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ABSTRACT 

In this study, the coupling effects between the electrical and mechanical fields on the 
distributions of an electrical potential and stresses in the considered plate made from 
piezoelectric materials, under given boundary and loading conditions, is investigated 
separately for plane-stress and plane-strain states.  Suppose that considered plate-strip is 
simply supported and rigidly supported at its two parallel grounded ends and also assumed 
that no mechanical loads  (uniformly distributed mechanical loads) act at 
the lower (upper) free face-plane and moreover, all the ends' planes of the plate are 
unelectroded with vanishing normal electric displacement and free of electrical charge.  The 
mathematical modeling of the boundary value problem is made in the framework of the exact 
equations and relation of electro-elasticity and solution to this problem is obtained 
numerically by helping the finite element method.  For the numerical investigations, coupling 
effects between the electrical and mechanical fields, various mechanical and materials 
constants on the stress-strain state occurred by considered boundary and load conditions are 
analyzed within the plane-strain and plane-stress state. 

ÖZET 

Bu çalışmada, piezoelektrik malzemeden yapılmış şerit-plağın, ele alınan sınır ve yükleme 
koşulları altında yapısında oluşan elektrik potansiyel ve gerilme yayılımı ile belirtilen bu 
büyüklüklerin yapı içerisindeki yayılımına elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı etkisi 
düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme durumları için ayrı ayrı incelenmiştir. Ele alınan 
şerit-plağın karşılıklı iki kenarından basit ve rijid mesnetli ve topraklanmış, serbest alt (üst) 
yüzeyinden mekanik kuvvetin etki etmediği (düzgün yayılı basınç yükünün etki ettiği) ve bu 
yüzeylerde elektrik yükün etki etmediği ve elektriksel geçirgenliğin olmadığı kabul 
edilmektedir. Ele alınan sınırdeğer probleminin matematiksel modeli lineer elektro-elastisite 
teorisi kesin alan denklemleri çerçevesinde yapılmış, çözümü sonlu elemanlar yöntemi 
yardımıyla sayısal olarak elde edilmiştir. Sayısal incelemelerde, ele alınan sınır koşulları ve 
yükleme durumu için yapıda oluşan gerilme - şekil değiştirme durumuna, düzlem şekil 
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değiştirme ve düzlem gerilme çerçevesinde, elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı 
etkisi ile çeşitli malzeme ve geometrik parametrelerin etkileri incelenmiştir.  

1.GİRİŞ 

Piezoelektrik malzemeler elektro-elastik malzemelerdir. Yani, mekanik yük etkisinde 
yapısında kutuplanma oluşabilen ve tersine elektrik alan içerisine konulduğunda geometrik 
formunda değişim olabilen yani, yapısında mekanik yerdeğiştirme oluşabilen malzemelerdir. 
Dolayısıyla, elektriksel alan ve mekaniksel alanın karşılıklı etkisinden söz edilmektedir. İşte 
bu karşılıklı etkinin lineer olduğu malzemelere genel olarak piezoelektrik malzemeler adı 
verilmektedir [1,2,3,4]. Bu malzemeler laboratuar ortamında yapay şekilde oluşturulabildiği 
gibi doğada da bulunabilmektedir. Piezoelektrik özellik ilk defa 1880’li yıllarda Curie 
kardeşler tarafından keşfedilmiştir.  

Bu malzemeler pek çok yapı elemanında kullanılmaktadır. Örneğin elektrik enerjisini 
mekanik enerjisine (veya tersine) dönüştüren transistörlerde (transducers), frekans 
kontrolünde veya telekomünikasyonda kullanılan ses yansıtıcılarında (resonators), hassas 
zaman ve ses senkronizasyon ayarlayıcılarda, sıcaklık veya basınç değişimlerinin belirlenmesi 
gibi pek çok aygıtlarda (elektro-mekanik araç- gereçlerde) kullanılmaktadır. Ayrıca önemli bir 
kullanım alanı da enerji hasadı (energy harvesting)’dır. Örneğin, gerçekleşen mekanik hareket 
esnasında, elektrik enerjisinin elde edilmesi verilebilir.  

Elektro-mekanik aygıtlar incelendiğinde bu aygıtlardaki piezoelektrik malzemelerden 
yapılmış kısımların plak-şerit formunda olduğu görülür. Dolayısıyla, farklı mesnet ve 
yükleme koşulları altında piezoelektrik malzemeden yapılmış plak-şerit’lerde oluşan 
yerdeğiştirme ve gerilme yayılımları ile bu yayılımlara elektriksel ve mekaniksel alanın 
karşılıklı etkisinin öğrenilmesi önem taşımaktadır.  

Bu alanda ilk teorik çalışmalar Tiersten [5] tarafından yapılmıştır. Daha sonraları bu 
malzemelerden yapılmış yapı elemanlarının statiğine ve dinamiğine ait pek çok iki ve üç 
boyutlu problemler teorik ve deneysel olarak çalışılmış ve halen yoğun şekilde çalışılmaktadır 
[6,7]. Bu çalışmalar incelendiğinde, yapı elemanının bir doğrultuda uzunluğu sonsuz 
olduğunda analitik çözümler yapılabilmekle beraber [6], sonlu boyutlu yapı elemanları için 
sonlu elemanlar gibi sayısal çözüm metotları kullanılmaktadır [7]. Fakat bu çalışmaların pek 
çoğunda yaklaşık plak teorileri ile matematik modelleme yapıldığı görülür. 

Bu çalışmada, mekanik yükleme altında piezoelektrik malzemeden yapılmış plak-şeritin bazı 
mesnet koşulları ile düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme durumları için ayrı ayrı ele 
alınan problemlerin, matematiksel modellemesi elektro-elastisite teorisinin kesin denklemleri 
çerçevesinde yapılmış ve sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla sayısal olarak çözülmüştür. Ele 
alınan sınırdeğer problemleri çerçevesinde yapıda oluşan gerilme yayılımı ve elektriksel 
potansiyelin dağılımları ile bu dağılımlara çeşitli geometrik ve malzeme parametreleri ile 
elektriksel - mekaniksel alanın karşılıklı etkisi incelenmiştir. 

2.PROBLEMİN MATEMATİKSEL MODELİ 

Ele alınan şerit-plağın geometrisi ve yükleme durumu Şekil 1’de verilmiştir. Buna göre, sınır 
değer problemine ait çözüm bölgesi “Ω”; “ℓ” uzunluğunda,  “h” kalınlığında dikdörtgen bir 
bölgeyi temsil etmektedir. Ayrıca “q” yapı elemanının üst yüzeyinden etki eden düzgün yayılı 
mekanik yükün yoğunluğunu göstermektedir.  
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Şekil 1. Ele alınan çözüm bölgesi ve yükleme durumu 

Bu bölgede sağlanan alan denklemleri, bünye denklemleri ve sınır koşullarını temsil eden 
denklemler Lagrange koordinatları yardımıyla aşağıda verilmiştir: 
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      (1) - (3) denklemlerinde “ ij ” gerilme tansörü bileşenlerini, " iD ” elektriksel yer 

değiştirmenin bileşenlerini “ ijklC ” malzemeye ait elastik sabitleri, “ kl ” şekil değiştirme 

tansörü bileşenlerini,   “ kije ” malzemeye ait piezoelektrik sabitleri, “ kE ” elektriksel alan 

vektörü bileşenlerini, “ jk ”dielektrik sabitleri,  “ ” elektrik potansiyeli ve “ ku  (veya lu )” 

mekanik yer değiştirmeyi göstermektedir. 

       Ele alınan sınır koşulları ve yükleme durumu için, 
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dir. Buna göre (1) - (4) denklem takımı karşılıklı iki kenarından basit mesnetli plak-şerite   
(Problem 1); (1) - (3), (5) denklem takımı karşılıklı iki kenarından rijid mesnetli plak-şerite 
(Problem 2) ait bir sınırdeğer problemini temsil etmektedir.  

       Ele alınan yapı elemanı piezoelektrik malzemeden yapılmış olduğu için dış yükleme 
altında kutuplanma özelliğine sahiptir. Bu açıdan incelemelerde 1Ox  ve 2Ox  eksenleri ayrı 

ayrı kutuplanma ekseni seçilerek sayısal hesaplamalar yapılmıştır. Örneğin kutuplanma ekseni 

2Ox  seçilirse (2)’de verilen bünye denklemleri  
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şeklinde matris olarak verilebilir  [3]. Belirtelim ki (6)’da, yazım basitliği açısından (2)’deki 

ijklC  için ; 11,22,33,23,13ij kl  ve 12 sayısal değerler sırasıyla nmC  için n;m=1,2,3,4,5 ve 6 

sayısal değerleri ile yer değiştirilmiştir. Aynı şekilde kije  için k=1,2,3 ve ij ikilisinin değerleri 

yukarıda verildiği gibi kullanılmıştır. Kutuplanma ekseni değiştirildiğinde (6) matrisi yeniden 
düzenlenecektir.  

Buna göre, ele alınan (1) - (4) (Problem 1) ve (1) - (3), (5) (Problem 2) sınır değer problemleri 
sırasıyla karşılıklı iki kenarından basit mesnetli ve rijid mesnetli piezoelektrik malzemeden 
yapılmış plak-kirişin üst yüzeyinden etki eden düzgün yayılı yük etkisinde eğilmesi 
problemini temsil etmektedir. Ele alınan bu problemler düzlem gerilme (DG) ve düzlem 
şekildeğiştirme (DŞ) varsayımları altında matematiksel modellenerek, çözümü sayısal olarak 
sonlu elemanlar yöntemi ile yapılmıştır. 

3.PROBLEMİN SONLU ELEMANLAR MODELLEMESİ 

Yukarıda matematiksel modeli verilen Problem 1 ve Problem 2’ye ait sonlu elemanlar 
modellemesi, yerdeğiştirme esaslı sonlu elemanlar yardımıyla yapılacaktır. Yani nodlarda 
bilinmeyen olarak sadece 1Ox  ve 2Ox  doğrultusundaki yerdeğiştirmeler sırasıyla 1u  ve 2u    

ile elektrik potansiyel  seçilecektir. Sonlu elemanlar modellemesi için aşağıda verilen 
fonksiyonel kullanılmıştır [3]. 

1 2 , , , , , ,L
1 1

( , , )
2 2K L K L KL K L KL Ku u C u u e u d        



       
    



 
Yahnioğlu ve Danabaş  

660 
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi 

D

ij j i j j j
S S

n u dS D n dS
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(7)’de bilinen notasyonlar kullanılmıştır ayrıca, “ S ” mekanik yüklerin verildiği sınırı, “ DS ” 

elektriksel yükün verildiği sınırları göstermektedir. Ele alınan incelemelerde elektriksel yük 
göz önüne alınmadığı için sayısal hesaplamalarda “ DS ” sınırı üzerindeki integral terimi 

dikkate alınmamıştır.  

       Ele alınan çözüm bölgesi düzgün dikdörtgen bölge olduğundan, çözüm bölgesinin 
ayrıklaştırmasında standart dikdörtgen sonlu elemanlar kullanılmıştır. Buna göre her sonlu 
elemanda aranan büyüklükler, nodlarda aranan uygun değerler ile aynı noda tanımlı şekil 
fonksiyonları ( iN ) yardımıyla  
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  , e=1,2,..,M, i=1,2,..N (8) 

polinom şeklinde tanımlanır [8]. (8)’de M toplam sonlu eleman sayısını, N sonlu elemandaki 
nod sayısını göstermektedir. (8) ifadesi (7) fonksiyonelinde yerine yazılır ve Ritz tekniği 
yardımıyla her sonlu eleman için  

 (e) ( ) ( )e eK a F   (9) 

cebirsel denklem sistemi elde edilir [8]. Burada ( )eK  rijidlik matrisi, ( )ea  nodlarda 

bilinmeyenleri içeren vektör ve ( )eF  sağ taraf vektörüdür. Her sonlu eleman için elde edilen      
(9) denklem sistemi uygun şekilde birleştirilerek bütün bölgeye ait cebirsel denklem sistemi    
elde edilir. Basit satır-sütun işlemleri ile sınır koşullarının sisteme dahil edilmesiyle elde 
edilen indirgenmiş sistemin çözümü, nodlarda aranan büyüklükleri verir. Daha sonra nodlarda 
belirlenen sayısal büyüklükler kullanılarak (8), (2) ve (3) yardımıyla çözüm bölgesinde 
gerilme ve elektriksel alan dağılımları elde edilir. 

4.SAYISAL SONUÇLAR 

Verilen sınır değer problemlerinin, sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü için tarafımızdan 
oluşturulan algoritma ve programların doğruluğunu test edebilmek için bu algoritma ve 
programlar yardımıyla elde edilen sayısal sonuçlar literatürde mevcut uygun durumdaki 
sayısal sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Örneğin, Şekil 2 ve Şekil 3’de düzlem şekil değiştirme 
durumunda izotrop malzemeden yapılmış karşılıklı iki kenarından basit mesnetli plak-şeritin 
üst yüzeyinden etki eden düzgün yayılı yük etkisinde eğilmesi durumunda (Problem 1) elde 
edilen sayısal sonuçlar ile uygun durumda [9] kaynağında verilen sayısal sonuçların büyük 
hassasiyetle üst üste düştüğü tespit edilmiştir. Not edelim ki, Şekil 2 ve Şekil 3’de gerilme 
grafikleri sonlu elemanların geometrik orta noktasındaki değerler yardımıyla kurumuştur.   
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Şekil 2 σ22 gerilmesinin x2 = h/2 kesitinde 
x1/ℓ’ye göre yayılımı 

 

Şekil 3 σ22 gerilmesinin x2 = h kesitinde 
x1/ℓ’ye göre yayılımı 

  

Bu çalışmada, ele alınan yapı elemanının PZT-5H piezoelektrik malzemesinden yapıldığı 
kabul edilmiştir. Bu malzemeye ait malzeme sabitleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 PZT-5H piezoelektrik malzeme sabitleri [3] 

Malzeme c11 c12 c13 c33 c44 c66 e31 e33 e15   

PZT-5H 12.6 7.91 8.39 11.7 2.30 2.35 -6.5 23.3 17 1.505 1.302

 x1010 N/m2 C/m2 x10-8 C/Vm 

Bu kısımdan sonra verilen şekillerde Şekil numarası çift olan şekiller (tek olan şekiller) 
Problem 1 (Problem 2) ve farklı polarizasyon doğrultuları (Ox1- ve Ox2-doğrultusunda) için 
elde edilen sayısal sonuçları göstermektedir. Sayısal hesaplamalar Ox1 doğrultusunda X=80 
ve Ox2 doğrultusunda Y=12 sonlu eleman (dört düğüm noktalı (nodlu) standart sonlu eleman) 
olmak üzere toplam XY=960 adet sonlu eleman için elde edilmiştir.  

Şekil 4 ve  Şekil 5’de verilen grafiklerde farklı mesnet koşullarının ve kutuplanma 
doğrultusunun, 15 44e C   elektrik potansiyelinin yayılımına etkisi verilmektedir. Buna göre, 

Ox1 kutuplanma ekseni olduğunda mesnet tipi sayısal sonuçları nicel olarak az etkilenmekle 
birlikte, kutuplanma ekseni 2Ox için elektrik potansiyelin yayılımı hem nicel hem de nitel 

olarak çok etkilenmektedir. 

Şekil 6 ve Şekil 7’de verilen grafiklerde Problem 1 ve Problem 2 için 11 44C  gerilme 

yayılımı benzer olmakla beraber, Problem 1 için elde dilen sayısal değerlerin hepsi negatif 
bölgededir. 
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Şekil 4 Ox1 ve Ox2 yönündeki polarizasyonun 

15 44e C   elektrik potansiyelin dağılımına 

etkisi (DŞ, Problem 1) 

 

Şekil 5 Ox1 ve Ox2 yönündeki polarizasyonun 

15 44e C   elektrik potansiyelin dağılımına 

etkisi (DŞ, Problem 2) 

Şekil 6 11 44c gerilmesinin x2 = h kesitinde 

x1/ℓ’ye göre yayılımına ekij parametresinin 
etkisi (DŞ, Problem 1) 

Şekil 7 11 44c  gerilmesinin x2 = h kesitinde 

x1/ℓ’ye göre yayılımına ekij parametresinin 
etkisi (DŞ, Problem 2) 

Şekil 10 – Şekil 15 grafiklerinde çift numaralı şekiller Problem 1, tek numaralı şekiller Problem 
2 için ekij  0, Ox2 kutuplanma ekseni ile düzlem şekil değiştirme (DŞ) ve düzlem gerilme (DG) 
durumları için elde edilen sayısal sonuçlar verilmiştir. Şekil 10 ve Şekil 11’de verilen grafiklerde 

15 44e C   yayılımına düzlem şekil değiştirme (DŞ) ve düzlem gerilme (DG) varsayımlarının 

etkisi Ox2 kutuplanma ekseni için verilmiştir. Şekilde verilen grafiklerden mesnet noktalarından 
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yeterince uzaklaşıldığında ( 10.20 0.80x  ) DŞ ve DG çerçevesinde alınan sayısal değerler 

“simetriktir” denebilir. 

 

 

Şekil 8 22 44C  gerilmesinin x2 = h/2 

kesitinde x1/ℓ’ye göre yayılımına ekij 
parametresinin etkisi (DŞ, Problem 1) 

 

Şekil 9 22 44C  gerilmesinin x2 = h/2 

kesitinde x1/ℓ’ye göre yayılımına ekij 
parametresinin etkisi (DŞ, Problem 2) 

  

 

Şekil 10 Ox2 kutuplanma ekseni olduğunda DŞ 
ve DG durumlarının 15 44e C   elektrik 

potansiyelinin dağılımına etkisi (Problem 1) 

Şekil 11 Ox2 kutuplanma ekseni olduğunda DŞ 
ve DG durumlarının 15 44e C  elektrik 

potansiyelinin dağılımına etkisi (Problem 2) 

Ancak Problem 2 için elde edilen 15 44e C   değerleri mutlak değerce Problem 1 için elde 
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edilen değerlerden önemli ölçüde büyüktür.  Şekil 12 ve Şekil 13’de 11 44C  gerilmesinin 

x1/ℓ’ye göre yayılımına düzlem şekil değiştirme (DŞ) ve düzlem gerilme (DG) durumlarının 
etkisi, x2=h, ekij  0 ve Ox2 kutuplanma ekseni için verilmiştir. Şekilde verilen grafiklerden DG 
için elde edilen 11 44C  gerilme değerlerinin mutlak değerce, DŞ için elde edilen uygun 

gerilme değerlerinden her zaman büyük olduğu görülmektedir.  

Şekil 12 11 44C  gerilmesinin x1/ℓ’ye göre 

yayılımına DŞ ve DG durumlarının etkisi 
(x2=h, ekij  0, Ox2 kutuplanma ekseni, 

Problem 1) 

Şekil 13 11 44C  gerilmesinin x1/ℓ’ye göre 

yayılımına DŞ ve DG durumlarının etkisi 
(x2=h, ekij  0, Ox2 kutuplanma ekseni, 

Problem 2) 

 

Şekil 14 22 44C  gerilmesinin x1/ℓ’ye göre 

yayılımına DŞ ve DG durumlarının etkisi 
(x2=h, ekij  0, Ox2 kutuplanma ekseni, 

Problem 1) 

 

Şekil 15 22 44C  gerilmesinin x1/ℓ’ye göre 

yayılımına DŞ ve DG durumlarının etkisi 
(x2=h, ekij  0, Ox2 kutuplanma ekseni, 

Problem 2) 
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     Şekil 14 ve Şekil 15’de 22 44C  gerilmesinin x1/ℓ’ye göre yayılımına DŞ ve DG 

durumlarının etkisi, x2=h, ekij  0 ve Ox2 kutuplanma ekseni için verilmiştir. Her iki problem 
için DG durumunda elde edilen  22 44C  gerilme grafikleri, sınır etkilerinden uzaklaştıkça sabit 

yayılım göstermekle beraber, DŞ durumunda elde edilen 22 44C  yayılımı Problem 1 ve 

Problem 2 için birbirinden çok faklıdır.  

Belirtelim ki, ele alınan çalışmada DŞ ve DG ile Problem 1 ve Problem 2 için elde edilen 12  

gerilmesine ait sayısal sonuçlar burada verilmemiştir. Elde edilen sayısal sonuçlardan 12  için 

belirtilen varsayımların ve sınır koşullarının etkisinin çok az olduğu söylenebilir. 

5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 Bu çalışmada piezoelektrik malzemeden yapılmış plak-şerit formundaki yapı 
elemanlarının farklı mesnet koşulları, düzlem şekil değiştirme-düzlem gerilme varsayımları 
ile piezoelektrik sabitin, ele alınan yükleme altında yapıda oluşan gerilme ve elektrik 
potansiyel yayılıma etkileri örnek problemler çerçevesinde incelenmiştir. Ele alınan 
problemlerin matematiksel modeli lineer elektro-elastisite teorisi kesin alan denklemleri 
çerçevesinde yapılmış, çözümü sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla sayısal olarak elde 
edilmiştir. Sayısal incelemeler sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

1. Yapı elemanı malzemesinin piezoelektrik olması durumunda verilen yükleme altında 
yapıda oluşan gerilme değerleri, bu yapı elemanı malzemesinin piezoelektrik olmadığı uygun 
durumda elde edilen sayısal değerlere göre mutlak değerce daha küçüktür,  

2. Mesnetten uzaklaştıkça Problem 1 için elde edilen gerilme değerleri, Problem 2 için 
elde edilen gerilme değerlerinden her zaman büyüktür, 

3.  elektrik potansiyelin yayılımı sınır koşullarından ve kutuplanma ekseninden 

etkilenmektedir. Yüklemeye paralel doğrultuda kutuplanma ekseni seçilmesi ( 2Ox ) , 

yüklemeye dik doğrultuda kutuplanma ekseni ( 1Ox ) seçilmesine göre   değerlerini önemli 

ölçüde düşürmektedir,  

4. Mesnet noktalarından yeterince uzaklaşıldığında düzlem şekil değiştirme (DŞ) ve 
düzlem gerilme (DG) çerçevesinde elde edilen  ’nin sayısal değerleri “simetriktir” denebilir. 
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