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KEYFİ DOĞRULTUDA ORTOTROP PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN 
MİNDLİN PLAKLARININ SERBEST TİTREŞİMLERİNİN KARIŞIK 

SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, birçok mühendislik uygulamasında karşılaşılan zemin-plak 
etkileşimi problemini dinamik açıdan incelemektir. Bunun için nispeten kalın plaklar 
için önerilmiş Mindlin kuramı ile homojen olmayan zemini kayma etkilerini de 
gözeten Pasternak zemin modeli kullanılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, litertürde hiç 
incelenmemiş olan, zemin ortamının keyfi doğrultuda ortotropiye sahip olduğu ve 
ortotropinin değişimine göre plak serbest titreşimin nasıl etkileneceği karışık sonlu 
elemanlar yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. 

Winkler (1867) tarafından önerilen zemin modeli zemini birbirinden bağımsız yan 
yana duran yaylar şeklinde tanımlamaktadır. Yaylar çökme ile doğrusal olarak basınç 
tepkisi vermekte bu esnada her biri birbirinden bağımsız hareket etmektedir. Burada 
zemin yay sabiti gibi tek bir parametreye bağlı olarak tarif edilmektedir. Yaylar 
arasında etkileşimi göz önüne alan iki parametreli zemin modelleri zemin ortamını 
daha gerçekçi bir şekilde modellemektedir. Bu modeller arasından Filonenko-
Borodich (1940), Pasternak (1954) ve Vlasov-Leont’ev (1966) zemin modelleri 
sayılabilir. Özel olarak kayma etkisi ihmal edildiğinde model Winkler zemini gibi 
davranmaktadır. 

Nispeten kalın plaklar için geliştirilen kuramlar içinde (Reissner, 1945) ve (Mindlin, 
1951) plakta kayma etkisini basit bir kabulle göz önüne almaktadır. Bu çalışmada 
kullanılacak Mindlin plak kuramında kalınlık doğrultusundaki kayma gerilmeleri 
kesit boyunca sabit bir kayma açısıyla göz önüne alınmaktadır. 

Geliştirilen eleman plak ve keyfi doğrultuda ortotropiye sahip zemin davranışını 
birlikte barındırmaktadır. Sonlu eleman çözümü için Fortran programlama dilinde bir 
program kullanılmıştır. Çözümler ilk önce statik zeminsiz problemlerde yapılarak 
literatür karşılaştırılması yapılmış, daha sonra zeminli ve zeminsiz dinamik 
problemler çözülerek eleman ve kütle matrisleri doğrulanmıştır. Daha sonra ise 
burada yapılan çalışmanın sonucu olarak özgün çözümlemeler keyfi doğrultuda 
ortotropiye sayip zemin-Mindlin plak etkileşimi için yapılmıştır. 
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FREE VIBRATION ANALYSIS OF MINDLIN PLATES INTERACTING 
WITH ARBITRARY DIRECTIONAL ORTHOTROPIC PASTERNAK 

FOUNDATION VIA MIXED FINITE ELEMENT METHOD. 

SUMMARY 

The main purpose of this study is to deal with the plate-foundation interaction 
problem, which is often faced in the engineering applications in dynamic aspect. 
Mindlin plate theory which is suggested for moderately thick plates and Pasternak 
foundation model which considers the shear influence in foundation continuum. 
According to our knowledge there exists no study in literature about arbitrary 
directional ortotropy in foundation, here we will examine the free vibration of 
mindlin plates on such a type foundation by mixed finite element method to observe 
how the vibration of plate is effected by the direction of ortotropy. 

The first mechanical model suggested by Winkler (1867) for foundation was based 
on the assumption of separate springs placed side by side and reacting proportional to 
the deflection at that point. Hence the foundation is modelled only using one 
parameter which can be called as a spring constant. There exist also two parameter 
models, such as Filonenko-Borodich (1940), Pasternak (1954) and Vlasov-
Leont’ev (1966). If we ignore the shear effect in Pasternak foundation which is used 
in this study returns directly to the Winkler model. 

Theories developed for thick plates such as Reissner, (1945) and Mindlin, (1951) 
considers the shear effect with a simple assumption. In Mindlin plate theory it is 
assumed that there is a constant shear angel along the transverse direction.  

The element developed in this study simulates plate behavior with the including of 
the foundation. For the finite element calculations a computer program was 
developed in Fortran codes. In order to verify the element and mass matrices, first 
static and dynamic problems existing in the literature are solved. Convergence tests 
were carried on. Finally, as an original example, a free vibration of Mindlin plate 
resting on arbitrarily orthotropic Pasternak foundation was carried on.  
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