin kullanılabilirliği 

gösterildikten sonra elde edilen sonuclar tablolar ve grafikler halinde 

sunulmuştur. Bu çalışmadaki hesaplamalarda, çalışmaya özgün 

MATLAB programlama dili ile hazırlanan ve Bölüm 5’de anlatılan 

bilgisayar programı kullanılmıştır.  

   6.2. Geometri ve Malzeme  

Bu çalışmada düz, beş katlı, simetrik dizilmiş dikdörtgen katmanh 

kompozit plaklar kullanılmıştır. Plak boyutları dikdörtgen bütün 

modellerde a=0.45 m, b=0.30 m' dir ye a/b=-1.5 oranı tüm dikdöartgen 

plaklarda korunmustur. Plak katmanları, θ  elyaf yönelme açısı (θ, -θ, 

θ, -θ, θ ) şeklinde beş  katlı simetrik dizildiğgi kabul  edilmiştir. θ elyaf 

yönelme açıları bu çalışmada  0°, 15°, 30°, 45° olmak üzere dört farklı 

model  düşünülmüştür. Örneğin θ=15° ile beş katlı simetrik bir plak 

dizilişinde plak katmanları (15°, -15°, 15°, -15°, 15°) biçiminde 

dizilmiştir. Malzeme olarak Grafit-Epoksi olan karbon elyaflı kumaş 

seçilmiştir. Bu malzemenin seçilmesinin sebebi üretim sektöründe 
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özellikle uçak yapımında oldukça çok kullanılır olmasıldır.  Bu karbon 

elyaflı kumaşların birbiri üzerine farklı yönelme açıları ile beş katlı, 

simetrik dizilişleri ile h=1 rnm kalınlığında katmanlı kompozit plak 

elde edildiği düşünülmüştür. Bu plağın dört kenarından ankastre 

şeklinde tutturulduğu kabul edilmiştir.  Bunun sebebi ise düz kompozit 

plakların kullanım yerlerine genellikle bu şekilde montaj edilmesidir. 

Bir katmana ait olan malzeme sabitleri değerleri elastisite modülleri 

E1=120 GNm-2, E2=7.79 GNm-2, kayma modülü G12=6.15 GNm-2, 

yoğunluk ρ =1630 kg/m3 poision oranlan ν 12=0.3,  ν 21=0.019' dir (Han 

ve Petyt, 1996). Şekill 3.1' de katmana ait koordinat yönleri daha önce 

gösterilmiştir ve malzeme sabitleri verilirken bu koordinat yönleri esas 

alınmıştır. Kompozit plakta yapısal sönüm olduğu kabul ve kayıp 

faktörü değeri (Han ve Petyt, 1996)' den bu plak türüne uyan ζ =0.001 

kayıp faktörü rezonans analizleri için seçilmiştir. Nonlineer çalışmalar 

için geometrik nonlineerlik kullanılmıştır.  Bütün bu verilerin 

doğrultusunda yapılan sayısal çalışma sonuçları bundan sonraki 

kısımlarda gösterilmiştir.  

6.3. Kare Katmanlı Kompozit Plaklarda Doğal Frekans 

Sonuçları  

Bu çalışmada simetrik dizilmiş, beş katmanlı, kare biçimli kompozit 

plaklar yapılan lineer serbest titreşim analizi sonucunda doğal frekans 

parametre değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler (Han ve Petyt, 1996) 

ve (Swanson, 1989)' de, benzer plaklar için farklı sonlu eleman 

yaklaşımları ile bulunan sönümsüz serbest titreşimin doğal frekans 

parametreleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçların yeterli 
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hassasiyette olduğu, sonuçlarının yakınsamasından görülmüştür. Bu 

çalışma sonucunda karşılaştırılan referans sonuçlarından farklı ara 

frekans değerlerinin hesaplandığı görülmüştür. Tüm bu sonuçlar 

çalışmada oluşturulan çözüm yönteminin ve hazırlanan bilgisayar 

programının kullanılabilirliğini, göstermiştir. Tablo 6.1,2,3,4' de 

karşılaştırılan frekans parametresi  (λ) (Han ve Petyt, 1996)' de verilen 

bu formasyon ile hesaplanmıştır.  

 

Tablo 6.1,2,3,4' de (Swanson, 1989)' de' ki ANSYS sonlu eleman 

yazılımı sonuçları 209 serbestlik derecesinde, (Han ve Petyt, 1996)' de 

hiyerarşik sonlu eleman yaklaşımı (HFEM) sonuçları 49 serbestlik 

derecesinde ve bu çalışmaya ait sonlu eleman yaklaşımı sonuçları ise 

27 serbestlik derecesinde hesaplanmıştır. Sonuçları Tablo 6.1,2,3,4' de 

verilen tüm çalışmalarda plak geometrisi düz ve karedir, boyutlan 

a=0.45 m' dir. Malzeme sabitleri, elyaf yönelme açılan ve katman 

dizilişleri Bölüm 6.2' de verilen dikdörtgen plak için verilen değerlerdir. 

Şekil 6.1' de tüm kenarlarından ankastre tutturulmuş (4x4) 'elemana 

bölünmüş simetrik katmanlı kare kompozit tam plağın şekli 

görülmektedir. Burada plağın (4x4) elemana bölünmüş şeklinin 

alınmasının nedeni, bu plakta sönümlü serbest sisteme göre hesaplanan 

doğal frekans parametrelerinin (Han ve Petyt, 1996) (HFEM) ve 

(Swanson, 1989) (ANSYS)' in frekans parametreleri karşılaştırılıp 

yeterli hassasiyette yakınsamasının bu şekilde bölünmüş plakta elde 

edilmesidir. 
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Şekil 6.1: Tüm Kenarlarından Ankastre Tutturulmuş (4x4) Elemana Bölünmüş 

Simetrik Katmanlı Kare Kompozit Tam Plak, a=0.45 m  

 

Tablo 6.1: θ=0° İle Simetrik Dizilmiş, Beş Katlı, Tüm Kenarları Ankastre 

Tutturulmuş Katmanlı Kare Kompozit Tam Plakta Lineer Doğal Frekans 

Parametreleri λ. 
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Tablo 6.2: θ=15° İle Simetrik Dizilmiş, Beş Katlı, Tüm Kenarları Ankastre 

Tutturulmuş Katmanlı Kare Kompozit Tam Plakta Lineer Doğal Frekans 

Parametreleri λ. 

 

Tablo 6.3: θ=30° İle Simetrik Dizilmiş, Beş Katlı, Tüm Kenarları Ankastre 

Tutturulmuş Katmanlı Kare Kompozit Tam Plakta Lineer Doğal Frekans 

Parametreleri λ. 
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Tablo 6.4: θ=45° İle Simetrik Dizilmiş, Beş Katlı, Tüm Kenarları Ankastre 

Tutturulmuş Katmanlı Kare Kompozit Tam Plakta Lineer Doğal Frekans 

Parametreleri λ. 

 

Yukarıdaki tablolarda "Çalışma" yazılı kısım bu çalışmada hesaplanan 

sonlu eleman yaklaşımı sonuçlarını göstermektedir  

6.4. Dikdörtgen Katmanlı Kompozit Plaklarda Doğal Frekans 

Sonuçtan  

Plak şeklinin dikdörtgen veya kare 'olduğu durumda, şeklin 

simetrisinden dolayı plağın herhangi bir çeyrek kısmını almak çözüm 

için yeterlidir (Nath, 1993). Tablo 6.5'de kullanılabilirliği ispatlanan bu 

çalışmadaki sonlu eleman yaklaşımı kullanarak Bölüm 6.2' de malzeme 

ve geometrisi verilen dikdörtgen (a/b=1.5) , dört kenarından ankastre 

tutturulmuş, elyaf yönelme açılanna göre simetrik dizilişli beş katlı 

kompozit plağın çeyrek kısmı alınarak simetrik modlarda hesap edilen 
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sönümlü lineer ve nonlineer frekans değerleri gösterilmiştir. Sistemde 

yapısal sönüm olduğu kabul edilmiş ve kayıp faktörü ζ =0.001 olarak 

rezonans analizleri için alınmıştır. Bu plakta, çözüm sonuçlarının 

yeterli hassasiyette görüldüğü (4x4) eleman ayrılmış plak şekli çözüm 

için seçilmiştir. Bu tip çeyrek plağın sınır şartları birbirine dik iki kenarı 

ankastre bağlı diğer iki kenarı serbest olduğu kabul edilmiştir ve bu tip 

plak Şekil 6.2' de gösterilmiştir. Nonlineer frekansların lineer 

frekanslardan büyük olduğu ve elyaf yönelme açılarına göre 

frekansların değiştiği, I. Mod' da θ=30° dizilişli plakdaki doğal frekans 

değerlerinin diğer dizilişli plaklardaki değerlerden daha büyük olduğu 

2. Mod' dan itibaren bu durumun değiştiği Tablo 6.5' ten görülen bazı 

sonuçlardır. 

 

Şekil 6.2: Tüm Kenarlarından Ankastre Tutturulmuş (4x4) Eleman Bölünmüş 

Katmanlı Dikdörtgen Kompozit Plağın Çeyrek Kısmı  

 



 

64 KATMANLI KOMPOZİT PLAKLARIN NONLİNEER SERBEST TİTREŞİM 
ANALİZİ 

Tablo 6.5: Beş Katlı, Simetrik Dizilmiş, Dikdörtgen ve Tüm Kenarlarından 

Ankastre Bağlı Katmanlı Kompozit Plaktan Çeyrek Plak Alınarak 16 Elemana 

Göre Hesap Edilen İlk 14 Moddaki Sönömlü Lineer ve Nonlineer Doğal 

Frekanslar (Frekans Birimi rd/s, Elyaf Yönelme Açısına Göre Katman Dizilişi (θ, -

θ, θ, -θ, θ ), Tam Plak İçin Boyutlar a=0.45 m,  b=0.30 m, Malzeme Sabitleri E1=120 

GNm-2, E2=7.79 GNm-2, G12=6.15 GNm-2 , ν12=0.3,  ν 21=0.019, ζ =0.001 ve t/r=1 

t:genlik, r:jirasyon yarıçapı). 

 

Şekil 6.3'te Tablo 6.5'te verilen çeşitli elyaf yönelme açılan ile simetrik 

dizilerek oluşturulan katmanlı kompozit plağın I. moddaki lineer ve 

nonlineer doğal frekans değerlerinin karşılaştırmalı grafiği 

görülmektedir. Bu grafikte katman dizilişlerinde elyaf yönelme 

açılarının doğal frekanslar üzerine etkisi görülmektedir. Diğer modlara 

göre bu tür grafikler çizilip frekans değişimleri takip edilebilir. 
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Şekil 6.3: Simetrik Katmanlı, Dikdörtgen Kompozit Plak Çeyreğinin Farklı Katman 

Dizilişlerinde 1. Modda Lineer ve Nonlineer Doğal Frekanslar (rad/s) (Tam Plak İçin 

Boyutlar a=0.45 m, b=0.30 m ve Malzeme Sabitleri E1=120 GNm-2, E2=7.79 GNm-2, 

G12=6.15 GNm-2 , ν 12=0.3,  ν 21=0.019) 

Tablo 6. 6,8,10,12' de θ=0°, θ=15°, θ=30° ve θ=45o elyaf yönelme 

açıları ile simetrik dizilmiş Şekil 6.2' de ki katmanlı kompozit çeyrek 

plağın simetrik modlarda ζ=0.001, ζ=0.005  sönüm değerleri için lineer 

ve nonlineer  doğal frekans parametreleri ilk 15 mod için görülmektedir. 

Frekans parametreleri 6.2 ifadesinden hesaplanmıştır. Sönüm faktörü 

değeri büyüdükçe frekans parametre değerlerinin büyüdüğü 

görülmektedir. Tablo 6. 7,9,11,13' de θ=0°, θ=15°, θ=30° ve θ=45o 

elyaf yönelme açıları ile simetrik dizilmiş Şekil 6.2' de ki katmanlı 

kompozit çeyrek plağın simetrik modlarda, ζ =0.001 sönüm değerinde 

t/r=0.1, t/r=1 ve t/r=5' de nonlineer doğal frekans parametreleri ilk 15 

mod için görülmektedir. 

İncelenen bu katmanlı dikdörtgen kompozit plaklar bütün 

kenarlarından ankastre tutturulduğu tam plak şekli gözönüne alınarak 

ilk dört lineer mod biçimlerinin simetrik modlarda dört farklı elyaf 
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diziliş yönü için elde edilen çizimleri Şekil 6.4' de gösterilmiştir. 

Burada plak (8x8) elemana ayrılmıştır. Şekil 6.4' de plaklardaki liflerin 

yaygın yerleşim tipine göre ilk moddaki en büyük yerdeğiştirmenin orta 

noktada meydana geldiği görülmektedir ve bu sonuç nonlineer 

analizde, zorlanmış titreşim analizinde özellikli nokta seçiminde 

kullanılmıştır. 

Tablo 6.6: θ=0° Dikdörtgen Çeyrek Plak Lineer ve Nonlineer Doğal Frekans 

Parametreleri λ (a=0.225 m, b=0.15 m). 
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Tablo 6.7: θ=0o, ζ=0.001 Dikdörtgen Çeyrek Plak Nonlineer  Doğal Frekans 

Parametleri λ (a=0.225 m, b=0.15 m). 

 

 

Tablo 6.8: θ=15° Dikdörtgen Çeyrek Plak Lineer ve Nonlineer Doğal Frekans 

Parametreleri λ (a=0.225 m, b=0.15 m). 
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Tablo 6.9: θ=15o, ζ=0.001 Dikdörtgen Çeyrek Plak Nonlineer  Doğal Frekans 

Parametleri λ (a=0.225 m, b=0.15 m). 

 

 

Tablo 6.10: θ=30° Dikdörtgen Çeyrek Plak Lineer ve Nonlineer Doğal Frekans 

Parametreleri λ (a=0.225 m, b=0.15 m). 
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Tablo 6.11: θ=30o, ζ=0.001 Dikdörtgen Çeyrek Plak Nonlineer  Doğal Frekans 

Parametleri λ (a=0.225 m, b=0.15 m). 

 

 

Tablo 6.12: θ=45° Dikdörtgen Çeyrek Plak Lineer ve Nonlineer Doğal Frekans 

Parametreleri λ (a=0.225 m, b=0.15 m). 
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Tablo 6.13: θ=45o, ζ=0.001 Dikdörtgen Çeyrek Plak Nonlineer  Doğal Frekans 

Parametleri λ (a=0.225 m, b=0.15 m). 
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Şekil 6.4: Dikdörtgen, Beş Katlı, Simetrik Dizilmiş Tam Kompozit Plağın Lineer İlk 

Dört Mod Biçimleri (a=0.45 m, b=0.30 m,h=lmm, (8x8) eleman) a) θ=0°, b) θ=15°, 

c) θ=30°, d) θ=45° 

 



 

 73 

BÖLÜM 7 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

7.1. Sonuçlar  

Simetrik katmanlı kompozit plaklar üzerine yapılan bu çalışmada 

plaklarnın simetrik modlarda sönümlü lineer ve sönümlü nonlineer 

serbest titreşim analizleri yapılmıştır. Çözümde sonlu eleman yaklaşımı 

kullanılmıştır. Bu yaklaşımda kütle matrisi literatürden hazır alınmış, 

lineer ve nonlineer rijitlik matrisleri kabul edilen kompozit plak 

modeline göre özel olarak yazılmıştır. Çalışılan konu için hazırlanmış 

bilgisayar programı kullanılarak yapılan sayısal analizlerden aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir. 

1- Boyutlan aynı, farklı elyaf yönelme açılarıyla katmanları simetrik 

dizilişmiş dört ayrı dikdörtgen plakta katman diziliş açılarının titreşim 

sonucu üzerine etkisi sayısal olarak görülmüştür.  

2- Kompozit plakların lineer ve nonlineer frekans değerleri arasında % 

40 civarında farklılık vardır.  

3- Kompozit plakta yapısal sönümün titreşim üzerindeki etkileri sayısal 

olarak görülmüştür.  

4-Transvers yönde yapılan serbest titreşimlerin lineer analizi sonucu 

θ=0°, θ=15°, θ=30°, θ=45° ile dizilmiş simetrik beş katlı kompozit 

plaklarda liflerin yaygın yerleşim tipine göre ilk moddaki en büyük 

yerdeğiştirmenin orta noktada, meydana geldiği görülmüştür. Bu 

sonuca göre plak orta noktası özellikli nokta olarak nonlineer analizde 

kullanılmıştır.  
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Çalışılan katmanlı kompozit plak modelleri için elde edilen sayısal 

sonuçlar, bu plak modelleri kullanılarak yapılan tasarımlarda çok 

önemlidir. Bu çalışmada kullanılan, grafit-epoxy kumaşlardan dizilerek 

yapılmış plak modelleri, özellikle askeri savaş uçaklarında 

kullanılmaktadır. Katmanlı kompozit plakların havacılık endüstrisinde 

kullanılmasına NASA ve Amerikan Hava Kuvvetleri öncelik etmiştir. 

Daha önceleri deneysel amaçlı kullanılan katmanlı kompozit plaklar ve 

kabuklar 1970 yılından sonra elde edilen tecrübeler ve yeni tasarımlar 

sonucu üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde katmanlı 

kompozit plak ve kabuklar yüksek performanslı savaş uçaklarında geniş 

oranda, gövde ve kanat tasarımaslarında kaplama malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin grafit-epoxy katmanlı kompozit plaklar ve 

kabuklar Şekil 7.1' de gösterilen profesyonel av uçağı olan AV-8B 

Süper Harrier 11' de toplam yapısal ağırlığa oranı %26 olarak 

kullanılmaktadır (Schwatrz, 1992). 

 

Şekil 7.1: AV-8B Uçağı Üzerinde Malzeme Dağılımı 
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Şekil 7.1' de görüldüğü gibi özellikle kuyruk ve kanat kısımlarının 

kaplamasında kullanılan katmanlı kompozit plaklar uçak ağırlığını 

düşünürken, kanatların rijitliğini ve yorulma ömrünü arttırdığı 

gözlenmiştir. Kompozit malzemelerin uçak yapılarında kullanım 

sınırlarını bugün kestirmek oldukça güçtür ve bu sınırın gün geçtikçe 

artan teknolojik gelişmelere oranla artacağı aşikardır.  

Bu çalışmada model olarak kullanılan katmanlı kompozit plaklar, Şekil 

7.2' de Şekil 7.1' de görülen uçağın kanadına benzer bir model üzerinde 

kaplama malzemesi olarak kullanılabilir ve bu model dört kenarından 

ankastre şekilde katmanlı kompozit plaklar montaj edilebilir.  

 

Şekil 7.2: Uçak Kanadı Üzerinde Malzemelerin Montaj Biçimi 

Şekil 7.2' de görülen uçak kanadı üzerindeki basınç dağılımı Mach 

sayısına, yüksekliğe ve kanadın elastik deformasyonuna bağlıdır. 

Değişik aerodinamik teoriler bir kanat üzerindeki basınç dağılımının 

bulunması içim çeşitli eşitlikler verirler. Aerodinamik etki dışında 

uçağın çalışması esnasında oluşan tahrip edici ses basıncı uçak 

gövdesini ve kanatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Dolayısıyla bir 

uçağın gövde ve kanatları motor çalışmasından kaynaklanan etkiler ve 
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havanın aerodinamik etkisi ile daima titreşim olayına maruz kalır. Bu 

titreşimler etkisindeki kaplama malzemelerinin titreşim analizlerinin 

yapılması oldukça önemlidir. Kompozit plakta oluşan titreşimler 

sonucu sistemin rezonans frekanslarının tahmini gereklidir ve bu 

sonuçlar emniyet açısından çok önemlidir.  Analiz sonucu bulunan tüm 

sayısal veriler, sistemin çalışması esnasında karşılaşacağı değerlerdir ve 

önceden tahmin edilen bu bilgiler tasarım aşamasında çok önemlidir.  

    7.2. Öneriler  

Bundan sonra bu tür plaklar kullanılarak bu çalışmanın devamı 

niteliğinde yapılacak çalışmalara bazı öneriler şu şekilde sıralanabilir.  

1- Ortam sıcaklığın titreşim üzerine etkisi.  

2- Plağın iki yüzeyi arasındaki farklı sıcaklığın etkisi. 

3- Plağın iki yuzeyine farklı basıncın etkisi. 

4- Plağın sınır şartlarını değiştirerek bu çalışmanın yapılması.  

5- Plak yüzeyine delikler açılarak bu çalışmanın yapılması.  

6- Plak yüzeyinde rijit takviyeler kullanılarak bu çalışmanın 

yapılması.  

7- Bu çalışmanın deneysel olarak yapılması ve deneysel sonuçlarının 

sayısal sonuçlar ile karşılaştırılması. 
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EK BİLGİSAYAR PROGRAM YAZILIMI 

ANA PROGRAM 

%ortotropik 

clear 

format long 

input(‘Plak Kaç Elemanlı :’) 

pel=ans; 

pi=22/7; 

beta=0; 

%beta=pi/12; 

%beta=pi/6; 

%beta=pi/4; 

sokat=0.001; 

a=0.45/(2*sqrt(pel)); 

b=0.3/(2*sqrt(pel)); 

d=10.058; 

yo=1630; 

h=0.001; 

lam=sqrt((yo*h*(0.225^4))/d); 

h1=h/2; 

h2=0.0003; 

h3=0.0001; 

hsa1=((h1^3-h2^39+h3^3); 

hsa2=(h2^3-h3^3); 

ksa=a*b 

msa=yo*h*a*b/6300; 
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f1=cos(beta); 

f2=cos(-beta); 

g1=sin(beta); 

g2=sin(-beta); 

q11=120705220200; 

q12=2351400394; 

q22=7838001315; 

q66=6155844156; 

q111=q11*f1^4+2*(q12+2*q66)*f1^2*g1^2+g1^4; 

q112=q11*f2^4+2*(q12+2*q66)*f2^2*g2^2+g2^4; 

qq11=2/3*(hsa1*q111+hsa2*q112); 

q121=(q11+q22-4*q66)*f1^2*g1^2+q12*(f1^4+g1^4); 

q122=(q11+q22-4*q66)*f2^2*g2^2+q12*(f2^4+g2^4); 

qq12=2/3*(hsa1*q121+hsa2*q122); 

q221=q11*g1^4+2*(q12+2*q66)*fl^2*g1^2+q22*fl^4; 

q222=q11*g2^4+2*(q12+2*q66)*f2^2*g2^2+q22*f2^4; 

qq22=2/3*(hsal*q221+hsa2*q222);  

q161=(q11-q12-2*.q66)*fl^3*g1+(q12-q22+2*q66)*f1*gl^3;  

q162=(q11-q12-2*.q66)*f2^3*g2+(q12-q22+2*q66)*f2*g2^3; 

qq16=2*(hsa1*q161+hsa2*q162)/3;    

q261=(q11-q12-2*q66)*fl*gl^3+(q12-q22+2sq66)*f1^3*g1;  

q262=(q11-q12-2*q66)*f2*g2^3+(q12-q22+2sq66)*f2^3*g2;  

qq26=2/3*(hsa1*q261+hsa2*q262); 

q661=(q11+q22-2*q12-2*q66)*fl^2*g1^2+q66*(fl^4+gl^4);  

q662=(q11+q22-2*q12-2*q66)*f2^2*g2^2+q66*(f2^4+g2^4); 

qq66=2/3*(hsal*q661+hsa2*q662); 
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al1=((qq11/a^4)+(qq12/(2*a^2*b^2))+(qq22/b^4)4(7*qq66/(5*a

^2*b^2)));  

a12=((qq12/(2*a^2*b))+(qq22/b^3)+(qq66/(5*a’2*b))); 

a13=(qq 11/a^3)+(qq12/(2*a*b^2))+(3*qq66/(40*a*b^2))); 

a22=((4*qq22/(3*b^2))+(qq26/(a*b))+(8*qq66/(15*a^2))); 

a23=((qq12/(a*b))+(qq16/6*a^2)+(qq26/6*b^2)); 

a33=(4*qq11/(3*a^2))+(qq16/(a*b))+(8*qq66/(15*b^2))); 

a41=((qq11/(2*a^4))-(qq12/(2*a^2*b^2))-

(qq22/(b^4))+(16*qq66/(45*a^2*b^2))); 

a42=((-qq12/(2*a^2*b))+(2*qq22/(b^3))-(qq26/(2*a*b^2))-

(qq26/(a*b^2))-(3*qq66/(40*a^2*b))); 

a43=((3*qq11/(4*a^3))-(qq12/(a*b^2))+(qq66/(5*b^2*a)));  

a52=((13*qq22/(12*b^2))-(qq26/(12*a*b))-(8*qq66/(15*a^2))); 

a53=((-qq12/(a*b))-(2*qq16/(3*a^2))-(qq26/(6*b^2))); 

a63=((qq I 1/(6*a^2))+(3*qq66/(15*b^2))); 

a71=((-qq11/(2*a^4))+(qq12/(2*a^2*b^2))+ 

(qq22/(b^4))+(qq66/(10*a^2*b^2))); 

a72=((qq22/(2•6A3))+(3*qq26/(4*a*6^2))+(3*qq16/(4sa*bA2))

-(qq66/(aA2*6)));- 

a73=((2*qq11/(a^4))+(8*qq16/(3*a^3*b))+(qq16/(2*b*a^2))-

(qq66/(80*b^2*a))); 

a82=((qq22/(2*b^2))+(7*qq26/(8*a*b))+(47*qq66/(60*a^2))); 

a83=((qq12/(2*a*b))+(qq16/(2*a^2))+(qq26/(6*b^2))); 

a93=((qq111(12*a^2))+(qq16/(a*b))+(13*qq66/(15*b^2))); 
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a101=((-qq11/(a^4))+(qq12/(2*a*b^2))-(qq22/(2*b^4))+(9 

*qq66/(6*a^2*b^2))); 

a102=((qq22/(b^3))+(qq66/(5*a^2*b))); 

a103=((qq11/(2*a^3))-(qq12/(2*a*b^2))-(qq16/(a^2*b))-

(qq66/(5*a*b^2))); 

a112=(2*qq22/(3*b^2))-(qq26/(2*a*b))-(2*qq66/(15*a*b))); 

a113=((-qq12/(2*a*b))-(qq16/(6*a^2))-(qq26/(6*b^2))); 

a123=((2*qq11/(3*a^2))-(11*qq66/(15*b^2))); 

k=ksa*[a11 a12 a13 a41 a42 -a43 a71 -a72 -a73 a101 -a102 

a103;  

    a12 a22 a23 a42 a52 a53 a72 a82 a83 al02 a112 a113;  

    a13 a23 a33 a43 a53 a63 a73 a83 a93 a103 a113 a123; 

    a41 a42 a43 a11 a12 -a13 a101 -a102 -a103 a101 -a102 a103;         

    a42 a52 a53 a12 a22 -a23 a102 a112 -a113 a102 a112 a113;  

   -a43 a53 a63 -a13 -a23 a33 -a103 -a113 a123 a103 a113 a123;   

    a71 a72 a73 a101 a102 -a103 a11 -a12 -a13 a41 a42 a43;  

   -a72 a82 a83 -a102 al 12 -a113 -a12 a22 a23 -a42 a52 a53;  

   -a73 a83 a93 -a103 -a113 a123 -a13 a23 a33 -a43 a53 a63;    

   a101 a102 a103 a101 al02 al03 a41 -a42 -a43 a11 -a12 a13;  

  -a102 a112 a113 -a102 a112 a113 -a42 a52 a53 -a12 a22-a23;  

   a103 a113 a123 a103 a113 al23 a43 a53 a63 al3 -a23 a33]; 
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m(1:6,:)=msa*[3454 922*b -922*a 1226 398*b 548*a 394 -

232*b 232*a 1226 – 548*b -398*a;922*b 320b^2 -252*a*b 

398*b 160*b^2 168*a*b 232*b -120*b^2 112*a*b 548*b -

240b^2 -168*a*b;-922*a -252*a*b 320*a^2 -548*a -168*a*b - 

240*a^2 -232*a 112a*b -120a^2 -398*a 168*a*b 160*a^2;1226 

398*b -548*a 3454 922*b 922*a 1226 -548*b 398*a 394 -

232*b -232*b;398*b 160*b^2 -168*a*b 922*b 320*b^2 

252*a*b 548*b -240*b*b 168*a*b 232*b -120*b*b -

112*a*b;548*a 168*a*b -240*a*a 922*a 252*a*b 320*a*a 

398*a -168*a*b 160*a*a 232*a 112*a*b -120*a*a]; 

m(7:12,:)=msa*[394 232*b -232*a 1226 548*b 398*a 3454 -

922*b 922*a 1226 -398*b -548*a;-232*b -120*b*b 112*a*b -

548*b -240*b*b -168*a*b -992*b 320*b*b -252*a*b -398*b 

160*b*b 168*a*b;232*a 112*a*b -120*a*a 398*a 168*a*b 

160*a*a 922*a -252*a*b 320*a*a 548*a -168*a*b -

240*a*a;1226 548*b -398*a 394 232*b 232*a 1226 -398*b 

548*a 3454 -922*b -922*a;-548*b -240*b*b 168*a*b -232*b -

120*b*b -112*a*b -398*b 160*b*b -168*a*b -922*b 320*b*b 

252*a*b;-398*a -168*a*b 160*a*a -232*b -112*a*b -120*a*a 

-548*a 168*a*b -240*a*a -922*a 252*a*b 320*a*a]; 

dn=sqrt(pel); 

satsu=dn+1; 

dnok=(dn+1)^2; 

for o=1:dnok*3 

        for oo=1:dnok*3 

        ak(o,oo)=0; 
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        am(o,oo)=0; 

             end 

end 

for g=0:dn 

        for f=o:dn 

                 dunok(g+1,f+1)=f+1+(dn+1)*g; 

       end 

end 

kont[2 1;3 4]; 

den1=0; 

for pe=1:pel 

            for dnnn=1:dnok 

                  eldug(pe,dnnn)=0; 

        end 

end 

for 1=1:dn 

            for 11=1:dn 

                   den1=den1+1 

                   eldug(den1,dunok(1,11))=1; 

                   eldug(den1,dunok(1+1,11))=4; 

                   eldug(den1,dunok(1,11+1))=2; 

                   eldug(den1,dunok(1+1,1,11))=1; 

          end 

end 

[q1]=sifir(dunok,satsu,dn); 

for o=1:pel 
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             k1m=0;     

             for du=1:dnok 

             uc=eldug(o,du); 

if uc~=0 

    for duu=1:dnok 

             uc1=eldug(o,duu); 

if ucl~=0  

       ks0(1:3,1:3)=k(1+(uc-1)*3:3+(uc-1)*3,1+3*(uc1-

1):3+3*(uc1-1));  

       mso(1:3,1:3)=m(1+(uc-1)*3:3+(uc-1)*3,1 3*(uc1-

1):3+3*(uc1-1));  

          anam((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-

1))=mso;  

          am((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-

1)=am((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-

1))+anam((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1));      

       anak((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1 

))=kso; 

       ak((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1 

))=ak((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1))=ak 

((du-1)*3+1:3+(du- 1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1))+anak((du-

1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1)); 

ak1=(1+sokat*i)ak; 

end 

end 

end  
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end 

end 

 

[q1q1,q2q2]=size(q 1);  

for hu=1:q2q2  

      for huu=1:q2q2  

 

             kk(hu,huu)=akl(q1(hu),q1(huu)); 

             km(hu,huu)=am(q1(hu),q1(huu));  

cnd 

end  

[od,wkare]=eig(kk,km);  

odl=od;  

klin=kk;  

w=sqrt(wkare);  

alw=diag(w),  

 

%lineer sistem  

wli=diag(w);  

 

          Qij=[qq11 qq12 qq16;  

                qq12 qq22 qq26; 

                qq16 qq26 qq66]; 

[knI,epsi,geril]=epis(pel,od,wkare,Qij,a43);  

epsilin=epsi; 

gerillin=geril;  
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yenik=k+kn1; 

 

%ilk nonlineer sistem incelemesi 

for o=1:dnok*3 

     for oo=1:dnok*3 

             ak1(o,00)=0; 

     end 

end 

for o=1:pel 

          k1m=0; 

          for du=1:dnok 

          uc=eldug(o,du); 

if uc~=0 

     for duu=1:dnok 

           uc1=eldug(o,duu); 

if uc1~=0 

       kso(1:3,1:3)=yenik(1+(uc-1)*3:3+(uc-1)*3,1+3*(uc1-

1):3+3*(uc1-1)); 

       anak((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-

1))=kso;      

       akl((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1 ))=ak 

1((du-1)*3+1:3+(du-I)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1))+anak((du-

1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1)); 

ak1=(sokat*i)ak;  

end  

end  
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end  

end  

end  

for hu=1:q2q2  

           for huu=1:q2q2  

                          kk(hu,huu)=ak1(q1(hu),q1(huu)); 

           end  

end  

[od,wkare]=-eig(kk,km);  

wl=sqrt(wkare);  

wl1=diag(w1); 

[knl,epsi,geril]=epis(pel,od,wkare,Qij,a43);  

yenik101=k+knl; 

[od,wkare]=iter(km,yenik101,eldug,dnok,pel,akl,q1,q2q2); 

w2=sqrt(wkare);  

w120=diag(w2);  

 

adim=0;  

nnl =1;  

while nn1~=0  

                 wson=w120(1); 

                 [knl,epsi,geril]=epis(pel,od,wkare,Qij,a43); 

yenik101=k+knl; 

[od,wkare,kk]=iter(km,yenik101,eldug,dnok,pel,akl,q1,q2q2); 

w2=oqrt(wkare);   
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                        w120=diag(w2),  

                        sonuc=w120(1)-wson; 

                                  adim=adim+1  

                                             if sonuc==0;  

                                                        nn1=0; 

                                             end 

          end  

wI20  

adim  

%lineer sistem odl özvektör,fplin lineer sistem frekansı  

od1;  

odl(:,1);  

%wli  

wli1=(abs(wli));  

wIi11=sort(wli I);  

wli11  

epsilin;  

gerillin;  

pause  

%nonlineer sistem od özvektçr,fpnonlin nonlineer sistem 

frekansı  

od;  

od(:,1);  

%w120  

wl21=(abs(w120));  

w122=sort(w121);  
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w122      

 

SINIR ŞARTLARI ALT PROGRAMI  

function [q1]=sifir(dunok,satsu,dn) 

% eleman matrislerin assembly toplanması 

% ankastre düğüm noktaları  

% ank vektor  

ankl=dunok(1,:);  

ank2=dunok(2:dn+1,1)’;  

%ank3=dunok(2:dn+1,dn+1); 

 %ank4=dunok(dn+1,2:dn);  

%snk=[ankl ank2 ank3 ank4];  

ank=[ankl ank2]; 

[an1,anl1]=size(ank); 

 for jj11=1:anll  

      for ijk=1:3   

              sif(ific+3*(jj11-1))=(ijk+3*(ank(jj11)-1 ));  

       end 

 end 
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 % ankastre düğüm noktaları 

 % ank vektor  

dttt=0;  

 if dn>2 

   ankoll=dunok(2:dn,2:dn); 

    [matt,zan]=size(ankol1);  

    for kl1=1:man  

           for kj1=1:zan  

           dttt=dttt+1;  

.          ankolm(dttt)=itrikoll(k11,kj1); 

           end 

    end  

    ankko1=dunok(dn-1:dn,dn-2)';  

    ankko2=dunok(dn-1:do,dn+1)';  

   ankko3=dunok(dn-2,dn-1:dn); 

   ankko4=dunok(dn+1,dn-1:dn);  

   ankko=[ankko1 ankko2 ankko3 ankko4];  

 else  

    ankolm=dunok(2,2);  
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    ankko=[dunok(1,2) dunok(3,2) dunok(2,1) dunok(2,3)];  

end  

[ank1,ank2]=size(ankolm);  

[anko1,anko2]=size(ankko); 

teta11= [2 4;1 3;4 2;3 1];  

Komsu=[3 4 1 2]’;  

%sıfırlama bölümü  

%köşeler x y sıfır  

nok=dunok(1,1); 

nokl=dunok(1,satsu); 

nok2=dunok(satsu,1); 

nok3=dunok(satsu,satsu); 

nokta=[nok nokl nok2 nok3]; 

[pp,jjb]=size(nokta); 

 for jj-=1:jjb 

 sifir(jj)=1+3*(nokta(jj)-1);  

end  

 

% x yönü sıfır  



 

94 KATMANLI KOMPOZİT PLAKLARIN NONLİNEER SERBEST TİTREŞİM 
ANALİZİ 

for tu=1:2 

for tyuı=2:satsu-1 

inok(tyu-1+(satsu-2)*(tu-1))=dunok(1+((satsu-1 )*(tu-1 )),tyu);  

  end  

 end 

[ppl,jjbl]=size(inok); 

for jj1=1:jjbl  

uyl1=3;  

for ijk=1: 2: 3  

uyl1=uy11+1;  

sifirl(uy11-12*(jj 1-1))-ijk+3*(inok(jj 1)-1); 

end  

end  

% y yönü sıfır  

for tul=1:2  

 for tyu1=2:satsu-1 

 inokl(tyul-1+(satsu-2)*(tul-1))=dunok(tyul,1+((satsu-1)*(tul-1))); 

end 

end 
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% ankastre çeyrek 

for jj11=1:ank2 

for i=1:3  

sifir3(i+3*(jj11-1)= 

i+3*(ankolm(jj111)-1);  

end  

end 

 sson=[sifir sifirl sifır2 sifir3];  

q=sort(sson);  

[ff1,ss1]=size(q);  

[fl,sl]=size(sif); 

for hu=1:s1  

for hutı=1:ssl  

    if sif(hu)=-q(huu) 

    q(huu)=0;  

    end  

end 

end 

[q11,q22]=size(q); 
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ttt=0; 

for yut=1 :q22  

     if q(yut)~=0  

     ttt=ttt+1;  

     ql(ttt)=q(yut);  

     end  

end 

SİSTEM ALT PROGRAM  

function[od,wkare,kk]=iter(km,yenik101,eldug,dnok,pel,ak 1 ,q 

1,q2,q2)  

for o=1:pel  

klm=0;  

for du=1:dnok 

  uc=eldug(o,du);  

  if uc~=0  

for duu=1 :dnok  

  ucl=eldug(o,duu); 

  if uc1~=0  
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  kso(1:3,1:3)=yenik101(1+(uc-1)*3:3+(uc-1)*3,1+3*(ucl-

1):3+3*(ucl-1));  

   anak((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(duu-1):3+3*(duu-1))=kso;  

   akl((du-1)*3+1:3+(du-1)*3,1+3*(MM-1):3+3*(duu-1))=akl((du-. 

1)*3+1 :3+ 

   (du-1)*3,1+3*  (duu-1):3+3 *(duu-1))+anak((du-1 )*3 + 1 : 3+(du-

1)*3,1+3*(duu-1):3+3*     (duu-1)); 

 %ak1=(1+sokat*i)*ak; 

end  

end  

end  

end 

end  

for hu=1:q2q2  

      for huu=1:q2q2  

              kk(hu,huu)=akl(q1(hu),q1(huu));  

        end  

end  

[od,wkarel=eig(kk,km); 
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NORMALİZE ALT PROGRAMI  

fıunction 

[knl,epsi,geril]=epis(pel,od,wkare,Qij,a111,a211,a311,a411,a511,a611

,a711,a811) 

 h43.001; a=0.45/(2*sqrt(pel));  

b=0.3/(2*sqrt(pel));  

aa=0.05625; 

 bb=0.0375;  

% ilgili özvektör buradan yazdırılabilir. 

 [ensa,ensu]=size(od);  

ack=od(:,1)  

[m1,n1]=size(ack);  

ab11=ack(ml,n1);  

%(e değerleri elyaf yönelme açısına göre yazılır)  

e1=-0.013; e2-=0.019; e3=-0.5493; e4=-0.0083; e5=-0.179; 

e6=0.0012;e7=0.5497;  

çokme1=[e1 e2 e3 e4 e5 O ab11 O O e6 O e7]’;  

B=-h/2*[0 0 0 3/(2*aa^2) 0 O -3/(2*aa^2) 0 2/aa 3/(2*aa^2) 0 1/aa; O 

O O O l/bb O 3/(2*bb^2) 2/bb O O O O; -1/(2*aa*bb) 0 0 1/(2*aa*bb) 

0 -1/bb -1/(2*aa*bb) 1/aa l/bb 5/(2*aa*bb) -1/aa 0]; epsi=B*cokmel; 
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geril=Qij*epsi;  

%lineer sistem tamam nonlineer sistem başı 

 input('en büyük çökme '); 

enbuc-ans;  

uygunsa=0.000287551346/enbuc; 

Yeozvek=uygunsa*ack; 

[mll,n11]=size(yeozvek); 

abl 0=yeozvek(m11,n11);  

epsi1=13*cokme11; 

gerilme=Qij*epsi;  

sll=gerilme(1); 

s22=gerilme(2); 

s12=gerilme(3); 

a11=((143.511/(672*a^2))+(13*s12/(16*a*b))-(143.s22/(1365*b^2)); 

aal2=((281*b*s11/(1785*a^2))+(67*s12/(120*a))+(3*s22/(20*b)); 

aal3=((31*S11/(600*a))+(3*s12/(40*b)-(67*s22/(105*b))); 

aa22=((73*b^2*s11/(840*a^2))+(b*s12/(12*a))+(49*s22/(360)));  

aa23=(5*s12/(288));  

aa33=(413*s11/(360))-(6*a*s124309i))+(13*a^2*s221(210*b^2))); 
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aa41=(-(446*s11/(105*a^2))+(s12/(16*a*b))-1-

(561*s22/(1120*b^2))); 

aa42=((317*b*s11/(3360*a^2))+(89*512/(540*a))+(1341522/(135*b)

));  

aa43=((24*s11/(135"a))-(3*522/(10*a*b))); 

aa52=(b^2*s11/(280*a^2))+(147*s22/(2160)));  

aa53=(541*s12/96)+(a*s22/(48*b))); 

aa63=((21*s11/2160)+(33*a*s12/(720*b))+(187*a^2*s22/(3360*b^2)

));  

aa71=(-(s11/(84*a^2)-(33*s12/(720*b))-(17*s22/(240*b^2)));  

aa72=(-(97*b*sl1/(1680*a^2))-(13*s12/(60))+(11*s224120*b)));  

aa73=((13 *s11/(240*a)X3 l*sl2/(120*b))-(7*a*s22/(120 *b^2)));  

aa83=((s12/72)+(a* s22/(b*120)));  

aa82=((3*b^2* sl1 /(140*a^2))+(109*b*s12/(1920* a))-(201* 

s22/(2160))); 

aa93=(-(2526*s11/(8640))+(a*s12/(160*b))-1-(190a*s22/(840))); 

aa101=((s11 /(16*a^2))-(3*s12/(8*a*b))-(3*s22/(8*b^2)));  

aa102=((b*s11/(16*a^2))+(21*s12/(240*a))+(101*s22/(720*b)));  

aa103=((s11/(64*a))+(741*s12/(2160*b))-(37*a*s22/(120*b^2)));  

aa112=(-(113*b^2*s11/(2160*a^2))-(b*s12/(30*a))-(s22/36)); 
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aa113=((s11*b/(48*a))+(s12/(18))-(s22*a/(80*b)));  

aa123=((167*sl1/(1890))-(a*s12/(96*b))-(5*a^2*s22/(161*b^2))); 

knl=a*b*h-[aall aal2 aal3 aa41 aa42 -aa43 aa71 -aa72 -aa73 aa101 -

aa102 aa103;  

aal2 aa22 aa23 aa42 aa52 aa53 aa72 aa82 aa83 aa102 aal 12 aa113;  

aal3 aa23 aa33 aa43 aa53 aa63 aa73 aa83 aa93 aa103 aal 13 aa123; 

 aa41 aa42 aa43 aall aal2 -aal3 aa101 -aa102 -aa103 aa101 -aa102 

aa103;  

aa42 aa52 aa53 aal2 aa22 -aa23 aa102 aal 12 -aal 13 aa102 aal 12 

aa113; 

-aa43 aa53 aa63 -aal3 -aa23 aa33 -aa103 -aal 13 aa123 aa103 aal 13 

aa123; 

 aa71 aa72 aa73 aa101 aa102 -aa103 aal 1 -aal2 -aal3 aa41 aa42 aa43;  

-aa72 aa82 aa83 -aa102 aal 12 -aa113 -aa12 aa22 aa23 -aa42 aa52 

aa53; 

 -aa73 aa83 aa93 -aa103 -aal 13 aa123 -aal3 aa23 aa33 -aa43 aa53 

aa63;  

aa101 aa102 aa103 aa101 aa102 aa103 aa41 -aa42 -aa43 aall -aal2 

aal3;  

-aa102 aal 12 aa113 -aa102 aa112 aa113 -aa42 aa52 aa53 -aal2 aa22 -

aa23;  
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aa103 aal 13 aa123 aa103 aa113 aa123 aa43 aa53 aa63 aal3 -aa23 

aa33]; 
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