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ÖNSÖZ 

Bu tez çalışmasında; ağır araçlar ile ilgili literatür araştırması ve çeşitli ağır araç 

modellerinin matematik denklemlerinin çıkartılıp Matlab programı yardımı ile 

simulasyonlarının yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla çok sayıda makale, tez, 

konferans yayını, araştırılmış ve incelenmiştir.  Elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 

adet ağır araç modeli için dinamik denklemleri çıkarılmış ve simulasyonları 

yapılmıştır.Bu simulasyonların bazıları aracın yuvarlanma açısının tespitinde bazıları 

ise zıplama ve yunuslama hareketlerinin analizinin yapılması amacı ile yapılmıştır.  
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AĞIR ARAÇ MODEL SİMULASYONLARI 

ÖZET 

Bu çalışma, ağır araçların virajlı ve engebeli yol şartlarında sergilediği davranışları 
inceler. Bu amaçla ele alınan modellerin, dinamik denklemlerinin çıkarılması,  bu 
modellere uygun simulasyon proğramlarının yapılmasını ve simulasyon sonuçlarının 
değerlendirilmesi tezin ana temasını oluşturur. Çalışma boyunca ağır araçlar 
hakkında pekçok yayın incelenmiş ve bunların içeriklerine yer verilmiştir. Ayrıca tez 
kapsamında ağır araçlarda devrilme önleme sistemeri ve erken uyarı sistemleri için 
yeni bir yol önerilmiştir. 

İlk bölümde ağır araçlarla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Ağır araçlarda devrilme 
önleme yaklaşımları konusunda yayınlanmış makalelerden kısa içerikler verilip, ağır 
araçların modellenebilmesi için piyasada kullanılmakta olan çeşitli mekanizma 
modelleme ve simulasyon programları belirtilmiştir. Bu bilgilerin ardından 
modelleme çalışmamızda faydalanacağımız yaprak yay modeli hakkında ön bilgi 
verilmiş ve yaprak yayın matematik modeli sunulmuştur. 

İkinci bölümde ağır araçlarda devrilme uyarı sistemleri için yeni bir yol önerilmiştir. 
Bu yol akslardaki gerilmelerin geri besleme olarak sisteme sokulup, aracın devrilme 
sınır değerlerindeki gerilme değerleri ile karşılaştırılması öngören bir sistemdir. Bu 
amaçla 2. bölümde akstaki gerilme analizleri yapılmış ve Tablo A.1 de gösterilmiştir. 

Üçüncü bölümde ağır araçlar hakkında yayınlanmış çeşitli tezler ve yayınlara yer 
verilmiştir. Bu yayınların içerik ve sonuç özetlerinin yanısıra bazı makalelerin araç 
modelleme yaklaşımları derlenmiştir.  

Dördüncü bölümde ağır araçlarla yuvarlanma, yunuslama, 3 akslı çekici tam modeli 
ve çekici-romörk modelleli olmak üzere 4 farklı model incelenmiş ve simulasyonları 
yapılmıştır. Araçların modelleri basit modelden karmaşık modele doğru sıralanmıştır. 
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SIMPLE HEAVY VEHICLE MODELS 

SUMMARY 

This study investigates the behaviour heavy vehicles show on rough and twisted 
roads. The main principle of this thesis, is to generate the dynamic equations for the 
models selected, create suitable simulation programs and to analyze the results of 
these simulations.  During the course of this study, many publications have been 
analyzed and cited. Also, as a part of  the thesis, a new method for the ‘prevention of 
turnovers for heavy vehicles’ and an ‘early warning system’ has been recommended. 

In the first section, general information about heavy vehicles have been given. 
Publications about the ‘prevention of  turnovers for heavy vehicles’ have been cited, 
along with the machinery modelling’s and simulations used in the current market. 
Next, we are given information about the ‘leaf spring model’ and the mathematical 
model for the leaf spring. All of this, we can benefit from during our modelling 
work. 

In the second section, a new method for the ‘prevention of turnovers for heavy 
vehicles’ has been recommended. The system proposes that the strain values of the 
axis is used as feedback, and compared with the strain values required for the 
vehicles to turnover. Table A.1shows the analysis of the ‘strain values of the axis’ 
data used in this section. 

In the third section, referances to thesis and publications regarding heavy vehicles 
have been made. Furthermore, citings of the vehicle modellings used, have been 
made in addition to the content and conclusion of these publications. 

In the fourth section, four different models for heavy vehicles have been analysed 
and simulated. Namely: Rolling, pitching, 3 axis-drive full model and the trailer 
model. The vehicles have been placed in order from simple to complicated models. 
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1.  GİRİŞ 

1.1 Ağır Araçlar Hakkında Genel Bilgi  

Ağır araçların devrilme kazaları dünya genelinde oldukça önemli yol güvenlik 

problemlerindendir. Bu tip kazalar meydana gelen kazalara göre daha az raslansa da 

meydana gelmeleri durumunda ölümcül sonuçlar doğurma riski, diğer kazalara göre 

daha fazladır. 1996-1997 yılları arasında Amerikada 15000 ticari ağır araçların 

karıştığı kaza meydana gelmiş [1, 2]. Viano’nun çalışması araç devrilme kazaları ve 

sonuçları hakkında daha kapsamlı bir çalışmayı ortaya koyuyor. Viano devrilme 

kazaları 2 ana kategoriye ayrıyor. Bunlar takılma  nedenli devrilmeler ve takılma 

olmaksızın oluşan devrilmelerdir. Devrilme sebebi ile oluşan kazaların istatistiğine 

bakıldığında bu kazaların %34’ünün aracın bir nesneye çarpması sonucu %60’ının 

ise engebeli, kasisli yol şartlarında kullanılması sonucunda oluştuğu görülür [3]. 

Takılma nedeni ile oluşan devrilmeler yolun ve cevrenin fiziki şartlarına bağlı olan 

devrilmelerdir. Herhangi bir araç yeterince yanal hız ile bir nesneye çarpar ya da 

takılırsa devrilme kaçınılmaz olacaktır. Bu tipteki devrilme riskleri, aracın durağan 

haldeki devrilme direnci ile yani aracın geometrisine, tasarımına bağlı olan devrilme 

direnci ile oynanarak azaltılabilir. Çarpma ve takılma kaynaklı araç devrilmeleri 

mevcut aktif devrilme kontrol sistemleri ile engellemek mümkün değildir. Araç 

devrilmelerinde  takılma dışı sebepli olan devrilmeler az oranda da olsa, kontrol 

edilebilirler [4].Yuvarlanma tespit ve önlemesi için birçok kontrol ve uyarı sistemi 

geliştirilmiş. Gaspar’ın [5] kontrol mekanizması aktif süspansyon ve aktiv 

yuvarlanma önleyici plakalar ve aktif kontrollü fen içerir. Ackermann[6] ise 

yuvarlanma riskini azaltmak için direksyon açısına harici etkide bulunan bir sistem 

geliştirmiştir. Kontrol sistemi yuvarlanma açısının ve yuvarlanma açısal ivmesinin 

geribeslemeleri ile çalışır. [7] Sanchez’in gelitirdiği sistemde ise yapay sinir ağı 

yardımı ile devrilme riski tespiti ve kontrolü önerilmiştir. Önerilen birbaşka 

sistemde[8] ise devrilme önleme ve kontrol sistemi tahrik ve fren mekanizmalarının 

kontrolü ile sağlanır. 



 
2

. Ağır araçların dinamiğinde başrollerden biride süspansyon sisteminin tipidir. 

Kullanılacak süspansyon sisteminin tipi biniş konforu, sürüş performansı, 

yuvarlanma dinamiği gibi birçok unsurun optimumda birleştiği noktaya göre 

seçilir.Çünkü süspansyon sistemlerinin dinamik ve statik özellikleri saydığımız araç 

özelliklerini direkt olarak etkiler. Aracın yuvarlanma eksenindeki yuvarlanma ve 

sürüş dinamiğinin performansı süspansyon oranı, efektif yuvarlanma direnci ve 

zıplama yuvarlanma sönüm karakterleriyle yakından ilgilidir [9]. Ağırlık merkezi 

yüksekte bulunan büyük ölçülerdeki ağır araçların hafif araçlara göre yuvarlanma 

denge limitleri daha düşüktür [10,11]. Bir ağır araçta devrilme riskinin minimum 

seviyelere indirilmesi yuvarlanma sertliğinin ve bu sayede yuvarlanma limit 

değerinin artırılması ile sağlanabilir [11, 12]. Ağır araçların süspansyon sistemlerinde 

genellikle yaprak, kauçuk ve havalı yaylar kullanılır. Bu üç yay da kuvvet-sehim 

ilişkisi nonlineerdir. Araçların yuvarlanma dirençlerinin artırılması için yuvarlanma 

önleyici plakalar kullanılır. Bu aracın süspansyon sistemine ekstra yük ekleyip 

konfor özelliklerini bir miktar düşürmektedir [9,13]. 

1.2 Simulasyon Programları  ve Araç Dinamiği 

Endüstriye yönelik bilgisayar programcılığının gelişmesi ile beraber, sistemlerin. 

Otomotiv sektörü de bu gelişimden payını almış ,yolcu konforu, sürüş konforu, araç 

dengesi, fren performansı gibi  pekçok başlığın matematik modelleri bu programlar 

yardımı ile test edilmiş ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Araç dinamiği 

simulasyonları ve kontrol sistemleri için bilgisayar modelleri uzun yıllardır 

kullanılmaktadır [14]. Bilgisayar simülasyonları çeşitli avantajları da beraberinde 

getirmektedir. Örnegin alternatif tasarımların prototip aşamasından önce bu 

modellerin karşılaştırılması yapılabilmektedir. Mevcut sistemlerin davranışlarının 

araştırılabilmekte ve simulasyonlarla parça ve insan bazında sonuçlar gerçek zamanlı 

man-in-the-loop yada hardware-in-the-loop döngü simulasyonları ile elde 

edilebilmektedir [15]. 
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Daha az bir maliyetle, daha az enerji harcayarak denenmesi avantajları ortaya 

çıkmıştır. Çok serbestlik dereceli kompleks nonlineer araç modelleri gerçekge uygun 

olarak şu anda kullanılan AutoSim, ADAMS ITI-SIM ve DADS [14,15,16,17] 

programlarıyla oluşturulabilir. Şekil 1.1 de yarım araç modeli görülmektedir. Bu araç 

modelinin ITI-SIM programında modellenmesi Şekil 1.2 de Simulasyon sonuçları 

Şekil 1.3’da gösterilmiştir. Görüldüğü gibi simulasyon programları sayesinde 

karmasık sistem denklemlerinin yerine basit modeller oluşturulabilmektedir [16]. 

 

Şekil 1.1 : Araç yunuslama modeli. 
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Şekil 1.2 : Araç ITI-SIM simulasyon modeli 

 

Şekil 1.3 : Araç yunuslama hareket grafiği 



 
5

 Diğer yandan bu kadar komplex modellerin araç kontrol sistemlerinin tasarımı için 

çok pratik bir yol değildir. Modern sistem tasarım teknikleri durum-alan methodu 

kullanır, bu method kabuller ve ölçümler içerir. Finansal sınırlamalar örneğin 

kontrolde kullanılacak sensör adeti, hesaplaması zor ölçümlerin kabulleri yada sistem 

içinde yapılan kabuller, sistemde kesinliğinde zaafiyet yaratan noktalardır [18, 19]. 

Daha basit bir yapıya sahip araç için araç kontrol sistemi tasarlamak maliyet 

açısından tercih edilebilecek yollardan biridir. Örneğin yuvarlanma kontrol sistemi 

yapılması planlanan bir araçta yuvarlanma ve yalpalama dinamiklerini yakalaması 

yeterlidir, yunuslama ve zıplama hareketlerini yakalamasına gerek yoktur. Kontrol 

sistemini etkilemeyecek şekilde araç modelinin karmaşklığıda azaltılabilir. Bu 

aynızamanda maliyeti ve uygulamadaki karmaşıklığı da azaltacaktır. Kontrol 

sisteminin performansı daha sonra prototip bir araçta yada alternatif bir simulasyon 

yazılımında denenebilir. Bir çok çalışma basit modeller üzerinde kaliteli şekilde 

tasarlanmış kontrol sistemleridir [20, 21, 22]. 

1.3 Ağır araçlarda süspansyon sistemi 

Ağır araçlarda 2 çeşit yay tipi kullanılır. Bunlar; yaprak yay ve havalı yaylardır. Her 

iki tipte ağır araçlarda sıkça kullanılmaktadır [23]. 

Yaprak yaylar en eski süspansyon sistemlerinden biri olsada özellikle ticari ve agır 

araçlarda sıklıkla kullanılmaktadır.Yaprak yayın karaktesitik degerlerini dogru 

saptayabilmek aracın kontrolü için önemli unsurlardan biridir. Yaprak yayların 

verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar hala devam etmektedir. Bu çalışmalar 

1980’lerde daha çok deney sonuçlarına dayanan araştırmalar olsada günümüzde 

yaprak yayların çok gövdeli tasarımları üzerinde çalışmalar bilgisayar programları 

yardımıyla rahatlıkla yapılabilmektedir [24,25,26].  
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Şekil 1.4 : Yaprak yay 

Genellikle kamyon ve eski tip otomobillerde kullanılır. Yay çeliğinden üretilen bu 

yapraklar üst üste konularak Şekil1.5 deki gibi kelepçelerle sabit turmaları sağlanır. 

Boyları birbirinden farklı, yaprakların üst üste dizilmesiyle oluşturulan bu sistem 

genellikle ağır yük taşımacılığı yapan araçlarda kullanılır.  

 

Şekil 1.5 : Yaprak yayın kesit görünüşü 

Parçaların tümü, bir merkez cıvatasıyla birbirine bağlanır. Ana yaprağın her iki ucu 

kıvrılarak ön dingile ve askı sistemlerine bağlanır.turulur. Yaylanma sırasında yay 

yaprakları birbiri üzerine sürtünerek kayma yaparlar, sürtünmenin en aza indirilmesi 

yaprakların ömrünü uzatır. Yapraklar birbiri üzerinde kayma yaparak yaylanması 

sağlarlar ve dikey ivmelenmeden oluşan enerjiyi absorbe ederler. Yaprak yaylardaki 

bu sürtünme yayın esneme ve sıkışma durumları için Şekil-1.6 daki gibi farklı 

karakteristik göstermesine neden olur. Bunun sebebi yayın yapraklarının 

sürtünmesinden dolayı kaybolan enerjidir. Buna histeristik karakter denir [23]. 
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Şekil 1.6 : Yaprak yay yük-sehim ilişkisi 

Trapezoidal ve parabolik olmak üzere iki tip yaprak yay vardır. Trapezoidal yaprak 

yaylaraşağıdaki karakteristik özelliklere sahiptir [23]. 

• Trapezoidal geometri 

• Bütün enine kesitlerde aynı eğme gerilmesi vardır. 

• Yüksek histerisis 

• Düşük bakım maliyeti 

Trapezoidal ve parabolik olmak üzere iki tip yaprak yay vardır. Trapezoidal yaprak 

yaylaraşağıdaki karakteristik özelliklere sahiptir. 

• Basitleştirilmiş kiriş geometrisi 

• Sabit gerilme dağılımı 

• Düşük histerisis 

• Yüksek bakım maliyeti 

1.3.1 Yaprak yay matematik modeli 

Yaprak yaylar için yerdeğiştirmenin kuvvetin yerdeğiştirme arasındaki etkileşim 

aşağıdaki eşitlikte gösterilmiştir [25]. 

�� = ����� ����� − ����� ���| �� �!"| #⁄  (1.1) 

Ön aks takımı için yaprak yay modelinin sınır değerlerini belirleyen denklem 

aşağıdaki gibidir.   

δ% > δ%�� yayın esneme yönünde hareketi için 
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���� = 0.261) + 0.91 

β = 2.0 

δ% < δ%�� yayın sıkışma yönünde hareketi için 

���� = 0.225) − 0.25 + = 2.0 

Arka aks takımı için yaprak yay modelinin sınır değerlerini belirleyen denklem 

aşağıdaki gibidir.  

δ% > δ%�� yayın esneme yönünde hareketi için 

���� = 0.0018554). + 0.15518) + = 1.5 

δ% < δ%�� yayın sıkışma yönünde hareketi için 

���� = 0.0018595). − 0.080318) + = 1.4 

Bu eşitliklerde F1234 yaprak yay karakteristiğine bağlı olarak δ% sehiminde meydana 

gelen alt ve üst sınır kuvvettir, F% anlık olarak ölçülen süspansiyon kuvvetidir. β 

yayın esneme ve sıkışma durumlarında aynı karakteristiği göstermemesini temsil 

eden bozulma katsayısıdır. 
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2.  AKSLARDA MEYDANA GELEN GERİLMELER 

Bu çalışmada R yarıcapına sahip bir viraja V hızı ile giren bir aracın aksında 

meydana gelen gerilmelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Aracın devrilme kritik 

sınırında aksın üzerindeki gerilmeler ölçülüp bir kontrolöre yüklenebilir. İleride 

yapılabilecek  bir çalışmada gerilmeye bağlı olarak aracın yuvarlanma kritik sınırına 

yaklaşıp yaklaşmadığı sonuçları çıkartılabilir.   

 

Şekil 2.1 : Akslardaki Gerilme Ölçümü. 

Bu çalışmanın yapılabilmesi için akslara gelen kuvvetlerinve momentlerin  analizi 

gereklidir. Aksa gelen kuvvetler: yol sürtünme kuvvetleri, unsprung kütle ağırlığı, 

merkez kaç kuvvetleri ve kuvvetlerin meydana getirdiği momentlerdir. 

2.1 Yol Sürtünme Kuvveti 

Aracın viraja girdiğinde meydana gelen atalet kuvveti nedeni ile araç virajın dışına 

savrulmaya zorlanır. Bu kuvvete eşdeğer zıt yönlü bir kuvvet ile araç yola tutunmaya 

devam eder.  Bu kuvvet aracın tekerleklerine etki eden yol sürtünme kuvvetidir. Yol 

sürtünme kuvveti iç ve dış tekerlerde yuvarlanma açısı nedeni ile farklıdır. İç ve dış 

tekerleklerdeki kuvvet ilişkisini bir aranla açıklayabiliriz. 

Dış teker için y  yönündeki kuvvet oranı 

FRT1y5ms+mu6g
 (2.1) 

İç teker için y yönündeki kuvvet oranı 
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FRT.95m;+m<6g (2.2) 

İç ve dış teker kuvvet oranları toplamı 1’e eşittir. FRT�95m;+m<6g + FRT.95m;+m<6g = 1 

X yönündeki sürtünme kuvveti aracın kaymaması için en az merkezkaç kuvvetine 

eşit olmalıdır; 

FRT�> + FRT.> = F?@%AB%C2 

F?@%AB%C2 = 5m;+m<6 ∗ V.F  

Aracın kaymadığı koşullar için dış ve iç tekere etki eden yatay kuvvetler (2.3) ve 

(2.4) denklemleri ile hesaplanabilir.; 

FRT�> = 5m;+m<6 ∗ V.F ∗ FRT�95m;+m<6g (2.3) 

FRT.> = 5m;+m<6 ∗ V.F ∗ FRT.95m;+m<6g (2.4) 

ya da sürtünme katsayısının bilinmesi durumunda (2.5) ve (2.6) denklemleriyle de 

hesaplanabilir 

FRT�> = FRT�9 ∗ µ?@%AB%C2 (2.5) FRT.> = FRT.9 ∗ µ?@%AB%C2 (2.6) 

2.2 Sprung Kütle Tarafından Aksa Etki Eden Momentler 

 

Şekil 2.2 : Aks serbest cisim diagramı. 

M;< : Sprung- unsprung kütleler arasındaki dönel yayın yuvarlanma açısı sebebiyle 

oluşturduğu moment 
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MT�> : Dıştaki tekerin sürtünme kuvveti nedeni ile aksta meydana getirdiği moment MT.> : İç tekerin sürtünme kuvveti nedeni ile aksta meydana getirdiği moment M;<> : Sprung kütlesinin ataletinden kaynaklanan merkezkaç kuvvetinin o aksta 

meydana getirdiği moment M;<9 : Sprung kütlesinin ağırlığından kaynaklanan aksta meydana getirdiği moment 

M;< = K∅5∅� − ∅<�6 + B∅�∅K � − ∅K <�� 

MT�> = FRT�>RT�  

M;<> = F;<>5h@� − RT�6 

MT.> = FRT.>RT�  

M;<9 = F;<9γ 
Aks kesitlerinde meydana gelen gerilmeleri hesaplamak içinher bir kesitte meydana 

gelen kesme kuvveti ve eğilme momentlerini hesaplamamız gerekir. 

2.3 Eğme Momenti ve Kesme Kuvvetlerinin Hesaplanması 

2.3.1  � ≤ � < �� için kesme kuvveti ve eğilme momenti analizi 

 

Şekil 2.3 : 0 ≤ x < �� için sebest cisim diagramı. ∑ F9 = 0            

V� + m<g. O2T� − FRT�9 = 0 

V� = FRT�9 − m<g. O2T�  

∑ MC = 0           
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MT�> + M� − V� ∗ O − m<g. O2T� . O2 = 0 

M� = V� ∗ O + m<g. O�4T� − MT�> 

M� = FRT�9O − 2m<g. O�4T� + m<g. O�4T� − MT�> 

 M� = FRT�9O − m<g. O�4T� − MT�> 

2.3.2 �� ≤ � < 2�� için kesme kuvveti ve eğilme momenti analizi 

 

Şekil 2.4 : T� ≤ x < 2T� için sebest cisim diagramı. ∑ F9 = 0  

V. + m<g. O2T� + F;<9 + m<g − FRT�9  

V. = FRT�9 − m<g. O2T� − F;<9 − m<g 

∑ MC = 0     

MT�> + M;<> + M;<9+M;< + M. − m<g. O�4T� − F;<9T� − V. ∗ O = 0 

A� = MT�> + M;<> + M;<9+M;< 

M. = m<g. X.4T� + F;<9T� + V. ∗ X − A� 
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2.3.3 � = ��� için kesme kuvveti ve eğilme momenti analizi 

 

Şekil 2.5 : � = ��� için sebest cisim diagramı. ∑ F9 = 0. 

VR + m<g + F;<9 + m<g − FRT�9 FRT.9  = VR = FRT�9 − m<g − F;<9 − m<g 

∑ MC = 0  

MT�> + M;<> + M;<9+M;< + MT.> + MR − m<g. T� − F;<9T� − VR2T� = 0 A. = MT�> + M;<> + M;<9+M;< + MT.>  MR = m<g. T� − F;<9T� + VR2T� − A. 

Kesitlere gelen kesme kuvvetleri ve mometler hesaplandıktan sonra herhangi bir 

kesitteki gerilme miktarı tespit edilebilir. 

2.4 Aks için Gerilim Analizi 

 

Şekil 2.6 : � = ��� için sebest cisim diagramı. 
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2.4.1 Normal gerilme 

Cisim yüzeyine dik olarak gelen kuvvetlerin etki ettikleri alana bölünmesiyle bulunur 

ST = �� 

F: Eksenel yük 

A: Kesit alanı 

2.4.2 Eğme gerilmesi 

Bir malzeme Şekil 2.7 deki gibi eğilmeye maruz kalıyorsa üzerindeki kesitlerde 

farklı gerilmeler oluşacaktır. Nötr eksenden uzak olan noktalarda gerilmeler daha 

fazla nötr eksende ise sıfırdır. İç bükümlerde bası gerilmeleri dış bükümlerde ise çeki 

gerilmeleri oluşacaktır. 

 

Şekil 2.7 : Yayıl yük ve eğilme. 

 

Şekil 2.8 : Nötr eksen - çeki ve bası gerilme yönleri. 
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Bir kesitte en büyük gerilme nötr eksene dikey olarak en uzak noktada oluşur 

σUV> = ± M  h2I  

Nötr eksende gerilime “0” dır. Diğer kesitlerdeki gerilmeler aşağıdaki şekilde 

hesaplanır. 

σY = ± MyI  

Burada, 

ST  : Eğme gerilimi  [ : Eğme momenti 

y  : Nötr eksene olan dikey mesafe 

I   : Nötr eksene göre alan atalet momenti   

 

Şekil 2.9 : Kiriş kesiti. 

Dikdörtgen kesitli bir kiriş için ağırlık merkezine göre alan atalet momenti (2.7) 

denklemiyle hesaplanabilir. 

\ ] = ^ℎR12   (2.7) 

2.4.3 Kesme gerilmesi 

Aks ekseni üzerine dikey olarak gelen kuvvetlerin meydana getirdiği gerilme 

denklemiyle hesaplanabilir. 

`a = bc\d  

Burada; 

V: Kesme kuvveti 

t : Kesitin nötr eksendeki genişliği  

I : Nötr eksene göre atalet momenti 
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Q: Birincil moment 

Q = f ydA9hA
9h9"  

Q = Ayi 

Elde edilen eğme mometleri bası ve çeki gerilmesine çalışan yükler göz önünde 

bulundurularak Tablo A.1 oluşturulmuştur. Tabloda yapılan çalışmaların özetini 

içermekte olup, herhangi bir kesitteki gerilimi bulmamız için yeterlidir.   
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3.  AĞIR ARAÇLAR İLE İLGİLİ LİTERATÜR ÇALIŞMASI 

Ağır araçlarla ilgili sunulan makaleler daha çok aracın yuvarlanma zamanının tespiti 

ve kontrolü üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Mevcut olan devrilme uyarı 

algoritmalarının çogu ivmelenme yada devrilme açısının eşik değere erişip 

erişmediğine göre hazırlanmıştır.  

3.1 Yuvarlanma Riski Tespit Metodları  

Rakheja and Pichè [27] 1990 da erken uyarı güvenlik monitörü için çalışma 

yapmışlardır. Sabit dönüş manevralarında devrilme ivmesi eşik değerini, teker iç 

deformasyonunun sıfıra eşit olduğu değer olarak tanımlanmışlar. Bu an tekere gelen 

dikey kuvvetlerin sıfır olduğu ve teker zemin temasının kaybolduğu andır. 

Uygulamada  yanal ivmenin eşik değeri aştığı anda bir uyarı gelir. Yaptıkları 

çalışmada erken uyarı sisteminin devrilme açısına bağlı olarak uyarı vermesi içinde 

uygulama yapmışlardır. Benzer şekilde tır, kamyon gibi uzun  araçların devrilme 

açıları için bir eşik değer tanımlamışlardır. Preston-Thomas ve Woodrooffe [28] ise 

devrilme riskinin tespiti için yanal yük transfer oranını kullanmış. Yanal yük transfer 

oranı yükün tekerleklere eşit olarak dağıldığı 0 değerinden tekerleklerin zeminden 

temasının kesildiği ve yanal ivmenin yuvarlanma eşik ivmesine eriştiği andaki 1 

değerine kadar değişir. Fredman’ın [29] yaptığı çalışmada ise otoyol çıkış 

rampalarında bulunan devrilme bilgi işaretlerini kullanarak sürücüyü uyaran sistem 

önermiştir. Sistem, çekicinin hızının, tavsiye edilen hız limitlerinin üzerinde olması 

durumunda uyarı verir ve bir ikaz lambası yanmaya başlar. Bu uyarı sistemi çekici 

devrilme risklerinin tespiti için başka ek bilgi kullanmaz. McGee’nin [30,31] 

sunduğu uyarı sistemi Fredman’ın  uyarı sistemi ile benzerdir. Fakat bu sistem aracın 

tipini hızını ağırlığını ve yüksekliğini alğılayarak herbir araç için devrilme ivmesi 

eşik değerini tablodan okur. Winkler [32] ise çalışmasında yuvarlanma denge sistemi 

sunmuştur. Bu sistem yuvarlanma eşik ivmesini aracın durumundan gerçek zamanlı 

ölçümlere göre belirler. Kullandıkları ölçümler çekici romörk bağlantı eklemindeki 

kuvvet,ve moment ve de pek çok yuvarlanma hareketi değişkenlerini içerir. Üç eşik 
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ivme değeri aracın yuvarlanma eşik seviyesini tespit etmek için dinamik olarak 

hesaplanır. Nalecz [33,34,35] yuvarlanma uyarı sistemi için yaptığı çalışmalar enerji 

denklemlerini içerir ve sistemede Devrilme Önleyici Enerji Rezervi demiştir. Bu 

denklemi de aracı yuvarlanma kritik noktasına getirmeye yetecek enerji miktarı ile 

aracın dönme hareketine sebep olabilecek döndürme kinetik enerjisi arasındaki fark 

şeklinde tanımlamış.  

3.2 Ağır Araçlarda Tahrik Sistemlerinin Sürüş Verimliliğine Etkisi 

Bu tez kapsamında ağır araştırılmış araçlar hakkında yayınlanmış makalelerden 

birtanesi Watanabe’nin [36] çalışmasıdır. Bu makale çok akslı ağır araçların, yol 

koşullarındaki matematik modelini ortaya koymaktadır. Araç konfigürasyonu, teker 

kayma hızı gibi bir aracın dönme hareketi ile ilgili muhtemel faktörler göz önünde 

bulundurularak sürüş verimliliği tahmini yapabilmek için hareket denklemleri 

bulunmuştur. Viraj yarıçapı, kütle merkezindeki kayma açısı, ve herbir tekerin hız 

değerleri, eşitliklerin, direksyon  açısını ve ortalama teker hızını girdi olarak kullanıp 

numerik olarak hesaplanmasıyla bulunmuş. Çok akslı araçların dönüş 

karakteristiklerini açıklamak için çok akslı bir araç örneği alınarak, temel 

parametreler olan, aracın hızı, manevra açısı ve sürüş sisteminin tipi incelenmiştir. 

Ek olarak saha testleri gerçek ölçekli araçlar kullanılarak yapılmış temel dönüş 

karaktesitiklerinin hesaplaması gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın sonunda çok akslı aracın matematik modeli dönüş parametreleri ve 

dönme performansı terimleri cinsinden çıkarılmıştır. Çok eksenli araçlar için yapılan 

sayısal analizin ve saha teslerinin sonucunda ise sunulan sayısal modelin çok akslı 

araçların hareketlerinin hesaplanmasında kullanılabileceği görülmüş ve araçların 

küçük sürtünme katsayılarındaki kontrol özellikleri de gösterilmiştir. Yapılan 

teslerde varılan bir diğer sonuç arka tekerdeki kayma hareketinin dönme karakterini 

oldukça etkilediğin görülmüştür fakat kayma merkezinin yeri dönme yarıçapı 

üzerindeki etkisinin çok az olduğu bulunmuştur. Dönme hareketinin ve gerekli olan 

gücün, sürüş sistemlerinden ve arka tekerdeki kayma hareketinden fazlasıyla 

etkilediği gözlemlenmiştir. Arka 4 teker çekişli araçlardaki güç kaybının diger sürüş 

sistemlerinden daha az olduğu görülmüştür. 
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Şekil 3.1 : Araç tahrik kofigürasyonları. 

4 tekerin dönüş manevrası için gerekli güç, 8 tekerin tahrik edildildiği (8WD), ön 4 

tekerin (4FWD), arka 4 tekerin (4RWD) ve arka 6 tekerin tahrik edildiği (6RWD) 

sürüş sistemleri için hesaplanmış. Düşük hızlarda tekerin tahriği için gerekli gücün 

diğer sistemlerden daha fazla olduğu görülmüş. Arka 4 tekerin tahrik edildiği sistem 

iin güç kayıplarının daha az olduğu ve daha yüksek bir dönüş verimine sahip olguğu 

gözlemlenmiş. 

3.3 Yapay Sinir Ağı Devrilme Zaman Metriği 

Chen ve Peng [37] tarafından sunulan makalede ise mafsallı bir araçın devrilme 

riskinin tespit edilebilmesi için devrilme zaman (TTR) metrigi geliştirilmesi 

öngörülmüştür. İdealde devrilme anı metriği aracın hızını, doğrultusunu 

gözetmeksizin  devrilmeye doğru düzgün bir şekilde geriye doğru sayar,  böylelikle 

devrilme tehlikesi seviyesi belirlenmiş olur. Bu model aslında gerçek zamanlı 

modelden daha hızlı bir model olmalıdır. Diğer taraftan ise tüm sürüş senaryoları için 

yeterli derecede doğrulukta devrilme anı tespiti yapabilmesi gerekmektedir. 

Çalışmalarında ikilemi çözücek yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Tasarım için araç 

matematik modelleri çıkarılmış ve daha sonra basitleştirilmiş gerçek zamanlı 

modelin hassasiyet derecesini artırmak için yapay ağ kurulmuştur. Yapay sinir ağı 

basitleştirilmiş model tarafından üretilen devrilme zamanı datalarını, araç 

yuvarlanma açısını, ve yuvarlanma açısındaki değişimbilgilerini alarak Yapay Sinir 

Ağı Devrilme Zaman Metriği’ni (NN-TTR) oluşturur. Yapay sinir ağına çeşitli sürüş 

yöntem ve şekilleriyle ögretilerek datalar çeşitlendirilir.  

Yapılan çalışma sonunda mafsallı bir araç devrilme riskinin değerlendirilebilmesi 

için Devrilme Zaman Metriği (TTR) geliştirilmiş.  
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Şekil 3.2 : Devrilme anı (TTR) tespiti blok diagramı. 

İlk olarak gerçek zamanlı uygulamalar için  basitleştirilmiş yalpalama yuvarlanma 

modeli hazırlanmış. Yalpalama model direksyon açısını girdi olarak alıp yanal 

ivmeyi çıktı olarak veren 4 durum değişkeni içeren bir modeldir. Yuvarlanma modeli 

için ise çekici - romörkun sprung ve unsprung kısımlarını içeren 8 durum gereklidir. 

Bu modelin gerçek zamandan 60 defa daha hızlı olduğu bulunmuştur ve bu yüzden 

her 0.05 saniyede devrilme anını günceller. Devrilme anı bu basitleştirilmiş 

modelden belirlenebileceğini ortaya koymuşlar fakat basit bir olması sebebiyle 

devrilme tehlikelerini tam doğrulukla yansıtmayacağını öngörmüşler. Daha sonra, 

simule edilen bütün manevralara düzenli devrilme anı geliştirmesi için yapay bir sinir 

ağı eğitilmiş. Yapay sinir ağı TTR yi ve araç yuvarlanma açısını ve yuvarlanma 

açısındaki değişimi girdi olarak alıp -1 eğime sahip düz çizgi halinde geriye doğru 

sayar.  

 

Şekil 3.3 : Yapay sinir ağı devrilme zaman blok diağramı. 

4 manevra sistemi bu çalışmada en yumuşak devrilme olaylarından  en sert devrilme 

olaylarını içerecek şekilde ele alınmıştır. Yapay sinir ağı sayesinde devrilme ani 
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oldukça hasas hesaplanmıştır. Otoyollarda raslanan devrilme manevraları için yapay 

sinir ağı devrilme anı standart sapması 0.03 saniye ve tanımlanan en kötü koşul için 

0.06 saniye olarak bulunmuştur. Geliştirilmiş yapay sinir ağı devrilme zamanlarını 

tehlikelere karşı iyi belirlediği için ileri, aktif devrilme kontrol sistemlerinde  ve aracı 

sistemlerin temelinde kullanılabilir. 

3.4 Mafsallı Ağır Araçlar 

Miege ve Cebon [38] tarafından yayınlanan makalede mafsallı bir test aracının 

optimum devrilme kontrolü üzerine yapılan çalışmayı içerir. Çalışmada test aracı 

kontrol sistemi ve matematik modeli tasarlanması öngörülmüştür. Araç modeli, test 

aracının pasif düzeneği ile elde edilmiş deneysel verilere göre oluşturulduğu için test 

aracı için geçerlidir.  Başlangıçtaki kontrolör tasarımı, Sampson [39] tarafından 

yapılmış ve test aracına uyarlanmıştır. Tüm aksların pasif kontrol sartlarındaki 

davranışları araştırılmış. Araç değişken hız kontrolörü , sabit hız kontrolörleri 

arasında interpolasyon yapılarak tasarlanmış. Sabit ve değişken manevra koşulları 

için normalleştirilmiş kuvvetlerde önemli bir azalma elde edilmiş  

Bu çalışmanın sonunda Sampson ve Cebon teorik kontrol tasarımlarını yapmış ve 

denemişlerdir. Tüm aksların aktif olarak kontrol edilmesi gerektiğini ve bu 

kontrolörün virajlı bir yolda tüm akslara gelen yüklerin eşit olarak dağıtabileceğini 

öngörmüşlerÇekici-romörkün basit bir yalpalama-yuvarlanma modeli deneysel 

datalarla karşılaştırılmış ve geçerliliği gözlemlenmiştir.Sadece romörkün aktif 

oldugu ve sadece çekici ve romörkün tahrik akslarının aktif olarak kontrol edildiği 

durumlar için çalışma yapılmıştır. Sadece romörkün aktif olarak kontrol edilmesinin 

pasif bir araçla karşılaştırıldığında yuvarlanma devrilmesi için çok az da olsa bir 

fayda sağladığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte çekici ve romörkün tahrik 

akslarının kontrol edilmesi aracın donanım ihtiyaçları ve performansının uyumuna 

bağlıdır. Kontrolörün tasarım aşamasında 60 km/saat sabit hıza göre tasarlanmış 

olmasına rağmen 20-100 km/saat hız aralığındaki denemelerde de  tatmin edici 

sonuçlar elde edilmiş. 
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3.5 Rijit ağır araçlar 

Tek parça ağır araçların yuvarlanma dirençleri artırmak için bir çok strateji 

geliştirilmiştir. Kusahara [40] gibi Sampson ve Cebon [41] da araçların yuvarlanma 

dirençlerinin artırılmasının, yuvarlanma torkuna ters yönlü torku süspansyon 

sistemine uygulamak olduğu saptanmışlar. Lineer 2. dereceden kontrolör 

yaklaşımını, döngü metodu ile birleştirip kullanarak etkili bir kontrolör 

tasarlanılabileceği gösterilmiş. Çalışmalarında esnek tek parça araç için yuvarlanma 

kontrolörü tasarlamış, durağan ve geçici viraj manevraları için test edilmişler. Test 

sonuçlarında yuvarlanma direncinin 26% ile 46% arasında artığını tespit edilmişler. 

Bununla birlikte araç kontrolünün de önemli miktarta artırıldığı gözlemlenmiş. 

 

Şekil 3.4 : Rijit araç modeli. 

3.6 Ağır Araçlarda Dinamik Teker Kuvvetleri 

Ağır araçlardaki dinamik teker kuvvetleri yolda meydana gelen deformasyonların 

nedenleri arasındadır [43]. Bu kuvvetler süspansyon sistemi, aracın hızı, yolun 

pürüzlülüyü ve aracın tasarımına bağlı kuvvetlerdir. Dolayısı ile bu kuvvetlerin 

azaltılması mümkündür. D. Cole ve D. Cebon [44] çalışmalarında ağır yük eşka 

taşıyan çekici-romörk’ün yollarda yarattıgı etkiyi basit bir matematik model 

kullanarak araştırmışlar. Kullandıkları araç modellerini, İngiltere’de yollarda faliyet 

gösteren araçları referans alarak oluşturmuşlardır. Bu değerlendirme testi için gerekli 

olan ölçümleri simule edilmiş ve araç gruplarının yol performanslarıyla 

ilişkilendirilmiş sonuçlardan almışlardır. Yapılan çalışmanın asıl amacı, çekici için 

kullanılabilecek standart bir eklemli romörk için standart özellikler belirlemek ve 
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benzer şekilde test edilen eklenmi bir romörkte kullanılan çekicinin standart 

özelliklerini tespit etmektir. Bu Dinamik Toplam Kuvvet Katsayısı’nın  en iyi 

kolerasyonu verdiği şartlarda, en az zarar veren süspansyon frekansının ölçülmesi ile 

bulunur. Korelasyon, romörkün degerinin çekicinin değerinden büyük olduğu zaman 

ölçülür  

D. Cole ve D. Cebon öncelikle dinamik yük katsayısını (jk6 teker kuvvetlerinin 

standart sapmasının ortalama değere bölümü olarak tanımlamışlardır. 

jk = ldm�nk5d6�opd�nk5d6� 

Daha sonra N aksa sahip araç için toplam kuvveti bulmak için (3.1) eşitliğinden 

faydalanmışlardır. 

q5d6 = r nk5d + ��k6s
kh�  (3.1) 

Burada ��k ilk aksla k aksı arasındagi gecikme zamanıdır. Toplam kuvvet dataları da 

elde edildikten sonra Toplam kuvvetteki değişimi Dinamik Toplam Kuvvet Katsayısı 

(A) ile ilişkilendirmişler 

� = ldm�q5d6�opd�q5d6� 

Dinamik Toplam kuvvet katsayısını aracın yola verdiği zararın ölçüsü olarak kabul 

etmişler. Bu aşamadan sonra jk ve A3 serbestlik dereceli çekici –romörk modeli için 

hesaplamışlar [41]. 

Dinamik toplam kuvvet katsayısının daha sağlıklı olması için yolun anormal 

bozukluklarını gözönünde bulundurulduğunda Normalleştirilmiş 95% dinamik 

toplam kuvvet katsayısını hesaplamışlardır [45]. 

�tu = 1 + 1.65� 

Benzer çalışmayı Potter [46] da yapmış ve araç teker tepki kuvvetlerini ölçmek için 

lastiklerin altına altlık kullanmıştır. Modelinde İngilteredeki ağır araç 

kombinasyonlarını bas almış ve 14 adet mafsallı araç kombinasyonunu test etmiş. 

Çekici tiplerini 1’den 3 e kadar ve 5 tip romörkü de A-E harfleri arasında 

adlandırmış. Çekici ve Romörkleri farklı tip süspansyon kullanan araçlardan seçmiş. 
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Şekil 3.5 : 95% Normalleştirilmiş toplam kuvvet �tu-çekici sabit. 

 

Şekil 3.6 : 95% Normalleştirilmiş toplam kuvvet �tu-romörk sabit. 

 

3.7 Yuvarlanma Hareketinde Süspansyon Sistemi Parametrelerinin Etkisi 

Güvenlik koruma sistemleri araç kazaları sırasında muhtemel yaralanmaları önemli 

ölçüde azaltır. Ana kaza tiplerinden biri hala yetersiz korumanın olduğu araç 
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devrilmeleridir. Devrilme deneylerinin zorluğu nedeni ile devrilme modelleri bu tip 

kazaları anlamamıza yardım eder. Eger ve Kiencke [42] çalışmasında oldukça basit 

modellerin araç devrilmelerindeki önemli faktörleri ortaya çıkartığı göstermiştir. 

Çeşitli parametrelerin değişimlerinin etkileri araştırılabilir. Basitleştirilmiş bir model 

yaklasımını temel alınarak analitik denge sınırları ile ilgili sonuçlara ulaşılabilir, bu 

da bize olası bir devrilme durumunu önceden tespit etmemizde yardımcı olabilir. Bu 

ileri koruma sistemlerinin temelini oluşturur. Daha bütün ve karmaşık model 

yaklaşımları daha farklı esaslar ve stratejiler gerektirir. Detaylı bir süspansiyon 

sistemi çalışması için çok gövdeli bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkar. Gelişi güzel 

bir devrilme tamamen uzaysal hareketlerden ve teker yol temasının zamandan 

bağımsız olması gibi özel kabullerden oluşur. Bu gibi zorluklarla başedebilmek için 

farklı araç koşullarını (yol teması, tek tarafın kalkması gb) Böylelikle simulasyon 

farklı model koşullarında çalıştırılabilir. Bu yaklaşımla, klasik çok gövdeli araç 

modelleri özel devrilme modelleri sayesinde  aracın devrilmesini algılaması için 

geliştirilebilir.Bu makale araç devrilmeleri ile ilgili farklı yaklaşımları ortaya 

koymuştur. Devrilme aşamalarını anlamak için 2 serbestlik dereceli basit bir model 

kullanmıştır. Özellikle devrilme için süspansyon sisteminin etkisi araştırılmıştır. 

Basit bir model kullanıldığı için analitik çözüm yapmak mümkündür. Bu yöntemde 

sadece 1 adet sensör aracın yuvarlanma eksenindeki açısal hızı sisteme girdi olarak 

verir. Denge kriterleri çeşitli araç parametreleri içerdiği için kolaylıkla farklı tip 

araçlara adapte edilebilir. 

3.8 Yunuslama Hareketinde Süspansyon Kombinasyonlarının Etkisi 

Cao, D., Rakheja, S., ve Su’nun yayını [47] ağır araçlarda yunuslama eksenine 

bağlanmış hidro-pnömatik süspansyon sisteminin performansı üzerine yapılmış 

çalışmaları içerir. Hidrolik, pnömatik ya da hibrit akışkan çiftlerinden oluşan ön ve 

arka süspansyon arasına yapılan bağlantılarla oluşturulan yeni tip süspansyonların 

farklı konfigürasyonları incelenmiş. (Şekil3.7, Şekil 3.8, Şekil 3.9, Şekil3.10)  Farklı 

tipteki bu süspansyonların dikey ve yunuslama harekelerindeki performanslarının 

incelenmesi içn 7 serbestlik dereceli yunuslama araç modeli referans alınmış hem 

frenleme hem de yol etkileri incelenmiş. 
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Şekil 3.7 : Yedi serbestlik dereceli yunuslama araç modeli. 

Bu çalışmada destek süspansyon kuvvetlerinin matematik modelleri cıkarılmış.Farklı 

süspansyon konfigürasyonlarının farklı frenleme ve yol girdileri karşısındaki 

tepkileri karşılaştırıldıktan sonra, sprung kütle, yunuslama açısı, süspansyon sehimi 

terimleri cinsinden konfigürasyonlar arası ilişkiler tespit edilmişçıkarılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar yeni süspansyon konfigürasyonlarının takılı olduğu sistemlerin hibrit 

olmayan sistemlere göre daha düzgün bir yunuslama hareketi yarattığını göstermiş 

Dört adet yunuslama düzlemi süspansyon konfigürasyonu incelenmiş. 

 

Şekil 3.8 : Bağlantısız süspansyon BU. 

Bağlantısız süspansyonda iki hidrolik destek bulunur, ön ve arka süspansyonların 

etkileri direkt olarak birbirine aktarılmaz 
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Şekil 3.9 : Pnömatik bağlantılı AI. 

 

Şekil 3.10 : Hidrolik bağlantılı BI. 

 

Şekil 3.11 : Hibrit bağlantılı HI. 

Pnömatik bağlantılı (Şekil 3.8) süspansyon sistemlerinde hava bölmeleri birbirine 

bağlantılıdır. Hidrolik bağlantılı (Şekil 3.9) süspansyon sisteminde ön ve arka 

süspansyon sistemlerindeki yağ bölmeleri birbirine bağlıdır. Hibrit bağlantılı 

süspansyon sisteminde  ise gaz ve yağ bölmelerinin etkileri birbirine iletilir. 

Hidrolik bağlantılı sistemde araç ön tekerin üzerine dogru esnediğini düşünürsek Ön 

tekerin 1 no’lu haznesindeki yağ arka teker süspansyonunun 3 no’lu haznesine 
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dolarak arka süspansyonun seviyesinin de düşmesine neden olur ve böylelikle 

yunuslama hareketinin azaltılması sağlanır.  

 

Şekil 3.12 : Süspansyon sistemleri yunuslama sönüm karakteristikleri. 

 

Şekil 3.13 : Yol ve frenleme girdisine göre yunuslama açısı. 

Şekil 3.11 de süspansyon sistemlerinin yunuslama sönüm karakteristikleri sonuçları 

görülmektedir. Sonuçlara göre bağlantılı olmayan süspansyon sistemlerinin sönüm 

momentleri çok daha az olduğu görülmektedir. Yunuslama hareketini incelemek için 

sisteme yol girdisi olarak 0.9 yüzey pürüzlülüğü ve 421 kPa frenleme etkisi 

sokulmuş cevap olarak yunuslama açısındaki değişim Şekil 3.12 de görüldüğü gibi 

0,02 radyan değerlerine göre eriştiği, buna karşılık hidrolik, pnömatik ve hibrit 

sistemin cevabının 0.014 değerini geçmediği gözüküyor.  
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3.9 Yuvarlanma Araç Modeli 

Chen, Peng [37] ise yaptıkları çalışmada araç modelini oluşturmak için ArcSim 

yazılımını kullanmış. ArcSim Michigan Üniversitesi Otomotiv Araştırmaları 

Merkezi tarafından Amerikan Ordusu M916A1/M870A2 tipi araçların fren ve 

kontrolleri için hazırlanmış bir simulasyon programıdır.[48]  

 

Şekil 3.14 : ArcSim simulasyon programı arayüzü. 

Bu modelde girdi olarak sadece direksyon açısı kullanılmış ve aracın yuvarlanma 

açısı ve oranı çıkış olarak alınmıştır.   

 

Şekil 3.15 : Basitleştirilmiş modelin yapısı. 

Chen, Peng Çalışmalarını basit modelden zor modele göre tasnif etmişlerdir. 

Yuvarlanma modeli için 4 adet basitleştirilmiş model oluşturulmuştur. Bu modeller 

0,2,4 ve 8 adet durum değişkeni içeriyor.  
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Şekil 3.16 : Rijit ve 1 Serbestlik dereceli araç yuvarlanma modelleri. 

Model ‘A’ rijit bir araç, diğer bir değişle hiçbir eklemi olmayan bir araç, Model ‘B’ 

‘de tekerlerden eğilebilmesi ile1 serbestlik dereceli bir model oluşturulmuştur.  

 

Şekil 3.17 : 2 ve 4 serbestlik dereceli araç yuvarlanma modelleri. 

Model ‘C’ ‘de sisteme süspansyon da eklenerek serbestlik derecesi 2’ye çıkarılmış. 

Son modelde ise (Model’D’) çekici romörk bağlantı eksenide modele eklenerek 4 

serbestlik derecelei bir sistem elde edilmiştir. Bu modellerin sırası ile hareket 

denklemleri çıkarılmıştır. 
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Model A’da aracın rijit olduğu kabul edildiği için araç tek bir parça halinde 

incelenmiş. Bu durumda aracın yerden temasının kesileceği an yanal ivmenin 

aşağıdaki eşitliği sağlamış veya geçmiş olması anıdır.  

a9 = T h⁄  

Model ‘B’ (1 parça, tek aks, bir serbeslik dereceli) 

Bu modelde lastiklerin sertliği de hesaba katılmıştır.  

Wa9h + xW2 − KB∅Ty 5T + h∅6 = xW2 + KB∅Ty 5T − h∅6  
Lastik-zemin teması ortadan kaybolduğu anda iç lastiğe gelen kuvvet sıfır olur bu 

nedenle,  W2 − KB∅T = 0 

eşitliği yazılabilir. Bu eşitlikten aracın kritik yuvarlanma açısı ∅ ve yanal ivme a9 

değerleri aşağıdaki eşitliklerden faydanılarak hesaplanır. 

∅ = W2KBT  
a9 = Th − W2KBT 

Model ‘C’ incelenirken araç sprung ve unsprung kütlelere ayrılarak incelenmiş. 

Ağırlık merkeszine göre yuvarlanma moment dengesi aşağıdaki eşitlikle hesaplanır; 

zF<5h@ − RB6 + F{RB|a9 + K∅;∅; + zF<5h@ − RB6 − 2KBT. + F{RB|∅< = 0 

Benzer şekilde sprung kütle yuvarlanma moment dengesi alındığında 

F<5h; − h@6∅ + F<a95h; − h@6 = K∅;∅; 

eşitliği elde edilir. İçteki tekerin üzerindeki normal kuvvet 0 olduğunda araç kritik 

sınıra ulaşmış demektir. Buradan unsprung kütlenin o andaki açısal degeri anabilir 

adyan cinsinden aşağıdaki eşitlik sayesinde hesaplnhesaplanabilir. 

∅< = F{2KBT 
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Benzer şekilde Model ‘D’ için aracın statik ve dinamik denklemleri  denklemleri 

çıkarılmıştır. Modelin dinamik denklemleri çekici ve romörkün sprung ve unsprung 

kütleleri için aşağıdaki şekildedir. 

Çekici için dinamik denklemler; 

∅} � = 1\~~�� �K∅;�∅�� + B∅;�∅K <�+ zFu{5hu − h;�6 + F<�5h;� − h@�6 − Ku − K∅;�|∅� − B∅;�∅K <�+ Ku∅.� + 1\~~�� zFu{5hu − h;�6 + F<�5h;� − h@�6|a9 

∅} <� = 1I>><� �5F<�5h@� − RB�6 − 2KB�T�. − K∅;� + F{�RB�6∅<� − B∅;�∅K <� + K∅;�∅�
+ B∅;�∅K � � + 1I>><� zF<�5h@� − RB�6 + F{�RB� |a9 

Romörk için dinamik deklemler; 

∅} . = 1\~~�. �K∅;.∅�. + B∅;.∅K <.∅�+ zFu{5h;. − hu6 + F<.5h;. − h@.6 − K∅;. − Ku|∅. − B∅;.∅K .�+ 1\~~�. zFu{5h;. − hu6 + F<.5h;. − h@.6|a9 

∅} <. = 1I>><. �5F<.5h@. − RB.6 − 2KB.T.. − K∅;. + F{.RB.6∅<. − B∅;.∅K <. + K∅;.∅.
+ B∅;.∅K . � + 1I>><. zF<.5h@. − RB.6 + F{.RB. |a9 

olarak elde edilmiş 

Bu denklemlerin ∅<�, ∅K <�, ∅<., ∅K <., ∅�, ∅K �,  ∅., ∅K ., durum değişkenlerine bağlı 

liner denklem takımları halinde matris formatında yazılması ile hareket denklemleri 

elde edilmiştir. 

3.10 Mafsallı Ağır Araç Modelleri ve Dinamik Denklemleri 

Sampson’un [49] Cambridge Üniversitesi’nde D. Cebon danışmanlığında yaptığı 

doktora tezi çeşitli ağır araçların yuvarlanma konusunu içerir. Bu konular kısaca 

özetlemek gerekirse, tez, çekiciden uzun araç kombinasyonlarına kadar ağır araç 

modellerini içermektedir. Yuvarlanma kontrol sistemlerindeki sınırlamaların 

sebeplerinin analiz edilmesi kontrol sisteminin verimliliğinin artırılması üzerine 

çalışmalar yapılmış. Araştırılan konulardan bir diğeri kontrol sistem tasarım 

tekniğinin seçimidir. Tezde aktif yuvarlanma kontrol sisteminin altyapısının nasıl 
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seçileciği konusunda çalışmalar yapılmıştır. Rijit tek araç gövdesinden uzun araç 

kombinasyonları için yuvarlanma dirençlerinin artırılabilirliği belirlenmesi 

gereklidir. Bu nedenle çalışmada araçlar manevra yaptıgı durumlar için ve sabit hız 

ve manevra koşulları için araştırmıştır. Sampson ayrıca tasarlanacak kontrol 

sistemindeki hardware donanımı üzerine çalışma yapmıştır. 

Sampson çalışmasında rijit bir araç modelini incelemiş ve hareket denklemlerini 

çıkarmıştır. Benzer çalışmasını esnek olmayan tek üniteli araç ve çekici-romök 

model kombinasyonları için de yapmıştır. 

 

Şekil 3.18 : Çekici-romörk ağır araç modeli. 

 

Şekil 3.19 : Uzun araç modeli. 

 

Şekil 3.20 : Aktif yuvarlanma kontrolünün yapısı. 

Aktif yuvarlanma momenti kontrolörüne istenilen yuvarlanma açısı girdi olarak, 

oluşturulan yuvarlanma momenti çıktı olarak sistemden çıkar. 
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Şekil 3.21 : Aktif yuvarlanma momenti kontrol blok diagramı. 

İstenilen yuvarlanma açısı ön filitreden geçtikten sonra yuvarlanma moment 

kontrolörüne, oluşturulan yuvarlanma momenti ile birlikte girer. Süspansyon 

geometrisi ve yuvarlanma önleme plakasının sertliğine bağlı olan K� kazancı ile 

çarpılır. 

 

Şekil 3.22 : Hidrolik silindir. 

 

Şekil 3.23 : Yuvarlanma önleyici tahrik sistemi. 

Tahrik sistemi modeline gerekli olan yerdeğiştirme bilgisi girer. Mevcut dumundaki 

yerdeğiştirme bilgisine göre silindirlerin gerekli olan yerdeğiştirme miktarı 

hesaplanır. Yuvarlanma açısı haritasında alınan bilgiye göre yuvarlanma önleme 
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plakası için gerekli açı bulunur. ve  yuvarlanma önleme plakasının dönme yay 

katsayısı ile çarpılıp tork olarak sisteme verilir. 

 

Şekil 3.24 : Tahrik sistemi kontrol blok diagramı. 

Tahrik elemanlarının kontrolüde kapalıçevrim ile yapılmıştır. Tahrik sistemi hidrolik 

iki silindirden oluşur. Bu silindirlerin kontrolü hidrolik valf ile sağlanır. Hidrolik valf 

servo-valftir ve kendisini kontrol eden tahrik konrolörü tarafından tetiklenir. Tahrik 

kontrolörü üzerine gelen yerdeğiştirme bilgisine göre servo valfi tetikler. 

 

Şekil 3.25 : Aktif yuvarlanma önleyici sistem genel kombinasyonu. 

 

Şekil 3.25 de görüldüğü gibi hidrolik silindirle aracın yattığı tarafta ileri yönlü bir 

hareket yaparken teker temasının kalktığı tarafta kısalarak aracın denge konumnda 

kalmasını sağlarlar. 
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4.  AĞIR ARAÇLARIN MODELLERİ 

4.1 Yuvarlanma Araç Modeli 

Bu modelimiz  R yarıçaplı 0° eğimli viraja V hızı ile giren bir çekicinin yuvarlanma 

hareketini incelemek üzere hazırlanmıştır. Aracımızın modelini hazırlarken viraja 

girdiğinde kayma olayının meydana gelmediğini varsaydık.  

 

Şekil 4.1 : Yuvarlanma araç modeli. 

Bu modelimizde ait boyutlar Çizelge A.2 de gösterilmiştir. 
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4.1.1 Matematik modelin oluşturulması 

4.1.1.1 . Sprung kütle dinamiği 

 

Şekil 4.2 : Çekici sprung kütle serbest cisim diagramı. 

Sprung kütlenin toplam dönme miktarı ∅�, unsprung kütlenin dönme miktarı ∅<� ile 

sprung-unsprung kütlelererin relatif dönme miktarının ∅;� toplamı ile bulunur. 

∅� = ∅<� + ∅;� 

Newton’un 2. Yasasına göre kuvvetleri incelediğimizde 

∑ F> = m. a>    

F<;> = m;a> (4.1) 

∑ F9 = ma9  

F<;9 = m;g (4.2) 

eşitliklerini elde ederiz. 

Ağırlık merkezine göre moment aldığımızda (4.3) denklemini elde ederiz. Bu 

deklemde Yuvarlanma eksenindeki dönel yay ve sönüm elemanının yarattığı torklar, 
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sprung ve unsprung gövdelerin relatif dönme açılarına ve bu açının değişim hızına 

bağlıdır. Saat yönündeki moment negatif alınmıştır. 

∑ M� = ∅} I>>       

∅�} I>>;� = F<;�5h;� − h@�6cos∅� + F<;�5h;� − h@�6sin∅� − K∅5∅� − ∅<�6
− B∅�∅K � − ∅K <�� 

∅} � = 1I>>;� �m;a>5h;� − h@�6cos∅� + m;g5h;� − h@�6sin∅�
− K∅5∅� − ∅<�6 − B∅�∅K � − ∅K <��� 

(4.3) 

4.1.1.2 Unsprung kütle dinamiği 

Çalışılan model için unsprung kütle üzerinde Sprung kütlenin ataletinden dolayı 

meydana gelen merkezka kuvveti, yol sürtünme kuvveyleri, dödel yay ve sönüm 

elemanının meydana getirdiği torklar ve unsprung kütlenin ataletinden ve 

ağırlığından dogan kuvvetler sözkonusudur. 

 

Şekil 4.3 : Çekici unsprung kütle serbest cisim diagramı. 

Sprun kütlenin dinamik analizini yaptığımza benzer şekilde kuvvet dengesi unsprung 

kütle için x ve y yönlerinde yazılırsa 

∑ F> = m. a>    FRT> − F;<> = m<a> FRT> = F;<> + m<a> 
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Newton’un 2. Yasasına göre y yönündeki kuvvet dinamiği yazılacak olursa; 

∑ F9 = ma9  

FRT"9 + FRT�9 − F;<9 = m<g (4.4) 

elde edilir. (4.4) denkleminde (4.2) eşitliği yazılırsa 

FRT"9 + FRT�9 = m;g + m<g (4.5) 

(4.5) deklemi elde edilir. Virajsız düz bir yolda sağ ve sol tekerleklere binen yüklerin 

eşit olması beklenirken viraja giren bir araçta iç tekerleklere binen yükler 

yuvarlanma açısının etkisiyle daha az olur. Bu şartlarda tekerlere binen yük miktarı 

(4.6) ve (4.7) denklemleriyle hesaplanır. 

Dış tekere gelen  yük ; 

F@T"9 = xm; + m<2 y g + KBT�sin∅<� (4.6) 

İç tekere gelen yük; 

F@T�9 = xm; + m<2 y g − KBT�sin∅<� (4.7) 

Unsprung kütle için de ağırlık merkezine göre moment alınırsa (4.8) denklemi elde 

edilir. Bu  denklem bize unsprung gövdenin yuvarlanma açısını verir. 

∑ M� = I>><�∅} <�  

I>><�∅} <� = FRT>RB" + F;<�5h@� − RB�6cos∅<� + F;<�5h@� − RB�6sin∅<� + FRT�9T�− FRT"9T� + K∅5∅� − ∅<�6 + B∅�∅K � − ∅K <�� 

∅} <� = 1I>><� xFRT>RB" + F;<�5h@� − RB�6cos∅<�
+ F;<� 5h@� − RB�6sin∅<� + FRT�9T� − FRT"9T�+ K∅5∅� − ∅<�6 + B∅�∅K � − ∅K <��� 

(4.8) 
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(4.3) ve (4.8) lineer denklemlerini çözebilmemiz için matris formatında yazmamız 

gereklidir. Bu şekilde lineer denklem çözüm methodlarıyla, yada nümerik olarak 

çözebiliriz.  

B =
���
���F;<�5h@� − RB�6 − K∅ − 2KBT�.�I>><� − B∅I>><�

K∅I>><�
B∅I>><�K∅I>>;�

B∅I>>;�
F;<�5h;� − h@�6 − K∅I>>;� − B∅I>>;����

��
 

A = ���
��∅<�∅K <�∅�∅K � ���

�� 

C = ���
��FRT>RB" + F;<�5h@� − RB�6I>><�F;<�5h;� − h@�6I>>;� ���

�� 
X = �∅} <�∅} � � 

X = B ∗ A + C 

Burada A bağımsız değişkenler, B katsayılar, C sabit değerler matrisidir. X 

çözümünü istediğimiz bağımlı değişkenler matrisidir.  

(4.3) ve (4.8) numaralı denklemleri aracın yuvarlanma açılarının çok küçük olduğu 

durumlar için küçük açı kabulüne göre yazarsak (4.9) ve (4.10) denklemleri elde 

edilir.  

cos ∅ = 1     sin ∅ = ∅     tan ∅ = ∅     

∅} � = 1I>>;� �F;<�5h;� − h@�6 + �F;<�5h;� − h@�6 − K∅� ∅� − B∅∅K �
+ K∅∅<� + B∅∅K <�� 

(4.9) 
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∅} <� = 1I>><� �FRT>RB" + F;<�5h@� − RB�6
+ �F;<�5h@� − RB�6 − 2KBT�. − K∅� ∅<� − B∅∅K <�
+ K∅∅� + B∅∅K �� 

(4.10) 

Küçük açı kabulüne göre yazılan denklemlerin denklem sistemi aşağıdaki şekilde 

matris formatında yazılabilir. 

A = �A��A.�� 

A�� = FRT>RB" + F;<�5h@� − RB�6 + F;<�5h@� − RB�6∅<� + F@T�9T� − F@T"9T�+ K∅5∅� − ∅<�6 + B∅�∅K � − ∅K <�� 

A.� = m;a>5h;� − h@�6 + m;g5h;� − h@�6∅� − K∅5∅� − ∅<�6 − B∅�∅K � − ∅K <�� 

B = � �I���" 11 �I���"
� 

X = �∅} <�∅} � � 

X = B ∗ A 

Buyük açı kabulündeki gibi A bağımsız değişkenler, B katsayılar, X çözümünü 

istediğimiz bağımlı değişkenler matrisidir.  

(4.3) ve (4.8) lineer denklemlerinin matris formatında yazılması ve basit bir proğram 

yardımıyla aracımızın R yarıcapındaki bir viraja V hızı ile girdiği andaki yuvarlanma 

hareketini incelememiz mümkün olacaktır.  

Bu simulasyonun geçerli olması için aracın lastiklerinden herhangibirinin yerden 

temasının kaybolmaması gereklidir.Temasın kaybolması durumunda yeni koşullar 

için yeni denklemler oluşturulmalı ve buna göre matlab kodu yazılarak simulasyon 

koşturulmalıdır. 
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4.1.2 Simulink modelin oluşturulması 

 

Şekil 4.4 : Büyük açı-küçük açı kabullerine göre aracın simulink modeli. 
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Simulasyonumuzu aracın 75 m yarıçapa sahip bir viraja  60 km/h hızla girme durumu 

için koşturduk. Öncelikli olarak simulasyonumuzun geçerliliğini kontrol etmek için 

aracın devrilme sınırı olarak kabul ettiğimiz, tekerin yerden temasının kesilip 

kesilmeme durumunu kontrol edilmemiz gerekir. Tekerin zeminle temasının kesilme 

koşulu iç tekere gelen dikey yüklerin toplamının sıfıra eşit olması şartıydı. Bu şart 

matematiksel olarak ifade etmek istersek; denklem (4.11) aracın iç tekerine binen 

yükü ifade eder. 

F{2 − KB. ∅<�. T� = 0 (4.11) 

∅<� = F{2KB. T� (4.12) 

İç tekerin temasının kesilmesi kritik yuvarlanma sınırına erişmesi ile olur. Kritik 

yuvarlanma eşik değeri denklem (4.12) den hesaplanır.  

∅<� = 0.2336  rad 

Buradan çıkan sonuç aracun unsprung kütlesinin yuvarlanma açısı 0.2336 radyana 

yani 13.3827 o’ye ulaştığında iç tekerleklerin yerle teması fiziksel olarak 

kesileceğidir. Bu şartlarda mevcut modelimiz geçersizleşir. 

4.1.3 Simülasyon sonuçları 

Simulasyonumuzu çalıştırdığımızda elde ettiğimiz veriler şu şekildedir; 

 

Şekil 4.5 : Unsprung kütle yuvarlanma açısı. 
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Şekil 4.6 : Teker kuvvetleri değişimi-zaman grafiği. 

Şekil 4.6 da görüldüğü gibi aracımızın hareketleri modelimize uygun şekilde 

tamamlanmıştır. İç tekerdeki kuvvet minimum 4000 N değerine kadar düşmekte ama 

yerden teması kesilmemektedir. Kararlı duruma geçtiklerinde ise tekerleklerdeki 

toplam yük aracın yüküne yani unsprung ve sprung kütlelerin toplamına 5000 kg eşit 

olmaktadır. Dış tekere gelen kuvvetler aracın dış tekere doğru yatmasından dolayı 

artma gösterirken iç tekerdeki yük miktarı azalmaktadır.  

 

Şekil 4.7 : Sprung kütle yuvarlanma açısı-zaman grafiği. 
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4.2 Yuvarlanma Araç Modeli 

Bu çalışmamızda engebeli yolda seyir halinde olan iki akslı bir çekicinin hareket 

denklemlerinin çıkarılması ve simulasyonlarının yapılması amaçlanmıştır.  

 

Şekil 4.8 : İki akslı cekici. 

Şekil 4.9’ da araca ait boyutlandırmalar gözükmektedir.  Araca ait sayısal değerler 

Çizelge A.3’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.9 : Yunuslama – zıplama araç modeli. 
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�. = �.�� + �. �  

4.2.1 Matematik modelin oluşturulması 

 

Şekil 4.10 : Sprung kütle yunuslama modeli. 

Aracın matematik modelini incelerken 4 harekettin incelenmesi gerekir. Bunlar; 

• Gövde yunuslama hareketi 

• Gövde zıplama hareketi 

• Ön teker zıplama hareketi 

• Arka teker zıplama hareketi 

4.2.1.1 Gövde yunuslama hareketi 

∑ M� = I]θ}   
θ} IY9 = T.?;k�5z. − z� − T.?;θ�6 − T.@;k.5zR − z� + T.@;θ�6+ T.?;c��zK. − zK� − T.?;θK �� − T.@;c.�zK R − zK� + T.@;θK �� 

θ} = 1IY9 �T.?;k�5z. − z� − T.?;θ�6 − T.@;k.5zR − z� + T.@;θ�6
+ T.?;c��zK. − zK� − T.?;θK �� − T.@;c.�zK R − zK� + T.@;θK ��� 

 

(4.13) 
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4.2.1.2 Gövde zıplama hareketi 

m�z}� − k�5z. − z� − T.?;θ�6 − k.5zR − z� + T.@;θ�6 − c��zK. − zK� − T.?;θK ��− c.�zK. − zK� + T.@;θK �� 

z}� = 1m� �k�5z. − z� − T.?;θ�6 + k.5zR − z� + T.@;θ�6
+ c��zK . − zK� − T.?;θK �� + c.�zK . − zK� + T.@;θK ��� 

(4.14) 

4.2.1.3 Ön teker zıplama hareketi 

m.z} . + k�5z. − z� − T.?;θ�6 − kR5z¤ − z.6 + c��zK . − zK� − T.?;θK �� − cR5zK¤ − zK.6 

z} . = 1m. �−k�5z. − z� − T.?;θ�6 + kR5z¤ − z.6
− c��zK . − zK� − T.?;θK �� + cR5zK¤ − zK .6� 

(4.15) 

4.2.1.4 Arka teker zıplama hareketi 

mRz}R + k.5zR − z� + T.@;θ�6 − k¤5zu − zR6 + c.�zKR − zK� + T.@;θK �� − c¤5zKu − zK R6 

z} R = 1mR �−k.5zR − z� + T.@;θ�6 + k¤5zu − zR6
− c.�zKR − zK� + T.@;θK �� + c¤5zK u − zKR6� 

(4.16) 

 

(4.13), (4.14), (4.15) ve(4.16) denklemlerinin matris formatında yazarak numerik 

çözüme gidilebilir. 

X = ���
�θ} �z}�z} .z} R���

�
 

� = ¥\T¦ 0 0 00 §� 0 00 0 §. 00 0 0 §R
¨  
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© = ¥B��B.�BR�B¤�
¨ , 

X = A ∗ B 

B�� = T.?;k�5z. − z� − T.?;θ�6 − T.@;k.5zR − z� + T.@;θ�6+ T.?;c��zK. − zK� − T.?;θK �� − T.@;c.�zK R − zK� + T.@;θK �� 

B.� = ª�5z. − z� − T.?;θ�6 + ª.5zR − z� + T.@;θ�6 + c��zK. − zK� − T.?;θK ��+ c��zK. − zK� + T.?;θK �� 

BR� = −ª�5z. − z� − T.?;θ�6 + ªR5«¤ − «.6 − c��zK . − zK� − T.?;θK �� + ¬R5«K¤ − «K.6 

B¤� = −ª.5zR − z� + T.@;θ�6 + ª¤5«u − «R6 − c.�zK R − zK� + T.@;θK �� + ¬¤5«Ku − «KR6 

Aracımızın virajsız bir yolda 10 cm lik bir tümseği geçtiğinde oluşan hareketleri 

inceledik. Aracın ön ve arka tekerleklerine aynı yol profilini izlediği çin iki aks arası 

mesafeyi araç hızına bölerek ön ve arka teker arasındaki gecikme zamanını bulduk 

t1A%®U1 = T.V  

T. = 3.5 m  V = 60km/h  
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4.2.2 Simulink modelin oluşturulması  

 

Şekil 4.11 : İki akslı çekici yunuslama ve zıplama için simulink modeli. 
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4.2.3 Simulasyon sonuçları 

 

Şekil 4.12 : Yunuslama açısı-zaman grafiği. 

 

Şekil 4.13 : Gövde zıplama hareketi-zaman grafiği. 

Şekil 4.12 de görüldüğü gibi aracımız ön ve arka süspansyonlarının rampa girişine 

verdiği tepkilere bağlı olarak ağırlık merkezi çevresinde saat yönünde ve saatin ters 

yönünde hareketler yapıp nötür konumuna kavuşmuştur.    
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Şekil 4.14 : Ön aks yukarı-aşağı (zıplama) hareketi grafiği. 

Ön aksımız 2.saniyede tümsekle karşılaşıyor ve yeni konum olan 0.1 m pozisyonuna 

2.7 inci saniyede ulaşıyor ve 4.5 inci saniyede kararlı konumuna ulaşıyor.  

 

Şekil 4.15 : Arka aks yukarı-aşağı (zıplama) hareketi grafiği. 

Şekil 4.15 de görüldüğü gibi aracın arka aksı önce alçalmış daha sonra tümseğe 

geldiği anda armaya başlamıştır. Bu sonuç doğaldır. Çünkü ön aksın tümseğe erken 

girmesinden dolayı arka aksa binen yük geçici olarak az da olsa artmış ve aşağı 

yönde bir sehim oluşmuştur.  
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4.3 Üç Akslı Dokuz Serbestlik Dereceli Ağır Araç Modeli 

Diğer yaptığımız iki simulasyonda araçların yuvarlanma yunuslama ve zıplama 

hareketleri ayrı ayrı incelenmiştir. Yapacağımız bu simülasyon da ise  3 hareketi aynı 

modelde inceleyebileceğiz.  Bu model Şekil 4.16 da görüldüğü gibi piyasada yaygın 

olarak kullanılan 3 akslı çekicinin modelidir. Araca ait boyutlar ve diğer özellikler 

EK A.3 de gösterilmiştir. Araç modelinde ön süspansyon takımları bağımsız olup 

arka süspansyonlar bağımlı olarak çalıştığı varsayılmıştır. Buna göre aracın hareket 

denklemleri çıkarılmıştır. 

 

Şekil 4.16 : Üç akslı çekici modeli. 

Matematik modelimizin oluşturmak için aracın fiziksel modeli Şekil 4.17’de 

oluşturulmuştur. Ön süspansyonlar bağımsız olup arka süspansyonlar bağımlıdır. 

Araç denklemleri  
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Şekil 4.17 : Dokuz serbestlik dereceli çekici modeli. 
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4.3.1 Matematik modelin oluşturulması 

4.3.1.1 Gövde zıplama hareket denklemi 

m�z}� − k� xz. − z� − l?θ� − b2 ∅�y − k. xzR − z� − l?θ� + b2 ∅�y
− ku xz¤ − z� + l@θ� − b2 ∅�y − k² xz¤ − z� + l@θ� + b2 ∅�y
− kt xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� − b2 ∅�y
− k�³ xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� + b2 ∅�y − c� xzK . − zK� − l?θK � − b2 ∅K �y
− c. xzK R − zK� − l?θK � + b2 ∅K �y − cu xzK ¤ − zK� + l@θK � − b2 ∅K �y
− c² xzK ¤ − zK� + l@θK � + b2 ∅K �y −= 0 

4.3.1.2 Gövde yunuslama hareket denklemi 

IY9θ} � − l?k� xz. − z� − l?θ� − b2 ∅�y − l?k. xzR − z� − l?θ� + b2 ∅�y
+ l@ku xz¤ − z� + l@θ� − b2 ∅�y + l@k² xz¤ − z� + l@θ� + b2 ∅�y
+ 5l@ + l@.6kt xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� − b2 ∅�y
+ 5l@ + l@.6k�³ xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� + b2 ∅�y
− l?c� xzK . − zK� − l?θK � − b2 ∅K �y − l?c. xzK R − zK� − l?θK � + b2 ∅K �y
+ l@cu xzK ¤ − zK� + l@θK � − b2 ∅K �y + l@c² xzK ¤ − zK� + l@θK � + b2 ∅K �y
+ 5l@ + l@.6ct xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � − b2 ∅K �y
+ 5l@ + l@.6c�³ xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � + b2 ∅K �y = 0 
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4.3.1.3 Gövde yuvarlanma hareket denklemi 

IY>∅} � − b2 k� xz. − z� − l?θ� − b2 ∅�y + b2 k. xzR − z� − l?θ� + b2 ∅�y
− b2 ku xz¤ − z� + l@θ� − b2 ∅�y + b2 k² xz¤ − z� + l@θ� + b2 ∅�y
− b2 kt xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� − b2 ∅�y
+ b2 k�³ xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� + b2 ∅�y
− b2 c� xzK. − zK� − l?θK � − b2 ∅K �y + b2 c. xzKR − zK� − l?θK � + b2 ∅K �y
− b2 cu xzK¤ − zK� + l@θK � − b2 ∅K �y + b2 c² xzK ¤ − zK� + l@θK� + b2 ∅K �y
− b2 ct xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � − b2 ∅K �y
+ b2 c�³ xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � + b2 ∅K �y + m V.R H� = 0 

4.3.1.4 Sol ön teker zıplama hareket denklemi 

m.z} . + k� xz. − z� − l?θ� − b2 ∅�y − kR5zu − z.6 + c� xzK. − zK� − l?θK � − b2 ∅K �y
− cR5zK u − zK.6 = 0 

4.3.1.5 Sağ ön teker zıplama hareket denklemi 

mRz} R + k. xzR − z� − l?θ� + b2 ∅�y − k¤5z² − zR6 + c. xzK R − zK� − l?θK � + b2 ∅K �y
− c¤5zK u − zK.6 = 0 

4.3.1.6 Orta aks zıplama hareket denklemi 

m¤z} ¤ + ku xz¤ − z� + l@θ� − b2 ∅�y − kµ xzµ − z¤ − b2 ∅.y
+ k² xz¤ − z� + l@θ� + b2 ∅�y − k¶ xz¶ − z¤ + b2 ∅.y
+ cu xzK¤ − zK� + l@θK � − b2 ∅K �y − cµ xzKµ − zK ¤ − b2 ∅K .y
+ c² xzK¤ − zK� + l@θK � + b2 ∅K �y − c¶ xzK¶ − zK ¤ + b2 ∅K .y = 0 
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4.3.1.7 Arka aks zıplama hareket denklemi 

muz}�� + kt xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� − b2 ∅�y − k�� xzt − z�� − b2 ∅Ry
+ k�³ xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� + b2 ∅�y − k�. xz�³ − z�� + b2 ∅Ry
+ ct xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � − b2 ∅K �y − c�� xzKt − zK�� − b2 ∅K Ry
+ c�³ xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � + b2 ∅K �y − c�. xzK�³ − zK�� + b2 ∅K Ry = 0 

4.3.1.8 Orta aks yuvarlanma hareket denklemi 

IU>∅} . − b2 kµ xzµ − z¤ − b2 ∅.y − b2 cµ xzKµ − zK ¤ − b2 ∅K .y + b2 k¶ xz¶ − z¤ + b2 ∅.y
+ b2 c¶ xzK ¶ − zK¤ + b2 ∅K .y = 0 

4.3.1.9 Arka aks yuvarlanma hareket denklemi 

I@>∅} R − b2 k�� xzt − z�� − b2 ∅Ry − b2 c�� xzKt − zK�� − b2 ∅K Ry
+ b2 k�. xz�³ − z�� + b2 ∅Ry + b2 c�. xzK�³ − zK�� + b2 ∅K Ry = 0 

 

Elde edilen denklemlerin matris formatında aşağıdaki şekilde yazılıp numerik çözüm 

yapılabilir  

X =
��
��
��
��
�� z}�z} .z} Rz} ¤z}��θ} �∅} �∅} .∅} R ��

��
��
��
��
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A =
���
���
���
�m� 0 0 0 0 0 0 0 00 m. 0 0 0 0 0 0 00 0 mR 0 0 0 0 0 00 0 0 m¤ 0 0 0 0 00 0 0 0 mu 0 0 0 00 0 0 0 0 IY� 0 0 00 0 0 0 0 0 IY� 0 00 0 0 0 0 0 0 IU> 00 0 0 0 0 0 0 0 I@>���

���
���
�
  

B =
��
��
��
��
�B��B.�BR�B¤�Bu�B²�Bµ�B¶�Bt���

��
��
��
�
 

X = A ∗ B  

B�� = k� xz. − z� − l?θ� − b2 ∅�y + k. xzR − z� − l?θ� + b2 ∅�y
+ ku xz¤ − z� + l@θ� − b2 ∅�y
+ k² xz¤ − z� + l@θ� + b2 ∅�y +kt xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� − b2 ∅�y
+ k�³ xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� + b2 ∅�y + c� xzK . − zK� − l?θK � − b2 ∅K �y
+ c. xzKR − zK� − l?θK � + b2 ∅K �y + cu xzK ¤ − zK� + l@θK � − b2 ∅K �y
+ c² x«K¤ − «K� + ·� Ķ� + 2̂ ∅K �y + ct xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � − b2 ∅K �y
+ c�³ xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � + b2 ∅K �y 

B.� = −k� xz. − z� −  l?θ� −  b2 ∅�y + kR5zu − z.6 − c� xzK. − zK� − l?θK � − b2 ∅K �y
+ cR5zK u −  zK.6 

BR�  = −k. xzR − z� − l?θ� +  b2 ∅�y + k¤5z² − zR6 − c. xzR − z� − l?θ� + b2 ∅�y
+ c¤5zK ² − zKR6 
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B¤� = −ku xz¤ − z� + l@θ� − b2 ∅�y + kµ xzµ − z¤ − b2 ∅.y
− k² xz¤ − z� + l@θ� + b2 ∅�y + k¶ xz¶ − z¤ + b2 ∅.y
− cu xzK ¤ − zK� + l@θK � − b2 ∅K �y + cµ xzK µ − zK¤ − b2 ∅K .y
− c² xzK ¤ − zK� + l@θK � + b2 ∅K �y + c¶ xzK ¶ − zK¤ + b2 ∅K .y 

Bu� = −kt xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� − b2 ∅�y + k�� xzt − z�� − b2 ∅Ry
− k�³ xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� + b2 ∅�y + k�. xz�³ − z�� + b2 ∅Ry
− ct xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � − b2 ∅K �y + c�� xzKt − zK�� − b2 ∅K Ry
− c�³ xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � + b2 ∅K �y + c�. xzK�³ − zK�� + b2 ∅K Ry 

B²� = l?k� xz. − z� − l?θ� − b2 ∅�y + l?k. xzR − z� − l?θ� + b2 ∅�y
− l@ku xz¤ − z� + l@θ� − b2 ∅�y − l@k² xz¤ − z� + l@θ� + b2 ∅�y
− 5l@ + l@.6kt xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� − b2 ∅�y
− 5l@ + l@.6k�³ xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� + b2 ∅�y
+ l?c� xzK . − zK� − l?θK � − b2 ∅K �y + l?c. xzK R − zK� − l?θK � + b2 ∅K �y
− l@cu xzK ¤ − zK� + l@θK � −  b2 ∅K �y − l@c² xzK¤ − zK� + l?θK � + b2 ∅K �y
− 5l@ + l@.6ct xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � − b2 ∅K �y
− 5l@ + l@.6c�³ xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � + b2 ∅K �y 
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B²� = l?k� xz. − z� − l?θ� − b2 ∅�y + l?k. xzR − z� − l?θ� + b2 ∅�y
− l@ku xz¤ − z� + l@θ� −  b2 ∅�y − l@k² xz¤ − z� + l@θ� +  b2 ∅�y
− 5l@ + l@.6kt xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� − b2 ∅�y
− 5l@ + l@.6k�³ xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� + b2 ∅�y
+ l?c� xzK . − zK� − l?θK � −  b2 ∅K �y + l?c. xzK R − zK� − l?θK � +  b2 ∅K �y
− l@cu xzK¤ − zK� + l@θK � − b2 ∅K �y − l@c² xzK ¤ − zK� + l?θK � +  b2 ∅K �y
− 5l@ + l@.6ct xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � − b2 ∅K �y
− 5l@ + l@.6c�³ xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � + b2 ∅K �y 

Bµ� = b2 k� xz. − z� − l?θ� − b2 ∅�y − b2 k. xzR − z� − l?θ� + b2 ∅�y
+ b2 ku xz¤ − z� + l@θ� − b2 ∅�y − b2 k² xz¤ − z� + l@θ� + b2 ∅�y
+ b2 kt xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� − b2 ∅�y
− b2 k�³ xz�� − z� + 5l@ + l@.6θ� + b2 ∅�y
+ b2 c� xzK. − zK� − l?θK � − b2 ∅K �y − b2 c. xzKR − zK� − l?θK � + b2 ∅K �y
+ b2 cu xzK¤ − zK� + l@θK � − b2 ∅K �y − b2 c² xzK ¤ − zK� + l@θK� + b2 ∅K �y
+ b2 ct xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � − b2 ∅K �y
− b2 c�³ xzK�� − zK� + 5l@ + l@.6θK � + b2 ∅K �y − m V.R H� 

B¶� = b2 kµ xzµ − z¤ − b2 ∅.y + b2 cµ xzK µ − zK¤ − b2 ∅K .y − b2 k¶ xz¶ − z¤ + b2 ∅.y
− b2 c¶ xzK¶ − zK ¤ + b2 ∅K .y 

Bt� = b2 k�� xzt − z�� − b2 ∅Ry + b2 c�� xzKt − zK�� − b2 ∅K Ry
− b2 k�. xz�³ − z�� + b2 ∅Ry − b2 c�. xzK�³ − zK�� + b2 ∅K Ry 
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4.3.2 Simulik modelin oluşturulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.18 : Dokuz serbeslik dereceli araç simulik modeli. 
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4.3.3 Simulasyon sonuçları 

 

Şekil 4.19 : Gövde yukarı-aşağı hareket grafiği. 

 

Şekil 4.20 : Gövde yunuslama hareketi. 
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Şekil 4.21 : Gövde yuvarlanma hareketi. 

Bu similasyonda altı tekere maksimum değeri 0.05 m olacak şekilde rampa yol 

girdisi verilerek aracın yuvarlanma, yunuslama ve zıplama hareketleri incelenmiştir. 

Şekil 4.19 aracın aşağı yukarı hareketini göstermektedir. Görüldüğü gibi aracımız 

yaklaşı 2.5 sn lik bir osilasyondan sonra kararlı bölgeye geçmiş ve girdi olarak 

verdiğimiz 0.05 m konumunda sabitlenmiştir. 

Şekil 4.20 ve Şekil 2.21’i incelediğimizde ise 2. saniye civarında önce sol arkaya 

daha sonra 2,5. saniyede ise sağ öne dogru esnediğini göreceğiz. Rampa iputu 0.05 m 

de sabitlendiğinde aracında simulasyonun 3. saniyelerinde kararlı bölgeye ulaştığını 

görüyoruz. 

4.4 2+3 Akslı Semi-Trailer Araç Simulasyonu 

Bu çalışmamızda 2+3 akslı semi-trailer aracın yunuslama ve zıplama hareketlerini 

Matlab Simulink ve Simmechanics programlarını ortak olarak kullanıp 

modelleyeceğiz. Simmechanics matlab proğramı içinde bulunan alt menülerden 

biridir. Buradaki araçların kullanılması ile pek mekanik sistemin modeli herhangi bir 

hesaplama yapılmaksızın oluşturulabilir. 
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Şekil 4.22 : Çekici-semi trailer araç modeli. 

Aracımzın ön aksı lineer karakteristiğe sahip bir süspansyon bulunmaktadır. 

Çekicinin arka aksında ve romörkün tüm akslarında nonlineer karaktere sahip yaprak 

yay kullanılır. Yaprak yay modeli için (1.1) denklemini kullanacağız.  

 

Şekil 4.23 : Yaprak yay simulink modeli. 

Yaprak yay modelimizi  (1.1) denklemi ile tanımlamıştık. Denklemimizin simulink 

uyarlaması Şekil 4.23 de gözükmektedir. Girdi olarak çıkış kuvvetinin ve yaydaki 

sehimin bir adım önceki değeri ve yayınn anlık sehim değeri modele dahil edilir. 

Çıktı olarak yaprak yay reaksyon kuvveti alınır. Üretilen kuvvetin sisteme N 
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cinsinden iletmek için 103 değeri ile çarpılır. Sehim simmechanics modelinden m 

olarak geldiği için 103 değeri ile çarpılarak mm’ye çevrilmiştir. 

 

Şekil 4.24 : Yol profili-zaman grafiği. 

Modelimizde yol profili olarak Şekil 4.24 deki gibi 10 mm lik bir tümsek girdi olarak 

sokulmaktadır. Yol girdimiz 4. saniyede başlamakta ve 4,05. saniyede 10 mm 

seviyesine ulaşmaktadır. Tekrar 5,95. saniyede inişe geçmekte ve 6. saniyede 0 

seviyesine ulaşmaktadır. Bu yol profili tüm tekerleklere 0.2, 0.6, 0.8 ve 1 saniye 

gecikme zamanı eklenerek uygulanmıştır. Şekil A.5 de aracımıza ait 

boyutlandırmalar gözükmektedir. Çizelge A.5 de ise bu boyutların değerleri ve 

süspansyon özellikleri verilmiştir. 

 
 

Şekil 4.25 : 2+3 akslı çekici-romörk araç modeli. 
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4.4.1 Simmechanics-simulink modelinin oluşturulması 

 

Şekil 4.26 : Çekici-romörklü aracın simmechanics modeli. 
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4.4.2 Simulasyon sonuçları 

 

Şekil 4.27 : Çekici yaprak yay kuvvet-sehim grafiği. 

 

Şekil 4.28 : Çekici yaprak yay kuvvet-zaman grafiği. 
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Çekici arka aksında bulunan yaprak yay ilk olarak 4 kN mertebelerinde bir kuvvet 

üretmiştir. Daha sonra diğer tekerleklerinde yol girdilerinin etkileriyle kesintili bir 

osilasyon yapmıştır. Fakat 6. saniye sonrasında düzgün bir titreşim serğileyerek 

denge konumuna tekrar geri dönmüştür.  

 

Şekil 4.29 : Romörk ön yaprak yay kuvvet-sehim grafiği. 

 

Şekil 4.30 : Romörk ön yaprak yay kuvvet-zaman grafiği. 
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Şekil 4.31 : Romörk orta yaprak yay kuvvet sehim grafiği. 

 

Şekil 4.32 : Romörk orta yaprak yay kuvvet-zaman grafiği. 
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Şekil 4.33 : Romörk arka yaprak yay kuvvet-sehim grafiği. 

 

Şekil 4.34 : Romörk arka yaprak yay kuvvet-zaman grafiği. 
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Şekil 4.35 : Çekici yunuslama hareketi–zaman grafiği. 

 

Şekil 4.36 : Çekici zıplama hareketi-zaman grafiği. 

 



 
72

 

Şekil 4.37 : Romörk yunuslama hareketi-zaman grafiği. 

 

Şekil 4.38 : Romörk zıplama hareketi-zaman grafiği . 

Romörkün hareketleri incelendiğinde öncelikle ön tekerin tümsekle yüzyüze 

gelmesinin ardından gövde ağırlık merkezi 15 mm civarına kadar yükselmektedir. 

Arka aksa gelen yol inputlarınında etkileri sonucu sönüm osilasyonunda bir kesinti 
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oluşmuştur. Denge konumu 1 mm olarak gözükmektedir. Bunun nedeni yay denge 

sıkışma koşullarının farklı oluşudur.  

Simulasyonumuzu çalıştırdığımızda yaprak yayın hareketleri öngörülen modelle 

uyuşmaktadır. Yayın esneme ve sıkışma durumları için farklı yay kuvvetleri 

oluşturmaktadır. Bunun nedeni daha öncede belirttiğimiz gibi yayın yaprakları 

arasında oluşan sürtünmeden kaynaklanan enerji kaybıdır. Yaprak yay kuvvet-zaman 

grafiklerinde görüleceği gibi yaylar öncelikle denge konumnda iken yol girdisinin 

etkimeye başladığı 4. saniyeden itibaren reaksyon göstermeye başlıyorlar Çekicinin 

ve romörkün yunuslama hareketleri incelendiğinde o ekseni civarında 0.001 

derece/saniye genlikli osilasyonla tamamlandığı gözükür bunun nedeni aracın yaprak 

yay modelinde kullanılan «��� ifadesidir. Aracın ölçülen 1 önceki konumu ile anlık 

ölçüm değeri birbirinden farklı olacağından 3-4 N luk bir kuvvet oluşumu 

sözkonusudur.  
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5.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ağır araçların trafikte güvenle seyahat edebilmeleri oldukça önemli bir taşıt 

problemidir. Tutulan kaza kayıtları, araç tasarımında yapılan en basit hataların, 

vahim sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, ağır araçların 

modellerinin çok iyi şekilde analiz edilip tasarlanması gerekmektedir. Bununla 

birlikte her ne kadar ideale yakın bir tasarım oluşturulsada, çeşitli risk azaltıcı 

sistemlerin de önemi büyüktür.   

Bu tez kapsamında ağır araçlarla ilgili pekçok makale içeriği ve tez özetine yer 

verilmiştir. Bu makaleler, ağır araçlardaki süspansyon sistemleri, dinamik hareket 

denklemleri, yuvarlanma önleyici yada tespit edici sistemler ve algoritmalar 

hakkında yapılmış olan çalışmaları içermektedir.  

Ağır araçlarda devrilme önleyici sistemlerin temelini oluşturması için yeni bir yol 

önerilmiştir. Viraja giren bir ağır aracın aks kesitlerine binen gerilmeler strain 

gaugeler yardımı ile ölçülebilir. Ölçülen bu değerin yuvarlanma kritik hızındaki 

gerilme ile karşılaştırılması sonucu aracın devrilme  

Tez çalışması için 4 ağır araç modelini incelenmiştir. İlk modelde basit bir ağır araç 

yuvarlanma modeli ele alınmıştır. Aracın simulasyonlarını yapabilmek için öncelikle 

sprung ve unsprung kütlelerinin dinamik denklemleri hem küçük açı kabulüne hem 

de büyük açı kabulüne gore çıkarılmıştır. Sol ve sağ süspansyonların yuvarlanma 

hareketine etkisini göstermek için sprung ve unsprung kütlelerin birleşim yerlerine 

temsili dönel yay ve sönüm elemanı etkittirilmiştir. Aracın, sabit viraj (75 m) 

yarıcapına sahip bir yola  sabit hız değeri (60 km/h) ile gidiği durum için 

simulasyonları koşturulmuştur. Aracın iç tekerinin yerden kesilme şartı olan 

unsprung kütlenin yuvarlanma açısı 13.3827 o ‘yi geçip geçmediği gözlenmiştir. Ve 

simulasyon sonunda unsprung kütlenin en fazla 8 o döndüğü gözlemlenmiştir. Bu 

modelden faydalanılarak aracın farklı virajlar için kritik hız değerleri çizelgesi 

oluşturulup, yuvarlanma önleme sistemi tasarlanabilir. 
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İkinci modelde iki akslı bir çekiciye ait yunuslama modeli ele alınmıştır. Aracın 

dinamik denklemleri çıkarılırken arka süspansyonların da lineer yaprak yay olduğu 

kabul edilmiştir. İleride yapılacak çalışmada Bölüm 3.8 de açıklanan süspansyon 

kombinasyonları, modelimize uyarlanarak süspansyon çeşitliliğinin yunuslama 

hareketi üzerindeki etkileri araştırılabilir    

Üçüncü model dokuz serbestlik dereceli 1. ve 2. modellerin kombinasyonu 

sayılabilecek bir modeldir. Bu model yardımı ile aracın engebeli bir yoldaki 

yuvarlanma, yunuslama ve zıplama hareket davranışlarının incelenmesi mümkündür. 

Modelimizde 0.05 m yol girdisi kullanılmıştır. Aracımız bu girdinin etkisi ile 

öncelikle 0.07m dikey doğrultuda yerdeğiştirmiş ve 5. sn civarında kararlı bölgeye 

oturmuştur. Yunuslama ve yuvarlanma hareketlerini birlikte incelediğimizde  

aracımızın once sol arka doğru daha sonar sağ öne doğru esnediği görülür. 

Dördüncü model yollarda en çok denk geldiğimiz modellerden biri olan 2+3 akslı 

çekici romörk ağır araç tipidir. Bu modeled 1. bölümde dinamik denklemini modelini 

verdiğimiz yaprak yay da modellenmiştir. Aracımızın ilk aks dışındaki akslar yaprak 

yay olarak alınmıştır. Görüldüğü gibi daha kompleks bir model olmasına rağmen 

daha az matematiksel hesaplama gerektiren bir modeldir. Burada simulasyon 

proğramlarının bize sağladığı kolaylık daha rahat anlaşılabilmektedir. Modelimizde 

çekici römork sisteminin engebeli yol sartlarındaki zıplama ve yunuslama hareketleri 

incelenmiştir. Aracımızın tekerleklerine maximum değeri 0.05 m olan bir tümsek 

denk geldiği varsayılmış, çekici ve romörkün zıplama ve yunuslama hareketleri 

elealınmıştır. İlk üç modelde düzgün bir osilasyon varken  dördüncü modeled 

romörkün etkisi nedeni ile osilasyonun genliğinde, beklenildiği gibi değişimler 

düzenli değildir. 
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EK A.1 

Çizelge A.1 : Aks gerilme hesap tablosu. 

Kesit Kesme Kuvveti Moment 
Eğme gerilimi               Sa¹~ için c 

Atalet 
Momenti 

Kesme Gerilimi 

0 ≤ x < �� V� = FRT�9 − m<g. X2T�   M� = FRT�9X − m<g. X.4T� − MT�>  σ = ±  M�  cI  

I] = bhR12  τU = VQIt  

T� ≤ x < 2T� 
V. = FRT�9 − m<g. X2T� − F;<9− m<g 

M. = m<g. X.4T� + F;<9T� + V.X − A� σ = ±  M�  cI  

I] = bhR12  τU = VQIt  

x = 2T� 
FRT.9  = VR = FRT�9− m<g − F;<9− m<g 

MR = m<g. T� − F;<9T� + VR2T� − A. σ = ±  M�  cI  
I] = bhR12  τU = VQIt  

 A� = MT�> + M;<> + M;<9+M;< 

 A. = MT�> + M;<> + M;<9+M;< + MT.>  



 
83

EK A.2 

 

Şekil A.2 : Yuvarlanma araç modeli. 

Çizelge A.2 : Yuvarlanma modeli araç bilgileri. 

Ölçü Değer Birim Açıklama I>><�  2000 kgm. Unsprung kütle yuvarlanma atalet momenti 2T� 2.4 m Araç genişliği h@� 1.2 m Yuvarlanma merkezi yüksekliği KB 140000 N/m Teker yay katsayısı m< 2000 kg Unsprung kütle ağırlığı RB� 0.7 m Unsprung ağırlık merkezi yüksekliği I>>;� 4000 kgm. Sprung kütle yuvarlanma atalet momenti h;� 1.5 m Sprung kütle agırlık merkezi yüksekliği K∅ 75000 Nm/rad Yuvarlanma direnci yay katsayısı, m; 3000 kg Sprung kütle ağırlığı B∅ 20000 Nm/rad Yuvarlanma direnci sönüm katsayısı, g 9.81 kgm s.⁄  Yerçekimi ivmesi 
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EK A.3 
 

 

Şekil A.3 : Yunuslama araç modeli 

Çizelge A.3 : Yunuslama modeli araç bilgileri. 

Ölçü Değer Birim Açıklama IY9  6400 kgm. Sprung kütle atalet momenti m� 3000 kg Sprung kütle ağırlığı m. 500 kg Ön aks ağırlığı mR 750 kg Arka aks ağırlığı k� 40000 N/m Ön süspansyon yay katsayısı k. 40000 N/m Arka süspansyon yay katsayısı kR 70000 N/m Ön teker yay katsayısı k¤ 70000 N/m Arka teker yay katsayısı c� 10000 N m/s⁄  Ön süspansyon sönüm katsayısı c. 10000 N m/s⁄  Arka süspansyon sönüm katsayısı cR 20000 N m/s⁄  Ön teker sönüm katsayısı c¤ 20000 N m/s⁄  Arka teker sönüm katsayısı T.?; 1.4 m Ön süspansyon gövde ağırlık merkezi uzaklığı T.@; 2.1 m Arka süspansyon gövde ağırlık merkezi uzaklığı g 9.81 kgm s.⁄  Yerçekimi ivmesi 
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EK A.4 

 

Şekil A.4 : Yunuslama araç modeli 

Çizelge A.4 : Dokuz serbestlik dereceli araç bilgileri. 

Ölçü Değer Birim Açıklama IY> 6400 kgm. Sprung kütle atalet momenti IY9 4000 kgm. Sprung kütle atalet momenti IU> 1250 kgm. Orta aks atalet momenti I@> 1250 kgm. Arka aks atalet momenti m� 3000 kg Sprung kütle ağırlığı m. 250 kg Ön aks ağırlığı mR 250 kg Arka aks ağırlığı m¤ 750 kg Ön aks ağırlığı mu 750 kg Arka aks ağırlığı k� 15000 N m⁄  Sol ön süspansyon yay katsayısı k. 15000 N m⁄  Sağ ön süspansyon yay katsayısı kR 250000 N m⁄  Sol ön teker yay katsayısı k¤ 250000 N m⁄  Sağ ön teker yay katsayısı ku 20000 N m⁄  Orta sol süspansyon yay katsayısı k² 20000 N m⁄  Orta sağ süspansyon yay katsayısı kµ 250000 N m⁄  Orta sol teker yay katsayısı k¶ 250000 N m⁄  Orta sağ teker yay katsayısı kt 20000 N m⁄  Arka sol süspansyon yay katsayısı k�³ 20000 N m⁄  Arka sağ süspansyon yay katsayısı k�� 250000 N m⁄  Arka sol teker yay katsayısı k�. 250000 N m⁄  Arka sağ teker yay katsayısı 
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c� 1250 N m/s⁄  Sol ön süspansyon sönüm katsayısı c. 1250 N m/s⁄  Sağ ön süspansyon sönüm katsayısı cR 15000 N m/s⁄  Sol ön teker sönüm katsayısı c¤ 15000 N m/s⁄  Sağ ön teker sönüm katsayısı cu 1500 N m/s⁄  Orta sol süspansyon sönüm katsayısı c² 1500 N m/s⁄  Orta sağ süspansyon sönüm katsayısı cµ 15000 N m/s⁄  Orta sol teker sönüm katsayısı c¶ 15000 N m/s⁄  Orta sağ teker sönüm katsayısı ct 1500 N m/s⁄  Arka sol süspansyon sönüm katsayısı c�³ 1500 N m/s⁄  Arka sağ süspansyon sönüm katsayısı c�� 15000 N m/s⁄  Arka sol teker sönüm katsayısı c�. 15000 N m/s⁄  Arka sağ teker sönüm katsayısı l 3.5 m Araç genişliği l? 1.3 m Ön süspansyon gövde ağırlık merkezi uzaklığı l@ 1.5 m Orta aks gövde ağırlık merkezi uzaklığı l@. 0.7 m Orta-Arka aks mesafesi b 2.4 m Araç genişliği g 9.81 kgm s.⁄  Yerçekimi ivmesi 
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EK A.5 

 
 
 

 

Şekil A.5 : 2+3 akslı ağır araç modeli 
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Çizelge A.5 : 2+3 Akslı çekici–romörk modeli araç bilgileri. 

Ölçü Değer Birim Açıklama m� 4819 kg Çekici sprung kütle ağırlığı m. 30821 kg Semitrailer sprung kütle ağırlığı mR 706 kg Çekici ön aks ağırlığı m¤ 1000 kg Çekici arka aks ağırlığı mu 800 kg Semi-trailer 1. aks ağırlığı m² 800 kg Semi-trailer 2. aks ağırlığı mµ 800 kg Semi-trailer 3. aks ağırlığı k� 50000 N m⁄  Çekici ön süspansyon yay katsayısı k. 150000 N m⁄  Çekici ön teker yay katsayısı kR 200000 N m⁄  Çekici arka teker yay katsayısı k¤ 250000 N m⁄  Romörk 1.teker yay katsayısı ku 250000 N m⁄  Romörk 2. teker yay katsayısı k² 250000 N m⁄  Romörk 3. teker yay katsayısı c� 30000 N m/s⁄  Çekici ön süspansyon sönüm katsayısı c. 10000 N m/s⁄  Çekici ön teker sönüm katsayısı cR 12000 N m/s⁄  Çekici arka teker sönüm katsayısı c¤ 15000 N m/s⁄  Romörk 1. teker sönüm katsayısı cu 15000 N m/s⁄  Romörk 2. teker sönüm katsayısı c² 15000 N m/s⁄  Romörk 3. teker sönüm katsayısı I>>ç; 2411 kgm. Çekici sprung gövde kütle atalet momenti I{{ç; 11383 kgm. Çekici sprung gövde kütle atalet momenti I>{ç; 1390 kgm. Çekici sprung gövde kütle atalet momenti I>>ç<� 440 kgm. Çekici 1. aks kütle atalet momenti I{{ç<� 440 kgm. Çekici 1. aks kütle atalet momenti I>{ç<�  0 kgm. Çekici 1. aks kütle atalet momenti I>>ç<. 563 kgm. Çekici 2. aks kütle atalet momenti I{{ç<. 563 kgm. Çekici 2. aks kütle atalet momenti I>{ç<.  0 kgm. Çekici 2. aks kütle atalet momenti I>>@; 20164 kgm. Romörk sprung kütle atalet momenti I{{@; 223625 kgm. Romörk sprung kütle atalet momenti I>{@; 14577 kgm. Romörk sprung kütle atalet momenti 
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I>>@<�,.,R 564 kgm. Römörk 1-2-3. aks kütle atalet momenti I{{@<�,.,R 564 kgm. Römörk 1-2-3. aks kütle atalet momenti I>{@<�,.,R 0 kgm. Römörk 1-2-3. aks kütle atalet momenti 

l� 
0.7 m Çekici ön aks-çekici ağırlık merkezi 

mesafesi l. 
3 m Çekici arka aks-çekici ağırlık merkezi 

mesafesi lR 
6.4 m Romörk ön aks ile, çekici-romörk bağlantı 

noktası mesafesi l¤ 
7.7 m Romörk orta aks ile, çekici-romörk bağlantı 

noktası mesafesi lu 
9 m Romörk arka aks ile, çekici-romörk bağlantı 

noktası mesafesi a� 
2.3 m Çekici ağırlık merkezi ile, çekici-romörk 

bağlantı noktası mesafesi a. 
5.5 m Romörk ağırlık merkezi ile, çekici-romörk 

bağlantı noktası mesafesi g 9.81 kgm s.⁄  Yerçekimi ivmesi 
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