
 

1. GİRİŞ 

1970‟li yıllarda yaşanan petrol krizi ve egzoz emisyon değerlerine getirilen 

sınırlamalar sonucunda  ile otomobil üreten firmalar daha az yakıt tüketen taşıt 

tasarım çalışmalarına başlamışlardır. Bu çalışmaların sonucunda içten yanmalı 

motorların verimleri artmış ve daha hafif araç tasarım yöntemleri geliştirilmiştir.  

Araç ağırlığını oluşturan en önemli faktör kullanılan çelik malzemedir. Daha hafif 

araçların tasarımı çeliğin yerine yeni teknoloji malzemelerin veya daha ince fakat 

yüksek mukavemetli celik sacların kullanılması ile mümkündür. 1980‟li yılların 

sonunda araçlarda çelik sac gövde panelleri yerine alüminyum panel kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Günümüzde araç üzerindeki 1 kg çeliği alüminyuma dönüştürmek 

yaklaşık olarak 2$ ile gerçekleştirilebilmektedir. Normal bir ticari taşıttaki çelik  

ağırlığı ortalama  1000kg kabul edilirse araç başına maliyet 2000 $ artmaktadır ki, 

düşük kar marjı ile çalışan otomotiv şirketleri için tercih edilen bir çözüm değildir.  

Öte yandan hafiflik, doğrudan yakıt tüketimine etki ettiği için üretici firmalar bu 

alandaki gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve bu gelişmeleri tasarladıkları 

araçlarında kullanmaktadırlar.  

Alüminyum kullanımının dış panellerde yaygınlaşması, çelik teknolojisi üzerinde 

çalışan fakat ürün geliştirmeye 1980‟lerin başına kadar önem vermeyen firmaları 

hareketlendirmiş ve yeni teknolojiler geliştirmeye zorlamıştır. Tüm bu gelişmelerin 

sonucunda ince ve daha yüksek mukavemetli sac tipleri ortaya çıkmış, öte yandan 

incelen sac kalınlıkları ile beraber özellikle elastik tip zorlanmalarda (elastik 

burkulma) esneklik problemleri oluşmuştur. 

Bu çalışmada, Ford Motor Company  ürün geliştirme sistemi kullanılarak, hafif ticari 

araç  arka bagaj kapısının iç ve dış panellerinin tasarım aşamaları ve tasarım sonrası 

mühendislik onay çalışmaları ele alınacaktır.  Mühendislik onay çalışmaları 

sırasında, tasarımı yapılan panelden istenen dayanıklılık yetenekleri konusunda 

inceleme yapılacak, panel eğilmezliği, panel yüzeylerinde dalma direnci ve elastik 

burkulma konuları detaylı olarak  incelenecektir. 

Bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin gelişimi sonrasında, bilgisayar destekli tasarım 

ve mühendislik günümüzde otomotiv sanayinin vazgeçilmez araçlardan biri haline 
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gelmiştir. Tasarım optimizasyonu ve mühendislik onay aşamalarında bilgisayar 

programlarına sıkça başvurulmuştur. Ürün geliştirme sürecinde yapılan gerçek hayat 

testi ile bilgisayar analiz sonuçları karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır. 
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2. ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ 

Bu bölümde öncelikle Ford Motor Company firmasının ürün geliştirme sistemi[1] 

(Ford Product Development System) hakkında bilgi verilecektir.  

 

Şekil 2.1. Ürün geliştirme sistemi 

Şekil–1‟den de görüldüğü gibi, ürün geliştirme sisteminin başında müşteri 

beklentileri ve istekleri  gelmektedir. Burada müşteri beklentileri, müşterinin sözü 

geçen üründen istediği fonksiyonları gösterirken, ürün geliştirme mühendisi de  

tasarım çalışmasına başlamadan önce, parça tasarımı ile ilgilenirken müşteri 

beklentisinden uzaklaşmamalıdır. Sistemin adımları ayrı ayrı incelediğinde ilk 

bölümde sırasıyla taşıt, sistem  ve alt sistem ihtiyaçları belirlenir. Bu belirlemeler 

yapılırken her adım arasında iki yönlü geri beslemeler kullanılarak tüm ayrıntılar göz 

önüne serilir. 
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Detay parça tasarımına ve imalatına da, bu aşamalar net bir biçimde belirlendikten 

sonra başlanmaktadır. Günümüz teknolojisinin hızlı gelişimi, bilgisayar kullanımını 

artırarak, tasarımların ortaya çıkış sürelerini oldukça kısaltmıştır. Yapılan tasarım, 

müşteri beklentilerini, taşıt sisteminin ve alt sistemlerin gereksinimlerin karşılamakla 

yükümlüdür. Yanlış yönlenmiş ve veya müşteri beklentileri doğru algılanmadan 

yapılan bir tasarım, daha ileri seviyelerde çok büyük maddi kayıplara ve zaman 

kaybına yol açmaktadır. Bunun  sonucunda da hem firma her yönden zarar etmekte 

hem de müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkmaktadır.  

Parça tasarımları tamamlandıktan sonra, prototip imalatı  ve bunu takiben alt 

sistemlerin ve sistemlerin yapılan prototipler ile doğrulanması aşamasına geçilir. Bu 

doğrulamalar sonrasında taşıt seviyesine çıkılır ve bundan sonraki adım olan müşteri 

memnuniyeti ile tasarım sonuçlandırılır.   

Yukarıda sözü edilen sistem, parça tasarım aşamasına kadar olan beklentiler, parça 

tasarımı ve yapılan tasarımların beklentiler ile birleştirip araç seviyesine kadar 

çıkarılması şeklinde üç ana bölüm çerçevesinde ele alınacaktır. 

2.1  Müşteri Beklentileri ,  Araç, Sistem ve Alt Sistem Gereksinimleri   

Sistemin ilk adımı olan müşteri beklentilerini doğru bir biçimde belirlemek için 

öncelikle iyi bir pazar araştırması yapılmalıdır. Bu tip araç kullanan müşterilerin 

istekleri  A‟dan Z‟ye değerlendirilmelidir. Bunlara ek olarak, pazarda bulunan  

rakiplerin ürünlerinin kıyaslamalarının yapılması, tasarım öncesi mühendisin doğru  

başlangıç noktası belirlemesi açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Sözü geçen kapı, hafif ticari araç sınıfında bir taşıtın arka bagaj kapısıdır. Kapı 

üzerinde, kapı fonksiyonlarının yerine getirebilmesi için gerekli, kilit, silecek, kapı 

camı bölümleri vb. gibi elemanlar bulunmaktadır. Bu çalışmada camsız arka bagaj 

kapısının  tasarım detaylarını incelenecektir. Şekil 2.2 ve Şekil 2.3‟de bu tip 

araçlarda kullanılan camsız bagaj kapısı örnekleri görülmektedir. 
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Şekil 2.2. Fiat Doblo camsız kapı örneği 

 

Şekil 2.3. Ford Trasit95 camsız kapı örneği 

Bölüm 1‟de de bahsedildiği gibi, müşteri yukarıda adı geçen kapıya neden ihtiyaç 

duymaktadır? Bu sorunun cevabı tasarım çalışmasının ilk ve en önemli adımını 

oluşturmaktadır.  

· Camsız bir kapı, camlı bir kapı ile karşılaştırıldığında daha güvenlidir. Camın 

kırılıp  taşınan yükün çalınma problemi ortadan kalkmaktadır. 

· Taşınan yükün dışarıdan görünmemesi, yine camlı bir kapıya oranla daha güvenli 

ve sağlam bir yapı ortaya çıkartır. 

· Araç panelleri üzerine firma reklamlarının yapıştırılması günümüzde çok etkili 

bir reklam aracı olmaya başlamıştır. Müşteri bu reklamları dış paneller üzerine 
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yapıştırırken mümkün olabilen en geniş düz alanı arzu etmektedir. Şekil 2.2, 2.3 

ve Şekil 2.5‟de farklı modellerdeki camsız tip kapı panellerinin fotoğraflarını 

görebilirsiniz. Tabi ki müşteri Şekil 2.5‟dekine benzer bir dış panel arzu 

etmektedir.   

  

Şekil 2.4. Ford Transit Connect arka bagaj kapısı 

Müşteri beklentilerinin belirlenmesinin ardından, arzulanan kapının boyutlarının ve  

panellerinin kalınlığının mevcut araç tasarımına uygunluğu araştırılır. Bu seviyede 

tasarımı ve imalatı bitmiş olan bir kapı sisteminin hangi yöntemler kullanılarak 

tasarım onayının verileceğinin planları yapılır. Bunlara  tasarım onay metotları
1
 adı 

verilmektedir. Tasarım onay metotları, Ford sistem tasarım  şartnamesi
2
 arasında yer 

alır. Camsız bagaj kapısı tasarım çalışmasında, camlı kapı paneli tasarım kriterlerine 

uyulmuş ve bunların dışında kalan camsız bölgeler için gerekli onay metotları 

belirlenmiştir.   

Tasarım onay metotları, tasarımı yapılan gövde panellerinin eğilmezliği ve 

sağlamlığı konusunda bilgi sahibi olmak ve aracın statik durumdaki zorlanmalarını 

değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu gibi durumlara örnekler, araç yıkama 

sırasında veya yükleme ve boşaltma yapılırken karşılaşılan zorlanmalardır.  

                                                 

1
 Design Verification Method  .Ford  Motor Company firmasının belirlediği tasarım onay 

methodlarıdır. 

2
 System Design Specifications. Ford Motor company firmasının belirlediği  sistem tasarım 

şartnameleridir. 
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Panel esneklikleri ile ilgili onay methodları iki ana başlık altında toplanmaktadır. 

Bunlardan biri elastik burkulma [2] bir diğeri ise panel yüzeylerinde dalma 

direncidir.[2] 

2.2 Elastik burkulma 

Bagaj kapısı, oda sıcaklığında 75mm tahta bir disk ile verilen 100N yük altında 6mm 

den fazla esneme yapmamalıdır. Aynı disk ile 225N yük uygulandığında  boya 

çatlakları ve kalıcı deformasyon oluşmamalıdır. Şekil 2.6 bu tip bir uygulamayı 

göstermektedir 

Kompozit paneller, yukarıda bahsedilen kriterleri –40C˚ ve +50C˚‟de de  karşılamak 

zorundadır.  

 

Şekil2.5. Elastik burkulma onay metodu 

2.3 Dış panel yüzeylerinin dalma direnci 

Tasarımı yapılan bagaj kapısı dış paneli, oda sıcaklığında  25mm çapında çelik bir 

küre ile uygulanan 155N yük altında, görülebilir kalıcı deformasyona uğramamalıdır. 

Şekil 2.7 bu tip bir uygulamayı göstermektedir. 

Kompozit paneller, yukarıda bahsedilen ktiterleri –40C˚ ve +50C˚‟de de  karşılamak 

zorundadır.  
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Şekil2.6. Dalma direnci onay methodu 

Yukarıda da söz edildiği üzere daha tasarım aşamasına geçilmeden tasarımı 

yapılacak olan sisteme hangi onay methodları uygulanacağı araştırılır ve bu 

konulardaki çalışmalar detaylandırılır. Bu sayede ürün geliştirme mühendisi, tasarım 

detaylarına girmeden önce, tasarımını yapacağı sistemin sağlaması gereken koşulları 

doğru olarak belirler ve tasarlanacak olan sistemin daha sağlıklı bir biçimde 

başlamasını sağlar.  
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3. TASARIMIN YAPILMASI 

Bu bölüm iki ana başlık altında incelenecektir. Bunlardan birincisi parçaların 

tasarımı ve  tasarım aşamasında kullanılan yöntemler, ikincisi ise yapılan 

tasarımların bilgisayar destekli analiz yöntemleri ve gerçek hayat testleri ile 

onaylanmasıdır. 

3.1 Parça Tasarımı  

Günümüzde, bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ve yazılım sektöründeki büyük 

ilerlemeler sayesinde araç tasarımında bilgisayar kullanımı çok artmış ve gelişmiştir. 

Bu programlar önceleri sadece yüzey dataları ile çalışabilirken günümüzde katı 

modelleme yapabilen programlar bu pazara dahil olmuş ve otomotiv sektöründe 

geniş bir kullanım alanı bulmuştur.  

Sözü edilen camsız bagaj kapısı tasarımında esas olarak I-Deas programı 

kullanılmıştır. Bunun yanında tasarım aşamasında ICEM-AFFS adlı yüzey 

modelleme programı kullanılarak dış panel yüzey modellemeleri yapılırken , tasarımı 

yapılan parçaların analizleri de  Abaqus programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Genel olarak günümüz tasarımı araç kapıları iki ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar, 

kapının iç ve dış saclarıdır. Dış saçlar, araç dış stilinden gelen geometrileri üzerinde 

barındırırken, iç sac ise dış sacı ve kapı paneline bağlanacak olan diğer parçalar için 

gerekli braketleri üzerinde taşıyan ana yapıyı oluşturmaktadır. Farklı model araçlarda 

dış paneller sac olmayan plastik bazlı kompozit malzemelerden de imal 

edilebilmektedir. Şekil 3.1 ve Şekil 3.2‟da sırasıyla bir aracın arka bagaj kapısı iç ve 

dış panellerini göstermektedir. Bu parçalar geleneksel sac şekillendirme yöntemleri 

ile kalıplarda basılmakta, basılan iç ve dış panel  belli yapıştırıcılar kullanılarak kenet 

(clinch) işlemine tabii tutulmaktadır. Bu işlemin sonucunda parçalar  birleştirilerek 

kapı sistemi oluşturulmaktadır. Şekil 3.3‟de kenet, işlemi sonrasındaki kapı kesiti 

gösterilmektedir. 
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Şekil 3.1. İç panel kapı sacı   Şekil 3.2. Dış panel kapı sacı 

 

Şekil 3.3. Kenetlenmiş iç ve dış panel sacları 

3.1.1 Dış panel tasarımı 

Sistem tasarım şartnamelerinde söz edildiği üzere, kapı tasarımında dikkat edilmesi 

gereken nokta; kapı dış panellerinden gelen statik yüklerdir. Panel tasarımı 

gerçekleştirilirken bu yükler göz önüne alınmalıdır 

Aracın dışta görülür tüm kısımlarının ön tasarım çaılşmaları  1/1 çamur modeller 

üzerinde  ve elle gerçekleştirilmektedir. Kullanılan çamur belli sıcaklıkta ve nemde, 

çok kolay şekillendirilebilme özelliğine sahiptir. Oluşturulan çamur model üzerinden 

“uç”lar yardımı ile yüzey karakteristik özellikleri kaydedilir. Kaydedilenler; 

“uç”ların dokunduğu noktalar ve bunların oluşturduğu nokta bulutlarıdır. Daha sonra 
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toplanan datalar bilgisayara aktarılır ve elle şekillendirilmiş çamur yüzeyinin bir 

kopyası olan yüzey dataları, kaydedilen nokta bulutlarından yola çıkılarak 

oluşturulmaya başlanır. 

Yüzey oluşturmada kullanılan programın algoritması, parça yüzeyine ve dolayısı ile 

yüzey kalitesine doğrudan etki etmektedir. Aracın görünür tüm dış yüzeyleri Bezier  

tip yüzeyler ile oluşturulur [3]. Şekil 3.4 „de bu tip yüzey oluşturabilen ICEM AFFS 

programı ile tasarımı yapılan camsız bagaj kapısı dış panelini göstermektedir.  

Üç boyutlu parça modellemede kullanılan diğer bir program olan IDEAS ise Nurbs 

tipi yüzey oluşturma algoritmasına sahiptir. Bu tip algoritma ile oluşturulan 

yüzeylerin araç dış panellerinde kullanılması, kontrol nokta sayılarının fazlalığı ve 

düşük hassasiyetleri nedeniyle tavsiye edilmemektedir.  

Şekil 2.11‟de ICEM ve IDEAS  programları ile oluşturulmuş aynı parçaların 

yüzeyleri gösterilmektedir. Bu farklılıklar, yukarıda bahsedilen yazılım 

algoritmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Şekil 3.4. Camsız kapı dış paneli 
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Şekil 3.5. I-DEAS ve ICEM yüzey farklılıkları 

 

3.1.1.1  Nurbs  ve Bezier algoritması ile oluşturulan yüzeylerin özellikleri 

 Nurbs tip yüzeyler örebilen IDEAS ve  Bezier tip yüzeyler örebilen ICEM AFFS 

programlarından ve Nurbs ve Bezier tip yüzeylerden kısaca söz etmeden önce bu 

yüzeyleri oluşturan “spline”lardan ve bunların formulasyonlarından  bahsedilecektir. 

3.1.1.1.1 Bezier Yüzeyler 

Doğrusal Bezier Spline; 

Doğrusal Bezier  spline iki kontrol noktası  P0, P1 arasında yapılan doğrusal 

enterpolasyon ile elde edilir.[3,4] 

  P(a) = (1-a)P0 + aP1 ,     0 <= a <= 1                         (3.1) 
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Şekil 3.6. Lineer Bezier spline 

Quadratic Bezier spline ; 

Quadratic Bezier spline'ı  deCasteljau algoritması   kullanılarak elde edilebilir. 

Kontrol noktaları arasında doğrusal enterpolasyon yapıldığında; P0 , P1 , P2  

 

P0
1
=(1-a)P0+aP1                (3.2a) 

P1
1
=(1-a)P1+aP2                (3.2b) 

P(a) =(1-a)P0
1
 +aP1

1
=(1-a)[(1-a)P0 + aP1]+ a[(1-a)P1 + aP2]  

=(1-a)
2
P0+ 2(1-a)aP1 + a

2
P2                  

(3.2) 

P(a)=i=0,2Bi
2
(a)Pi                  (3.3) 

Bi
n
(a)  Bernstein polinomlarıdır.. 

 

Şekil 3.7.  4. Dereceden bezier spline 
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3.1.1.1.2 NURBS
3
 Yüzeyler 

B-spline „ı kendi kontrol noktalarının bir toplamı olduğunu belirtirsek 

P(t) = i=0,n Ni,k(t) Pi ,     tk-1 <= t <= tn+1                  (3.4)   

i=0,n Ni,k(t) = 1 .                (3.4a)   

 Ni,k  ağırlıkları yalnızca düğüm noktalarındaki vektöre bağımlı olduğundan her bir 

kontrol noktasına yeni bir ağırlık noktası ekleyerek bu noktaların bağımsızca 

ayarlanması sağlanmaktadır.[4] 

P(t) = i=0,n wi Ni,k(t) Pi / i=0,n wi Ni,k(t) .                                                               (3.5)  

 wi de yapılan  bir artış , kontrol noktasını daha etkili yapmakta ve eğriyi kendine 

doğru etkilemektedir. Denklem 3.5 „deki payda ağılıkları normalize etmiştir. Eğer  wi 

değerini her i için sabit tutulursa, denklem 3.4  elde edilecektir.  

3.1.2 İç Panel Tasarımı 

Araç iç paneli dış panelden gelecek olan yükleri taşıyabilecek şekilde 

tasarlanmalıdır. Bu parça, araç içerisinde kalacağından, Nurbs tip algoritma ile 

çalışan I-Deas programı ile tasarlanmıştır.  

Cam bölgesindeki geniş desteksiz bölgeye destek amacı ile iç panel üzerinde farklı 

geometri ve adette kuşak tasarımları yapılmıştır. Bu kuşaklar tasarım onay 

metotlarında bahsedilen statik yükleri taşıyacak ve istenen performansı sağlayacak 

biçimde olmalıdır. Şekil 3.8-3.9-3.10‟da iç panel tasarım alternatifleri ayrı ayrı 

gösterilmektedir. Her alternatif kendi içerisinde pozitif ve negatif yönler 

barındırmaktadır. Bu noktada önemli olan doğru kriterleri kullanarak tasarım 

optimizasyonunun yapılmasıdır. Kullanılan kriterlerin başında; panelin tasarım onay 

methodlarında belirtilen statik yüklerdeki performansı, kalıpların yapılan tasarımı 

destekleyecek biçimde modifikayonun yapılabilir olması  gelir.  

                                                 

3
 NonUniform Rational B-splines 
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Şekil 3.8. İki dikey kuşaklı iç panel tasarımı 

 

Şekil 3.9. Üç dikey kuşaklı iç panel tasarımı 

 

Şekil 3.10. İki dikey kuşaklı iç panel tasarımı 
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4. TASARIMIN ONAYLANMASI 

Bu aşamaya kadar yapılan tüm tasarım alternatifleri bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki adım, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bu 

parçaların analizlerinin yapılması ve gerekiyorsa tasarım kriterlerini yakalamak için 

tasarım değişikliğine gidilmesidir.   

İç ve dış panel  malzeme özellikleri tanımlandıktan sonra bu parçalarda sonlu 

elemanlar yöntemleri uygulanarak analizler gerçekleştirilir ve yapılan tasarımın, 

sistem tasarım şartnamelerine uygunluğu araştırılır. Böyle bir uygulama, mühendise 

yaptığı tasarımın doğruluğu hakkında  fikir vermekte ve de parça imalatı ve sistem 

testleri yapmaksızın tasarımla ilgili ipucu vermektedir. Bu sayede test ve parça 

maliyetleri de düşmektedir. Kapı panellerinin analizlerinde iki tip uygulama 

bulunmaktadır. Bu analizler 2.2 ve 2.3  bölümünde açıklanan tasarım onay metotları 

ile paralellikler göstermektedir.  

Bu bölümde  sözü edilen panel elastik yer değiştirme problemlerinin gerçek hayat 

teorileri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.  

4.1 Gerçek hayat teorisi 

Günümüz otomobil üreticileri, egzoz emisyon değerlerinin düşürülmesi, yaşanmış ve 

olası enerji krizleri sonrasında, daha hafif ve dolayısıyla daha az yakıt tüketen araçlar 

üretmeye başladılar. 100 yılı aşkın bir zamandır otomotiv sektörünün en önemli yan 

sanayisi olan çeliğin üretimini yapan firmalar, gün geçtikçe yüksek mukavemetli, 

daha kolay sekil verilebilir sac tipleri üretmeyi başardılar. Bu da otomobil üretici 

firmalara aynı mukavemete sahip daha ince sac kullanımı olanağı sundu. Fakat ince 

sacların kullanımı ise beraberinde bir çok problemi getirdi. Bunlar; panellerin 

eğilmezliği, elastik burkulması ve panel yüzeylerin dalmaya olan dirençleridir. 

 

4.2 Elastik burkulma 

 Otomotiv dış panellerinin elastik burkulması bir geometrik dengesizlik halidir. 

Elastik burkulma; panelin geometrisinin, eğriselliğinin, kalınlığının, malzemesinin ve 

bu paneli destekleyen diğer elemanların bir fonksiyonudur. Müsteri bu olayı, panelin 

eğilmezliğinin azlığı ve sanki boş bir yağ tenekesine bastırıyormuş hissi ile algılar. 
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Sac panellerde elastik bölgedeki yük-yer değiştirme grafiklerini[5,6] incelediğimizde 

karşımıza birbirinden farklı karakterlede olan üç bölge çıkmaktadır. Şekil 4.2 ; 

0.9mm kalınlığındaki sac panelin yük yerdeğiştirme eğrisini göstermektedir. Eğride 

görülen 1. bölge başlangıç, 2. ve 3. bölgeler sırasıyla elastik burkulma ve ikincil 

eğrilmezlik bölgeleri olarak adlandırılır. 1. bölgede uygulanan yük, panelin eğilmesi 

ile emilerek lineer bir davranış göstermektedir.Yük arttırıldıkça kritik elastik 

burkulma yüküne yaklaşılmaktadır. Eğrideki  2. bolge ise elastik burkulama olayını 

göstermektedir. Bu bolgede dışbükey olan sac panel, içbükey konuma geçer, yük 

artışları minimum noktalarda iken, yer değiştirme diğer iki bölgeye oranla çok daha 

fazladır. Yük daha da arttırıldıkça, yer değişimi 2. bölgeye oranla azalır ve son 

egrilmezlik bölgesini oluşturmaya başlar. Elastik burkulma; panelin elastik bölgedeki  

lineer olamayan  yerdeğişimi olarak tanımlanır.[7] 

 

Şekil 4.1. Sac panel yük(elastik bölge) ,yerdeğişim grafiği 

 Elastik burkulma olayını açıklayan iki yaklaşım bulunmaktadır[7]. Bunlardan biri 

elastik burkulmanın λ  terimi ile ölçülebilir bir parametre olduğunu ifade etmektedir.  

Bir diğeri ise, kritik burkulma yükü ile elastik burkulma mekanizmasını 

açıklamaktadır. Bu iki konunun detaylarına geçmeden önce panellerin eğrilmezlikleri 

hakkında  bilgi verilecektir. 

4.2.1 Eğilmezlik 

Panellerin eğilmezliklerini hesaplamakta kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. 

Bunların başlıcaları; sonlu elemanlar yöntemi, küresel kabuk teorisi[7] ve ampirik 

formüllerdir. Birbirinden farklı yöntemler ile hesaplanan eğilmezlik değerleri 

farklılıklar göstermektedir. Bu sebepten her kriterin doğru sonuç verdiği aralıkları 
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bilmek ve hesaplamaları bu noktalar içerisinde kalacak bir biçimde yapmak çok 

önemlidir. Şekil 4.2‟de gösterilen bir küresel kabuk parçasının formulasyonu 

denklem 4.1‟de yazılmıştır 

 Tablo 4.1. Küresel kabuk teorisi değişkenleri 

 

 

 

Şekil 4.2. Küresel kabuk panel boyutları 

 

tL  Enine uzunluk 

lL  Boyuna uzunluk 

Rt Enine yarıçap 

Rl Boyuna yarıçap 

  Poisson oranı 

k Küresel kabuk faktörü 

H Toplam tepe yüksekliği 

S  Panel eğilmezliği 

E  Elastisite modülü 
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60
t

H
 olduğunda aşağıdaki formül küresel kabuklarda eğilmezlik ifadesi olarak 

kullanılmaktadır.  

2

1

22

1

237.9








tLkL

HEt
S                             (4.1) 

 

 

4.2.2  Elastik burkulma parametresi  (λ)  

Şekil-4.2‟de gösterilen panel için formulasyon yapıldığında λ‟nın[7,8] düşük 

değerleri için panel burkulma kabiliyeti de düşmektedir. 

2

2
1

1





t

t

L

R

L

R

  3
1


L

Lt                            (4.2)

         

      2/1
2/1

1

2/12

1 /1122

1

tt RRtLL 





                                                           (4.3) 

4.2.3 Kritik elastik burkulma yükü 

Şekil-4.3 ; bir panelin kritik yük altındaki davranışını resmetmektedir. Panel,  crP  

yüküne ulaştığı noktada elastik burkulma başlamaktadır.[7,8]  
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Şekil 4.3. Kritik yük altında elastik burkulma 

 397.6183.34929.45 crR                (4.4) 

645.0105 1

4  

tLLxC                 (4.5) 

)1(( 2

1

42








t

cr

cr
LL

EtCR
P                             (4.6) 

4.3  Panel yüzeylerinde dalma 

Otomotiv sektörunde kullanılan çelik dış paneller bir çok performans testinden 

geçecek biçimde tasarlanırlar. Bu testlerden biri de panel dış yüzeyindeki dalma 

direncidir. Panellerin performans özellikleri bir çok tasarım kriterine bağımlıdır.  

Bunlar ; panelin dış radyüsü ve kalınlığı, sınır koşulları, malzeme özellikleridir. Bu 

kriterlerin birbirleri arasındaki ilişkinin anlaşılması, problemlerin çözümünde bize 

birçok kolaylık sağlayacaktır. 

Otomotiv sektöründe yüzey dalma dayanıklılığında kullanılan , 1974 yılında DiCello 

ve George çalışmaları[9], Yutori‟nin 1980 yılında[10] geliştirdiği kriterler bu konuda 

halen kullanılan kriterlerdir.Bu çalışmaları takiben  Mahmood, DiCelo ve George 

çalışmasını daha da ilerletmiştir. Veldhuizen[5] ise Yutorinin çalışmasından yola 

çıkarak bu konuda bir çok çalışmaya imza atmıştır. Bu  bölümde sözü geçen ilk iki 

önemli kriterin detaylarından ve birbirleri arasındaki farklılıklardan bahsedilecektir. 
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4.3.1  DiCello ve George Kriteri 

George ve DiCello 430 X 430mm boyutlarında, yüzey yarıçapları 760mm ile 

25400mm arasında değişen sacların yük ve yerdeğiştirme eğrilerini 25.4 mm bir 

celik top ile yük uygulayarak gerçekleştirmiştir. Testlerdeki çelik küre ilerleme hızı 

1.27mm/dak olarak seçilmiştir ve testler yüzeylerde 1.016mm görülür dalma olana 

dek devam etmiştir. Tablo 4.2 „de kullanılan değişkenler bulunmaktadır.   

Uygulan yüke karşı panel bir noktaya kadar bir eğilme direnci göstermiş ve bu yük, 

istenilen plastik şekil değişim değerine ulasıldıktan sonra kaldırılmıştır. Şekil 4.4‟de 

birbirinden farklı kalınlıklardaki aynı iki malzemenin yük yerdeğişim eğrisini 

bulabilirsiniz. Şekil 4.5‟de ise yine aynı saclar için yük yer değiştirme eğrisinin 

altında kalan alan, yükleme enerjisi olarak gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.2. DiCello George Kriteri değişkenleri 

Dalma derinliği h 

Akma dayanımı σy 

Dalma enerjisi W 

Dalma yükseklik oranı h/t 

Panel özellik faktörü σyt/S 

Toplam enerji faktörü W/t
2
S 
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    Şekil 4.4. Yük yerdeğişim grafiği    Şekil 4.5. Yükleme Enerjisi grafiği 

Testlerde kullanılan birçok değişik malzemenin dalma direncini daha kolay 

gösterebilmek için DiCello ve George, Tablo 4.2‟de gösterilen birimsiz büyüklükler 

kullanarak Şekil 4.6 ve Şekil 4.7‟deki grafikleri[11] elde etmişlerdir. Bunların ilki 

Şekil 4.6‟da gösterilen dalma derinliğinin kalınlığa oranı ile toplam enerji 

faktörlerinin bulunduğu grafiktir. Bu sekil, farklı panel özelliklerindeki (akma 

dayanımı, kalınlık, eğilmezlik) malzemeler için çizilmiştir.[12,13] Bu grafiklerden de 

görüldüğü gibi dalma derinliği toplam yükleme enejisi ile doğru orantılıdır. Şekil 

4.7‟daki grafik ise farklı akma dayanımına, fakat aynı kalınlık ve şekle  sahip 

malzemeler için tekrarlanmıştır. 
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Şekil 4.6. Çelik ve alüminyum panellerin genel dalma karakteristikleri 

 

Şekil 4.7. Akma dayanımının dalma direncine etkisi 
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Malzeme özelliklerinin yanında, panel tasarımı, dalma direnci için çok önemli bir 

parametredir. Şekil 4.8‟deki grafik, 0.66mm kalınlığında farklı  yarıçaplardaki aynı 

malzemenin, dalma derinliğinin kalınlığa oranı ile toplam enerji faktörüne bağlı 

değişimlerini göstermektedir. Şekil 4.8‟den anlaşılacağı gibi panellerin eğilmezliği 

yarıçapın bir fonksiyonudur. Panel yarıçapı düştükçe, panelin eğilmezliği 

artmaktadır.  

 

Şekil 4.8. Panel şeklinin dalma direncine etkisi 

Şekil 4.9‟daki, toplam enerji faktörü ile panel özellik faktörünün ilişkisini  gösteren  

grafik; 0.0254mm derinliğe kadar olan statik dalmaları üçgenler ile, 1.016mm kadar 

olan daha büyük ölçülebilir dalmaları ise daireler ile göstermektedir. Daire şekilleri 

ile gösterdiğimiz dalmaları parça üzerinde yaratmak için, malzemeye en az akma 

noktasına gelecek kadar enerji verilmesi gerekmektedir. Küçük dalmaları gösteren 

üçgenlerden bir eğri geçirdiğimizde ise, bu eğrinin  W/t
2
S ve σyt/S nin bir fonksiyonu 

olduğu sonucuna varılır. Böylece çizilen eğrinin üst tarafında panel yüzeyinde 

ölçülebilir dalmalar olacak, altında ise dalma olmayacaktır. Denklem 4.6 grafik 

değerlerine göre türetildiğinde DiCello George kriteri olarak adlandırılan 4.7 

denklemini elde ederiz. Burada C , denklem 4.6 daki oran sabitidir. 
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Şekil 4.9. Dalma başlatmak için gerekli minumum enerji 

W/t
2
S α σyt/S         (4.7) 

   
 

 

S

t
CW

y

42


          
(4.8)

 

4.3.2 Yutori Kriteri 

Statik dalma direncini araştıran bir diğer  çalışmada Yutori tarafından 1980li yılların 

başında  geliştirilmiştir. DiCello ve George statik dalma direncini, malzemenin 

yükleme sırasında emebildiği enerji  miktarı ile tanımlamıştır. Yutori ise bu tanımdan 

farklı olarak dalma direncini, panelin görülebilir dalma olmadan taşıyabileceği en 

fazla yük cinsinden ifade etmiştir. 

Yutori, çalışmasında 300mm çaplı sacları; 300mm, 650mm ve 1500mm  form 

yarıçaplı  ve düz sac şeklinde şekillendirmiştir. Bu parçalar üzerinde 0.1mm 

(görülebilir) kalıcı dalma yaratmak için uygulunan yükü de dalmaya karşı direnç 

olarak belirlemiştir. Tablo 4.3‟de Yutori kriterinde kullanılan değişkenleri  

gösterilmektedir. Denklem 4.8 Yutorinin kritrenin formulasyonunu göstermektedir. 
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Tablo-4.3 Yutori kriteri değişkenleri 

Pd Dalmayı başlatmak için gerekli enaz yük 

K Panele bağımlı sabit  

 n Deneysel sabit (çelikler için 2.3~2.4) 

 

ynd KtP          (4.8) 
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5.  TASARIM OPTİMİZASYONU 

Bu bölümde tasarımı bilgisayar destekli olarak yapılan farklı tip iç panel 

geometrilerinin analizlerinin karşılaştırılması yapılacak ve oluşturulan  

alternatiflerden biri seçilerek tasarım optimizasyonu gerçekleştirilecektir.  

İç panellerde kullanılan kuşakların  panele entegre olarak tasarımlanmasının en 

önemli nedeni, kaynak sayısını ve parça adedini dolayısı ile  işçilik masraflarını 

azaltma isteğidir. 

 

5.1 Bir  Yatay Kuşaklı İç panel 

Yatay kuşaklı panel tasarımı, tasarım onay methodlarında belirtlen yükler karşısında 

istenilen sonuçları vermektedir. Sekil 5.2 ve5.3  analiz sonrasında panel yüzeyinde 

belirlenmiş olan noktalardaki yük yer değiştirme eğrisi ve gerilme dağılımı 

göstermektedir. Bu tip bir iç panel kullanımı araç tasarım cizgilerine uygun 

olmaması nedeni ile istenilen mühendislik beklentilerini karşılamasına rağmen kabul 

edilmemiştir. 

Şekil5.1. Elastik Burkulma analizin yapıldığı noktalar 
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Şekil5.2. Enine kuşaklı tasarım dış panel üzerindeki stress dağılımı  

 

Şekil 5.3.Ikinci yükleme noktasındaki yük yerdeğişim grafiği 

5.2 Üç Dik Kuşaklı Tasarım 

 

Üç kuşaklı tasarım, cam açıklığı boyunca çok iyi bir destek sağlasada iç panelin  

kalıp yeterlilik çalışmaları sonrasında belirlenen adetlerde bu parçanın kalıp 

yatırımı/birim parça maliyetlerinin çok yüksek çıkması bu tip bir parça tasarımının 

gerçekleşmesini engellemiştir. Şekil 5.4  ve 5.5  sözü edilen tasarım içim  gerilme 

dağılımı ve yük yerdeğiştirme grafikleri göstermektedir. 
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Şekil 5.4. Üç dik kuşaklı tasarım dış panel gerilim dağılımı 

 

Şekil 5.5. Yükleme noktasındaki yük yerdeğişim grafiği 

 

5.3 İki Dik Kuşaklı Tasarım 

Bu tasarımın analiz sonuçları değerlendirildiğinde, mühendislik beklentilerini 

karşılayamamktadır. Öte yandan kalıp yatırımı/birim parça maliyetleri 

değerlendirildiğinde, tasarımın imalatı yapılabilir bulunmuştur. Şekil 5.6  ve 5.7  

sözü edilen tasarım içim  gerilme dağılımı ve yük yerdeğiştirme grafikleri 

göstermektedir  
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Şekil 5.6.İki dik kuşaklı tasarım dış panel üzerindeki gerilim dağılımı 

 

Şekil 5.7. Yükleme noktasındaki yük yerdeğişim grafiği 

Bu noktada, analizleri yapılan 3 farklı tasarımdan ancak biri yapılabilir çıkmıştır. Bu 

sonuçların ışığıda iki dik kuşaklı olan tasarıma orta bölgeden parça ilavesi yapılarak 

tasarımın yapılmasına karar verilmiştir. Bu noktada belirlenen yere ya yeni bir dikey  
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bir kuşak  kaynak yapılacak ya da son yıllarda kullanımı gittikçe yaygılaşan epoxy 

bazlı destek
4
 elemanı[14](betabrace) kullanılacaktır. 

5.4 İki Dik Kuşaklı ve Betabraceli Tasarım 

Bu tip destekler kendinden yapışkanlı, boyahane sıcaklıklarında kürlenebilen lamine 

biçimli elemanlarıdır. Şekil 5.8 iki kuşaklı ve destek elemanlı iç panel 

göstermektedir. Bu tasarım alaternatifi içinde yukarıda sözü edilen aynı analizler 

gerçekleştirildiğinde şekil 5.9 'da gösterilen yük yerdeğiştirme grafiği elde 

edilmektedir. 

 

Şekil 5.8. Betabrace‟li  camsız bagaj kapısı 

                                                 

4
 Betabrace epoxy ve cam elyaf takviyeli destek elemanı. 
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Şekil 5.9.İki kuşaklı betabraceli panel yük yerdeğiştirme grafiği 

Yukarıda analiz sonuçları verilen 4 alternatifin  tasarımın yük yerdeğişim eğrilerini 

sırasıyla incelediğinde; yatay kuşaklı tasarım 100N yük altında 5.85mm, iki dik 

kuşaklı   tasarım 8.88mm, üç dik kuşaklı tasarım 4.65mm ve iki dik kuşaklı ve 

betabrace yapıştırılan panel ise 4.10mm yerdeğiştirmiştir. Bu değerler ışığında, parça 

üretim adet ve yöntemlerini ve tasarım onay methodlarını sağlayabilme özellikleri  

değerlendirdiğinde  en uygun tasarım alternatifinin  betabraceli iki kuşaklı iç panel 

olduğu ortaya çıkmıştır. 
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6. GERÇEK HAYAT TESTLERİ 

Yukarı bahsedilen tasarım optimizasyonu sonucu iki kuşaklı iç panel tasarımı ve 

betabrace uygulaması sistemine mühendislik onayı verilebileceği kararı alınmıştır. 

Bu kararın sonrasında, parça kalıpları oluşturulan datalar göre işlenerek imal edilmiş 

ve  parça imalatları yapılmıştır.  

Bu bölümde prototip imalatı yapılan parçalar ile elastik burkulmave dalm direnci 

gerçek hayat testleri gerçekleştirilerecektir.  

6.1 Elastik Burkulma testi 

Elastik burkulma testleri Şekil 5.9 göterilen test düzenği ile üç farklı bölgede 

gerçekleştirilmiştir. Bunlar  panele içten baktığımızda kuşakların solunda, sağında ve 

merkezde kalan bölgelerdir. Testler, sadece iki kuşklı tasarım ve betabrace takviyeli 

iki kuşaklı tasarım için tekrarlanmıştır. Şekil 5.10 ve Şekil 5.11 sırasıyla iki kuşak ve 

betabrace destekli tip panel tasarımlarının test sonuçlarını göstermektedir. 

Grafiklerden de görülebildiği gibi betabraceli panel, 100N yük altında 1.83mm 

elastik şekil değişimi yaparken, destek olmayan panel aynı yükte 10.62 mm elastik 

şekil değişimine uğramıştır. Elde edilen sonuçları sistem tasarım şartnamesi değerleri 

ile karşılaştırdığımızda, betabrace kullanılan panel istenilen testten başarıyla 

geçmiştir. 

 

Şekil 6.1. Elastik burkulma test düzeneği 
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Şekil 6.2. İki kuşaklı iç panel elastik burkulma test sonuçları 

 

Şekil 6.3. İki kuşaklı ve betabraceli iç panel elastik burkulma test sonuçları 

6.2 Panel Yüzeylerinde Dalma Direnci Testi 

Elastik burkulma testinde kullanılan paneller için dalma direnci testi, 5 farklı bölgede 

gerçekleştirildi. Şekil 5.12 test düzeneğini Şekil 5.13 ise yük plastik şekil değişimi 

grafiğini göstermektedir. Şekil 5.13'de gösterilen 2 nolu bölge, betabrace 

yapıştırılmış yüzey üzerinde alınan dataları göstermektedir. Şekil 5.13 

yorumlandığında, kullanılan betabrace‟in panelin plastik şekil değiştirme kabiliyetini 

değiştirmediği görülmüştür. Kullanılan betabrace sadece elestik bölgede iyileştirme  

yapılabilmketedir. Yükün uygulandığı bölgelerin hiç birinde gözle görülür bir kalıcı 

deformasyon olmadığında tasarlanan paenel bu kriterden de başarıyla geçmiştir. 
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Şekil 6.4. Dalma direnci test düzeneği 

 

Şekil 6.5. İki kuşaklı ve betabraceli tasarım dalma direnci test sonuçları 
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7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışma sonrasında iç panel tasarımının, kapı sistemi elastik burkulma 

performansını etkileyen en önmeli parametsi olduğu belirlenmiştir. Sözü edilen 

geometrideki bir dış panel için enine tasarlanan kuşaklar elestik burkulma açısından 

iyi performans göstersede araç toplam tasarımına uygun olmadığı için kabul 

görmemiştir. Dikine tasarlana iki adet kuşak iç panel kalıpları açısından bakıldığında 

olumlu olmasına rağmen hem bilgisayar analizlerinde hem de gerçek hayat 

testlerinde 100N yük altında istenilen max 6mm  yerdeğiştirmenin üzerinde kalmıştır 

Bir diğer alternatif olan dikine 3 kuşak tasarımı  analiz sonuçları olumlu olmasına 

rağmen kalıp maliyetlerinin yüksekliği neden ile uygulamaya geçilmemeiştir. Son 

alternatif olan betabrace uygulamalı kapı sistemi, analizlerde ve gerçek hayat 

testlerinde istenilen performansı göstermiştir. Maliyetler açısında bu tasarımın 

yapılabilir olması bu tasarım alternatififnin seçilmesinde önemli rol oynamıştır. 

Bilgisayar analiz yöntemleri, elastik burkulma olayına doğru yaklaşımlar ve 

yönlendirmeler ortaya çıkarmaktadır. Gerçek hayat test sonuçları ile analiz sonuçları 

karşılaştırıldığında,  yerdeğiştirme değerlerinde %15 - %20 „ye varan farklılıklar 

görülmektedir. Ürün geliştirme mühendisi, yapılan analiz sonuçlarını doğru bir 

biçimde değerlendirebildiği takdirde, tasarım ve maliyet optimizasyonunu hızlı ve 

doğru bir biçimde gerçekleştirebilir. Her ne kadar analiz programları  hızla geişmeye 

devam etse de tasarımın son şeklini hala gerçek hayat test sonuçları ortaya 

çıkarmaktadır.   

Bir sonraki çalışmada, analiz yontemlerinin çözüm algoritmaları detaylı bir biçimde 

incelenerek genişletilebilir. Farklı  uygulamalar için birçok analiz yöntemleri 

denenerek probleme özerk;  analiz yöntemi ,  programı  ve sonlu eleman 

tanımlamaları yapılabillir.  

 Çelik üretici firmaların da desteği alınarak belirlenen tek bir geometri üzerinde farklı 

malzemeler kullanarak aynı testleri gerçekleştirilebilinir ve bunun sonucunda 

belirlenen geometride,  malzeme özelliklerinin değişiminin  bu tip zorlanmalar 

üzerindeki etkisi araştırılabilir. 
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