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ÖZET 

 

ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİNDEKİ KOMPOZİT PLAKLARIN DOĞRUSAL 
OLMAYAN DİNAMİK DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLARLA ÇÖZÜMÜ 

 

Cenk AKSOYLAR 

 

Atmosferik türbülanslar, nükleer patlamalar, sonik patlamalar v.b. olaylar 
yakınlarındaki yapılar üzerinde anlık basınç kuvvetleri oluştururlar. Fonksiyonel 
derecelendirilmiş malzeme kavramı, “functionally gradient material” (FGM) adı altında, 
yüksek ısıya dayanıklı malzeme üretiminde kullanılmak üzere 1980’li yıllarda ortaya 
atılmıştır. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemenin (FGM) mikro yapısı, makro 
ölçekte, her eksende değişken olarak karakterize edilir. Son yıllarda uçaklarda, uzay 
araçlarında, nükleer enerji sistemlerinde kullanılmak üzere FGM konusunda ciddi 
araştırmalar yapılmaktadır. Bu tez kapsamında, anlık basınç yükü etkisindeki tabakalı 
kompozit plakların ve FGM plakların dinamik davranışları, karışık sonlu elemanlar 
metoduyla geometrik olarak doğrusal olmayan etkiler, ısısal etkiler ve sönüm etkileri de 
dikkate alınarak incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle bir karışık sonlu elemanlar yazılımı 
geliştirilmiş ve analizler bu yazılımla gerçekleştirilmiştir. Dinamik analizlerde sistem 
matrisi üzerinde indirgeme yapılmamış, iç kuvvetlerin ve momentlerin de zamana göre 
türevleri hesaplara katılmıştır. Tabakalı kompozit plakların dinamik davranışı, yazarın 
bilgisi dahilinde ilk defa bu çalışmada karışık sonlu elemanlar metodu ile incelenmiştir. 
Karışık sonlu elemanlar yazılımında doğrusal olmayan etkiler von Kármán plak kuramı 
kapsamında ele alınmıştır. Doğrusal olmayan fonksiyonel Hellinger-Reissner prensibi ile 
türetilmiş ve artımsal formülasyonla doğrusallaştırılmıştır. Dinamik analizler Newmark 
yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve ardışık yaklaşım için Newton-Raphson yöntemi 
kullanılmıştır. Dinamik analizlerde Rayleigh tipi sönüm hesaplara dahil edilmiştir. 
Analizlerde, üç farklı ideal ve ideal olmayan anlık basınç yükleri göz önüne alınmıştır. 
FGM plakların analizlerinde ise beş farklı dağılım parametresi ele alınmıştır. 
Geliştirilen karışık sonlu elemanlar yazılımıyla, tabakalı kompozit plakların ve FGM 
plakların doğrusal olmayan dinamik davranışları, sönüm ve ısısal etkiler de göz önüne 
alınarak gerçekçi bir biçimde belirlenebilmektedir. 
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