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İNCE VE KALIN CİDARLI KUTU KESİTLİ HELİSLERİN KARIŞIK SEM 
İLE ANALİZİ 

Merve Ermiş  Nihal Eratlı Mehmet H. Omurtag 
İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL 

 

SUMMARY 

Helical springs which serve important tasks in engineering applications, are widely used in 
civil engineering. In this study, analysis of elastic conical helixes with thin and thick box 
shaped cross section is investigated by using the mixed finite element formulation based on 
Timoshenko beam theory. The empirical formulas used in the calculation of torsional inertia 
for thin-box section give realistic results, but diverge with increasing thickness. To overcome 
this problem, Poisson equation can be used. To calculate the moment of torsional inertia, 
Poisson equation is solved by using the finite element method and numerical examples are 
solved for thin and thick box sections. The importance of the torsional rigidity in the helix 
problems is emphasized.     

ÖZET 

Mühendislik uygulamalarında önemli görevlere hizmet eden helisel yaylar, inşaat 
mühendisliğinde de yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada, Timoshenko çubuk 
varsayımını esas alan bir fonksiyonel kullanılarak ince ve kalın cidarlı kutu kesitli elastik 
konik helisler karışık sonlu eleman metoduyla incelenmiştir. Kutu kesitin burulma 
eylemsizliği momentinin hesabında et kalınlığı ince iken kullanılan ve uygun sonuçlar veren 
ampirik formüller, et kalınlığı arttıkça gerçekçi sonuçlar vermekten uzaklaşmaktadır. Çözüm 
burulma rijitliğini Poisson denklemi üstünden elde etmek olabilir. Poisson denklemi sonlu 
eleman metoduyla çözülerek, kutu kesitlerin burulma rijitliği hesaplanmış, et kalınlığı ince ve 
kalın kesitli helis problemi ele alınarak sayısal uygulamalar üstünden burulma rijitliğinin 
önemi vurgulanmıştır.   

1. GİRİŞ 

Mühendislik uygulamalarında önemli görevlere hizmet eden helisel yaylar, makine 
mühendisliğinde titreşimi azaltmak için mekanik aksamlarda, helisel taşıyıcı sistem olarak da 
inşaat mühendisliği uygulamalarında mimari özellikleri nedeniyle merdivenlerde yaygın 
olarak kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla literatürde, elastik helisel yaylar ve helisel taşıyıcı 
sistemler ile ilgili yapılmış çalışmalar mevcuttur, bir kısmı statik [1-3] ve dinamik [4-12] 
olmak üzere iki grupta toplanabilir. Literatürdeki yer alan çalışmalarda çoğunlukla helis kesiti 
dairesel ve küçük bir kısmında kare/dikdörtgen seçilmiştir.  
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Bu çalışmada, dik kesiti kutu olan ve eksen geometrisi silindirik olmayan iki ucundan rijit 
tutturulmuş helisel çubuğun dinamik analizi yapılmıştır. Dinamik analiz için Timoshenko 
çubuk kuramı kullanılarak elde edilen fonksiyonel ve iki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı 
kullanılmıştır. Bu fonksiyonel ilk kez elastik helisel çubukların statik analizi için [2] de elde 
edilmiş ve [9,10] de dinamik analiz problemlerine genişletilmiştir. Daire dışındaki dik 
kesitlerin burulma rijitliğinin hesabı ve helisel çubuklar üzerindeki etkisi mercek altına 
alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle kutu kesitlerin burulma eylemsizlik momentlerini 
hesaplayan literatürdeki mevcut ampirik formüller incelenmiş [13,14,15] ve et kalınlığı 
arttıkça bu formüllerin gerçekçi sonuç vermekten uzaklaştığı gözlenmiştir. Bu olumsuzluğu 
ortadan kaldırmak üzere yeni ampirik formüller üretilmiştir [15,16]. Diğer bir çözüm Poisson 
denklemini kullanmaktır. [17] de Poisson denklemi sonlu farklar ve [18,19] da sonlu 
elemanlar yöntemi ile çözülerek daire dışındaki kesitlerin burulma eylemsizlik momenti 
hesaplanmıştır. Bu çalışmada da burulma eylemsizlik momenti için, Poisson denkleminin 
sonlu elemanlar yöntemi ile çözümünden yararlanılmıştır. Burulma eylemsizlik momentinin 
hesabı için kullandığımız formülasyon kare kesit için [20] ile doğrulanmış ve konik helis 
problemine uyarlanmıştır. Elde edilen sonuçlar SAP2000 ve [6] ile karşılaştırılmıştır. Son 
olarak da ince ve kalın kutu kesitli konik helisler özgün problem olarak çözülmüştür. 

2. ALAN DENKLEMLERİ VE FONKSİYONEL 

Helis geometrisi ile ilgili detaylı bilgi ve Timoshenko çubuk kuramını esas alan denklemler 
[21,2,9,10] 

 Hareket denklemleri
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T q u 0

M t T m IΩ 0

ü- - + = ïïýï- - ´ - + = ïþ


  (1)  

   Kinematik bağıntılar    
,

,

s

s

u t Ω γ 0

Ω κ 0

ü+ ´ - = ïïýï- = ïþ
 (2)   

  Bünye bağıntıları        



γ C T 0

κ C M 0

ü- = ïïýï- = ïþ
 (3) 

şeklindedir. Denklem (1)-(3) de yer alan büyüklükler t n bu u u  u t n b  yer değiştirme, 

t n b   Ω t n b  dönme,  t n bT T T  T t n b  kuvvet ve t n bM M M  M t n b  
moment vektörünü,   malzeme yoğunluğu, A  kesit alanı, I  eylemsizlik moment vektörünü, 
  birim kayma,   birim dönme, q  yayılı yük ve m  yayılı moment vektörlerini 

göstermektedir. C  ve C kompliyans matrisleridir.  Denklem (1)-(3) yer alan denklemler 

= -Q Ly f  biçiminde operatör formda yazılır ve potansiyellik koşulu 

 * *d ( , ), d ( , ),Q y y y Q y y yá ñ=á ñ   (4) 

sağlatılarak fonksiyonel  

 ( ) ( )
1

0

, , d I y Q y f y= ò  (5) 

bağıntısı kullanılarak bulunur [22]. İfadenin açık hali, iç çarpım biçiminde yazılacak olursa 
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     (6) 

elde edilir. Denklem (6) da yer alan şapkalı terimler bilinen sınır koşullarını, alt indisler   
geometrik ve   dinamik sınır koşullarını ifade etmektedir. Dinamik analizde, Denklem (6) da 
verilen fonksiyoneldeki terimlerden q m 0= =  alınır ve [ , ]u u  , [ , ]Ω Ω   sırasıyla 2 [ , ] u u , 

2 [ , ] Ω Ω  iç çarpım ifadeleri ile yer değiştirilir.  

3. Sonlu eleman formülasyonu 

Sonlu eleman formülasyonunda, iki düğüm noktalı eğrisel eleman için j i   ve 
( )j i      olmak üzere  

 ( ) / ( ) /i j j i               (7) 

doğrusal şekil fonksiyonları kullanılmıştır. i ve j indisleri çubuk elemanının düğüm 
noktalarını göstermektedir. Bir düğüm noktasındaki bilinmeyenler bileşenler cinsinden 
{ , , , , , , , , , , , }t n b t n b t n b t n bu u u T T T M M M    olmak üzere, iki düğüm noktalı elemandaki 

bilinmeyen sayısı 2 12  dır. Eleman matrisleri ile ilgili detay bilgi için [2,9,10] 
başvurulabilir. 

4. SAYISAL ÖRNEKLER 

İnce ve kalın kutu kesitli helislerin çözümüne geçmeden önce, kare ve kutu kesitlerin 
eylemsizlik momenti hesaplanmış, sonrasında kare kesitli elastik konik helisler çözülmüş, 
SAP2000 ve [6] ile karşılaştırılmıştır. 

4.1 Dairesel olmayan dik kesitlerin burulma eylemsizlik momentinin hesabı 

Dairesel olmayan dik kesitlerin burulma eylemsizlik momentlerini veren çeşitli yaklaşık 
formüller ve çalışmaların olduğundan bahsedilmişti [13-19]. Bu çalışmada, amacımız dik 
kesiti daire olmayan kesitlerin burulma eylemsizlik momentini, Poisson denklemini 
kullanarak sonlu eleman yöntemi ile hesaplamaktır. Önce kare kesitin burulma eylemsizliği 
hesaplanmış, literatür [20] ile doğrulanmış ve kutu kesitlere uyarlanmıştır. 

4.1.1 Kare kesitin burulma eylemsizlik momentinin Poisson denklemi ile hesabı 

İlk olarak Poisson denkleminin sonlu eleman yöntemiyle çözümüyle elde edilen burulma 
eylemsizlik momentini doğrulamak amacıyla Şekil 1a deki kare kesit ele alındı. Bunun bir 
sonlu eleman çalışması olması nedeniyle önce yakınsama analizi yapıldı. Farklı eleman ağları 
kullanılarak yapılan yakınsama analizi sonuçları, literatürde mevcut çalışmalarla [17,20] 
birlikte Tablo 1 de verildi. Poisson denkleminin sonlu eleman yöntemi kullanılarak 
çözülmesinden elde edilen sonuçlar 4

t
I a  olmak üzere,   değerleri için, [20] ile 

karşılaştırıldığında 2500 eleman için farkın % 0.07 mertebesinde olduğu gözlendi. 
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 (a) kare kesit (b) kutu kesit 

Şekil 1: Kesit geometrileri. 

Tablo 1: Kare kesitin burulma eylemsizlik momenti için yakınsama ve doğrulama  
( 4

t
I a ) 

Eleman 
sayısı 

Poisson Denklemi ve SE [17]  [20] 
  %  

100 0.1380 1.85 

0.1405 0.1406
400 0.1401 0.35 
1600 0.1404 0.14 
2500 0.1405 0.07 

4.1.2 İnce ve kalın cidarlı kutu kesitin burulma eylemsizlik momentinin hesabı 

Bölüm 4.1.1 de 2500 sonlu eleman için hesaplanan kare kesitin burulma eylemsizlik momenti, 
40.1405tI a  kullanılarak Şekil 1b deki ince ve kalın cidarlı kutu kesitlerin burulma 

eylemsizlik momenti  

 
d

a a  

 2i da a t   (8) 

olmak üzere 

 4 40.1405( )t d iI a a   (9) 

şeklinde hesaplanmıştır. Ayrıca, karşılaştırma için kutu kesitlerin burulma eylemsizlik 
momentinin hesabı 2 mm

d
a   olmak üzere 2 / 0.1, 0.2, 0.6,1.0dt a   değerleri için literatürde 

mevcut yaklaşık formüller ve SAP2000/ Section Designer gibi hazır programlar kullanılarak 
yapılmıştır. Tablo 2 de verilen bu karşılaştırma sonuçları aşağıdaki açıklamalar dikkate 
alınarak incelendiğinde; 

 İlk iki satırda yer alan “*”, burulma eylemsizlik momenti tI  nin hesabında oa  

( o da a t  ) değerinin kullanıldığını ifade etmektedir. 

 İlk üç satırda ince cidarlı kesitler için kullanılan yaklaşık formüller yer almaktadır. 

 Yaklaşık formüllerin alındığı kaynaklar tablonun birinci kolonunda yer almaktadır. 

2 / dt a  değeri arttıkça yani kesit et kalınlığı arttıkça, ince cidarlı kesitler ( 2 / 0.2t a  ) için 

önerilen yaklaşık formülleri kullanmak uygun değildir. 
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Tablo 2: Kutu kesitin burulma eylemsizlik momentinin farklı yaklaşımlarla karşılaştırılması. 

Kaynaklar 4(mm )
t

I  
2 / dt a  

0.1 0.2 0.6 1.0 

[13]  24 / 1 /A t ds  (*) 0.686 1.166 1.646 1.000

[14] 3ta  (*) 0.686 1.166 1.646 1.000

[15] ( )33 1 /
d d

ta t a-  0.686 1.166 1.646 1.000

 SAP2000 0.686 1.166 1.646 1.000

 Section Designer 0.705 1.261 2.195 2.268

[16] ( ) ( ) ( )
2 3

40.978 2.309 1.826
d

d d d

t t t
a

a a a

é ù
ê ú- +ê ú
ê úë û

0.694 1.225 2.158 2.240

Bu çalışma 4 40.1405( )d ia a    0.773 1.327 2.190 2.248

4.2 Eksen geometrisi silindirik olmayan elastik helislerin çözümü 

Eksen geometrisi silindirik olmayan konik helisler kesitleri kare ve kutu alınarak çözülmüştür. 
Öncelikle kare kesitli helis problemi ele alınmış ve elde edilen sonuçlar SAP2000 ve [6] ile 
karşılaştırılmıştır. Sonrasında özgün örnek olarak kutu kesitli konik helisler ele alınmıştır. 

4.2.1 Kare kesitli konik helis problemi 

Şekil 2 de görülen elastik konik helisin dinamik analizi yapılmıştır. İki ucundan rijit 
tutturulmuş elastik konik helisin malzeme ve geometrik özellikleri; Elastisite modülü 

11 22.1 10 N/mE   , Poisson oranı 0.3  , malzeme yoğunluğu 37850kg/m  , tur sayısı 

6.5n  , yükselme açısı o4.8  , taban yarıçapı 
1

13mmR  , koniklik oranı 2 1/ 0.5R R   

dir. Helisin dik kesiti, bir kenarının uzunluğu 2.3mma   olan kare alınmıştır. Öncelikle, 
konik helis problemi farklı eleman ağları için çözülmüş ve 200 eleman için elde edilen karışık 
sonlu eleman yöntemi (SEM) ile SAP2000 sonuçları karşılaştırılmıştır. Tablo 3 de elde edilen 
tüm sonuçlar verilmiştir. İlk altı mod değerlerinin verildiği Tablo 3 incelendiğinde, 1000 
eleman için % farkların 0.1 mertebesinde olduğu görülmüştür. Şekil 3 de ilk iki mod ( 1 , 

2 ) için verilen yakınsama grafiğinden de, SAP2000 ile 1000 elemana göre elde edilen 

sonuçların, iki düğüm noktalı eğrisel elemanı kullanan karışık sonlu eleman programımızla 
200 elemana gelmeden elde edilebildiği ve yakınsamanın çok kısa sürede gerçekleştiği net bir 
şekilde görülmektedir. İkinci bir karşılaştırma ise Yıldırım [6] ile yapılmıştır. Yıldırım, 
çalışmasında bu problemin çözümünden elde ettiği ilk 10 mod değerini farklı koniklik 
oranları ( 2 1/R R ) için grafik olarak vermiştir. Biz 2 1/ 0.5R R   koniklik değeri için hesap 

yaptık, dolayısıyla Yıldırım’ın grafiğinden bu koniklik oranına karşı gelen ilk altı mod değeri 
hassas bir şekilde okundu, SEM ve SAP2000 değerleri ile birlikte Tablo 4 de verildi. Elde 
ettiğimiz sonuçların SAP2000 ve [6] ile uyumlu olduğu görüldü. 
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Şekil 2: Konik helis problemi.  Şekil 3: 1  ve 2  için yakınsama analizi. 

Tablo 3: Konik helis için yakınsama analizi ve SEM ile karşılaştırma. 

Mod 

SEM SAP2000 

50 

 
eleman 

100 

 
eleman 

200 

 
eleman 

50 

eleman

% 250 

eleman

% 500 

eleman 

% 1000 

 
eleman 

% 

1 348.40 348.47 348.47 
381.44

-
9.5

349.97
-

0.4
349.02

-
0.2 

348.77 -
0.1

2 397.67 398.78 398.84 
413.98

-
3.8

399.86
-

0.3
399.44

-
0.2 

399.29 -
0.1

3 444.22 451.69 452.12 
478.02

-
5.7

453.22
-

0.2
452.53

-
0.1 

452.34 -
0.1

4 458.19 464.84 465.22 
489.31

-
5.2

466.36
-

0.3
465.72

-
0.1 

465.56 -
0.1

5 659.17 659.81 659.82 
719.00

-
9.0

662.64
-

0.4
660.91

-
0.2 

660.44 -
0.1

6 722.13 727.56 727.35 
768.66

-
5.7

730.23
-

0.4
729.05

-
0.2 

728.69 -
0.2

Tablo 4: SAP2000 ve [6] ile SEM sonuçlarının karşılaştırılması. 

Mod 
SEM SAP2000 [6] 

200 eleman 1000 eleman %  % 

1 348.47 348.77 -0.1 352.94 -1.3

2 398.84 399.29 -0.1 400.00 -0.3

3 452.12 452.34 -0.1 451.76  0.1

4 465.22 465.56 -0.1 472.94 -1.7

5 659.82 660.44 -0.1 664.71 -0.7
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6 727.35 728.69 -0.2 720.00  1.0 

4.2.2 Kutu kesitli konik helis problemi 

Bölüm 4.2.2 de ele aldığımız konik helis problemi dik kesitinin kutu olduğu kabul edilerek 
2 mm

d
a   olmak üzere, 2 / 0.2dt a   ve 2 / 0.6dt a   oranları için tekrar çözülmüştür. Konik 

helisin karışık SE çözümünde, kutu kesitin burulma eylemsizlik momenti (9) bağıntısı 
kullanılarak hesaplanmıştır. Tablo 5 de, 1000 elemana göre elde edilen SAP2000 sonuçlar ve 
200 eleman için elde edilen karışık SEM sonuçlarımız % olarak karşılaştırılmıştır. SAP2000 
ile yaptığımız karşılaştırmadan, kesitin t  et kalınlığı arttıkça % farkların arttığı görülmüştür. 

Tablo 5: Kutu kesitli konik helisin doğal frekanslarının SAP2000 ile karşılaştırılması. 

Mod 

SEM 

(200 eleman) 

SAP2000 

(1000 eleman) 

2 /t a  2 /t a  

0.2 0.6 0.2 % 0.6 % 

1 385.68 325.57 362.99 5.9 283.84 12.8 

2 443.67 373.49 442.95 0.2 370.82 0.7 

3 501.29 422.89 492.81 1.7 404.89 4.3 

4 515.95 435.19 507.45 1.6 418.05 3.9 

5 730.81 616.66 690.75 5.5 542.67 12.0 

6 807.20 680.65 794.58 1.6 652.99 4.1 

Diğer bir karşılaştırma, kutu kesitin burulma eylemsizlik momenti için Lamancusa ve 
Saravanos [16] de önerilen ve aşağıda verilen yaklaşık formülasyon kullanılarak yapılmıştır. 

 

2 3

40.978 2.309 1.826
t d

d d d

t t t
I a

a a a

      
                    

 (10) 

Denklem (10) ya göre hesaplanan 
t

I  burulma eylemsizlik momenti SEM programımızda 

kullanılarak 200 eleman için konik helis problemi çözülmüştür. Denklem (10) u kullanarak 
elde edilen bu sonuçlar, Denklem (9) e göre elde edilenlerle karşılaştırılarak topluca Tablo 6 
da verildi. Tablo 6 incelendiğinde, kalın cidarlı kesitlere yönelik bir formülasyon olması 
nedeniyle et kalınlığı arttıkça farkların azaldığı hatta neredeyse üst üste düştüğü 
görülmektedir.  

Tablo 6: Kutu kesitli konik helisin doğal frekanslarının [16] ile karşılaştırılması. 

Mod 

SEM (200el) 

4 40.1405( )t d iI a a   

2 3

40.978 2.309 1.826
t d

d d d

t t t
I a

a a a
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2 /t a  2 /t a  

0.2 0.6 1.0 0.2 % 0.6 % 1.0 % 

1 385.68 325.57 303.20 371.02  3.8 323.25 0.7 302.67 0.2 

2 443.67 373.49 346.97 442.85 0.2 373.37 0.0 346.94 0.0 

3 501.29 422.89 393.54 495.70 1.1 422.05 0.2 393.35 0.0 

4 515.95 435.19 404.92 510.19 1.1 434.29 0.2 404.71 0.1 

5 730.81 616.66 574.07 704.97 3.5 612.60 0.7 573.15 0.2 

6 807.20 680.65 633.07 798.13 1.1 679.27 0.2 632.76 0.0 

5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, dik kesiti dairesel olmayan ince ve kalın cidarlı kutu kesitlerin burulma 
eylemsizlik momentinin hesabı ve konik helis problemi üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Yapılanlar ve elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa: 

 İnce ve kalın kutu kesitli konik helislerin dinamik analizi karışık sonlu eleman metodu 
kullanılarak yapılmıştır. 

 Helisel elemanların dinamik analizine ait sonlu eleman formülasyonu için, Gâteaux 
türevini esas alan fonksiyonel kullanılmıştır. Bu fonksiyonel ilk olarak [2] de helislerin 
statik analizi için kullanılmıştır. 

 Daire dışındaki geometrilerin burulma rijitliğinin hesabı için Poisson denklemi 
kullanılmış ve çözüm sonlu eleman ile yapılmıştır. 

 Kare kesit için sonlu eleman ile hesaplanan burulma eylemsizlik momenti literatür ile 
karşılaştırılmıştır. 

 Kutu kesit için burulma eylemsizlik momenti sonlu eleman ile hesaplanmış ve 
literatürde mevcut yaklaşık formüllere göre elde edilmiş sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

 Kare kesitli konik helisin dinamik analizi yapılmış, sonuçlar SAP2000 ve literatür ile 
karşılaştırılmıştır. 

 Kare kesit için SAP2000 de 1000 eleman ve bizim 200 eleman için elde ettiğimiz 
sonuçlar karşılaştırıldığında, ilk altı mod için doğal frekanslardaki fark % 0.1 
mertebesindedir. 

 İnce ve kalın cidarlı kutu kesitli konik helis problemi çözülmüş, SAP2000 ile 
karşılaştırılmıştır. İnce cidarlıdaki yakınsaklık, et kalınlığı arttıkça kaybolmuştur. 

 Literatürde mevcut, burulma eylemsizlik momentini hesaplayan yaklaşık formüller 
kullanılarak konik helis probleminin çözümü tekrarlanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
Yaklaşık formüller kendi sınırları içinde uygun sonuçlar üretmiştir. 

 Bu çalışmada kullanılan Poisson denkleminin sonlu eleman çözümü, ince ve kalın 
cidarlı kutu kesitlerin hepsinde uygun sonuçlar vermiştir. 

Teşekkür - Yazarlar, bu araştırmayı destekleyen İTÜ BAP birimine teşekkür ederler. Proje 
No: 36130 
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