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BİR YOLCU OTOBÜSÜNÜN FARKLI YOL KATEGORİLERİNE GÖRE 

ÖMRÜNÜN HESAPLANMASI 

ÖZET 

Otomotiv sektörünü ele aldığımızda, firmalar yeni bir ürün tasarımında veya mevcut 

ürünlerdeki modifikasyonlarda ilk olarak ürünün sanal modelini oluşturup, bilgisayar 

ortamında analizini yapmaktadırlar. Ancak, bilgisayar ortamlarında hesaplanan bu 

analizlerin daha sonra gerçek model üzerinde yapılacak testler ile verifikasyon 

çalışmasının yapılması gerekmektedir. Test maliyetlerinin ve sürelerinin ise rekabeti 

oldukça fazla olan bu sektörde önemi çok fazladır. 

Bu tez içerisinde yapılan çalışmada ise yukarıda bahsedilen bu verifikasyon 

çalışması kapsamında Brezilya’da Mercedes Benz marka 52 kişilik bir yolcu 

otobüsünün şasisindeki kritik bölgelerin tespiti amacıyla, belirli yükleme koşulları 

altında FEM analizleri yapılmış ve akabinde belirlenen kritik bölgelere strain-

gaugeler monte edilerek farklı iki yol kategorisinde otobüs kullanılarak ölçümler 

alınmıştır.  

Bu ölçümlerden elde edilen gerilme sinyallerinin işlenmesi suretiyle yorulma, 

dolayısı ile hasar hesaplamaları yapılmıştır. Sonuç olarak, FEM analiz sonuçları ile 

gerçek model üzerinden toplanan veriler karşılaştırılmış ve otobüs üzerindeki hasar 

açısından kritik bölgelerde optimizasyon yapılarak, şasinin yorulma açısından 

iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 

Yol kategorilerinden ilki, hızlandırılmış yol pistidir. Bu pist, Brezilya’da Sao Paolo 

kenti yakınlarında bulunmaktadır ve yeni geliştirilen taşıtların dayanım testleri bu 

pistte yapılmaktadır.  Pist, taşıt üzerinde farklı gerilme tiplerine neden olacak yol 

kalitelerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, pist üzerinde yapılacak testlerde strandartın 

sağlanması amacı ile pistin bakımı ve kalibrasyonu düzenli olarak yapılmaktadır. Tez 

içerisinde bahsi geçen prototip taşıt üzerinden bu pist üzerinde değerlendirme amaçlı 

34 km, 1 saat 10 dakika boyunca ölçüm alınmıştır.  

İkinci yol kategorisi olarak, Sao Paolo kentinde belirlenmiş olan bir şehiriçi etabı 

seçilmiştir. Bu etap normalde prototip araçların uzun süreli yol testlerinde 

kullanılmaktadır. Bu etap üzerinde ise  29 km, 47 dakika boyunca ölçüm alınmıştır.  

Taşıt üzerinden toplam 24 bölgeden strain ölçümü gerçekleştirilmiştir. Burada her 

bölge, ölçümde 3 adet kanal oluşturmaktadır. Bunun nedeni rozet tipi strain-gauge 

kullanılmış olmasıdır. Üç elemanlı rozetler, dikdörtgen ve delta tipinde olabilirler. 

Bu tipte rozetler gerilmelerin yönünün hiç bilinmediği zamanlarda kullanılır ve rozet, 

yön önemi olmaksızın yerleştirilebilir. Ölçümlerde daha çok tercih edilen rozet tipi 

dikdörtgen tip rozetlerdir. Bunun nedeni dikdörtgen tip rozetin denklemlerinin daha 

basit olması ve dolayısı ile bilgisayar ortamında hesaplamaların daha kolay ve hızlı 

yapılabilmesidir. Tez içerisinde bahsedilen uygulamada kullanılan rozetler Omega 

marka KFG-1-120-D17-11 tipi 45 derece dikdörtgen ve yığılmış tiptedirler.  
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Taşıttan strain değerleri toplandıktan sonra bu değerler üzerinden gerilim değerlerine 

ulaşmak için “Diadem” isimli program kullanılmıştır. Burada herbir kanal için ayrı 

ayrı hesaplama yapılmıştır. Hesap yaptırılırken rozet tipi strain-gaugeler için 

belirlenmiş olan denklemler kullanılmıştır. Hesaplama sonucunda her bölge için Von 

Mises gerilme değerlerine ulaşılmıştır. 

Gerilim değerleri elde edildikten sonra, bu gerilim değerlerinden çeşitli saydırma 

metodları kullanılarak bir yük kolektifi oluşturulması ve daha sonrasında oluşturulan 

yük kolektifi üzerinden hasar hesaplaması yapılması amacı ile LMS Tecware isimli 

yazılım kullanılmıştır. Bu yazılım yardımı ile, hesaplanmış olan gerilmeler 

Peakvalley filtreleme yöntemi ardından Rainflow saydırma yöntemi ile 

saydırılmıştır. Saydırma sonucunda her nokta için bir hasar değeri elde edilmiştir. 

Yazılım içerisinde bulunan diğer bir uygulama Process Builder uygulamasıdır. Bu 

uygulama ile yazılım içerisinde bir hesaplama algoritması oluşturma kolaylığı 

sağlanmıştır. Böylece, her oluşturulan hesaplama algoritması, seçilen kanallara 

uygulanabilecek ve gerekli raporlar elde edilebilecektir.  

Taşıt üzerinde bulunan her malzeme için bir S-N eğimi hesaplanmış ve LMS 

programının parametreleri kısmında bu değerler giriş yapılarak hesaplama 

yapılmıştır. Burada parametre girdilerinin belirlenmesi amacı ile Öğr. Gör. Dr. 

Kubilay Yay tarafından oluşturulmuş Hızlandırılmış Ömür Testi programının 

içerisinde de bulunan bir modül kullanılmıştır. 

Process Builder uygulaması içerisinde modüller bulunmaktadır. Bu modüllerin 

ortada bulunan alanda birbirleri ile ilişkilendirilmesi ile çeşitli hesap akışları 

oluşturulmaktadır. Her modülün içerisinde gerekli parametrelerin ayarlanması 

gerekmektedir. 

Bu akış içerisinde “Global Parameter Settings” tüm akıştaki hesaplama 

parametrelerini bir arada görebileceğimiz ve ayarlayabileceğimiz bir modüldür. 

Parametre girdileri buradan yapabildiği gibi diğer hesaplama modüllerinin 

içerisinden tek tek olarakta yapılabilmektedir.  

Rainflow counting modülünde parametre olarak “Number of bins” değeri 100 olarak 

girilmiştir. Bu değer Rainflow saydırma hesaplaması sonrası oluşacak olan matrisin 

boyutlarını belirlemektedir. “Rainflow matrix display” ve “reporting” modüllerindeki 

ayarlar görsel ayarlar oldukları için bu tez içerisinde bahsedilmeyecektir. 

24 bölge için iki ayrı yoldan toplanan datalardan hesaplattırılan gerilme değerleri 

Process Builder modülünde Rainflow saydırma metodu ile saydırılmış ve hasar 

değerleri elde edilmiştir. 

Hasar hesabında Palmgren-Miner yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, yük 

kolektifinin farklı sabit gerilimindeki bloklara bölünmesi ve daha sonrasında bu 

blokların toplam hasara katkılarının ne kadar olduğununun hesaplattırılması 

prensibine dayanmaktadır.  

Hesaplanan hasar değerleri 1 milyon km değerine ekstrapole edilmiştir. Daha sonra 

taşıt üzerinde herbir noktada oluşan hasar değerleri, taşıtta tüm noktalarda toplamda 

meydana gelen hasara göre oranlanarak yüzdesel olarak sınıflandırılmıştır. 

Yapılan hasar hesaplaması sonucunda ölçüm alınan bölgelerden 3,4,6,22 ve 25 nolu 

Strain-Gauge’lerin bulunduğu bölgeler kritik olarak belirlenmiş ve bu bölgelerde 

tekrar konstrüksiyon çalışması yapılması gerekliliği görülmüştür. Analiz sonrasında 

tasarım departmanına bölgelerin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili geri bildirimde 
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bulunulmuştur. Bu çalışma sayesinde , tez içerisinde tasarım konsepti bölümünde de 

bahsedildiği gibi, sanal model üzerinden yapılmış olan analizin, gerçek model ile 

yapılan ölçümler ve analizler yolu ile verifikasyonu sağlanmıştır. Bu çalışmada amaç 

taşıtın konstrüksiyonunu optimize ederek daha stabil bir yapı elde etmektir. Bu 

amaçla konstrüksiyon birimleri, iki şasi modülü için geliştirme önerileri getirmiştir. 

Bu öneriler plakalar, destek tüpler ve ek parçalardan oluşmaktadır.  

Tezin hazırlanması sırasında çeşitli kaynaklardan taşıta etkiyen yükler, yorulma, 

strain-stress kavramı, strain-gauge’ler, sinyal işleme yöntemleri ve yorulma hasar 

hesapları hakkında literatür araştırmaları yapılmış ve tez içerisinde yer verilmiştir. 
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FATIGUE LIFE CALCULATION OF A COACH ON DIFFERENT ROAD 

CATEGORIES 

SUMMARY 

When we think of the automotive sector, companies create first the virtual models in 

case of a new product design or a modification for an existing product and they do 

the first analysis in the computer environment. However, these analysis done in the 

computer environment should be verified with some tests using the real models of 

the designs. Cost and length of the tests done during these period is important 

because there is a big competition in this sector. 

In this thesis, within the scope of above mentioned verification process, a Mercedes 

Benz brand 52 person-bus chasis, which is produced in Brasil, was examined. To 

determine critical areas in the chasis, FEM analyzes were carried out under certain 

loading conditions, and subsequently strain-gauge mounted measurements were 

taken using the bus on two different road typ. 

The stress signals obtained from these measurements were processed and 

subsequently damage was calculated. As a result, the data collected through the real 

model was compared with the results of FEM analysis and optimization of critical 

areas in terms of damage was done on the bus. The aim was to improve the chassis is 

in terms of fatigue. 

The first road typ is a proving ground. The track is located near the city of Sao Paolo 

in Brasil and the prototype vehicle durability tests are carried out on this track. The 

track consists of different road parts with different qualities which leads to different 

types of stresses on the vehicle. For this reason, to ensure that tests conducted on the 

track are all done in the same conditions, maintenance and calibration of the track is 

done on a regular basis. A 34 km, 1 hour 10 minutes long measurement on this track 

was conducted with the prototype vehicle.  

As the second road typ, a city track in the city of Sao Paolo was selected. This track 

is normally used for long-term road tests (endurance tests) of prototype vehicles. On 

this track, a 29 km, 47 minutes long measurement was conducted.  

Strain data was collected from total 24 regions of the vehicle. Here, for each region, 

there are 3 channels in the measurement. The reason for this is the use of rosette-type 

strain-gauges. There are two types of three-element strain-gauges in the market, 

which are rectangular and delta rosettes. For three element strain-gauges, the 

direction of the stresses is not known all the time and gauges can be placed 

regardless of the direction. Most preferred type of strain-gauges are rectangular 

rosette type. The reason for this is that, the equations of rectangular type rosettes are 

simplier, which means that computer calculations can be made easier and faster. In 

the application mentioned in the thesis, Omega brand KFG-1-120-D17-11 type, 45 

degree rectangular and stacked type strain-gauges were used.  
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After collecting the strain values from the vehicle, to achieve the stress values, a 

program called “Diadem” was used. Here, the calculations were done for each 

measurement channel seperately. The equations specified for rosette type strain-

gauges were used during the calculations. Von Mises stress values were reached as a 

result of the calculation for each region. 

After obtaining the stress values, some various counting methods should be used to 

establish a load collective. Afterwards damage values can be calculated using these 

load collectives. 

“Tecware LMS software” is used by these calculations. Stress values are filtered with 

Peakvalley filtering method and afterwards counted with the help of Rainflow 

counting algorithm. As a result, damage values are obtained for each point of 

measurement.  

Another application contained in the software is “Process Builder” application. It is 

possible to create a calculation algorithm in this application. The calculation 

algorithm can be applied to the selected channels and required reports can be 

generated within this application. 

For each material on the vehicle, the S-N slope was calculated. The values required 

during the calculation of the slope were filled in the input parameters area of the 

LMS program. To determine the input parameters, a module of an accelerated 

vehicle life test program created by Dr. Kubilay Yay was used. 

Different modules are included in the “Process Builder” application. Associating of 

the modules with each other in the middle area of the application, some calculation 

algorithms can be created. Each module has an area where it is possible to set the 

required parameters. 

Within these modules, “Global Parameter Settings” is a module where it is possible 

to see and adjust all the parameters. It is also possible to adjust the parameters 

through single modules seperately. 

In the Rainflow counting module, the parameter of "Number of bins" value was 

adjusted as 100. This value determines the size of the matrix, which will be 

generated after the calculation of Rainflow counting. Rainflow matrix display and 

reporting module settings were not discussed in this thesis because they are visual 

settings. 

For 24 regions, the stress values, collected on two different tracks, were counted 

using Rainflow counting method in the Process Builer application and the damage 

values were calculated. Palmgren-Miner damage calculation method was used. With 

this method, the load collective can be split into blocks with different constant 

stresses and afterwards it is possible to learn how much contribution one block to the 

total damage has. 

The calculated damage values have been extrapolated to a value of 1 million 

km. Then the proportion of the damage of one point  to the total damage of all points 

was calculated as percentage. 

As a result of the calculation of the damage on the measurement points, the strain-

gauge regions No. 3,4,6,22 and 25 were designated as critical regions where the re-

construction work should be done.  
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Maximum stress has occured at the point 3. The values are as on the proving ground 

278 Mpa and on the city track 274 Mpa. This point is at the front of the front chasis 

module and its material is a M22 steel. It is located in the cross area of a part where 

the suspension is mounted (where the air bellows are located), and a chassis pipe 

located vertically to this area. 

Other high stress points are 4,6,22 and 25. The fourth point is again at the front 

module, a curved pipe, where the front suspension is mounted. The values at the 4th 

point are as on the proving ground 278 Mpa and on city track 408 Mpa. 

The 6th point is located on the surface where the front air bellow is mounted through 

a bearer to the chassis pipe. The stress values on this point are as on the proving 

ground 278 Mpa and on the city track 348 Mpa. 

The point 22 is located in the middle chassis module. The stress values for this point 

are as on the proving ground 201 Mpa and on the city track 208 Mpa. 

The point 25 is located at the rear module.  

Locations of other points can be found in the appendix section of the thesis and in the 

Table 4.6.  

After analysis, a feedback was given to design units about the critical areas and the 

design units have given some suggestiostions about the optimization of these critical 

points. These suggestions are 5 mm thick plates, some support pipes and bearers to 

reinforce the critical areas analysed in this thessis.  

The objective of this study was to obtain a more stable structure by optimizing the 

construction of the vehicle .  

As a result, the datas collected from short distance tracks were extrapolated to a 

higher value and with this work time, costs and the development works to optimize 

the vehicle are accelerated. When we think about the competitive automotive 

industry, such works are getting more important. 

And, with this study, within the design concept mentioned in the thesis, the analysis 

made with a virtual model is verfied with measurements and analysis. 

During the preparation of the thesis, a variety of literature researches on loads acting 

on the vehicle, fatigue, the concept of strain-stress, strain-gauges, signal processing    

methods and fatique damage were made and included in the thesis. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Amaç 

Brezilya’da Mercedes Benz marka 52 kişilik bir yolcu otobüsünün şasisindeki kritik 

bölgelerin tespiti amacıyla, belirli yükleme koşulları altında FEM analizleri yapılmış 

ve akabinde belirlenen kritik bölgelere strain-gaugeler monte edilerek farklı iki yol 

kategorisinde (özel hızlandırılmış yol pisti ve şehiriçi yol etabı) otobüs kullanılarak 

ölçümler alınmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen gerilme sinyallerinin işlenmesi 

suretiyle, yorulma dolayısı ile hasar hesaplamaları yapılmıştır. Sonuç olarak, FEM 

analiz sonuçları ile gerçek model üzerinden toplanan veriler karşılaştırılmış ve 

otobüs üzerindeki hasar açısından kritik bölgelerde optimizasyon yapılarak, şasinin 

yorulma açısından iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 

1.2 Otobüsün Tarihçesi 

Otobüs, karayolu taşıma yönetmeliğine göre sürücü dahil 25 kişiden fazla yolcu 

kapasitesi olan motorlu kara taşıtıdır. Bu aracı kullanacak sürücülerin E sınıfı 

ehliyete, SRC belgesine sahip olması ve en az 26 yaşından gün alması gereklidir. 

İlk otobüsler, 1662 yılında Paris'te ortaya çıkmıştır. Atla çekilen bu araçlara sıradan 

insanların binmesi yasaklanmış bu hak sadece zenginlere verilmişti. Bu araçların 

yaygınlaşması 1820’li yıllarda yine Paris’te olmuştur. Latince “herkes için” anlamına 

gelen “omnibüs” adıyla işletmeye konulan atlı otobüslerin bir müddet sonra 

ismindeki omni kısmı çıkarılıp ismi kısaltılmıştır. 

1829 yılında atlı otobüsler Londra’da işlemeye başlamıştır. Üç atla çekilen bu 

otobüslerin yolcu kapasitesi 22 kişi ile sınırlı kalmıştır. Ancak at pislikleriyle şehri 

kirleten atlı otobüsler tramvayların ve benzin motorlarının geliştirilmesiyle önemini 

kaybetmiştir. 

1895 yılında Almanya’da sekiz yolcu taşıyabilen benzin motorlu otobüsler ortaya 

çıkmıştır. 1904 yılında ise Londra’da benzinle çalışan ilk çift katlı otobüs 

kullanılmış, bu otobüsler de 8 yıl içinde tümüyle atlı otobüslerin yerini almıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1662
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://tr.wikipedia.org/wiki/1820
http://tr.wikipedia.org/wiki/Latince
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnib%C3%BCs&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1829
http://tr.wikipedia.org/wiki/Londra
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tramvay
http://tr.wikipedia.org/wiki/1895
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/1904
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Londra çevresinde bir süre buharlı otobüsler işletildiyse de 1918 yılına kadar benzin 

motorlu otobüslere yerlerini bırakarak tamamen yok oldular [1]. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1918
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2. TAŞITLARDA TASARIM KONSEPTİ 

Özel olarak otomotiv sektörünü ele aldığımızda, firmalar yeni bir ürün tasarımında 

veya mevcut ürünlerdeki modifikasyonlarda ilk olarak ürünün sanal modelini 

oluşturup, bilgisayar ortamında analizini yapmaktadırlar. Ancak, bilgisayar 

ortamlarında hesaplanan bu analizlerin daha sonra gerçek model üzerinde yapılacak 

testler ile verifikasyon çalışmasının yapılması gerekmektedir.  

Test maliyetlerinin ve sürelerinin ise rekabeti oldukça fazla olan bu sektörde önemi 

çok fazladır. Aşağıda da belirtilen tasarım döngüsü yardımı ile bu test maliyetlerinin 

ve sürelerinin azaltılması mümkün olmaktadır. 

 

Şekil 2.1 : Tekrarlı dinamik yüklemeye göre tasarım döngüsü. 

Tekrarlı dinamik yüklemeye göre tasarım döngüsü Şekil 2.1’de gösterilmiştir. Bu 

proses küçük ve büyük döngü olarak ikiye ayrılmaktadır. Küçük döngü, taşıtın sanal 

modeli üzerinde yapılan analizler ve hesaplamalardan oluşmaktadır. Bu döngüde 

sanal model belirli yükleme koşullarında analiz edilir. Büyük döngü ise ancak aracın 

gerçek modeli oluşturulduktan sonra gerçekleştirilebilmektedir. Büyük döngü analiz 

edilecek taşıt üzerinde oluşan gerilmelerin ölçülmesi ile gerçekleşmektedir. Burada 

iki yöntem izlenebilir.  
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İlk yöntem, taşıtın kötü yol pistlerinde test edilerek data toplanmasıdır. İkinci yöntem 

ise taşıtın laboratuvar ortamında hidropuls standı üzerinde test edilerek data 

toplanmasıdır. İkinci yöntem olan hidropuls testinde araç üzerine etki ettirilecek 

sinyaller, kötü yol pistleri veya gerçek yollardan toplanır ve eş hasar yaratacak 

şekilde çeşitli yöntemler ile hidropuls sistemine aktarılır. Kötü yol pistleri veya 

hidropuls testleri yardımı ile, sanal ortamda tasarımı ve analizi yapılmış olan bir 

ürünün verifikasyonu hızlı bir şekilde sağlanmış olur. 

Taşıt üzerinden toplanan datalar dinamik yüklerden oluşmaktadır. Bu dataların 

anlamlı hale gelmesi ancak toplanan dataların saydırılması sonucunda oluşturulan 

istatistiksel dağılımlar ile mümkün olmaktadır. Oluşturulan bu istatiksel dağılımlara 

yük kolektifleri denmektedir [2]. 

Sonuç olarak, iki tasarım döngüsü birbirini beslemektedir. Gerçek modelden 

toplanan ve değerlendirilen veriler daha sonra sanal model oluşturulurken de 

kullanılır. Diğer yandan da oluşturulan sanal model de tek başına bir tasarımda 

yeterli olmamaktadır ve gerçek bir model ile verifikasyonunun yapılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Şekil 2.2 : Dizayn proses diyagramı. 

Şekil 2.2’de dizayn prosesinin başka bir şematik gösterimi yer almaktadır. 
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Tez kapsamında yapılan çalışma; data toplanması, hasar analizin gerçekleştirilmesi 

ve sonrasında analitik yorumun yapılarak sanal model üzerinden yapılan çalışmanın 

verifikasyonunun sağlanmasını, veya aksi bir durumda ise dizayn optimizasyonunun 

gerekliliğinin belirtilmesini kapsamaktadır. 

2.1 Sonlu Elemanlar Metodu 

Sonlu elemanlar metodu mühendislikte sınır değer problemlerinin yaklaşık 

çözümlerine ulaşmak için kullanılan bir hesaplama tekniğidir. Basitçe, sınır değer 

problemi, bir veya birden fazla bağımlı değişkenin belli bir alan içerisinde 

diferansiyel denklemler olarak yorumlanması ile ortaya çıkan bir matematik 

problemidir.  

Sonlu elemanlar analizi, bir yapıyı önce birden çok elemente parçalayarak, 

sonrasında her elementin davranışını basit bir şekilde tanımlayıp bu elementleri 

belirli noktalarda birbirine tutturarak gerçekleştirilir. Bu proses birçok matematiksel 

denklemi meydana getirir. Gerilimde bu denklemler bağlantı noktalarındaki eşitlik 

denklemleridir. Bu denklemler genellikle yüzlerce hatta binlerce olduğu için 

bilgisayar kullanımına ihtiyaç vardır. Şekil 2.3’te ağ modeli oluşturulmuş bir 

direksiyon mafsalı görülmektedir. 

 

Şekil 2.3 : Bir direksiyon mafsalının ağ modeli. 

Sonlu elemanlar metodunda fiziksel problemin çözümünde bazı belirli adımlar 

belirlenmiştir. Bu adımlar fiziksel problem ne olursa olsun benzer şekilde bazı analiz 

programlarının içinde hazır paket olarak sunulmaktadır. Bu adımlar aşağıdaki 

gibidir: 
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1- Ön işlem ( Model tanımı) 

2- Hesaplama 

3- Son işlem 

Eğer problem yanlış şekilde tanımlandıysa, çok iyi hesaplanmış bir sonlu elemanlar 

analizinin hiçbir anlamı yoktur. Bu yüzden en önemli adım ilk adım olan “Model 

tanımı”dır. Modelin geometrik tanımı, modelde kullanılacak elemanlar, elemanların 

geometrik özellikleri, kullanılan malzemelerin özellikleri, oluşturulacak model ağı, 

sınır şartları ve yükler bu adımda belirlenir. 

İkinci adım olan hesaplama bilgisayar programları yardımı ile yapılmaktadır. Bu 

aşamada denklemlerin çözümü gerçekleştirilir. 

Üçüncü adımda sonuçlar analiz edilir ve değerlendirilir. Elemanlarda oluşan 

gerilmeler genliklerine göre gruplanabilir, sistemin dinamik davranışı hakkında bilgi 

sahibi olunur. Şekil 2.4’te görüldüğü gibi yapının kritik bölgeleri hakkında bilgi 

sahibi olunur [3].  

 

Şekil 2.4 : Von Mises gerilmesine göre belirenmiş olan kritik bölgenin gösterimi. 

2.1.1 Taşıta etkiyen statik yükler 

Bir taşıta etki eden kuvvetler, taşıt cinsine göre değişiklik arz etmekle birlikte 

temelde iki ana gruba ayrılırlar. Bunlar, statik kuvvetler ve tekrarlı dinamik 

kuvvetlerdir. Taşıtın maruz kaldığı kuvvetlerin büyüklüğü ne kadar önemli ise, 

kuvvetlerin tekrarı da en az o kadar önemlidir. Zira, kuvvetleri periyodik olarak 

değiştirmek ve değişim sayısını yeterli derecede arttırmakla bir malzemeyi statik 
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sınırların çok altında da harap etmek mümkündür. Statik kuvvetler, değişken 

olmayan kuvvetler ile aracın ömrü boyunca en fazla 5x10
3 

defa tekrarlanan 

kuvvetlerdir. Statik kuvvetler; taşıtın kendi öz ağırlığı ve yükü, fren ve kalkış 

kuvvetleri, viraj kuvvetleri, burulma kuvvetleri, münferit darbe kuvvetleri , çekici ile 

römork arası bindirme kuvvetleri olarak sayılabilir. Tekrarlı dinamik kuvvetler ise 2 

≅ 5x10
6 

tekrar sayısından başlayan, yol pürüzlülüğü, lastik çevresinin düzgünsüzlüğü 

gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkar. 

 Taşıtın kendi öz ağırlığı ve yükü 2.1.1.1

Taşıtın düz ve yatay bir zeminde durduğu farz edilirse, Şekil 2.5’teki kuvvetlerin 

etkisi altında kalacaktır. G ağırlığı, taşıtın öz ağırlığını ve yükü birlikte ifade 

etmektedir. 

 

Şekil 2.5 : Aracın öz ağırlığı. 

 Fren kuvveti 2.1.1.2

Fren kuvvetleri taşıt fren yaptığı zaman ortaya çıkarlar. Düz yolda ideal fren kuvveti 

dağılımı ile elde edilecek fren ivmesi ortalama 4.5 m/s2 dir. Başlangıçta bir anlık 

maksimum değere ulaşan fren ivmesi, düz ve kuru bir asfalt yolda 8 m/s2’ ye kadar 

çıkar. 

 Viraj kuvveti 2.1.1.3

Taşıt viraja girdiği zaman, merkezkaç kuvvetinin etkisi altındadır. Kuvvetin yönü 

dışarı doğru olduğu için şasi dış putreline gelen yük artmaktadır. Viraj kuvvetini 

hesaplarken, Şekil 2.6’daki gibi ağırlık mekezinin yerden yüksekliğinin (h), taşıt 

ağırlığının (G), viraj ivmesinin (a) ve iki tekerlek arasındaki mesafenin bilinmesi 

yeterlidir. 
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Şekil 2.6 : Viraj kuvveti. 

 Darbe kuvveti 2.1.1.4

Tekerleğin tek bir sete çarpma veya çukura düşmesinden meydana gelen darbeden 

doğan düşey yük, kamyonlarda yüklü ağırlığın %100’ü, otobüslerde ise % 50’si 

olarak kabul edilir. Darbe kuvveti Şekil 2.7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.7 : Darbe kuvveti. 

 Burulma kuvveti 2.1.1.5

Bir taşıtın ön tekerleklerinden biri bir tümsek veya bir engebenin üzerine çıkarsa o 

tekerleğin dinamik tekerlek yükü artmaktadır. Sağ ve sol tekerleklerin dinamik 

tekerlek yüklerinin farkı, taşıtı uzunlamasına eksen boyunca burulmaya 

zorlamaktadır. Tekerlek yüklerinin birbirlerine göre farkı ve dolayısı ile burulma 

momentinin büyüklüğü, engebenin yüksekliği, tekerlek iz genişliğinin büyüklüğü, 

lastiklerin ve yayların katılığı ve taşıt gövdesinin katılığına bağlıdır. 

2.1.2 Taşıta etkiyen dinamik yükler 

Taşıtları zorlayan kuvvetler değişken genlikli dinamik kuvvetlerdir. Bu kuvvetler yol 

pürüzlülüğü, lastik düzgünsüzlüğü ve viraj gibi yol ve işletme şartlarına bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadırlar. Yol pürüzlülüğü veya düzgünsüzlüğü; parke, asfalt, stabilize 

gibi çeşitli yol kalitelerine bağlı olarak değişmektedir. Taşıtlar ömürleri boyunca, 



9 

farklı şartlarda kullanılanlar da olmakla birlikte, istatistiki olarak ortalama %50 

iyi, %25 orta ve %25 kötü yol şartlarına maruz kaldığı kabul edilebilir [4]. 

2.2 Gerçek Model ile Yapılan Testler 

2.2.1 Gerçek yol testleri 

Bu tipte testler taşıtların gerçek yollarda test edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. 

Genellikle test süreleri uzun olmaktadır ve taşıtlar karayollarında normal trafik 

şartlarında sürülmektedir. Artık demode bir yöntem olmasına rağmen günümüzde 

hala birçok firma tarafından uygulanmaktadır. Genellikle test km’leri oldukça 

uzundur. Binek taşıtlar için test süreleri 300.000 km’ler mertebesinde, ağır taşıtlar 

için ise bu rakam 1 milyon mertebesinde olmaktadır. 

2.2.2 Hızlandırılmış özel test pistlerinde yapılan testler 

Taşıt testleri eğer gerçek yol şartlarında yapılmak istenirse test süreleri çok uzun 

olmaktadır. Bu uzun süreler rekabetçi bir sektör olan otomotiv sektöründe kesinlikle 

istenmemektedir. Bunun için araçların testleri yapay olarak üretilmiş olan 

hızlandırılmış pistlerde gerçekleştirilebilir. Bu pistler değişik yol pürüzlülüklerine 

sahip parkurlardan oluşmaktadır. Bu pistler sayesinde test süreleri kısaltılmaktadır. 

Ancak burada da yine yol pürüzlülüğünün büyüklüğü belli bir mertebeden sonra 

taşıtın hızını düşüreceği için test süreleri belirli bir mertebenin altına 

indirilememektedir.  

 

Şekil 2.8 : Hızlandırılmış yol pisti. 

Şekil 2.8’de Amerika Nevada eyaletinde bulunan otomotiv merkezindeki parkur 

görülmektedir. Bu parkur 26 değişik yol kalitesinden oluşmaktadır. Bu pistte 

yaklaşık olarak 7 aylık bir test süresi 2 aya kadar indirgenebilmektedir. 



10 

 

Şekil 2.9 : Hızlandırılmış test yolu bağıntısı. 

Şekil 2.9’da hızlandırılmış test yolunun elde edilmesi için kullanılan bağıntı 

görülmektedir. 

Bu bağıntıda, taşıtın gitmesi gerekli olan hızlandırılmış test yolunun (     ), hesap 

edilebilmesi için gerekli veriler;     , taşıtın gerçek yoldaki hızı;     , gerçek yol 

dalgalılık faktörü;     , gerçek yol pürüzlülüğü spektrum yoğunluğu;     , taşıtın 

gittiği gerçek yol değeri; B, malzemeye bağlı yorulma paremetresi;      , taşıtın test 

yolundaki hızı;      , test yolu yol pürüzlülüğü spektrum yoğunluğu olarak 

verilmektedir [5]. 

2.2.3 Laboratuvar yol simulasyon testleri ve sanal yol datası üretilmesi 

Taşıtın test sürelerini daha da kısaltmak ancak labarotuvar şartlarında mümkün 

olmaktadır. Buradaki yöntem, gerçek yollardan veya hızlandırılmış test 

parkurlarından toplanmış olan sinyallerin laboratuvar ortamlarındaki hidrolik 

sarsıcılara aktarılmasıdır. Bunun için, üretilen gerçek yol sinyallerinin yorulma etkisi 

(   , bu sinyallere karşılık üretilen hızlandırılmış  test yolu sinyallerinin yorulma 

etkisiyle (  ) karşılaştırılmalıdır.  

Şekil 2.10’da test spektrumundaki zaman kısalması açıkça görülmektedir. Buradaki 

metod gerilme genliklerin büyütülmesi ile aynı hasarın daha kısa sürede taşıta 

verilebilmesidir. Dizayn ve test spektrumunun taşıta verdikleri hasarların yaklaşık 

olarak birbirlerine eşit olması gerekmektedir [4]. 

Sanal yol datası üretiminde amaç, taşıtın ömrü boyunca gideceği yol şartlarının 

belirli olması halinde, bu yol şartlarına uygun olarak yol pürüzlülüğü sinyallerinin 

elde edilmesi ve bu sinyallere eş değer yorulma etkisini veren hızlandırılmış yol 

sinyallerinin üretilmesidir. 
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Şekil 2.10 : Dizayn ve test spektrumu. 

Bu noktada yaklaşım olarak, Şekil 2.9’da belirtilmiş olan denklemdeki hızlandırılmış 

yol mesafesine eşdeğer teorik yol pürüzlülüğü sinyalleri üretilmesidir. Hızlandırılmış 

test yolu sinyallerinin üretilmesi için gerekli gerçek yol sinyalleri belli yol 

standartları baz alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yol kalitelerinde taşıtta 

meydana gelen hasar, hızlandırılmış yol sinyallerine denk gelene kadar, test yolu yol 

pürüzlülüğü değerleri, taşıtın test yolu hızları ve katsayılar belirli mertebelerde 

değiştirilmektedir [6]. 

 

Şekil 2.11 : Yol pürüzlülüğü değerleri ve ISO 8608 yol spektrum yoğunlukları. 

Şekil 2.11’de ISO 8608 standartına göre, çeşitli yol durumları için yol pürüzlülüğü 

spektrum yoğunlukları görülmektedir.  

 Yükleme modelleri 2.2.3.1

Servis koşullarında, çoğu motor ve araç komponenti random yüklemelere maruz 

kalır. Bu yükleme koşullarının komponent ömründe büyük etkisi vardır. Günümüzde 
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elektrohidrolik sistemlerin varlığı komponentlerde veya sistemlerde daha kontrollü 

ve gerçekçi testler yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Dört tipte yükleme koşulu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, sinüsodial sabit 

yüklemedir. Çoğu basit yorulma testinde kullanılan tip yüklemedir. İkinci tip 

yükleme, blok-program yüklemedir. Bu program, sinüsodial salınımlardan çıkartılır 

ancak çevrimlerin büyüklükleri sabit bloklar halindedir. Bu tipte programlama 

genelde artan ve azalan bloklardan oluşmaktadır. Şekil 2.12’de görülen program 

formu Dr. Gassner tarafından 1939 tarihinde uygulanmıştır. Bu simetrik artışlar ve 

azalmalar Dr. Gassner tarafından da kullanılmış olan Schenck tipi rezonans 

makinalarında üretilebilmektedir. Bu blok programı servis yükleme koşullarından 

elde edilmiş sinyalleri baz alır ancak yine de normal servis koşullarından farklıdır, 

çünkü tüm salınımlar aynı ve sabit ortalama gerilmelerden meydana gelir. 

Elektrohidrolik makinalarda artık random yükleme mümkün olduğu için, blok-

program tipi popülerliğini yitirmiştir. 

Üçüncü ve dördündü tip yükleme random sinyaller ve servis sinyalleridir. Yapılan ilk 

testlerde (random sinyaller) random-sinyal üreticileri kullanılmıştır. Bu tip 

üreticilerle yapılan testlerde sonuç olarak Gauss tipi bir dağılım elde edilmektedir. 

Ancak bu random sinyallerde, düşük frekanslı sinyaller bulunmamaktadır.   

Servis sinyalleri ise dönüş, frenleme ve ivmelenme gibi düşük frekanslara yol açan 

sinyalleri de kapsamaktadır. En düşük düzensizlik faktörüne sahip olan tip servis 

sinyalleridir. Düzensizlik faktörü ne kadar düşük olursa yükleme o kadar 

düzensizdir. Şekil 2.12’de dört adet yorulma yükleme modeli gösterilmiştir [7]. 

 

Şekil 2.12 : Yorulma yükleme modelleri. 

  



13 

3. TAŞITLARDA YORULMA ANALİZİ 

3.1 Taşıtlarda Yorulmanın Tarihçesi 

Malzemelerin statik ve dinamik yükler etkisinde yorulması yüzyıllar boyunca 

insanların ilgisini çekmiş ve önemli bir araştırma konusu olmuştur. Kullanım 

koşullarına uygun konstrüksiyonların inşa edilebilmesi ve bu konstrüksiyonlarda 

kullanılacak malzemelerin doğru seçilebilmesi amacı ile birçok araştırma yapılmıştır. 

Günümüzde kullanılan yorulma analizi proseslerinin temelleri de uzun yıllar 

öncesine dayanmaktadır. Yorulma analizi hakkında bilinen ilk kayıt 1837 tarihinde 

Wilhelm Albert tarafından yazılmış bir makaledir. Alman maden mühendisi olan 

Wilhelm Albert, metal yorulması hakkında incelemeler ve araştırmalar yapan ilk kişi 

olarak bilinir. Demir maden zincirlerinin tekrarlayan ufak yüklerin etkisinde 

yorularak kopması ile ilgili çalışma yapmıştır. 

İlerleyen yıllarda dünyada tren ulaşımı önem kazanmaya başlamıştır. Ancak yorulma 

konusunun tam olarak anlaşılamaması ve bilgi eksikliklerinin sonucu olarak trenlerde 

aks kırılmaları oluşmuş ve dolayısı ile tren kazaları meydana gelmiştir. Bu durum, 

mühendisleri bu alanda inceleme yapmaya yöneltmiştir. Bu dönemde inşaat 

mühendisi olan W. J. Rankine akslarda oluşan kırıkları incelemiş ve malzemelerde 

oluşan çatlak oluşumu ve ilerlemesi hakkında makaleler yazmıştır. 

Metallerin yorulması hakkında ilk sistematik araştırmalar Alman mühendis August 

Wöhler tarafından yapılmıştır. Sistematik araştırmasının ilk örneği, S-N eğrileri 

(Wöhler eğrileri) olarak bilinir. Bu eğrilerin oluşturulması ile malzemelerin yorulma 

davranış karakterleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur [8]. 

1945’de M.A.Miner, ilk olarak 1924’de A.Palmgren tarafından ortaya atılan bir 

kuralı tekrar popüler hale getirmiştir. Bu yüzden bu kurala Palmgren-Miner kuralı da 

denmektedir. Bu kural lineer hasar hipotezidir. Daha sonraki yıllarda, saydırma 

metodlarının ortaya çıkışı ve bilgisayar desteğinin yapılan analizlerde kullanılması, 

yorulmanın otomotiv endüstrisinde de yer edinmesini sağlamıştır. Günümüzde ömür 

analizi birçok otomotiv firması tarafından kullanılmaktadır. 
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3.2 Yorulmanın Tanımı ve Teorisi 

Yorulmanın tam olarak tanımı, bir makina parçasının dinamik yükler altında, statik 

dayanım sınırının çok altında zorlanarak hasara uğramasıdır.  

Yorulma ömrünü etkileyen iki önemli faktör, dinamik yüklerin tekrar sayısı ve 

yüklerin genlikleridir [2]. 

Günümüzde birçok endüstride hasarın önlenmesi amacı ile yorulma analizi 

yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle uçak, inşaat, otomotiv gibi insan yaşamının da 

etkileyebileceği  sektörlerde bu yöntemler daha da önem kazanmaktadır. 

 

Şekil 3.1 : Değişken genlikli yük. 

Şekil 3.1‘de görüldüğü gibi dinamik tip yükleme söz konusu olduğunda her zaman 

malzeme yorulmasının hesaba katılması gerekmektedir. 

Malzemenin tekrarlı gerilmeler veya birim şekil değiştirmeler sonucu kırılmasına 

yorulma adı verilir. Gevrek türde kırılmalarda en çok rastlanan ve geniş bir gerilme 

genliğinde görülen kırılma tiplerinden biri "yorulma kırılması" dır. Çatlağın oluşumu 

ve gelişimi gözlemsel olarak düz ve parlak yüzey karakteri gösterir ve dereceli çatlak 

büyümesi aşaması olarak adlandırılır. Kaba kristal görünümlü görüntü veren bölge 

ise hızlı ve son kırılma bölgesidir ve ani kırılma aşaması olarak adlandırılır. Şekil 

3.2’de kırık yüzeyin düzgün ve mat görünümlü bölgesinde farklı genlikteki değişken 

yüklerin etkisiyle oluşan duraklama çizgileri gözlemsel olarak tespit edilebilir. 

Yorulma kırılmasının başka bir özelliği de makro çapta plastik deformasyon 

göstermesidir. Bu sebeple gevrek kırılma ile benzerlik gösterirler. 
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Şekil 3.2 : Yorulma kırılmasının genel görünüşü. 

Metal yorulması konusunda ilk çalışmaların yapıldığı zamanlarda yorulma çatlağı 

oluşumunun, çatlağın ilerlemesi aşamasına nazaran, yorulma ömrünün tayini 

açısından daha önemli olduğu düşünülmekteydi. Son on yıl içerisinde çatlağın 

formasyonu ve gerilimi konusunda dikkate değer teknik eserler verilmiştir. Şekil 

3.3'te Wöhler eğrisinin, çatlak oluşumu ve çatlak gelişimi şeklinde ikiye ayrılmış 

şematik çizimi görülmektedir. Gerilme genliğinin artması ile yorulma ömrüne 

karşılık gelen çevrim sayısındaki düşüş, yorulma çatlağının hem oluşum hem de 

gelişim safhalarında açıkça görülmektedir. 

 

Şekil 3.3 : Yorulmanın başlangıç ve gelişim eğrileri. 
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Sonuç olarak (S-N) tipindeki diyagramlar, metalik malzemelerin servis ortamı 

içerisinde güvenli çalışabileceği koşulların sağlanmasında ve yorulma ömrü 

tahminlerinin yapılmasında önemli rol oynarlar. Bölüm 3.3.3’de S-N eğrileri konusu 

daha detaylı anlatılacaktır. Özellikle test numunelerinden farklı olarak malzemelerin 

kendi özelliklerinden kaynaklanan yüzey hataları ve kristal yapıdaki bazı 

düzensizliklerin, parçanın toplam yorulma ömrü içerisinde yorulma çatlağının 

oluşum sürecini azaltabileceği ve hatta elimine edebileceği söylenebilir. Yorulma 

çatlağının metal yüzeyi üzerinde bölgesel olarak oluşumunu şu nedenlere 

bağlayabiliriz: 

a. Çentik etkisi sebebi ile, pratikte genellikle mühendislik malzemelerinde, keskin 

açılı kesitler veren çentik veya kanal gibi bölgesel şekil değişimi görülen noktalarda 

gerilme yoğunluğunda artış görülür. 

b. Yüzeydeki kristaller iç bölgelere nazaran daha az desteklidir. Bu yüzden yüzeyde 

kayma ihtimali daha fazladır. 

c. Atmosferik reaksiyonlar etkilidir. 

Bir mühendislik malzemesinin, tekrarlı yüklerin etkisinde kaldığı zaman yüzeyinde 

bölgesel kayma olayı görülebilir. Kayma, kristal kafesin içerisinde olur ve atomların 

birbirine paralel düzlemler üzerinde yer değiştirmesi ile gerçekleşir. Kayma 

bantlarının hareketi ile yüzeyde çıkıntı ve çöküntülerin oluşumu ile son bulur.  

d. Gerilme yoğunluğu (çentik) etkisi: Yorulma çatlakları çoğunlukla gerilme 

arttırıcıların sebebi ile, gerilme yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde başlangıç 

gösterirler. Gerilmeyi arttırıcı etki, keskin kesit değişimi veya gerilme dağılımını 

etkileyen başka aktörlerden kaynaklanabilmektedir. 

Gerilme arttırıcılar malzemenin yorulma ömrünü kısaltır. Mekanik (çukurlar, 

kanallar, çentikler, kenarlar, yivler) veya metalürjik (porazite, inklüzyon, 

segregasyon) olabilirler. Her türlü oluşan süreksizlik (discontinuities) bölgesel 

gerilme seviyesinde artışa neden olur [9]. 

3.2.1 Yorulma yüzeyinin genel görünüşü 

Makroskobik inceleme: Yorulma kırılmasına uğramış metalik malzemeler genellikle 

çok az plastik deformasyon gösterirler. Statik kırılmalarda süneklik ve tokluk, 

deformasyonu belirleyen önemli iki kriterdir. Malzemenin tokluğunun artması ile 
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tolerans alanı içinde kalan çatlak uzunluğu artar. Yorulma yüzeyi mekanik parçaların 

kırılma karakteristiğini ve çevrimsel işlem safhalarını gösteren kıyı çizgileri adı 

verilen izler içerir. Yorulma kırığı yüzeyleri karşılıklı olarak sürtünmenin sonucunda 

düz ve oldukça pürüzsüz bir görünüm alır. Şekil 3.4’te yorulma sonucu kırılmış bir 

yüzeyin şekli görülmektedir [9]. 

 

Şekil 3.4 : Kırık yüzey resimleri. 

3.3 Gerilmelerin ve Hasarın Hesaplanması 

Otomotiv sektörüne yorulmanın incelenmesi için çeşitli yöntemlerin izlenmesi 

gerekmektedir. Bu yöntemler Şekil 3.5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.5 : Yorulma analizi yöntemi. 

Yorulma analizinde kullanılan tanımlar ve yöntemler aşağıda daha detaylı 

incelenmiştir. 



18 

3.3.1 Strain-stress kavramı 

Yakın zamanlara kadar, ölçme aletini direk olarak kullanarak, bir parça üzerinde 

ortaya çıkan gerilmelerin ölçülmesi en büyük mühendislik problemlerinden birisiydi. 

Elektrik dirençli strain-gauge’lerin bulunuşundan önce bu amaç için mekanik - 

extensometreler kullanılmıştı. Bunların bazı dezavantajları vardı. Gerekli gauge 

uzunluğu 12 mm den az değildi. Hacimleri, sınırlı yer şartları için elverişli değildi. 

Bu yüzden pek çok gerilme problemi emniyet faktörleri esas alınarak çözülmüştür. 

1866’da Lord KELVİN, metal bir tel üzerine gerilim uygulandığı zaman, tel 

uzunluğu ve çap değiştiğinde elektrik direncininde değiştiğini buldu. Böylece strain 

ölçümünün temel prensibi ortaya konmuş oldu. 

Dış kuvvete maruz kalan bir parça, gerilim altındadır. Gerilim direk olarak ölçülmez, 

ancak etkisi ölçülebilir. Gerilim ile birim uzama (strain) arasındaki ilişki hesaplama 

için gereklidir. 

Birim uzamanın tanımını iyice anlamak için Şekil 3.6’daki gibi, L boyunda homojen 

bir çubuğun bir F kuvvet ile çekildiğini ve basma etkisinde kaldığını varsayıldığında, 

çubuğun eksen boyunca uzayıp kısalması doğrusal yayılımlıdır. Verilen F yükü için 

yayılımı çubuk uzunluğuna bağlıdır. Birim uzama, formülde de belirtildiği üzere, 

birim uzunluk başına düşen yayılmadır [10].  

  
  

 
 

(3.1) 

 

Şekil 3.6 : Strain tanımı. 

 Poisson oranı 3.3.1.1

Poisson oranı, yükün uygulandığı eksendeki deformasyonun, malzemede meydana 

gelen yüke dik yöndeki deformasyona oranı olarak belirtilir. Çapraz birim uzamanın 

direkt birim uzamaya oranı POISSON oranı olarak bilinir. Bu (υ) oran her zaman 
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pozitiftir ve her metal ve alaşım için farklı bir değerdir. En düşük değeri υ =0,21 ile 

çinkoda, en büyük değeri υ =0,35 ile pirinçte görülür. Çelik için υ =0,29 dur.  

 Elastisite modülü 3.3.1.2

Malzemenin kuvvet altında şekil değiştirmesinin ölçüsüne elastisite modülü 

denmektedir. Tanımı gereği birim kesit alanına sahip bir malzemede birim boyu bir 

kat artırmak için uygulanması gereken kuvveti gösterir. Bazı kaynaklarda “Young 

modulus“ olarak geçebilmektedir. 

Doğrudan gerilme altındaki elastik malzemelerde E elastisite modülü; 

                            (3.2) 

        (3.3) 

olarak gösterilir, birimi N/m
2
'dir [8]. Örneğin, yapı çeliği için elastisite modülü 

Eçelik=2×10
5
 N/mm

2
, alüminyum için Ealüminyum=7×10

4
 N/mm

2
'dir. 

 Malzemenin akma, nihai ve kopma gerilmesi 3.3.1.3

 

 

Şekil 3.7 : Akma, nihai ve kopma gerilmesi. 

Şekil 3.7’de malzemenin özelliklerine ait gerilme tipleri görülmektedir. Akma 

gerilmesi, malzemenin plastik deformasyona başladığı sınır gerime olarak tanımlanır. 

Akma gerilmesinin altında, malzemeler, yüklenip boşaltıldıklarında tekrar eski 
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konumlarına dönerler (elastik davranış), ancak akma değerinden sonra deformasyon 

kalıcı olur (plastik davranış). 

Nihai gerilme, malzemenin boyun verme ve kırılma oluşmaksızın ulaşabileceği 

maksimum gerilme olarak tanımlanır.  

Kırılma gerlmesi ise malzemede kırılmanın gerçekleştiği gerilme olarak tanımlanır. 

3.3.2 Yükleme koşulları altında gerilme davranışları 

Taşıtlarda iki tip gerilme vardır. Bunlardan ilki temel gerilmedir ve aracın kendi 

ağırlığından ve yüklenmesinden dolayı ortaya çıkar. İkinci tip gerilme ise ilave 

gerilmelerdir. Bu gerilme tipi ise araçta meydana gelen tekil etkiler sonucu ve 

araçtaki titreşimlerden dolayı ortaya çıkarlar. 

 

Şekil 3.8 : Taşıtlarda yükleme koşulları. 

Temel gerilmeleri oluşturan yüklemeler sabit veya belirli periyodlarda sabit kalan 

sinyallerden oluşur. Ancak ilave gerilmeleri oluşturan yüklemelerin sinyalleri 

değişkendir. Şekil 3.8’de gerilme çeşitlerine örnekler verilmiştir [2]. 

3.3.3 Strain-gauge tipleri ve gerilme hesaplamaları 

Strain-gauge, üzerine kuvvet uygulandığında değişken direnç değerleri gösteren bir 

sensör türüdür. Direnç farkları yardımı ile sonuç olarak strain değeri elde edilir. 

Strain, malzemede dış etken veya iç etkenler dolayısı ile oluşabilir. Strainin 

oluşmasında, kuvvetler, basınçlar, momentler, sıcaklık veya malzemenin fiziksel 
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değişime uğraması etkili olabilir. İlk tel tipi strain-gauge 1938 yılında üretilmiştir. 

Daha sonraları bu tip strain-gaugeler yerini metalik folyo tipi strain-gaugelere 

bırakmıştır. Çünkü folyo tip strain-gaugelerin tel tipine göre bazı üstünlükleri vardır. 

Bunlardan bazıları; uygulamasının daha kolay olması, daha büyük akımların 

geçmesine izin verilebilmesi, k faktörünün daha büyük olması, iyi bir ısı dağılımı 

sağlanması ve yüksek uyarma voltajına izin verilebildiği için ölçüm devresinde daha 

doğru değerlerin elde edilebilmesidir. Folyo tipi strain-gaugeler yaklaşık 0,025 mm 

kalınlığa sahip sarılmış tel elemanından oluşur. Yüzeye bir kuvvet uygulandığında, 

yüzey üzerinde oluşan boyut değişimi folyo üzerinde elektrik direncinin değişmesine 

neden olur.  

Bu sayede strain değeri ölçülmüş olur. Folyo elemanının ve yapışkan malzemenin 

strain iletiminde birlikte çalışması gerekir, çünkü yapışkan malzeme aynı zamanda 

yapıştırılan yüzey ile folyo arasında yalıtkan bir rol oynamalıdır.  yalıtkan, esnek bir 

desteğin üzerine döşenmiş telden ya da folyodan oluşmaktadır. Folyo üzerinde 

oluşan elektriksel direnç değişimi genellikle Wheatstone devresi kullanılarak ölçülür. 

1843 Yılında, İngiliz fizikçisi Charles Wheatstone tarafından malzemelerin elektrik 

dirençlerinin ölçülmesi için, bir köprü devresi bulunmuştur. Bu köprü devresi 

sayesinde malzemedeki çok küçük direnç değişimleri bile ölçülmeye başlanmıştır. 

1856 yılında Lord Kelvin tarafından yapılan deneylerde, bakır ve çelik tellere bir 

gerilme uygulandığında, tellerin direncinin değiştiği gözlenmiş, aynı gerilme 

koşulları altında demirin direncinin bakırın direncine göre daha fazla değiştiğini 

görülmüştür.  

Lord Kelvin bu deneylerin sonucu ile ve Wheatstone Köprüsü deneyi yardımıyla bu 

direnç değişmelerini ölçerek aşağıdaki üç önemli sonuca varmıştır: 

1) Teldeki direnç değişmesi, teldeki yer değiştirmenin bir fonksiyonudur. 

2) Değişik malzemeler için bu fonksiyon değişiktir. 

3) Wheatstone Köprüsü yöntemiyle çok küçük dirençlerin ölçümlerini yapmak 

mümkündür [11]. 

Şekil 3.9’da strain-gaugenin boyutları gösterilmiştir. 
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Şekil 3.9 : Strain-gauge boyutları. 

 Doğrusal tip strain-gaugeler 3.3.3.1

Doğrusal tip strain-gaugeler tek yönde strain ölçümü yapmaya olanak sağlarlar. Bu 

tip strain gaugeler piyasada en çok kullanılan strain-gauge tipidir. Dinamik ve statik 

birçok uygulamada kullanılabilir. Şekil 3.10’da doğrusal tip strain-gauge 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.10 : Doğrusal tip strain-gauge. 

 Çiftli doğrusal tip strain-gaugeler 3.3.3.2

Birbirlerine paralel ve doğrusal bir şekilde duran iki adet folyodan oluşan strain-

gauge tipidir. Straini iki folyoda aynı yönde ölçer. Daha çok eğilme zorlamalarında 

ölçüm yapılılırken kullanılır. Şekil 3.11’de çiftli doğrusal tip strain-gauge 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.11 : Çiftli lineer tip strain-gauge. 
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 Kesme ve tork tipi strain-gaugeler 3.3.3.3

Bu tip strain-gaugeler kesme kuvvetleri ve tork dolayısı ile oluşan straini ölçmek için 

dizayn edilmişlerdir. 45 derece eğik biçimde döşenmiş folyodan oluşmaktadır. Şekil 

3.12’de tork tipi strain-gauge örneği verilmiştir. [12] 

 

Şekil 3.12 : Tork tipi 45 derece strain-gauge. 

 Rozet tipi strain-gaugeler 3.3.3.4

Üç boyutlu bir elemanda şekil değiştirme her üç boyutta birden meydana gelir. Böyle 

bir elemanın direncinin değişimini inceleyecek olursak, hangi eksende ne büyüklükte 

deformasyon olduğunu anlamak imkansızdır. Ayrıca, parçanın boyutlarının büyük 

olması direkt olarak ölçümü imkansız kılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı istenen bir 

eksende ölçüm yapılabilmesi için yardımcı bir alete ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

yardımcı aletin adı strain-gauge rozeti'dir [13]. 

 

Şekil 3.13 : Rozet tipi strain gauge. 

Ölçümlerde kullanılmış olan strain-gauge Omega marka KFG-1-120-D17-11 tipi 

rozet tipi strain-gauge’dir. Burada “KFG” simgesi strain-gauge’in konstantan 

aluminyum alaşımı gösterir. Bu tip strain-gauge en çok kullanılan strain-gauge 

tipidir. Bir çok uygulamada ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamaktadır. Bu strain-
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gauge tipi yüksek gerilim hassaslığına (gauge faktörü) sahiptir, uzun ömürlüdür ve 

iyi uzama kabiliyetine sahiptir. Bunun dışında 65 derece sıcaklık üzerinde 

kullanılması tavsiye edilmemektedir. Aluminyum alaşımı ise, strain-gauge’in 

kendiliğinden sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmasını sağlamaktadır. Strain-gauge 

tipinde geçen 120 değeri strain-gauge’in 120 ohmluk olduğunu göstermektedir. Bu 

değer ne kadar yüksek olursa ölçüm hassasiyeti o kadar iyi olmaktadır. Bu 

uygulamada 120 ohmluk strain-gaugeler ölçüm hassasiyeti bakımından uygun 

görülmüştür [14]. 

Rozet strain-gauge iki veya daha fazla strain-gauge’in değişik pozisyonlarda 

dizilmesiyle farklı yönlerdeki gerilmelerin ölçülmesine yaramaktadır. 3 tip rozet 

uygulaması mevcuttur: 

1- Tee tipi (0-90 derece) 

2- Dikdörtgen tip (0-45-90 derece) 

3- Delta tipi (0-60-120 derece) 

Bunlardan Tee tipi rozet iki elemanlı rozettir ve ana gerilme yönleri bilindiğinde 

kullanılmalıdır. Silindirik basınçlı tanklar, burulma etkisindeki şaftlar bu rozetin 

kullanım alanlarına iyi birer örnektir. Üç elemanlı rozetler dikdörtgen ve delta 

tipinde olabilir. Bu tipte rozetler gerilmelerin yönünün hiç bilinmediği zamanlarda 

kullanılır ve rozet yön önemi olmaksızın yerleştirilebilir. 120 derecelik delta tipi 

rozetler ölçümlerde en optimum rozetler olmasına rağmen daha çok tercih edilen 

rozet tipi dikdörtgen tip rozetlerdir. Bunun nedeni dikdörtgen tip rozetin 

denklemlerinin daha basit olması ve bununda bilgisayar ortamında hesaplamaların 

daha kolay ve hızlı yapılabilmesi demektir. İki rozet tipi de birbiri yerine tercih 

edilebilir. Şekil 3.14’te düzlemsel ve yığılmış tipte konstrüksiyona sahip rozet tipi 

strain-gaugeler görülmektedir. [15]. 

Tez içerisinde bahsedilen uygulamada kullanılan rozetler 45 derece dikdörtgen ve 

yığılmış tiptedirler. Bu tipte rozetler için gerilme denklemleri aşağıdaki gibidir: 

                                (3.4) 

Burada denklemde    yerine 0, 45 ve 90 derece değerleri yerleştirildiğinde; 



25 

 

Şekil 3.14 : Düzlemsel ve yığılmış tip rozet konstrüksiyonu. 

    
   

 
     

 
 

 

 
√                          

(3.5) 

    
   

 
     

 
 

 

 
√                          

(3.6) 

Bu denklem yardımı ile rozet tipi bir strain-gauge ile ölçülen birim uzama değerleri 

gerilme değerlerine çevrilebilmektedir [16]. 

3.3.4 Sinyal işleme yöntemleri 

Toplanan gerilmelerin saydırılması yolu ile yük kolektifleri elde edilir. Bu proseste 

değişik yöntemler mevcuttur. Bunlardan bazıları Şekil 3.15’ te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.15 : Sinyal işleme yöntemleri. 

Rainflow saydırma yöntemi bu tez içerisinde anlatılacaktır. Rainflow ile datanın 

saydırılma işlemi anlatılmadan önce ön bir işlem olan Peak-Valley Filtreleme 

yönteminden bahsedilecektir.  

 Peak-Valley filtreleme yöntemi 3.3.4.1

Peak-Valley yöntemi bir ön sayma metodudur ve rainflow sayma metodunu 

destekler. Peak-Valley algoritması zaman eksenindeki küçük genlikli gerilmelerin 
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elenerek sadece tepe ve çukurların seçilmesini sağlar. Algoritma gerilmelerin 

eğimlerinin işaret değişimini kontrol ederek seçim yapar. Şekil 3.16’da Peak-Valley 

yöntemi ile saydırmaya hazırlanmış bir datanın zaman eksenindeki görüntüsü 

verilmektedir. Bu yöntem ile genellikle data işlemek için kullanılan programlarda 

Peak-Valley yöntemi ile filtrelenmiş data Rainflow yöntemi öncesi sonradan 

işlenmek üzere geçici belleğe alınarak kayıt edilir [17]. 

 

Şekil 3.16 : Peak-Valley yöntemi ile filtrelenmiş data. 

 Level crossing saydırma metodu 3.3.4.2

Tek parametreli bir sayma yöntemidir. Tek yönde artan veya azalan bölge geçişleri 

sayılır. Her bir öngerilme için ayrı ayrı sayma prosesi yapılmalıdır. Bölge genişlikleri 

bölgelerin miktarına bağlıdır.  

 

Şekil 3.17 : Level crossing sayma metodu. 

Şekil 3.17’de level crossing yöntemi ile saydırmaya örnek verilmiştir. Burada sağda 

yer alan grafikte sıfır çizgisinin üstünde kalan adetler pozitif geçişleri, altında kalan 

adetler ise negatif geçişleri göstermektedir. Range pair yöntemine göre daha çok 

tercih edilir. 
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 Range pair saydırma yöntemi 3.3.4.3

Range pair saydırma metodu DIN 45667 de standartlaştırılmıştır. Bu yöntemde 

sinyalde iki dönüş noktası (ekstrem nokta) arasındaki genlikler sayılmaktadır. Burada 

bir salınımda eşdeğer boyutlu pozitif ve negatif dönüşler mevcuttur. Bu yöntemde bu 

eşdeğer boyutlu salınımlar toplanır. Sonuç olarak kümülatif bir frekans dağılımı elde 

edilir. Şekil 3.18’de range-pair saydırma metoduna ait gösterim verilmiştir [18]. 

 

Şekil 3.18 : Range pair sayma metodu. 

 Rainflow saydırma yöntemi 3.3.4.4

Rainflow (sınır) saydırma yöntemi herhangi bir malzemenin Gerilim- Birim uzama 

eğrisindeki kapalı histerizis çevrimlerini bulmaya yarayan bir saydırma metodudur. 

Bir yükleme çevrimini temsil eden histerizis çevrimi hasar hesaplamalarında 

kullanılan temel birimdir. Metallerin gerilme eğrileri incelendiğinde akma noktasının 

ötesinde malzemelerde oluşan yükleme ve boşalım eğrilerinin oluşturduğu kapalı 

çevrimlere histerizis çevrimi denir. Malzeme histerizis çevrimini tamamladıktan 

sonra, daha fazla gerilmeye maruz kalsa bile orjinal Gerilme-Birim uzama eğrisini 

“hatırlayarak” gerilmeye devam eder. Şekil 3.19’da histerizis çevrimi görülmektedir. 

Rainflow saydırma yönteminin en önemli avantajı, bu yöntemin yorulma hasar 

hesaplamalarına tutarlı bir şekilde ilişkilendirilebilmesidir. Bu avantaj kapalı 

histerizis çevrimlerinin fiziksel olarak yorumlanabilmesi sayesindedir. Rainflow 

algoritmasında uygulanması gereken sıra şu şekildedir. Gerilme tepeleri sıkıştırılarak 

zaman ekseninin daraltılır, zaman ekseni bir çatı olarak düşünülür, çatı zaman 

ekseninin başlangıç noktası yukarı gelecek şekilde 90 derece açı ile döndürülür ve 

her gerilme tepesi bir su kaynağı olarak düşünülür. Ardından aşağıdaki kriterlere 

göre yarım çevrim sayısı belirlenir: 
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Şekil 3.19 : Histerizis çevrimi. 

a- Zaman ekseninin sonuna ulaşıp ulaşmadığına, 

b- Daha önceki bir gerilme tepesinden başlayan akış ile birleşip 

birleşmediğine,  

c- Daha büyük yükseklikteki bir gerilme tepesinin tersi yönünde akıp 

akmadığına göre  

Bu aşamadan sonra yarım çevrimlerin genlikleri hesaplanır ve aynı genliklere sahip 

yarım çevrimler birbirleri ile eşleştirilerek tam çevrim oluşturup oluşturmadığına 

bakılır. Şekil 3.20’de rainflow saydırma yönteminin gösterimi görülmektedir [19]. 

 

Şekil 3.20 : Rainflow saydırma yöntemi ve matrix görünüşü. 

3.3.5 Gerilme-çevrim sayısı (S-N / Strength of Number of Cycles) eğrileri 

Gerilme-çevrim sayısı (S-N) diyagramı diğer ismiyle Wöhler diyagramı, farklı sabit 

gerilmeler altında malzemelerin kaç çevrim sonunda çatlayacağını veya kırılacağını 
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gösteren bağıntıyı verir ve bu yöntem, metallerin maruz bırakıldıkları gerilmeye 

bağlı olarak ömürlerindeki değişimi gösteren eğriyi baz almaktadır. 

S-N eğrisinin çizilmesi için ortalama gerilme tüm deneylerde sabit kalmak üzere 

numunelerin herbirine farklı periyodik gerilmeler uygulanarak numunenin 

çatlamasına (veya kırılmasına) kadar geçen çevrim sayısı tespit edilir. Bu sayı N ile 

ifade edilmektedir. 

Küçük gerilmeler için çatlamanın görüleceği çevrim sayısı çok büyük olacağından, 

önceden belirlenen çevrim sayısına kadar deney devam ettirilerek malzemenin 

davranışı izlenir. Deneylerin tümünde gerilme genliği (genlik mukavemeti) deney 

süresince sabit tutulur. 

Şekil 3.21’de gösterildiği üzere, elde edilen mukavemet değerine malzemenin 

“devamlı mukavemet değeri " (σD veya  τD) denmektedir.  

 

Şekil 3.21 : Wöhler diyagramı. 

Yapılan deneyler sonucunda gerilmeler sınırı ve yüklemeler sayısı değerlerinin elde 

edilmesiyle Wöhler diyagramı elde edilmiş olmaktadır [20]. 

 S-N eğrisinin matematiksel tanımı 3.3.5.1

Malzeme için geçerli olan Ni ve σi belirlendikten sonra; N1 karşılığı σ1 ve N2 karşılığı 

σ2 ise, 
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Şekil 3.22 : Wöhler diyagramı matematiksel bağıntısı. 

Şekil 3.22’den çıkartılan aşağıdaki bağıntıdan,  

                        (3.7) 

                       (3.8) 

             (3.9) 

olduğu kabul edilerek a ve b katsayıları hesaplanır ve yapay S-N eğrisi çift 

logaritmik eksende çizilir. Yapay S-N Eğrisinin bağıntısı,  

         (3.10) 

 “a” katsayısı da S-N eğrisinin yatay ekseni kestiği noktadaki değer olmak üzere, 

aşağıdaki gibidir: 

         
   (3.11) 

Çeşitli metallere ait S-N eğrileri Şekil 3.23’te görüldüğü gibi farklılık göstermektedir 

[2]. 

3.3.6 Hasarın hesaplaması 

S-N eğrileri malzemelerin sabit genlikteki yüklerle test edilmesi ile oluşturulmuştur. 

Farklı genlikteki gerilmelerin oluşturacağı etki, lineer bir hasar birikimi yöntemi ile 

tespit edilebilmektedir. Bu yönteme Palmgren-Miner yöntemi adı verilir. Bu metod 

ile yük kolektifinin farklı sabit gerilimdeki bloklara bölünebilmekte ve bu blokların 

toplam hasara katkılarının ne kadar olduğunu görülebilmektedir.  
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Her bloğun toplam hasara katkısı aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır: 

 

Şekil 3.23 : Çeşitli metallere ait S-N diyagramları. 

  ∑
  

   

 

   

 
(3.11) 

“m” blok sayısını, “  ” sabit gerilme genliklerini, “   ” ise kaç tekrardan sonra 

malzemenin kırılacağını göstermektedir.  

Palmgren-Miner kuralına göre D=1 değerine ulaştığında malzemede kırılma 

meydana gelir. 

Şekil 3.24’te birikimli hasar teorisinin gösterimini görülmektedir. Sabit ya da çok 

küçük değişken ön gerilmeli durumlarda D=0.25-7.0 arası tespit edilmiştir. Ön 

gerilme yükseldikçe hasar oranı artmaktadır. Ön gerilme artışı ile hasar arasında 

oransal bir korelasyon olmadığı da akıldan çıkarılmamalıdır. Wöhler eğrisinde 

sonsuz ömür sınırı altındaki gerilmelerde hasar olmadığı teorik olarak 

söylenebilmektedir. 

Ancak, günümüzde bu sınırın altında kalan gerilme genliklerinde de hasar 

oluşabileceği belirlenmiştir (Lokal hasarlar). Bu bakımdan yüksek dereceden güvenli 

parçalarda sınır değerlerin D=0.5-0.8’e çekilmesi tavsiye edilir. Bu amaçla muhtelif 

yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de Haibach’a göre modifiye edilmiş hasar 

yöntemi, diğeri de şekil 3.25’te görülen “Elementar Miner” yöntemidir. Bu yöntemde 

sonsuz ömür sınırı eğim açısı “k”’da düzeltme yaparak yeni bir eğimle “k*” eğri 

aşağı doğru uzatılarak daha geniş bir alanı kapsayacak bir biçime getirilir [2]. 

 



32 

 

Şekil 3.24 : Birikimli kümülatif hasar teorisi.  

 

Şekil 3.25 : Palmgren-Miner ve Elemanter-miner yöntemleri. 

3.3.7 Haig diyagramı 

Haig diyagramında x ekseninde malzemenin ön gerilme miktarı bulunmaktadır. Y 

ekseni ise gerilme genliğini göstermektedir ve diyagramda yer alan çizgiler sürekli 

ömür çizgilerini ifade eder. Çizgilerin altında kalan alan sonsuz ömrü, üstünde kalan 

alan ise sonlu ömrü ifade eder. Haig diyagramının oluşturulması için çok sayıda teste 

ihtiyaç vardır. Her değişken stres ve ön gerilme için bir çizgi elde etmek pratik 

değildir. Bu yüzden bazı yaklaşımlar yapılarak bu diyagramlar elde edilmektedir. Bu 

metodlar, çeşitli yıllarda Soderberg, Goodman ve Gerber olarak ortaya çıkmıştır. 
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Aşağıda daha detaylı olarak bu eğrilerin denklemlerine değinilecekti Şekil 3.26’da 

bir Haig diyagramının şekli gösterilmiştir [21]. 

 

Şekil 3.26 : Haig diyagramı. 

 Ön yükleme ve ortalama gerilme etkileşim eğrileri 3.3.7.1

Ortalama gerilmenin yorulma sonrası hasarın meydana gelmesinde etkisi büyüktür. 

Bu noktada, üç çeşit etkileşim eğrisinden bahsedilebilir. Bunlar Soderberg, Goodman 

ve Gerber etkileşim eğrileridir.  

Şekil 3.27’de ortalama gerilme etkileşim eğrilerini görülmektedir. Burada sonsuz 

ömür genliği (   ), gerilme genliği (       ), ön gerilme (  ), akma gerilmesi 

(     ) ve kopma gerilmesi (      ) şeklinde gösterilmesi durumunda, aşağıda üç 

kriter için denklemler belirtilmiştir [22]. 

Soderberg etkileşim eğrisi 

Soderberg etkileşim eğrisi için denklem aşağıdaki gibidir. 

         

   
 

  

     
   (3.13) 

Eğer bir noktada uygulanan gerilme Soderberg eğrisinin altında kalıyor ise malzeme 

güvenli bölgede demektir. En risksiz etkileşim eğrisi bu çeşittir. Malzemenin akma 

dayanımını baz alır. 
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 Şekil 3.27 : Ortalama gerilme etkileşim eğrileri. 

Goodman ekileşim eğrisi 

Goodman etkileşim eğrisi için denklem aşağıdaki gibidir: 

         

   
 

  

    
 

 

 
 

(3.14) 

Eğer bir noktada uygulanan gerilme Goodman eğrisinin altında kalıyor ise malzeme 

güvenli bölgede demektir. Burada “S” emniyet katsayısını temsil etmektedir. 

Soderberg eğrisinden daha risklidir . Malzemenin kopma dayanımını baz alır. 

Gerber etkileşim eğrisi 

Gerber etkileşim eğrisi için denklem aşağıdaki gibidir: 

          

   
 (

   

    
)

 

   
(3.15) 

Eğer bir noktada uygulanan gerilme Gerber eğrisinin altında kalıyor ise malzeme 

güvenli bölgede demektir. Burada “S” emniyet katsayısını temsil etmektedir. 

Goodman eğrisinden daha risklidir . Malzemenin kopma dayanımını baz alır. 
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4. FARKLI YOL KATEGORİLERİNDEKİ ÖLÇÜM VERİLERİNİN DEĞER-

LENDİRİLMESİ 

Brezilya’da Mercedes Benz marka 52 kişilik bir yolcu otobüsünün şasisindeki kritik 

bölgelerin tespiti amacıyla, belirli yükleme koşulları altında FEM analizleri yapılmış 

ve akabinde bu kritik bölgelere strain-gaugeler monte edilerek farklı iki yol 

kategorisinde (özel hızlandırılmış yol pisti ve şehiriçi yol etabı) otobüs kullanılarak 

ölçümler alınmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen gerilme sinyallerinin işlenmesi 

suretiyle yorulma dolayısı ile hasar hesaplamaları yapılmıştır. Sonuç olarak, FEM 

analiz sonuçları ile gerçek model üzerinden toplanan veriler karşılaştırılmış ve 

otobüs üzerindeki hasar açısından kritik bölgelerde optimizasyon yapılarak, şasinin 

yorulma açısından iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 

4.1 Deneysel Çalışmada Kullanılan Prototipin Üretim Merkezi 

Mercedes Benz do Brasil, 1953 yılında Daimler Benz tarafından kurulmuştur. 

Merkezi Sao Paolo’nun bir eyaleti olan Sao Bernardo do Campo’dur. Fabrika 1958 

yılında O321 model otobüsleri üretmeye başlamış ve hem Brezilya marketinde hem 

de Güney Amerika’nın diğer ülkelerinde satışa başlamıştır. Örneğin, 550 adet O321 

model Arjantin’e, 300 adet otobüs ise Venezüella’ya ithal edilmiştir. 1970 yıllarında 

üretim kapasitesinin oldukça genişlemiştir. 1970’lere kadar fabrikada üretilmiş 

toplam ticari araç sayısı 500.000 adeti bulmuştur. 1984 yılında O365 ve O370 

modellerinde iki yeni otobüs ortaya çıkarılmıştır. Ar-Ge merkezinin kuruluşu 1991 

yılında olmuştur. 1994 yılında O400 modelinin sunulmasının ardından 1995 yılında 

şirket Brezilya’daki ticari araç marketinin %85’ine sahip olmuştur. Günümüzde 

Daimler bünyesi altında şasi, motor, şanzıman ve aks üretimi yapmaktadır. 

Fabrikanın alanı toplam 1 milyon metrekaredir. Şasi modelleri hem yolcu 

otobüslerini hem de belediye otobüslerini kapsamakta, ön ve arka motor dizaynına 

göre çeşitlilik göstermektedir. Fabrikanın kuşbakışı görünümü Şekil 4.1’de 

verilmiştir. Çalışan sayısı 2010 yılı verileri ile 12 bin civarındadır [23]. 
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Şekil 4.1 : Mercedes Benz do Brasil. 

4.2 Ölçümde Kullanılan Prototip Otobüsün Teknik Özellikleri 

Taşıtın görüntüleri Şekil 4.2’ de verilmiştir. Taşıt Brezilya’da Mercedes Benz 

tarafından üretilmiş 52 kişilik bir yolcu otobüsüdür. 

 

Şekil 4.2 : Ölçümde kullanılmış olan taşıtın görüntüsü. 

Çizelge 4.1 : Taşıtın teknik özellikleri. 

Taşıtın teknik özellikleri ise Çizelge 4.1’de gösterilmiştir. 
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4.3 FEM Analizi Sonrasında Belirlenen Kiritik Bölgeler 

Analiz departmanı FEM analizlerini gerçekleştirmiş ve kritik bölgeleri belirlemiştir. 

Analizde kullanılan yükleme modelleri aşağıdaki gibidir. Bu analizlere göre yapılan 

hesaplamalar sonucu oluşan gerilmeler sınır gerilmeye göre oransal olarak 

hesaplanmıştır. Analizi yapılan noktaların konumları yine Ek A içerisinde 

gösterilmiştir.  

4.3.1 Kritik bölgelerin belirlenmesi için kullanılan yükleme modelleri 

Analiz aracın kendi ağırlığından kaynaklanan yükler ile farklı senaryolarda 

yapılmıştır. Çizelge 4.2’de FEM analizinde uygulanmış olan senaryolar verilmiştir. 

Çizelge 4.2 : FEM analizinde uygulanan senaryolar. 

Analiz tipi Uygulanan kuvvet 

Dikey ivmelenme 2,5 g 

Yatay ivmelenme 0,4 g 

Simetrik frenleme 0,8 g 

Asimetrik frenleme 0,1 / 0,8 g 

Burkulma  300 mm 

Yatay impuls 1 g 

Kalkış 0,6 g 

4.4 Taşıt Üzerinden Farklı Yollarda Alınan Ölçüm Verileri 

Konstrüksiyon biriminin isteği üzerine  aracın ön ve arka yapısından, motor destek 

bölgesinden ve klima kompresör taşıyıcısı üzerinden kötü yol pisti ve şehir içi yolda 

strain ölçümleri alınmıştır. Ölçüm araç dolu hale iken alınmıştır. Ölçüm sırasında  

aracın ön ve arka şasi yapılarına, motor destek bölgesine ve klima kompresör taşıyıcı 

bölgesine strain-gauge’ler yapıştırılmıştır. Strain değerleri 40 Hz frekans ile 

toplanmıştır. Toplanan veriler bir dataloggerda kayıt altına alınmıştır.  

4.4.1 Ölçüm yapılan yolların teknik özellikleri 

Taşıt üzerinden iki yol üzerinde ölçüm alınmıştır. Bunlardan bir tanesi kötü yol 

pistidir. Diğeri ise şehiriçi yoldur. Çizelge 4.3’te yollara ait özellikler gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.3 : Ölçüm yapılan yolların listesi. 

 

4.4.2 Ölçüm yapılan kötü yol pisti ve şehiriçi yol etabı 

Kötü yol pisti Sao Paolo kentine komşu olan başka bir şehirde bulunmaktadır. Bu 

pist periyodik olarak bir ölçüm aracı ile ölçülmektedir. Bu şekilde pistin 

kalibrasyonu sağlanmaktadır. Eğer ölçümlerde herhangi bir sapma görülürse pist 

bakıma alınarak düzeltilmektedir. Pistin bir kısmı doğal ancak bir kısmında yapay 

döşenmiş taşlar, aracın burulma hareketi için özel yapılmış yollar ve kasisler 

mevcuttur.  

Yolun toplam uzunluğu 34 km’dir. Bu yoldan 1 saat 10 dakika boyunca ölçüm 

alınmıştır. Ortalama hız 28,8 km/h ve maksimum erişilen hız 42 km/h olarak 

ölçülmüştür. 

     

Şekil 4.3 : Bozuk yol pistleri. 

Ölçüm yapılan bozuk yoldan görüntüler Şekil 4.3’te gösterilmiştir. Görüntülerde A 

yolu taşıtta daha düşük genlikli gerilmeler oluşturan bir yolu, B yolu ise daha yüksek 

A B 

C D 
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genliklere neden olan bir yolu temsil etmektedir. C ve D yolları ise tek taraflı 

döşenmiş taşlardan meydana gelip, taşıtta asimetrik bir yüklemeye neden olmaktadır. 

Bunun dışında parkurda taşıtın burulmasına neden olacak olacak özel yollar 

mevcuttur.  

Şehirçinde gidilen yol Şekil 4.4’ te gösterilmiştir. Etap, Sao Paolo şehir merkezine 

çok yakın bir konumda yer almaktadır. Yolun toplam uzunluğu 29 km ve sürüş süresi 

47 dakikadır. Maksimum erişilen hız 62 km/h ve ortalama hız 38 km/h’dir. Ölçüm 

haftaiçi trafiğin yoğun olduğu saatte gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 4.4 : Şehiriçi etabı. 

  

(a)                                                          (b) 

Şekil 4.5 : Şehiriçi etabı (a), özel hızlandırılmış yol pisti (b). 

Şekil 4.5’te ölçümlerde kullanılan şehiriçi etabı ve özel hızlandırılmış yol pisti. 

4.4.3 Taşıtın yüklenmesi 

Taşıt su bidonları yardımı ile yüklenmiştir. Su bidonları her koltuk üzerine kemerler 

yardımı ile sabitlenmiştir. Bu şekilde insanın koltukta oturduğu simule edilmiştir. 
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Aynı şekilde, aracın bagaj kısmı kum torbaları yardımı ile doldurulmuştur. Bu 

şekilde de aracın bagaj bölgesindeki eşyalar simule edilmiştir.  

 

Şekil 4.6 : Aracın su bidonları yardımı ile yüklenmesi. 

Şekil 4.6’da aracın su bidonları yardımı ile yüklenmesinden bir kesit gösterilmiştir. 

4.4.4 Ölçüm kanalları 

Strain ölçümleri dataloggerda kayıt altına alınmıştır. Bu uygulamada  Omega marka 

OM-CP-BRIDGE-110-10 tipi datalogger kullanılmıştır. Dataloggerın görünümü 

Şekil 4.7’de verilmiştir. Taşıt üzerinden toplam 24 bölgeden strain ölçümü 

gerçekleştirilmiştir. Burada her bölge ölçümde 3 adet kanal oluşturmaktadır. Bunun 

nedeni rozet strain-gauge kullanılmasıdır. Kanal isimlerindeki A, B, C harfleri 0 , 45 

ve 90 dereceleri temsil etmektedir. Burada rozet tipi strain-gauge kullanılmasının 

nedeni, gerilmelerin düzlemsel bir bölgede olmasıdır. strain-gauge’ler yapıştırılırken 

yönler fotoğraflanarak her nokta için kayıt altına alınmıştır. Örnek olarak, Çizelge 

4.4 ve 4.5’te kötü yol pisti ve şehiriçi yoldan 4 bölgeden toplanan ölçümlerdeki ilk 

12 kanalın isimlerini görmekteyiz. Her nokta için min. ve max. değerleri Diadem 

programında hesaplattırılmıştır. Hesaplamalar programın istatiksel analiz kısmında 

yaptırılmıştır. Programın genel görünümü Şekil 4.8’de verilmiştir. Kanalların tüm 

listesi ve kanalların değerleri EK B içerisinde  verilmiştir. 
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Şekil 4.7 : Omega marka datalogger. 

 

Şekil 4.8 : Diadem programı istatiksel hesaplama arayüzü. 

Çizelge 4.4 : Kötü yol pistinden toplanan ölçümlerdeki kanal isimleri. 

 

Kanal 

numarası Kanal ismi Kanal min değeri Kanal max değeri Genlik

1 P1_A_F40Hz1 -80 63 143

2 P1_B_F40Hz1 -58 81 140

3 P1_C_F40Hz1 -236 307 543

4 P2_A_F40Hz1 -32 33 65

5 P2_B_F40Hz1 -645 545 1190

6 P2_C_F40Hz1 -668 557 1225

7 P3_A_F40Hz1 -260 559 819

8 P3_B_F40Hz1 -263 123 386

9 P3_C_F40Hz1 -113 255 369

10 P4_A_F40Hz1 -505 1311 1815

11 P4_B_F40Hz1 -333 878 1211

12 P4_C_F40Hz1 -115 54 169

Hızlandırılmış Yol Pisti Ölçüm Noktaları
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Çizelge 4.5 : Şehiriçi etabından toplanan ölçümlerdeki kanal isimleri. 

 

Örnek olarak P1_A_F40Hz1 strain kanalının zaman ekseninde görünümü Şekil 

4.9’de verilmiştir. Çizelge 4.4 ve 4.5 ‘te her kanal için üç yönde strain değerlerini 

görmekteyiz. Ancak tek başlarına strain değerlerinin genlikleri, hasar açısından 

hiçbirşey ifade etmemektedir. Bu yüzden burada ölçülmüş olan strain değerlerinden 

gerilme hesaplarının yapılması gerekmektedir. Burada hesaplama yapılırken önce 

rozet tipi strain-gagelerde öngörülmüş denklemler kullanıldı. Bu denklemler 

sonucunda iki adet   ve    şeklinde gerilme değeri elde edildi. Daha sonrasında ise 

elde edilen iki gerilme değeri ile Von Mises bileşke gerilmesi denklemi kullanılarak 

tek bir gerilme değeri elde edildi. 

 

Şekil 4.9 : Strain değerinin zaman ekseninde görünümü. 

4.5 Gerilim Hesaplarının Yapılması 

Taşıttan strain değerleri toplandıktan sonra bu değer üzerinden gerilim değerlerine 

ulaşmak için Diadem isimli program kullanıldı. Burada herbir kanal için hesaplama 

yaptırıldı. Hesap yaptırılırken bölüm 3.3.3.4 içerisinde verilen denklemler 

Kanal 

numarası Kanal ismi Kanal min değeri Kanal max değeri Genlik

1 P1_A_F40Hz1 -115 56 170

2 P1_B_F40Hz1 -59 73 131

3 P1_C_F40Hz1 -212 449 661

4 P2_A_F40Hz1 -23 40 63

5 P2_B_F40Hz1 -526 724 1250

6 P2_C_F40Hz1 -500 763 1263

7 P3_A_F40Hz1 -222 947 1169

8 P3_B_F40Hz1 -531 106 637

9 P3_C_F40Hz1 -174 259 433

10 P4_A_F40Hz1 -523 1915 2439

11 P4_B_F40Hz1 -329 1225 1554

12 P4_C_F40Hz1 -335 57 392

Şehiriçi Etabı Ölçüm Noktaları
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kullanılmıştır. Hesaplama sonucunda her bölge için Von Mises gerilme değerlerine 

ulaşılmıştır. Hesaplama yapılırken elastisite modülü ve poisson oranları malzemelere 

göre seçilmiştir. 

Von Mises gerilme hesaplanmasının nedeni dikdörtgen tipi rozetlerde gerilme hesap 

edilirken kullanılan denklemin sonucunda   ve    şeklinde iki adet gerilmenin 

hesaplanmış olmasıdır. Bu iki gerilmenin bileşkesi Von Mises yöntemi ile alınmıştır. 

Çizelge 4.6’da hesaplanmış olan Von Mises gerilme değerleri gösterilmiştir. Taşıtın 

şasisi; ön, orta ve arka şeklinde toplam üç modülden oluşmaktadır. Modüller Ek A 

içerisinde daha detaylı görülebilmektedir. Hesaplanan Von Mises gerilme değerlerine 

baktığımızda bütün noktalar arasında maksimum gerilme 3 nolu ölçüm noktasında; 

hızlandırılmış test parkurunda 278 Mpa ve şehiriçi yol etabında 374 Mpa şeklinde 

meydana gelmiştir. Bu nokta taşıtın ön modülünün ön tarafında yer almaktadır ve 

3mm’lik bir M22 çeliğidir. Birisi süspansiyonun montajının yapıldığı ve hava 

körüğünün oturduğu yüzeyin bulunduğu boru, diğeri ise ön tarafa doğru bu boruya 

dik biçimde konumlanmış olarak duran şasi parçası olmak üzere, bu iki parçanın 

birleşim bölgesinde bulunmaktadır. Diğer yüksek çıkan gerilme değerleri, 4,6 22 ve 

25 nolu ölçüm noktalarıdır. 4 nolu nokta yine ön modülde, ön süspansiyonun 

montajının yapıldığı kavisli şasi parçasında yer almaktadır. Bu noktada hesaplanan 

gerilme değeri hızlandırılmış test pistine 278 Mpa ve şehiriçi yol etabında 408 Mpa 

olarak gözükmektedir. 6 nolu nokta, ön modülde hava körüğünün oturduğu yüzeyin 

şasi borusunda monte edildiği bölgedeki taşıyıcıda yer almaktadır. Bu noktada ise 

gerilme seviyeleri, hızlandırılmış pist için 278 Mpa ve şehiriçi etabı için 348 Mpa 

değerlerindedir. 22 nolu nokta orta modülde yer almaktadır, bu nokta için gerilme 

değerleri hızlandırılmış yol pistinde 201 Mpa ve şehiriçi yol etabında 208 Mpa 

şeklinde hesaplanmıştır. 25 nolu nokta arka modülde yer almaktadır.  Bu noktada 

gerilme değerleri hızlandırılmış yol pistinde 248 Mpa, şehiriçi yol etabında 169 Mpa 

şeklinde hesaplanmıştır. Bu bölümde, en yüksek gerilme değerine sahip 5 noktadan 

bahsedilmiştir. Diğer noktaların konumları Ek A içerisinde ve gerilme değerleri de 

Çizelge 4.6’da detaylı olarak verilmiştir.  
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Çizelge 4.6 : Hesaplanan gerilme değerleri. 

 

4.6 Kritik Bölgelerdeki Hasarın Hesaplanması 

Gerilim değerleri elde edildikten sonra bu gerilim değerlerinden çeşitli saydırma 

metodları kullanılarak bir yük kolektifi oluşturulması gerekmektedir. Daha 

sonrasında oluşturulan yük kolektifi üzerinden hasar hesaplanacaktır. 

Bu hesaplamalarda LMS Tecware isimli yazılım kullanılmıştır. Bu yazılımın 

kullanılmasının amacı programın lisansının bulunması ve kullanımı hakkında bilgi 

sahibi olunmasıdır. LMS programı içerisinde çeşitli modüller hesaplamalar boyunca 

kullanılmıştır. Bunlar, LMS Desktop, LMS Falancs ve LMS Process Builder 

modülleridir. Diadem programı yardımı ile hesaplanan gerilmeler, LMS programında 

Peakvalley filtreleme yöntemi ardından Rainflow saydırma yöntemi ile 

saydırılmıştır. Sonucunda her nokta için bir hasar değeri elde edilmiştir. 

Şekil 4.10’da LMS Tecware programının genel görünümü verilmiştir. Programda 

taşıt üzerinden alınan data “.ansi” formatında açılmıştır. Şekilde görülen arayüzde 

kanalların seçilmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. İstenilen kanalda istenilen 

hesaplama yöntemi uygulanabilmektedir. 
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Şekil 4.10 : LMS Tecware yazılımının genel görünümü. 

Yazılım içerisinde bulunan diğer bir uygulama Process Builder uygulamasıdır. Bu 

uygulama ile yazılım içerisinde bir hesaplama algoritması oluşturma kolaylığı 

sağlanmıştır. Böylece her oluşturulan hesaplama algoritması seçilen kanallara 

uygulanabilecek ve gerekli raporlar elde edilebilecektir [24]. 

4.6.1 Malzeme bilgileri ve SN eğrisi parametreleri 

Araç üzerinde bulunan malzemelerin özellikleri Çizelge 4.7’ de verilmiştir. 

Çizelge 4.7 : Taşıt üzerinde bulunan malzemeler. 

 

S-N eğrisi için LMS programında parametreler “SN Curve Parameters” başlığı 

altında “Ekstra” segmesinde bulunmaktadır. Şekil 4.11’de S-N parametrelerinin 

ayarlandığı pencerenin görünümü verilmiştir. 

Burada parametre girdilerinin belirlenmesi amacı ile Öğr. Gör. Dr. Kubilay Yay 

tarafından oluşturulmuş Hızlandırılmış Ömür Testi programının içerisinde de 

bulunan bir modül kullanılmıştır [25]. 
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Şekil 4.11 : S-N parametrelerinin ayarlanması. 

 

Şekil 4.12 : S-N parametrelerin ayarlanması. 

Bu program içerisine malzemenin kopma gerilmesi ve aşağıda belirtilen sabit 

kaysayılar girildiğinde  S-N eğrisinin eğimi elde edilmektedir. Eğim, Şekil 4.12’de 

gösterilmiştir. Bu sabit katsayılar; CL yükleme katsayısı (yükleme şekline göre 

belirlenmektedir.), CS yüzey katsayısı (parçanın yüzey kalitesine göre belirlen-

mektedir.) ve CG gradyant katsayısı (numunelerin çapına bağlı olarak değişmek-

tedir.). Bu katsayılar Şekil 4.13’ te grafik üzerinde de görülmektedir. 

Taşıt üzerinde bulunan her malzeme için bir S-N eğimi hesaplanmış ve LMS 

programının parametreleri kısmında bu değerler giriş yapılarak hesaplama 

yapılmıştır. 
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Şekil 4.13 : Yükleme, yüzey ve gradyent katsayıları. 

4.6.2 LMS Process Builder ile hasarların hesaplanması 

Bu uygulamada bir hesaplama akışı oluşturma kolaylığı sağlanmıştır. Böylece her 

oluşturulan hesaplama akışı seçilen kanallara uygulanabilecek ve gerekli raporlar 

elde edilebilecektir. Şekil 4.14’te Process Builder modülünün genel görünümü 

verilmiştir. Burada solda yer alan alanda hesaplamaya sokulması istenen kanalların 

seçimi yapılmaktadır. Sağdaki bölgede ise hesaplamada kullanılacak modüller yer 

almaktadır. Bu modüllerin ortada bulunan alanda birbirleri ile ilişkilendirilmesi ile 

çeşitli hesap akışları oluşturulmaktadır. Her modülün içerisinde gerekli 

parametrelerin ayarlanması gerekmektedir [24]. 

 

Şekil 4.14 : Process Builder genel görünüm. 

Tezdeki hesaplamalarda Process Builder içerisinde Rainflow saydırma yöntemi 

kullanılmıştır. Şekil 4.15’te tez içerisinde kullanılmış olan hesap akışı görülmektedir. 
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Şekil 4.15 : Hesap algoritması oluşturulması. 

Bu akış içerisinde Global Parameter Settings tüm akıştaki hesaplama parametrelerini 

bir arada görebileceğimiz ve ayarlayabileceğimiz bir modüldür. Parametre girdilerini 

buradan yapabileceğimiz gibi diğer hesaplama modüllerinin içerisinden tek tek 

olarakta yapılabilmektedir.  

Rainflow counting modülünde parametre olarak “Number of bins” değeri 100 olarak 

girilmiştir. Bu değer Rainflow saydırma hesaplaması sonrası oluşacak olan matrisin 

boyutlarını belirlemektedir. Rainflow matrix display ve reporting modüllerindeki 

ayarlar görsel ayarlar oldukları için bu tez içerisinde bahsedilmeyecektir.  

4.6.3 Rainflow saydırma ve hasar hesapları 

24 bölge için iki ayrı yoldan toplanan datalardan hesaplattırılan gerilme değerleri 

Process Builder modülünde Rainflow saydırma metodu ile saydırılmış ve hasar 

değerleri elde edilmiştir. 

Şekil 4.16’ da bir ölçüm noktası için oluşturulmuş Rainflow matrisi ve hasar değeri 

görülmektedir.  
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Şekil 4.16 : Rainflow matrisi ve hasar değeri. 

Çizelge 4.8 : Taşıtta oluşan gerilmelerden hesaplanan hasar değerleri. 

 

Hesaplanan hasar etkileri sonuç olarak sadece ölçüm alınan veriler kapsamında ve 

süresince yapılmıştır. Ancak bu sonuçlar bu şekilde gerçekçi olmamaktadır ve 

herhangi mantıklı bir değer ifade etmemektedir. Bu yüzden hesaplanan hasar 

değerleri 1 milyon km değerine ekstrapole edilmiştir. Bunun amacı gerçek koşullarda 

ağır taşıtların, bu tez kapsamında otobüslerin yorulma ömrünün bu km değerlerinde 

değerlendirilmesinin gerekli olmasıdır. Yapılan otobüs testlerini ele aldığımızda  

şasideki bir yorulma dayanımı için bu değerler mantıklıdır. Ekstrapolasyonun bir 

başka nedeni ise, yapılan ölçümlerin iki ayrı yol kategorisinde gerçekleştirilmiş 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
to

  8

 16

 24

 32

 40

 48

 56

 64

 72

 80

 88

 96

fr
o
m

 4.62 15.55 26.47 37.40 48.32 59.24
[MPa]

 4.62

10.08

15.55

21.01

26.47

31.93

37.40

42.86

48.32

53.78

59.24

64.71

[M
P

a
]

Cycles

 <=   0

 <=   2

 <=   4
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 <=  22
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 <= 104
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Hasar Şehiriçi 

Etap

Hasar 

Hızlandırılmış yol 

pisti

1 milyon km'de 

Hızlandırılmış yol 

pistinde hasar

Hasar %D

Hızlandırılmış 

yol pisti

1 milyon km'de 

Şehiriçi yol 

etabında hasar

Hasar %D 

Şehiriçi yol 

etabı

1 1,45E-15 4,07E-16 4,87E-11 0,01 1,20E-11 0,01

2 8,65E-14 7,40E-14 2,91E-09 0,64 2,18E-09 2,40

3 2,81E-12 3,77E-13 9,44E-08 20,89 1,11E-08 12,24

4 7,83E-12 8,89E-13 2,63E-07 58,20 2,61E-08 28,87

5 1,02E-14 1,60E-15 3,43E-10 0,08 4,70E-11 0,05

6 2,45E-12 1,08E-12 8,23E-08 18,21 3,18E-08 35,07

7 1,51E-16 5,48E-18 5,07E-12 0,00 1,61E-13 0,00

8 9,97E-17 2,01E-16 3,35E-12 0,00 5,91E-12 0,01

9 4,33E-15 8,72E-15 1,45E-10 0,03 2,56E-10 0,28

10 4,92E-16 1,34E-15 1,65E-11 0,00 3,94E-11 0,04

13 2,76E-15 1,14E-14 9,27E-11 0,02 3,35E-10 0,37

14 1,95E-14 2,12E-14 6,55E-10 0,14 6,23E-10 0,69

15 3,75E-19 5,06E-19 1,26E-14 0,00 1,49E-14 0,00

16 1,45E-16 4,24E-16 4,87E-12 0,00 1,25E-11 0,01

17 6,32E-16 1,40E-15 2,12E-11 0,00 4,12E-11 0,05

19 2,44E-15 4,62E-14 8,20E-11 0,02 1,36E-09 1,50

20 1,57E-15 3,78E-15 5,28E-11 0,01 1,11E-10 0,12

21 3,88E-16 1,07E-15 1,30E-11 0,00 3,15E-11 0,03

22 1,11E-13 1,60E-13 3,73E-09 0,83 4,70E-09 5,20

23 1,36E-14 2,40E-14 4,57E-10 0,10 7,06E-10 0,78

24 3,54E-17 1,01E-16 1,19E-12 0,00 2,97E-12 0,00

25 1,06E-13 3,70E-13 3,56E-09 0,79 1,09E-08 12,02

26 3,26E-16 1,30E-15 1,10E-11 0,00 3,82E-11 0,04

27 2,57E-15 6,02E-15 8,64E-11 0,02 1,77E-10 0,20
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olmasıdır. Bu noktada, mantıklı bir karşılaştırma yapılabilmesi için, değerlerin 

ekstropalsyon yöntemi ile sabit bir değere getirilmesi gerekmektedir. Örneğin bu 

durumda şehiriçi yol etabından 29 km, hızlandırılmış yol pistinden ise 34 km lik bir 

ölçüm alınmıştır. 

Ekstrapolasyon sonrasında taşıt üzerinde herbir noktada oluşan 1 milyon km için 

hesaplanmış olan hasarlar taşıtta tüm noktalarda toplamda meydana gelen hasara 

göre oranlanarak yüzdesel olarak sınıflandırılmıştır. Bu şekilde hangi noktalarda 

hasarın yoğunlaştığı görülebilmektedir. 

Çizelge 4.8’de mavi olarak işaretlenmiş bölgeler taşıt üzerinde meydana gelen 

toplam hasarın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu bölgeler taşıt üzerinde daha 

önceden belirlenmiş olan 3,4,6,22 ve 25 nolu strain-gauge’lerin bulunduğu 

bölgelerdir. Şekil 4.17 ve 4.18’ de kritik bölgelerdeki hasar değerleri grafik şeklinde 

gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4.17 : Hasarların grafik üzerinde gösterimi. 
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Şekil 4.18 : Hasarların grafik üzerinde gösterimi (en hasarlı 4 nokta hariç). 

Grafiklerden de görüldüğü gibi; 3, 4 ,6, 22 ve 25 noktalarında oluşan hasarlar, diğer 

noktaların yanında hasar bakımından oldukça yüksek değerlere sahiptir. Tek bir 

grafikte bu yüksek hasar değerlerine sahip noktaların gösterilmesi halinde ise diğer 

noktalar arasındaki ilişki görülemeyeceği için, hasar değerleri iki ayrı grafik şeklinde 

verilmiştir. İlk grafikte, ölçüm alınan tüm noktaların hasar değerleri yer almaktadır. 

İkinci grafikte ise en yüksek hasara sahip 4 nokta çıkartılmış ve o şekilde bir 

gösterim yapılmıştır. Bu yüksek hasar değerine sahip 5 noktanın konumları bölüm 

4.5’te ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Kısaca tekrar bahsetmek gerekirse, 3,4 ve 6 

nolu noktalar şaside ilk modülde yer almaktadır ve, süspansiyon ve hava körüğünün 

üzerinde montajının yapıldığı şasi parçasının üzerinde yer almaktadırlar. En büyük 

hasar 4 nolu noktada meydana gelmiştir. 4 nolu nokta için, 1 milyon km değerinde 

hesaplanmış hasar değeri hızlandırılmış yol pisti için           , şehiriçi yol etabı 

için ise          şeklindedir. 22 nolu nokta, orta modülde, şasinin iki ana paralel 

parçasına dik yönde cıvatalar yardımı ile montajı yapılan bir şasi parçasının montaj 

bölgesinde yer almaktadır. 25 nolu nokta ise, arka modülde yine 22 nolu noktaya 

benzer şekilde iki ana şasi parçasına dik yönde, cıvatalar ile montajı yapılmış bir şasi 

parçasının montaj yerinde yer almaktadır.  
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4.7 Optimizasyon Çalışması 

Hasar hesaplanan bölgelerden, ön modülde yer alan 3,4,ve 6. noktalar için şasinin 

konstrüksiyonunda iyileştirmeler tasarım departmanı tarafından öngörülmüştür. Bu 

bölgede dayanımı artırmak amacı ile 5 mm kalınlığında iki adet plaka ve iki adet tüp 

öngörülmüştür. Bu ilave parçalar ile, süspansyonun ve hava körüğünün oturduğu 

kavisli şasi parçasında, dikey yönde gelen kuvvetlere karşı daha stabil bir yapı elde 

edilmesi amaçlanmıştır. Bu destek parçaları Şekil 4.19’da görülmektedir. 

 

Şekil 4.19 : Şasideki kritik bölgelerde geliştirme önerileri. 

Aynı şekilde 22 ve 25 nolu nokta için de optimizasyon öngörülmüştür. Burada 

problem ana  şasiye dik yönde gelen şasi parçasının montaj bölgesindedir. Sorunu 

çözmek amaçlı montaj yerine montajı daha stabil hale getirecek ilave destek parçalar 

öngörülmüştür.  
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5. SONUÇ 

Taşıtın sanal modeli üzerinde FEM analizi ile belirlenmiş kritik bölgelerde iki ayrı 

yol kategorisinde ölçüm yapılmıştır. Ölçüm sonucunda alınan birim uzama (strain) 

değerleri önce Diadem programı kullanılarak gerilmeye çevrilmiş, daha sonra bu 

gerilme değerleri LMS Tecware programı kullanılarak peak-valley filtreleme 

ardından rainflow saydırma metodu ile saydırılarak hasar hesaplaması yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen hasar hesaplamaları 1 milyon km mertebesine ekstrapole edilmiştir. 

Bunun iki ayrı nedeni vardır. İlk nedeni, iki ayrı yol kategorisinde farklı 

uzunluklardaki yollardan ölçüm alınmış olmasıdır. İkinci nedeni ise gerek otomotiv 

endüstrisi ve gerek se böyle bir ticari taşıtın teorik hesaplarında gerçek koşullardaki 

kullanımı için 1 milyon km mertebesinin yorulma ömrü bakımından uygun olarak 

görülmektedir. Bu değer binek taşıtlarda ise 300 ila 500 bin km’leri arasındadır. Bir 

milyon km ekstrapoleden sonra çıkan hasar değerleri her ne kadar küçük olsa da,  

ölçüm alınan 3,4,6,22 ve 25 strain-gauge bölgeleri (Ek A) kritik olarak belirlenmiş ve 

bu bölgelerde malzeme S-N eğrisi düşünüldüğü zaman tekrar konstrüksiyon 

çalışması yapılması gerekliliği uygun olduğu görülmüştür. Bu bölgelerdeki hasar 

mertebeleri, diğer bölgelerle kıyaslandığında oldukça yüksektir ve Şekil 4.17’ de 

açık bir şekilde görülmektedir. Sonuçta üç şasi modülü için optimizasyon çalışması 

tasarım departmanı tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda, ön şasi modülünde bulunan 

süspansiyon ve hava körüğünün üzerine montajının yapıldığı şasi parçası kritik 

olarak belirlenmiştir ve optimizasyon için iki adet 5 mm lik plaka ve iki adet tüpün 

ilave olarak şasiye montajı düşünülmüştür. Bu optimizasyon ile bu bölgeye dikey 

yönde gelen kuvvetlere karşı daha stabil bir yapı elde edilmesi amaçlanmıştır. Aynı 

şekilde orta modülde ve arka modülde, iki paralel ana şasi parçasına dik yönde gelen 

şasi parçasının civatalı montaj bölgesi kritik olarak belirlenmiştir ve bu bölgeye 

yapılan montajı kuvvetlendirme amaçlı destek parçalar öngörülmüştür. 

Bu çalışma sayesinde , daha önce tasarım konseptinde de bahsedildiği gibi, sanal 

model üzerinden yapılmış olan analizin, gerçek model ile yapılan farklı yol 

kategorilerindeki ölçümler ile ve bu ölçümlerin analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 
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sağlanarak karşılaştırılması yapılabilmiştir. Sonuç olarak, yapılan çalışma ile gerek 

simülasyon ve gerekse deneysel çalışma için aracın hızlandırılmış test parkuru 

etabından ve şehir içi etabından düşük kilometreler yapılarak kullanılması sonucunda 

alınan verilerin extrapole edilerek daha yüksek kilometrelerde göstereceği yorulma 

hasar etkisinin hesabıyla zaman, maliyet ve taşıtın geliştirmesi için yapılan arge 

çalışma süreçlerinin hızlandırılması sağlanmış olmaktadır. Hızla gelişen ve rekabetçi 

otomotiv piyasası düşünüldüğünde bu tip çalışmların önemi ortaya çıkmaktadır.  

  



55 

KAYNAKLAR 

[1] Url-1 <http://tr.wikipedia.org/wiki/Otobüs>, alındığı tarih: 21.02.2012. 

[2] Ereke, M. (2010). Taşıtlarda ömür testeri ders notları, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Ders Sunum 1-8. 

[3] Rahman, A. R., Tamin, M. N., Kurdi, O. (2008). Stress analysis of heavy duty 

truck chassis as a preliminary data for its fatigue life prediction using 

FEM. Journal Mekanikal, 26, 76-85. 

[4] Ereke, M., Yay, K. (1997). Çiftkatlı otobüs gövdesinin bilgisayar destekli 

gerilme analizi, MAMKON, Makina Tasarım Kongresi, İTÜ, İstanbul 

[5] Yay, K., Ereke, M. (2003). Hızlandırılmış taşıt ömür testlerinde yol verisi 

kullanımına yeni bir yaklaşım, İTÜ Dergisi, Cilt:2, Sayı:5, 61-73. 

[6] Yay, K. (2003). Hızlandırılmış taşıt ömür testlerinde yol verisi kullanımına yeni 

bir yaklaşım, Doktora tezi, Otomotiv programı, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, İstanbul 

[7] Wright, D. H. (1993). Testing automotive materials and components, Society of 

Automotive Engineers, USA, Chapter 4, 61 

[8] Arıduru, S. (2004). Fatigue life calculation by rainflow cycle counting method, 

Master Thesis, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 

[9] Yaşar, M. (2007). Dizel otomobil pompa milinin yorulma kırılması analizi, 8. 

Uluslar Arası Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, İstanbul. 

[10] Ay, İ. (t.y). Strain ölçme ders notları, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilimdalı, 

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir 

[11] Url-2 <http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Wheatstone>, alındığı tarih:  

15.02.2012. 

[12] Url-3 <http://www.hbm.com/en/menu/products/strain-gages-accessories/strain-        

gages-for-stress-analysis/>, alındığı tarih: 18.02.2012. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Otobüs
http://www.hbm.com/en/menu/products/strain-gages-accessories/strain-%20%20%20%20%20%20%20gages-for-stress-analysis/
http://www.hbm.com/en/menu/products/strain-gages-accessories/strain-%20%20%20%20%20%20%20gages-for-stress-analysis/


56 

[13] Ünsan, Y., Bayraktarkatal, E., (1999). Strain-Gauge yöntemi ve gemi 

inşaatında kullanim alanlari, Gemi inşaati ve deniz teknolojisi teknik 

kongresi 99 bildiri kitabı, s.50. 

[14] Strain-gauge technical catalog, (t.y) adres:  http://www.omega.com, Omega 

Engineering, Canada 

[15] Peel, L. D. , (t.y), Strain-gauge rosettes technology (Seletion, Application, & 

Data Reduction) ders notları, Department of Mechanical & Industrial 

Engineering, Texas A&M University, Kingsville, USA 

[16] Toprak, T., (2011). Deneysel mekanik ders notları, Makina Fakültesi, İstanbul 

Teknik Üniversitesi, Sunum 1-3, İstanbul 

[17] Schluter, L. L., Sutherland H. J., (1991). Users Guide for LIFE2’s Rainflow 

Algorithm, Sandia National Laboratories Report, Wind energy 

research division, California. 

[18] Bertsche, B., (2008). Reliability in automotive and mechanical engineering, 

Springer Verlag, 309-331, Berlin, Germany 

[19] Ekberg, A. (t.y). Dynamic loading presentation, Chalmers Solid Mechanics, 

The department of applied mechanics, Göteborg, Sweden 

[20] Url-4 <http://www.guven-kutay.ch/index_9.htm>, alındığı tarih: 12.04.2012 

Kutay, G., Malzemenin mukavemet değerleri 

[21] Url-5 <http://www.ux.uis.no/~hirpa/KdB/ME/S-N%20diagram.pdf>, alındığı 

tarih: 10.03.2012 

[22] Fatique, (t.y). Engineering machine design, lecture notes, Lecture 10, The 

University of Tennessee at Martin, Martin, Tennessee, USA 

[23] Url-6 <http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_buses>, alındığı tarih: 

10.01.2012. 

[24]   LMS Tecware user manuel, (t.y). Test software, LMS International, Belgium. 

[25] Yay, K. (t.y). Hızlandırılmış ömür testi bilgisayar programı, Teknik 

dökümantasyon, Otomotiv Anabilim Dalı, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, İstanbul. 

  

http://www.omega.com/
http://www.ux.uis.no/~hirpa/KdB/ME/S-N%20diagram.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_buses


57 

EKLER 

EK A: FEM noktaları ve gerilme seviyeleri 

EK B: Ölçümlerde toplanılan strain kanalları ve genlikleri 
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EK A 

 

Şekil A1 : 1.şasi modülü 
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Şekil A2 : 1.ölçüm noktası 
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Şekil A3 : 2.ölçüm noktası 
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Şekil A4 : 3.ölçüm noktası 
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Şekil A5: 4. ve 5. ölçüm noktaları 
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Şekil A6: 6. ve 7. ölçüm noktaları 
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Şekil A7: 2. şasi modülü 
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Şekil A8: 8. ölçüm noktası 
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Şekil A9: 9. ölçüm noktası 
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Şekil A10: 10. ölçüm noktası 
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Şekil A11: 13.ve 14. ölçüm noktaları 
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Şekil A12: 15.ve 16. ölçüm noktaları 
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Şekil A13: 17.ve 19. ölçüm noktaları 
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Şekil A14: 2. Şasi modülü 
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Şekil A15: 20. ölçüm noktası 
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Şekil A16: 21. ölçüm noktası 
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Şekil A17: 22. ölçüm noktası 
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Şekil A18: 23. ölçüm noktası 
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Şekil A19: 24.ve 25. ölçüm noktaları 
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Şekil A20: 26 ölçüm noktası 
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Şekil A21: 2. Şasi modülü 
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Şekil A22: 27. ölçüm nokta 
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EK B 

Çizelge B1: Hızlandırılmış yol pistinde ölçümde toplanılan kanallar 

 

 

Kanal 

numarası Kanal ismi Kanal min değeri Kanal max değeri Genlik
1 P1_A_F40Hz1 -80 63 143

2 P1_B_F40Hz1 -58 81 140

3 P1_C_F40Hz1 -236 307 543

4 P2_A_F40Hz1 -32 33 65

5 P2_B_F40Hz1 -645 545 1190

6 P2_C_F40Hz1 -668 557 1225

7 P3_A_F40Hz1 -260 559 819

8 P3_B_F40Hz1 -263 123 386

9 P3_C_F40Hz1 -113 255 369

10 P4_A_F40Hz1 -505 1311 1815

11 P4_B_F40Hz1 -333 878 1211

12 P4_C_F40Hz1 -115 54 169

13 P5_A_F40Hz1 -454 139 593

14 P5_B_F40Hz1 -102 123 225

15 P5_C_F40Hz1 -48 300 348

16 P6_A_F40Hz1 -119 356 475

17 P6_B_F40Hz1 -22 22 45

18 P6_C_F40Hz1 -1199 363 1562

19 P7_A_F40Hz1 -18 78 97

20 P7_B_F40Hz1 -167 89 256

21 P7_C_F40Hz1 -138 37 175

22 P8_A_F40Hz1 -215 211 426

23 P8_B_F40Hz1 -204 265 469

24 P8_C_F40Hz1 -146 111 257

25 P9_A_F40Hz1 -425 309 734

26 P9_B_F40Hz1 -459 354 813

27 P9_C_F40Hz1 -396 347 743

28 P10_A_F40Hz1 -406 335 741

29 P10_B_F40Hz1 -178 150 327

30 P10_C_F40Hz1 -76 97 173

31 P12_A_F40Hz1 -52 63 115

32 P12_B_F40Hz1 -244 216 460

33 P13_A_F40Hz1 -287 596 883

34 P13_B_F40Hz1 -298 594 892

35 P13_C_F40Hz1 -143 120 262

36 P14_A_F40Hz1 -98 68 166

37 P14_B_F40Hz1 -53 90 143

38 P14_C_F40Hz1 -401 609 1010

39 P15_A_F40Hz1 -82 58 140

40 P15_B_F40Hz1 -78 81 158

Hızlandırılmış Yol Pisti Ölçüm Noktaları
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41 P15_C_F40Hz1 -86 94 180

42 P16_A_F40Hz1 -166 70 236

43 P16_B_F40Hz1 -149 200 350

44 P16_C_F40Hz1 -179 120 299

45 P17_A_F40Hz1 -172 120 292

46 P17_B_F40Hz1 -110 220 331

47 P17_C_F40Hz1 -345 322 667

48 P19_A_F40Hz1 -511 608 1118

49 P19_B_F40Hz1 -643 784 1427

50 P19_C_F40Hz1 -282 347 629

51 P20_A_F40Hz1 -403 193 596

52 P20_B_F40Hz1 -372 177 548

53 P20_C_F40Hz1 -111 220 331

54 P21_A_F40Hz1 -117 86 203

55 P21_B_F40Hz1 -202 348 550

56 P21_C_F40Hz1 -201 127 328

57 P22_A_F40Hz1 -488 257 745

58 P22_B_F40Hz1 -537 244 781

59 P22_C_F40Hz1 -495 724 1219

60 P23_A_F40Hz1 -263 184 447

61 P23_B_F40Hz1 -244 555 799

62 P23_C_F40Hz1 -213 524 737

63 P24_A_F40Hz1 -249 183 432

64 P24_B_F40Hz1 -42 38 79

65 P24_C_F40Hz1 -53 46 99

66 P25_A_F40Hz1 -464 176 639

67 P25_B_F40Hz1 -1207 492 1699

68 P25_C_F40Hz1 -633 321 953

69 P26_A_F40Hz1 -224 112 336

70 P26_B_F40Hz1 -180 79 259

71 P26_C_F40Hz1 -326 289 615

72 P27_A_F40Hz1 -46 42 88

73 P27_B_F40Hz1 -437 388 825

74 P27_C_F40Hz1 -182 270 451
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Çizelge B2: Şehiriçi yol etabında ölçümde toplanılan kanallar 

 

 

 

Kanal 

numarası Kanal ismi Kanal min değeri Kanal max değeri Genlik
1 P1_A_F40Hz1 -115 56 170

2 P1_B_F40Hz1 -59 73 131

3 P1_C_F40Hz1 -212 449 661

4 P2_A_F40Hz1 -23 40 63

5 P2_B_F40Hz1 -526 724 1250

6 P2_C_F40Hz1 -500 763 1263

7 P3_A_F40Hz1 -222 947 1169

8 P3_B_F40Hz1 -531 106 637

9 P3_C_F40Hz1 -174 259 433

10 P4_A_F40Hz1 -523 1915 2439

11 P4_B_F40Hz1 -329 1225 1554

12 P4_C_F40Hz1 -335 57 392

13 P5_A_F40Hz1 -644 141 785

14 P5_B_F40Hz1 -128 76 204

15 P5_C_F40Hz1 -30 331 361

16 P6_A_F40Hz1 -502 364 866

17 P6_B_F40Hz1 -152 27 180

18 P6_C_F40Hz1 -1495 344 1839

19 P7_A_F40Hz1 -17 70 87

20 P7_B_F40Hz1 -287 45 332

21 P7_C_F40Hz1 -150 32 183

22 P8_A_F40Hz1 -195 186 381

23 P8_B_F40Hz1 -221 262 483

24 P8_C_F40Hz1 -109 132 240

25 P9_A_F40Hz1 -385 311 696

26 P9_B_F40Hz1 -373 341 714

27 P9_C_F40Hz1 -336 302 639

28 P10_A_F40Hz1 -383 309 692

29 P10_B_F40Hz1 -171 140 311

30 P10_C_F40Hz1 -79 85 164

31 P12_A_F40Hz1 -51 54 105

32 P12_B_F40Hz1 -231 181 413

33 P13_A_F40Hz1 -245 516 760

34 P13_B_F40Hz1 -267 530 797

35 P13_C_F40Hz1 -97 149 246

36 P14_A_F40Hz1 -100 77 177

37 P14_B_F40Hz1 -70 77 146

38 P14_C_F40Hz1 -425 610 1036

39 P15_A_F40Hz1 -90 53 144

40 P15_B_F40Hz1 -77 114 191

Şehiriçi Etabı Ölçüm Noktaları



83 

 

  

41 P15_C_F40Hz1 -94 104 198

42 P16_A_F40Hz1 -175 77 252

43 P16_B_F40Hz1 -115 175 290

44 P16_C_F40Hz1 -164 148 312

45 P17_A_F40Hz1 -187 86 272

46 P17_B_F40Hz1 -80 207 287

47 P17_C_F40Hz1 -379 391 770

48 P19_A_F40Hz1 -391 349 740

49 P19_B_F40Hz1 -401 419 820

50 P19_C_F40Hz1 -186 196 381

51 P20_A_F40Hz1 -399 151 550

52 P20_B_F40Hz1 -381 132 513

53 P20_C_F40Hz1 -84 223 308

54 P21_A_F40Hz1 -77 106 183

55 P21_B_F40Hz1 -159 338 496

56 P21_C_F40Hz1 -116 78 194

57 P22_A_F40Hz1 -519 185 704

58 P22_B_F40Hz1 -489 253 742

59 P22_C_F40Hz1 -426 701 1126

60 P23_A_F40Hz1 -235 150 384

61 P23_B_F40Hz1 -218 450 667

62 P23_C_F40Hz1 -212 496 708

63 P24_A_F40Hz1 -236 168 404

64 P24_B_F40Hz1 -45 16 61

65 P24_C_F40Hz1 -49 29 78

66 P25_A_F40Hz1 -294 79 373

67 P25_B_F40Hz1 -820 287 1107

68 P25_C_F40Hz1 -441 223 664

69 P26_A_F40Hz1 -127 107 234

70 P26_B_F40Hz1 -118 69 188

71 P26_C_F40Hz1 -236 219 455

72 P27_A_F40Hz1 -46 26 71

73 P27_B_F40Hz1 -393 313 706

74 P27_C_F40Hz1 -207 244 451
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ÖZGEÇMİŞ 

Ad Soyad: Deniz YOLAÇ   

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 22.11.1986  

Adres: Hatboyu Caddesi Lavella 2 Konutları B Blok D:54 Şerifali, İstanbul  

E-Posta: yolac86@gmail.com 

Lise: Cağaloğlu Anadolu Lisesi  

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği  

İş Tecrübesi:  

Mercedes Benz Türk AR-GE   2009- 

Mercedes Benz Türk PEP Stajeri   2008-2009 

 


