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TAKVĠYELĠ PLAKLARIN OPTĠMĠZASYONU 

ÖZET 

Bu çalışmada daire ve dikdörtgen plaklar için en uygun takviye formu araştırılmıştır. 

Bu nedenle, Hypermesh programı ile kare plak ve daire plak modelleri için 

optimizasyonlar yapılmıştır. 

İlk olarak, çeşitli sınır koşullarına sahip düz kare ve daire plakların yayılı ve tekil 

yükler altında statik analizi gerçekleştirildi. Ardından takviyeli kare ve daire 

plakların aynı sınır koşulları ve yükleme durumları için statik analizi gerçekleştirildi. 

Bu statik analizlerde Hypermesh programı kullanıldı ve hassas gerilme değerleri elde 

etmek için eleman sayısı yüksek tutuldu. Yapılan analizler sonucunda, optimizasyon 

sonuçlarını karşılaştırmak için yeterli veri elde edildi ve klasik takviyeli plakların 

tehlikeli bölgeleri belirlendi. 

Sonraki bölümde, çeşitli sınır koşullarına sahip düz kare ve daire plakların serbest 

titreşim analizi Hypermesh programıyla yapıldı. Ardından takviyeli kare ve daire 

plakların serbest titreşim analizi gerçekleştirildi. Serbest titreşim analizi için statik 

analizde kullanılan eleman yoğunluğu korundu. Yapılan analizler sonucunda, 

optimizasyon sonuçlarını karşılaştırmak için yeterli veri elde edildi. 

Statik yüklemeler için yapılan optimizasyonlarda belirli bir gerilme sınırı altında 

kalarak ağırlık minimize edildi. Ayrıca, klasik takviyeli plakların takviye kısımları da 

optimize edildi ve en uygun kesit profilleri belirlendi.Topoloji optimizasyonları için 

analizlerde kullanılan eleman boyutları korundu. 

Serbest titreşimler için yapılan optimizasyonlarda belirli bir ağırlık sınırı altında 

kalarak, doğal frekans maksimize edildi. Ayrıca klasik takviyeli plakların takviye 

kısımları da optimize edildi ve en uygun kesit profilleri belirlendi. 

Optimizasyonların tamamlanmasından sonra elde edilen sonuçlar daha önceki analiz 

sonuçlarıyla karşılaştırıldı ve optimizasyon sonuçlarının klasik takviyeli plaklara ait 

analiz sonuçlarından daha iyi olduğu görüldü. Optimizasyonlar ile elde edilen 

kompleks takviye formu basitleştirildi ve yeni basit tasarımlar oluşturuldu. 

Oluşturulan basit tasarımların statik ve serbest titreşim analizleri yapıldı ve basit 

tasarımlarin klasik takviyeli plaklardan daha yüksek performans gösterdiği 

görülmüştür. 

Son olarak daha önceki akademik çalışmalarda incelenen takviyeli plak örnekleri 

analiz edildi, analiz sonuçlarının önceki çalışmalarla benzer olduğu belirlendi. 

Ardından, bu takviyeli plak modelleri optimize edildi ve optimizasyon sonucunda 

daha yüksek performansa sahip takviye formları elde edildi.  
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OPTIMIZATION OF STĠFFENED PLATES 

SUMMARY 

In this study, most suitable stiffener shape for rectangular and circular plates has 

been searched.  Therefore, optimizations have been done with Hypermesh 

programme for square and circular plate models. 

Firstly, static analysises of unstiffened square and circular plates having various 

boundary conditions under distributed and concentrated loads have been done. Then, 

static analyses of stiffened sqaure and circular plates for the same boundary 

conditions and loadings have been achieved. Hypermesh programme has been used 

in these static analyses and in order to obtain converged stress results, element 

number has been kept high. As the result of analyses, enough data has been obtained 

to compare optimization results and critical zones of classic stiffened plates have 

been specified.  

In the next chapter, free vibration analyses of bare square and circular plates having 

various boundary conditions has been achieved with Hypermesh programme. Then, 

free vibration analyses of stiffened square and circular plates have been carried out. 

Element density that was used in static analysises has been conserved for free 

vibration analysis. As the result of analysises, enough data has been obtained to 

compare optimization results.  

The weight has been minimized with standing under a specified stress boundary in 

optimizations that have been achieved for static loadings. Furthermore, stiffeners of 

classic stiffened plates have been optimized and most favorable section profiles have 

been identified. Element dimensions have been preserved that used in analysises for 

optimizations. 

Natural frequency has been maximized with staying under a specified weight 

boundary in optimizations that have been achieved for free vibrations. Moreover, 

stiffeners of classic stiffened plates have been optimized and most suitable section 

profiles have been specified. 

Results that have been acquired after completion of optimizations have been 

compared with previous analyses results and it has been seen that optimization 

results have been better than analysis results belong to classic stiffened plates. The 

complex stiffener form obtained after optimizations has been simplified and new 

simple models have been created. Static and free vibration analyises of these simple 

models have been carried out. It has been seen that simple models have showed 

higher performance than classic stiffened plates. 

Lastly, stiffened plate examples that had been studied in previous research papers 

have been analysed. It has been specified that analysis results have been close to 

previous studies. Then, these stiffened plate models have been optimized and at the 

result of optimizations stiffener forms having higher performance have been 

obtained.  
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1. GĠRĠġ 

Takviyeli plaklar mühendislikte yaygın olarak kullanılmakta olan yapısal unsurlardır. 

Takviyeli plakların kullanım yelpazesi içinde, uçak, gemi ve kara araç yapıları, 

köprüler gibi değişik kullanım alanları bulunmaktadır. 

Kullanımda çok çeşitli takviye formlarına rastlamak mümkündür. Kiriş takviyeli 

plaklarda kiriş profili, doğrultusu ve kiriş sayısı çeşitlilik göstermektedir. Öte yandan 

takviyeli plaklar homojen olarak tek bir malzemeden oluşturulabildiği gibi kompozit 

yapılı takviyeli plaklar da kullanımda mevcuttur. Takviyeli plakları önemli yapan 

etken, düz plaklara göre küçük ağırlık artışlarıyla gerek statik gerekse dinamik 

yüklemelerde önemli dayanım artışı sağlamasıdır. Bunun yanı sıra takviyeli plaklar 

düz plaklara göre daha kararlı bir yapı göstermektedir. 

Tüm bu avantajlarının yanında, takviyeli plakların statik, dinamik davranışlarını ve 

titreşimlerini çözmek analitik olarak oldukça zordur. Takviyeli plakların 

davranışlarını ortaya koymak için bugüne kadar çok geniş yelpazede yaklaşımlarda 

bulunulmuştur. Sonlu elemanlar yaklaşımı, ortotropik plakların basitleştirilmesine 

dayanan analitik yaklaşımlar, enerji yöntemleri gibi yaklaşımlar bu yelpaze içindeki 

yaklaşımlardan sadece birkaç tanesidir. 

Barik (1999), takviyeli plakların statik, titreşim gibi davranışları için, sonlu 

elemanlar yöntemini kullanmış ve bu yöntem için on iki serbestlik dereceli 

dikdörtgen plak eğilme elemanı ile sekiz serbestlik dereceli, düzlem gerilme 

dikdörtgen elemanı birleştirerek dört düğümlü ve yirmi serbestlik dereceli 

izoparametrik bir eleman oluşturmuştur [1] . Oluşturulan izoparametrik eleman, eğri 

sınır yüzeylerine sahip plakların analizini mümkün kılmıştır. Yirmi serbestlik 

dereceli ve dört düğümlü izometrik elemanın oluşturulması aynı zamanda kayma 

kilitlenmesi probleminin de önüne geçmiştir.  

Rossow ve Ibrahimkhail (1978) ise „Constraint Method‟ yöntemini, takviyeli 

plakların statik sonlu eleman analizine uygulamıştır [2]. Bu çalışmada, plağın ve 

takviye elemanının zorlanma enerjisinin süperpozisyonuyla tüm yapıya ait bir katılık 
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matrisi oluşturulmuştur. Klasik sonlu elemanlar yaklaşımıyla dikdörtgen plakların, 

tekil yük altındaki davranışının incelenmesi ise Chang (1973) tarafindan yazılan 

makalede görülebilir [3]. Öte taraftan Sheikh (1999) sonlu eğri şerit yöntemi ile 

takviyeli plakların statik ve dinamik davranışının incelenmesinde farklı bir sonlu 

elemanlar yaklaşımı sunmuştur [4]. Allen ve Severn (1961) , iki kenarı basit mesnetli 

iki kenarı serbest dikdörtgen plak modeli üzerinde, statik yükleme durumu için 

seriler ile bir çözüm getirmeye çalışmış ve bu kirişlerin burulma katılıkları hesaba 

katılmıştır [5]. 

Takviyeli plak elemanı içinde kirişin herhangi bir yere yerleştirilebildiği 

izoparametrik eleman Mukhopadhyay ve Satsangi (1984)` nin makalesinde ortaya 

konmuş olup, bu eleman çeşitli biçimde ve yönde takviye kirişler içeren plakların 

analizini mümkün kılmıştır [6]. Ayrıca bu eleman sayesinde değişik geometrideki 

kenarlara sahip takviyeli plakların analizi kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Sonlu 

eğri şerit yöntemiyle ilgili diğer bir yaklaşım da Sheikh ve Mukhopadhyay (1993) 

makalesinde görülmektedir [7]. Ancak bu çalışmada sonlu eğri şerit yöntemi serbest 

titreşim analizi için kullanılmıştır. Bu çalışmaya ait formülasyonda takviyeler, plak 

içinde istenilen yere yerleştirilebilmekte ve düğüm çizgilerini izlemek zorunda 

kalmamaktadır. Aksu (1982) varyasyonel ilkelerle, sonlu farklar yöntemini birlikte 

uygulayarak eksentrik takviyeli plakların dinamik davranışını incelemiştir [8]. Bu 

yapılırken de düzlem dışı deformasyonlar ve ataletler dikkate alınarak analize dâhil 

edilmiştir. Bedair (1997) tarafindan yazilan makalede ise farklı olarak serbest 

titreşim analizi için, takviye ve plak, rijit olarak birbirine bağlanmış iki ayrı eleman 

olarak ele alınmış ve yapılan çalışma sonucunda istenilen moda ait en düşük mod 

şekli ve doğal frekans elde edilmiştir [9]. Bu formülasyon sadece birbirine eş ve 

düzgün dağıtılmış takviye kirişlerinin mevcut olduğu modeller için geçerlidir. Dört 

kenarı basit mesnetli ve yayılı yük altında, düzgün yerleştirilmiş takviyelerle 

desteklenmiş plağın tam çözümü Chan ve diğ. (1991) tarafından yazılan makalede 

elde edilmiştir [10]. Bu yapılırken U-dönüşüm yöntemi uygulanmıştır. 

Chen ve diğ. (1994) , takviyeli plağın serbest titreşim analizini, birleşik şerit yöntemi 

adındaki yöntemle gerçekleştirmiştir [11]. Bunun için plak, şerit elemanlar bütünü 

olarak modellenmiştir. Öte yandan Harik ve Guo (1993) eksentrik takviyeli plakların 

serbest titreşim analizi için plak ve kiriş elemanını birleşik bir yapının elemanları 

olarak ele almış ve türetimleri, küçük yer değiştirme teorisi baz alarak 
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gerçekleştirmiştir [12]. Takviyeli plakların serbest titreşim analizi için diğer bir 

yaklaşımda Holopainen (1995) tarafindan yazılan makalede görülmektedir [13]. Bu 

çalışmada, eksentrik takviyeli plaklar için keyfi olarak yönlendirilmiş ve 

yerleştirilmiş takviye elemanlarına izin veren yeni bir sonlu eleman formülasyonu 

geliştirilmiştir. Ayrıca geliştirilen plak elamanı Reissner plak teorisine uyum 

gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Koko ve Olson (1992) ise takviyeli plakların 

serbest titreşim analizi için süper plak elemanları ve süper kiriş elemanları kullanmış, 

eğilme ve düzlem dışı etkileri, modele dâhil etmiştir [14]. Ancak bu yaklaşım sadece 

dikdörtgen plakların ve düğüm çizgilerini izleyen takviye kirişlerin incelenmesi ile 

sınırlanmıştır. Mizusawa (1992) ise daire dilimli, keyfi sınır şartlarına sahip takviyeli 

plakların serbest titreşim analizini eğri sonlu eleman yöntemi ile gerçekleştirmiştir 

[15]. Takviyeli plak modeli, daire dilimli bir plak ve plağa rijit olarak bağlı eğri 

eksenli kiriş olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşımda düzlem dışı etkiler dikkate 

alınmamıştır.  

Mukherjee ve Mukhopadhyay (1986) takviyeli plakların serbest titreşim analizi için 

izoparametrik sonlu eleman geliştirirek çeşitli örnekleri bu elemanla çözmüştür [16].  

Mukherjee ve Mukhopadhyay (1988)  baska bir çalışmasında eksentrik takviyeli 

plakların serbest titreşim analizi için yeni bir eleman daha geliştirmiş, elemanda 

kayma deformasyonları dikkate alındığından bu elemanın kalın ve ince plaklara 

uygulanması mümkün olmuştur [17]. Sonlu elemanlar yönteminden farklı olarak, 

Fernandes ve Venturini (2002), sınır elemanlar yöntemiyle Kirchoff plak teorisini 

temel alarak takviyeli plakların statik davranışı üzerine bir yaklaşım sunmuştur [18]. 

Öte yandan Xu ve diğ. (2010)  keyfi uzunluğa sahip ve keyfi açıyla yönlendirilmiş 

herhangi bir sayıdaki kirişle takviye edilmiş dikdörtgen plakların serbest titreşim 

analizini serilerle analitik olarak çözmüştür [19]. Dozio ve Ricciardi (2009) ise 

plakların serbest titreşim analizini, analitik ve sayısal yöntemi birleştirerek 

çözmüştür [20]. Ancak bu yöntem, sadece ince plaklara uygulanabilmektedir. 

Siddiqi ve Kukreti (1998) ise eksentrik takviyeli plakların analizi için, diferansiyel 

kareleme yöntemini kullanmıştır [21]. Sarı (1998), takviyeli plaklar için yeni bir 

karışık sonlu eleman geliştirmiştir, kiriş eleman plaktan ayrı olarak düşünülmüştür 

[22]. Dört düğüm noktalı olarak geliştirilen bu eleman aynı zamanda 

izoparametriktir. Gül (2003) ise bu çalışmayı temel alarak eleman formülasyonunu 

serbest titreşim problemine uygulamıştır [23]. Troitsky (1976) takviyeli plaklara 
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küçük yer değiştirme, geniş yer değiştirme, serbest titreşim, kararlılık gibi konularda 

serilerle çözümler getirmiştir [24]. Bunu yaparken takviyeli plakları ortotropik 

plaklara benzetme yoluna gitmiştir.  

Bu çalışmada, daire ve dikdörtgen plaklar için hangi takviye formunun en uygun 

olduğu araştırılmıştır. Bunun için Hypermesh programının Optistruct modülü 

kullanılarak çeşitli sınır şartı ve yüklemelerde statik optimizasyon ve serbest titreşim 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Ardından optimizasyon sonucu temel alınarak 

çok daha basit yüzeylere sahip modeller önerilmiştir. Ayrıca günümüzde yaygın 

olarak kullanılan takviye formları için ideal kesit profili araştırılmıştır.  Ek olarak 

daha önceki çalışmalarda incelenmiş takviyeli plak örnekleri, Hypermesh programı 

ile tekrar analiz edilmiş ve sonuçların uyuştuğu görülmüştür. Sonrasında da bu 

örneklerdeki takviyeli plaklar optimize edilerek bu çalışmadaki optimizasyon 

sonuçlarının sağlıklı olduğu doğrulanmıştır. Hypermesh programının statik analiz ve 

serbest titreşim için temel aldığı formülasyonlar [25-30]‟ da görülmektedir. Ayrıca 

Hypermesh programının yapısal optimizasyon için temel aldığı yöntemler [31-34]  

de görülmektedir. 
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2. PLAKLARIN STATĠK ANALĠZĠ 

Bu kısımda, Hypermesh programında çeşitli geometriler, sınır şartları ve yük 

durumları altındaki plakların statik gerilme analizleri gerçekleştirilecek ve sonuçlar 

sunulacaktır. Son olarak da sonuçların karşılaştırma ve yorumlanmasına yer 

verilecektir. 

2.1. Yayılı Yük Altında Kare Plakların Statik Analizi 

Bu bölümde, Hypermesh programında kare plakların yayılı yük altındaki statik 

analizi yapılacak ve sonuçlar incelenecektir. Tüm plaklara uygulanan yayılı yükün 

değeri 0.01 MPa‟ dır ve plakların geniş yüzeyine etkimektedir.  

2.1.1. 10 mm kalınlığında düz kare plak(bare plate) 

2.1.1.1. Dört Kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında statik analiz şu şekilde gerçekleştirilir. Öncelikle plak 

herhangi bir CAD programında veya Hypermesh programında modellenir. Plak 

a=1000 mm, b=1000 mm, h=10 mm boyutlara sahiptir. Şekil 2.1‟ de düz kare plak 

modeli görülmektedir. 

 

ġekil 2.1 : Düz kare plak modeli 
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Bir sonraki adımda malzeme “collector” ü oluşturulur ve bu malzeme “collector” üne 

malzeme özellikleri girilir. Plak malzemesi alaşımlı çelik olup elastiklik modülü E= 

210000      , poisson oranı ν= 0.3 ve yoğunluk ρ =7.9x             olarak 

alındı. Bu adımın sonunda oluşturulan malzeme “collector” ü yani biriktirici unsuru, 

parça modelinin malzemesi olarak atanır.  Modele malzeme atandıktan sonra, model 

kütlesi 79 kg olarak belirlenir. Yukarıda belirtilen malzeme özellikleri bu bölüm 

içindeki tüm örnekler için geçerlidir. 

Sonrasında plağın sonlu eleman ağı oluşturulur Parçaya ağ atılmasında Hekzahedral 

eleman kullanılmış olup eleman boyutları ael=20 mm, bel=20mm, hel=1.25 mm‟ dir. 

Statik analizde ince ağ yapısı, sonuçların hassaslığını artırdığından kalınlık boyunca 

8 eleman olacak şekilde ağ atılmıştır.  Şekil 2.2‟ de ağ yapısı görülmektedir. 

 

ġekil 2.2 : Statik analiz için plağa atılan ağ yapısı 

Ağ atama işleminin ardından,sınır şartı ve uygulanacak kuvvet için iki yük 

“collector” ü yani biriktiricisi oluşturulur. Sınır şartı olarak plağın dörtkenar 

yüzeyindeki tüm düğümler seçilerek bütün yönlerdeki serbestlikleri kısıtlanır. 

Kuvvet olarak ise plağın alt yüzeyine –z yönünde 0.01 MPa değerinde bir basınç 

uygulanır. 

Sonraki adımda yük adımı tanımlanır. Yük adımı doğrusal statik olarak belirlenir, 

SPC kutucuğu için oluşturulan sınır şartı “collector” ü, LOAD kutucuğu için 

oluşturulan kuvvet “collector” ü seçilir. 

Son adım olarak analiz, gerekli uzantı adı altında kaydedilir ve çözdürülür. Analiz 

sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil A.1‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 19 MPa‟ dır. Von Mises 

gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar kısımları olduğu görülmektedir.  
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Analiz sonucunda elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.2‟ 

de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 

0.654 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı 

olduğu görülmektedir. 

2.1.1.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli, iki kenarı serbest kare plak 

Bu analizde yapılacak işlemler bir önceki analiz işlemleriyle aynıdır, yalnızca sınır 

şartı olarak y doğrultusundaki kenarlara kısıtlama getirilmiştir.  Plağa ait model Şekil 

2.1‟ de görülmektedir.  

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil A.3‟ 

de gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 34.5 MPa‟ dır. Von Mises 

gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın ankastre mesnetli kenarları olduğu 

görülmektedir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.4‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 1.5 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın serbest kenarlarının 

ortası olduğu görülmektedir. 

2.1.2. Çapraz takviyeli kare plak 

2.1.2.1. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan çapraz takviyeli kare plak modeli Şekil 2.3‟ te 

gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 99.7 kg olarak belirlenmiş olup, düz kare plağa 

göre ağırlık 20.7 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil A.5‟ 

te gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 14.8 MPa‟ dır. Von mises 

gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kenar kısımları olduğu 

görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta gerilme değeri düz kare plağa göre 4.2 MPa 

azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.6‟ da 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.309 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 
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0.345 mm azalma göstermiştir. Sonuç olarak ağırlıkta, %26.2 artışa karşın, en yüksek 

Von Mises gerilme değerinde % 22.1 en yüksek yer değiştirme değerinde % 52.7 

azalma elde edilmiştir. 

 

ġekil 2.3 : Çapraz takviyeli kare plak modeli 

2.1.2.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli, iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan çapraz takviyeli kare plak modeli Şekil 2.3‟ de 

gösterilmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil A.7‟ 

de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 35.8 MPa‟ dır. Ancak bu 

değer oldukça yerel olup, gerilme yığılmasından dolayı oluşmuştur bu nedenle 

dikkate alınmamıştır. Tehlikeli bölgenin genelinde Von Mises gerilmesi değeri 20.7 

MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın ankastre 

mesnetli kenar kısımları olduğu görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta gerilme 

değeri düz kare plağa göre 13.8 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.8‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.721 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın serbest kenarlarının 

merkezi kısmı olduğu görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta yer değiştirme değeri 

düz kare plağa göre 0.779 mm azalma göstermiştir. 



9 

 

Sonuç olarak ağırlıkta, %26.2 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde 

% 40 en yüksek yer değiştirme değerinde % 52 azalma elde edilmiştir. Bu 

sonuçlardan çapraz takviyeli plakların çökmenin azaltılmasında daha etkili oldukları 

görülmektedir. 

2.1.3. Artı takviyeli kare plak 

2.1.3.1 Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan artı takviyeli kare plak modeli Şekil 2.4‟ de 

gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 94 kg olarak belirlenmiş olup, düz kare plağa göre 

ağırlık 15 kg artmıştır. 

 

ġekil 2.4 : Artı takviyeli kare plak modeli 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil A.9‟ 

da gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 18.9 MPa‟ dır. Ancak bu 

değer oldukça yerel olup, gerilme yığılmasından dolayı oluşmuştur bu nedenle 

dikkate alınmamıştır. Tehlikeli bölgenin genelinde Von Mises gerilmesi değeri 13.5 

MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kenar kısımları 

olduğu görülmektedir. Artı takviyeli plakta gerilme değeri düz kare plağa göre 5.5 

MPa azalma göstermiştir. 
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Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.10‟ da 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.249 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Artı takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 0.405 

mm azalma göstermiştir.  

Sonuç olarak ağırlıkta, %18.9 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde   

% 28.9 en yüksek yer değiştirme değerinde % 61.9 azalma elde edilmiştir. 

2.1.3.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan artı takviyeli kare plak modeli Şekil 2.4‟ de 

gösterilmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında              

Şekil A.11‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 39.1 MPa‟ dır. 

Ancak bu değer oldukça  yerel  olup tehlikeli bölgenin genelinde Von Mises 

gerilmesi değeri 22.7 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, 

plağın ankastre mesnetli kenar kısımları olduğu görülmektedir. Artı takviyeli plakta 

gerilme değeri düz kare plağa göre 11.8 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.12‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.97 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın serbest kenarlarının 

merkezi kısmı olduğu görülmektedir. Artı takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz 

kare plağa göre 0.53 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %18.9 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde    

% 34.2 en yüksek yer değiştirme değerinde % 35.3 azalma elde edilmiştir. Bu 

sonuçlardan, artı takviyeli plakların dört kenarının ankastre mesnetli olması halinde 

yüksek performans sağladığı görülmektedir. 

2.1.4. KarıĢık takviyeli kare plak 

2.1.4.1 Dört Kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan karışık takviyeli kare plak modeli Şekil 2.5‟ de 

gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 112.5 kg olarak belirlenmiş olup, düz kare plağa 

göre ağırlık 33.5 kg artmıştır. 
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ġekil 2.5 : Karışık takviyeli plak modeli 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında           

Şekil A.13‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 15.2 MPa‟ dır. 

Ancak bu değer oldukça yerel olup, gerilme yığılmasından dolayı oluşmuştur bu 

nedenle dikkate alınmamıştır. Tehlikeli bölgenin genelinde Von Mises gerilmesi 

değeri 10.9 MPa‟ dır. Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın 

kenar kısımları olduğu görülmektedir. Karışık takviyeli plakta gerilme değeri düz 

kare plağa göre 8.1 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.14‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.18 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Karışık takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 

0.474 mm azalma göstermiştir.  

Sonuç olarak ağırlıkta, %42.4 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde 

%42 en yüksek yer değiştirme değerinde %72 azalma elde edilmiştir. Karışık 

takviyeli plağın yüksek ağırlık artışına rağmen yeterli gerilme azalışı sağlamadığı 

görülmektedir. 
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2.1.4.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan karışık takviyeli kare plak modeli Şekil 2.5‟ de 

gösterilmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında              

Şekil A.15‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 30.2 MPa‟ dır. 

Ancak bu değer oldukça yerel olup, gerilme yığılmasından dolayı oluşmuştur bu 

nedenle dikkate alınmamıştır. Tehlikeli bölgenin genelinde Von Mises gerilmesi 

değeri 17.5 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın 

ankastre mesnetli kenar kısımları olduğu görülmektedir. Karışık takviyeli plakta 

gerilme değeri düz kare plağa göre 17 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.16‟ da 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.548 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın serbest kenarlarının 

merkezi kısmı olduğu görülmektedir. Karışık takviyeli plakta yer değiştirme değeri 

düz kare plağa göre 0.952 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %42.4 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde    

%49.2 en yüksek yer değiştirme değerinde %63.5 azalma elde edilmiştir. 

2.1.5. 20 mm kalınlığında düz kare plak 

2.1.5.1. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan 20 mm kalınlığında düz kare plak modeli Şekil 

2.6‟ da gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 158 kg olarak belirlenmiş olup,10 mm 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık iki katına çıkmıştır.  

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında           

Şekil A.17‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 5.09 MPa‟ dır.  

Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kenar kısımları olduğu 

görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek gerilme değeri 10 mm 

kalınlıktakine göre 13.1 MPa azalış göstermiştir.  

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.18‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.08 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 
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görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek yer değiştirme değeri 10 mm 

kalınlıktakine göre 0.574 mm azalış göstermiştir. Ağırlığın iki katına çıkmasına 

rağmen çökme ve gerilme değerlerinde yarı yarıya bir düşüş görülmemektedir. 

 Sonuç olarak ağırlıkta, %100 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde 

% 68.9 en yüksek yer değiştirme değerinde % 87.3 azalma elde edilmiştir. Elde 

edilen bu değerlerin optimizasyon sonuçları için üst sınır olduğu açıktır.  

 

ġekil 2.6 : 20 mm kalınlığında düz kare plak modeli 

2.1.5.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan 20 mm kalınlığındaki düz kare plak modeli 

Şekil 2.6‟ da gösterilmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında              

Şekil A.19‟ da gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 9.23 MPa‟ dır. 

Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın ankastre mesnetli kenar 

kısımları olduğu görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek gerilme 

değeri 10 mm kalınlıktakine göre 25.2 MPa azalış göstermiştir.  

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.20‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.18 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın serbest kenarlarının 
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merkezi kısmı olduğu görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek yer 

değiştirme değeri 10 mm kalınlıktakine göre 1.32 mm azalış göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %100 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde    

% 73.2 en yüksek yer değiştirme değerinde % 88 azalma elde edilmiştir. Elde edilen 

bu değerlerin optimizasyon sonuçları için üst sınır olduğu açıktır.  

2.2. Tekil Yük Altında Kare Plakların Statik Analizi 

Merkezine tekil yükler etkiyen plağın statik analiz işlemleri, yük “collector” ü olarak, 

plağın merkezi 4 düğümüne 1000 N‟luk yük uygulanması dışında yayılı yük 

altındaki plakların statik analiz işlemleriyle aynıdır. 

2.2.1. 10 mm kalınlığında düz kare plak 

2.2.1.1 Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh‟te oluşturulan 10 mm kalınlığındaki düz kare plak modeli Şekil 2.1‟ de 

gösterilmiştir. Modele ait ağırlık önceki kısımda 79 kg olarak belirlenmişti. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında          

Şekil A.21‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 53.2 MPa‟ dır. 

Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kuvvetin etkidiği merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir.  

Öte yandan, analiz sonucunda elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil A.22‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 1.14 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. 

2.2.1.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh‟te oluşturulan 10 mm kalınlığındaki düz kare plak modeli Şekil 2.1‟ de 

gösterilmiştir.  

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil 

A.23‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 55.9 MPa‟ dır. Von 

mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kuvvetin etkidiği merkezi 
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kısmı olduğu görülmektedir ancak plağın ankastre mesnetli kenarlarında da ciddi bir 

gerilme söz konusudur. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.24‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 1.56 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın x doğrultusundaki 

kenarlardan en uzak merkezi kısmı olduğu görülmektedir. 

2.2.2. Çapraz takviyeli kare plak 

2.2.2.1. Dört Kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan çapraz takviyeli kare plak modeli daha önceki 

bölümlerde gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 99.7 kg olarak belirlenmiş olup, düz 

kare plağa göre ağırlık 20.7 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil 

A.25‟ te gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 24.6 MPa‟ dır. Von 

mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, kuvvetin etkidiği merkezi kısımlar ve 

özellikle takviye kenarlarının birleştiği kısım olduğu görülmektedir. Çapraz takviyeli 

plakta gerilme değeri düz kare plağa göre 28.6 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.26‟ da 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.416 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 

0.724 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %26.2 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde 

% 53.7 en yüksek yer değiştirme değerinde % 63.5 azalma elde edilmiştir. 

2.2.2.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan çapraz takviyeli kare plak modeli daha önceki 

bölümlerde gösterilmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil 

A.27‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 31.7 MPa‟ dır. Von 

Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kuvvetin uygulandığı merkez 

kısmı olduğu görülmektedir. Bu tehlikeli kısım y doğrultusunda yönelim 
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göstermiştir. Çapraz takviyeli plakta gerilme değeri düz kare plağa göre 24.2 MPa 

azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.28‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde                            

0.589 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın x doğrultusundaki 

kenarlardan en uzak merkezi kısmı olduğu görülmektedir. Yan kenarlara yaklaştıkça 

yer değiştirme azalma göstermektedir. Çapraz takviyeli plakta yer değiştirme değeri 

düz kare plağa göre 0.971 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %26.2 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde 

% 43.2 en yüksek yer değiştirme değerinde % 62.2 azalma elde edilmiştir. 

2.2.3. Artı takviyeli kare plak 

2.2.3.1. Dört Kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan artı takviyeli kare plak modeli daha önceki 

bölümlerde gösterilmiştir. Modelin ağırlığı 94 kg olarak belirlenmiş olup, düz kare 

plağa göre ağırlık 15 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil 

A.29‟ da gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 23.9 MPa‟ dır. Von 

Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, takviyelerin kesiştiği merkez kısmı 

olduğu görülmektedir. Artı takviyeli plakta gerilme değeri düz kare plağa göre 29.3 

MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.30‟ da 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.361 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Artı takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 0.779 

mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %18.9 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

% 55, en yüksek yer değiştirme değerinde % 68.3 azalma elde edilmiştir. Artı 

takviyeli plağın çapraz plağa göre hem daha hafif hem de gerilme ve yer 

değiştirmelerde daha etkili bir düşüş sağladığı görülmektedir. 
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2.2.3.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan artı takviyeli kare plak modeli önceki 

bölümlerde gösterilmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında              

Şekil A.31‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 29.7 MPa‟ dır. 

Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, x doğrultusundaki takviyenin 

merkez kısmı ve kenarlara yakın olan kısımları olduğu görülmektedir. Artı takviyeli 

plakta gerilme değeri düz kare plağa göre 26.2 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.32‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.578 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın x doğrultusundaki 

kenarlardan en uzak merkezi kısmı olduğu görülmektedir. Artı takviyeli plakta yer 

değiştirme değeri düz kare plağa göre 0.982 mm azalma göstermiştir. Yer değiştirme 

bölgesi plağın merkezi etrafında eliptik bir şekle sahiptir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %18.9 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde    

% 46, en yüksek yer değiştirme değerinde % 62.9 azalma elde edilmiştir. 

2.2.4. KarıĢık takviyeli kare plak 

2.2.4.1. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan karışık takviyeli kare plak modeli daha önceki 

bölümlerde gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 112.5 kg olarak belirlenmiş olup, düz 

kare plağa göre ağırlık 33.5 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında           

Şekil A.33‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 21.6 MPa‟ dır. 

Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın merkez kısmı olduğu 

görülmektedir. Karışık takviyeli plakta gerilme değeri düz kare plağa göre 31.6 MPa 

azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.34‟ te 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.256 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Karışık takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 
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0.884 mm azalma göstermiştir. Sonuç olarak ağırlıkta, %42.4 artışa karşın, en yüksek 

Von Mises gerilme değerinde % 59.3 en yüksek yer değiştirme değerinde % 77.5 

azalma elde edilmiştir. 

2.2.4.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan karışık takviyeli kare plak modeli önceki 

bölümlerde gösterilmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında              

Şekil A.35‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 23.4 MPa‟ dır. 

Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın merkez kısmı olduğu 

görülmektedir. Karışık takviyeli plakta gerilme değeri düz kare plağa göre 32.5 MPa 

azalma göstermiştir. Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler 

kısmında Şekil A.36‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin 

uygulanma yönünde 0.388 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, 

plağın x doğrultusundaki kenarlardan en uzak merkezi kısmı olduğu görülmektedir. 

Karışık takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 1.172 mm azalma 

göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %42.4 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde    

% 58.1 en yüksek yer değiştirme değerinde % 75.1 azalma elde edilmiştir. 

2.2.5. 20 mm kalınlığında düz kare plak 

2.2.5.1. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan 20 mm kalınlığında düz kare plak modeli 

önceki bölümlerde gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 158 kg olarak belirlenmiş 

olup,10 mm kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık iki katına çıkmıştır.  

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında           

Şekil A.37‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 14.7 MPa‟ dır.  

Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kuvvetin etkidiği merkez 

kısmı olduğu görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek gerilme değeri 

10 mm kalınlıktakine göre 38.5 MPa azalış göstermiştir.  

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.38‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.156 
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mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek yer değiştirme değeri 10 mm 

kalınlıktakine göre 0.984 mm azalış göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %100 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

% 72.3 en yüksek yer değiştirme değerinde % 86.3 azalma elde edilmiştir. Elde 

edilen bu değerlerin optimizasyon sonuçları için üst sınır olduğu açıktır.  

2.2.5.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan 20 mm kalınlığında düz kare plak modeli 

önceki bölümlerde gösterilmektedir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında              

Şekil A.39‟ da gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 15.5 MPa‟ dır. 

Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, kuvvetin uygulandığı merkezi 

kısım olduğu görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek gerilme değeri 

10 mm kalınlıktakine göre 40.4 MPa azalış göstermiştir.  

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.40‟ da 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.216 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın x doğrultusundaki 

kenarlardan en uzak merkezi kısmı olduğu görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz 

plakta en yüksek yer değiştirme değeri 10 mm kalınlıktakine göre 1.344 mm azalış 

göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %100 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde    

% 72.2 en yüksek yer değiştirme değerinde %86.1 azalma elde edilmiştir. Elde edilen 

bu değerlerin optimizasyon sonuçları için üst sınır olduğu açıktır.  

2.3. Yayılı Yük Altında Daire Plakların Statik Analizi 

2.3.1. 10 mm kalınlığında ankastre mesnetli düz daire plak 

Daire plakların Hypermesh programındaki doğrusal statik analizi kare plaklardaki 

işlem sırası ile gerçekleştirilir. Sınır şartı olarak, daire plağın kenarlarına ankastre 

mesnet atanmıştır. Plak ağırlığı ise 62 kg olarak belirlenmiştir. Daire plak modeli 

Şekil 2.7 „ de gösterilmiştir.  
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ġekil 2.7 : Düz daire plak modeli 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil 

A.41‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 13.6 MPa‟ dır. Von 

mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar kısımları olduğu 

görülmektedir.  

Öte yandan analiz sonucunda elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil A.42‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.505 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. 

2.3.2. Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plak 

Hypermesh  programında oluşturulan çapraz takviyeli daire plak modeli Şekil 2.8‟ de 

gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 77 kg olarak belirlenmiş olup, düz daire plağa göre 

ağırlık 15 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil 

A.43‟ te gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 13.4 MPa‟ dır.Ancak 

bu gerilme, takviyenin sivri kenarları nedeniyle oluşmuş yerel bir gerilme yığılması 

olarak meydana gelmiş olup, tehlikeli gerilme bölgesinin genelinde gerilme 9.64 
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MPa‟dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kenar kısımları 

olduğu görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta gerilme değeri düz daire plağa göre 

3.96 MPa azalma göstermiştir. 

 

ġekil 2.8 : Çapraz takviyeli daire plak modeli 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.44‟ te 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.201 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz daire plağa göre 

0.304 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %24.1 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

% 29.1 en yüksek yer değiştirme değerinde % 60.1 azalma elde edilmiştir. 

2.3.3. Ankastre mesnetli karıĢık takviyeli daire plak 

Hypermesh programında oluşturulan karışık takviyeli daire plak modeli Şekil 2.9‟ da 

gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 89.7 kg olarak belirlenmiş olup, düz daire plağa 

göre ağırlık 27.7 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil 

A.45‟ te gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 9.76 MPa‟ dır.Ancak 

bu gerilme, takviyenin sivri kenarlarından dolayı  oluşmuş yerel bir gerilme 

yığılması olarak ortaya çıkmış olup, tehlikeli gerilme bölgesinin genelinde gerilme 
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7.05 MPa‟dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kenar 

kısımları olduğu görülmektedir. Karışık takviyeli plakta gerilme değeri düz daire 

plağa göre 6.55 MPa azalma göstermiştir. 

 

ġekil 2.9 : Karışık takviyeli daire plak modeli 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.46‟ da 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.13 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz daire plağa göre 

0.375 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %44.6 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

% 48.1 en yüksek yer değiştirme değerinde % 74.2 azalma elde edilmiştir. Bu 

sonuçlardan karışık takviyeli plakların, ağırlık artışı yönünden uygun olmadığı ve artı 

takviyeli plaklara göre ekonomik sonuçlar sağlamadığı görülmektedir.  

2.3.4. 20 mm kalınlığında ankastre mesnetli düz daire plak 

Hypermesh programında oluşturulan 20 mm kalınlığında düz daire plak modeli Şekil 

2,10‟ da gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 124 kg olarak belirlenmiş olup,10 mm 

kalınlığındaki düz daire plağa göre ağırlık iki katına çıkmıştır.  
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ġekil 2.10 : 20 mm kalınlığında düz daire plak 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında           

Şekil A.47‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 3.49 MPa‟ dır.  

Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kenar kısımları olduğu 

görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek gerilme değeri 10 mm 

kalınlıktakine göre 10.11 MPa azalış göstermiştir.  

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.48‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.063 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek yer değiştirme değeri 10 mm 

kalınlıktakine göre 0.442 mm azalış göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %100 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

% 74.3 en yüksek yer değiştirme değerinde % 87.5 azalma elde edilmiştir. Elde 

edilen bu değerlerin optimizasyon sonuçları için üst sınır olduğu açıktır.  
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2.4.Tekil Yük Altında Daire Plakların Statik Analizi 

2.4.1. 10 mm kalınlığında ankastre mesnetli düz daire plak 

Hypermesh‟te oluşturulan 10 mm kalınlığındaki düz daire plak modeli bir önceki 

bölümde gösterilmiştir. Modele ait ağırlık önceki kısımda 62 kg olarak belirlenmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında          

Şekil A.49‟ da gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 58.5 MPa‟ dır. 

Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kuvvetin etkidiği merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir.  

Öte yandan, analiz sonucunda elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil A.50‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 1.02 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. 

2.4.2. Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plak 

Hypermesh programında oluşturulan çapraz takviyeli daire plak modeli daha önceki 

bölümde gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 77 kg olarak belirlenmiş olup, düz kare 

plağa göre ağırlık 15 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında          

Şekil A.51‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 23.2 MPa‟ dır. 

Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kuvvetin etkidiği merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta gerilme değeri düz daire plağa 

göre 35.3 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.52‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.326 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz daire plağa göre 

0.694 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %24.1 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%60.3 en yüksek yer değiştirme değerinde % 68 azalma elde edilmiştir. 
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2.4.3. Ankastre mesnetli karıĢık takviyeli daire plak 

Hypermesh programında oluşturulan karışık takviyeli daire plak modeli bir önceki 

bölümde gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 89.7 kg olarak belirlenmiş olup, düz 

daire plağa göre ağırlık 27.7 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında Şekil 

A.53‟ te gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 20.2 MPa‟ dır. Von 

Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, plağın kuvvetin etkidiği merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Karışık takviyeli plakta gerilme değeri düz daire plağa 

göre 38.3 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.54‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.214 

mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. Çapraz takviyeli plakta yer değiştirme değeri düz daire plağa göre 

0.806 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %44.6 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%65.4 en yüksek yer değiştirme değerinde % 79 azalma elde edilmiştir. Bu 

sonuçlardan karışık takviyeli plakların, ağırlık artışı yönünden uygun olmadığı 

görülmekte, çapraz takviyeli plağa göre performans artışının yetersiz olduğu 

görülmektedir. 

2.4.4. 20 mm kalınlığında ankastre mesnetli düz daire plak 

Hypermesh programında oluşturulan 20 mm kalınlığında düz daire plak modeli 

önceki bölümlerde gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 124 kg olarak belirlenmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen Von Mises gerilme dağılımı, ekler kısmında           

Şekil A.55‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 16.4 MPa‟ dır.  

Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin, kuvvetin uygulandığı merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek gerilme değeri 

10 mm kalınlıktakine göre 42.1 MPa azalış göstermiştir.  

Öte taraftan, elde edilen yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında Şekil A.56‟ da 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma yönünde 0.141 

mm‟ dir.  
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Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi kısmı olduğu 

görülmektedir. 20 mm kalınlıktaki düz plakta en yüksek yer değiştirme değeri 10 mm 

kalınlıktakine göre 0.879 mm azalış göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %100 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

% 71.9 en yüksek yer değiştirme değerinde % 86.1 azalma elde edilmiştir. Elde 

edilen bu değerlerin optimizasyon sonuçları için üst sınır olduğu açıktır. 
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3. PLAKLARIN SERBEST TĠTREġĠM ANALĠZĠ 

Bu kısımda, Hypermesh programında çeşitli geometriler ve sınır şartları altındaki 

plakların serbest titreşim analizleri gerçekleştirilecek ve sonuçlar sunulacaktır. Son 

olarak da sonuçların karşılaştırma ve yorumlanmasına yer verilecektir. 

3.1. Kare Plakların Serbest TitreĢim Analizi 

3.1.1. 10 mm kalınlığında düz kare plak 

3.1.1.1. Dört Kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında serbest titreşim analizi şu şekilde gerçekleştirilir. Öncelikle 

plak herhangi bir CAD programında veya Hypermesh programında modellenir. Plak  

a=1000 mm, b=1000 mm, h=10 mm boyutlara sahiptir. Plak modeli bir önceki 

bölümde Şekil 2.1‟ de gösterilmiştir. 

Bir sonraki adımda malzeme “collector” ü oluşturulur ve bu malzeme “collector” üne 

malzeme özellikleri girilir. Plak malzemesi alaşımlı çelik olup E= 210000      , 

ν= 0.3 ve ρ =7.9x             olarak kabul edildi. Bu adımın sonunda oluşturulan 

malzeme “collector” ü parça modelinin malzemesi olarak atanır. Malzemenin modele 

atanmasıyla birlikte model ağırlığı 79 kg olarak belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen 

malzeme özellikleri bu bölüm içindeki tüm örnekler için geçerlidir. 

Sonrasında parçanın sonlu eleman yapısı oluşturulur. Parçaya ağ atılmasında 

Hekzahedral eleman kullanılmış olup eleman boyutları ael=20 mm, bel=20 mm, 

hel=1.25 mm‟ dir.  Ağ yapısı Şekil 3.1‟ de görülmektedir. 
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ġekil 3.1 : Doğal frekans analizi için plağa atılan ağ yapısı 

Ağ atama işleminin ardından, uygulanacak sınır şartları ve titreşim girdisi için iki 

yük “collector” ü oluşturulur. Sınır şartı olarak plağın dörtkenar yüzeyindeki tüm 

düğümler seçilerek bütün yönlerdeki serbestlikleri kısıtlanır. Titreşim girdisi için üst 

frekans değeri 2000 Hz olarak girilir ve ilk beş mod için frekans değerleri istenir. 

Sonraki adımda yük adımı oluşturulur. Bunun için yük adım tipi normal mod olarak 

seçilir. SPC kutucuğu için sınır şartı “collector” ü, METHOD kutucuğu için titreşim 

“collector” ü seçilir.  

Son adım olarak analiz, gerekli uzantı adı altında kaydedilir ve çözdürülür. Analiz 

sonucunda elde edilen 1. Moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler kısmında 

Şekil B.1‟ de gösterilmiş olup doğal frekans 89.6 Hz olarak belirlenmiştir. 

3.1.1.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Bu analizde yapılacak işlemler bir önceki analiz işlemleriyle aynıdır, yalnızca sınır 

şartı olarak y doğrultusundaki kenarlara kısıtlama getirilmiştir. Analiz sonucunda 

elde edilen 1. Moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler kısmında Şekil B.2‟ 

de gösterilmiş olup doğal frekans 55.2 Hz olarak belirlenmiştir. 
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3.1.2. Çapraz takviyeli kare plak 

3.1.2.1.Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan çapraz takviyeli kare plak modeli bir önceki 

bölümde Şekil 2.3‟ de gösterilmiştir. Modelin ağırlığı 99.7 kg olarak belirlenmiş 

olup, düz kare plağa göre ağırlık 20.7 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.3‟ de gösterilmiş olup doğal frekans 106.3 Hz olarak belirlenmiştir. 

Çapraz takviyeli kare plakta, 1. moda ait doğal frekans değeri, düz kare plağa göre 

16.7 Hz artmıştır. Sonuç olarak ağırlıktaki %26.2 artışa karşın, 1. moda ait doğal 

frekans değerinde %18.6 artış elde edilmiştir. 

3.1.1.2. Ġki kenarı ankastre iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan çapraz takviyeli kare plak modeli bir önceki 

bölümde Şekil 2.3‟ de gösterilmiştir. Bu analizde yapılacak işlemler bir önceki analiz 

işlemleriyle aynıdır, yalnızca sınır şartı olarak y doğrultusundaki kenarlara kısıtlama 

getirilmiştir 

Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.4‟ de gösterilmiş olup doğal frekans 72.2 Hz olarak belirlenmiştir. 

Çapraz takviyeli kare plakta, 1. moda ait doğal frekans değeri, düz kare plağa göre 17 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıktaki %26.2 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%30.7 artış elde edilmiştir. Bu sonuçlardan çapraz takviyeli plakların, iki kenarının 

ankastre mesnetli ve iki kenarının serbest olması durumunda daha yüksek doğal 

frekans artışı sağladığı görülmektedir. 

3.1.3. Artı takviyeli kare plak 

3.1.3.1. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan artı takviyeli kare plak modeli bir önceki 

bölümde Şekil 2.4‟ de gösterilmiştir. Modelin ağırlığı 94 kg olarak belirlenmiş olup, 

düz kare plağa göre ağırlık 15 kg artmıştır. 
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Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.5‟ de gösterilmiş olup doğal frekans 119.2 Hz olarak belirlenmiştir. 

Artı takviyeli kare plakta, 1. moda ait doğal frekans değeri, düz kare plağa göre 29.6 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıktaki %18.9 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%33 artış elde edilmiştir. 

3.1.3.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan artı takviyeli kare plak modeli bir önceki 

bölümde Şekil 2.4‟ de gösterilmektedir. Bu analizde yapılacak işlemler bir önceki 

analiz işlemleriyle aynıdır, yalnızca sınır şartı olarak y doğrultusundaki kenarlara 

kısıtlama getirilmiştir 

Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.6‟ da gösterilmiş olup doğal frekans 63.3 Hz olarak belirlenmiştir. 

Artı takviyeli kare plakta, 1. moda ait doğal frekans değeri, düz kare plağa göre 8.1 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıktaki %18.9 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%14.6 artış elde edilmiştir. 

Bu sonuçlardan artı takviyeli plakların, dört kenarının da mesnetli olması durumunda 

daha yüksek doğal frekans artışı sağladığı görülmektedir. 

3.1.4. KarıĢık takviyeli kare plak 

3.1.4.1. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan artı takviyeli kare plak modeli bir önceki 

bölümde Şekil 2.5‟ de gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 112.5 kg olarak belirlenmiş 

olup, düz kare plağa göre ağırlık 33.5 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.7‟ de gösterilmiş olup doğal frekans 127.8 Hz olarak belirlenmiştir. 

Karışık takviyeli kare plakta, 1. moda ait doğal frekans değeri, düz kare plağa göre 

38.2 Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıktaki %42.4 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%42.6 artış elde edilmiştir. 
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3.1.4.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan karışık takviyeli kare plak modeli bir önceki 

bölümde Şekil 2.5‟ de gösterilmektedir. Bu analizde yapılacak işlemler bir önceki 

analiz işlemleriyle aynıdır, yalnızca sınır şartı olarak y doğrultusundaki kenarlara 

kısıtlama getirilmiştir 

Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.8‟ de gösterilmiş olup doğal frekans 77.5 Hz olarak belirlenmiştir. 

Karışık takviyeli kare plakta, 1. moda ait doğal frekans değeri, düz kare plağa göre 

22.3 Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıktaki %42.4 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%40.3 artış elde edilmiştir. Bu sonuçlardan karışık takviyeli plakların, iki sınır şartı 

içinde aynı doğal frekans artışı sağladığı görülmektedir. 

3.1.5. 20 mm kalınlığında düz kare plak 

3.1.5.1. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak  

Hypermesh programında oluşturulan 20 mm kalınlığında düz kare plak modeli bir 

önceki bölümde Şekil 2.6‟ da gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 158 kg olarak 

belirlenmiş olup,10 mm kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık iki katına 

çıkmıştır.  

Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.9‟ da gösterilmiş olup doğal frekans 165.1 Hz olarak belirlenmiştir. 

20 mm kalınlığındaki düz kare plakta, 1. moda ait doğal frekans değeri, 10 mm 

kalınlığındaki düz kare plağa göre 75.5 Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlık iki katına çıkmasına karşın 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%84.2 artış elde edilmiştir. Bulunan değerlerin optimizasyon sonuçları için üst sınır 

olduğu açıktır. 

3.1.5.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak 

Hypermesh programında oluşturulan 20 mm kalınlığında düz kare plak modeli bir 

önceki bölümde Şekil 2.6‟ da gösterilmektedir 

Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.10‟ da gösterilmiş olup doğal frekans 101.4 Hz olarak 
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belirlenmiştir. 20 mm kalınlığındaki düz kare plakta, 1. moda ait doğal frekans 

değeri, 10 mm kalınlığındaki düz kare plağa göre 46.2 Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlık iki katına çıkmasına karşın 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%83.6 artış elde edilmiştir. 

Bulunan değerlerin optimizasyon sonuçları için üst sınır olduğu açıktır. 

3.2. Daire Plakların Serbest TitreĢim Analizi 

3.2.1. 10 mm kalınlığında ankastre mesnetli düz daire plak 

Daire plakların Hypermesh programındaki serbest titreşim analizi kare plaklardaki 

işlem sırası ile gerçekleştirilir. Sınır şartı olarak, daire plağın kenarlarına ankastre 

mesnet atanmıştır. Plak ağırlığı ise 62 kg olarak belirlenmiştir. Daire plak modeli bir 

önceki bölümde Şekil 2.7 „ de gösterilmiştir.  

Analiz sonucunda elde edilen 1. Moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.11‟ de gösterilmiş olup doğal frekans 101.8 Hz olarak 

belirlenmiştir. 

3.2.2. Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plak 

Hypermesh programında oluşturulan çapraz takviyeli daire plak modeli bir önceki 

bölümde Şekil 2.8‟ de gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 77 kg olarak belirlenmiş 

olup, düz daire plağa göre ağırlık 15 kg artmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.12‟ de gösterilmiş olup doğal frekans 130.6 Hz olarak 

belirlenmiştir. Çapraz takviyeli daire plakta, 1. moda ait doğal frekans değeri, düz 

kare plağa göre 28.8 Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıktaki %24.1 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%28.2 artış elde edilmiştir. 

3.2.3. Ankastre mesnetli karıĢık takviyeli daire plak 

Hypermesh programında oluşturulan karışık takviyeli daire plak modeli bir önceki 

bölümde Şekil 2.9‟ da gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 89.7 kg olarak belirlenmiş 

olup, düz daire plağa göre ağırlık 27.7 kg artmıştır. 
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Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.13‟ de gösterilmiş olup doğal frekans 149.5 Hz olarak 

belirlenmiştir. Karışık takviyeli daire plakta, 1. moda ait doğal frekans değeri, düz 

kare plağa göre 47.7 Hz artmıştır.  

Sonuç olarak ağırlıktaki %44.6 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%46.8 artış elde edilmiştir. 

3.2.4. 20 mm kalınlığında ankastre mesnetli düz daire plak 

Hypermesh programında oluşturulan 20 mm kalınlığında düz daire plak modeli bir 

önceki bölümde Şekil 2.10‟ da gösterilmektedir. Modelin ağırlığı 124 kg olarak 

belirlenmiş olup,10 mm kalınlığındaki düz daire plağa göre ağırlık iki katına 

çıkmıştır.  

Analiz sonucunda elde edilen 1. moda ait mod şekli ve doğal frekans değeri ekler 

kısmında Şekil B.14‟ te gösterilmiş olup doğal frekans 186.6 Hz olarak 

belirlenmiştir. 20 mm kalınlığındaki düz daire plakta, 1. moda ait doğal frekans 

değeri, 10 mm kalınlığındaki düz daire plağa göre 84,8 Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlık iki katına çıkmasına karşın 1. moda ait doğal frekans değerinde 

%83.3 artış elde edilmiştir. 

Bulunan değerlerin optimizasyon sonuçları için üst sınır olduğu açıktır. 
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4. AĞIRLIĞIN MĠNĠMĠZE EDĠLMESĠ ĠÇĠN TAKVĠYE KATMANININ 

TOPOLOJĠ OPTĠMĠZASYONU 

Bu bölümde, çeşitli geometri, sınır şartı, yükleme durumu altındaki plakların, 

ağırlığının minimize edilmesi için, plağın takviye katmanının topoloji optimizasyonu 

işlemi gerçekleştirilecek, sonuçlar gösterilecek ve değerlendirmeler yapılacaktır.  

4.1. Kare Plakların Takviye Katmanının Topoloji Optimizasyonu 

4.1.1. Yayılı yük altında düz kare plakların takviye katmanının topoloji 

optimizasyonu 

4.1.1.1. Dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plak 

Hypermesh programında doğrusal statik topoloji optimizasyonu şu şekilde 

gerçekleştirilir. Öncelikle plak herhangi bir CAD programında veya Hypermesh 

programında modellenir. Plak a=1000 mm, b=1000 mm, h=20 mm boyutlara 

sahiptir. Plağın üst 10 mm‟ lik kısmı takviye katmanı olup, optimizasyon sırasında 

yeniden şekillendirilecektir. Şekil 4.1‟ de plak modeli görülmektedir. 

 

ġekil 4.1 : Ağırlığı minimize etmek için yapılan optimizasyonun plak modeli 

Bir sonraki adımda malzeme “collector” ü oluşturulur ve bu malzeme “collector” üne 

malzeme özellikleri girilir. Plak malzemesi alaşımlı çelik olup E= 210000      ,  
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poisson oranı ν= 0.3 ve yoğunluk ρ =7.9x             olarak alındı. Bu adımın 

sonunda oluşturulan malzeme “collector” ü parça modelinin malzemesi olarak atanır. 

Yukarıda belirtilen malzeme özellikleri bu bölüm içindeki tüm örnekler için 

geçerlidir. 

Sonrasında parçanın sonlu eleman yapısı oluşturulur. Parçaya ağ atılmasında 

Hekzahedral eleman kullanılmış olup eleman boyutları ael=20 mm, bel=20mm, 

hel=1.25 mm‟ dir. Doğrusal statik topoloji optimizasyonunda, ince ağ yapısı, 

optimum yüzeylerin hassaslığını artıracağından, kalınlık boyunca 16 eleman 

atanmıştır. Ağ yapısı Şekil 4.2 „ de görülmektedir. 

 

ġekil 4.2 : Ağırlık minimizasyonu için plağa atılan ağ yapısı 

Ağ atma işleminin ardından, sınır şartı ve uygulanacak kuvvet için iki yük 

“collector” ü oluşturulur. Sınır şartı olarak plağın dörtkenar yüzeyindeki tüm 

düğümler seçilerek bütün yönlerdeki serbestlikleri kısıtlanır. Kuvvet olarak ise plağın 

alt yüzeyine –z yönünde 0,01 MPa değerinde bir basınç uygulanır. 

Sonraki adımda yük adımı tanımlanır. Yük adımı doğrusal statik olarak belirlenir, 

SPC kutucuğu için oluşturulan sınır şartı “collector” ü, LOAD kutucuğu için 

oluşturulan kuvvet “collector” ü seçilir. 

Yük adımının tanımlanmasının ardından, optimizasyonda şekillendirilecek tasarım 

değişken katmanı oluşturulur. Bunun için öncelikle yeni bir parça “collector” ü 

oluşturulur. Malzeme özellikleri bu parça “collector” üne atanır. Gerekli elemanlar 

seçilerek “Organize” menüsü ile bu parça “collector” üne atanır. İki katmanlı ağ 

yapısı Şekil 4.3‟de gösterilmiştir. 
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ġekil 4.3 : Ağırlık minimizasyonu için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı 

Bölümlemenin ardından, tasarım değişkeni olarak oluşturulan, kırmızı renkteki 

katman seçilir. Optimizasyon işleminde, sadece bu katman değişikliğe uğratılacaktır. 

Tasarım değişkenin oluşturulmasının ardından, tasarım bölgesinde oluşması istenen 

en yüksek gerilme sınırı girilir. Gerilme sınırı doğrusal statik optimizasyonun iki 

temel parametresinden biridir.   

Ardından, optimizasyon için önemli olan diğer parametre, hacim oranı oluşturulur. 

Hacim oranı, optimizasyon sonunda oluşacak değişken katman hacminin, 

optimizasyon öncesindeki değişken katman hacmine oranıdır. Hacim oranı tahmin 

edildiği üzere sıfır ve bir arasında değer almaktadır. Bu çalışmadaki tüm doğrusal 

statik topoloji optimizasyonlarında gerilme sınırı, hacim oranı optimizasyon 

sonucunda 0.05 toleransla, 0.2 olacak şekilde belirlenmiştir. 

Son adımda, optimizasyon amacı olarak, hacim oranının minimize edilmesi atanır. 

Böylelikle daha önce girilmiş olan gerilme sınırı içinde, en hafif yapı 

oluşturulacaktır.  Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel 

görünümü Şekil 4.4‟ de görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 93.7 

kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 14.7 kg 

artmıştır. 
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ġekil 4.4 :  Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Şekil 4.4‟ de görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda merkezde daire bir 

takviye ve plak kenar kısımlarında yarım elips şeklinde takviyeler oluşturulmuştur. 

Takviyelerin x ve y doğrultularında simetrik olduğu görülmektedir. 0.1 yoğunluklu 

beyaz renkteki elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü 

ekler kısmında Şekil C.1‟ de görülmektedir.  

Bölüm 4 içindeki tüm optimizasyonların değerlendirilmesinde kullanılacak eleman 

kalınlık skalası ekler kısmında Şekil C.2‟ de görülmektedir. 

Ekler kısmında Şekil C.3‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki daire şekilli 

takviyenin en yüksek kalınlığının merkezde 3.25 mm olduğu ve dış sınıra yaklaştıkça 

azalarak en düşük 0.875 mm değerini aldığı görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil C.4‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki elips 

şekilli takviyenin en yüksek kalınlığının kenar kısmında 5.35 mm olduğu ve merkeze 

yaklaştıkça azalarak en düşük 1.625 mm değerini aldığı görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında     Şekil C.5‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

8.87 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar 

kısımları olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri 

düz kare plağa göre 10.13 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.6‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 
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yönünde 0.178 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.476 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %18.6 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde   

%53 en yüksek yer değiştirme değerinde % 72 azalma elde edilmiştir.  

Bu sonuçlardan optimizasyon ile elde edilen yeni formun, klasik takviyelere göre 

hem daha hafif olduğu hem de daha yüksek performans sağladığı görülmektedir. 

4.1.1.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plak 

İki kenarı ankastre mesnetli, iki kenarı serbest düz kare plağın optimizasyon işlemleri 

bir önceki bölümde anlatılan işlemlerle aynıdır. Optimize edilecek düz kare plak 

modeli daha önceki bölümde gösterilmişti. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye 

katmanının genel görünümü Şekil 4.5‟ te görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 

yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü 

ekler kısmında Şekil C.7‟ de görülmektedir.  

 Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 91.9 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 12.9 kg artmıştır. 

 

ġekil 4.5 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Şekil 4.5‟ de görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda y doğrultusunda 

yönelmiş, üç adet dikdörtgen şekline sahip takviyeler oluşmuştur. Takviyelerin x ve 

y doğrultularında simetrik olduğu görülmektedir. 
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Ekler kısmında Şekil C.8‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki dikdörtgen 

şekilli takviyenin kalınlığının sabit 1.625 mm değerde olduğu görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil C.9‟ da görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

dikdörtgen şekilli takviyenin ortalama kalınlığının 3.125 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda  Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.10‟ da gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

17.6 MPa‟ dır. Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar 

kısımları olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri 

düz kare plağa göre 16.9 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.11‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.486 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 1.01 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %16.3 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%48.9 en yüksek yer değiştirme değerinde % 67.6 azalma elde edilmiştir.  

Bu sonuçlardan optimizasyon ile elde edilen yeni formun, klasik takviyelere göre 

hem daha hafif olduğu hem de daha yüksek performans sağladığı görülmektedir. 

4.1.2. Tekil yük altında düz kare plakların takviye katmanının topoloji 

optimizasyonu 

4.1.2.1. Dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plak 

Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın optimizasyon 

işlemleri bir önceki bölümde anlatılan işlemlerle aynıdır. Optimize edilecek düz kare 

plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. Optimizasyon işlemi sonucunda, 

takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.6‟ da görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 

yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü 

ekler kısmında Şekil C.12‟ de görülmektedir.  

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 91.2 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 12.2 kg artmıştır. 
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Şekil 4.6‟ da görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda merkezde daire bir 

takviye ve plak kenar kısımlarında yarım elips şeklinde takviyeler oluşturulmuştur. 

Takviyelerin x ve y doğrultularında simetrik olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 4.6 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Ekler kısmında Şekil C.13‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki daire şekilli 

takviyenin en yüksek kalınlığının merkezde 8 mm olduğu ve dış sınıra yaklaştıkça 

azalarak en düşük 1,75 mm değerini aldığı görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil C.14‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki elips 

şekilli takviyenin en yüksek kalınlığı 4.5 mm en düşük kalınlığı 0.625 mm‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.15‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

19 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar 

kısımları olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri 

düz kare plağa göre 34.2 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.16‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.297 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.843 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %15.4 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde   

%64.2 en yüksek yer değiştirme değerinde % 73.9 azalma elde edilmiştir.  
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Bu sonuçlardan optimizasyon ile elde edilen yeni formun, klasik takviyelere göre 

hem daha hafif olduğu hem de daha yüksek performans sağladığı görülmektedir. 

4.1.2.2. Ġki Kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plak 

İki kenarı ankastre mesnetli, iki kenarı serbest düz kare plağın optimizasyon işlemleri 

bir önceki bölümde anlatılan işlemlerle aynıdır. Optimize edilecek düz kare plak 

modeli daha önceki bölümde gösterilmişti. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye 

katmanının genel görünümü Şekil 4.7‟ de görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 

yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü 

ekler kısmında Şekil C.17‟ de görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam 

ağırlık 94.4 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz kare plağa göre 

ağırlık 15.4 kg artmıştır. 

 

ġekil 4.7 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı düz kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Şekil 4.7‟ de görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda y doğrultusunda 

yönelmiş, merkezde tam, y doğrultusuna paralel kenarlarda yarım elips şeklinde 

takviyeler oluşmuştur. Takviyelerin x ve y doğrultularında simetrik olduğu 

görülmektedir. 

Ekler kısmında Şekil C.18‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki elips şekilli 

takviyenin en yüksek kalınlığının merkezde 7.375 mm olduğu ve dış sınıra 

yaklaştıkça azalarak en düşük 1.875 mm değerini aldığı görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil C.19‟ da görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki yarım 

elips şekilli takviyenin ortalama kalınlığının 4.875 mm olduğu görülmektedir. 



43 

 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.20‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

19.1 MPa‟ dır. Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin kuvvetin 

uygulandığı merkez kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde 

edilen gerilme değeri düz kare plağa göre 36.8 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.21‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.355 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 1.2 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %19.4 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%65.8 en yüksek yer değiştirme değerinde % 77.2 azalma elde edilmiştir.  

Bu sonuçlardan optimizasyon ile elde edilen yeni formun, klasik takviyelere göre 

hem daha hafif olduğu hem de daha yüksek performans sağladığı görülmektedir. 

Yeni formun ağırlığının sadece %19.4 artmasına rağmen, 20 mm kalınlığındaki düz 

kare plağa ait yer değiştirme ve gerilme değerlerine yaklaşıldığı görülmektedir. 

4.1.3. Yayılı yük altında çapraz takviyeli kare plakların, takviye katmanının 

topoloji optimizasyonu 

4.1.3.1. Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plak 

Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize 

edilecek çapraz takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.8‟ de 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.22‟ de görülmektedir.  

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 83.5 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 4.5 kg artmıştır. 

Şekil 4.8‟ de görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda çapraz takviyelerin 

büyük kısmının boşaltılmadığı görülmektedir. 
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ġekil 4.8 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Ekler kısmında Şekil C.23‟ de ve Şekil C.24‟ de görüldüğü gibi takviye kollarının 

kesişim bölgesinde, en yüksek kalınlık 4.275 mm olmakta ve merkezden 

uzaklaştıkça azalarak en düşük 0.875 mm değerini aldığı görülmektedir. Bunun yanı 

sıra merkez dışındaki takviyelerin ise ortalama 2 mm kalınlığa sahip oldukları 

görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.25‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

18.3 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar 

kısımları olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri 

düz kare plağa göre 0.7 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.26‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.428 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.226 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %5.69 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%3.6 en yüksek yer değiştirme değerinde %34 azalma elde edilmiştir. 
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4.1.3.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare 

plak 

Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare 

plağın optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. 

Optimize edilecek çapraz takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde 

gösterilmiştir. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü 

Şekil 4.9‟ da görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların 

maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.27‟ 

de görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 83.7 kg olarak belirlenmiş 

ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 4.7 kg artmıştır. 

 

ġekil 4.9 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni 

formu 

Ekler kısmında Şekil C.28‟ de ve Şekil C.29‟ da görüldüğü gibi takviye kollarının 

kesişim bölgesinde, en yüksek kalınlık 3 mm olmakta ve merkezden uzaklaştıkça 

azalarak en düşük 0.55 mm değerini aldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra merkez 

dışındaki takviyelerin ise en yüksek 4.125 mm kalınlığa sahip olduğu ve merkeze 

yaklaştıkça kalınlığın azalarak 0.625 mm‟ ye düştüğü görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.30‟ da gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

36.8 MPa‟ dır. Ancak bu değer gerilme yığılmasından meydana gelmiş olup oldukça 

yereldir, tehlike bölgesinin genelinde gerilme değeri 26.3 MPa‟ dır Von Mises 

gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar kısımları olduğu görülmektedir. 
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Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri düz kare plağa göre 8.2 MPa 

azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.31‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.939 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.561 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %5.9 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%23.7 en yüksek yer değiştirme değerinde %37.4 azalma elde edilmiştir. 

4.1.4. Tekil yük altında çapraz takviyeli kare plakların, takviye katmanının 

topoloji optimizasyonu 

4.1.4.1. Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plak 

Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize 

edilecek çapraz takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.10‟ da 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.32‟ de görülmektedir.  

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 82.8 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 3.8 kg artmıştır. 

 

ġekil 4.10 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 
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Ekler kısmında Şekil C.33‟ de ve Şekil C.34‟ da görüldüğü gibi takviye kollarının 

kesişim bölgesinde, en yüksek kalınlık 3.375 mm olmakta ve merkezden 

uzaklaştıkça azalarak en düşük 0.875 mm değerini aldığı görülmektedir 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.35‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

27.9 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin takviye kollarının 

kesişim kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme 

değeri düz kare plağa göre 25.3 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.36‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.603 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.537 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %4.8 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%47.5 en yüksek yer değiştirme değerinde %47.1 azalma elde edilmiştir. 

4.1.4.2. Ġki kenarı ankastre iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare plak 

Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare 

plağın optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. 

Optimize edilecek çapraz takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde 

gösterilmiştir. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü 

Şekil 4.11‟ de görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların 

maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.37‟ 

de görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 82.3 kg olarak belirlenmiş 

ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 3.3 kg artmıştır. 

Ekler kısmında Şekil C.38‟ de ve Şekil C.39‟ da görüldüğü gibi takviye kollarının 

kesişim bölgesinde, en yüksek kalınlık  3.6 mm olmakta ve merkezden uzaklaştıkça 

azalarak en düşük 0.875 mm değerini aldığı görülmektedir 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.40‟ da gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

36.7 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin takviye kollarının 
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kesişim kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme 

değeri düz kare plağa göre 19.2 MPa azalma göstermiştir. 

 

ġekil 4.11 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni 

formu 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.41‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.991 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.569 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %4.17 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%34.3 en yüksek yer değiştirme değerinde %33.4 azalma elde edilmiştir. 

4.1.5. Yayılı yük altında artı takviyeli kare plakların takviye katmanının 

topoloji optimizasyonu 

4.1.5.1. Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plak 

Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize 

edilecek artı takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.12‟ de 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.42‟ de görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 82.4 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 3.4 kg artmıştır. 
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ġekil 4.12 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Ekler kısmında Şekil C.43‟ de ve Şekil C.44‟ de görüldüğü gibi takviye kollarının 

kenarlara bitişik olan kısmında, en yüksek kalınlık 6.25 mm olmakta ve merkeze 

yaklaştıkça azalarak en düşük 1.625 mm değerini aldığı görülmektedir. Bunun yanı 

sıra merkezdeki takviye kalınlığı dış çeperde 1.875 mm iç kısımda ise 0.75 mm‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.45‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

19.6 MPa‟ dır. Ancak bu değer sivri kenarlardan dolayı meydana gelmiş bir gerilme 

yığılması sonucu oluşmuş olup, tehlikeli bölgenin genelinde gerilme değeri 14 MPa‟ 

dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar kısımları olduğu 

görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri düz kare plağa 

göre 5 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.46‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.404 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.25 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %4.3 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde   

%26.3 en yüksek yer değiştirme değerinde %38.2 azalma elde edilmiştir. 
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4.1.5.2. Ġki kenarı ankastre iki kenarı serbest artı takviyeli kare plak 

Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare 

plağın optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. 

Optimize edilecek artı takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.13‟ de 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.47‟ de görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 83.3 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 4.3 kg artmıştır. 

 

ġekil 4.13 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni 

formu 

Ekler kısmında Şekil C.48‟ de ve Şekil C.49‟ da görüldüğü gibi sadece x 

doğrultusunda kalın takviye mevcuttur ve kenarlara yakın olan takviye bölgesinde en 

yüksek kalınlık kenarlara bitişik olan kısımda 8.625 mm olup, merkeze yaklaşırken 

azalarak 1.625 mm‟ ye düşmektedir. Öte yandan merkez kısmındaki takviyenin 

ortalama kalınlığı 3.25 mm‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.50‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

39 MPa‟ dır. Ancak bu değer sivri kenarlardan dolayı meydana gelmiş bir gerilme 

yığılması sonucu oluşmuş olup, tehlikeli bölgenin genelinde gerilme değeri 27.9 

MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar kısımları 
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olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri düz kare 

plağa göre 6,6 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.51‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 1.22 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın x 

doğrultusuna paralel kenarlarının ortası olduğu görülmektedir. Optimizasyon 

sonucunda elde edilen yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 0.28 mm azalma 

göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %5.44 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%19.13 en yüksek yer değiştirme değerinde %18.6 azalma elde edilmiştir. 

4.1.6. Tekil yük altında artı takviyeli kare plakların takviye katmanının 

optimizasyonu 

4.1.6.1. Dört Kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plak 

Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize 

edilecek artı takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.14‟ de 

görülmektedir. Beyaz renkteki  0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.52‟ de görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 83.6 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 4.6 kg artmıştır. 

 

ġekil 4.14 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 
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Ekler kısmında Şekil C.53‟ de ve Şekil C.54‟ de görüldüğü gibi bütün takviye kolları 

aynı kesite sahip olmaktadır. Takviye kollarının merkezi kısmında en yüksek kalınlık 

4,5 mm en düşük kalınlık ise 1 mm‟ dir. Takviye kollarının plak kenarlarına yakın 

kısımlarında ise en yüksek kalınlık 8.625 mm en düşük kalınlık 2.5 mm‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.55‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

26.7 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kuvvetin 

uygulandığı merkez kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde 

edilen gerilme değeri düz kare plağa göre 26.5 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.56‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.53 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.61 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %5,8 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%49.8 en yüksek yer değiştirme değerinde %53.5 azalma elde edilmiştir. 

4.1.6.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plak 

Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare 

plağın optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. 

Optimize edilecek artı takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.15‟ de 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.57‟ de görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 84.1 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 5.1 kg artmıştır. 

Ekler kısmında Şekil C.58‟ de ve Şekil C.59‟ da görüldüğü gibi sadece x 

doğrultusunda önemli takviye mevcuttur ve kenarlara yakın olan takviye bölgesinde 

en yüksek kalınlık 9.125 mm en düşük kalınlık 1.25 mm‟ dir.  Öte yandan merkez 

kısmındaki takviyenin en yüksek kalınlığı 5 mm, en düşük kalınlığı 1.25 mm‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında  Şekil C.60‟ da gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

31.6 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek olduğu kısmın x doğrultusundaki 
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takviye kolunun kenar kısımları olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde 

edilen gerilme değeri düz kare plağa göre 24.3 MPa azalma göstermiştir. 

 

ġekil 4.15 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni 

formu 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.61‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.711 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın x 

doğrultusuna paralel kenarlarının ortası olduğu görülmektedir. Optimizasyon 

sonucunda elde edilen yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 0.849 mm azalma 

göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %6.4 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%43.4 en yüksek yer değiştirme değerinde %54.4 azalma elde edilmiştir. 

4.1.7. Yayılı yük altında karıĢık takviyeli kare plakların takviye katmanının 

topoloji optimizasyonu 

4.1.7.1. Dört Kenarı ankastre mesnetli karıĢık takviyeli kare plak 

Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize 

edilecek karışık takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.16‟ da 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.62‟ de görülmektedir.   
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ġekil 4.16 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 86.1 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 7.1 kg artmıştır. Şekil 4.16‟ da görüldüğü 

gibi çapraz takviye kolları tamamen boşaltılmıştır. 

Ekler kısmında Şekil C.63‟ de ve Şekil C.64‟ de görüldüğü gibi takviye kollarının 

kenarlara bitişik olan kısmında, en yüksek kalınlık 9.375 mm olmakta ve merkeze 

yaklaştıkça azalarak en düşük 1.8 mm değerini aldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra 

merkezdeki takviye kalınlığı dış çeperde 1.75 mm iç kısımda ise 2.125 mm‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında  Şekil C.65‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

18.9 MPa‟ dır. Ancak bu değer sivri kenarlardan dolayı meydana gelmiş bir gerilme 

yığılması sonucu oluşmuş olup, tehlikeli bölgenin genelinde gerilme değeri 13.5 

MPa‟ dır. Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar kısımları 

olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri düz kare 

plağa göre 5.5 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.66‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.299 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.355 mm azalma göstermiştir. 
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Sonuç olarak ağırlıkta, %8.9 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%28 en yüksek yer değiştirme değerinde %54 azalma elde edilmiştir. 

4.1.7.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karıĢık takviyeli kare 

plak 

Yayılı yük altında 2 kenarı ankastre mesnetli 2 kenarı serbest karışık takviyeli kare 

plağın optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. 

Optimize edilecek artı takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.67‟ de 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.67‟ de görülmektedir. 

 Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 86.1 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 7.1 kg artmıştır. 

 

ġekil 4.17 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni 

formu 

Ekler kısmında Şekil C.68‟ de ve Şekil C.69‟ da görüldüğü gibi takviye kollarının 

kenarlara bitişik olan kısmında, en yüksek kalınlığın 8 mm en düşük kalınlığın 1.375 

mm olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra takviye kollarının merkezdeki 

kalınlığının en yüksek 2.875 mm, en düşük 1.75 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında  Şekil C.70‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

32.2 MPa‟ dır. Ancak bu değer sivri kenarlardan dolayı meydana gelmiş bir gerilme 

yığılması sonucu oluşmuş olup, tehlikeli bölgenin genelinde gerilme değeri 23 MPa‟ 
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dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar kısımları olduğu 

görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri düz kare plağa 

göre 11.5 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.71‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.849 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın x 

doğrultusundaki kenarlarının ortası olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda 

elde edilen yer değiştirme değeri düz kare plağa göre 0.651 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %8.9 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%33.3 en yüksek yer değiştirme değerinde %43.4 azalma elde edilmiştir. 

4.1.8. Tekil yük altında karıĢık takviyeli kare plakların takviye katmanının 

topoloji optimizasyonu 

4.1.8.1. Dört kenarı ankastre mesnetli karıĢık takviyeli plak 

Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize 

edilecek karışık takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.18‟ de 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.72‟ de görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 85.7 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 6.7 kg artmıştır. 

Şekil 4.18‟ de görüldüğü gibi çapraz takviye kolları tamamen boşaltılmıştır. 

Ekler kısmında Şekil C.73‟ de ve Şekil C.74‟ de görüldüğü gibi takviye kollarının 

kenarlara bitişik olan kısmında, en yüksek kalınlığın 4.95 mm, en düşük kalınlığın 

1.625 mm olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra takviye kollarının merkezdeki 

kalınlığının en yüksek 3.375 mm, en düşük 0.75 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.75‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

24.4 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin kuvvetin 

uygulandığı merkez bölgesi olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde 

edilen gerilme değeri düz kare plağa göre 28.8 MPa azalma göstermiştir. 
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ġekil 4.18 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.76‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.432 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.708 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %8.48 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde   

%54.8 en yüksek yer değiştirme değerinde %62.7 azalma elde edilmiştir. 

4.1.8.2. Ġki kenarı ankastre iki kenarı serbest karıĢık takviyeli kare plak 

Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı karışık takviyeli kare plağın 

optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize 

edilecek karışık takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.19‟ da 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.77‟ de görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 86.3 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 7.3 kg artmıştır. 

Şekil 4,19‟ da görüldüğü gibi x doğrultusunda olmayan takviye kolları tamamen 

boşaltılmıştır. 
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ġekil 4.19 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni 

formu 

Ekler kısmında Şekil C.78‟ de ve Şekil C.79‟ da görüldüğü gibi takviye kollarının 

kenarlara bitişik olan kısmında, en yüksek kalınlığın 9.25 mm, en düşük kalınlığın 

1.125 mm olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra takviye kollarının merkezdeki 

kalınlığının en yüksek 4.75 mm, en düşük 1.625 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.80‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

28.1 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin kuvvetin 

uygulandığı merkez bölgesi olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde 

edilen gerilme değeri düz kare plağa göre 27.8 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.81‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.603 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz kare plağa göre 0.957 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %9.2 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde   

%49 en yüksek yer değiştirme değerinde %61.2 azalma elde edilmiştir. 
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4.2. Daire Plakların Takviye Katmanının Topoloji Optimizasyonu 

4.2.1 Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plakların takviye 

katmanının topoloji optimizasyonu 

Düz daire plakların optimizasyon işlemleri düz kare plakların optimizasyon 

prosedürü ile aynıdır. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel 

görünümü Şekil 4.20‟ de görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların 

maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.82‟ 

de görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 76.1 kg olarak belirlenmiş 

ve 10 mm kalınlığındaki düz plağa göre ağırlık 14.1 kg artmıştır. 

 

ġekil 4.20 : Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Şekil 4.20‟ de görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda merkezde daire bir 

takviye ve plak kenar kısımlarında takviye bölgesi oluşturulmuştur. Takviye kesitinin 

z ekseni etrafında dönel simetrisi vardır. 

Ekler kısmında Şekil C.83‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki daire şekilli 

takviyenin en yüksek kalınlığının 3.375 mm olduğu en düşük kalınlığının 0.875 mm 

olduğu görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil C.83‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye bölgesinde en yüksek takviye kalınlığının 3.75 mm olduğu en düşük 1.75 

mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.84‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 
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6.22 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar 

kısımları olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri 

düz daire plağa göre 7.38 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.85‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.137 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz daire plağa göre 0.368 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %22.7 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%54.2, en yüksek yer değiştirme değerinde % 72.8 azalma elde edilmiştir.  

Bu sonuçlardan optimizasyon ile elde edilen yeni formun, klasik takviyelere göre 

hem daha hafif olduğu hem de daha fazla gerilme azalışı sağladığı görülmektedir. 

4.2.2. Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plakların takviye 

katmanının topoloji optimizasyonu 

Tekil yük altında düz daire plakların optimizasyon işlemleri bir önceki bölümde 

anlatılmıştır. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü 

Şekil 4.21‟ de görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların 

maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.86‟ 

da görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 71.9 kg olarak belirlenmiş 

ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz daire plağa göre ağırlık 9.9 kg artmıştır. 

Şekil 4.21‟ de görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda merkezde daire bir 

takviye ve plak kenar kısımlarında takviye bölgesi oluşturulmuştur. Takviye kesitinin 

z ekseni etrafında dönel simetrisi vardır. 

Ekler kısmında Şekil C.87‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki daire şekilli 

takviyenin en yüksek kalınlığının 8.375 mm olduğu en düşük 1 mm olduğu 

görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil C.87‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye bölgesinde en yüksek takviye kalınlığının 0.875 mm olduğu en düşük 0.625 

mm olduğu görülmektedir. 
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ġekil 4.21 : Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.88‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von mises gerilme değeri 

21.3 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar 

kısımları olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri 

düz daire plağa göre 37.2 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.89‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.33 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz daire plağa göre 0.69 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %15.9 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%63.59 en yüksek yer değiştirme değerinde % 67.64 azalma elde edilmiştir.  

Bu sonuçlardan optimizasyon ile elde edilen yeni formun, klasik takviyelere göre 

hem daha hafif olduğu hem de daha fazla gerilme azalışı sağladığı görülmektedir. 

4.2.3. Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakların 

takviye katmanının topoloji optimizasyonu 

Çapraz takviyeli düz daire plakların optimizasyon işlemleri düz daire plakların 

optimizasyon prosedürü ile aynıdır. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye 

katmanının genel görünümü Şekil 4.22‟ de görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 

yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü 
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ekler kısmında Şekil C.90‟ da görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam 

ağırlık 65.6 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz daire plağa göre 

ağırlık 3.6 kg artmıştır. 

 

ġekil 4.22 : Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Ekler kısmında Şekil C.91‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviyenin 

en yüksek kalınlığının 2.375 mm olduğu en düşük 0.75 mm olduğu görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil C.92‟de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye bölgesinde en yüksek takviye kalınlığının 5.375 mm olduğu en düşük 1.625 

mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında  Şekil C.93‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

13.7 MPa‟ dır. Ancak bu değer sivri kenarlardan dolayı meydana gelmiş bir gerilme 

yığılması sonucu oluşmuş olup, tehlikeli bölgenin genelinde gerilme değeri 9.78 

MPa‟ dır. Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin plağın kenar kısımları 

olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme değeri düz daire 

plağa göre 3.82 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.94‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.32 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz daire plağa göre 0.185 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %5.8 artışa karşın, en yüksek Von mises gerilme değerinde   

%28 en yüksek yer değiştirme değerinde %36.6 azalma elde edilmiştir.  
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4.2.4. Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakların 

takviye katmanının topoloji optimizasyonu 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.23‟ te 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.95‟ de görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 66.5 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz daire plağa göre ağırlık 4.5 kg artmıştır. 

Ekler kısmında Şekil C.96‟ da görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviyenin 

en yüksek kalınlığının 7.125 mm olduğu en düşük 0.75 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.97‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

25.8 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin takviye kollarının 

kesişim kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme 

değeri düz daire plağa göre 32.7 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.98‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin uygulanma 

yönünde 0.473 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, plağın merkezi 

kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değeri düz daire plağa göre 0.547 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %7.2 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde   

%55, en yüksek yer değiştirme değerinde %53 azalma elde edilmiştir. 

 

ġekil 4.23 : Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 
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4.2.5. Yayılı yük altında ankastre mesnetli karıĢık takviyeli daire plakların 

takviye katmanının topoloji optimizasyonu 

Karışık takviyeli düz daire plakların optimizasyon işlemleri düz daire plakların 

optimizasyon prosedürü ile aynıdır. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye 

katmanının genel görünümü Şekil 4.24‟ de görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 

yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü 

ekler kısmında Şekil C.99‟ da görülmektedir.  Optimizasyon sonucunda toplam 

ağırlık 67.7 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz daire plağa göre 

ağırlık 5,7 kg artmıştır. 

Şekil 4.24‟ den takviye tüm takviye kollarının aynı kesit ve forma sahip olduğu 

görülmektedir. 

 

ġekil 4.24 : Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 

Ekler kısmında Şekil C.100‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviye 

kollarının en yüksek kalınlığının 1.625 mm olduğu en düşük kalınlığının 0.625 mm 

olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra plak dış kenarına yakın olan takviyede, en 

yüksek kalınlığın 7.875 mm en düşük kalınlığın 1 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.101‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

11.5 MPa‟ dır. Von Mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin takviye kollarının 

plak dış kenarlarına yakın olan kısımları olduğu görülmektedir. Optimizasyon 
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sonucunda elde edilen gerilme değeri düz daire plağa göre 2.1 MPa azalma 

göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.102‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin 

uygulanma yönünde 0.241 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, 

plağın merkezi kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer 

değiştirme değeri düz daire plağa göre 0.264 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %9.1 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde   

%15.4 en yüksek yer değiştirme değerinde %52.2 azalma elde edilmiştir. 

4.2.6. Tekil yük altında ankastre mesnetli karıĢık takviyeli daire plakların 

takviye katmanının topoloji optimizasyonu 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 4.25‟ de 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil C.103‟ de görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 68.7 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz daire plağa göre ağırlık 6.7 kg artmıştır. 

Ekler kısmında Şekil C.104‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviyenin 

en yüksek kalınlığının 3.875 mm olduğu en düşük kalınlığının 1.25 mm olduğu 

görülmektedir. Yine aynı şekilde plağın kenarlarına yakın takviyenin en yüksek 

kalınlığının 3.125 mm, en düşük kalınlığının 0.875 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durumda için Von Mises gerilme dağılımı, 

ekler kısmında Şekil C.105‟ de gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 

23.1 MPa‟ dır. Von mises gerilmesinin en yüksek çıktığı bölgenin takviye kollarının 

kesişim kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen gerilme 

değeri düz daire plağa göre 35.4 MPa azalma göstermiştir. 

Öte taraftan, elde edilen yeni durum için yer değiştirme dağılımı ise ekler kısmında 

Şekil C.106‟ da gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri kuvvetin 

uygulanma yönünde 0.37 mm‟ dir. Yer değiştirmenin en fazla olduğu bölgenin, 

plağın merkezi kısmı olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda elde edilen yer 

değiştirme değeri düz daire plağa göre 0.65 mm azalma göstermiştir. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %10.8 artışa karşın, en yüksek Von Mises gerilme değerinde   

%60.5 en yüksek yer değiştirme değerinde %63.7 azalma elde edilmiştir. 
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ġekil 4.25 : Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu 
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5. DOĞAL FREKANSIN MAKSĠMĠZE EDĠLMESĠ ĠÇĠN TAKVĠYE 

KATMANININ TOPOLOJĠ OPTĠMĠZASYONU 

Bu bölümde, çeşitli geometri, sınır şartı, yükleme durumu altındaki plakların, doğal 

frekansının maksimize edilmesi için, plağın takviye katmanının topoloji 

optimizasyonu işlemi gerçekleştirilecek, sonuçlar gösterilecek ve değerlendirmeler 

yapılacaktır. 

5.1. Kare Plakların Takviye Katmanının Topoloji Optimizasyonu 

5.1.1. Düz kare plakların takviye katmanının topoloji optimizasyonu 

5.1.1.1. Dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plak 

Hypermesh programında serbest titreşim topoloji optimizasyonu şu şekilde 

gerçekleştirilir. Öncelikle plak herhangi bir CAD programında veya Hypermesh 

programında modellenir. Plak a=1000 mm, b=1000 mm, h=20 mm boyutlara 

sahiptir. Plağın üst 10 mm‟ lik kısmı takviye katmanı olup, optimizasyon sırasında 

yeniden şekillendirilecektir. Plak modeli Şekil 5.1‟ de görülmektedir. 

 

ġekil 5.1 : Doğal frekansı maksimize etmek için yapılan optimizasyonun plak modeli 

Bir sonraki adımda malzeme “collector” ü oluşturulur ve bu malzeme “collector” üne 

yani biriktiricisine malzeme özellikleri girilir. Plak malzemesi alaşımlı çelik olup 



68 

 

elastiklik modülü    E= 210000      , poisson oranı  = 0.3 ve yoğunluk 

ρ=7.9x             olarak alındı. Bu adımın sonunda oluşturulan malzeme 

“collector” ü parça modelinin malzemesi olarak atanır. Yukarıda belirtilen malzeme 

özellikleri bu bölüm içindeki tüm örnekler için geçerlidir. 

Sonrasında parçaya ağ atanır. Bunun için Solid Map komutu kullanılır. Parçaya ağ 

atılmasında Hekzahedral eleman kullanılmış olup eleman boyutları ael=20 mm, 

bel=20mm, hel=1.25 mm‟ dir. Ağ yapısı Şekil 5.2‟ de görülmektedir. 

 

ġekil 5.2 :  Doğal frekans maksimizasyonu için plağa atılan ağ yapısı 

Ağ atama işleminin ardından, uygulanacak sınır şartları ve titreşim girdisi için iki 

yük “collector” u oluşturulur. Sınır şartı olarak plağın dörtkenar yüzeyindeki tüm 

düğümler seçilerek bütün yönlerdeki serbestlikleri kısıtlanır. Titreşim girdisi için üst 

frekans değeri 5000 Hz olarak girilir ve ilk 5 mod için frekans değerleri istenir. 

Sonraki adımda yük adımı oluşturulur. Bunun için yük adım tipi normal mod olarak 

seçilir. SPC kutucuğu için sınır şartı “collector” ü, METHOD kutucuğu için titreşim 

“collector” ü seçilir.   

Yük adımının tanımlanmasının ardından, optimizasyonda şekillendirilecek tasarım 

değişken katmanı oluşturulur. Bunun için öncelikle yeni bir parça “collector” ü 

oluşturulur. Malzeme özellikleri bu parça “collector” üne atanır. Gerekli elemanlar 

seçilerek „Organize‟ menüsü ile bu parça “collector” üne atanır. İki katmanlı ağ 

yapısı Şekil 5.3‟ de gösterilmiştir. 
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ġekil 5.3 : Doğal frekans maksimizasyonu için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı 

Bölümlemenin ardından, tasarım değişkeni olarak oluşturulan, kırmızı renkteki 

katman seçilir. Optimizasyon işleminde, sadece bu katman değişikliğe uğratılacaktır. 

Ardından, topoloji optimizasyonu için gerekli olan ilk parametre; frekans girdisi 

oluşturulur.  Böylelikle program gerçekleştirdiği her optimizasyon adımında, elde 

ettiği doğal frekans değerlerini kaydedecektir.  

Ardından, optimizasyon için önemli olan diğer parametre, hacim oranı oluşturulur. 

Hacim oranı, optimizasyon sonunda oluşacak değişken katman hacminin, 

optimizasyon öncesindeki değişken katman hacmine oranıdır. Hacim oranı tahmin 

edildiği üzere sıfır ve bir arasında değer almaktadır.  Bu çalışmadaki tüm serbest 

titreşim topoloji optimizasyonlarında hacim oranı 0.2 olarak alınmıştır. 

Son adımda, optimizasyon amacı olarak, doğal frekansın maksimize edilmesi atanır. 

Böylelikle daha önce girilmiş olan hacim oranı içinde, doğal frekansı en yüksek olan 

yapı oluşturulacaktır. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel 

görünümü Şekil 5.4‟ de görülmektedir. 0.1 yoğunluklu beyaz renkteki elemanların 

maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil D.1‟ 

de görülmektedir.  

Bölüm 5 içindeki tüm optimizasyonların değerlendirilmesinde kullanılacak eleman 

kalınlık skalası ekler kısmında Şekil D.2‟ de görülmektedir.  

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 94.8 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 15.8 kg artmıştır. 
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Şekil 5.4‟ de görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda merkezde daire bir 

takviye ve plak kenar kısımlarında yarım elips şeklinde takviyeler oluşturulmuştur. 

Takviyelerin x ve y doğrultularında simetrik olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 5.4 : Dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

Ekler kısmında Şekil D.3‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki daire şekilli 

takviyenin en yüksek kalınlığının 4.5 mm olduğu, en düşük kalınlığının 1.625 mm 

olduğu görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.3‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki elips 

şekilli takviyenin en yüksek kalınlığının 9.375 mm olduğu, en düşük kalınlığının 

3.375 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.4‟de gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 156 Hz‟dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz kare plağa göre 66.4 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %20 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %74.1 

artmıştır. Bu sonuçlardan optimizasyon ile elde edilen yeni formun, klasik 

takviyelere göre hem daha hafif olduğu hem de daha yüksek performans sağladığı 

görülmektedir. 
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5.1.1.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plak 

İki kenarı ankastre mesnetli, iki kenarı serbest düz kare plağın optimizasyon işlemleri 

bir önceki bölümde anlatılan işlemlerle aynıdır. Optimize edilecek düz kare plak 

modeli daha önceki bölümde gösterilmişti. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye 

katmanının genel görünümü Şekil 5.5‟ de görülmektedir. 0.1 yoğunluklu beyaz 

renkteki elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü ekler 

kısmında Şekil D.5‟ de görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 94.8 

kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 15.8 kg 

artmıştır. 

 

ġekil 5.5 : İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

Şekil 5.5‟ de görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda y doğrultusunda 

yönelmiş, üç adet dikdörtgen şekline sahip takviyeler oluşmuştur. Takviyelerin x ve 

y doğrultularında simetrik olduğu görülmektedir. 

Ekler kısmında Şekil D.6‟ da görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki dikdörtgen 

şekilli takviyenin kalınlığının sabit 1.625 mm değerde olduğu görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.7‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

dikdörtgen şekilli takviyenin en yüksek kalınlığının 6.375 mm olduğu, en düşük 

kalınlığının 2.625 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.8‟de gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 97.8 Hz‟dir. 
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Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz kare plağa göre 42.6 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %20 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %77.1 

artmıştır. Bu sonuçlardan optimizasyon ile elde edilen yeni formun, klasik 

takviyelere göre hem daha hafif olduğu hem de daha yüksek performans sağladığı 

görülmektedir. 

5.1.2. Çapraz takviyeli kare plakların takviye katmanının topoloji 

optimizasyonu 

5.1.2.1. Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plak 

Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın optimizasyon işlemleri düz 

kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize edilecek çapraz takviyeli 

kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. Optimizasyon işlemi 

sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 5.6‟ da görülmektedir. 0.1 

yoğunluklu beyaz renkteki elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının 

iç görünüşü ekler kısmında Şekil D.9‟ da görülmektedir. Optimizasyon sonucunda 

toplam ağırlık 83.1 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz kare plağa 

göre ağırlık 4.1 kg artmıştır. 

 

ġekil 5.6 : Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

Ekler kısmında Şekil D.10‟ da görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviye 

kolunun kalınlığının en yüksek 2.75 mm, en düşük 0.625 mm olduğu görülmektedir. 
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Yine ekler kısmında Şekil D.11‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye kolunun en yüksek kalınlığının 2.5 mm olduğu, en düşük kalınlığının 0.625 

mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.12‟de gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 102 Hz‟dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz kare plağa göre 12.4 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %5.1 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %13.8 

artmıştır. 

5.1.2.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare 

plak 

İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare plağın 

optimizasyon işlemleri düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize 

edilecek çapraz takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. 

Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 5.7‟ de 

görülmektedir. 0.1 yoğunluklu beyaz renkteki elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil D.13‟ de görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 83.1 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ 

kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 4.1 kg artmıştır. 

Ekler kısmında Şekil D.14‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviye 

kolunun kalınlığının en yüksek 2.75 mm, en düşük 0.75 mm olduğu görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.15‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye kolunun en yüksek kalınlığının 4 mm olduğu, en düşük kalınlığının 2.75 mm 

olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.16‟da gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 67.5 Hz‟dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz kare plağa göre 12.3 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %5.1 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %22.2 

artmıştır. 
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ġekil 5.7 : İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

5.1.3. Artı takviyeli kare plakların takviye katmanının topoloji optimizasyonu 

5.1.3.1. Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plak 

4 kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın optimizasyon işlemleri düz kare 

plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize edilecek artı takviyeli kare plak 

modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye 

katmanının genel görünümü Şekil 5.8‟ de görülmektedir. 0.1 yoğunluklu beyaz 

renkteki elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü ekler 

kısmında Şekil D.17‟ de görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 82 

kg olarak belirlenmiş ve 10 mm kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 3 kg 

artmıştır. 

Ekler kısmında Şekil D.18‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviye 

kolunun kalınlığının en yüksek 1.625 mm, en düşük 0.625 mm olduğu 

görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.19‟ da görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye kolunun en yüksek kalınlığının 7 mm olduğu, en düşük kalınlığının 2.25 mm 

olduğu görülmektedir. 
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ġekil 5.8 : Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.20‟de gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 109 Hz‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz kare plağa göre 19.4 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %3.8 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %21.6 

artmıştır. 

5.1.3.2. Ġki kenarı ankastre iki kenarı serbest artı takviyeli kare plak 

İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plağın optimizasyon 

işlemleri bir önceki bölümün optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize edilecek 

artı takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. Optimizasyon 

işlemi sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 5.9‟ da görülmektedir. 

0.1 yoğunluklu beyaz renkteki elemanların maskelenmesinden sonra takviye 

katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil D.21‟ de görülmektedir. Optimizasyon 

sonucunda toplam ağırlık 82 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz kare 

plağa göre ağırlık 3 kg artmıştır. 

Şekil 5.9‟ da görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda y doğrultusundaki takviye kolu 

tamamen boşaltılmıştır.  
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ġekil 5.9 : İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

Ekler kısmında Şekil D.22‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviye 

kolunun kalınlığının en yüksek 3 mm, en düşük 1.875 mm olduğu görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.22‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye kolunun en yüksek kalınlığının 8.5 mm olduğu, en düşük kalınlığının 0.875 

mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.23‟de gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 63.2 Hz‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz kare plağa göre 8 Hz 

artmıştır. Sonuç olarak ağırlıkta, %3.8 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri 

%14.5 artmıştır. 

5.1.4. KarıĢık takviyeli kare plakların takviye katmanının topoloji 

optimizasyonu 

5.1.4.1. Dört kenarı ankastre mesnetli karıĢık takviyeli kare plak 

Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın optimizasyon işlemleri 

düz kare plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize edilecek karışık 

takviyeli kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. Optimizasyon işlemi 

sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 5.10‟ da görülmektedir.  

0.1 yoğunluklu beyaz renkteki elemanların maskelenmesinden sonra takviye 

katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil D.24‟ de görülmektedir. Optimizasyon 
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sonucunda toplam ağırlık 85.7 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz 

kare plağa göre ağırlık 6.7 kg artmıştır. 

Şekil 5.10‟da görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda çapraz doğrultudaki takviye 

kolları tamamen boşaltılmıştır.  

Ekler kısmında Şekil D.25‟de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviye 

kolunun kalınlığının en yüksek 3.125 mm, en düşük 1.625 mm olduğu 

görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.25‟de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye kolunun en yüksek kalınlığının 9.5 mm olduğu, en düşük kalınlığının 3.875 

mm olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 5.10 : Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.26‟da gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 124 Hz‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz kare plağa göre 34.4 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %8.4 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %38.3 

artmıştır. 
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5.1.4.2. Ġki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karıĢık takviyeli kare 

plak 

İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare plağın 

optimizasyon bir önceki bölümdekiyle aynıdır. Optimize edilecek karışık takviyeli 

kare plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. Optimizasyon işlemi 

sonucunda, takviye katmanının genel görünümü Şekil 5.11‟ de görülmektedir. 0.1 

yoğunluklu beyaz renkteki elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının 

iç görünüşü ekler kısmında Şekil D.27‟ de görülmektedir.  Optimizasyon sonucunda 

toplam ağırlık 85.7 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz kare plağa 

göre ağırlık 6.7 kg artmıştır. 

Şekil 5.11‟ de görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda y doğrultusundaki takviye 

kolları tamamen boşaltılmıştır.  

 

ġekil 5.11 : İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki 

yeni formu 

Ekler kısmında Şekil D.28‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviye 

kolunun kalınlığının en yüksek 3.625 mm, en düşük 1.875 mm olduğu 

görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.28‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye kolunun en yüksek kalınlığının 9.5 mm olduğu, en düşük kalınlığının 3.875 

mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.29‟da gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 75.7 Hz‟dir. 
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Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz kare plağa göre 20.5 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %8.4 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %37.1 

artmıştır. 

5.2. Daire Plakların Takviye Katmanının Topoloji Optimizasyonu 

5.2.1. Ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının topoloji 

optimizasyonu 

Düz Daire plakların optimizasyon işlemleri düz kare plakların optimizasyon 

prosedürü ile aynıdır. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel 

görünümü Şekil 5.12‟ de görülmektedir. 0.1 yoğunluklu beyaz renkteki elemanların 

maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil D.30‟ 

da görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 74.4 kg olarak belirlenmiş 

ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz daire plağa göre ağırlık 12.4 kg artmıştır. 

Şekil 5.12‟ de görüldüğü gibi optimizasyon işlemi sonucunda merkezde daire bir 

takviye ve plak kenar kısımlarında takviye bölgesi oluşturulmuştur. Takviye kesitinin 

z ekseni etrafında dönel simetrisi vardır. 

Ekler kısmında Şekil D.31‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki daire şekilli 

takviyenin en yüksek kalınlığının 3.5 mm olduğu en düşük 1.625 mm olduğu 

görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.31‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye bölgesinde en yüksek takviye kalınlığının 4.25 mm olduğu en düşük 0.625 

mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.32‟de gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 165 Hz‟ dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz daire plağa göre 63,2 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %20 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %62 

artmıştır. 
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ġekil 5.12 : Ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

5.2.2. Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye katmanının 

topoloji optimizasyonu 

Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın optimizasyon işlemleri düz daire 

plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize edilecek çapraz takviyeli daire 

plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. Optimizasyon işlemi sonucunda, 

takviye katmanının genel görünümü Şekil 5.13‟ de görülmektedir. 0.1 yoğunluklu 

beyaz renkteki elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü 

ekler kısmında Şekil D.33‟ de görülmektedir.  Optimizasyon sonucunda toplam 

ağırlık 65 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz kare plağa göre ağırlık 

3 kg artmıştır. 

Ekler kısmında Şekil D.34‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviye 

kolunun kalınlığının en yüksek 1.625 mm, en düşük 0.625 mm olduğu 

görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.35‟ de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye kolunun en yüksek kalınlığının 3.625 mm olduğu, en düşük kalınlığının 

2.625 mm olduğu görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.36‟da gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 121 Hz‟dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz kare plağa göre 19.2 

Hz artmıştır. 
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ġekil 5.13 : Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

Sonuç olarak ağırlıkta, %4.8 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %18.8 

artmıştır. 

5.2.3. Ankastre mesnetli karıĢık takviyeli daire plağın takviye katmanının 

topoloji optimizasyonu 

Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın optimizasyon işlemleri düz daire 

plağın optimizasyon işlemleriyle aynıdır. Optimize edilecek karışık takviyeli daire 

plak modeli daha önceki bölümde gösterilmiştir. Optimizasyon işlemi sonucunda, 

takviye katmanının genel görünümü Şekil 5.14‟ de görülmektedir. 0.1 yoğunluklu 

beyaz renkteki elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü 

ekler kısmında Şekil D.37‟ de görülmektedir. Optimizasyon sonucunda toplam 

ağırlık 67.5 kg olarak belirlenmiş ve 10 mm‟ kalınlığındaki düz daire plağa göre 

ağırlık 5.5 kg artmıştır. 

Ekler kısmında Şekil D.38‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviye 

kolunun kalınlığının en yüksek 1.625 mm, en düşük 1 mm olduğu görülmektedir. 

Yine ekler kısmında Şekil D.38‟de görüldüğü gibi plağın kenar kısımlarındaki 

takviye kolunun en yüksek kalınlığının 6.375 mm olduğu, en düşük kalınlığının 

1.875 mm olduğu görülmektedir. 
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ġekil 5.14 : Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu 

Optimizasyon sonucunda elde edilen yeni durum için mod şekli ekler kısmında Şekil 

D.39‟da gösterilmiş olup 1.moda ait en yüksek doğal frekans 138 Hz‟dir. 

Optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans değeri düz daire plağa göre 36.2 

Hz artmıştır. 

Sonuç olarak ağırlıkta, %8.8 artışa karşın, 1. moda ait doğal frekans değeri %35.5 

artmıştır.
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6. BASĠT MODELLERĠN OLUġTURULMASI 

Bu bölümde önceki bölümlerde analizleri yapılan, dört kenarı ankastre mesnetli kare 

plak, iki kenarı ankastre mesnetli kare plak ve ankastre mesnetli daire plak için, en 

uygun optimizasyon sonucu belirlenecek, ardından belirlenen optimizasyon temel 

alınarak basit tasarım oluşturulacaktır. Son olarak da oluşturulan basitleştirilmiş 

modele ait gerilme, yer değiştirme, doğal frekans ve ağırlık değerleri klasik 

takviyelere ait değerlerle karşılaştırılacaktır. 

6.1. Dört Kenarı Ankastre Mesnetli Kare Plağın Basit Tasarımının   

OluĢturulması 

6.1.1. Doğal frekansın maksimize edilmesi için yapılan topoloji optimizasyonuna 

ait basit tasarımın oluĢturulması 

Dört kenarı ankastre mesnetli plağın birinci modunun doğal frekansını maksimize 

etmek için 5. Bölüm‟ de çeşitli tasarım bölgelerinde optimizasyonlar yapıldı. Bu 

tasarım bölgeleri, 20 mm kalınlığında düz kare plağın 10 mm kalınlığındaki takviye 

katmanı, artı takviyeli plağın takviye katmanı, çapraz takviyeli plağın takviye 

katmanı, karışık takviyeli plağın takviye katmanıdır. Çizelge 6.1‟ de değişik tasarım 

bölgeleri için yapılan optimizasyonlara ait ağırlık ve doğal frekans değerleri 

görülmektedir.  

Çizelge 6.1‟ de görüldüğü gibi sonuç değerleri en uygun optimizasyon, 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plağın 10 mm kalınlığındaki takviye katmanı üzerinde 

yapılan optimizasyondur. 

Optimizasyon temel alınarak oluşturulan basit tasarım Şekil 6.1‟ de görülmektedir. 
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Çizelge 6.1 : Dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın doğal frekansının maksimize 

edilmesinde değişik tasarım bölgeleri için optimizasyon sonuçları 

Tasarım bölgesi 1.mod(Hz) Ağırlık(kg) 

Düz kare plağın takviye 

katmanı 

156 94.8 

Çapraz takviyeli plağın 

takviye katmanı 

102 83.1 

Artı takviyeli plağın takviye 

katmanı 
109 82 

Karışık takviyeli plağın 

takviye katmanı 
124 85.7 

 

ġekil 6.1 : Doğal frekansın maksimize edilmesi için oluşturulan dört kenarı ankastre 

mesnetli basit tasarım(mm) 
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Basit tasarımın 1. Moda ait mod şekli ekler kısmında Şekil E.1‟ de görülmekte olup 

1. Moda ait doğal frekansı 129 Hz‟ dir. Basit tasarımın ağırlığı ise 94.75 kg olarak 

belirlenmiştir. Klasik takviyelerin 1. Moda ait doğal frekans değerleri ve ağırlık 

değerleriyle basit tasarımın doğal frekans değeri ve ağırlık değerinin karşılaştırılması 

Çizelge 6.2‟ de görülmektedir. 

Çizelge 6.2 : Dört kenarı ankastre mesnetli kare plak için doğal frekansların ve 

ağırlıkların karşılaştırılması 

 
Doğal Frekans(Hz) 

Ağırlık(kg) 

Çıplak Plak 89.6 79 

Çapraz Takviyeli Plak 106.3 99.7 

Artı Takviyeli Plak 119.2 94 

Karışık Takviyeli Plak 127.8 112.5 

Basit Tasarım 129 94.7 

Çizelge 6.2‟ de görülmektedir ki oluşturulmuş olan basit tasarım ağırlık olarak 

sadece 94.7 kg olmasına rağmen karışık takviyeli plağın 1. Moda ait doğal 

frekansından daha yüksek bir değere ulaşmıştır. 

6.1.2.  Yayılı yük altında hacmin minimize edilmesi için yapılan topoloji 

optimizasyonuna ait basit tasarımın oluĢturulması 

Dört kenarı ankastre mesnetli plağın hacmini belirli bir gerilme sınırı içinde 

minimize etmek için 4. Bölüm‟ de çeşitli tasarım bölgelerinde optimizasyonlar 

yapıldı. Bu tasarım bölgeleri, 20 mm kalınlığında düz kare plağın 10 mm 

kalınlığındaki takviye katmanı, artı takviyeli plağın takviye katmanı, çapraz takviyeli 

plağın takviye katmanı, karışık takviyeli plağın takviye katmanıdır. Çizelge 6.3‟ de 

değişik tasarım bölgeleri için yapılan optimizasyonlara ait ağırlık ve gerilme ve yer 

değiştirme değerleri görülmektedir.  

Çizelge 6.3‟ de görüldüğü gibi sonuç değerleri en uygun optimizasyon, 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plağın 10 mm kalınlığındaki takviye katmanı üzerinde 

yapılan optimizasyondur. Bu optimizasyon sonucu, doğal frekansın maksimize 

edilmesi için yapılan optimizasyon ile örtüşmekte olduğundan, basit tasarım olarak 

Şekil 6.1‟ de görülen model kullanılmıştır. 
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Basit tasarımın 0.01 MPa basınç altında, yapılan analizi sonucunda elde edilen yer 

değiştirme dağılımı ekler kısmında Şekil E.2‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer 

değiştirme değeri 0.294 mm‟ dir. 

Basit tasarımın Von Mises gerilme dağılımı ise ekler kısmında Şekil E.3‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 11.6 MPa‟ dır. 

Çizelge 6.3 :   Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın hacminin 

minimize edilmesinde değişik tasarım bölgeleri için optimizasyon 

sonuçları 

Tasarım bölgesi Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

Yer Değiştirme 

(mm) 

 

Ağırlık(kg) 

Düz kare plağın takviye 

katmanı 

8.87 0.178 93.7 

Çapraz takviyeli plağın 

takviye katmanı 

18.3 0.428 83.5 

Artı takviyeli plağın 

takviye katmanı 

14 0.404 82.4 

Karışık takviyeli plağın 

takviye katmanı 

13.5 0.299 86.1 

Klasik takviyeli plakların ve basit tasarımın Von Mises gerilme, yer değiştirme ve 

ağırlık değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 6.4‟ de görülmektedir. 

Çizelge 6.4 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plak için 

gerilmelerin, yer değiştirmelerin ve ağırlıkların karşılaştırılması 

 
Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

 

9 

Yer değiştirme 

(mm) 
Ağırlık(kg) 

Çıplak Plak 19 0.654 79 

Çapraz Takviyeli Plak 14.8 0.309 99.7 

Artı Takviyeli Plak 13.5 0.249 94 

Karışık Takviyeli Plak 10.9 0.183 112.5 

Basit Tasarım 11.6 0.294 94.7 

Çizelge 6.4‟ de görüldüğü gibi oluşturulan basit tasarım 94.7 kg olmasına rağmen 

11.25 kg ağırlığındaki karışık takviyeli plağın gerilme değerine yaklaşmıştır. 
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6.1.3. Tekil Yük Altında Hacmin Minimize Edilmesi Ġçin Yapılan Topoloji 

Optimizasyonuna Ait Basit Tasarımın OluĢturulması 

Dört kenarı ankastre mesnetli plağın hacmini belirli bir gerilme sınırı içinde 

minimize etmek için 4. Bölüm‟ de çeşitli tasarım bölgelerinde optimizasyonlar 

yapıldı. Bu tasarım bölgeleri, 20 mm kalınlığında düz kare plağın 10 mm 

kalınlığındaki takviye katmanı, artı takviyeli plağın takviye katmanı, çapraz takviyeli 

plağın takviye katmanı, karışık takviyeli plağın takviye katmanıdır. Çizelge 6.5‟ de 

değişik tasarım bölgeleri için yapılan optimizasyonlara ait ağırlık, gerilme ve yer 

değiştirme değerleri görülmektedir.  

Çizelge 6.5 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın hacminin 

minimize edilmesinde değişik tasarım bölgeleri için optimizasyon 

sonuçları 

Tasarım bölgesi Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

Yer Değiştirme 

(mm) 

 

Ağırlık(kg) 

Düz kare plağın 

takviye katmanı 

19 0.297 91.2 

Çapraz takviyeli 

plağın takviye katmanı 

27.9 0.603 82.8 

Artı takviyeli plağın 

takviye katmanı 

26.7 0.53 83.6 

Karışık takviyeli 

plağın takviye katmanı 

24.4 0.432 85.7 

Çizelge 6.5‟ de görüldüğü gibi sonuç değerleri en uygun optimizasyon, 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plağın 10 mm kalınlığındaki takviye katmanı üzerinde 

yapılan optimizasyondur. Optimizasyon temel alınarak oluşturulan basit tasarım 

Şekil 6.2‟ de görülmektedir. 

Basit tasarımın plak merkezine 4000 N tekil yük uygulanarak yapılan analiz 

sonucunda, elde edilen yer değiştirme dağılımı ekler kısmında Şekil E.4‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri 0.312 mm‟ dir. 

Basit tasarımın Von Mises gerilme dağılımı ise ekler kısmında Şekil E.5‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 21.6 MPa‟ dır. Basit tasarımın 

ağırlığı 94.14 kg olarak belirlenmiştir. 
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Klasik takviyeli plakların ve basit tasarımın Von Mises gerilme, yer değiştirme ve 

ağırlık değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 6.6‟ da görülmektedir. 

 

 

ġekil 6.2 : Tekil yük altında hacmin minimize edilmesi için oluşturulan dört kenarı 

ankastre mesnetli basit tasarım(mm) 

Çizelge 6.6 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plakta gerilmelerin, 

yer değiştirmelerin ve ağırlıkların karşılaştırılması 

 
Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

 

9 

Yer değiştirme 

(mm) 
Ağırlık(kg) 

Çıplak Plak 53.2 1.14 79 

Çapraz Takviyeli Plak 24.6 0.416 99.7 

Artı Takviyeli Plak 23.9 0.361 94 

Karışık Takviyeli Plak 21.6 0.256 112.5 

Basit Tasarım 21.6 0.312 94.14 

Çizelge 6.6‟ da görüldüğü gibi oluşturulan basit tasarım 94.14 kg olmasına rağmen 

112.5 kg ağırlığındaki karışık takviyeli plağın gerilme değerine ulaşmıştır. 
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6.2. Ġki kenarı Ankastre Mesnetli Ġki Kenarı Serbest Kare Plağın Basit 

Tasarımının OluĢturulması 

6.2.1. Doğal frekansın maksimize edilmesi için yapılan topoloji optimizasyonuna 

ait basit tasarımın oluĢturulması 

İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest plağın birinci modunun doğal 

frekansını maksimize etmek için 5. Bölüm‟ de çeşitli tasarım bölgelerinde 

optimizasyonlar yapıldı. Bu tasarım bölgeleri, 20 mm kalınlığında düz kare plağın 10 

mm kalınlığındaki takviye katmanı, artı takviyeli plağın takviye katmanı, çapraz 

takviyeli plağın takviye katmanı, karışık takviyeli plağın takviye katmanıdır. Çizelge 

6.7‟ de değişik tasarım bölgeleri için yapılan optimizasyonlara ait ağırlık ve doğal 

frekans değerleri görülmektedir.  

Çizelge 6.7 : İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın doğal 

frekansının maksimize edilmesinde değişik tasarım bölgeleri için 

optimizasyon sonuçları 

Tasarım bölgesi 1.mod(Hz) Ağırlık(kg) 

Düz kare plağın takviye 

katmanı 

97.8 97.8 

Çapraz takviyeli plağın 

takviye katmanı 

67.5 67.5 

Artı takviyeli plağın takviye 

katmanı 

63.2 63.2 

Karışık takviyeli plağın 

takviye katmanı 

75.7 75.7 

Çizelge 6.7‟ de görüldüğü gibi sonuç değerleri en uygun optimizasyon, 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plağın, 10 mm kalınlığındaki takviye katmanı üzerinde 

yapılan optimizasyondur. 

Optimizasyon temel alınarak oluşturulan basit tasarım Şekil 6.3‟ de görülmektedir. 
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ġekil 6.3 : Doğal frekansın maksimize edilmesi için oluşturulan iki kenarı ankastre 

mesnetli iki kenarı serbest basit tasarım(mm) 

Basit tasarımın 1. Moda ait mod şekli ekler kısmında Şekil E.6‟ da görülmekte olup 

1. Moda ait doğal frekansı 79 Hz‟ dir. Basit tasarımın ağırlığı ise 94.5 kg olarak 

belirlenmiştir. Klasik takviyelerin 1. Moda ait doğal frekans değerleri ve ağırlık 

değerleriyle basit tasarımın doğal frekans değeri ve ağırlık değerinin karşılaştırılması 

Çizelge 6.8‟ de görülmektedir. 

Çizelge 6.8 : İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plak için doğal 

frekansların ve ağırlıkların karşılaştırılması 

 
Doğal Frekans(Hz) 

Ağırlık(kg) 

Çıplak Plak 55.2 79 

Çapraz Takviyeli Plak 72.2 99.7 

Artı Takviyeli Plak 63.3 94 

Karışık Takviyeli Plak 77.5 112.5 

Basit Tasarım 79 94.5 
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Çizelge 6.8‟ de görülmektedir ki oluşturulmuş olan basit tasarım ağırlık olarak 

sadece 94.5 kg olmasına rağmen karışık takviyeli plağın 1. Moda ait doğal 

frekansından daha yüksek bir değere ulaşmıştır. 

6.2.2. Yayılı yük altında hacmin minimize edilmesi için yapılan topoloji 

optimizasyonuna ait basit tasarımın oluĢturulması 

İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest plağın hacmini belirli bir gerilme sınırı 

içinde minimize etmek için 4. Bölüm‟ de çeşitli tasarım bölgelerinde optimizasyonlar 

yapıldı. Bu tasarım bölgeleri, 20 mm kalınlığında düz kare plağın 10 mm 

kalınlığındaki takviye katmanı, artı takviyeli plağın takviye katmanı, çapraz takviyeli 

plağın takviye katmanı, karışık takviyeli plağın takviye katmanıdır. Çizelge 6.9‟ da 

değişik tasarım bölgeleri için yapılan optimizasyonlara ait ağırlık, gerilme ve yer 

değiştirme değerleri görülmektedir.  

Çizelge 6.9‟ da görüldüğü gibi sonuç değerleri en uygun optimizasyon, 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plağın 10 mm kalınlığındaki takviye katmanı üzerinde 

yapılan optimizasyondur. Bu optimizasyon sonucu, doğal frekansın maksimize 

edilmesi için yapılan optimizasyon ile örtüşmekte olduğundan, basit tasarım olarak 

Şekil 6.3‟ de görülen model kullanılmıştır. 

Çizelge 6.9 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare 

plağın hacminin minimize edilmesinde değişik tasarım bölgeleri için 

optimizasyon sonuçları 

Tasarım bölgesi Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

Yer Değiştirme 

(mm) 

 

Ağırlık(kg) 

Düz kare plağın takviye 

katmanı 

17.6 0.486 91.9 

Çapraz takviyeli plağın 

takviye katmanı 

26.3 0.939 83.7 

Artı takviyeli plağın 

takviye katmanı 

27.9 1.22 83.3 

Karışık takviyeli plağın 

takviye katmanı 

23 0.849 86.1 
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Basit tasarımın 0.01 MPa basınç altında, yapılan analizi sonucunda elde edilen yer 

değiştirme dağılımı ekler kısmında Şekil E.7‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer 

değiştirme değeri 0.687 mm‟ dir. 

Basit tasarımın Von Mises gerilme dağılımı ise ekler kısmında Şekil E.8‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 18.2 MPa‟ dır. 

Klasik takviyeli plakların ve basit tasarımın Von Mises gerilme, yer değiştirme ve 

ağırlık değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 6.10‟ da görülmektedir. 

Çizelge 6.10 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare 

plakta gerilmelerin, yer değiştirmelerin ve ağırlıkların karşılaştırılması 

 
Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

 

9 

Yer değiştirme 

(mm) 
Ağırlık(kg) 

Çıplak Plak 34.5 1.5 79 

Çapraz Takviyeli Plak 20.7 0.721 99.7 

Artı Takviyeli Plak 22.7 0.979 94 

Karışık Takviyeli Plak 17.5 0.548 112.5 

Basit tasarım 18.2 0.687 94.5 

Çizelge 6.10‟ da görüldüğü gibi oluşturulan basit tasarım 94.5 kg olmasına rağmen 

112.5 kg ağırlığındaki karışık takviyeli plağın gerilme değerine yaklaşmıştır. 

6.2.3. Tekil yük altında hacmin minimize edilmesi için yapılan topoloji 

optimizasyonuna ait basit tasarımın oluĢturulması 

İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest plağın hacmini belirli bir gerilme sınırı 

içinde minimize etmek için 4. Bölüm‟ de çeşitli tasarım bölgelerinde optimizasyonlar 

yapıldı. Bu tasarım bölgeleri, 20 mm kalınlığında düz kare plağın 10 mm 

kalınlığındaki takviye katmanı, artı takviyeli plağın takviye katmanı, çapraz takviyeli 

plağın takviye katmanı, karışık takviyeli plağın takviye katmanıdır. Çizelge 6.11‟ de 

değişik tasarım bölgeleri için yapılan optimizasyonlara ait ağırlık ve gerilme ve yer 

değiştirme değerleri görülmektedir.  

Çizelge 6.11‟ de görüldüğü gibi sonuç değerleri en uygun optimizasyon, 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plağın 10 mm kalınlığındaki takviye katmanı üzerinde 

yapılan optimizasyondur. 
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Çizelge 6.11 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare 

plağın hacminin minimize edilmesinde değişik tasarım bölgeleri için 

optimizasyon sonuçları 

Tasarım bölgesi Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

Yer Değiştirme 

(mm) 

 

Ağırlık(kg) 

Düz kare plağın takviye 

katmanı 

19.1 0.355 94.4 

Çapraz takviyeli plağın 

takviye katmanı 

36.7 0.991 82.3 

Artı takviyeli plağın 

takviye katmanı 

31.6 0.711 84.1 

Karışık takviyeli plağın 

takviye katmanı 

28.1 0.603 86.3 

Optimizasyon temel alınarak oluşturulan basit tasarım Şekil 6.4‟ de görülmektedir. 

Basit tasarımın plak merkezine 4000 N tekil yük uygulanarak yapılan analiz 

sonucunda, elde edilen yer değiştirme dağılımı ekler kısmında Şekil E.9‟ da 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri 0.623 mm‟ dir. Basit tasarımın Von 

Mises gerilme dağılımı ise ekler kısmında Şekil E.10‟ da gösterilmiş olup en yüksek 

Von Mises gerilme değeri 21.2 MPa‟ dır. Basit tasarımın ağırlığı 91.4 kg olarak 

belirlenmiştir. 

 

ġekil 6.4 : Tekil yük altında hacmin minimize edilmesi için oluşturulan iki kenarı 

ankastre mesnetli iki kenarı serbest basit tasarım(mm) 
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Klasik takviyeli plakların ve basit tasarımın Von Mises gerilme, yer değiştirme ve 

ağırlık değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 6.12‟ de görülmektedir. 

Çizelge 6.12 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare 

plakta gerilmelerin, yer değiştirmelerin ve ağırlıkların karşılaştırılması 

 

Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

 

9 

Yer değiştirme 

(mm) 
Ağırlık(kg) 

Çıplak Plak 55.9 1.56 79 

Çapraz Takviyeli Plak 31.7 0.589 99.7 

Artı Takviyeli Plak 29.7 0.578 94 

Karışık Takviyeli Plak 23.4 0.388 112.5 

Basit tasarım 21.2 0.623 91.4 

Çizelge 6.12‟ de görüldüğü gibi oluşturulan basit tasarım 91.4 kg olmasına rağmen 

112.5 kg ağırlığındaki karışık takviyeli plağın gerilme değerinin altına inmiştir. 

6.3. Ankastre Mesnetli Daire Plağın Basit tasarımınin OluĢturulması 

6.3.1. Doğal frekansın maksimize edilmesi için yapılan topoloji optimizasyonuna 

ait basit tasarımın oluĢturulması 

Ankastre mesnetli daire plağın birinci modunun doğal frekansını maksimize etmek 

için 5. Bölüm‟ de çeşitli tasarım bölgelerinde optimizasyonlar yapıldı. Bu tasarım 

bölgeleri, 20 mm kalınlığında düz daire plağın 10 mm kalınlığındaki takviye 

katmanı, çapraz takviyeli plağın takviye katmanı, karışık takviyeli plağın takviye 

katmanıdır. Çizelge 6.13‟ de değişik tasarım bölgeleri için yapılan optimizasyonlara 

ait ağırlık ve doğal frekans değerleri görülmektedir.  

Çizelge 6.13‟ de görüldüğü gibi sonuç değerleri en uygun optimizasyon, 20 mm 

kalınlığındaki düz daire plağın 10 mm kalınlığındaki takviye katmanı üzerinde 

yapılan optimizasyondur. 

Optimizasyon temel alınarak oluşturulan basit tasarım Şekil 6.5‟ de görülmektedir. 

Basit tasarımın 1. Moda ait mod şekli ekler kısmında Şekil E.11‟ de görülmekte olup 

1. Moda ait doğal frekansı 138.3 Hz‟ dir. Basit tasarımın ağırlığı ise 78.6 kg olarak 

belirlenmiştir 
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Çizelge 6.13 : Ankastre mesnetli daire plağın doğal frekansının maksimize 

edilmesinde değişik tasarım bölgeleri için optimizasyon sonuçları 

Tasarım bölgesi 1.mod(Hz) Ağırlık(kg) 

Düz daire plağın takviye 

katmanı 

165 74.4 

Çapraz takviyeli plağın 

takviye katmanı 

121 65 

Karışık takviyeli plağın 

takviye katmanı 

138 67.5 

Klasik takviyelerin 1. Moda ait doğal frekans değerleri ve ağırlık değerleriyle basit 

tasarımın doğal frekans değeri ve ağırlık değerinin karşılaştırılması Çizelge 6.14‟ de 

görülmektedir. 

 

ġekil 6.5 : Doğal frekansın maksimize edilmesi için oluşturulan ankastre mesnetli 

basit tasarım(mm) 
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Çizelge 6.14 : Ankastre mesnetli daire plak için doğal frekansların ve ağırlıkların 

karşılaştırılması 

 
Doğal Frekans(Hz) 

Ağırlık(kg) 

Çıplak Plak 101.8 62 

Çapraz Takviyeli Plak 130.6 77 

Karışık Takviyeli Plak 149.5 89.7 

Basit tasarım 138.3 78.6 

Çizelge 6.14‟ de görülmektedir ki oluşturulmuş olan basit tasarım ağırlık olarak 

sadece 78.6 kg olmasına rağmen karışık takviyeli plağın 1. Moda ait doğal frekansına 

oldukça yaklaşmıştır. 

6.3.2. Yayılı yük altında hacmin minimize edilmesi için yapılan topoloji 

optimizasyonuna ait basit tasarımın oluĢturulması 

Ankastre mesnetli daire plağın hacmini belirli bir gerilme sınırı içinde minimize 

etmek için 4. Bölüm‟ de çeşitli tasarım bölgelerinde optimizasyonlar yapıldı. Bu 

tasarım bölgeleri, 20 mm kalınlığında düz daire plağın 10 mm kalınlığındaki takviye 

katmanı, çapraz takviyeli plağın takviye katmanı, karışık takviyeli plağın takviye 

katmanıdır. Çizelge 6.15‟ de değişik tasarım bölgeleri için yapılan optimizasyonlara 

ait ağırlık, gerilme ve yer değiştirme değerleri görülmektedir.  

Çizelge 6.15 : Yayılı yük altında ankastre mesnetli daire plağın hacminin minimize 

edilmesinde değişik tasarım bölgeleri için optimizasyon sonuçları 

Tasarım bölgesi Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

Yer Değiştirme 

(mm) 

 

Ağırlık(kg) 

Düz daire plağın takviye 

katmanı 

6.22 3.98 76.1 

Çapraz takviyeli plağın 

takviye katmanı 

9.78 0.32 65.6 

Karışık takviyeli plağın 

takviye katmanı 

11.5 0.241 67.7 

Çizelge 6.15‟ de görüldüğü gibi sonuç değerleri en uygun optimizasyon, 20 mm 

kalınlığındaki düz daire plağın 10 mm kalınlığındaki takviye katmanı üzerinde 

yapılan optimizasyondur. Bu optimizasyon sonucu, doğal frekansın maksimize 
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edilmesi için yapılan optimizasyon ile örtüşmekte olduğundan, basit tasarım olarak 

Şekil 6.5‟ de görülen model kullanılmıştır. 

Basit tasarımın 0.01 MPa basınç altında, yapılan analizi sonucunda elde edilen yer 

değiştirme dağılımı ekler kısmında Şekil E.12‟ de gösterilmiş olup en yüksek yer 

değiştirme değeri 0.217 mm‟ dir. 

Basit tasarımın Von Mises gerilme dağılımı ise ekler kısmında Şekil E.13‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 7.12 MPa‟ dır. 

Klasik takviyeli plakların ve basit tasarımın Von Mises gerilme, yer değiştirme ve 

ağırlık değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 6.16‟ da görülmektedir. 

Çizelge 6.16 : Yayılı yük altında ankastre mesnetli daire plak için gerilmelerin, yer 

değiştirmelerin ve ağırlıkların karşılaştırılması 

 

Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

 

9 

Yer değiştirme 

(mm) 
Ağırlık(kg) 

Çıplak Plak 13.6 0.505 62 

Çapraz Takviyeli Plak 9.64 0.201 77 

Karışık Takviyeli Plak 7.05 0.13 89.7 

Basit tasarım 7.12 0.217 78.6 

Çizelge 6.16‟ da görüldüğü gibi oluşturulan basit tasarım 78.6 kg olmasına rağmen 

89.7 kg ağırlığındaki karışık takviyeli plağın gerilme değerine ulaşmıştır. 

6.3.3. Tekil Yük Altında Hacmin Minimize Edilmesi Ġçin Yapılan Topoloji 

Optimizasyonuna Ait Basit tasarımın OluĢturulması 

Ankastre mesnetli daire plağın hacmini belirli bir gerilme sınırı içinde minimize 

etmek için 4. Bölüm‟ de çeşitli tasarım bölgelerinde optimizasyonlar yapıldı. Bu 

tasarım bölgeleri, 20 mm kalınlığında düz daire plağın 10 mm kalınlığındaki takviye 

katmanı, çapraz takviyeli plağın takviye katmanı, karışık takviyeli plağın takviye 

katmanıdır. Çizelge 6.17‟ de değişik tasarım bölgeleri için yapılan optimizasyonlara 

ait ağırlık ve gerilme ve yer değiştirme değerleri görülmektedir.  
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Çizelge 6.17 : Tekil yük altında ankastre mesnetli daire plağın hacminin minimize 

edilmesinde değişik tasarım bölgeleri için optimizasyon sonuçları 

Tasarım bölgesi Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

Yer Değiştirme 

(mm) 

 

Ağırlık(kg) 

Düz daire plağın takviye 

katmanı 

21.3 0.33 71.9 

Çapraz takviyeli plağın 

takviye katmanı 

25.8 0.473 66.5 

Karışık takviyeli plağın 

takviye katmanı 

23.1 0.37 68.7 

Çizelge 6.17‟ de görüldüğü gibi sonuç değerleri en uygun optimizasyon, 20 mm 

kalınlığındaki düz daire plağın 10 mm kalınlığındaki takviye katmanı üzerinde 

yapılan optimizasyondur. 

Optimizasyon temel alınarak oluşturulan basit tasarım Şekil 6.6‟ da görülmektedir. 

 

ġekil 6.6 : Tekil yük altında hacmin minimize edilmesi için oluşturulan ankastre 

mesnetli basit tasarım(mm) 
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Basit tasarımın plak merkezine 4000 N tekil yük uygulanarak yapılan analiz 

sonucunda, elde edilen yer değiştirme dağılımı ekler kısmında Şekil E.14‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek yer değiştirme değeri 0.327 mm‟ dir. 

Basit tasarımın Von Mises gerilme dağılımı ise ekler kısmında Şekil E.15‟ de 

gösterilmiş olup en yüksek Von Mises gerilme değeri 20.7 MPa‟ dır. Basit tasarımın 

ağırlığı 74.8 kg olarak belirlenmiştir. 

Klasik takviyeli plakların ve basit tasarımın Von Mises gerilme, yer değiştirme ve 

ağırlık değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 6.18‟ de görülmektedir. 

Çizelge 6.18 : Tekil yük altında ankastre mesnetli daire plak için gerilmelerin, yer 

değiştirmelerin ve ağırlıkların karşılaştırılması 

 
Von Mises 

Gerilmesi(MPa) 

 

9 

Yer değiştirme 

(mm) 

Ağırlık(kg) 

Çıplak Plak 58.5 1.02 62 

Çapraz Takviyeli Plak 23.2 0.326 77 

Karışık Takviyeli Plak 20.2 0.214 89.7 

Basit tasarım 20.7 0.327 74.8 

Çizelge 6.18‟ de görüldüğü gibi oluşturulan basit tasarım 74.8 kg olmasına rağmen 

89.7 kg ağırlığındaki karışık takviyeli plağın gerilme değerine ulaşmıştır. 
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7. OPTĠMĠZASYON ÖRNEKLERĠ 

Bu bölümde 5 adet değişik optimizasyon örneği yapılacak, daha önceki çalışmaların 

sonuçlarından yararlanılarak, optimizasyon işlemleri sonucunda klasik takviyelere 

göre daha iyi sonuçlar elde edildiği doğrulanacaktır.  

7.1. Yayılı Yük Altında Dört Kenarı Basit Mesnetli Düz Takviyeli Kare Plağın, 

Ağırlığının Minimize Edilmesi Ġçin Takviye Katmanının Topoloji 

Optimizasyonu 

4 kenarı basit mesnetli düz takviyeli kare plağın yayılı yük altında statik analizine ait 

model [1]  çalışmasından alınmış olup plak modeli Şekil 7.1‟ de görülmektedir. 

 

ġekil 7.1 : Dört kenarı basit mesnetli düz takviyeli kare plak modeli 

Plak ve takviye malzemesi aynı olup, malzemeye ait elastiklik modülü E=117210 

N/   , poisson oranı ν=0.3 „ tür. Parçaya ağırlık kıyaslaması yapılabilmesi için [1] 
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çalışmasına ek olarak yoğunluk ρ=7.9x             atandı. Plağa yayılı olarak 

6.89476x           kuvveti etkimektedir. Analiz sonucundaki yer değiştirme 

dağılımı ekler kısmında Şekil F.1‟de gösterilmiştir. En yüksek yer değiştirme plağın 

merkezinde oluşmuş olup değeri 36.2x    mm‟ dir. Çizelge 7.1‟ de plak 

merkezindeki yer değiştirme değerinin diğer çalışmalara ait değerlerle 

karşılaştırılması görülmektedir. 

Çizelge 7.1 : Dört kenarı basit mesnetli düz takviyeli kare plağın merkezindeki yer 

değiştirme (   x mm) 

Kaynak Yer değiştirme(x    mm) 

Rossow ve Ibrahimkhail[2] 34.722 

NASTRAN[1] 37.846 

M.Barik[1] 34.696 

HYPERMESH 36.2 

Çizelge 7.1‟ de görüldüğü gibi Hypermesh programında yapılan analize ait sonuçlar 

diğer çalışma sonuçlarıyla uyuşmaktadır. Örneğe ait ağırlık ise 1.424x     kg olarak 

belirlenmiştir. 

Bu örneğe ait, ağırlığın minimize edilmesi için topoloji optimizasyonu Bölüm 4‟ de 

anlatılan esaslara uygun olarak yapılacaktır. Bu örnekte tasarım değişkeni olarak 

2.54 mm kalınlığında takviye katmanı belirlenmiştir. Tasarım değişkeni olarak 

belirlenen takviye katmanı ekler kısmında Şekil F.2‟ de kırmızı renkle gösterilmiştir.  

Optimizasyon için gerekli olan gerilme sınırı bir dizi deneme optimizasyonla elde 

edilen, çökme değerleri ve ağırlıklar dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 1.917x     kg olarak belirlenmiş ve örnek 

takviyeli plağa göre, ağırlık 0.493      kg artmıştır. Optimizasyon işlemi 

sonucunda, takviye katmanının genel görünümü ekler kısmında Şekil F.3‟ de 

görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra 

takviye katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil F.4‟ de görülmektedir. 

Ekler kısmında Şekil F.5‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki daire şekilli 

takviyenin en yüksek kalınlığının 0.453 mm olduğu ve en düşük kalınlığının 0.2 mm 

değerini aldığı görülmektedir. 
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Optimizasyon sonucundaki en yüksek yer değiştirme değeri 8.89x     mm olup, yer 

değiştirme dağılımı ekler kısmında Şekil F.6‟ da görülmektedir. Optimizasyon 

sonuçlarının diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılması Çizelge 7.2‟ de 

görülmektedir. 

Çizelge 7.2 : Dört kenarı basit mesnetli düz takviyeli kare plak için optimizasyon ve 

klasik takviyelere ait yer değiştirme (x    mm) 

Kaynak Yer değiştirme(x    mm) 

Rossow ve Ibrahimkhail[2] 34.722 

NASTRAN[1] 37.846 

M.Barik[1] 34.696 

HYPERMESH 36.2 

HYPERMESH OPTİMİZE 8.89 

Çizelge 7.2‟ de görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değerinin örnekteki klasik takviyeden çok daha iyi olduğu, önceki çalışmalarla da 

doğrulanmıştır. 

Optimizasyon sonucundaki ağırlık ve yer değiştirme değerlerinin karşılaştırılması ise 

Çizelge 7.3‟ de görülebilir. 

Çizelge 7.3 : Dört kenarı basit mesnetli düz takviyeli kare plak için optimizasyon 

sonrasında yer değiştirme ve ağırlığın değişimi 

 Yer değiştirme(x    mm) Ağırlık(kg) 

HYPERMESH 36.2 1.424x     

HYPERMESH OPTİMİZE 

 

8.89 1.917x     

   

Değişim(%) -75.4 34.6 

Çizelge 7.3‟ de görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda ağırlık %34.6 artarken en 

yüksek yer değiştirme %75.4 azalmıştır. 
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7.2. Tekil Yük Altında 4 Kenarı Basit Mesnetli Artı Takviyeli Dikdörtgen 

Plağın, Ağırlığının Minimize Edilmesi Ġçin Takviye Katmanının Topoloji 

Optimizasyonu 

Dört kenarı basit mesnetli artı takviyeli dikdörtgen plağın tekil yük altında statik 

analizine ait model [1]  çalışmasından alınmış olup plak modeli Şekil 7.2‟ de 

görülmektedir. 

 

ġekil 7.2 :  Dört kenarı basit mesnetli artı takviyeli dikdörtgen plak modeli 

Plak ve takviye malzemesi aynı olup, malzemeye ait elastiklik modülü E=206840 

N/   , poisson oranı ν=0.3 „ tür. Parçaya ağırlık kıyaslaması yapılabilmesi için [1] 

çalışmasına ek olarak yoğunluk ρ=7.9x             atandı. Plağın merkezine 

tekil yük olarak 4448 N etkimektedir. Analiz sonucundaki yer değiştirme dağılımı 

ekler kısmında Şekil F.7‟de gösterilmiştir. En yüksek yer değiştirme plağın 

merkezinde oluşmuş olup değeri 37.6x    mm‟ dir. Çizelge 7.4‟ de plak 

merkezindeki yer değiştirme değerinin diğer çalışmalara ait değerlerle 

karşılaştırılması görülmektedir. 
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Çizelge 7.4‟ de görüldüğü gibi Hypermesh programında yapılan analize ait sonuçlar 

diğer çalışma sonuçlarıyla uyuşmaktadır. Hypermesh analizinde yer değiştirme 

değerinin diğer çalışmalara nazaran daha yüksek çıkmasının nedeni Hypermesh‟ de 

kullanılan ince ağ yapısıdır. Örneğe ait ağırlık 79.52 kg olarak belirlenmiştir. 

Bu örneğe ait, ağırlığın minimize edilmesi için topoloji optimizasyonu Bölüm 4‟ de 

anlatılan esaslara uygun olarak yapılacaktır. Bu örnekte tasarım değişkeni olarak 127 

mm kalınlığında takviye katmanı belirlenmiştir. Tasarım değişkeni olarak belirlenen 

takviye katmanı ekler kısmında Şekil F.8‟ de kırmızı renkle gösterilmiştir.  

Çizelge 7.4 : Dört kenarı basit mesnetli artı takviyeli dikdörtgen plağın merkezindeki 

yer değiştirme (x    mm) 

Kaynak Yer değiştirme(x    mm) 

Rossow ve Ibrahimkhail[2] 32.258 

NASTRAN[1] 31.496 

Chang[3] 31.648 

M.Barik[1] 31.445 

HYPERMESH 37.6 

Optimizasyon için gerekli olan gerilme sınırı bir dizi deneme optimizasyonla elde 

edilen, çökme değerleri ve ağırlıklar dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 95.7 kg olarak belirlenmiş ve örnek takviyeli 

plağa göre, ağırlık 16.18 kg artmıştır. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye 

katmanının genel görünümü ekler kısmında Şekil F.9‟ da görülmektedir. Beyaz 

renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç 

görünüşü ekler kısmında Şekil F.10‟ da görülmektedir. 

Ekler kısmında Şekil F.11‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki düz şekilli 

takviyenin en yüksek kalınlığının merkezde 86.17 mm olduğu ve merkezden 

uzaklaşırken azalarak kenarlarda en düşük 22.67 mm değerini aldığı görülmektedir. 

Optimizasyon sonucundaki en yüksek yer değiştirme değeri 12.4x     mm olup, yer 

değiştirme dağılımı ekler kısmında Şekil F.12‟ de görülmektedir. Optimizasyon 

sonuçlarının diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılması Çizelge 7.5‟ de 

görülmektedir. 
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Çizelge 7.5 : Dört kenarı basit mesnetli artı takviyeli dikdörtgen plak için 

optimizasyon ve klasik takviyelere ait yer değiştirme (x    mm) 

Kaynak Yer değiştirme(x    mm) 

Rossow ve Ibrahimkhail[2] 32.258 

NASTRAN[1] 31.496 

Chang[3] 31.648 

M.Barik[1] 31.445 

HYPERMESH 37.6 

HYPERMESH OPTİMİZE 12.4 

Çizelge 7.5‟ de görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değerinin örnekteki klasik takviyeden çok daha iyi olduğu, önceki çalışmalarla da 

doğrulanmıştır. 

Optimizasyon sonucundaki ağırlık ve yer değiştirme değerlerinin karşılaştırılması ise 

Çizelge 7.6‟ da görülebilir. 

Çizelge 7.6 : Dört kenarı basit mesnetli artı takviyeli dikdörtgen plak için 

optimizasyon sonrasında yer değiştirme ve ağırlığın değişimi 

 Yer değiştirme(x    mm) Ağırlık(kg) 

HYPERMESH 37.6 79.52 

HYPERMESH OPTİMİZE 

 

12.4 95.7 

Değişim(%) -67.02 20.34 

Çizelge 7.6‟ da görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda ağırlık %20.34 artarken en 

yüksek yer değiştirme %67.02 azalmıştır. 

7.3. Tekil Yük Altında Ġki Kenarı Basit Mesnetli Ġki Kenarı Serbest 

Kenarlarından Takviyeli Dikdörtgen Plağın, Ağırlığının Minimize Edilmesi 

Ġçin Takviye Katmanının Topoloji Optimizasyonu 

İki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından takviyeli dikdörtgen plağın 

tekil yük altında statik analizine ait model [1]  çalışmasından alınmış olup plak 

modeli Şekil 7.3‟ de görülmektedir. 
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Plak ve takviye malzemesi aynı olup, malzemeye ait elastiklik modülü E=2977 

N/   , poisson oranı ν=0,35„ tir. Parçaya ağırlık kıyaslaması yapılabilmesi için [1] 

çalışmasına ek olarak yoğunluk ρ=7.9x             atandı. Plağın merkezine 

tekil yük olarak 176.59N etkimektedir. Analiz sonucundaki yer değiştirme dağılımı 

ekler kısmında Şekil F.13‟de gösterilmiştir. En yüksek yer değiştirme takviye 

kirişlerinin merkezinde oluşmuş olup değeri 0,461 mm‟ dir. Çizelge 7.7‟ de kiriş 

merkezinden kiriş doğrultusunda 25.4 mm uzaklıkta yer değiştirme değerinin diğer 

çalışmalara ait değerlerle karşılaştırılması görülmektedir. 

 

ġekil 7.3 : İki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından takviyeli 

dikdörtgen plak modeli 

Çizelge 7.7 : İki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından takviyeli 

dikdörtgen plakta kiriş merkezinden 25.4 mm uzaklıktaki yer 

değiştirme(mm) 

Kaynak Yer değiştirme(mm) 

M.Barik[1] 0.4216 

Sheikh[4] 0.4191 

Deneysel[5] 0.4521 

Teorik[5] 0.4064 

Mukhopadhyay ve Satsangi[6] 0.4572 

HYPERMESH 0.395 
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Çizelge 7.7‟ de görüldüğü gibi Hypermesh programında yapılan analize ait sonuçlar 

diğer çalışma sonuçlarıyla uyuşmaktadır. Örneğe ait ağırlık ise 0.821 kg olarak 

belirlenmiştir. 

Bu örneğe ait, ağırlığın minimize edilmesi için topoloji optimizasyonu Bölüm 4‟ de 

anlatılan esaslara uygun olarak yapılacaktır. Bu örnekte tasarım değişkeni olarak 

14.655 mm kalınlığında takviye katmanı belirlenmiştir. Tasarım değişkeni olarak 

belirlenen takviye katmanı ekler kısmında Şekil F.14‟ de kırmızı renkle 

gösterilmiştir.  

Optimizasyon için gerekli olan gerilme sınırı bir dizi deneme optimizasyonla elde 

edilen, çökme değerleri ve ağırlıklar dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 0.781 kg olarak belirlenmiş ve örnek 

takviyeli plağa göre, ağırlık 0.04 kg azalmıştır. Optimizasyon işlemi sonucunda, 

takviye katmanının genel görünümü ekler kısmında Şekil F.15‟ de görülmektedir. 

Beyaz renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra takviye 

katmanının iç görünüşü ekler kısmında Şekil F.16‟ da görülmektedir. 

Ekler kısmında Şekil F.17‟ de görüldüğü gibi plağın kenarlarındaki takviyelerin en 

yüksek kalınlığının takviye merkezinde 13.817 mm olduğu ve merkezden 

uzaklaşırken azalarak kenarlarda en düşük 1.6 mm değerini aldığı görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda, kiriş merkezinden kiriş doğrultusunda 25.4 mm 

uzaklıktaki yer değiştirme değeri 0.402 mm olup yer değiştirme dağılımı ekler 

kısmında Şekil F.18‟ de görülmektedir. Optimizasyon sonuçlarının diğer çalışmalara 

ait değerlerle karşılaştırılması Çizelge 7.8‟ de görülmektedir. 

Çizelge 7.8‟ de görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda elde edilen yer değiştirme 

değerinin HYPERMESH ile yapılan analizden önemsiz derecede yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Optimizasyon sonucundaki ağırlık ve yer değiştirme değerlerinin karşılaştırılması ise 

Çizelge 7.9‟ da görülebilir. 
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Çizelge 7.8 : İki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından takviyeli 

dikdörtgen plak için optimizasyon ve klasik takviyelere ait yer 

değiştirme(mm) 

Kaynak Yer değiştirme(mm) 

M.Barik[1] 0.4216 

Sheikh[4] 0.4191 

Deneysel[5] 0.4521 

Teorik[5] 0.4064 

Mukhopadhyay ve Satsangi[6] 0.4572 

HYPERMESH 0.395 

HYPERMESH OPTİMİZE 0.402 

Çizelge 7.9 : İki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından takviyeli 

dikdörtgen plak için optimizasyon sonrasında yer değiştirme ve 

ağırlığın değişimi 

 Yer değiştirme(mm) Ağırlık(kg) 

HYPERMESH 0.395 0.821 

HYPERMESH OPTİMİZE 

 

0.402 0.781 

Değişim(%) 1.77 -4.87 

Çizelge 7.9‟ da görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda ağırlık %4.87 azalırken yer 

değiştirme %1.77 artmıştır. 

7.4. Dört Kenarı Ankastre Mesnetli Düz Takviyeli Kare Plağın, Doğal 

Frekansının Maksimize Edilmesi Ġçin Takviye Katmanının Topoloji 

Optimizasyonu 

Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın serbest titreşim analizine ait 

model [1]  çalışmasından alınmış olup plak modeli Şekil 7.4‟ de görülmektedir. 

Plak ve takviye malzemesi aynı olup, malzemeye ait elastiklik modülü E=6,87x    

N/   , poisson oranı ν=0.34, yoğunluk ρ=2.78x           olarak 

belirlenmiştir. Plak dörtkenarından da ankastre mesnetli olup analiz sonucunda 1. 

moda ait mod şekli ekler kısmında Şekil F.19‟ da görülmektedir. 1. moda ait doğal 

frekans 55.19 Hz olup diğer çalışmalara ait ilk 4 modun doğal frekans değerleriyle 

karşılaştırılması Çizelge 7.10‟ da görülmektedir. 
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ġekil 7.4 : Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plak modeli 

Çizelge 7.10 : Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağa ait ilk dört 

modun doğal frekansı(Hz) 

Kaynak 1.Mod(Hz) 2.Mod(Hz) 3.Mod(Hz) 4.Mod(Hz) 

M.Barik[1] 54.371 65.101 79.808 84.584 

Sheikh[7] 54.759 65.435 80.805 85.745 

HYPERMESH 55.19 64.14 82.9 88.51 

Çizelge 7.10‟ da görüldüğü gibi Hypermesh programında yapılan analize ait sonuçlar 

diğer çalışma sonuçlarıyla uyuşmaktadır. Örneğe ait ağırlık ise 1.109 kg olarak 

belirlenmiştir. 

Bu örneğe ait, doğal frekansın maksimize edilmesi için topoloji optimizasyonu 

Bölüm 5‟ de anlatılan esaslara uygun olarak yapılacaktır. Bu örnekte tasarım 

değişkeni olarak 20 mm kalınlığında takviye katmanı belirlenmiştir. Tasarım 

değişkeni olarak belirlenen takviye katmanı ekler kısmında Şekil F.20‟ de kırmızı 

renkle gösterilmiştir.  

Optimizasyon için gerekli olan hacim sınırı 0.05 olarak belirlenmiştir. 

Optimizasyon sonucunda toplam ağırlık 2.01 kg olarak belirlenmiş ve örnek takviyeli 

plağa göre, ağırlık 0.9 kg artmıştır. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye 

katmanının genel görünümü ekler kısmında Şekil F.21‟ de görülmektedir. Beyaz 
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renkteki 0.1 yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç 

görünüşü ekler kısmında Şekil F.22‟ de görülmektedir. 

Ekler kısmında Şekil F.23‟ de görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviyenin 

en yüksek kalınlığının 2.285 mm olduğu ve en düşük ise 1 mm değerini aldığı 

görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda, 1. moda ait doğal frekans değeri 353 Hz olup, 1. Moda ait 

mod şekli ekler kısmında Şekil F.24‟ de görülmektedir. Optimizasyon sonuçlarının 

diğer çalışmalara ait değerlerle karşılaştırılması Çizelge 7.11‟ de görülmektedir. 

Çizelge 7.11‟ de görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans 

değerinin örnekteki klasik takviyeden çok daha iyi olduğu, önceki çalışmalarla da 

doğrulanmıştır. 

Çizelge 7.11 : Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plak için 

optimizasyon ve klasik takviyelere ait ilk dört modun doğal frekansı 

Kaynak 1.Mod(Hz) 2.Mod(Hz) 3.Mod(Hz) 4.Mod(Hz) 

M.Barik[1] 54.371 65.101 79.808 84.584 

Sheikh[7] 54.759 65.435 80.805 85.745 

HYPERMESH 55.19 64.14 82.9 88.51 

HYPERMESH 

OPTİMİZE 
353 458 458 489 

Optimizasyon sonucundaki ağırlık ve ilk moda ait doğal frekans değerlerinin 

karşılaştırılması ise Çizelge 7.12‟ de görülebilir. 

Çizelge 7.12 : Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plak için 

optimizasyon sonrasında doğal frekans ve ağırlığın değişimi 

 1.Mod(Hz) Ağırlık(kg) 

HYPERMESH 55.19 1.109 

HYPERMESH OPTİMİZE 

 

353 2.01 

Değişim(%) 539,6 81.2 

Çizelge 7.12‟ de görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda ağırlık %81.2 artarken 

1.moda ait doğal frekans %539.6 artmıştır. 
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7.5. Ankastre Mesnetli Düz Takviyeli Daire Plağın, Doğal Frekansının 

Maksimize Edilmesi Ġçin Takviye Katmanının Topoloji Optimizasyonu 

Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın serbest titreşim analizine ait model [1]  

çalışmasından alınmış olup plak modeli Şekil 7.5‟ de görülmektedir. 

Plak ve takviye malzemesi aynı olup, malzemeye ait elastiklik modülü E=6,87x    

N/   , poisson oranı ν=0.34, yoğunluk ρ=2.78x           olarak 

belirlenmiştir. Plak dörtkenarından da ankastre mesnetli olup analiz sonucunda 1. 

moda ait mod şekli ekler kısmında Şekil F.25‟ de görülmektedir. 1. moda ait doğal 

frekans 62,57 Hz olup diğer çalışmalara ait ilk 4 modun doğal frekans değerleriyle 

karşılaştırılması Çizelge 7.13‟ de görülmektedir. 

 

ġekil 7.5 : Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plak modeli 

Çizelge 7.13 : Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağa ait ilk dört modun doğal 

frekansı 

Kaynak 1.Mod(Hz) 2.Mod(Hz) 3.Mod(Hz) 4.Mod(Hz) 

M.Barik[1] 63.216 74.66 104.865 111.88 

HYPERMESH 62.57 71.35 104.5 111.99 
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Çizelge 7.13‟ de görüldüğü gibi Hypermesh programında yapılan analize ait sonuçlar 

diğer çalışma sonuçlarıyla uyuşmaktadır. Örneğe ait ağırlık ise 0.892 kg olarak 

belirlenmiştir. 

Bu örneğe ait, doğal frekansın maksimize edilmesi için topoloji optimizasyonu 

Bölüm 5‟ de anlatılan esaslara uygun olarak yapılacaktır. Bu örnekte tasarım 

değişkeni olarak 20 mm kalınlığında takviye katmanı belirlenmiştir. Tasarım 

değişkeni olarak belirlenen takviye katmanı ekler kısmında Şekil F.26‟ da kırmızı 

renkle gösterilmiştir.  

Optimizasyon için gerekli olan hacim sınırı 0.05 olarak belirlenmiştir. Optimizasyon 

sonucunda toplam ağırlık 1.582 kg olarak belirlenmiş ve örnek takviyeli plağa göre, 

ağırlık 0.69 kg artmıştır. Optimizasyon işlemi sonucunda, takviye katmanının genel 

görünümü ekler kısmında Şekil F.27‟ de görülmektedir. Beyaz renkteki 0.1 

yoğunluklu elemanların maskelenmesinden sonra takviye katmanının iç görünüşü 

ekler kısmında Şekil F.28‟ de görülmektedir. 

Ekler kısmında Şekil F.29‟ da görüldüğü gibi plağın merkezi kısmındaki takviyenin 

en yüksek kalınlığının 1.6 mm olduğu ve en düşük ise 1.2 mm değerini aldığı 

görülmektedir. Kenar kısımlardaki takviye kalınlığının ise 1.4 mm olduğu 

görülmektedir. 

Optimizasyon sonucunda, 1. moda ait doğal frekans değeri 282 Hz olup 1. Moda ait 

mod şekli ekler kısmında Şekil F.30‟ da görülmektedir. Optimizasyon sonuçlarının 

diğer çalışmalara ait değerlerle karşılaştırılması Çizelge 7.14‟ de görülmektedir. 

Çizelge 7.14 : Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plak için optimizasyon ve klasik 

takviyelere ait ilk dört modun doğal frekansı 

Kaynak 1.Mod(Hz) 2.Mod(Hz) 3.Mod(Hz) 4.Mod(Hz) 

M.Barik[1] 63.216 74.66 104.865 111.88 

HYPERMESH 62.57 71.35 104.5 111.99 

HYPERMESH 

OPTİMİZE 
282 498 499 775 

Çizelge 7.14‟ de görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda elde edilen doğal frekans 

değerinin örnekteki klasik takviyeden çok daha iyi olduğu, önceki çalışmalarla da 

doğrulanmıştır. 
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Optimizasyon sonucundaki ağırlık ve ilk moda ait doğal frekans değerlerinin 

karşılaştırılması ise Çizelge 7.15‟ de görülebilir. 

Çizelge 7.15 : Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plak için optimizasyon 

sonrasında doğal frekans ve ağırlığın değişimi 

 1.Mod(Hz) Ağırlık(kg) 

HYPERMESH 62.57 0.892 

HYPERMESH OPTİMİZE 

 

282 1.582 

Değişim(%) 350.69 77.3 

Çizelge 7.15‟ de görüldüğü gibi optimizasyon sonucunda ağırlık %77.3 artarken  

1.moda ait doğal frekans %350.69 artmıştır. 
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8. SONUÇLAR 

1. Yapılan statik analizlerde, gerek yayılı gerekse yoğun yükler için, klasik takviyeli 

plakların, takviye kenarlarında gerilme yığılmaları olduğu görülmüştür. Bu gerilme 

yığılmalarının, düz plağa ait gerilme değerlerine ulaştığı belirlenmiştir. Bu nedenle 

kullanımda, takviye kirişlerine ait kenarların mutlaka yuvarlatılması gerektiği 

sonucuna varılmıştır. 

2. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plağa uygulanan artı takviyenin, ağırlığı daha 

az olmasına rağmen çapraz takviyeden gerilme, yer değiştirme ve doğal frekans 

açısından çok daha yüksek performans sağladığı gözlemlenmiştir.  

3. İki kenarı ankastre mesnetli, iki kenarı serbest kare plağa uygulanan çapraz 

takviyenin, artı takviyeden doğal frekans ve yayılı yük altında gerilme, yer 

değiştirme açısından daha yüksek performans sağladığı görülmüştür. 

4. Takviye katmanı olarak düz kare plağın 10 mm‟ lik kısmını kullanmanın diğer 

tasarım bölgelerinden çok daha yüksek performans sağladığı görülmüştür. Bunun 

yanı sıra, klasik takviyelerin takviye katmanlarının optimizasyonu sonucunda, en 

uygun takviye profilinin U profil olduğu belirlenmiştir. 

5. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın doğal frekansının maksimize edilmesi 

için yapılan topoloji optimizasyonu sonucunda, en uygun takviye formunu 

kenarlarda kalınlığı en yüksek 9.375 mm, en düşük 3.375 mm olan yarım elips 

şeklinde takviyelerin ve merkezde kalınlığı en yüksek 4.5 mm en düşük 1.625 mm 

olan daire takviyenin oluşturduğu görülmüştür. Optimizasyon temel alınarak 

oluşturulan basit tasarımın ağırlığının düz kare plağa göre %20 artmasına karşılık 

doğal frekansının %43 arttığı görülmüştür. 

6. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın yayılı yük altında belirli bir gerilme 

sınırı içinde hacminin minimize edilmesi için yapılan optimizasyon sonucunda, en 

uygun takviye formunu kenarlarda kalınlığı en yüksek 5.35 mm, en düşük 1.625 mm 

olan yarım elips şeklinde takviyelerin ve merkezde kalınlığı en yüksek 3.25 en düşük 

0.875 mm olan daire takviyenin oluşturduğu görülmüştür. Genel form olarak aynı 
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olduklarından, basit tasarım olarak serbest titreşim optimizasyonuna ait basit tasarım 

önerilmektedir. Basit tasarımın ağırlığı düz kare plağa göre %20 artmasına karşılık 

en yüksek Von Mises gerilmesi %39 azalmıştır. 

7. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın tekil yük altında belirli bir gerilme sınırı 

içinde hacminin minimize edilmesi için yapılan optimizasyon sonucunda, en uygun 

takviye formunu kenarlarda kalınlığı en yüksek 4.5 mm, en düşük 0.625 mm olan 

yarım elips şeklinde takviyelerin ve merkezde kalınlığı en yüksek 8 en düşük 1.75 

mm olan daire takviyenin oluşturduğu görülmüştür. Optimizasyon temel alınarak 

oluşturulan basit tasarımın ağırlığı düz kare plağa göre %19 artmasına karşılık en 

yüksek Von Mises gerilmesinin %59 azalmıştır. 

8. İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın doğal frekansının 

maksimize edilmesi için yapılan topoloji optimizasyonu sonucunda, en uygun 

takviye formunu kenarlarda kalınlığı en yüksek 6.375 mm, en düşük 2.625 mm olan 

y doğrultusu boyunca uzanmış dikdörtgen takviyelerin ve merkezde kalınlığı sabit 

1.625 mm olan dikdörtgen takviyenin oluşturduğu görülmüştür. Optimizasyon temel 

alınarak oluşturulan basit tasarımın ağırlığının düz kare plağa göre %20 artmasına 

karşılık doğal frekansının %43 arttığı görülmüştür. 

9. İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın yayılı yük altında belirli 

bir gerilme sınırı içinde hacminin minimize edilmesi için yapılan optimizasyon 

sonucunda, en uygun takviye formunu kenarlarda kalınlığı ortalama 3.125 mm olan y 

doğrultusu boyunca uzanmış dikdörtgen takviyelerin ve merkezde kalınlığı sabit 

1.625 mm olan dikdörtgen takviyenin oluşturduğu görülmüştür. Genel form olarak 

aynı olduklarından, basit tasarım olarak serbest titreşim optimizasyonuna ait basit 

tasarım önerilmektedir. Basit tasarımın ağırlığı düz kare plağa göre %20 artmasına 

karşılık en yüksek Von Mises gerilmesi %47 azalmıştır. 

10. İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın tekil yük altında belirli 

bir gerilme sınırı içinde hacminin minimize edilmesi için yapılan optimizasyon 

sonucunda en uygun takviye formunu merkezde kalınlığı en yüksek 7.375 mm, en 

düşük 1.875 mm olan elips şeklinde takviyenin ve kenarlarda kalınlığı ortalama 

4.875 mm olan yarım elips şeklinde takviyelerin oluşturduğu görülmüştür.  

Optimizasyon temel alınarak oluşturulan basit tasarımın ağırlığının düz kare plağa 

göre %15 artmasına karşılık en yüksek Von Mises gerilmesi %62 azalmıştır. 



 

 
117 

12. Ankastre mesnetli daire plağın doğal frekansının maksimize edilmesi için yapılan 

topoloji optimizasyonu sonucunda, en uygun takviye formunu kenarlarda kalınlığı en 

yüksek 3.625 mm, en düşük 2.625 mm olan halka şeklinde takviyenin ve merkezde 

kalınlığı en yüksek 1.625 mm en düşük 0.625 mm olan daire takviyenin oluşturduğu 

görülmüştür. Optimizasyon temel alınarak oluşturulan basit tasarımın ağırlığının düz 

daire plağa göre %26 artmasına karşılık doğal frekansının %36 arttığı görülmüştür. 

13. Ankastre mesnetli daire plağın yayılı yük altında belirli bir gerilme sınırı içinde 

hacminin minimize edilmesi için yapılan topoloji optimizasyonu sonucunda, en 

uygun takviye formunu kenarlarda kalınlığı en yüksek 3.75 mm, en düşük 1.75 mm 

olan halka şeklinde takviyenin ve merkezde kalınlığı en yüksek 3.375 mm en düşük 

0.875 mm olan daire takviyenin oluşturduğu görülmüştür. Genel form olarak aynı 

olduklarından, basit tasarım olarak serbest titreşim optimizasyonuna ait basit tasarım 

önerilmektedir. Basit tasarımın ağırlığı düz daire plağa göre %26 artmasına karşılık 

en yüksek Von Mises gerilmesi %47 azalmıştır. 

14. Ankastre mesnetli daire plağın tekil yük altında belirli bir gerilme sınırı içinde 

hacminin minimize edilmesi için yapılan topoloji optimizasyonu sonucunda, en 

uygun takviye formunu kenarlarda kalınlığı en yüksek 0.875 mm, en düşük 0.625 

mm olan halka şeklinde takviyenin ve merkezde kalınlığı en yüksek 8.375 mm en 

düşük 1 mm olan daire takviyenin oluşturduğu görülmüştür. Optimizasyon temel 

alınarak oluşturulan basit tasarımın ağırlığı düz daire plağa göre %20 artmasına 

karşılık en yüksek Von Mises gerilmesi %64 azalmıştır. 

15.  İlk optimizasyon örneğinde, yayılı yük altında dört kenarı basit mesnetli düz 

takviyeli kare plağın Hypermesh programı ile statik analizi sonucunda elde edilen, 

plak merkezindeki yer değiştirme değerinin daha önceki akademik çalışmalarla 

uyuştuğu görülmüştür. Örnekteki takviye kalınlığı kadar bir katman üzerinde yapılan 

optimizasyon sonucunda, ağırlığın %34.6 artmasına karşılık plak merkezindeki yer 

değiştirmenin %75.4 azaldığı görülmüştür. 

16. İkinci optimizasyon örneğinde, tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli artı 

takviyeli dikdörtgen plağın Hypermesh programı ile statik analizi sonucunda elde 

edilen, plak merkezindeki yer değiştirme değerinin daha önceki akademik 

çalışmalarla uyuştuğu görülmüştür. Örnekteki takviye kalınlığı kadar bir katman 
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üzerinde yapılan optimizasyon sonucunda, ağırlığın %20.34 artmasına karşılık plak 

merkezindeki yer değiştirmenin %67.02 azaldığı görülmüştür. 

17. Üçüncü optimizasyon örneğinde, tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki 

kenarı serbest kenarlarından takviyeli dikdörtgen plağın Hypermesh programı ile 

statik analizi sonucunda elde edilen, takviye kiriş merkezinden 25.4 mm uzaklıktaki 

yer değiştirme değerinin daha önceki akademik çalışmalarla uyuştuğu görülmüştür. 

Örnekteki takviye kalınlığı kadar bir katman üzerinde yapılan optimizasyon 

sonucunda, yer değiştirmenin %1.77 artmasına karşılık, ağırlığın %4.87 azaldığı 

görülmüştür. 

18. Dördüncü optimizasyon örneğinde, dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli 

kare plağın Hypermesh programı ile serbest titreşim analizi sonucunda elde edilen ilk 

dört modun daha önceki akademik çalışmalarla uyuştuğu görülmüştür. Örnekteki 

takviye kalınlığı kadar bir katman üzerinde yapılan optimizasyon sonucunda, 

ağırlığın %81.2 artmasına karşılık birinci moda ait doğal frekansın  %539.6 arttığı 

görülmüştür. 

19. Beşinci optimizasyon örneğinde, ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın 

Hypermesh programı ile serbest titreşim analizi sonucunda elde edilen ilk dört 

modun daha önceki akademik çalışmalarla uyuştuğu görülmüştür. Örnekteki takviye 

kalınlığı kadar bir katman üzerinde yapılan optimizasyon sonucunda, ağırlığın %77.3 

artmasına karşılık birinci moda ait doğal frekansın  %350.69 arttığı görülmüştür. 

20. Sonuç olarak, dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın doğal frekansının 

maksimize edilmesi ve yayılı yük altında hacminin minimize edilmesi için Şekil 6.1‟ 

de görülen model önerilmektedir. Dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın tekil yük 

altında hacminin minimize edilmesi için Şekil 6.2‟ de görülen model önerilmektedir. 

İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın doğal frekansının 

maksimize edilmesi ve yayılı yük altında hacminin minimize edilmesi için Şekil 6.3‟ 

de görülen model önerilmektedir. İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare 

plağın tekil yük altında hacminin minimize edilmesi için Şekil 6.4‟ de görülen model 

önerilmektedir. Ankastre mesnetli daire plağın doğal frekansının maksimize edilmesi 

ve yayılı yük altında hacminin minimize edilmesi için Şekil 6.5‟ de görülen model 

önerilmektedir. Ankastre mesnetli daire plağın tekil yük altında hacminin minimize 

edilmesi için Şekil 6.6‟ da görülen model önerilmektedir. 
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EKLER 

EK A.1: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz 

kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.2: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz 

kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 

EK A.3: Yayılı yük altında 2 kenarı ankastre mesnetli 2 kenarı serbest 10 mm 

kalınlığında düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.4: Yayılı yük altında 2 kenarı ankastre mesnetli 2 kenarı serbest 10 mm 

kalınlığında düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 

EK A.5: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.6: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plakta 

yer değiştirme dağılımı (mm) 

EK A.7: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.8: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.9: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.10: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.11: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.12: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.13: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.14: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plakta 

yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.15: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.16: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.17: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz 

kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.18: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz 

kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.19: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.20: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.21: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz kare 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  
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EK A.22: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz kare 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.23: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 10 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.24: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 10 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.25: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.26: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plakta 

yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.27: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.28: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.29: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.30: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.31: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.32: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.33: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.34: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plakta 

yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.35: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.36: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.37: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz kare 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.38: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz kare 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.39: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.40: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.41: Yayılı yük altında ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.42: Yayılı yük altında ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire plakta 

yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.43: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta Von Mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.44: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.45: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta Von Mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.46: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm)  
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EK A.47: Yayılı yük altında ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz daire plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.48: Yayılı yük altında ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz daire plakta 

yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.49: Tekil yük altında ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.50: Tekil yük altında ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.51: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta Von Mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.52: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.53: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta Von Mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.54: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK A.55: Tekil yük altında ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz daire plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK A.56: Tekil yük altında ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz daire plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK B.1: Dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz kare plakta 1.moda ait 

mod şekli(Hz)  

EK B.2: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 10 mm kalınlığındaki düz kare 

plakta 1.moda ait mod şekli(Hz)  

EK B.3: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz)  

EK B.4: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare plakta 

1.moda ait mod şekli(Hz)  

EK B.5: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz)  

EK B.6: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plakta 1.moda 

ait mod şekli(Hz)  

EK B.7: Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz)  

EK B.8: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare plakta 

1.moda ait mod şekli(Hz)  

EK B.9: Dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz kare plakta 1.moda ait 

mod şekli(Hz)  

EK B.10: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm kalınlığındaki düz kare 

plakta 1.moda ait mod şekli(Hz)  

EK B.11: Ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz)  

EK B.12: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta 1.moda ait mod şekli(Hz)  

EK B.13: Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta 1.moda ait mod şekli(Hz)  

EK B.14: Ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz)  

EK C.1: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten 

sonraki iç görünüşü  

EK C.2: Eleman kalınlık skalası  
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EK C.3: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.4: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 

EK C.5: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa) 

EK C.6: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 

EK C.7: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.8: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.9: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.10: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa)  

EK C.11: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı 

(mm)  

EK C.12: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.13: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.14: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.15: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK C.16: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.17: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.18: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.19: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.20: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa)  

EK C.21: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı 

(mm)  

EK C.22: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.23: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  
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EK C.24: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.25: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK C.26: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.27: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.28: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci 

kesiti  

EK C.29: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci 

kesiti  

EK C.30: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK C.31: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.32: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.33: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.34: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.35: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK C.36: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (MPa)  

EK C.37: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.38: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci 

kesiti  

EK C.39: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci 

kesiti  

EK C.40: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK C.41: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.42: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  
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EK C.43: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.44: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.45: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK C.46: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.47: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.48: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.49: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.50: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa)  

EK C.51: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (mm)  

EK C.52: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.53: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.54: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.55: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK C.56: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.57: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.58: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.59: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.60: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa)  

EK C.61: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli 

kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (mm)  

EK C.62: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.63: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  
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EK C.64: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.65: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK C.66: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.67: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.68: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci 

kesiti  

EK C.69: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci 

kesiti  

EK C.70: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK C.71: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.72: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.73: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.74: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.75: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK C.76: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.77: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.78: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci 

kesiti  

EK C.79: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci 

kesiti  

EK C.80: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK C.81: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.82: Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç 

görünüşü  
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EK C.83: Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucundaki kesiti  

EK C.84: Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK C.85: Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.86: Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç 

görünüşü  

EK C.87: Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucundaki kesiti  

EK C.88: Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK C.89: Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.90: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.91: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti  

EK C.92: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti  

EK C.93: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK C.94: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.95: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.96: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki kesiti  

EK C.97: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK C.98: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.99: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.100: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki kesiti  

EK C.101: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK C.102: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK C.103: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.104: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki kesiti  
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EK C.105: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK C.106: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK D.1: Dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye katmanının doğal frekans 

optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç 

görünüşü  

EK D.2: Eleman kalınlık skalası  

EK D.3: Dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye katmanının doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki kesiti  

EK D.4: Dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın doğal frekans optimizasyonu 

sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  

EK D.5: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK D.6: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki birinci kesiti  

EK D.7: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki ikinci kesiti  

EK D.8: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plağın doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  

EK D.9: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK D.10: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki birinci kesiti  

EK D.11: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki ikinci kesiti  

EK D.12: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  

EK D.13: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK D.14: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki birinci kesiti  

EK D.15: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki ikinci kesiti  

EK D.16: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare plağın 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod 

şekli (Hz)  

EK D.17: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK D.18: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki birinci kesiti  

EK D.19: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki ikinci kesiti  

EK D.20: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  
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EK D.21: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK D.22: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki kesiti  

EK D.23: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plağın doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli 

(Hz)  

EK D.24: Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK D.25: Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki kesiti  

EK D.26: Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  

EK D.27: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK D.28: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki kesiti  

EK D.29: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare plağın 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod 

şekli (Hz)  

EK D.30: Ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının doğal frekans 

optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki 

iç görünüşü  

EK D.31: Ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki kesiti  

EK D.32: Ankastre mesnetli düz daire plağın doğal frekans optimizasyonu sonucundaki 

yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  

EK D.33: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten 

sonraki iç görünüşü  

EK D.34: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki birinci kesiti  

EK D.35: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki ikinci kesiti  

EK D.36: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın doğal frekans optimizasyonu 

sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  

EK D.37: Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten 

sonraki iç görünüşü  

EK D.38: Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki kesiti  

EK D.39: Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın doğal frekans optimizasyonu 

sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  

EK E.1: Dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın doğal frekansının maksimizasyonu 

için oluşturulan basit tasarımın 1.moduna ait mod şekli (Hz)  

EK E.2: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme dağılımı (mm)  
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EK E.3: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK E.4: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK E.5: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa)  

EK E.6: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın doğal frekansının 

maksimizasyonu için oluşturulan basit tasarımın 1.moduna ait mod şekli (Hz)  

EK E.7: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın 

ağırlığının minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme 

dağılımı (mm)  

EK E.8: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın 

ağırlığının minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK E.9: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın 

ağırlığının minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme 

dağılımı (mm)  

EK E.10: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın 

ağırlığının minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von Mises 

gerilme dağılımı (MPa)  

EK E.11: Ankastre mesnetli daire plağın doğal frekansının maksimizasyonu için 

oluşturulan basit tasarımın 1.moduna ait mod şekli (Hz)  

EK E.12: Yayılı yük altında ankastre mesnetli daire plağın ağırlığının minimizasyonu 

için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK E.13: Yayılı yük altında ankastre mesnetli daire plağın ağırlığının minimizasyonu 

için oluşturulan basit tasarıma ait Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK E.14: Tekil yük altında ankastre mesnetli daire plağın ağırlığının minimizasyonu 

için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK E.15: Tekil yük altında ankastre mesnetli daire plağın ağırlığının minimizasyonu 

için oluşturulan basit tasarıma ait Von Mises gerilme dağılımı (MPa)  

EK F.1: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağa ait yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK F.2: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

ağırlık minimizasyonu için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı  

EK F.3: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu  

EK F.4: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK F.5: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki kesiti  

EK F.6: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (mm)  

EK F.7: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen plağa ait 

yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK F.8: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen plağın 

ağırlık minimizasyonu için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı  
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EK F.9: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu  

EK F.10: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen plağın 

optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç 

görünüşü  

EK F.11: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen plağın 

optimizasyon sonucundaki kesiti  

EK F.12: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK F.13: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından 

takviyeli dikdörtgen plağa ait yer değiştirme dağılımı (mm)  

EK F.14: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından 

takviyeli dikdörtgen plağın ağırlık minimizasyonu için oluşturulmuş iki 

katmanlı ağ yapısı  

EK F.15: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından 

takviyeli dikdörtgen plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu  

EK F.16: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından 

takviyeli dikdörtgen plağın optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK F.17: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest kenarlarından 

takviyeli dikdörtgen plağın optimizasyon sonucunda yandan görünüşü  

EK F.18: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest, kenarlarından 

takviyeli dikdörtgen plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm)  

EK F.19: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın 1.moduna ait mod 

şekli (Hz)  

EK F.20: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın doğal frekans 

maksimizasyonu için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı  

EK F.21: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu  

EK F.22: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın optimizasyon 

sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK F.23: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın optimizasyon 

sonucundaki kesiti  

EK F.24: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  

EK F.25: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın 1.moduna ait mod şekli (Hz)  

EK F.26: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın doğal frekans maksimizasyonu 

için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı  

EK F.27: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın optimizasyon sonucundaki yeni 

formu  

EK F.28: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK F.29: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın optimizasyon sonucundaki kesiti  

EK F.30: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın optimizasyon sonucundaki yeni 

formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz)  
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EK A.1 

 

ġekil A.1 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki 

düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.2 

 

ġekil A.2 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki 

düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.3 

 

ġekil A.3 : Yayılı yük altında 2 kenarı ankastre mesnetli 2 kenarı serbest 10 mm 

kalınlığında düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.4 

 

ġekil A.4 : Yayılı yük altında 2 kenarı ankastre mesnetli 2 kenarı serbest 10 mm 

kalınlığında düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.5 

 

ġekil A.5 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.6 

 

ġekil A.6 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.7 

 
ġekil A.7 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.8 

 

ġekil A.8 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.9 

 

ġekil A.9 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.10 

 

ġekil A.10 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta 

yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.11 

 

ġekil A.11 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.12 

 

ġekil A.12 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.13 

 

ġekil A.13 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.14 

 

ġekil A.14 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.15 

 

ġekil A.15 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.16 

 

ġekil A.16 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 

 

 



 

 
143 

EK A.17 

 

ġekil A.17 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki 

düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.18 

 

ġekil A.18 : Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki 

düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.19 

 

ġekil A.19 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.20 

 

ġekil A.20 : Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.21 

 

ġekil A.21 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki 

düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.22 

 

ġekil A.22 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki 

düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.23 

 

ġekil A.23 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 10 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.24 

 

ġekil A.24 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 10 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.25 

 

ġekil A.25 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.26 

 

ġekil A.26 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.27 

 

ġekil A.27 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.28 

 

ġekil A.28 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.29 

 

ġekil A.29 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta 

Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.30 

 

ġekil A.30 : Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta 

yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.31 

 

ġekil A.31 : Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.32 

 

ġekil A.32: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.33 

 

ġekil A.33: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.34 

 

ġekil A.34: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.35 

 

ġekil A.35: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.36 

 

ġekil A.36: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.37 

 

ġekil A.37: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz 

kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.38 

 

ġekil A.38: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz 

kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.39 

 

ġekil A.39: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.40 

 

ġekil A.40: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm 

kalınlığındaki düz kare plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.41 

 

ġekil A.41: Yayılı yük altında ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.42 

 

ġekil A.42: Yayılı yük altında ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.43 

 

ġekil A.43: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.44 

 

ġekil A.44: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.45 

 

ġekil A.45: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.46 

 

ġekil A.46: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.47 

 

ġekil A.47: Yayılı yük altında ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz daire 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.48 

 

ġekil A.48: Yayılı yük altında ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz daire 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.49 

 

ġekil A.49: Tekil yük altında ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.50 

 

ġekil A.50: Tekil yük altında ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.51 

 

ġekil A.51: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.52 

 

ġekil A.52: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta  yer 

değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.53 

 

ġekil A.53: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.54 

 

ġekil A.54: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta yer 

değiştirme dağılımı (mm) 
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EK A.55 

 

ġekil A.55: Tekil yük altında ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz daire 

plakta Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK A.56 

 

ġekil A.56: Tekil yük altında ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz daire 

plakta yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK B.1 

 

ġekil B.1: Dört kenarı ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz kare plakta 

1.moda ait mod şekli(Hz) 

EK B.2 

 

ġekil B.2: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 10 mm kalınlığındaki düz 

kare plakta 1.moda ait mod şekli(Hz) 

 

 

 



 

 
164 

EK B.3 

 

ġekil B.3: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz) 

EK B.4 

 

ġekil B.4: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare plakta 

1.moda ait mod şekli(Hz) 
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EK B.5 

 

ġekil B.5: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz) 

EK B.6 

 

ġekil B.6: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plakta 

1.moda ait mod şekli(Hz) 
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EK B.7 

 

ġekil B.7: Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz) 

EK B.8 

 

ġekil B.8: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare plakta 

1.moda ait mod şekli(Hz) 

 

 



 

 
167 

EK B.9 

 

ġekil B.9: Dört kenarı ankastre mesnetli 20 mm kalınlığındaki düz kare plakta 

1.moda ait mod şekli(Hz) 

EK B.10 

 

ġekil B.10: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest 20 mm kalınlığındaki düz 

kare plakta 1.moda ait mod şekli(Hz) 
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EK B.11 

 

ġekil B.11: Ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz) 

EK B.12 

 

ġekil B.12: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plakta 1.moda ait mod şekli(Hz) 
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EK B.13 

 

ġekil B.13: Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plakta 1.moda ait mod 

şekli(Hz) 

EK B.14 

 

ġekil B.14: : Ankastre mesnetli 10 mm kalınlığındaki düz daire plakta 1.moda ait 

mod şekli(Hz) 
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EK C.1 

 

ġekil C.1: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK C.2 

 

ġekil C.2: Eleman kalınlık skalası 
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EK C.3 

 

ġekil C.3: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 

EK C.4 

 

ġekil C.4: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 
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EK C.5 

 

ġekil C.5: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa) 

EK C.6 

 

ġekil C.6: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK C.7 

 

ġekil C.7: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK C.8 

 

ġekil C.8: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 
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EK C.9 

 

ġekil C.9: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 

EK C.10 

 

ġekil C.10: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 
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EK C.11 

 

ġekil C.11: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (mm) 

EK C.12 

 

ġekil C.12: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK C.13 

 

ġekil C.13: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 

EK C.14 

 
ġekil C.14: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 
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EK C.15 

 

ġekil C.15: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa) 

EK C.16 

 

ġekil C.16: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK C.17 

 

ġekil C.17: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK C.18 

 

ġekil C.18: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 
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EK C.19 

 

ġekil C.19: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 

EK C.20 

 

ġekil C.20: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 
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EK C.21 

 

ġekil C.21: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (mm) 

EK C.22 

 

ġekil C.22: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK C.23 

 

ġekil C.23: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 

EK C.24 

 

ġekil C.24: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 
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EK C.25 

 

ġekil C.25: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 

EK C.26 

 

ġekil C.26: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (mm) 
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EK C.27 

 

ġekil C.27: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.28 

 
ġekil C.28: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

birinci kesiti 
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EK C.29 

 

ġekil C.29: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

ikinci kesiti 

EK C.30 

 

ġekil C.30: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 
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EK C.31 

 

ġekil C.31: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm) 

EK C.32 

 

ġekil C.32: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK C.33 

 

ġekil C.33: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 

EK C.34 

 

ġekil C.34: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 
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EK C.35 

 

ġekil C.35: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 

EK C.36 

 

ġekil C.36: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (MPa) 

 



 

 
188 

EK C.37 

 

ġekil C.37: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.38 

 

ġekil C.38: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

birinci kesiti 
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EK C.39 

 

ġekil C.39: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

ikinci kesiti 

EK C.40 

 

ġekil C.40: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 
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EK C.41 

 

ġekil C.41: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm) 

EK C.42 

 

ġekil C.42: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK C.43 

 
ġekil C.43: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 

EK C.44 

 

ġekil C.44: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 
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EK C.45 

 

ġekil C.45: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa) 

EK C.46 

 

ġekil C.46: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK C.47 

 

ġekil C.47: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.48 

 

ġekil C.48: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

birinci kesiti 
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EK C.49 

 

ġekil C.49: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

ikinci kesiti 

EK C.50 

 

ġekil C.50: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 
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EK C.51 

 

ġekil C.51: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm) 

EK C.52 

 

ġekil C.52: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK C.53 

 
ġekil C.53: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 

EK C.54 

 

ġekil C.54: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 
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EK C.55 

 
ġekil C.55: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa) 

EK C.56 

 

 
ġekil C.56: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK C.57 

 

ġekil C.57: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.58 

 

ġekil C.58: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

birinci kesiti 
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EK C.59 

 

ġekil C.59: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

ikinci kesiti 

EK C.60 

 

ġekil C.60: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 
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EK C.61 

 

ġekil C.61: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm) 

EK C.62 

 

ġekil C.62: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK C.63 

 
ġekil C.63: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 

EK C.64 

 
ġekil C.64: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 
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EK C.65 

 

ġekil C.65: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 

EK C.66 

 

ġekil C.66: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (mm) 
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EK C.67 

 

ġekil C.67: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.68 

 

ġekil C.68: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

birinci kesiti 
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EK C.69 

 

ġekil C.69: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

ikinci kesiti 

EK C.70 

 

ġekil C.70: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 
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EK C.71 

 

ġekil C.71: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm) 

EK C.72 

 

ġekil C.72: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK C.73 

 

ġekil C.73: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 

EK C.74 

 

ġekil C.74: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 
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EK C.75 

 

ġekil C.75: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 

EK C.76 

 

ġekil C.76: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (mm) 
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EK C.77 

 

ġekil C.77: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü  

EK C.78 

 

ġekil C.78: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

birinci kesiti 
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EK C.79 

 

ġekil C.79: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın takviye katmanının optimizasyon sonucundaki 

ikinci kesiti 

EK C.80 

 

ġekil C.80: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 
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EK C.81 

 

 

ġekil C.81: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık 

takviyeli kare plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm) 

EK C.82  

 

ġekil C.82: Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten 

sonraki iç görünüşü 
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EK C.83 

 

ġekil C.83: Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucundaki kesiti 

EK C.84 

 

ġekil C.84: Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 

 



 

 
212 

EK C.85 

 

ġekil C.85: Yayılı yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 

EK C.86 

 

ġekil C.86: Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten 

sonraki iç görünüşü 
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EK C.87 

 

ġekil C.87: Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının 

optimizasyon sonucundaki kesiti 

EK C.88 

 

ġekil C.88: Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı (MPa) 
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EK C.89 

 

ġekil C.89: Tekil yük altında ankastre mesnetli düz daire plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 

EK C.90 

 

ġekil C.90: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK C.91 

 

ġekil C.91: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki birinci kesiti 

EK C.92 

 

ġekil C.92: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki ikinci kesiti 
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EK C.93 

 

ġekil C.93: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa) 

EK C.94 

 

ġekil C.94: Yayılı yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK C.95 

 

ġekil C.95: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK C.96 

 

ġekil C.96: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye 

katmanının optimizasyon sonucundaki kesiti 
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EK C.97 

 

ġekil C.97: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa) 

EK C.98 

 

ġekil C.98: Tekil yük altında ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 

 



 

 
219 

EK C.99 

 

ġekil C.99: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK C.100 

 

ġekil C.100: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki kesiti 
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EK C.101 

 

ġekil C.101: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa) 

EK C.102 

 

ġekil C.102: Yayılı yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı 

(mm) 
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EK C.103 

 

ġekil C.103: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK C.104 

 

ġekil C.104: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki kesiti 
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EK C.105 

 

ġekil C.105: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için Von Mises gerilme dağılımı 

(MPa) 

EK C.106 

 

ġekil C.106: Tekil yük altında ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme dağılımı 

(mm) 
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EK D.1 

 

ġekil D.1: Dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK D.2 

 

ġekil D.2: Eleman kalınlık skalası 

 

 

 

 

 



 

 
224 

EK D.3 

 

ġekil D.3: Dört kenarı ankastre mesnetli düz kare plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki kesiti 

EK D.4 

 

ġekil D.4: Dörtkenarı ankastre mesnetli düz kare plağın doğal frekans optimizasyonu 

sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz) 
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EK D.5 

 

ġekil D.5: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK D.6 

 

ġekil D.6: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki birinci kesiti 
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EK D.7 

 

ġekil D.7: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki ikinci kesiti 

EK D.8 

 

ġekil D.8: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest düz kare plağın doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod 

şekli (Hz) 
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EK D.9 

 

ġekil D.9: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK D.10 

 

ġekil D.10: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki birinci kesiti 
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EK D.11 

 

ġekil D.11: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki ikinci kesiti 

EK D.12 

 

ġekil D.12: Dört kenarı ankastre mesnetli çapraz takviyeli kare plağın doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz) 
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EK D.13 

 

ġekil D.13: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK D.14 

 

ġekil D.14: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki 

birinci kesiti 
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EK D.15 

 

ġekil D.15: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare 

plağın takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki 

ikinci kesiti 

EK D.16 

 

ġekil D.16: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest çapraz takviyeli kare 

plağın doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. 

Moda ait mod şekli (Hz) 
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EK D.17 

 

ġekil D.17: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK D.18 

 

ġekil D.18: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki birinci kesiti 
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EK D.19 

 

ġekil D.19: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki ikinci kesiti 

EK D.20 

 

ġekil D.20: Dört kenarı ankastre mesnetli artı takviyeli kare plağın doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz) 

 



 

 
233 

EK D.21 

 

ġekil D.21: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK D.22 

 

ġekil D.22: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plağın 

takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki kesiti 
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EK D.23 

 

ġekil D.23: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest artı takviyeli kare plağın 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait 

mod şekli (Hz) 

EK D.24 

 

ġekil D.24: Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu 

elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK D.25 

 

ġekil D.25: Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın takviye 

katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki kesiti 

EK D.26 

 

ġekil D.26: Dört kenarı ankastre mesnetli karışık takviyeli kare plağın doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz) 
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EK D.27 

 

ġekil D.27: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK D.28 

 

ġekil D.28: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare 

plağın takviye katmanının doğal frekans optimizasyonu sonucundaki 

kesiti 
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EK D.29 

 

ġekil D.29: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest karışık takviyeli kare 

plağın doğal frekans optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. 

Moda ait mod şekli (Hz) 

EK D.30 

 

ġekil D.30: Ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının doğal frekans 

optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten 

sonraki iç görünüşü 
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EK D.31 

 

ġekil D.31: Ankastre mesnetli düz daire plağın takviye katmanının doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki kesiti 

EK D.32 

 
ġekil D.32: Ankastre mesnetli düz daire plağın doğal frekans optimizasyonu 

sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz) 
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EK D.33 

 

ġekil D.33: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK D.34 

 

ġekil D.34: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki birinci kesiti 
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EK D.35 

 

ġekil D.35: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın takviye katmanının doğal 

frekans optimizasyonu sonucundaki ikinci kesiti 

EK D.36 

 
 

ġekil D.36: Ankastre mesnetli çapraz takviyeli daire plağın doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz) 
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EK D.37 

 

ġekil D.37: Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 

EK D.38 

 

ġekil D.38: Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın takviye katmanının 

doğal frekans optimizasyonu sonucundaki kesiti 
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EK D.39 

 

ġekil D.39: Ankastre mesnetli karışık takviyeli daire plağın doğal frekans 

optimizasyonu sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz) 

EK E.1 

 

ġekil E.1: Dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın doğal frekansının 

maksimizasyonu için oluşturulan basit tasarımın 1.moduna ait mod şekli 

(Hz) 
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EK E.2 

 

ġekil E.2: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme dağılımı 

(mm) 

EK E.3 

 

ġekil E.3: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 
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EK E.4 

 

ġekil E.4: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme dağılımı 

(mm) 

EK E.5 

 

ġekil E.5: Tekil yük altında dört kenarı ankastre mesnetli kare plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 
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EK E.6 

 

ġekil E.6: İki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare plağın doğal 

frekansının maksimizasyonu için oluşturulan basit tasarımın 1.moduna ait 

mod şekli (Hz) 

EK E.7 

 

ġekil E.7: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare 

plağın ağırlığının minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer 

değiştirme dağılımı (mm) 
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EK E.8 

 

ġekil E.8: Yayılı yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare 

plağın ağırlığının minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von 

mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK E.9 

 

ġekil E.9: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare 

plağın ağırlığının minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer 

değiştirme dağılımı (mm) 
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EK E.10 

 

ġekil E.10: Tekil yük altında iki kenarı ankastre mesnetli iki kenarı serbest kare 

plağın ağırlığının minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von 

Mises gerilme dağılımı (MPa) 

EK E.11 

 

ġekil E.11: Ankastre mesnetli daire plağın doğal frekansının maksimizasyonu için 

oluşturulan basit tasarımın 1.moduna ait mod şekli (Hz) 
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EK E.12 

 

ġekil E.12: Yayılı yük altında ankastre mesnetli daire plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme dağılımı 

(mm) 

EK E.13 

 

ġekil E.13: Yayılı yük altında ankastre mesnetli daire plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 
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EK E.14 

 

ġekil E.14: Tekil yük altında ankastre mesnetli daire plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait yer değiştirme dağılımı 

(mm) 

EK E.15 

 

ġekil E.15: Tekil yük altında ankastre mesnetli daire plağın ağırlığının 

minimizasyonu için oluşturulan basit tasarıma ait Von Mises gerilme 

dağılımı (MPa) 
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EK F.1 

 

ġekil F.1: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağa 

ait yer değiştirme dağılımı (mm) 

EK F.2 

 

ġekil F.2: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

ağırlık minimizasyonu için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı 
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EK F.3 

 

ġekil F.3: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

optimizasyon sonucundaki yeni formu 

EK F.4 

 

ġekil F.4: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK F.5 

 

ġekil F.5: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki kesiti 

EK F.6 

 

ġekil F.6: Yayılı yük altında dört kenarı ankastre mesnetli, düz takviyeli kare plağın 

takviye katmanının optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer 

değiştirme dağılımı (mm) 
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EK F.7 

 

ġekil F.7: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen plağa 

ait yer değiştirme dağılımı (mm) 

EK F.8 

 

ġekil F.8: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen 

plağın ağırlık minimizasyonu için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı 
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EK F.9 

 

ġekil F.9: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu 

EK F.10 

 

ġekil F.10: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen 

plağın optimizasyon sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar 

maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK F.11 

 

ġekil F.11: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen 

plağın optimizasyon sonucundaki kesiti 

EK F.12 

 

ġekil F.12: Tekil yük altında dört kenarı basit mesnetli, artı takviyeli dikdörtgen 

plağın optimizasyon sonucundaki yeni formu için yer değiştirme 

dağılımı (mm) 
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EK F.13 

 

ġekil F.13: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest 

kenarlarından takviyeli dikdörtgen plağa ait yer değiştirme dağılımı 

(mm) 

EK F.14 

 

ġekil F.14: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest 

kenarlarından takviyeli dikdörtgen plağın ağırlık minimizasyonu için 

oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı 
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EK F.15 

 

ġekil F.15: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest 

kenarlarından takviyeli dikdörtgen plağın optimizasyon sonucundaki 

yeni formu 

EK F.16 

 

ġekil F.16: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest 

kenarlarından takviyeli dikdörtgen plağın optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK F.17 

 

ġekil F.17: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest 

kenarlarından takviyeli dikdörtgen plağın optimizasyon sonucunda 

yandan görünüşü 

EK F.18 

 

ġekil F.18: Tekil yük altında iki kenarı basit mesnetli iki kenarı serbest, 

kenarlarından takviyeli dikdörtgen plağın optimizasyon sonucundaki 

yeni formu için yer değiştirme dağılımı (mm) 
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EK F.19 

 

ġekil F.19: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın 1.moduna ait 

mod şekli (Hz) 

EK  F.20 

 

ġekil F.20: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın doğal frekans 

maksimizasyonu için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı 
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EK F.21 

 

ġekil F.21: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu 

EK F.22 

 

ġekil F.22: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın optimizasyon 

sonucunda 0.1 yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç 

görünüşü 
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EK F.23 

 

ġekil F.23: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın optimizasyon 

sonucundaki kesiti 

EK F.24 

 

ġekil F.24: Dört kenarı ankastre mesnetli düz takviyeli kare plağın optimizasyon 

sonucundaki yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz) 
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EK F.25 

 

ġekil F.25: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın 1.moduna ait mod şekli (Hz) 

EK F.26 

 

ġekil F.26: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın doğal frekans 

maksimizasyonu için oluşturulmuş iki katmanlı ağ yapısı 
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EK F.27 

 

ġekil F.27: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın optimizasyon sonucundaki 

yeni formu 

EK F.28 

 

ġekil F.28: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın optimizasyon sonucunda 0.1 

yoğunluklu elemanlar maskelendikten sonraki iç görünüşü 
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EK F.29 

 

ġekil F.29: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın optimizasyon sonucundaki 

kesiti 

EK F.30 

 

ġekil F.30: Ankastre mesnetli düz takviyeli daire plağın optimizasyon sonucundaki 

yeni formu için 1. Moda ait mod şekli (Hz) 
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