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PALMGREN-MINER YÖNTEMĠ ĠLE SEMI-SWATH TĠPĠ ALÜMĠNYUM 

BĠR TEKNENĠN YORLMA ANALĠZĠ 

ÖZET 

Yorulma analizleri, günümüz gemi inĢaatı mühendisliği temel hesaplamaları arasında 

önemi hızla artan analizlerin baĢında yer almaktadır. Yorulma analizleri ile ilgili 

hesaplamaların gerçekleĢtirilmesinin en önemli nedeni, meydana gelen can ve mal 

kayıplarının kayda değer biçimde artıyor olmasıydı. Yorulmadan kaynaklanan 

hasarların yeni imal edilmiĢ olan gemilerde de sıklıkla görülüyor oluĢu, özellikle 

armatörlerden gelen talepler üzerine gemi inĢaatı mühendislerinin konu ile çok daha 

fazla ilgilenmelerini gerektirdi. Bu gerekliliklerin neticesinde yorulma analizleri, 

artık tüm klas kuruluĢları tarafından talep edilen temel mühendislik hesaplamaları 

arasında yerini almıĢtır. 

Yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirilirken, tekne bünyesinde meydana gelen gerilme 

yoğunluğu bölgelerinin (hot spot) analiz edilebilmesi ve çevrim sayılarının 

belirlenebilmesi en önemli iki basamağı oluĢturmaktadır. Çevrim sayılarının 

belirlenebilmesi, tamamiyle dalga spektrumlarına bağlı olmakla birlikte, her deniz 

karekteristiğinde farklı ömür sürelerinin oluĢmalarına neden olmaktadır. 

Teknenin global olarak analizleri gerçekleĢtirildiğinde yorulmadan kaynaklanan 

çatlakların ve gerilme yığılmalarının en fazla olduğu bölgelerin teknenin yapısında 

bulunan süreksiszliklerden kaynaklandığı anlaĢılmaktadır. Genel olarak gerilme 

yığılmaları, kaynak geçiĢ cugullarının bulunduğu bölgelerde, braketlerin T profillere 

ya da hollanda profillerine bağlandığı noktalarda meydana gelmektedir. Bu çalıĢma 

dahilinde sonlu elemanlar analiz yönteminin seçilmesindeki en önemli amaç, gerilme 

yığılmalarının olduğu bölgeleri tespit edebilmekti. Sonlu elemanlar analiz program 

seçilirken, sadece gemi inĢaatı mühendisliği hesaplamaları ile ilgili olduğu için 

Maestro program seçilmiĢtir. Maestro program kullanılarak dalga spektrumlarının 

tanımlanabilmesi kolaylıkla sağlanabilmiĢ ve aynı zamanda tekneye farklı açılarla 

gelen dalgaların yaratmıĢ olduğu gerilmeler de ayrı ayrı analiz edilerek sonuçlar bu 

doğrultuda çok daha geniĢ bir spektrumda analiz edilebilmiĢtir.  

Analizi gerçekleĢtirilecek olan tekne semi-swath tipinde bir sahil güvenlik gemisi 

olduğundan, çok daha kötü hava koĢullarında görevini sağlıklı bir biçimde 

sürdürebilmesi amacı ile çok daha dikkatli bir biçimde tanımlanmalıydı. Bu 

doğrultuda tekne yap inĢaa malzemesi olarak AA5059 H321 alaĢımı seçilerek 

hessaplamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bölüm 4‟te de oldukça detaylı bir biçimde 

aktarıldığı üzere AA5059 alaĢımının yorulma dahil diğer tüm özellikleri, kendi rakibi 

olan 5xxx serisi diğer alaĢımlardan çok daha üstündür. Özellikle yorulma dayanımı 

AA5083‟e oranla çok dah ayüksek değerlerdedir. Sürtünme kaynağının 

uygulanabilmesi durumunda (FSW), yani ısıl iĢlem uygulanmadan kaynak 

edilebildiği durumda göstermiĢ olduğu mukavemet özellikleri, A grade gemi inĢaa 
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çeliğinden bile oldukça üstündür. Bu malzemenin kullanılması aynı zamanda 

teknenin taĢıma kapasitesini artırarak çok daha fazla sayıda faydalı yükü 

taĢıyabilmesine olanak sağlamıĢtır. 

Yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirilirken hemen hementüm klaslama kuruluĢları 

tarafından (Alman Loydu, Norveç Loydu, Amerina Loydu vb…) kabul gören analiz 

yöntemi olan Palmgren-Miner yöntemi seçilmiĢtir. Her ne kadar bu yöntemin eksik 

yönleri bulunsa da vermiĢ olduğu sonuçların gerçek değerlere yakınsaması ve 

uygulanabilirliğinin kolay olması bu yöntemi klas kuruluĢları tarafından tercih edilen 

bir yöntem olmasını sağlamıĢtır. Palmgren-Miner yönteminin en önemli özelliği, 

geminin maruz kaldığı gerilmelerde olduğu gibi, sürekli değiĢen genlikli 

gerilmelerde baĢarılı sonuçlar vermesidir. 

GerçekleĢtirilen hesaplamalar ve analizler neticesinde gerilme yığılmalırının olduğu 

bölgeler tespit edilerek bu bölgelerde gerilme yığılmalarını önleyici önlemlerin 

alınması gerekliliği vurgulanmıĢtır(braket takviyelendirmesi, sac kalınlığı artırılması, 

stifner aralığının küçültülmesi gibi). Ayni zamanda Ege Denizi, Ak Deniz ve Kara 

Deniz koĢullarında çevrim sayıları hesaplanarak teknenin hangi deniz ortamlarında 

daha uzun süre yorulma hasarı olmadan kullanılabileceğinin analizi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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FATIGUE ANALYSIS OF A SEMI-SWATH TYPE ALUMINUM BOAT 

WITH PALMGREN-MINER METHOD 

SUMMARY 

Fatigue analysis is one of the most important issue in ship building industry. 

Although, in most cases, fatigue cracks are observing for commercial ships, such as 

chemical and oil tankers, bulk carriers etc. by reason of loading and reloading 

operations, however loads caused by waves and the acceleration, high-speed military 

vessels are also in danger to the fatigue cracks. Especially coast guard ships, which 

are designed to fulfill the purpose of search and rescue operations in adverse weather 

conditions, should be designed taking into account fatigue cracks. 

Fatigue failure is an extremely complex physical process which is governed by a 

great number of parameters related to, for example, local geometry and material 

properties of the structural region surrounding the crack growth path. There are 

different approaches and methods which can be used in fatigue life predictions.  

The S-N approach is a suitable method for fatigue assessment of welded components 

or structures when fatigue life may be defined as a crack not exceeding a physically 

short crack (i.e. maximum 10 grains long). Since the past two decades probabilistic 

approaches for fatigue have become more common. Two different approaches are 

often considered to describe the fatigue limit state; S-N curve with Palmgren-Miner‟s 

damage accumulation rule or fracture mechanics based approach. For both 

probabilistic S-N and fracture mechanics approaches, the appropriate modelling of 

the structural response due to fatigue loading is an important issue. 

In this study, wave spectral based fatigue analysis are studied for the Turkey‟s 

adjacent coastal seasby using Maestro finite element analyzing software. Palmgren-

Miner‟s method is used for obtaining and analysing solutions. The reason for 

choosing Palmgren-Miner‟s method for fatigue analysis is, well accepted fatigue 

analyzing method for almost all class societies, such as Germanischer Lloyd, 

American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas. Maximum stress regions of the 

plates are obtained by using finete element method and the results are compared with 

the Wöhler diagram of AA5059 H321 aluminium alloy‟s endurance limit. Forthe 

purpose of obtaining number of cycles for each of sea conditions, wave spectrum 

table, which is given below is used. By using wave spectrum table, wave lengths, 

wave speeds and cycles are obtained. This study is performed for understanding and 

calculating the life time estimation of semi-swath type coast guard boat, which is 

produced by using AA5059 H321 aluminium alloy, in different enviroment 

conditions. The results are also examined with respect to thewave angle of attack. 

Spectral based fatigue analysis methodology allows to determine the long-term stress 

range from the wave environment (assumed or actually) encountered by the ship. 



xxx 

This approach assumes linear load effects and linear stress response and is performed 

in the frequency domain. Design wave approach is a simplification of the frequency 

domain analysis. In this approach, each load is defined by an equivalent wave 

corresponding to a certain probability of exceedance which gives the maximum load 

response. The structural stress approach, defines the stresses at the weld toe location 

taking all geometrical influences into consideration except for the local weld 

geometry. The research community encourages pursuing the development of stress 

concentration factor determination methods for structural components. 

Ship designers and builders have been constantly in search of alternative materials 

with the aim of reducing the weight of the boat. As a result of these concerns, 

aluminium alloys almost as the most suitable materials of ship building industry. 

While density of aluminium is approximately 2,7 tonnes/m
3
, density of steel is 7.8 

tonnes/m
3
. However, while shipbuilding steel‟s yield strength is 235 MPa, AA5059 

H321 alloy‟s yield strength is 160 MPa with welded condition and 270 MPa 

unwelded condition. As a result of these informations, aluminium produced boats 

provides a weight and powering advantage. At the same time, using of AA5059 

ALUSTAR
TM

 aluminium alloy, brings a fairly large amounts of corrosion resistance 

compared with shipbuilding steel. 

Using of Alustarincrease strength, both before and after welding, by at least 20% so 

that the user can use a thinner gauge and thus build a lighter vessel or alternatively 

build a vessel with 20% higher overall strength, and keep the corrosion resistance at 

the same level or better than that of AA5083. 

By adding up to 6.0% Mg, andsubtle amounts of Zr and Mn it is guaranteed a 

minimum yield strength of 270 MPa (39 KSI) and UTS of 370 MPa (53 KSI), while 

elongation (which lends itself to formability) remains at 10%. 

By the application of a proprietary thermo-mechanical process and the addition of 

controlled amount of Zn we were able to keep all the major intermetallic particles 

inside the grain and prevent any excessive electro-chemical imbalance and thus avoid 

corrosion susceptibility. Extensive corrosion tests performed and documented under 

the supervision of classification societies such as DNV show that the corrosion 

resistance of Alustar is better or equal to that of AA 5083. 

Welding and heat affected zone (HAZ) strength is also improved by controlling the 

re-crystallization rate during welding and to avoid the formation of large grains. 

Alustar has also since found its way into the sailing and luxury yacht building 

industry. Because of the high final strength after welding and the good deformability, 

it is possible to design even more innovative and efficient hulls, which in turn have 

positive influence on the speed and form of a (sailing) yacht as well as fuel 

consumption. 

Alustar is also used in the defence industry for its strong ballistic properties. In the 

chaper 4.3.3 balistic properties of AA5059 is described in more detail. 

Fatigue calculations arecarried out taking into account the Turkey‟s coastal seas. As 

a result of these analyzes, we will have calculated how long the fatigue event will not 

occur for each sea conditions and we will be calculated life time of safe. Maestro 

finite element software program was used with the aim of can be quickly and 

accurately represented in different sea states. Maestro is primarily a complete ship 

structural design system (though not limited to) for the design of marine structures. 

Maestro provides a highly interactive and intuitive graphical environment for 
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structural design via FE modeling/analysis. By usingMaestro, variety of structures 

including monohull ships, multihull ships, offshore structures, submarines, 

foundations, etc. can be modelled easily. One of the most common and important 

problem in terms ofnaval engineering, calculation of stresses caused by waves from 

different angles. Maestro can easily analysis stresses due to waves coming from 

different angle of attack. 

As a result of this study, semi-swath type of coast guard boat‟s,which is produced by 

using AA5059 H321 alloy, parametric fatigue analysis is performed taking into 

account theterritorial seas ofTurkey.For the purpose of calculate stress and hot spot 

areas, caused by the waves comingfrom different angle of attack, Maestro finite 

element analysis software was used. Calculations was performedfor three different 

seas and five different sea states. Stress values due to the waves from different angle 

of attack was calculated and analyzed.As a result of these analyzes, how much time 

the boat can be used in a safe manner withouttaking any fatigue damage is predicted. 

As a result of these calculations, if the lower limit value117 MPais not exceeded, 

there will not occur any fatigue crack for the Aegean Sea for 32.72 years, for 

Mediterranean Sea for 46.897 years and for the the Black Sea for 36.69 years. As can 

be seen here in the calculated values,while the Aegean sea offering the shortes period 

of use, whereas mediterranean sea offers longest opertating time. 

In summary of this study, the two most important parameters to be considered when 

performing fatigue calculations. One of them is to determine the number of 

cycleswhich varies depending on sea conditions. And the second one is the fatigue 

resistance value of aluminum alloy. 

 The number of cycles, which are depening on with wave periods and sea 

characteristics, should be determined first. At the same time, the prediction of how 

many hours the boat will be in operation should be predicted. Related with this 

prediction, results of fatigue life calculation will also be changed.  

As can be seen from the calculations, yield stress is not the decisive factor for fatigue 

life calculations. While the AA5059 H321 alloy‟s yield strength is 155 MPa, whereas 

the value of fatigue stress for 10
8
 cycle is 118 MPa. When the performing fatigue 

calculations, this issue should be handled carefully. In that regions, where the stress 

values exceeds 118 MPa, structural measures should be taken into consideration 

initial stage of the design. Structural discontinuities should be strictly avoided as 

much as possible in the initial stage of design. The regions, which are expected to 

fatigue cracks occures, such as cut outs, menholes, soft bracket toe endings etc. 

should be carefuly taking into consideration for the purpose of analyzing and 

evaluting of stress concentration.  
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1. GĠRĠġ 

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalıĢma semi-swath tipi, AA5059 H321(ALUSTARTM)alüminyum alaĢımı 

kullanılarak tasarlanan bir teknenin, Palmgren-Miner ömür hesaplama 

yöntemikullanılarak yorulma analizinin gerçekleĢtirilmesi amacı ile hazırlanmıĢtır. 

Yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirilirken Palmgren-Miner yöntemi kullanılmıĢtır. 

Bu yöntemin yorulma hesaplamalarındakullanılmasının en önemli nedeni, 

uluslararsıalanda önde gelen, Germanischer Lloyd (GL), Det Norske Veritas (DNV), 

American Bureau of Shipping (ABS) gibi klaslama kuruluĢlarının, yorulma 

hesaplamalarında bu yöntemi kullanıyor olması ve aynı zamanda geminin kullanım 

ömrü süresince maruz kalacağı değiĢken genlikli yorulma hesaplamalarında, gerçek 

sonuçlara oldukça yakın ve pratik sonuçları sunuyor olmasıdır. Yorulma 

hesaplamalarının detaylı bir biçimde inceleneceği ilerleyen bölümlerde, Palmgren-

Miner yöntemi hakkında çok daha detaylı bilgi aktarımı sağlanacaktır. 

ÇalıĢma dahilinde, tekne yapım malzemesi olarak seçilenAA 5059 H321 

(ALUSTARTM) alüminyum alaĢımının özellikleri ve diğer tüm alüminyum alaĢımlara 

karĢın göstermiĢ olduğu üstün yönleri aktarılarak semi-swath tipi tekne için 

uygunluğu değerlendirilmiĢ olacaktır. AA 5059 H321 veAA 5083alaĢımlarının, 

fiziksel ve kimyasal özellikleri, mukavemet özellikleri, korozyon ve balistik 

özellikleri detaylı bir biçimde karĢılaĢtırılarak seçmiĢ olduğumuz tekne tipi için 

neden AA 5059 H321 malzemesinin daha uygun olduğu bilgisi aktarılacaktır. 

Dizayn edilecek olan tekne, arama-kurtarma, sahil güvenlik, karakol ve kötü hava 

koĢullarında helikopter operasyonları gibi zorlu görevleri baĢarı ile yerine 

getirebilmesi amacı ile semi-swath tipi bir tekne olarakdeğerlendirilmiĢtir. Semi-

swath tipi tekneler, swath tipi teknelerin olumsuz yönlerinin giderilmesi amacı ile 

araĢtırma ve geliĢtirme süresi dahilinde uzun çalıĢmalar neticesinde geliĢtirilmiĢ bir 

tekne tipidir.Semi-swath tekneler, swathtipi teknelerin ağırlık, ıslak yüzey 

alanı,direnç hız ve bir santimetre batma tonajı gibi olumsuz özelliklerinin 
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giderilmesini önemli ölçüde azaltırken, swath tipi teknelerin en önemli özelliği olan 

denizcilik özelliklerini de korumayı baĢarabilmiĢ tekne tipini oluĢturmaktadır.Konu 

ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen bölümlerde aktarılacaktır. 

Yorulma analizleri gerçekleĢtirilirken en önemli nokta, gerilme yığılmalarının olduğu 

bölgelerin belirlenmesi ve bu bölgelerde gerekli yapısal ve üretim önlemlerini 

alarakteknenin kullanım ömrü boyunca yapısal bütünlüğünü korumasını sağlamaktır. 

Teknede oluĢan bu gerilmelerin ve gerilme bölgelerinin sağlıklı bir biçimde 

tanımlanabilmesi amacı ile uygun bir sonlu elemanlar programının seçilmesi ve 

kullanılması gereklidir. Bu konu dahilinde gerçekleĢtirilen araĢtırmalar neticesinde 

sonlu elemanlar hesaplamalarının gerçekleĢtirilebileceği en uygun ve pratiksonlu 

elemanlar programlarının bir tanesinin de MAESTRO (Method Analysis Evaluation 

Structural Optimisation) olduğu anlaĢılmıĢtır.MAESTRO programı dünya çapında 23 

ülkede ve 90‟ın üzerinde projede kullanılmıĢ ve kullanılmakta olan ve 25 yıllık bir 

çalıĢmanın ürünü olan bir sonlu elemanlar dizayn programıdır. Ġleride aktarılacak 

olan analizler doğrultusunda da anlaĢabileceği gibi, MAESTRO‟yu gemi inĢaa 

kullanımında üstün kılan en önemli özelliği, teknenin faklı deniz koĢullarında 

simülasyonunu gerçekleĢtirebiliyor olmasıdır. Örneğin ANSYS ve NASRAN gibi 

sonlu elemanlar programlarında tekneye belirli açı değerlerinde gelen dalgalardan 

kaynaklanan gerilme değerlerinin hesaplamaları gerçekleĢtirebilmek için, makro 

yazılması ya da dıĢarıdankod oluĢturması gibi zaman alıcı ve uyglaması oldukça güç 

yöntemler gerektirmektedir. Bununla birlikteMAESTRO sadece gemi inĢaatına 

yönelik bir program olduğundan, istenilen dalga boylarında ve istenilen dalga 

açılarında oluĢan gerilmeleri çok daha pratik bir biçimde hesaplayabilmektedir. Bu 

pratik çözümler sayesinde yorulma analizlerini çalıĢma dahilindeparametrik olarak 

inceleme fırsatını da bulabilmekteyiz. 

ÇalıĢma dahilinde, maestro programı kullanlarak elde edilen sonuçlar, Palmgren-

Miner yöntemine göre değerlendirilerek teknenin ömür hesaplamaları, Ege Denizi, 

Akdeniz, Karadeniz gibi deniz koĢulları dikkate alınarak parametrik hesaplamalar 

gerçekleĢtirilecektir. GerçekleĢtrilecek olan parametrik hesaplamalarda, dalga boyu, 

dalga yüksekliği, dalga geliĢ açısı ve ivmleneme değerleri parametreler olarak 

değerlendirilecek ve hesaplamalar bu doğtultuda gerçekleĢtirilecektir. 
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Yukarıda aktarılan tüm bilgiler tezin içeriği dahilinde ilerleyen bölümlerde detaylı 

bir biçimde incelenerek sonuçlar karĢılaĢtırmalı olarak tezin sonuç bölümünde 

aktarılacaktır. 

1.2 Tezin Konu BaĢlıkları Hakında Bilgi Aktarılması 

GiriĢ Bölümünün ardından tezin ikinci bölümünde yorulmanın genel tanımı yapılarak 

yorulma mekaniği hakkında ve yorulma ömür hesaplamalarında kullanılan yöntemler 

hakkında genel bilgiler aktarılacaktır. ÇalıĢmanın üçüncü bölümde Palmgren-Miner 

ve çevrim sayma (rainflow cycle counting method) yöntemi ayrıca değerlendirilerek 

konu ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleĢtirilecektir. Tezin dördüncü bölümümde gemi 

inĢaa sanayinde yaygın olarak kullanılan AA5083 alaĢımı ile AA5059 alaĢımı detaylı 

bir biçimde karĢılaĢtırılacak ve bu doğrultuda neden gemi inĢa malzemesi olarak 

AA5059 daha uygun bir malzeme olduğunun analizi sunulacaktır. 

Tezin beĢinci bölümünde teknenin sonlu elemanlar modelinin hazırlanmasında 

kullanılacak olan MAESTRO (Method Analysis Evaluation Structural Optimisation) 

pogramı ile ilgli bilgi aktarılarak program içerisinde kullnılan parametreler detaylı 

bir biçimde sunularak modelin nasıl hazırlandığı aktarılacaktır. Tezin altıncı 

bölümünde MAESTRO programı kullanılarak hazırlanan sonlu elemanlar modeli 

kullanılarakelde edilen gerilme değerleri hesaplanacak ve kritik bölgelerin analizleri 

gerçekleĢtirilecektir. Yedinci ve son bölümde ise çalıĢma ile ilgili elde edilen 

sonuçlar ve bu doğrultuda gerçekleĢtirilen yorumlar aktarılacaktır. 
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2. YORULMA 

2.1 Tarihçe 

Yorulma ve yorulma çatlakları mekaniği son 50 yılda üzerinde çok sayıda kitap, 

makale ve konferansların düzenlendiği, araĢtırmaların gerçekleĢtirildiği ve 

mühendisler içinodak noktası olankonuların baĢında yer almaktadır. Yorulmadan 

kaynaklanan hasarlar ve sistem aksaklıkları,ölümle sonuçlanan kazalara sebebiyet 

vermekte idi. Bu kazalardan en çok bilinen ve üzerinde en çok durulan olay 1842 

senesinde pek çok insanın ölümüyle sonuçlanan Versailles Railway kazası idi. Bu 

kazadanneredeyse 110 yıl sonra Ġngiltere‟nin Londra Ģehrinde uzmanların katılımları 

ile o güne kadar gerçekleĢtirilmiĢ olan en önemli toplantılardan bir tanesidüzenlendi. 

Bu toplantı dahilinde bile yorulma ve yorulma kırıkları ile ilgili sadece bir kaç konu 

baĢlığı yer alırken, o güne kadar yayınlanmıĢ olan 4 adet makalede sadece bir kaç 

baĢlık altında yorulma olayının üzerinde duruluyordu. O tarihte bile yorulma konusu, 

üzerinde durulması çok da önemli olmayan konular arasında gösterildiğinden, konu 

baĢlığı yorulma ve hasar olan herhangi bir kitap ya da makale yayınlanmayıp ara 

baĢlıklar altında konu aktarılmıĢtı. Ancak bu tarihten itibaren gerçekleĢtirilen 

toplantılar neticesinde ve son dönemlerde katılımcıların tamamı yorulma konusuna 

ilgi ve ihtiyaç duymuĢ bununneticesinde de konu baĢlığı yorulma ve yorulma 

çatlakları olan 270 yi aĢkın kitap ve makele yayınlanması gerçekleĢtrilmiĢtir.  

Yorulma ve yorulma çatlakları konusu oldukça karıĢık ve bünyesinde, bölgesel 

geometri, malzeme özellikleri, ortam sıcaklığı, ortam nemliliği gibi pek çok 

parametre içerdiğinden dolayı dikkatle analiznin gerçekleĢtirilmesi gereken konuların 

baĢında yer almaktadır. Bununla birlikte yorulma hesaplamalarının 

gerçekleĢtirilmesini sağlayan bir kaçyöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ilerleyen 

bölümlerde detaylandırılarak hangi yöntemin, neden bizim anaizlerimizde seçildiği 

detaylı bir biçimde aktarılacaktır. 

Gemilerde yorulma olayı, 1995 yılı Mart ayındaAmerikan Deniz Yapıları AraĢtırma 

Komitesi ve Gemi Yapısı Komitesi‟nin önderliğinde, Washington D.C. de, kuru yük 
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gemilerinin yorulmdan kaynaklanan kayıplarının son dönemlerde oldukça büyük 

miktarlarda artıĢ göstermesi ve bu duruma ek olarak diğer tip gemilerde deoluĢan 

hasar ve yapısal bozulmaların sadece eski üretilen gemilerde değil,aynı zamanda yeni 

üretilen gemilerde de sıklıkla meydana geliyor olması nedeni ile kapsamlı bir 

biçimde ele alınmıĢtır. GerçekleĢtirilen bu toplantıya, gemi inĢaatı mühendisleri, 

fabrikatörler, armatörler, yorulma ve hasar analizi uzmanları davet edilmiĢ ve konu 

ile ilgili mümkün oldukça geniĢ kitlelere ulaĢılmaya çalıĢılarak yorulmadan 

kaynaklanan kayıpların önlenebilmesi amacı ile gerçekleĢtirilmesi gereken önlemler 

üzerinde tartıĢılmıĢtır.  

Yorulma olayını bu denli önemli kılan en önemli iki etken, meydana gelebilecek olan 

can kayıpları ve ekonomik kayıplardır. Teknenin, yorulmadan kaynaklanan çatlak ve 

hasarların giderilmesi, bakım ve tutum nedeni ile sıklıkla havuzlanıyor olması, 

armatörlerin son dönemde oldukça Ģikayet ettiği bir durum haline gelmiĢti. Bu 

doğrultuda, yorulma konusuna çözüm getirilebilmesiamacı ile yukarıda aktarılan 

toplantı neticesinde iki önemli karar alınmıĢtı. Bunlardan birincisi, gemi yapısal 

detay dizaynı hesaplanırken yorulma analizlerinin de yer alacağı kuralların 

düzenlenmesi ve ikincisi, düzenlenen eğitim ve kurslar aracılığı ile yorulma ile ilgili 

tüm analizlerinin ilgili dizayn mühendisleri ile paylaĢılıpyorulma ile ilgili uzman 

mühendislerin yetiĢtirilmeleri Ģeklinde idi. 

Yorulma olayı, sadece ticari gemileri ve ekonomik sonuçlarını kapsayan değil aynı 

zaman da askeri gemilerde de yüksek gerilme bölgelerinin analiz edilebilmesi ve bu 

doğrultuda gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla da hayati önem taĢımaktadır. 

Gemi tipi ve kullanılacak olan çevre koĢullarına bağlı olarak gemilerde oluĢabilecek 

olan gerilme yoğunluğu bölgeleri ve gerilme değerleri farklıklar göstermektedir. 

Özellikle çok daha zorlu koĢullarda görev yapabilmesi ve bu koĢullar doğrultusunda 

çok daha yüksek gerilme değerlerine maruz kalabileceği düĢünülerek tasarlanması 

gereken savaĢ gemileri ve askeri arama ve kurtarma gemileri çok dahadikkatli hesap 

yapılması gereken gemiler arasındadır. 

2.2 Genel Anlamda Yorulmanın Tanımı 

Yorulma, malzeme biliminde bir malzemenin devirli olarak sürekli yüklemeye 

uğraması sonucu ilerlemeli ve bölgesel yapısal hasara uğramasıdır. Yorulma, 

sırasıyla malzemenin çatlak baĢlangıcı, çatlak ilerlemesi ve en sonunda malzemenin 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Malzeme_bilimi
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tamamen yapısal özelliğini kaybederek hasar görmesi ile sonuçlanan etkilerin 

toplamı olarak da tanımlanabilir. Çevrimsel yükleme süresi boyunca en yüksek 

gerilmenin olduğu bölgelerde plastik ve kalıcı deformasyonlar meydana gelmektedir. 

Kalıcı deforasyonların gerçekleĢtiği bu bölgelerde çatlaklar oluĢmakta ve bu 

çatlakların boyu giderek artmaktadır. Deneysel örnekler üzerinde yapılan testler 

süresince artan yükleme sayılarında çatlak uzunluğunun giderek büyüdüğü 

gözlemlenmiĢtir. Bu koĢullar altında tekrar eden çevrimler dahilinde oluĢan çatlak, 

malzemenin tamamen deforme olup yapısal bütünlüğünün bozulmasına sebep 

olmaktadır.(Yung-Li, Jwo Pan, Richard Hathaway, Mark Barkey, 2005).  

Genel olarak yorulma süreci: (1) çatlak çekirdeklenmesi, (2) mikro (kısa) çatlak 

büyümeleri, (3) makro (uzun) çatlak ilerlemesi (4) final hasar gibi süreçleri takip 

etmektedir. Çatlaklar bölgesel kesme kuvvetinin etkidiği bölgelerde ya da yüksek 

gerilme yığılmalarının olduğu bölgelerde, eklentilerin (kaynaklı birleĢtirmeler dahil) 

olduğu bölgelerde, gözeneklerin ve küçük boĢlukların olduğu bölgelerde ve 

süreksizliklerin bulunduğu bölgelerde baĢlamakta ve ilerlemektedir. Bir kez 

çekirdeklenme meydana geldiğinde ve çevrimsel yüklemeler devam ettiğinde, çatlak 

maksimum kesme gerilmesinin meydana geldiği düzlemde ilerleme eğilimi 

gösterecektir(Yung-Li, Jwo Pan, Richard Hathaway, Mark Barkey, 2005). 

Yorulmadan kaynaklanan hasarın izlemiĢ olduğu sürecin grafiksel olarak gösterimi 

ġekil 2.1 de sunulmaktadır. Burada çatlak çekirdeklenmesinin baĢladığı yerolan en 

yüksek gerilme yığılmalarının olduğu bölgelerde, sürekli kayma bantlarının olduğu 

alanlar gösterilmiĢtir. Yorulma süresince bir sonraki adım yukarıda aktarıldğı üzere 

çatlak büyüme sürecidir. Bu süreç, AĢama I ve AĢama II olmak üzereiki bölüme 

ayrılmıĢtır. AĢama I çatlak çekirdeklenmesi ve büyümesi genel olarak maksimum 

kesme gerilmesi düzleminde meydena gelen baĢlangıç mikro çatlak ilerlemelerini 

içeren bölüm olarak değerlendirilmektedir. Bu aĢamada çatlağın ilerleme 

doğrultusunda meydana gelen çatlak ucu plastik özelliği, çatlak büyüklüğü 

malzemenin mikro yapısı ile yakın boyutlara ulaĢtığından, kayma gerilmesi 

karekteristiğinden, malzeme tane karekteristiğinden ve gerilme derecesinden oldukça 

yüksek oranlarda etkilenmektedir.AĢama IIçatlak ilerlemesi AĢama I‟e oranla çok 

daha uzun yorulma çatlakları içermektedir. Bu aĢamada maksimum kesme gerilme 

doğrultusunda çatlak boyutlarında ilerleme meydena gelmektedir. AĢama II‟ye 

ulaĢmıĢ yorulma çatlakları AĢama I „e oranla mikro yapı özelliklerinden çok daha az 
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etkilenmektedir. Bu durumun en önemli nedeni çatlak ilerleme uç noktasının, 

malzemenin mikro yapısına oranla çok daha büyük ve geniĢ olmasıdır. 

 

ġekil 2.1 : Çevrimsel gerilme yüklemeleri altında ince plaka yapılarında yorulmanın 

izlediği yol(Yung-Li, Jwo Pan, Richard Hathaway, Mark Barkey, 2005). 

Mühendislik uygulamalarında, çatlak çekirdeklenmesi ve kısa çatlak oluĢumu 

boyunca geçen süre çatlak baĢlangıç periyodu olarak adlandırılmaktadır. Bununla 

birlikte uzun çatlakların oluĢtuğu süre zarfına ise çatlak yayılma ve ilerleme periyodu 

denilmektedir. Genel olarak çatlak baĢlangıcı ve ilerlemesi arasında kesin sınırlar 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte çelik malzemeler için, çatlak uzunluğu çatlak 

baĢlangıcı periyodu sonunda, a0, yani sadece birkaç partikül boyu olarak 

değerlendirilmektedir. Çatlak baĢlangıcı süresince çatlak uzunluğu 0.1 ve 1.0 mm 

arasında değerler almaktadır. Çatlak baĢlangıç uzunluğu,Dowling (1998) tarafından 

geliĢtirilenlineer elastik hasar mekaniği yaklaĢımı ile homojen ve düzgün malzeme 

örnekleri için aĢağıda aktarılan bağıntı dahilinde öngörülebilmekteydi. 

𝑎0 =
1

𝜋
 
∆𝐾𝑇

∆𝑆𝑒
 

2

 (2.1) 

Yukarıda aktarılan bağıntıda,∆Se yorulma limitindeki gerilme aralığını, ∆KTh  ise R=-

1 de eĢik seviyesi hassasiyet faktörü olarak değerlendirilmektedir. 

Genel olarakyüksek çevrim yorulma bölgesinde, (yaklaĢık > 10,000 çevrim) çelik 

malzemeler için yorulma ömrünün büyük bir bölümünü çatlak baĢlangıç periyodu 

oluĢturmaktadır. Bununla birlikte düĢük çevrim yorulma bölgesinde 

AĢama II yorulma çatlağı  

AĢama I yorulma çatlağı  
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(yaklaĢık<10,000 çevrim) yorulma ömrünün büyük bir bölümünü çatlak ilerleme 

bölümünde tamamlamaktadır. 

2.3 Yorulma-Ömür Hesaplama Yöntemleri 

Genel olarak temelde geçerli olanüç adet yorulma hesap yöntemi bulunmaktadır. Bu 

yöntemler, gerilme-ömür metodu, deformasyon-ömür metodu, lineer elastik hasar 

mekaniği-ömür metodu dur. Bu metodlar, farklı kademelerde yükleme koĢulları 

altında, hasardan önceki çevrim sayısını öngörebilmek amacı ile geliĢtirilmiĢ olan 

yöntemlerdir. Genel anlamda1 ≤ N ≤ 103 çevrim sayısı, kısa çevrim yorulma sayısı 

olarak değerlendirilirken, 103 ≤ N çevrim sayısı yüksek çevrim yorulma sayısı 

olarak değerlendirilmektedir. N burada çevrim sayısını simgelemektedir. 

Gerilme-ömür hesap yöntemi, sadece gerilme kademelerini dikkate aldığından kısa 

süreli yorulma hesaplamaları ( 1 ≤ N ≤ 103) açısından düĢünüldüğünde sonuçlara 

diğer yöntemlere oranla çok daha baĢarısız bir biçimde yakınsamaktadır. Bunula 

birlikte söz konusu uzun süreli yorulma hesaplamaları olduğunda (103 ≤ N), 

gerilme-ömür hesap yöntemi en çok kullanılan, en geleneksel, uygulanması en kolay 

ve kullanım açısından oldukça geniĢ alanlarda yer bulan yöntem olarak 

anlaĢılmaktadır. Gerilme-ömür hesabı yöntemi tüm dünyada gemi inĢaa sanayiinde 

kullanılan en yaygın yorulma hesaplama yöntemi arasında yer almaktadır ve bu 

çalıĢma dahilinde de gerilme-ömür hesap yöntemi kullanılacaktır. 

Deformasyon-ömür metodu, plastik deformasyonun meydana geldiği lokal 

bölgelerde ve gerilme-deformasyon parametrelerinin kullanıldığı hesaplamalarda 

daha detaylı analiz imkanı sunmaktadır. Ancak gemi inĢaa sanayiinde plastik 

deformasyon meydana geldikten sonra malzemenin yapısal ve izotropik özelliği 

değiĢtiğinden dolayı bu yöntem tercih edilmemektedir. 

Hasar mekaniği yöntemi, çatlağın ve hasarnın zaten var olduğunu ve bu doğrultuda 

meydana gelmiĢ olan çatlağın belirli gerilme aralıklarında ilerleme hıznın 

öngörülmesi amacı ile kullanılan bir yöntemdir(Budynas & Nisbett Shigley's 

Mechanical Engineering Design). 



10 

2.3.1  Gerilme-Ömür metodu hesaplama yöntemi 

Yorulmaya sebep olan değiĢik genlikli, tekrarlanan yükler altında malzemenin 

göstermiĢ olduğu dayanımın hesaplanabilmesi amacı ile malzemenin kırılıp yapısal 

özelliğini yitirene kadar gerçekleĢecek olan çevrim sayısının hesaplanması amacı ile 

kullanılan en geçerli yorulma hesaplama yöntemlerinden bir tanesidir. 

Herhangi bir malzemenin (alüminyum, çelik,vb…) yorulma dayanımının 

anlaĢılabilmesi için yorulmanın statik yapısından dolayı yeterli sayıda test 

gerçekleĢtirilmelidir. S-N (gerilme-çevrim sayısı) grafiklerinin elde edilebilmesi 

amacı ile gerçekleĢtirilen testlerden ilk test, malzemenin maksimum akma gerilmesi 

olan değere kadar yüklenmesi ile gerçekleĢtirilir. Ġkinci testte, malzeme ilk testte 

uygulanan gerilme değerinden daha düĢük bir seviyede gerilmeye maruz bırakılır. Bu 

testler malzeme tamamen yapısal özelliğini kaybedip kırılana kadar devam ettirilir. 

Elde edilen sonuçlar S-N grafiği olarak tanımlanan gerilme-çevrim saysı grafiğine 

iĢlenir. AĢağıda aktarılan S-N grafiği(ġekil 2.3) üzerinde yer alan her bir nokta, aynı 

özelliklere sahip test parçalarının (çok dikkatli bir biçimde parlatılmıĢ, yüzey 

pürüzlülüğü bulunmayan) yorulma test düzeneğinden elde edilen, farklı çevrim sayısı 

ve gerilme değerlerinde meydana gelen hasar bilgilerini göstermektedir. Bu grafik 

hazırlanırken ne kadar fazla deney parçası kullanılırsa gerçek hasar değerlerine o 

derecede yakın sonuçlara ulaĢılabileceği bilinmektedir. (Budynas & Nisbett Shigley's 

Mechanical Engineering Design). 

 

ġekil 2.2 : Yorulmada bir tam döngü (reversal) ve çevrim(cycle) tanımlarınıgösteren 

grafik (Fatigue Testing Analysis and Design Theory and Applications 

2005.) 

Yukarıda aktarılan ġekil 2.2 de ömür hesaplamalarında kullanılacak olan çevrim ve 

devir tanımlamaları grafik üzerinde gösterilmiĢtir. Ġlerleyen bölümlerde çevrim ve 

çevrim 

döngü döngü 



11 

devir sözcüklerinin geçtiği bölümlerde bu grafik referans olarak kullanılacaktır. 

Burada bir çevrim (N) bir döngünün (2N) yarısı kadar değere sahiptir. Çevrim ve 

döngü arasında bulunan farkın anlaĢılabilmesi ömür hesaplamaları açısından en kritik 

noktalardan bir tanesini oluĢturmaktadır. Yorulma problemlerinde karar verilmesi en 

zor noktalardan bir tanesi bir çevrimin hangi aralıkları kapsadığıdır.  

Gemi inĢaa hesaplamalarında da bir çevrim değerinin kararlaĢtırılması, geminin 

sürekli değiĢen ortamlara maruz kalmasından dolayı oldukça zordur. DeğiĢen dalga 

frekansları ve hızlarından dolayı geminin tek bir gün içerisinde bile farklı çevrim 

sayılarına maruz kalmalarına sebep olmaktadır. Sonraki bölümlerde gerçekleĢecek 

olan yorulma hesaplamalarında problemin çözülmesi için kullanılacak olan yöntem 

detaylı olarak aktarılarak hesaplamalar gerçekleĢtirilecektir. 

 

ġekil 2.3 : UNS G41300 Çeliğine ait çevrimsel, eksenel yorulma S-N grafiği(NACA 

Tech. Note3866, December 1966.) 

Yukarıda aktarılan ġekil 2.3‟ten de anlaĢılabileceği gibi çelik test parçasına ait olan 

S-N grafiğinde, belirli bir çevrim sayısına kadar gerilme değeri azalmasına karĢın10
6
 

çevrim değerinden sonra gerilme değeri sabit kalmaktadır. Bu durum sonsuz ömür 

tanımını gerçeklemektedir. Yani malzemenin 50 kpsi ve daha altında bulunan 

gerilme değerlerinde, çevrim sayısından bağımsız olaraksonsuz ömüre sahip olacağı 
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düĢünülmektedir. S-N grafiğinde yer alan Se değeri dayanma sınırı ya da yorulma 

sınırı olarak tanımlanmaktadır. 

 

ġekil 2.4 : Alüminyum alaĢımlara ait S-N grafiğini temsil eden yorulma bantları.( R. 

C.Juvinall, EngineeringConsiderations of Stress,Strain and Strength. 

Copyright© 1967 by The McGraw-Hill Companies, Inc) 

ġekil 2.4 te alüminyum alaĢımlara ait genel S-N grafiği görülmektedir. Çelik 

malzemelerin karekteristik yorulma eğrisini gösteren ġekil 2.3‟ten en önemli farkı 

alüminyum malzemelerde herhangi dayanım sınırı ya da yorulma sınırı 

bulunmayıĢıdır. S-N grafiğinde yer alan eğri hiçbir durumda yatay olarak dengeye 

gelmemektedir. Bu nedenden dolayı genel olarak alüminyum alaĢımı malzemelerin 

yorulma sınırı olarak Sf değeri 10
8
 çevrim olarak değerlendirilmektedir. 

2.3.2  Deformasyon(Genleme)-Ömür Metodu Hesaplama Yöntemi 

Yorulmadan kaynaklanan hasarlar genellikle bölgesel süreksizliklerden, 

konstrüksiyonda yer alan kaynak geçiĢ cugullarından ve benzeri yapılar etrafında 

meydana gelmektedir. Süreksizliğin olduğu bölgelerde meydana gelen gerilmeler 

elastik sınırı aĢarak, plastik sınıra ulaĢır ve geri dönüĢümsüz, kalıcı deformasyonlar 

meydana gelir. Bu bölgelerde plastik sınıra ulaĢan gerilmeler altında sürekli 

çevrimler devam eder ise, bu bölgelerde yorulmadan kaynaklanan çatlak ve 

hasarların olması kaçınılmazdır. Bu nedenden dolayı plastik deformasyonlar altında 

oluĢması muhtemel yorulma çatlakları ve hasarlarının incelenmesi önem 

kazanmaktadır (Budynas & Shigley‟s Mechanical Engineering Design). 
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1910 senesinde Bairstow, Bauschinger‟in teorisini çeĢitli deneyler gerçekleĢtirerek 

doğrulamıĢtı. Bu deneyler kapsamında demirin ve çeliğin elastik deformasyon 

limitlerinin, çeĢitli çevrimsel gerilmeler altındaaĢağı ya da yukarı değerlerde 

değiĢtirilebileceği ispatlanmıĢ oluyordu(L. Bairstow, “The Elastic Limits of Iron and 

Steel under Cyclic Variations of Stress,” Philosophical Transactions, Series A, vol. 

210, Royal Society of London, 1910, pp. 35–55). Genellikle ısıl iĢleme maruz 

bırakılarak tavlanan çeliklerde tekrar eden gerilme yüklemelerinin çeliğin elastik 

sınırlarını artırdığı gözlemlenmektedir. Bu durumun tam tersi olarak soğuk çekilmiĢ 

çeliklerde çevrimsel gerilme yüklemeleri altında elastik limitlerin de azaldığı 

anlaĢılmıĢtır. 

R.W. Landgraf düĢük çevrim sayısı (1 ≤ N ≤ 103) uygulayarak gerçekleĢtirmiĢ 

olduğuyorulma analizi çalıĢmaları neticesinde ve pek çok çelik deney örneği 

kullanarak oldukça yüksek sayıda çevrimsel gerilme-Ģekil değiĢtirme grafiği elde 

etmiĢtir (3R. W. Landgraf, Cyclic Deformation and Fatigue Behavior of Hardened 

Steels, Report no. 320, Department of Theoretical and Applied Mechanics, 

University of Illinois, Urbana, 1968, pp. 84–90). ġekil 2.5‟te bu doğrultuda 

hazırlanmıĢ olan ve bu grafiklerin en genel halini temsil eden ve kontrol altında 

gerçekleĢtirilmiĢ olan ilk bir kaç çevrim altındaki çevrimsel deformasyon grafiği 

aktarılmaktadır. Bu grafik dahilinde tekrarlanan gerilme koĢulları altında 

malzemenin dayanım özelllikleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sonuç ile ilgili 

en önemli kanıt çevrimlerin sayısı arttıkçagerilme değerlerinin gözlemlenebilir 

biçimde azalmasıdır. Daha önce de aktarıldığı gibi bazı malzemeler için (sıcak 

çekilmiĢ yada tavlanmıĢ çelik malzemeler için) bu durumun tersi de 

gözlemlenebilmektedir. ġekil 2.5‟ten de anlaĢılabileceği gibi, ilk çevrim sonucunda 

malzemede daha yüksek gerilme değerinde daha az Ģekil değiĢtirme meydana 

gelirken 3.çevrimde Ģekil değiĢtirme 1. Çevrime göre daha fazla ve 5. Çevrimde 

meydana gelen Ģekil değiĢtirme diğer tüm çevrimlerde meydana gelenden daha 

fazladır. 
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ġekil 2.5 : Ġlk 5 çevrim için gerilme Ģekil değiĢtirme grafiği. 

1975 senesinde Yorulma Dizaynı ve Hesaplamaları Yönetim Komitesi (The SAE 

Fatigue Design and Evaluation Steering Committee) çevrimsel gerilmeler altında 

meydana gelen hasar ve yorulma olayının Ģekil değiĢtirme genliğinin∆𝜀/2ile iliĢkisi 

olduğuna iliĢkin bir rapor yayınlanmıĢtır(Technical Report on Fatigue Properties, 

SAE J1099, 1975). Bu rapor dahilinde SAE 1020 sıcak haddelenmiĢ çelik 

kullanılarak elde edilen grafik aktarılmıĢtır (ġekil 2.6). ġekil‟2.6 da aktarılan grafiğin 

anlaĢılabilmesi için öncelikle aĢağıda aktarılan terimlerin tanımlanmaları 

gerekmektedir. 

Grafikte 𝜀𝐹
′  olarak tanımalanan değer yorulma akma katsayısı olarak 

tanımlanmaktadır. ġekil 2.5‟te A noktası olarak tanımlanan noktadır. Yani tek bir 

çevrim sonucunda meydana gelen gerçek Ģekil değiĢtirme değeridir. Plastik Ģekil 

değiĢtirme eğrisinin Ģekil 2.6 de gösterildiği üzere baĢlangıç noktasıdır. 

Grafikte 𝜎𝐹
′  olarak tanımlanan değer, tek bir çevrim neticesinde meydana gelen 

gerçek gerilme değeridir. ġekil 2.6 de elastik-gerilme çizgisi 
𝜎𝐹

′

𝐸
değerinde 

baĢlamaktadır. 

Yorulma esneme katsayısı olan c ise ġekil 2.6 de aktarıldığı üzere plastik Ģekil 

değiĢtirme eğrisinin eğimi olarak tanımlanmaktadır. 
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Yorulma dayanımı katsayısı olan b, elastic Ģekil değiĢtirme eğrisinin eğimini 

göstermektedir. 

 

ġekil 2.6 : SAE 1020 çeliğinin, yorulma ömrünün Ģekil değiĢtirme genliği ile olan 

iliĢkisini gösteren grafik (Budynas & Shigley‟s Mechanical Engineering 

Design). 

ġekil 2.5‟ten de anlaĢılabileceği gibi toplam deformasyon(Ģekil değitirme) değeri 

elastik ve plastik komponentlerin toplamından oluĢmaktadır. Bu nedenden dolayı 

toplam Ģekil değiĢtirme genliği toplam toplam Ģekil değiĢtirme aralığının yarısna 

tekamül etmektedir. 

∆𝜀

2
=

∆𝜀

2
+

∆𝜀𝑝

2
 (2.2) 

ġekil 2.6 da yer alan grafik doğrultusunda plastik-deformasyon eĢitliği aĢağıda 

aktarıldığı gibi olmaktadır. 

∆𝜀𝑝

2
= 𝜀𝐹

′ (2𝑁)𝑐  (2.3) 

Elastik-deformasyon bağıntısı ise eĢitlik 2.4‟te yer aldığı gibidir. 

∆𝜀𝑒

2
=

𝜎𝐹
′

𝐸
(2𝑁)𝑏  (2.4) 

Yukarıda aktarılan bağıntılar dikkate alınarak toplam Ģekil değiĢtirme enlik değeri: 
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∆𝜀

2
=

𝜎𝐹
′

𝐸
(2𝑁)𝑏 + 𝜀𝐹

′ (2𝑁)𝑐  (2.5) 

Yukarıda aktarılan eĢitlik Manson-Coffin eĢitliği olarak tanımlanmakta ve toplam 

deformasyon (Ģekil değiĢtirme) ile yorulma ömrü arasındaki bağıntıyı 

göstermektedir. 

2.3.3  Lineer elastik hasar mekaniği-ömür hesaplama yöntemi 

Yorulmadan kaynaklanan çatlakların meydana geldiği ilk faz, 1. evre yorulma fazı 

olarak tanımlanmaktadır. Bu evrede kristal kayma bantları meydana gelmekte ve bu 

kayma bantları birkaç moleküler yapı büyüklüğüne ulaĢmaktadır. Bu ilk fazın 

olĢumunda, yüzey pürüzlülükleri ana etken olarak değerlendirilmektedir. Yorulma 

çatlaklarında ikinci safha çatlak ilerleme safhasıdır ve ikinci evre yorulma fazı olarak 

tanımlanmaktadır. Bu aĢamada çatlak sadece birkaç moleküler yapı büyüklüğünü 

fazlaca geçerek yeni çatlak alanları oluĢmaya baĢlamıĢtır. Yorulma sonucunda oluĢan 

çatlaklar bu safhada artık elektron mikoskopunda kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. 

Hasarın en son gerçekleĢtiği faz olan 3. evre faz yorulma fazı olarak 

değerlendirilmektedir. Çatlak uzunluğu, belirli bir gerilme genliğinde,KI=KIc olduğu 

durumda, malzemenin hasar görmemiĢ kalan kesitinde ani kopmalar meydana 

gelmektedir. Burada KIc,malzemenin hasar görmemiĢdurumdaki kritik gerilme değeri 

olarak tanımlanmaktadır.  

2.3.4  Çatlak büyümesi 

Yorulma çatlakları, değiĢken gerilme genlikleri altında ve her çevrimdeçekirdeklenir 

ve büyür. Malzemenin maruz kaldığı gerilmenin 𝜎𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚  ve 𝜎𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  arasında 

bulunan değerler arasında dalgalandığını düĢünüldüğünde gerilme aralığı  

∆𝜎 = 𝜎𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝜎𝑚𝑖𝑛  olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Gerilme yoğunluğu değeri 

olan 𝐾𝐼 = 𝛽𝜎 𝜋𝑎 olarak tanımlanmaktadır. Bu eĢitlikte 𝛽 gerilme yoğunluğu 

modifikasyon faktörü olarak tanımlanmaktadır (ġekil 2.7).  
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ġekil 2.7 : Plakanın boyuna doğrultusunda oluĢan gerilmeden kaynaklı merkez 

çatlağı oluĢumu; düz çizgiler A noktasındaki çatlak ucu, kesikli çizgiler B 

noktasındaki çatlak ucunu göstermektedir (Budynas & Shigley‟s 

Mechanical Engineering Design). 

 

ġekil 2.8 : Boyuna doğrultuda yüklenen plakada köĢede oluĢan kayak gösterimi; 

doğrusal devam eden çizgilerde eğilmeye karĢın herhengi bir kısıtlama 

bulunmamakta ve kesikli çizgilerde eğilmeye karĢın kısıtlanmıĢ durum 

aktarılmaktadır. (Budynas & Shigley‟s Mechanical Engineering Design). 
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ġekil 2.9 : Plaka üzerinde yer alan deliğin, uygulanan gerilme yükleri altında iki adet 

çatlak oluĢumu gösterimi (Budynas & Shigley‟s Mechanical Engineering 

Design). 

Gerilme yoğunluğu değeri olan 𝐾𝐼 ,geometri, büyüklük, çatlağın Ģekli ve yükleme 

biçimi ile doğrudan ilgilidir. Yukarıda aktarıla bağıntı (∆𝜎 = 𝜎𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 )𝐾𝐼 

bağıntısına yazıldığında formül (2-4) elde edilir. 

∆𝐾𝐼 = 𝛽 𝜎𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝜎𝑚𝑖𝑛   𝜋𝑎 = 𝛽∆𝜎 𝜋𝑎 (2.6) 

Yorulma dayanımı grafiklerinin elde edilebilmesi ve bu doğrultuda daha gerçeğe 

dayalı veriler elde edebilmek için aynı malzeme örneğine ait test örnekleri değiĢken 

gerilme genlikleri altında (∆𝜎) testlere tabi tutulmaktadır. BaĢlangıç çatlak uunluğu 

değerini ai olarak ele aldığımızda, çatlak büyümesi, çevrim sayısı N nin bir 

fonksyonu olarak değerlendirilmelidir. ġekil 2.10 ten de anlaĢılabileceği gibi ∆𝐾𝐼 

belirli bir sınır değerinin altında yer almaktadır. Bu değer (∆𝐾𝐼)𝑡  olarak 

tanımlanmakta ve bu değerin üzerinde çatlağın daha fazla büyümeyeceği 

düĢünülmektedir. ġekil 2.10 da çevrim sayısı N‟nin bir fonksyonu olan çatlak boyu 

olan a değerinin, üç farklı gerilme değeri altında meydana gelen değiĢimleri 

göstermektedir. Grafikten de anlaĢılabileceği üzere baĢlangıç çatlak boyu olan aidaha 

yüksek gerilme genliklerinde limit noktasına çok daha kısa çevrimlerde 

ulaĢmaktadır. 
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ġekil 2.10 : BaĢlangıç çatlak uzunluğu olan ai den çatlak uzunluğu a olana kadar 

gerilme genliklerinin çatlak boyuna olan etkileri aktarılmaktadır. 

Burada(∆𝜎)3 > (∆𝜎)2 > (∆𝜎)1 hiyerarĢisi bulunmaktadır. (Budynas & 

Shigley‟s Mechanical Engineering Design). 

Her çevrimdeki çatlak büyüme oranıda/dN de yukarıda aktarılan ġekil 2.10 da 

gösterilmektedir. Grafikte yer alan üç farklı gerilme aralığı değeri için 

gerçekleĢtirilmiĢ olan testlerde çatlak boyu gözlemlenebilir ve ikinci evre çatlak 

boyuna ulaĢmıĢ durumdadır. Bu bölgeler ġekil 2.11 den de kolayca 

gözlemlenebilmekte ve lineer elastik hasar mekaniği (LEFM) sınırları içerisinde 

değerlendirilmektedir. Bu Ģekilde oluĢturulan benzer eğriler grubu gerilme oranı 

değiĢtirilerek pek çok yeni ve farklı biçimde elde edilebilmektedir. Burada gerilme 

oranı𝑅 = 𝜎𝑚𝑖𝑛 /𝜎𝑚𝑎𝑘  denklemi ile gösterilmektedir ve deneyler aracılığı ile elde 

edilmektedir. 

 

ġekil 2.11 : Alüminyum test örnekleri kopma olayı gerçekleĢene kadar toplam 

ömrünün %85-90 değerini faz 1 de, %5-8 değerini faz II de ve %1-2 

değerini faz III de gerçekleĢtirmektedir (Budynas & Shigley‟s 

Mechanical Engineering Design). 
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Çatlak oluĢtuktan sonra, kopmanın ve hasarıngerçekleĢene kadar geçen sürenin 

hesaplanabilmesi için Paris-Erdoğan kuralı geçerlilik kazanmaktadır. Bu kural 

doğrultusun oluĢan çatlaklarınFaz II de tespit edildiği ve çatlak büyümesinin Faz II 

de gerçeklerĢtiği varsayılarak aĢağıda aktarılan Paris-Erdoğan yaklaĢımı ile tamamen 

hasar gerçekleĢene kadar geçen süre tahmin edilebilmektedir. 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶(∆𝐾𝐼)𝑚  (2.7) 

Burada C ve m değeri Tablo-1 de aktarılan, ampirik yollar ile elde edilmiĢ olan 

malzeme sabitlerini göstermektedir. 

 

ġekil 2.12 : J.M. Barsom ve S.T Rolfe, Yapılarda Yorulma veHasarKontrolü, 2nd 

ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1987, pp. 288-291, 

Copyright ASTM International. 

2.4 Gemi ĠnĢaa Sanayiinde Kullanılan Hızlı Tekneler Ġçin Yorulma Ömür 

Hesaplama Yöntemi 

Yukarıda aktarılan üç farklı yorulma ömrü hesap yöntemlerinden( gerilme-ömür 

metodu, deformasyon-ömür metodu, lineer elastik hasar mekaniği-ömür metodu) 

gemi inĢaa sanayiinde en çok kullanılan yöntem gerilme-ömür metodudur. Bu metod 

kullanılırken bölüm 2.3.1 de detaylı bir biçimde aktarıldığı üzere S-N grafiklerinden 

yararlanılmaktadır. 

Hızlı tekneler genel olarak dizayn limitlerine yakın koĢullarda çalıĢtıklarından, 

teknenin hareketinden ve dalga yüklerinden kaynaklanan çevrimsel gerilmelere 

sıklıkla maruz kalmaktadır. Farklı deniz koĢullarında farklı gerilmeler oluĢturan bu 

yükleme senaryoları, teknenin ömür hesaplamaları için hayati önem arzetmektedir. 

Bu durum aynı özelliklerde tasarlanan teknelerin farklı çalıĢma koĢulları altında 

göstermiĢ oldukları farklı yorulma davranıĢları ile kesinlik kazanmaktadır ve bu 
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doğrultuda gerçek modeller ile çalıĢma fırsatı bulunmuĢ olmaktadır. Bu gerçek 

modeller neticesinde alınan sonuçlar yorulmanın teknenin kullanım ortamlarında 

göstermiĢ olduğu tepkileri ve yorulmanın önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

Gemi inĢaatında geminin hareketlerinden ve deniz koĢullarından kaynaklanan yapısal 

yorulma hasarları haricinde aynı zamanda teknenin kendi bünyesinde çalıĢan ana 

makina, yardımcı makinalar, pompalar vb. Etkenlerinde bölgesel olarak yorulmaya 

ve yoruĢlma hasarlarına etkileri bulunmaktadır. Öreğin ana makinanın belirli frekans 

aralıklarında çalıĢmasından kaynaklanan ve geminin doğal frekans değerleri ile 

çakıĢan değerlerde titreĢimler meydana gelmektedir. Meydana gelen bu titreĢim 

yükleri gerekli yapısal önlemler alınarak giderilmediği taktirde kısa sürelerde 

yorulma ve hasar çatlakları oluĢturacaktır. Örneğin ilk eğilme modunda meydana 

gelebilecek olan 5 Hz frekans değerinde bir değeryapının yaklaĢık olarak günde 

500.000 çevrime maruz kalmasına sebep olacaktır ve aynı zamanda titreĢim genliği 

de yapısal ağırlık olarak çeliğe göre çok daha düĢük olan alüminyum için yüksek 

değerlere sahip olabilmektedir. Yapısal titreĢimden kaçabilmek için frekans/doğal 

frekans oranı 0.5 ten büyük ve 2 den küçük olacak Ģekilde tasarlanmalıdır. Bu 

çalıĢma dahilinde teknenin harmonik analizi sonucu elde edilebilecek olan pervane 

yüklerinden kaynaklanan, ana makina ve yardımcı makine titreĢimlerinden 

kaynaklanan yorulma ve yorulma çatlakları incelenmemekte, teknenin maruz kaldığı 

çevresel yüklerin yorulma ömrüne olan etkileri incelenmektedir. 

Yukarıda aktarılan yoruma yöntemlerinden gerilme-ömür metodu (S-N Metodu) 

yorulma hesaplamaları dahilinde kullanılan en genel yöntemdir. Bu yöntem tüm 

metal ve metal alaĢımları için geçerli bir yöntemdir. Bu yöntemde dikkat edilmesi 

gereken ve en çok hata yapılan nokta yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirlirken 

kaynak ve diğer iĢçiliklerden kaynaklanan hataların dikkate alınmıyor oluĢudur. Bu 

konu tüm yorulma hesaplamalarının net bir biçimde tahmin edemediği konu olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Çünkü yapısal hesaplamalarda iĢçiliğin mükemmel ve hata 

içermediği durum değerlendirilmektedir. Bu nedenle hesaplamalara belirli bir marjin 

değeri eklenerek iĢlem gerçekleĢtirilmelidir. Yorulma hesaplamaları yöntemleri 

arasında yukarıda bahsedilmeyen bir de sıcak nokta (Hot-Spot) yorulma hesabı 

yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntem gerilme-ömür metodu ile oldukça benzerlik 

gösterdiğinden ayrı bir baĢlık altında incelenmemiĢtir. Gerilme-ömür hesap 

yöntemindenen önemli farkı ise, en yüksek gerilmelerin meydana geldiği bölgelerde 
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(braketlerin cugullarına, kaynak geçiĢ cugullarında vb.) yapısal değiĢklikleri dikkate 

alarak bu bölgelerde bulunan elemanların iyileĢtirilmesi yöntemine dayanmaktadır. 

Gerilme-ömür hesap yönteminde ise bu bölgelerdeki gerilmeler yine tespit 

edilmekte, hesaplamalar bu doğrultuda gerçekleĢtirilmekedir geometrik faktörler 

hesap dahilinde incelenmemektdir. 

Yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirilirken en önemli etkenlerden bir tanesi kaynaklı 

birleĢtirmelerin ne Ģekilde uygulandığıdır. Tüm hesaplamalar gerçekleĢtirilirkn 

kaynaklı birleĢtirmelerin ideal bir biçimde gerçekleĢtirildiği düĢünülmekte, 

hesaplamalar bu doğrultuda gerçekleĢtirilmektedir. Kaynaklı birleĢtirmelerin 

gerçekleĢtirildiği plakarı arasında bulunan kalınlık farkları, kalınlık farkları bulunan 

parçaların birleĢtirilmesi esnasında gerçekelĢtirilen pah kırma uzunlukları ve benzeri 

detaylar o bölgelerde oluĢan gerilme yığılmalarını azaltmakta ya da artırabilmektedir. 

Genel gerilme ve yorulmahesaplamalarının gerçekleĢtirilmesinin ardından, bu 

bölgeler yeniden değerlendirilmeli ve yapısal önlemler alınarak ve gereken yapısal 

değiĢiklikler gerçekleĢtirlerek sıcak-nokta analizleri gerçekleĢtirilebilmektedir. 

Gemi inĢaa uygulamalarında kaynaklı birleĢtirmeler günümüzde en yaygın 

uygulamların baĢında gelmektedir. Kaynak iĢlemi esnasında oluĢan yüksek ısılardan 

dolayı, birleĢtirme esnasında kullanılan ana malzemelerde büyük yapısal ve 

mukavemet kayıpları meydana gelmekte ve bu nedenden dolayı kaynaklı 

birlĢtirmelerin yorulmaya olan etkileri oldukça olumsuz değerlendirilmektedir. 

Kaynaklı birleĢtirmeler esnsaında oluĢan ısıdan etkilenen bölgeler (HAZ) dikkate 

alınarak yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirilmelidir. Kaynaklı birleĢtirmeler 

neticesinde bu bölgelerde oluĢan keskin köĢeler ve süreksizlikler de ayrıca çentik 

etkisi oluĢturarak yorulmaya olumsuz yönde katkıda bulunmaktadır. Kaynaklı 

birleĢtirmelerin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi amacı ile yeni birleĢtirme 

yöntemleri arayıĢlarına gidilerek sürtünme kaynağı (FSW) olarak yeni bir kaynak 

mtodu geliĢtirilmiĢtir (ġekil 2.13). Bu kaynak metodu kullanılarak malzemeler erime 

noktalarına ulaĢmadan kaynak edilebilme imkanına sahip olabilmektedir. Dolayısı ile 

geleneksel kaynak birleĢtirmelerisonucunda oluĢan ısıdan etkilenen bölgeler 

oluĢmamakta ve bu bölgelerde yapısal deforrmasyonlar meydana gelmeyip sıcaklığın 

yorulmaya olan etkileri minimize edilmektedir. FSW kaynak metodu genel olarak 

seri üretimin gerçekleĢtirildiği, otomotiv ve uçak sektörü gibi sektörlerde 

kullanılmaktadır. Gemi inĢaa sanayiinde yeni yeni düz panalleri kaynatmak amacı ile 
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kullanılmakta (helikopter güverteleri ve benzeri) ve giderek yaygınlaĢma eğilimi 

göstermektedir. UlaĢılması zor bölgelerin FSW kaynağı kullanılarak kaynak 

edilebilmesi ancak probleme özel tasarlanacak kaynak makinelerinin tasarlanması ile 

gerçekleĢtirilebilecektir. Bu da genellikle farklı tiplerde ve kategorilerde gemi üreten 

tersaneler için prtik olmayan ve oldukça yüksek maliyetli çözümler oluĢturmaktadır. 

 

ġekil 2.13 : Sürtünme kaynağının Ģematik gösterimi. Burada süratle dönen ana parça 

sürtünme sonucu ortaya çıkan ısı aracılığı ile iki parçayı erime noktasına 

ulaĢmadan birleĢtirebilmektedir.(SSC-64 High Speed Aluminium 

Vessels Design Guide 2012) 

Ġkinci dünya savaĢı döneminde ve daha öncesinde kaynaklı birleĢtirmeler 

kullanılmadan önce perçin kullanılarak birleĢtirme oldukça yaygın bir metotdu. 

Ancak perçin ile gerçekleĢtirlen birleĢtirmeler de yorulma açısından oldukça 

riskliydi. Perçin geçirmek için açılan delikler çentik faktörü etkisi oluĢturmakta ve 

yorulma çatlaklarınının en sıkmeydane geldiği bölgeleri oluĢturmakta idi. Perçinli 

birleĢtirmeler günümüz de de sıklıkla uçak endüstisinde kullanılmakta ve en sık 

yorulma çatlaklarının meydana geldiği durumu oluĢturmaktadır. AĢağıda aktarılan 

ġekil 2.14‟te 1988 yılındaAloha Hava Yollarının 243 sefer sayılı uçuĢunda meydana 

gelen ve tamamen perçinli birleĢtirmeden kaynaklanan yorulma kazasının resmi 

aktarılmaktadır. Kaza perçinlerin içerisinden geçtiği deliklerde meydana gelen 

çatlakaların tespit edilemeyiĢi ve bu doğrultuda üst panelin maruz kaldığı basınca 

dayanamayarak uçuĢ esnasında yerinden tamamen kopması sonucunda meydana 

gelmiĢtir. Bu kaza sonrasında uçaklarda gerçekleĢtirilen kontrol prosedürleri 

tamamen değiĢtirilmiĢ ve yorulmanın erken safhalarda tespit edilebilmesi için 

gereken önlemlerin alınabilmesi amacı ile çalıĢmalar sağlanmıĢtır. 
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ġekil 2.14 : Aloha Hava Yolları Yorulma Kazası ( Kokkins, Stephen, D.Y. Jeong, 

S.B. MacPherson (Kristoff), T.H. Flournoy, G.W. Neat and D.E. Nieser, 

"Full Scale Testing of Fuselage Panels Obtained from Retired Aircraft," 

USAF Aircraft Structural Integrity Program Conference, ASME, 1998.) 
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3. PALMGREN-MINER LĠNEER HASAR HĠPOTEZĠ VE ÇEVRĠM SAYMA 

YÖNTEMĠ(RAINFLOW CYCLE COUNTING METHOD) 

3.1 Palmgren-Miner Lineer Hasar Hipotezi 

Genel olarak yapısal malzemelerin belirli bir gerilme genliği ve çevrimsel yükler 

altında yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirilmektedir (ġekil 3.1). Belirli bir gerilme 

genliği ve çevrimsel yüklemeler altında gerçekleĢtirilen bu hesaplamalar baĢarılı 

sonuçlar verse de genel olarak doğaki hiçbir olay tamamiyle aynı koĢullar altında 

gerçekleĢmez. Gemiler kullanım ömürleri boyunca farklı deniz koĢlları ve yükleme 

koĢulları altında görev icra ettiklerinden dolayı sürekli olarak değiĢken genlikli 

gerilmelere maruz kalmaktadırlar. ĠĢte gemilerin ve diğer yapısal malzemelerin farklı 

gerilme genlikleri (ġekil 3.2.) altında gerçekleĢtirilen ömür hesaplamalarında 

kullanılan en yaygın ve geçerli yöntem Palmgren-Miner yöntemidir. 

 

ġekil 3.1 : Sabit genklikli gerilme (Mechanical Behavior of Material William F. 

Hosford) 

 

Zaman 
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ġekil 3.2 : DeğiĢken genlikli gerilme(Finite element based fatigueanalysis Dr. 

N.W.M Bishop, Dr.F.Sherratt 2000) 

Bir geminin ya da herhangi bir yapısal elemanın kullanım süresince maruz kaldığı 

gerilmeleri baĢarılı bir biçimde gruplandırmak Palmgren-Miner yöntemi için oldukça 

önemlidir. Bu nedenle geminin kullanım ömrü boyunca hangi gerilme genliği 

aralığında ömrünün ne kadarını geçirdiğini tespit edebilmek oldukça önemlidir. 

Henüz tasarım aĢamasında olan ve hayata geçmemiĢ bir projede teknenin maruz 

kalabileceği deniz koĢulları ve bu deniz koĢullarında toplam ömrünün ne kadarını 

geçireceği öngörülmelidir. Yorulma hesaplamaları bu bilgiler dahilinde farklı 

yükleme koĢulları altında gerçekleĢtirilmelidir. 

ġekil 3.2 den de anlaĢılabileceği gibi yapısal malzeme ya da gemi, 𝑆𝑎1 genliğinde 𝑛1 

adet çevrim, 𝑆𝑎2 genliğinde 𝑛2 adet çevrim, 𝑆𝑎3 genliğinde 𝑛3 adet çevrim geçirmiĢ 

ve zaman uzadıkça gerilme genliği ve çevrim sayısı bu Ģekilde devam etmektedir. 

Burada önemli olan nokta 𝑆𝑎1, 𝑆𝑎2 ve 𝑆𝑎3 gibi gerilme değerlerini kullanım ömrü 

boyunca tespit edip ya da öngörüp gruplar halinde toplamaktır. Bu gerilme 

değerlerinin bir araya getirilmesi ile oluĢturulan gruplara blok adı verilmektedir ve 

kopma oluncaya kadar kaç adet bloğa maruz kaldığının ya da kalacağının anlaĢılıp 

tahmin edilmesi en önemli noktalardan bir diğeridir. Bu blokların oluĢturulması 

Palmgren-Miner hipotezinin ve yönteminin temel verisini oluĢturmaktadır. Ġlk olarak 

𝑆1 gerilmesi altında 𝑛1 çevrimi düĢünülür ve konu ile ilgili S-N grafiği dikkate alınır 

kolaylıkla bulabiliriz. Eğer bu çevrim sayısnı 𝑁1 olarak düĢünür ve yukarıdaki 

varsayımdan hareketle ilk durumdaki çevrim sayısını 𝑛1 olarak düĢünürsek 𝑛1/𝑁1 

toplam yorulma süresini o çevrim değeri için göstermektedir. Bu yaklaĢımı diğer tüm 

çevrim değerleri için uygularsak ve bu çevrim değerlerini farklı gerilme değerleri 

altında gruplanıdırıp formülü genelleĢtirerek aĢağıda aktarılan biçimde yazabiliriz. 

 
𝑛

𝑁
= 1.0 (3.1) 
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Ya da yukarıda aktarılan formülü daha açık bir biçimde yazarsak: 

𝑛1

𝑁1
+

𝑛2

𝑁2
+

𝑛3

𝑁3
+ ⋯ = 1.0  (3.2) 

ġeklinde temsil edilebilmektedir. Altıncı bölümde teknenin yorulma hesaplamaları 

gerçekleĢtirilirken bu formülden sıklıkla yararlanılacaktır. 

Genel anlamda Palmgren-Miner yönteminin aĢağıda aktarılacak olan olumsuz 

özelliklerine rağmen, bu hipotezin yakınsama oranının yüksek olması, geniĢ 

uygulama alanlarına sahip olması ve kabul edilebilir sonuçlar sunması nedeni ile 

günümüzde halen en çok kullanılan ömür hseplama yöntemi olarak 

değerlendirilmektedir. Dünya üzerinde en çok kullanılan klas kuruluĢları (ABS, 

DNV, GL) yorulma ömür hesaplamalarında yine Palmgren-Miner yöntemini 

kullanmaktadır. Palmgren-Miner yönteminin olumsuz özellikler aĢağıda aktarıldığı 

gibi sıralanabilir: 

1. Lineer oluĢu, bu metoda göre gerilmelerin sıralaması dikkate alınmamıĢtır. 

Geminin hangi zaman aralığında hangi gerilmelere maruz kaldığı önemli 

değildir. Bir diğer anlatımla teknenin önce yüksek gerilme genliklerine ya da 

düĢük gerilme genliklerine maruz kalıp klamadığı dikkate alınmamıĢtır. 

Yorulma mekaniği düĢünüldüğünde bu konu dikkate alınması gereken önemli 

noktalardan bir tanesidir. 

2. Ġnteraktif olmayıĢı, yorulma genliklerinin birbirlerine olan iliĢkileri bu 

yöntemde dikkate alınmamıĢtır. Yani malzemenin bir yorulma evresinde 

geçirdiği hasar diğer çevrime yansıtılmamıĢ olacaktır. 

Yukarıda aktarılan olumsuz etkileri azaltabilmek açısından formül genellikle aĢağıda 

aktarıldığı gibi düzenlenebilmektedir. 

 
𝑛

𝑁
= 𝐸 𝐷 < 1.0 (3.3) 

3.2 Çevrim Sayma Yöntemi (Rainflow Cycle Counting Method) 

Genel olarak mühendislik problemlerinin pek çoğu, göründüğünden çok daha 

karmaĢık yapılar içermektedir. AĢağıda aktarılan ġekil 3.3‟ten de takip edilebileceği 

üzere ikili mod geri bildirimi (dual mode response) mühendislik yapılarında oldukça 
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sık rastlanılan bir durumdur. Çevrimler arasındaki geçiĢler yaklaĢık 100 Mpa 

aralığında değiĢmektedir. Bununla birlikte toplam gerilme geçiĢ genliğinin ya da 

maksimum gerilme genliğinin 400 Mpa aralığında değiĢtiği görülmektedir. Burada 

sorulması gereken en önemli soru hangi gerilme genliği aralığının kullanılması 

gerektiğidir. Bu yaklaĢımlardan bir tanesi gerilme aralığının birbirine yakın olan tepe 

ve çukurların alınması olabilir. Ancak bu yaklaĢım pek çok döngünün 100 Mpa 

aralığında değiĢmesi ile sonuçlanacak ve yanıltıcı sonuçların elde edilmesine neden 

olacaktır. Bilindiği üzere yorulma olayı genel anlamda doğrusal olarak değiĢen bir 

etki biçimi değildir. Daha yüksek gerilme genliklerininolduğu bölgelerde 

yorulmadan kaynaklanan hasar düĢük gerilme genlikli bölgelerde oluĢan hasardan 

çok daha fazladır. Bu durum Palmgren-Miner yaklaĢımının eksilerinden bir tanesidir. 

 

ġekil 3.3 : Düzensiz zaman aralığı için yağmur akıĢı diyagramı çevrimleri(Finite 

Element Based Fatigue Calculations Dr. NWM Bishop & Dr. F Sherratt) 

Yağmur akıĢı çevrim sayısı yöntemi genel olarak düĢük genlikli ve sürekli değiĢken 

yüklemelerde gerilme genlikleri gruplandırılarak gerilme tepelerini ve çukurlarının 

bir arada toplanması ile elde edilen yöntem olarak değerlendirilmektedir. Bu yöntem 

Matsuishi ve Endo tarafından ilk kez 20 yıldan daha fazla süre önce bilim 

topluluğuna tanıtılmıĢtır. Yağmur akıĢı çevrim sayısı yönteminde aĢağıda aktarılan 

sıralama ve yöntem takip edilmelidir. 

1. Çok fazla sayıda oluĢan düzensiz tepeleri ve çukurları ayırt edebilmek amacı 

ilezaman sinyali içerisindeki tepeler ve çukurlar tespit edilir ve gruplandırılır. 

2. Aynı gerilme genliği değerlerine ve tepe ve çukur sayılarına sahip olan 

değerler birbirleri ardına bağlanarak yeniden gruplandırılmalıdır. Bu pek çok 

yol ile yapılabileceği gibi genel olarak en basit yol sinyal sonuna ek bir nokta 

eklenerek bu noktadan yeni sinyalin giriĢini gerçekleĢtirmektir. AĢağıda 

aktarılan örnekte bu yol çok daha detaylı bir biçimde aktarılacaktır. 
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3. En yüksek tepe değerine sahip olan çevrim değeri alınarak sinyal sistemi 

yeniden düzenlenir ve bu durum da en yüksek tepe değerine sahip olan 

çevrim baĢlangıç çevrimi olarak değerlendirilir. Bu yol ile iki farklı sinyalin 

baĢlangıç ve bitiĢ değerleri birbirlerine bağlanmıĢ olur. 

4. Art arda sıralanan ve gruplandırılan çevrimlerin baĢlangıcı alınarak art arda 

gelen 4 tepe ve çukur bir araya getirilir. ġekil 3.4 den de anlaĢılabileceği 

üzere ikinci segment aralığı dikey olarak daha kısa bir değere sahip ise 

üçüncü aralık üçüncüden daha uzun olacaktır. Ortanca segment bu aralıktan 

çıkartılarak ve yeni bir döngü oluĢturularak yağmur akıĢı çevrimi 

oluĢturulmuĢ olur. ġekil 3.4 de B ve C noktaları A ve D noktaları aracılığı ile 

tamamı birbirlerine eklenebilmektedirler. 

5. Eğer herhangi bir çevrim yağmur çevrimine dahil edilemiyor ise, bir sonraki 

4 lü çevrime geçilerek gruplandırma iĢlemine devam edilir. Bu prosedür her 

dörtlü grup tamamlanana kadar devam edilir ve yağmur çevrimi son döngüye 

kadar devam etirilir. (Finite Element Based Fatigue Calculations Dr. NWM 

Bishop & Dr. F Sherratt). 

 

ġekil 3.4 : Yağmur akıĢ diyagramı gruplandırma örneği gösterimi (Finite Element 

Based Fatigue Calculations Dr. NWM Bishop & Dr. F Sherratt). 

3.3 Çevrim Sayısı Yöntemi (Rainflow Counting Method) Ġle ĠlgiliÖrnek 

Uygulama 

AĢağıda aktarılan tabloda (Tablo 3.1) bir çevrim boyunca meydana gelmiĢ olan 

toplam 9 adet zirve noktası görülmektedir. Bu çevrimler yağmur akıĢı çevrim sayısısı 

yöntemine göre aĢağıda görüleceği gibi gruplandırılmaktadır. 

Yağmur AkıĢı Çevrim Gösterimi 
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Çizelge 3.1 : Çevrim boyunca meydana gelen maksimum zirve değerleri (Finite 

Element Based Fatigue Calculations Dr. NWM Bishop & Dr. F 

Sherratt). 

Zirve 

Değerleri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 135 67,5 112,5 22,5 112,5 45 90 0 

 

 

ġekil 3.5 : Belirli bir zaman aralığı içerisinde değiĢen gerilme değerlerini gösteren 

Ģekil. 

ġekil 3.6 : Yağmur akıĢ yöntemi kullanılarak çevrim sayılarının gruplandırılarak 

indirgenmesi. 

Çizelge 3.2 : Çevrim aralıklarına karĢılık gelen gerilme değerleri. 

Range 45 90 135 

Reversals 4 2 2 

ġekil 3.5‟ten de anlaĢılabileceği üzere toplam9 adet alt ve üst zirve gerilme değerleri 

bulunmaktadır. Daha anlaĢılabilir bir Ģekildeifade edersek Tablo 3.5 de verilen 9 adet 

gerilme değeri grafik olarak aktarılmıĢ ve grafik üzerindebirbirine benzer gerilme 

değerleri gösteren 3-4-3
‟
ve 7-8-7

‟
aralıkları 45 Mpa lık gerilme aralığını 
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göstermektedir. 3-4-3ve 7-8-7
‟ 

aralıkları gruplandırılarak ayrıca 

değerlendirildiğinden geride kalan 5-6-5
‟
 ve 1-2-9 çevrimleri yağmur akıĢı çevrim 

sayısı prensibine göre ayrıca değerlendirilmelidir. Bu durum Ģekil 3.6 da 

gösterilmektedir. 5-6-5
‟ 

grubunu oluĢturan gerilme aralığı 90 Mpa iken 1-2-9 

aralığını oluĢturan gerilme değeri ise 135 Mpa dır. Tablo 3.6 da yağmur akıĢı çevrim 

sayısı prensibi dikkate alınarak çevrim sayısı ile gerilme aralıkları bir araya 

toplanarak gruplandırılmıĢtır (Finite Element Based Fatigue Calculations Dr. NWM 

Bishop & Dr. F Sherratt). 
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4. ALÜMĠYUM ALAġIMI AA5059 H321 MALZEMESĠNĠN MEKANĠK, 

KĠMYASAL VE BALĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠ 

4.1 Gemi ĠnĢaa Malzemesi OlarakAlüminyum AlaĢımlarının Kullanılması 

Alüminyum alaĢımları,ilk olarak gemi inĢaa sanayiinde 1891 senesinde Ġsviçrede 

üretilen 8 yolcu kapasitesine sahip buharlı bir teknede kısmi olarak kullanılmıĢtır. Bu 

tasarımın hemen 3 yıl sonrasında 1894 senesinde bir Ġskoçya‟da 58 metre 

uzunluğunda motor torpido botu üretilmiĢ ve bu bot zamanı için rekor sayılabilecek, 

32 knot hız değerine ulaĢmayı baĢarmıĢtır. Bir yıl sonrasında ise Defender isimli 

alüminyum bir tekne yarıĢlar açısından en prestijli ödüllerden bir tanesi olan 

Amerika Kupasında birinci olarak bu yeni malzemenin baĢarısını kuĢkusuz bir 

biçimde kanıtlamıĢtır. 

Ancak 1895 sensine gelindiğinde alüminyum alaĢımlarının maliyeti çeliğe oranla 

%35 daha fazla olduğundan ve bir de günümüze oranla korozyon özellikleri çok daha 

kötü olduğundan gemi ve yatinĢaasanayiindealüminyum malzeme kullanımından 

uzun bir süre vazgeçilmiĢtir. Bu yanlıĢ anaĢılmanın en önemli sebebi alüminyum 

alaĢımların hatalı ve özensiz üretimleri, özelliklerinin tam olarak anlaĢılamayıĢı ve 

kimyasal bileĢenleri üzerinde fazla durulmayıĢı idi. Alüminyum alaĢımları tam 

olarak ancak on yıllar sonra anlaĢılabilecek ve gemi inĢaa sanayiinde yaygın bir 

biçimde kullanılabilecekti. 

Yukarıda aktarılan olaylar neticesinde çelik uzun bir süre gemi inĢaa temel 

malzemesi olarak yoluna devam etti. Ancak çelik malzeme kullanılması teknelere 

oldukça yüklü miktarlarda ağırlık yükü getirmekte idi. Bu ağırlık yükü neticesinde 

teknelerin gerek hız gerekse de makine güçleri olumsuz yönde etkilenmekte idi. 

Özellikle yüksek sürat gerektiren askeri gemiler için ağırlık oranın düĢük olması 

vazgeçilmez bir unsur olmakla birlikte rekabet açısından da daha hızlı ve hafif olan 

tekneler tercih edilmekte idi. Bu talepler doğrultusunda, teknelerin yeniden daha 

hafif malzemelerden inĢaa edilebilmesi amacı ile alüminyum malzemelerin 

geliĢtirilmesine yeniden hız ve öncelik verildi. 
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Bu çalıĢmaların neticesinde alüminyummetaline, magnezyum ve silikon eklenmesi 

ile mukavemet açısından çok daha dayanıklı ve aynı zamanda korozyana direnci de 

oldukça yüksek olan AA 5083 malzesi 1954 yılında piyasaya sunulmuĢ oluyordu. 

AA 5083 malzemesi yüksek mukavemet, korozyon direnci ve kaynak yeteneğinden 

dolayı pek çok yat üreticisi tarafından tercih edilen malzeme olmuĢtu. Ayrıca gemi 

tipine göre değiĢkenlik göstese bile, çelik tekne ile gerçekleĢtirilen tasarımlara oranla 

%35 ile %40 arasında değiĢen ağırlık kazanımları da sağlamaktaydı. 

Alüminyum malzemeler sadece yat üretiminde değil aynı zamanda ağırlık azaltılması 

amacı ilesavaĢ gemilerinin üst binalarında da kullanılmaya baĢlanmıĢtı. Bu 

doğrultuda hem ana teknenin hem de üst binanının alüminyumdan üretildiği 

katamaran tipi teknelerde okyanuslarda sıklıkla görülmeye baĢlanmıĢtı. Bu durumun 

neticesinde teknelerin maksimum hız değerleri hatırı sayılır derecede artmıĢtı ve 

alüminyum malzemelerin güveniliriliği de ispatlanmıĢ oluyordu. Ayrıca 

alüminyumun korozyon açısından da çeliğe oranla yaklaĢık100 kat daha dirençli 

olması bu malzeme üzerinde çok daha fazla araĢtırma ve geliĢtirme yapılmasını 

teĢvik etmekteydi. 

Bu çalıĢmalar neticesinde alüminyum alaĢım üretme çalıĢmaları,en baĢarılı ürününü 

vermiĢti. Corus Aluminium Walzprodukte GmbH (Koblenz, Germany) Ģirketi AA 

5059 malzemesini tanıtarak AA 5059 alaĢımının St 235 gemi inĢaa çeliğindendaha 

mukavim bir malzeme olduğunu kanıtlamıĢ oluyordu.Aynı zamanda AA 5059‟un 

üstün korozyon,balistik ve kaynak edilebilme özellikleri mukavemet haricinde, 

çeliğe karĢı olan diğer üstün özellikler arasında yer almakta idi. Yapılan tüm testler 

neticesinde aynı balistik özellkleri gösteren AA 5059 alaĢımı çeliğie oranla yaklaĢık 

olara 1/3 ağırlığında idi. 

Tasarlanacak olan tekne yüksek sürat özellikleri gerektirdiğinden, konstrüksyon 

ağırlığının mümkün olduğu kadar düĢük olması ticari gemilere oranla çok daha fazla 

önem taĢımaktaydı. Bununla birlikte askeri amaçlara yönelik dizayn edileceğinden 

dolayı balistik özelliklerinin de mümkün olduğu kadar iyi olması gerekmekte idi. 

Belirli mesafelerden atılan mermilere karĢın dayanıklı olmalıydı. 

Yukarıda aktarılan özellikler neticesinde tez dahilinde kullanılacak olan semi-swath 

tipi teknenin malzemesinin AA 5059 olarak değerlendirilmesi uygun bulunmuĢ ve 
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tüm hesaplamalar bu malzemenin mekanik ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

4.2 Alüminyum AlaĢımlarının Genel Özellikleri 

Alüminyum, gümüĢ renkte sünek bir metaldir. Atom numarası 13 tür. Doğada 

genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karĢı üstün direnci ile 

tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda 

milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok 

önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiĢ yapısal bileĢenler uzay, havacılık ve 

gemi inĢaa sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri 

gerektiren taĢımacılık ve inĢaat sanayiinde geniĢ kullanım alanı 

bulur(http://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum). 

Alüminyum,yumuĢak ve hafif bir metal olup mat gümüĢümsü renktedir. Bu renk, 

havaya maruz kaldığında üzerinde oluĢan ince oksit tabakasından ileri gelir. 

Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Saf alüminyumun 

çekme dayanımı yaklaĢık 49 Mega Paskal (MPa) iken alaĢımlandırıldığında bu değer 

700 MPa'a çıkar. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaĢık üçte biri kadardır. 

Kolaylıkla dövülebilir, makinede iĢlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon 

özelliklerine sahip olması, üzerinde oluĢan oksit tabakasının koruyucu 

olmasındandır. Elektrik iletkenliği %64,94 IACS dir (saf Al, 2°C'de) 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum). 

Alüminyum ilk keĢfedildiği yıllarda cevherinden ayrıĢtırılması çok zor olan bir 

metalidi.Alüminyum rafine edilmesi en zor metallerden biridir.Bunun nedeni, çok 

hızlıoksitlenmesi,oluĢan bu oksit tabakasının çok kararlı oluĢu ve demirdeki 

pasınaksine yüzeyden sıyrılmayıĢıdır. 

Alüminyumun hurdalardan geri kazanımı,günümüz alüminyum endüstrisinin önemli 

bir bileĢeni haline gelmiĢtir.Geri kazanım iĢlemi,metalin basitçe tekrar ergitilmesi 

esasına dayanır, ki bu yöntem metalin cevherinden üretimine nazaran çok daha 

ekonomiktir.Alüminyum rafinasyonu çok yüksek miktarlarda elektrik enerjisi 

gerektirir,buna karĢılık geri kazanım iĢlnemi, üretiminde kulanılan enerjinin %5'ini 

harcar. Geri kazanım iĢlemi 1900'lü yılların baĢlarından beri uygulanmakta olup yeni 

değildir.1960'lı yılların sonlarına kadar düĢük profilli bir faaliyet olarak devam eden 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boksit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pasivasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/IACS
http://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hurda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Geri_kazan%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/1900
http://tr.wikipedia.org/wiki/1960
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geri kazanım olgusu, bu tarihte içecek kutularının alüminyumdan yapılmaya 

baĢlanması ile gündeme daha yoğun Ģekilde gelmiĢtir. Diğer geri döndürülen 

alüminyum kaynakları arasında otomobil parçaları,pencere ve kapılar,cihazlar,ve 

konteynerler sayılabilir. 

4.3 Alüminyum AA 5059 AlaĢımının Genel Özellikleri ve AA 5083 ile 

KarĢılaĢtırılması 

Genel olarak alüminyum metalinin magnezyum ile gerçekleĢtirmiĢ oldukları 

alaĢımlar (5xxx serisi) denizcilikve gemi inĢaa uygulamaları açısından en uygun 

alaĢım sınıflarını oluĢturmaktadır. 

Magnezyum metalinin alüminyum alaĢımlarda kullanılıyor oluĢu, alaĢımın akma 

dayanımı, kopma dayanımı ve uzanım gibi mekanik özelliklerini olumlu yönde 

etkilerken, bu duruma karĢın alaĢımda bulunan magnezyum oranının %4 ve daha 

üzeri değerlerde bulunuyor oluĢu alaĢımın korozyon özelliklerini oldukça olumsuz 

yönde etkilemektedir. Magnezyumun, alaĢıma olan etkileri ġekil 4.1 de aktarılmıĢtır. 

 

ġekil 4.1 : Magnezyum artıĢının mukavemet değerlerine olan etkisi. (Corus 

Aluminium Now Alustar
TM

 Page 7). 

ġekil 4.1 den de anlaĢılabileceği gibi magnezyum oranın artıĢı hem akma 

mukavemetini hem de kopma mukavemetini olumlu yönde etkilerken uzama 

özellikleri magnezyum miktarına göre önce azalan sonra artan özellik 

göstermektedir. 
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4.3.1  Alüminyum AA 5059 alaĢimi ile AA 5083 alaĢiminin mukavemetve 

mekanik özellikler açisindan karĢilaĢtirilmasi 

Çizelge 4.1 : Bazı alüminyum alaĢımların mekanik özellikleri (Alman Loydu). 

 

Tablo 4.1‟den de anlaĢılacağı üzere AA 5059 H321 malzemesi ısıl iĢlem görmediği 

durumda (kaynak olmadığı durumlar) normal gemi inĢaa çeliğindedaha iyi mekanik 

özellikler göstermektedir. Ayrıca gemi inĢaa ve denizcilik sanayiinde en çok 

kullanılan alaĢım olan AA 5083‟e göre de akma ve kopma mukavemeti olarak 

dayaklaĢık %20 oranında daha iyi özellikler sergilemektedir. Bu durumun sonucunda 

AA 5059 malzemsi ile üretilen tekneler AA 5083 malzemesi ile üretilen teknelere 

kıyasla yaklaĢık olarak %20 daha hafif olmaktadır.AA 5059‟un mukavemet olarak 

daha üstün özellikler göstermesinin en önemli nedeni %6‟ya kadar Mg eklenerek, 

uygun miktarda Zr ve Mn metalleri eklenerek minimum akma gerilmesi 270 Mpa ve 

kopma gerilmesi 370 Mpa olarak garanti edilmekte ve uzama miktarı da %10 olarak 

değerlendirilmektedir. Tablo 2.2 de AA 5059 ve AA 5083 malzemelerinin kimyasal 

özelliklerinin karĢılaĢtırılması aktarılmıĢtır. 
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Çizelge 4.2 : AA5059 ve AA5083 malzemelrinin kimyasal içerikleri (Corus 

Aluminium Now Alustar
TM

 Page 6). 

 AA5083 

[Weight%] 

Alustar 

[Weight%] 

Mg 4.0-4.9 5.0-6.0 

Mn 0.4-1.0 0.6-1.2 

Zn 0-0.25 0.4-1.5 

Zr - 0.05-0.25 

Cr 0.05-0.25 0-0.3 

Cu 0-0.10 0-0.4 

Fe 0-0.4 0-0.5 

Si 0-0.4 0-0.5 

Çizelge 4.3 : AA5059 ve AA5083 malzemelerinin fiziksel özelliklerinin 

karĢılaĢtırılması. (Corus Aluminium Now Alustar
TM

 Page 9). 

PROPERTIES  AA5083 Alustar 

Density at 20°C [g/cm³]  2.66 2.64 

Approximate Melting Range [°C]  574-638 568-636 

Coefficient of Linear thermal 

expansion 

[µm/m.K] 

l20-100°C 

20-200°C 

20-300°C 

24.2 

25.0 

26.0 

23.0 

24.5 

25.9 

Specific heat at 20°C [J/kg.K]  900 890 

Electrical conductivity at 20°C 

[%IACS] 

 29 27.1 

Electrical resistivity at 20°C 

[µWcm] 

 5.95 6.3 

AA 5059 ve AA50583 malzemelrinin kaynaklı ve kaynak sonrasında elde edilen 

gerilme değerleri aĢağıda aktarılan tablolarda detaylı olarak aktarılmıĢtır. 

 

ġekil 4.2 : AA5059, AA5083 ve AA5383 malzemelerinin kaynak öncesi,ısıl iĢlem 

görmeden önceki mukavemet özellikleri(Corus Aluminium Now 

Alustar
TM

 Page 10). 
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ġekil 4.3 : AA5059, AA5083 ve AA5383 malzemelerinin kaynak sonrası,ısıl iĢlem 

ardından, mukavemet özellikleri (Corus Aluminium Now Alustar
TM

 Page 

12). 

Yukarıda aktarılmıĢ olan tablo ve grafikler değerlendirildiğinde AA 5059 „un tüm 

fiziksel, kimyasal, mekanik ve mukavemet özelliklerinin AA5083 alaĢımına oranla 

üstünlüğü anlaĢılmaktadır. 

4.3.2  Alüminyum AA 5059 ile AA 5083alaĢimlarinin korozyon direnci 

açisindan değerlendirilmesi 

AA5059 malzemesi üretimi esnasında Zn(çinko) metalinin kontrollü bir biçimde 

eklenmesi ile AA5083 alaĢımına kıyasla çok daha üstün korozyon özellikleri elde 

edilmiĢtir. Bu durum tüm korozyon testlerinde DNV (Det Norske Veritas) klaslama 

kuruluĢunun katılımı ve onayı ile de ispatlanmıĢtır. Bu durum ile ilgili 

gerçekleĢtirilen korozyon testleri ve testlerin sonucunda elde edilen analizler aĢağıda 

aktarılan Ģekillerde gösterilmiĢtir. 

ġekil 4.4 den de anlaĢılabileceği üzere gerek kaynak iĢlemi gerçekleĢtirilmeden önce 

gerekse de kaynak iĢleminden sonra AA 5059 alaĢımı çok daha baĢarılı özellikler 

göstermektedir. AĢağıda aktarılan ġekil 4.5 den de takip edilebileceği üzere belirli 

gün aralıkları ve sıcaklık değerleri ile gerçekleĢtirilmiĢ olan korozyon dayanımı 

testlerinde de AA 5059 alaĢımı belirgin üstün özellikler sergilemektedir. 
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ġekil 4.4 : ASSET korozyon test sonuçlarına göre kaynaklı ve kaynaksız durumlar 

için korozyon oluĢumu ASSET yüzeyde oluĢan çukurların ölçümü ve pul 

pul dökülmelerin gözlemlendiği test biçimidir (Corus Aluminium Now 

Alustar
TM

 Page 20). 

 

ġekil 4.5 : ASSET korozyon test sonuçlarına göre kaynaklı ve kaynaksız durumlar 

için, belirli bir sıcaklık ve gün aralığında gerçekleĢtirilen korozyon 

oluĢumu değerlendirilmesi(Corus Aluminium Now Alustar
TM

 Page 21). 

4.3.3  Alüminyum AA 5059 ile AA 5083alaĢimlarinin balistik özellikleri 

açisindan değerlendirilmesi 

AA 5059 H321 malzemesi seçilirken dikkat edilen noktalardan bir tanesi de, AA 

5059 alaĢımının, kullanılması düĢünülen diğer malzemelere kıyasla balistik 

özelliklerinin değerlendirilmesiydi. AA 5059 malzemesinin çalıĢma dahilinde 

kullanılmadan önce gereken balistik değerlendirilmesi gerçekleĢtirilmiĢ ve bu 

Kaynaksız Plakalar Kaynaklı Plakalar 
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doğrultuda AA 5059‟un diğer özelliklerinde olduğu gibi balistik özelliklerininde 

AA5083 alaĢımından çok daha iyi özelliler gösterdiği anlaĢılmıĢtır. 

Genel olarak Al malzemelerin zırh dayanımlarının ispatlanabilmesi ve tahmin 

edilebilmesi için V50 balistik limit hızı testinin uygulanması gerekmektedir. Belirli 

bir hedef ve merminin oluĢturduğu özel Ģartların söz konusu olduğu bir durumda, 

perforasyonun gerçekleĢmesi için gereken en düĢük çarpma hızının bilinmesi 

oldukça önemlidir. Perforasyonu sağlayan bu en düĢük hız “balistik limit” olarak 

tanımlanır. Çarpmaya maruz kalan hedefi oluĢturan yapının iĢ görmezliğine (failure) 

neden olan çok çeĢitli hasar biçimleri ve ölçütler mevcuttur. Çarpma hızı balistik 

limitin üzerine çıktıkça, merminin son hızı daha da önem kazanır. Çünkü hedefin 

arkasında kalan personel ya da teçhizat için ortaya çıkan tehdidin seviyesi 

bilinmelidir. Balistik limit ile ilgili incelemelerde, merminin Ģekli ve boyutları, 

çarpma hızı ve hedefin kalınlığı gibi etkenler hesaplamalarda ön plana çıkmaktadır.  

Malzemenin iĢ görmezliğine neden olabilecek gerilme, katmanlar arası ayrılma gibi 

hasar biçimleri perforasyon için gerekli enerji miktarının, dolayısıyla balistik limitin 

saptanması ve uygun bir modelin ortaya çıkarılabilmesi için çok iyi belirlenmelidir. 

Literatürde, balistik limitin belirlenmesi ve onu etkileyen faktörler üzerine yapılmıĢ 

kuramsal, deneysel ve sayısal çalıĢmalar mevcuttur. 

Burada V50 test yöntemi detaylı bir biçimde MIL-STD-662 (8) yer alan prosedürler 

takip edilerek gerçekleĢtirilecektir. Burada V50 test tekniği; belirli açı değerlerinde, 

aĢağı ve yukarı doğrultularda atıĢlar yapılarak, tam penetrasyon durumu hız değerleri 

(hedefin imha edildiği durum) ve yarı penetrasyon durumu (hedefin imha 

edilemediği durum) hız değerlerinin analiz edildiği bir analiz tekniğidir. Burada tam 

penetrasyon, merminin malzemde ıĢığı geçirebilcek bir biçimde delik açtığı 

durumdur. Yarı ya da kısmi penetrasyon ise tam penetrasyonun olmadığı tüm 

durumlar için geçerlidir. 

Burada AA 5059 için 0.5inç (12.7 mm) ten 3 inç (76mm) değerlerine kadar atıĢ 

testleri gerçekleĢtirilmiĢ olup bu değerler Tablo 4.6 da almaktadır. 
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Çizelge 4.4 : Farklı açılarda gelen mermiler ve mermi tipleri için plaka kalınlık 

değerleri ( Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-

H321 and 5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, 

Brian E. Placzankis and Matthew S. Burkins). 

 

Tablo 4.4 te yer alan AP sembolü Armor Piercingi (zırh delici), FSP, Fragment 

simulating projectilesi (benzer parçalı mermi) simgelemektedir. FSP nin genel yapısı 

ġekil 4.8 de aktarılmıĢ olup FSP ler genel olarak patlama sırasında oluĢan Ģarapnel 

parçalarını simüle etmek için kullanılmaktadır. Yukarıda aktarılan tablodaki 30 ve 50 

kalibrelik AP M2 mermi yapısı ġekil 4.6 ve ġekil 4.7 de gösterildiği gibidir. 

 

ġekil 4.6 : 0.30 kalibrelik zırh delici M2 mermi gösterimi ( Ballistic Performance 

Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 5059-H136 for Armor 

Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. Placzankis and Matthew 

S. Burkins). 
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ġekil 4.7 : 0.50kalibrelik zırh delici M2 mermi gösterimi ( Ballistic Performance 

Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 5059-H136 for Armor 

Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. Placzankis and Matthew 

S. Burkins). 

 

ġekil 4.8 : FSP nin genel gösterimi ( Ballistic Performance Testing of Aluminium 

Alloy 5059-H321 and 5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. 

Showalter, Brian E. Placzankis and Matthew S. Burkins). 

AĢağıda yer alan Tablo 4.5 de Al 5059 malzemesi ile gerçekleĢtirilmiĢ olan testler ve 

bu tablo doğrultusunda hazırlanan ilgili grafik bulunmakatadır. 
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Çizelge 4.5 : Farklı açılarda gelen mermiler ve mermi tipleri için plaka kalınlığı, 

sertlik derecesi (BHN) ve hız parametreleri kullanılarak hazırlanan 

tablo ( Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 

and 5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian 

E. Placzankis and Matthew S. Burkins). 

 

 

ġekil 4.9 : 0.3 kalibre AP M2‟nin 30 derecelik açı ileAA5059 plakasına atıĢ testi 

(Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 

5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. 

Placzankis and Matthew S. Burkins). 

Yukarıda aktarılan ġekil 4.9 dahilinde AA 5059 alaĢımının farklı askeristandartlar 

altında gerçekleĢtirilen test sonuçları gözlemlenmektedir. Bu grafik dahilinde 30
0
 lik 

açı ile gerçekleĢtirilen denaylerde saç kalınlığı ile mermi hızı arasında tam 

penetrasyonun gerçekleĢmesi için bulunan hız değerlerini göstermektedir. 
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AĢağıda aktarılan Tablo 4.6 ve ġekil 4.9 da AA 5059 malzemesinin 0 derecede ve 50 

kalibrelik FSP parçaları ile etkileĢimini göstermektedir. ġekil 4.9 dan da 

anlaĢılabileceği gibi mermi hızı yükseldikçe, tam penetrasyonun gerçekleĢmemesi 

için ereken sac kalınlığı da artmaktadır. Merminin 0 derece ve 30 derecelik atıĢ 

açılarında sac kalınlıkları arsaında buluan fark açıkça takip edilebilmektedir. 

Çizelge 4.6 : 0.5 kalibre FSP‟nin 0 derecelik açı ileAA5059 plakasına atıĢ testi 

(Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 

5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. 

Placzankis and Matthew S. Burkins). 

 

 

ġekil 4.10 : 0.5 kalibre FSP‟nin 0 derecelik açı ileAA5059 plakasına atıĢ testi 

(Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 

5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. 

Placzankis and Matthew S. Burkins). 
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AĢağıda aktarılan Tablo 4.7 veġekil 4.9da AA 5059 malzemesinin 0
0
 ve 20 mm lik 

FSP parçaları ile etkileĢimini göstermektedir. 

Çizelge 4.7 : 20 mm FSP‟nin 0 derecelik açı ileAA5059 plakasına atıĢ testi  

(Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 

5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. 

Placzankis and Matthew S. Burkins). 

 

 

ġekil 4.11 : 20 mm FSP‟nin 0 derecelik açı ileAA5059 plakasına atıĢ testi  

(Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 

5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. 

Placzankis and Matthew S. Burkins). 

AĢağıda aktarılan Tablo 4.8 ve ġekil 4.10 da AA 5059 malzemesinin 0
0
 ve 30 

kalibrelik AP M2 parçaları ile etkileĢimini göstermektedir. 



47 

Çizelge 4.8 : 30 kalibre AP M2‟nin 0 derecelik açı ileAA5059 plakasına atıĢ testi  

(Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 

5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. 

Placzankis and Matthew S. Burkins). 

 

 

ġekil 4.12 : 0.3 kalibre AP M2‟nin 0 derecelik açı ileAA5059 plakasına atıĢ testi 

(Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 

5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. 

Placzankis and Matthew S. Burkins). 

AĢağıda aktarılan Tablo 4.9 ve ġekil 4.11 grafiklerde ise AL 5059 malzemesinin 0
0
 

ve 50 kalibrelik AP M2 parçaları ile etkileĢimini göstermektedir. 
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Çizelge 4.9 : 50 kalibre AP M2‟nin 0 derecelik açı ileAA5059 plakasına atıĢ testi  

(Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 

5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. 

Placzankis and Matthew S. Burkins). 

 
 

 

ġekil 4.13 : 0.5 kalibre AP M2‟nin 0 derecelik açı ileAA5059 plakasına atıĢ testi 

(Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 5059-H321 and 

5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. Showalter, Brian E. 

Placzankis and Matthew S. Burkins). 
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ġekil 4.14 : AA7039, AA5083 ve AA5059 alaĢımlarının balistik test 

karĢılaĢtırmaları (Ballistic Performance Testing of Aluminium Alloy 

5059-H321 and 5059-H136 for Armor Applications by Dwight D. 

Showalter, Brian E. Placzankis and Matthew S. Burkins). 

Yukarıda aktarılan grafik ve Ģekillerden de takip edilebileceği gibi, hedef 

malzemenin kalınlığı ile parçacığın hızı arasında doğrusal bir iliĢki 

bulunmamaktadır. 

AA 5059 ile ilgili yukarıdaki grafiklerin aktarılmasının ardından, AA7039, AA5083, 

ve AA5059 malzemeleri kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢ olan test sonuçlarına iliĢkin 

karĢılaĢtırmalı sonuçlar görsel olarak aĢağıda aktarıldığı gibi gerçekleĢmektedir. 

AĢağıda aktarılan resimden de anlaĢılacağı gibi balistik testlere karĢı en dayanıksız 

malzeme mukavemet değeri en yüksek ancak korozyon direnci en düĢük olan 

AA7039 alaĢımıdır. Bunula birlikte AA5083 alaĢımı AA7039‟a göre daha iyi sonuç 

verse bile alt bölgesindeki iki atıĢ değerinde tem penetrasyon oluĢmasına engel 

olamamĢtır. En iyi sonucu AA5059 alaĢımı vermektedir. Hiçbir atıĢ testinde tam 

penetrasyon sağlanamamıĢ ve deliklerden ıĢık sızmamıĢtır. 

Sonuç olarak, AA 5059 alaĢımı balistik testler düĢünüldüğünde, rakibi olan diğer tüm 

alüminyum alaĢımlardan üstün özellikler sergilemektedir. 

4.3.4  Alüminyum AA 5059 ile AA 5083 alaĢimlarinin yorulma özellikleri 

açisindan değerlendirilmesi 

Alüminyum AA5059 alaĢımı, gemi inĢaa sanayiinde en fazla kullanılan alaĢım olan 

AA5083 alaĢımına oranla tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi yorulma mekaniği 

açısından düĢünüldüğünde de oldukça üstün mekanik özellikler sergilemektedir. 

AĢağıda aktarılan grafikte bu durum oldukça net bir biçimde anlaĢılmaktadır. 
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ġekil 4.15 : AA5059 ve AA5083 malzemelerinin çevrim sayısı gerilme( S-N) 

karĢılaĢtırılması (Corus Aluminium Now Alustar
TM

 Page 12). 

ġekil 4.15‟ten de anlaĢılabileceği üzere en düĢük çevrim sayılarından en yüksek 

çevrim sayılarına kadar AA5059 alaĢımı üstün özellikler sergilemektedir. 

Aluminyum alaĢımların çeliklerden farklı olarak belierli bir doğrusal devam eden 

gerilme değeri olmadğını daha önceki bölümlerde aktarmıĢtık. ġekil 4.13 ten de takip 

edilebileceği gibi gerilme değeri AA5059 ve AA5083 alaĢımları için hiç bir değerde 

sabit kalmamakta sürekli azalan bir grafik ortaya koymaktdır. Ancak AA5083 

alaĢımı 10
7
 çevrim değerinde yaklaĢık olarak 75-80 Mpa yorulma gerilme değerine 

sahip iken AA 5059 alaĢımı 10
7
 çevrim değerinde yaklaĢık olarak 110 Mpa gerilme 

değerinde yorulma limiti oluĢturmaktadır. 
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5. MAESTRO SONLU ELEMANLAR PAKET PROGRAMI 

5.1 Maestro Programının Genel Özellikleri ve Referans Dizaynları 

Maestro programı temel olarak sadece gemi inĢaa hesaplamalarına yönelik olarak 

tasarlanmıĢ olan bir sonlu elemanlar analiz programıdır. Bu program büyük, 

karmaĢık, ince duvarlı (kabuk) yapıların numerik olarak incelenmesi amacı ile 

tasarlanmıĢtır. Genel anlamda baĢlangıç dizaynların oluĢturulması ve 

hesaplanabilmesi amacı ile geliĢtirilmiĢ bir program olmasına karĢın aynı zamanda 

mevcut olan yapıların incelenmesi amacı ile de kullanılmaktadır. Maestro programı 

tasarım esnasında da sunmuĢ olduğu güçlü grafik özellikleri ile de kullanıcıya, 

oluĢturmuĢ olduğu yapısal detayları kontrol edebilme imkanı sunmaktadır. Sadece 

tek gövdeli teknelerin tasarlanması amacı ile değil aynı zaman da da çok gövdeli 

teknelerin tasarımları, denizltılar ve diğer deniz yapılarının hesaplamalarını 

dabaĢarılı bir biçimde gerçekleĢtirmektedir. 

Maestro programı aracılığı ile deniz yapılarının hızlı bir biçimde modellenmesi, 

denizden ve gemi hareketlerinden kaynaklanan yüklerin modele hızlı ve doğru bir 

biçimde yansıtılabilmesi, sonlu elemanlar analizlerinin gerçekleĢtirilebilmesi, tüm bu 

hesaplamalar ardından optimizasyon sürecinin hızlı ve baĢarılı bir biçimde 

sağlanabilmesi ve doğal frekans analizlerinin gerçekleĢtirilmesi sağlanmaktadır. 

Maestro program dahilinde, geminin tamamının modellenmesinin ardından çelik 

tekne ya da alüminyum tekne ağırlık dağılımı kolayca elde edilebilmektedir. Çelik 

tekne yüklemeleri haricinde sakinsu ve dalga yükleri, tank yüklemeleri, kargo 

yüklemeleri ve ilgili momentleri, dizayn ivmelenmeleri de modele uygulanmakta ve 

ek ivmelenme değerleri tatbik edilebilmektedir. Yüklemelerin tanımlanması ve 

uygulanmasının ardından sınır koĢullarının tanımlanması gerekmektedir. 

Maestro programı kullanılarak bugüne kadar 23 ülkede 90 farklı dizayn 

gerçekleĢtirilmiĢ olup bu dizaynların bazıları ve ne tip gemilerde kullanıldığı gemi 

isimleri aktarılarak aĢağıda aktarılmıĢtır. Bu dizaynların bir tanesi de swath tipi 

teknedir. ÇalıĢmanın baĢlangıç aĢamasında Maestro programının seçilmesinin önemli 
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nedenlerinden bir tanesi de daha önce Maestro program kullanılarak swath tipi 

teknenin gerilme ve optimizasyon analizlerinin baĢarılı bir biçimde gerçekleĢtirilmiĢ 

olmasıdır. 

 

ġekil 5.1 : 100 metre Hızlı Feribot (Maestro Ship Strucyural Design Power Point 

Presentation Page 68) 

 

ġekil 5.2 : Kanada Deniz Kuvvetleri FırkateynDizaynı (Maestro Ship Strucyural 

Design Power Point Presentation Page 69) 
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ġekil 5.3 : Amerikan Deniz Kuvvetleri AEGIS sınıfı Destroyer Diazaynı (Maestro 

Ship Strucyural Design Power Point Presentation Page 70) 

 

ġekil 5.4 : Amfibik Helikopter Saldırı Ana Gemisi (Maestro Ship Strucyural Design 

Power Point Presentation Page 71) 
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ġekil 5.5 : Karakol ve Devriye Botu Optimizasyonu ÇalıĢması Tamamlanması 

(Maestro Ship Strucyural Design Power Point Presentation Page 72). 

 

ġekil 5.6 : USCG Island sınıfı karakol ve devriye botu dizaynı 

gerçekleĢtirilmesi(Maestro Ship Strucyural Design Power Point 

Presentation Page 73). 
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ġekil 5.7 : SWATH tipi bir teknenin hasar analizinin gerçekleĢtirilmesi (Maestro 

Ship Strucyural Design Power Point Presentation Page 74). 

 

ġekil 5.8 : Amerika yolcu gemisi genel ve bölgesel yapısal analizi (Maestro Ship 

Strucyural Design Power Point Presentation Page 77). 
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ġekil 5.9 : Su altı boru döĢeme gemisi analizi (Maestro Ship Strucyural Design 

Power Point Presentation Page 80). 

 

ġekil 5.10 : Empress of the North yolcu gemisi analizi (Maestro Ship Strucyural 

Design Power Point Presentation Page 78). 
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5.2 Semi-Sawath Teknesinin Rhino ve Maestro’da Modellenmesi 

AĢağıda aktarılan ġekil 5.11 de görülebileceği gibi, yorulma hesaplamaları 

gerçekleĢtirilecek olan tekne, üstün denizcilik özelliklerinden dolayı semi-swath bir 

tekne olarak değerlendirilmiĢtir. 6 ve 7 deniz koĢullarında kısıntısz helikopter 

operasyonu ve arama kurtarma görevlerini icra edebilmesi amacı ile semi-swath bir 

tekne ptasarlanmıĢ ve bu doğrultuda mukavemet ve yorulma analizleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

ġekil 5.11 : Sonlu elemanlar modeli hazırlanacak olan modelin Rhino program 

kullanılarak oluĢturulan perspektif görünümü. 

 

ġekil 5.12 : Sonlu elemanlar modeli hazırlanacak olan modelin Rhino program 

kullanılarak hazırlanan modelin dört farklı açıdan görünümü. 
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Yukarıda ġekil 5.11 ve ġekil 5.12 de farklı açılardan görüntüleri aktarılan tekne 10 

tonluk Seahawk helikopterlerin iniĢ ve kalkıĢ operasyonlarını gerçekleĢtirebilecek 

amacıile 24 metre uzunluğunda bir helikopter platform düĢünülerek tasarlanmıĢtır. 

Sonlu elemanlar analizi gerçekleĢtirilirken bu bölgelerin gerilmelerin deniz 

yüklerinde düĢük olmasının baĢlıca nedeni, bu güvertenin helikopter yüklerine göre 

hesaplanmıĢ olmasıdır. 

 

ġekil 5.13 : Rhino Programından .dxf olarak export edilen polyline ların modelin 

oluĢturulması amacı ile Maestro‟ya alınması. 

 

 

ġekil 5.14 : Maestro modelinin 4 farklı açıdan görünümü. 



59 

5.3 MAESTRO Programı Kullanılırken Modelleme Basamaklarının 

Tanımlanması ve Tam Ölçekli Modelin OluĢturulması 

Yukarıda aktarılan modelin Rhino program kullanılarak .dxf olarak export 

edilmesinin ardından, Maestroda oluĢturulan modele .dxf formatında çoklu çizgilerin 

import edilmesi ile ġekil 5.14‟te görülen görünüm elde edilmiĢ olmaktadır. Maestro 

programına import edilen bu çizgiler model açısından her hangi bir değer 

taĢımamakta sadece modelin oluĢturulabilmesi için klavuz görevi görmektedir. 

Ġmport edilen çizgilerin birbirleri ile kesiĢim noktaları Maestro program aracılığı ile 

tespit edilebilmekte ve bu çizgilerin kesiĢim noktalarına, sonlu elemanlarda 

kullanılmak üzere ek noktalar eklenmekte ve daha sonra eklenen bu noktalar aracılığı 

ile panel ya da beam elemanlar tanımlanabilmektedir.  

Program içerisinde çizgiler import edilmiĢ durumda iken ctrl+fare sağ tuĢu birlikte 

tıklanarak Ģekil 5.15‟te görülen menü elde edilmektedir. 

 

ġekil 5.15 : ctrl+fare sağ tuĢu ile oluĢan menü görünümü. 

Bu komut aracılığı ile çizgilerin kesiĢim noktasına bir nokta eklenir ve daha sonra bu 

nokta dötrgensel ve üçgensel elemanların oluĢturulması amacı ile kullanılacaktır. 

Yukarıda aktarılan Ģekilde görülen pembe renkli daire iki çizginin kesiĢim 

noktasıdır.Daha sonra bu magenta renkli çizgi içerisindeki noktaya Ģekil 5.15 de yer 

alan komut ile ek nokta eklenerek bu nokta sonlu elemanları oluĢturabilmek için 

hazır hale gelir. 
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ġekil 5.16 : End pointlerin ve ek noktaların model üzerinde gösterimi. 

Model, ġekil 5.16‟da aktarılan menüde yer alan end points ya da additional node 

bölümünde yer alan noktalar aracılığı ile oluĢturulur. End point ler strake oluĢturmak 

amacı ile kullanılırken Additional nodes bölümü dörtgensel ya da üçgensel 

elemanları oluĢturabilmek amacı ile kullanılmaktadır. Maestro da sonlu elemanlar 

arasında bulunan hiyerarĢi sırasıyla; noktalar(nodes), son noktalar(end points), strake 

ler, dörtgensel elemanlar, üçgensel elemanlarsubstructurelar, modüller ve nihayet 

geminin tamamıolarak sıralanabilmektedir. ġelkil 5.14 te de görülebileceği üzere 

çizgiler kullanılarak kesiĢen noktalar belirlenmiĢ, noktalardan additional pointler 

yada end pointler oluĢturulmuĢ ve akabinde de ihtiyaç ve geometriye uygun olarak 

strakeler, dörtgensel elemanlar, üçgensel elemanlar ve diğer bileĢenler (beam ve 

benzeri) elemanlar oluĢturulmaktadır. 

Dizaynın baĢlangıç aĢamasında birimlerin mantıklı bir biçimde seçilerek 

düzenlenmesi, projenin ilerleyen aĢamalarında kullanıcıya oldukça kolaylık 

sağlayacaktır. Bu kolaylığın sağlanabilmesi amacı ile birimler aĢağıda aktarılan 

tabloda olduğu gibi seçilmiĢ, ağırlık birimleri kg ve gerilme değerleri Mpa(N/mm
2
) 

olacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 
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ġekil 5.17 : Malzeme özelliklerinin gösterimi. 

 

ġekil 5.18 : Modelde kullanılacak olan birimlerin ekran görüntüsü. 

ġekil 5.17 da aktarılan malzeme özelliklerini gösteren çizelgeden de takip 

edilebileceği gibi birimler Mpa(N/mm2) olarak düzenlenmiĢ ve bu doğrultuda 

hesaplamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu tablonun ekrana getirilebilmesi için pre-
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processing ⇒ materials tuĢuna tıklanmalıdır. ġekil 5.18 bulunan tablolarda tüm 

uznluklar ve büyüklükler için kullanılacak birimler düzenlenmiĢtir. Örneğin deniz 

suyu yoğunluğu ve ivme değerleri mm ve sn cinsinden düzenlenerek tabloya 

iĢlenmiĢtir. 

Yukarıda aktarılan ana birimlerin tanımlanmasının ardından geminin alt birimlerinin 

oluĢturulabileceği parts bölümü düzenlenmelidir. Bu bölümde gemiyi oluĢturan 

module ve substructure lar düzenlenir ve pre-processing ⇒ Parts menüsü ile ilgili 

pencere açılır. Gemi, aft, mid, fore ve supstr olmak üzere toplam 4 adet substructure 

dan oluĢturulmuĢtur. Aft bölümü altında a1,a2,a3 alt modülleri, mid bölümü altında 

m1, m2, m3, m4, m5 alt modülleri, fore bölümü altında f1, f2, f3, f4 alt modülleri ve 

son olarak ta supstr bölümü altında s1, s2,s3,s4,s5,s6 alt modülleri bulunmaktadır. 

ġekil 5.19 te bu aktarılan bölümlar takip edilebilmektedir. 

 

ġekil 5.19 : Modülleri ve alt modülleri gösteren ekran görüntüsü. 

Pre-processing ⇒ properties bölümünde proje kapsamında kullanılacak olan 

plakalar(plaka kalınlıkları), beam elemanların (t barlar, L barlar, hollanda profilleri 

vb.) tanımlamaları gerçekleĢtirilerek proje kapsamında kullanılacak olan elemenların 

banka oluĢturma iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ olmaktadır. ġekil 5.20 de properties 

bölümü ile ilgili ekran görüntüsü yer almaktadır. 
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ġekil 5.20 : Plaka ve derin elemanların tanımlandığı ekran görüntüsü. 

Pre-processing ⇒ strake menüsü altında (  ikonu ile göserilmektedir) güvertelerin 

ya da teknede sürekli olan, eğimli ve bükümlü olmayan bölgelerin dörtgensel 

elemenlar kullanmadan daha kolay ve bütünleĢik bir biçimde tanımlanmasını 

sağlayan bi komuttur. ġekil 5.21 de strake menüsü görülmektedir. Bu menu altında 

plakaların(plates), enine postaların(frames), boyuna derin elemanların(girders) ve 

ikincil elemanların(stiffener) tanımlanmasını sağlayan alt menüler bulunmakta ve 

tanımlanan strakeler daha önce oluĢturulan bloklar boyunca ek dörtgensel ve 

üçgensel elemanlar tanımlamadan tek bir komut ile tanımlanabilmektedir. ÇalıĢma 

dahilinde oluĢturulan tekne güverteler haricinde düzlemsel alanlar içermediğinden 

dolayı strake elemanlar sadece ve sadece güverteleri oluĢturmak amacı ile 

kullanılmıĢtır. ġekil 5.21 de strake elemanlar koyu lacivert rankle gösterilmektedir. 

Dörtgensel elemanlar cyan renk ile üçgensel elemanlar ise yeĢil rankle 

gösterilmektedir. AĢağıda aktarılan Ģekilde strake olarak tanımlanan bölüm kırmızı 

daire içerisine alınarak gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.21 : Yapısal elemanlardan „strake‟lerin gösterimi. 

Pre-processing ⇒ compaunds menüsü altında (  ikonu ile göserilmektedir) enine 

ve boyuna perdelerin tanımlanması amacı ile kullanılmaktadır. Ancak bu proje 

dahilinde oluĢturulan elemanlar compound kullanılmadan quadrant ve beam 

elemanlar kullanılarak tanımlanmıĢtır. Modelin çözümlenmesi esnasında compound 

ya da quadrant olarak eleman tanımlamalarında herhangi bir çözümleme farkı 

bulunmamaktadır. Bu çalıĢma dahilinde quadrant ve beam elemanlar kullanılmıĢtır. 

Pre-processing ⇒ quads menusü altında (  ikonu ile gösterilmektdir) tüm 

dörtgensel elemanların tanımlanmasındakullanılan en temel komuttur. ġekil 5.22 de 

quads elema menüsü bulunmaktadır. Quads menüsü tıklandığında quad elemaı 

oluĢturacak olan 4 adet nokta ilgli noktalara tıklanarak node kutucukları içine yazılır. 

Daha sonra o quad elemana hangi kalınlıkta plaka tanımlanacak ise daha önce 

properties bölümünde tanımlanan plaka çekme menüsünden seçilir. Daha sonra o 

plaka üzerinde yer alacaka olan hollanda profilleri ya da diğer ikincil elemanlar 

çekme menüsü kullanılarak seçilir. Quad eleman üzerinde tanımlanan hollanda 

ikincil elemanlar kırmızı çizgile Ģeklinde görülmekte ve  ikonu ile aktif hale 

getirilmektedir. 
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ġekil 5.22 : Yapısal elemanlardan „quad‟ların gösterimi. 

Pre-processing ⇒ tri menusü altında (  ikonu ile gösterilmektdir) tüm üçgensel 

elemanların tanımlanmasındakullanılan komuttur. ġekil 5.23 de üçgensel elema 

menüsü bulunmaktadır. Bu menüsü tıklandığında tri elemaı oluĢturacak olan 3 adet 

nokta ilgli noktalara tıklanarak node kutucukları içine yazılır. Daha sonra o üçgensel 

elemana hangi kalınlıkta plaka tanımlanacak ise daha önce properties bölümünde 

tanımlanan plaka çekme menüsünden seçilir. Zorunda kalınmadıkça üçgensel 

elemanların model dahilinde kullanılmaması uygun olacaktır. 

 

ġekil 5.23 : Yapısal elamanlardan „triangles‟ların gösterimi. 



66 

Pre-processing ⇒ beam menusü altında (  ikonu ile gösterilmektdir) tüm beam 

elemanların tanımlanmasında kullanılan komuttur. ġekil 5.24 de beam eleman 

menüsü bulunmaktadır. Bu menüsü tıklandığında beam eleman oluĢturacak olan 2 

adet nokta ilgli noktalara tıklanarak node kutucukları içine yazılır. Beam elemanların 

özellikleri çekme menüsünde, daha önce properties bölümünde tanımlanan beam 

elemanlar aracılığı ile belirlenir ve seçilir. Web orientation bölümünde quad 

elemanın üzerine yerleĢtitrlecek ise quad seçilip ilgili elemanın ID numarası yazılır 

ve tanımlama iĢlemi gerçekleĢitirilir. 

 

ġekil 5.24 : Yapısal elemanlardan „beam‟lerin gösterimi. 

Pre-processing ⇒ beam menusü altında (  ikonu ile gösterilmektdir) tüm beam 

elemanların tanımlanmasında kullanılan komuttur. ġekil 5.24 da beam eleman 

menüsü bulunmaktadır. Bu menüsü tıklandığında beam eleman oluĢturacak olan 2 

adet nokta ilgli noktalara tıklanarak node kutucukları içine yazılır. Beam elemanların 

özellikleri çekme menüsünde, daha önce properties bölümünde tanımlanan beam 

elemanlar aracılığı ile belirlenir ve seçilir. Web orientation bölümünde quad 

elemanın üzerine yerleĢtitrlecek ise quad seçilip ilgili elemanın ID numarası yazılır 

ve tanımlama iĢlemi gerçekleĢitirilir. 

Geminin ana hatları oluĢturulup tüm strake ve diğer elemanlar tanımlandıktan sonra 

tank yüklemeleri gerçekleĢtirilmelidir. ġekil 5.25‟te tankların tanımlama iĢlemlerini 

gerçekleĢtirleceği grup menüsü görülmektedir. Öncelikle tankları oluĢturacak olan 

elemanlar (quads, tri ve strake) tankı oluĢturacak olan gruplara dahil edilir. Daha 

sonra tanımlanan bu tanklar yükleme bölümünde uyugun Ģekilde doldurulur ve 
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teknenin tüm ağırlığına dahil edilerek sakin su, dalga tepesi ve dalga çukuru gibi 

durumlarda eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri hesaplanarak kontrol iĢlemleri 

gerçekleĢtirilecektir. 

 

ġekil 5.25 : Maestro‟da grupların oluĢturulduğu menünün gösterimi. 

 

ġekil 5.26 : Maestro'da oluĢturulan tank gruplarının gösterimi. 
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ġekil 5.26 da tanımlanmıĢ olan tanklar görülmektedir. Tankların olmadığı orta 

bölümde gemi ana ve yardımcı makineleri yer aldığından dolayı herhangi bir tank 

tanımlanmamıĢtır.Farklı renkler ile gösterilen tankların tamamı ilk aĢamada, 

yoğunluğu en yüksek akıĢkan olan deniz suyu ile doldurularak (1.025 ton/m
3
) 

mukavemet ve sonlu elemanlar hesaplamaları gerçekleĢtirilmiĢtir.Diğer yükleme 

koĢullarında bu tanklar tatlı su ya da yakıt ile doldurulabilecktir. Yüklemelerin 

tanımlandığı  ikonu ile gösterilen grup menüsünde sadece tanklar değil plakalar, 

bağlantı noktalarına da ek ağırlıklar ve yüklemeler tanımlanarak gerçek durum 

simüle edilebilmektedir. 

Tankların ve diğer ağırlık gruplarının oluĢturulmasının ardından model en uygun 

noktalarından belirli serbestlik derecelerinde kısıtlanmalıdır. Bu kısıtlamalar 

kullanıcıya bağlı olsa da uluslararsı klaslama kuruluĢlarında belirlenmiĢ bazı kriterler 

bulunmaktadır. Ksısıtlamalar, sonlu elemanlar programlarında genel olarak tarafsız 

eksenin bulunduğu noktalarda tanımlanmalı ve bu doğrultuda model hareketleri 

sınırlandırılmalıdır. Kısıtlamaların olduğu menü  ikonu ile ekrana getirilirken 

kısıtlamaların gerçekleĢtirileceği noktalar seçilir ve bu noktaların 6 serbestlik 

derecesinden hangilerinin kısıtlanacağına karar verilir. AĢağıda aktarılan ġekil 5.27 

de görüldüğü gibi x,y,z ve Rx, Ry, Rzde tüm noktalar sınırlandırılmıĢtır. Bu 

noktalarda 1 olarak gösterilen sayı değeri o eksende kısıtlamaların olduğunu 

göstermektedir. Sınırlama gerçekleĢtirilen tüm noktalarda hem hareket(x,y,z) hem de 

dönmeler (Rx, Ry, Rz ) sınırlandırılarak rijid body motion oluĢmasına engel 

olunmuĢtur. Eğer model uygun noktalarından kıstlanmasaydı çözüme ulaĢılması 

mümkün olmayıp model uazyda uçmuĢ olacaktı. .AĢağıda aktarılan Ģekil 5.27‟de 

kırmızı ile daire içerisine alınan noktalamalardan kısıtlamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

ġekil 5.27 : Modelin hareketinin sınırlandırıldığı noktaların (constraints) gösterimi. 
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Pre-processing ⇒ Loads menusü altında (  ikonu ile gösterilmektdir.) olturulmuĢ 

olan modele istenilen yükleme koĢulları oluĢturularak yükleme iĢlemleri 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Loads ikonuna tıklanmasının ardından açılan altmenüler 

yardımı ile istenilen yükleme durumları kolayca oluĢturulabilmektedir. Yükleme 

koĢulları oluĢturulurken klas kurallarına uygun hesaplanmıĢ olan ivmelerde 

yansıtılabilmektedir. Modele hem statik su basıncı hem de hesaplanan ivmeler 

yansıtılarak sonlu elemanlar çözme iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. Modele tank 

yüklemeleri tanımlandığından tankların tamamının ağırlığı çözümlemede yer 

alacaktır. ġekil 5.28 de tank yüklemeleri ve tankların hacimleri görülmektedir. 

 

ġekil 5.28 : Tankların hacimlerini gösteren ekran görüntüsü 

Modele yüksek hız değerlerinden kaynaklanan ivmelerin yansıtılabilmesi için 

Acceleration bölümüne ek olarak hesaplanan ivmeler yansıtılabilmektedir. Bu 

ivmeler model dengeye getirilirken otomatik olarak hesaplanabileceği gibi istenildiği 

taktirde ilglili kutucuklara el ile de girilebilmektedir. Ilgili ekran görüntüsü temsili 

olarak Ģekil 5.29 te yer almaktadır. 
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ġekil 5.29 : Dövünmeden kaynaklanan ivmelerin uygulandığı ekran görüntüsü. 

Balance alt menüsünde ise modele uygulanacak olan dalga yüksekliği, dalga boyu, 

modelin meyil ve trim ayarlamaları ve dalga tipinin düzenleneceği menü ekrana 

gelmektdir. Burada farklı deniz tiplerini temsil edebilmek için farklı sayıda dalga 

formu oluĢturularak modele uygulanacak ve bir sonraki bölümde bu uygulamalar 

detaylı bir biçimde aktarılarak ekran görüntüleri ve gerilme değerleri 

hesaplanacaktır. 
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6. SAYISAL ÇALIġMA 

6.1 ÇalıĢmanın Amacı 

Yorulma analizlerinin gerçekleĢtirilmesindeki en önemli amaç teknenin Ege Denizi, 

Akdeniz ve Karadeniz çevre koĢullarında, istenilen ömür süresini herhangi bir 

yorulma çatlağı ya da hasar olmadan tamamlayabilmesini sağlamaktır. Yukarıda 

aktarılan deniz ve okyanus ortamlarının tekneye uygulamıĢ olduğu yükler farklı 

olacağından, bu duruma bağlı olarak gerilme ve dolayısı ile yorulma tepkileri de 

farklı olacaktır. AĢağıda aktarılacak olan yorulma hesaplamalarında teknenin sadece 

Ege Denizi‟nde, sadece Akdeniz‟de ve sedece Karadeniz‟de,ömrünün belirli 

kısımlarını farklı deniz ortamlarında geçireceği varsayılarak toplamda 3 deniz ortamı 

için yorulma analizleri gerçekleĢtirilecektir. AĢağıda aktarılan Tablo 6.1 de Akdeniz, 

Karadeniz ve Ege Denizine ait değiĢik deniz durumlarını temsil eden karakteristik 

dalga yükseklikleri ve modal dalga periyotları tanımlanmaktadır. Bu bölümün 

ilerleyen aĢamalarında bu tablodan sıklıkla yararlanılacaktır. Tabloda görüldüğü gibi 

her deniz durumunun farklı dalga karekteristikleri görülmektedir. Ve tüm bu dalga 

periyotları ve yüksekliklerine göre ayrı ayrı hesaplamalar yapılacaktır. 

Çizelge 6.1 : Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi modal dalga periyotları. 

Deniz 
Durumu 

Karakteristik 
Dalga 

Yüksekliği(m) 

Modal dalga Periyodu(s) 

Karadeniz Akdeniz Ege Denizi 

0-1 0.05 3.53 4.42 3.63 

2 0.3 4.14 5 4.01 

3 0.88 5.41 6.25 4.86 

4 1.88 7.28 8.15 6.25 

5 3.25 9.1 10.16 7.96 

6 5 10.19 11.74 9.81 

6.2 Ege Denizi KoĢullarında Yorulma Analizlerinin GerçekleĢtirilmesi 

Ege Denizi ortamında gerçekleĢtirilecek olan hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda teknenin deplasmanın 900 ton olarak değerlendirildiği trimsiz ve 

meyilsiz durum dikkate alınarak hesaplamalar gerçekleĢtirilecektir. Teknenin 
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deplasmanın 900 ton olabilmesi için teknenin draft değeri 3.2 metre olarak dikkate 

alınmalı ve dalga boyu hesaplamaları bu doğrultuda gerçekleĢtirilmelidir. 

Ege Deniz‟i ortamında gerçekleĢtirilen hesaplamalarda teknenin kullanıldığı sürenin 

%30 „unu 2 deniz durumunda, %20 sini 3 deniz durumunda, %20 sini 4 deniz 

durumunda, %15‟ini 5 deniz durumunda ve kalan %15 ini de 6 deniz durumunda 

geçirdiği düĢünülerek hesaplamalar gerçekleĢtirilecektir. Tekne her deniz durumunda 

farklı gerilmelere ve gerilme genliklerine maruz kalacağından dolayı Palmgren-

Miner yöntemi bu hesaplamaların gerçekleĢtirilebilmesi için uygun bir metod 

olacaktır. 

ġekil 6.1 de çeliklerin ve alüminyumun alaĢımlarının yorulma dayanım limitleri 

aktarılmıĢtır. Bu grafik Wöhler tarafından deneysel sonuçlar neticesinde hazırlanarak 

oluĢturulmuĢtur. Wöhler diyagramı örnek olarak hazırlanan alüminyum ve çelik test 

parçalarının farklı gerilme genlikleri altında hasar oluĢana kadar oluĢan çevrim 

sayısını gösterebilmek amacı ile hazırlanmıĢtır. Gafikten de net bir biçimde 

anlaĢılabileceği gibi çelik parçaların belirli bir yorulma limiti mevcut iken 

alüminyum alaĢımlarının belirli bir dayanım limit değeri bulunmamaktadır. Çelikten 

imal edilen gemiler ya da test parçalarında 30 ksi (206 Mpa) yorulma limit değerini 

oluĢturuken alüminyumdan imal edilen gemiler için bu değer ancak, 10
8 

çevrim için 

17 ksi (117.215 Mpa) dırve çelikten farklı olarak çevrim sayısı arttıkça limit gerilme 

değeri düĢmektedir. Hesaplamalar gerçekleĢtirilirken bu grafik dikkate alınarak ömür 

tahminleri elde edilecektir. Özet olarak çelikyapılarınyorulma dayanımları eĢik 

gerilme değerinin altında sonsuzken alüminyum yapıların endurance(yorulma) limiti 

bulunmamaktadır. 

Wöhler eğrisinde yer alan 10
8
 çevrimin sağlanabilmesi için tüm durumlarda gerilme 

değeri 17 ksi (117.215 Mpa) yı geçmemelidir. Teknenin sonlu elemanlar modelinde 

117.215 Mpa nın altında kalan gerilme değerleri için 10
8
 çevrimin sağlanacağı 

görülmektedir. 
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ġekil 6.1 : Wöhler Diyagramı ( Wiki Books Advanced Structural Analysis/Part I - 

Theory/Failure Modes/Fatigue/Crack Initiation/The Wöhler Curve). 

6.2.1  Ege Denizi ortaminda çevrim sayilarinin belirlenmesi 

Tüm yorulma hesaplamalarında olduğu gibi gemi ile ilgili gerçekleĢtirilen yorulma 

hesaplamalarında da en önemli noktalardan bir tanesi çevrim sayısının 

belirlenebilmesidir. Teknenin bir yıl boyunca toplam 2000 saatlik operasyon süresi 

olacağı öngörülerek yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirilecektir. Bölüm 6.2 de 

detaylandırılmıĢ olduğu gibi 2000 saati deniz koĢullarında geçireceği sürelere göre 

gruplandırırsak; 

 2 Deniz durumunda geçireceği süre,  2000*0.3=600 saat 

 3 Deniz durumunda geçireceği süre,  2000*0.2=400  saat 

 4 Deniz durumunda geçireceği süre,  2000*0.2=400  saat 

 5 Deniz durumunda geçireceği süre,  2000*0.15=300saat 

 6 Deniz durumunda geçireceği süre,  2000*0.15=300 saat tir. 

Geminin maruz kalacağı çevrim sayısı, bir dalga tepesinden diğer dalga tepesine 

geçiĢ olarak değerlendirilecek ve gemi ve dalga hızına göre periyot ve periyot 

değerlerine göre geçiĢ süreleri hesaplanacaktır. Tablo 6.1 de yer alan periyot 

değerlerinden yola çıkılarak dalga boyu hesaplamaları gerçekleĢtirilecektir. Dalga 

boyu hesaplamaları gerçekleĢtirilirken 6.1 numaralı bağıntı kullanılacaktır. 
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𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
 (6.1) 

Bu bağıntıda 𝜆, dalga boyunu, T dalga periyodunu, g yerçekimi ivmesini 

göstermektedir. 

6.2.2  Ege Denizi’nde 2 deniz durumu için hesaplamalar 

Teknenin deniz durumu 2 de 600 saat geçireceği düĢünüldüğünde ve intikal süratinin 

20 knot (10.28 m/sn) olduğu dikkate alındığında aĢağıda aktarılan hesaplamalar bu 

doğrultuda gerçekleĢtirilecektir. Dalga hızı hesaplanırken 6.2 de aktarılan bağıntı 

dikkate alınacaktır. 

𝑣 =
𝜆

𝑇
 (6.2) 

Teknenin 2 deniz durumundaki modal dalga periyodu 4.01 sn için dalga boyu 25.106 

metre olarak bulunmaktadır. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 4.012

2 ∗ 3.14
=

157.746

6.283185
= 25.106 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

EĢitlik 6.2 de yer alan bağıntı doğrultusunda dalga hızı 6.261 metre/sn olarak 

bulunur. 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

25.106

4.01
= 6.261 m/sn 

Teknenin hızı ve dalganın hızı bağıl hız değeri olarak hesaplandığında 16.541 m/sn 

elde edilmektedir. 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 6.261 = 16.541 m/sn 

Burada önemli olan teknenin deniz durumu 2‟de 600 saat boyunca kaç adet çevrime 

maruz kalacağıdının hesaplanmasıdır. Bir çevrimin oluĢması için geçen süre 

hesaplanarak 600 saat boyunca teknenin toplamda kaç adet çevrime maruz kalacağı 

kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Bir çevrim için geçen süre aĢağıda aktarıldığı gibi 

hesaplanmaktadır. Ġki dalga tepesi arasında bulunan mesafe 25.106 metre olarak ve 

bağıl hız 16.541 m/sn yukarıda hesaplanmıĢtı bu değerlerden yola çıkılırsa iki dalga 

tepesi arasındaki geçiĢ süresi 1.5178 sn olarak hesaplanmaktadır. 
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𝑋 = 𝑉 ∗ 𝑡 (6.3) 

25.106 = 16.541 ∗ 𝑡, 𝑡 = 1.5178 𝑠𝑛 

600 saat‟in içerisinde toplam 2160000 sn bulunmaktadır. 

600𝑠𝑎𝑎𝑡 = 36000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 2160000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

Teknenin toplamda 2 deniz durumunda kaç adet çevrime mearuz kaldığını 

bılabilmek için 2160000 sn 1.5178 sn‟ye bölünmelidir. Bu durumdan hareketle; 

2160000

1.5178
= 1423112.4 

adet çevrim elde edilmektedir. 

Buradan elde edilen 1382400 çevrim sadece deniz durumu 2 den elde edilen çevrim 

sayısıdır. 

6.2.3  Ege Denizi’nde 3 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 3 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 4.862

2 ∗ 3.14
=

231.708

6.283185
= 36.8775 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

36.8775

4.86
= 7.588 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 7.588 = 17.868 m/sn 

36.8775 = 17.868 ∗ 𝑡, 𝑡 = 2.064 𝑠𝑛 

400𝑠𝑎𝑎𝑡 = 24000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1440000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

1440000

2.064
= 697675 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.2.4  Ege Denizi’nde 4 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 4 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 6.252

2 ∗ 3.14
=

383.203

6.283185
= 60.99 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 
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𝑣 =
𝜆

𝑇
=

60.99

6.25
= 9.7584 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 9.7584 = 20.0384 m/sn 

60.99 = 20.0384 ∗ 𝑡, 𝑡 = 3.04365 𝑠𝑛 

400𝑠𝑎𝑎𝑡 = 24000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1440000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

1440000

3.04365
= 473116 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.2.5  Ege Denizi’nde 5 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 5 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 7.962

2 ∗ 3.14
=

621.6

6.283185
= 98.927 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

98.927

7.96
= 12.428 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 12.428 = 22.708 m/sn 

98.927 = 22.708 ∗ 𝑡, 𝑡 = 4.356 𝑠𝑛 

300𝑠𝑎𝑎𝑡 = 18000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1080000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

1080000

4.356
= 247934 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.2.6  Ege Denizi’nde 6 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 6 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 9.812

2 ∗ 3.14
=

944

6.283185
= 150.254 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

150.254

9.81
= 15.316 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 15.316 = 25.6 m/sn 

150.254 = 25.6 ∗ 𝑡, 𝑡 = 5.87 𝑠𝑛 

300𝑠𝑎𝑎𝑡 = 18000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1080000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 
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1080000

5.87
= 183986 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.2.7  Ege Denizi için palmgren-miner kuralinin uygulanmasi 

Palmgren-Miner kuralına göre bu çevrimler kümülatif olarak değerlendirilirse; 

 
𝑛

𝑁
≤ 0.99 

Ya da yukarıda aktarılan formülü daha açık bir biçimde yazarsak; 

𝑛1

𝑁
+

𝑛2

𝑁
+

𝑛3

𝑁
+ ⋯ ≤ 0.99 

Formüllerine göre toplama iĢlemi gerçekleĢtirilirse; 

1423112.4

108
+

697675

108
+

473116

108
+

247934

108
+

183986

108
 

0.013824 + 0.006976 + 0.00473 + 0.00248 + 0.00184 = 0.02985 

Ömür süresinin hesaplanabilmesi için; 

ö𝑚ü𝑟 𝑠ü𝑟𝑠𝑖 ∗ 0.030256 = 0.99 

ö𝑚ü𝑟 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =
0.99

0.02985
= 32.72 𝑦ı𝑙 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

Burada bulunan 32.72 yıl süresi, Wöhler diyagramında yer alan teknenin 10
8
 çevrime 

karĢılık gelen 17 ksi (117.215 Mpa) gerilme değeri için elde edilen süredir. Gerilme 

değerinin 117.215 Mpa değerini geçtiği bölgeler dikkatle tespit edilerek bu 

bölgelerde gerekli yapısal önlemler alınarak (braket, stifner vb. yapısal elemanlar 

kullanılarak ya da gerekli sac kalınlığı artıĢı gerçekleĢtirilerek) gerilme değeri 

düĢürülmelidir. AĢağıda aktarılan sonlu elemanlar analizi ekran çıktılarında ilgili 

gerilme değerleri takip edilebilecektir. 

6.2.8  Ege Denizi için SEA analiz sonuçlari 

6.2.8.1 Deniz durumu 2 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme analizi 

Bölüm 6.2.1 de gerçekleĢtirilen yorulma hesaplamalarına bağlı olarak modelin sonlu 

elemanlar analizi gerçekleĢtirilmiĢ ve bu durumda oluĢan gerilmeler aĢağda aktarılan 

ekran görüntülerinde aktarılmıĢtır. Dalga boyu 2 deniz durumu için 25.106 metre 

olarak hesaplanmıĢve 2 deniz durumundaki dalga yükseklik değeri ise Tablo 6.1.1 
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den 0.3 metre olarak olarak bulunmuĢtur. Bu deniz koĢulları altında modelin 

görünümü ġekil 6.2 de görüldüğü gibidir. Modele uygulanacak olan ivme değerleri 

Türk Loydu Bölüm 3.3.1 de yer alan dizayn düĢey ivmelenmeleri bölümünden 

aĢağıda aktarılan bağıntı doğrultusunda hesaplanmıĢtır. 

𝑎𝐶𝐺 = 𝑓𝑜𝑐 ∗ 𝑠𝑜𝑐 ∗
𝑉

 𝐿
 (6.1) 

EĢitlik 6.4de 𝒂𝑪𝑮ağırlık merkezinde bulunan düĢey ivmelenmeyi, foc değeri Tablo 

6.2 de yer alan gemi tipine bağlı faktörü göstermekte ve tasarlanan tekne arama 

kurtarma görevi icra edeceğinden bu değer 1.666 olarak değerlendirilmiĢtir. EĢitlikte 

yer alan, soc değeri teknenin 2 deniz durumunda görev yapacağı düĢünülerek Tablo 

6.3 den 0.14 olarak değerlendirilmiĢtir. Burada Tablo 6.1 den dalga yüksekliği 0.3 

metre olduğundan deniz durumu 2‟ye karĢılık gelmekte ve deniz durumu 2 için 0.14 

katsayısı dikkate alınmaktadır. V knot cinsinden hız değerini ve L değeri teknenin su 

hattı boyu olan 50 metre olarak değerlendirilmiĢti. 

Çizelge 6.2 : Geminin görev tanımına bağlı olarak değerlendirilen servis tipi 

faktörleri (Türk Loydu, Hızlı Tekneler, Bölüm 3, Sayfa 18) 

 

Çizelge 6.3 : Geminin görev tanımına bağlı olarak değerlendirilen deniz koĢullarına 

bağlı olarak değiĢen katsayılar. (Türk Loydu, Hızlı Tekneler, Bölüm 3, 

Sayfa 18) 

 

- Açık deniz servisi: Hs ≥ 4,0 m.; 

- Sınırlı açık deniz servisi: 2,5 m. ≤ Hs < 4,0 m.; 
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- Ilımlı ortam servisi: 0,5 m. < Hs < 2,5 m.; 

- Durgun deniz servisi: Hs ≤ 0,5 m. 

olarak Türk Loydunda tanımlanmıĢtır. Buradan gemiye uygulanması gerekli olan 

ivme değeri; 

𝑎𝐶𝐺 = 1.666 ∗ 0.14 ∗
20

 50
= 0.6597 𝑔 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

Modelin analiz gerçekleĢtirilmeden önce alınan ekran görüntüsü Ģekil 6.2 de 

aktarıldığı gibidir. 

 

ġekil 6.2 : Ege Denizi, deniz durumu 2 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi 

ġekil 6.3‟te görüldüğü üzere kırmızı daire içerise alınan bölgede bulunan gerilme 

değeri 135.6 Mpa dır. Bu değer Akma mukavemeti 155 Mpa olan AA5059 alaĢımı 

için yeterli olmasına karĢın yorulma dayanım limitinin üzerindedir. Dolayısı ile bu 

bölümde sac kalınlığı artırılarak gerilme değeri 115 Mpa‟yı geçmeyecek Ģekilde 

düzenlenmelidir. Bu gerilme değerleri altında bölüm 6.2.6 da yer alan 33 yıl 

kullanım ömrü mümkün olmayacaktır. 
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ġekil 6.3 : Ege Denizi deniz durumu 2 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme 135 MPa). 

Modifikasyon öncesinde 10 mm kalınlık değerine sahip olan bölge, modifikasyon 

sonrasında 14 mm olarak yeniden düzenlenmiĢ ve bileĢke değeri 115.6 Mpa olarak 

bulunmuĢ ve o bölge yorulma açısından optimize edilmiĢtir. ġekil 6.3‟te de aynı 

zamanda kıç bölgesinde de gerilme değerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bölgesel 

olarak model tam o noktadan sınırlanığından dolayı bu bölgede bulunan gerilme 

değerleri olması gerektiğinden daha fazla bulunmakta ve bu nedenden dolayı ihmal 

edilmektedir. Gerçek hayatta model deniz koĢullarında iken bu Ģekilde bir kısıtlama 

olmayacak, bu noktalar model ile hareket edecek ve dolaysısı ile daha düĢük gerilme 

değerleri elde edilecektir. Sonraki analizlerde de aynı durum söz konusu olacağından 

dolayı, sadece modelin tutulduğu eleman ve plakalardaki gerilme değerleri ihmal 

edilecektir. Model kısıtlandığında olması gereken gerilme değerlerinden çok daha 

yüksek gerilme değerleri vermektedir. 

 

ġekil 6.4 : Ege Denizi, deniz durumu 2 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

olĢturduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme 115.6MPa). 
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6.2.8.2 Deniz durumu 2için baĢ omuzluktan (45 derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.5 : Ege Denizi deniz durumu 2 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.6 : Ege Denizi deniz durumu 2 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme 102.5 MPa). 
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6.2.8.3 Deniz durumu 2 için yandan gelen (90 derece) dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.7 : Ege Denizi deniz durumu 2 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.8 : Ege Denizi deniz durumu 2 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturulduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme 106.8 MPa) 

Ege Denizi‟nde 2 deniz durumu koĢullarında meydana gelen gerilmeler, yorulma alt 

limit gerilme değeri altında olduğundan dolayı, istenilen yorulma süresi 

sağlanabilmektedir. 

6.2.8.4 Deniz durumu 3 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme analizi 

Ege deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm hesaplamalarda 

deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmelerde değiĢecek ve bu nedenden 
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dolayı ivmelenmeler yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.2 ve Tablo 6.1 de yer alan 

değerler doğrultusunda 3 deniz durumu için dalga yüksekliği 0.88 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.23 olarak bulunmaktadır. 

𝑎𝐶𝐺 = 1.666 ∗ 0.23 ∗
20

 50
= 1.084 𝑔 

Ġvme değeri elde edilir. Bu noktadan hareketle 3 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı ġekil 6.9 da aktarıldığı gibi olacaktır. 3 

deniz durumunda dalga yüksekliği 0.88 metre ve dalga boyu 36.8775 metre olarak 

bulumuĢtu. 

 

ġekil 6.9 : Ege Denizi deniz durumu 3 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

ġekil 6.9 ve 6.10 da modelin gerilme değerleri alınmadan önceki deniz yapısı ve bu 

doğrultuda modele uygulanan ivme değerleri takip edilebilmektedir. 

 

ġekil 6.10 : Ege Denizi deniz durumu 3 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 



84 

Bu gerilme değerlerine göre daha önce 14 mm ye yükseltilen plaka kalınlık değeri 

daha da artırılmalı ya da o bölge içten takviyelendirilerek gerilme değeri 173 Mpa da 

115 Mpa ya düĢürülmelidir. 

 

ġekil 6.11 : Ege Denizi deniz durumu 3 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri(maksimum gerilme 173 Mpa) 

 

ġekil 6.12 : Ege Denizi deniz durumu 3 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme 113 Mpa). 
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ġekil 6.12‟de görüldüğü üzere gerekli yapısal önlemler alınarak bu bölgedeki gerilme 

113 Mpa değerine kadar düĢürülmüĢ ve model yorulma dayanım limitinin altına 

getirilebilmiĢtir. 

6.2.8.5 Deniz durumu 3 için baĢ omuzluktan (45 derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.13 : Ege Denizi deniz durumu 3 için45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.14 : Ege Denizi deniz durumu 3 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri(maksimum gerilme 107.8 MPa). 
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6.2.8.6 Deniz durumu 3 için yandan (90 derece) gelen dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.15 : Ege Denizi deniz durumu 3 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.16 : Ege Denizi deniz durumu 3 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri(maksimum gerilme 110 MPa) 

Deniz durumu üç için yorulma gerilme değeri olan 117 Mpa değerinin alt 

değerlerinde gerilme değeri elde edildiğinden yorulma çatlak ve kırıkları açısından 

herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. 

6.2.8.7 Deniz durumu 4 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme analizi 

Ege deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm hesaplamalarda 

deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmelerde değiĢecek ve bu nedenden 

dolayı ivmelenmeler yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.2 ve Tablo 6.1 de yer alan 
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değerler doğrıltusunda4 deniz durumu için dalga yüksekliği 1.88 metre, dalga boyu 

60.990 metre ve bu doğrultuda soc değeri 0.23 olarak bulunmaktadır.  

𝑎𝐶𝐺 = 1.666 ∗ 0.23 ∗
20

 50
= 1.084 𝑔 

Bulunan ivme değerinden de anlaĢılabileceği gibi soc değeri ve foc değeri 

değiĢmediğinden ivme değeri de değiĢmemektedir. Ancak dalga yüksekliği 

değiĢeceğinden oluĢan gerilme değerleri de değiĢecektir. 

Maestro programında analiz gerçekleĢtirilmeden önce alınan ekran çıktısı ġekil 6.17 

de yer aldığı gibidir. ġekilde de görüldüğü gibi dalga boyu deniz durumu üç 

durumuna göre bir metre yükselmiĢtir. 

 

ġekil 6.17 : Ege Denizi deniz durumu 4 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

Bu durumda analizlerin gerçekleĢtirilmesi neticesinde elde edilen ekran görüntüsü 

Ģekil 6.18 de görülmektedir. Aktarılan resimden de anlaĢılabileceği üzere maksimum 

gerilme 108 Mpa olduğundan dolayıbu durumda yorulma açısından tehlike 

oluĢturabilecek bir durum oluĢmamaktadır. 
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ġekil 6.18 : Ege Denizi deniz durumu 4 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri(maksimum gerilme 108.26 MPa) 

6.2.8.8 Deniz durumu 4 için baĢ omuzluktan (45 derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.19 : Ege Denizi deniz durumu 4 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 
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ġekil 6.20 : Ege Denizi deniz durumu 4 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri(maksimum gerilme 142 MPa). 

6.2.8.9 Deniz durumu 4 için yandan omuzluktan (90 derece) gelen dalgalarda 

SEA bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.21 : Ege Denizi deniz durumu 4 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi 
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ġekil 6.22 : Ege Denizi deniz durumu 4 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri(maksimum gerilme 98 Mpa) 

Dört deniz durumu gerilme değerleri kontrol edildiğinde tekneye 45 derecelik açı ile 

gelen dalgalarda teknenin baĢ kısmında 142 Mpa gerilme değeri oluĢtuğu 

görülmektedir. Bu bölge braket ve diğer destek elemanları ile takviye edilerek 

gerilme değeri düĢürülmeli ve ömür değeri sağlanmalıdır. 

6.2.8.10 Deniz durumu 5 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme 

analizi 

Ege deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm hesaplamalarda 

deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmelerde değiĢecek ve bu nedenden 

dolayı ivmelenmeler yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.2 ve Tablo 6.1 de yer alan 

değerler doğrıltusunda 5 deniz durumu için dalga yüksekliği 3.25 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.3 olarak bulunmaktadır.  

𝑎𝐶𝐺 = 1.666 ∗ 0.3 ∗
20

 50
= 1.413647 𝑔 

Bulunan ivme değerinden de anlaĢılabileceği gibi soc değeri değiĢtiğinden ivme 

değeri de değiĢmektedir. Bu deniz koĢulunda elde edilen dalga boyu 98.927 metre ve 

dalga yüksekliği 3.25 metre olduğundan bu değerler modele yansıtılmalıdır. ġekil 

6.23 ve 6.24‟te yeni deniz koĢulları gösterilmektedir. 
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ġekil 6.23 : Ege Denizi deniz durumu 5 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi(Dalga boyunun 98.927 metre olarak değerlendirildiği durum). 

 

ġekil 6.24 : Ege Denizi deniz durumu 5 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (ivme değerinin 1.4136 g olarak değerlendirildiği durum). 

Teknenin içinde bulunduğu deniz durumu 5 için gerçekleĢtirilen gerilme 

hesaplamaları ekran çıktısı aĢağıda aktarılan ġekil 6.25‟te gösterilmektedir. 

Gerilmenin en fazla olduğu nokta diğer deniz koĢullarında olduğu gibi aynı üçgensel 

elemandadır (tri 8). Burada bulunan 162 Mpa değerindeki gerilmenin azaltılabilmesi 

için bu bölgenin enine sistem kullanılarak içeriden perdeler aracılığı ile 

desteklenmesi gerekmektedir. Sac kalınlığının artırılması her koĢulda çözüm 

oluĢturmamaktadır. Gerekli düzenlemeler gerçekleĢtirilmediği taktirde tekne bu 

bölgelerde 33 yıl süresini doldurmadan kırılacaktır. 
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ġekil 6.25 : Ege Denizi deniz durumu 5 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturuduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme değeri 162 Mpa dır). 

6.2.8.11 Deniz durumu 5 için baĢ omuzluktan (45 derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.26 : Ege Denizi deniz durumu 5 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi 
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ġekil 6.27 : Ege Denizi deniz durumu 5 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme 108 Mpa dır). 

 

ġekil 6.28 : Ege Denizi deniz durumu 5 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (kıçtan baĢa bakıĢ). 



94 

6.2.8.12 Deniz durumu 5 için yandan (90 derece) gelen dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.29 : Ege Denizi deniz durumu 5 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.30 : Ege Denizi deniz durumu 5 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme değeri 93.5 Mpa dır). 

5 Deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda gerilme değerleri Ģu ana kadar 

hesaplananan tüm değerlerden daha yüksek bulunmuĢtur. Sadece baĢ bölgede değil 

tekne ayaklarının ana gövdeye bağlandığı noktalarda da gerilme değerleri 

yükselmiĢtir. Gerekli yapısal önlemler alınarak bu bölgedeki geilme değerleri 115 

Mpa „nın altında tutulmalıdır. 

6.2.8.13 Deniz durumu 6 için SEA bileĢke gerilme analizi 

Ege deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm hesaplamalarda 

deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmelerde değiĢecek ve bu nedenden 

dolayı ivmelenmeler yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.2 ve Tablo 6.1 de yer alan 
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değerler doğrultusunda6 deniz durumu için dalga yüksekliği 5 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.33 olarak bulunmaktadır.  

𝑎𝐶𝐺 = 1.666 ∗ 0.33 ∗
20

 50
= 1.555 𝑔 

Bulunan ivme değerinden de anlaĢılabileceği gibi soc değeri değiĢtiğinden ivme 

değeri de değiĢmektedir. Bu deniz koĢulunda elde edilen dalga boyu 150.254 metre 

ve dalga yüksekliği 5 metre olduğundan bu değerler modele yansıtılmalıdır. ġekil 

6.31 de 6 deniz koĢulları gösterilmektedir. 

 

ġekil 6.31 : Ege Denizi deniz durumu 6 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (Dalga boyunun 150.254 metre olarak değerlendirildiği 

durum). 

 

ġekil 6.32 : Ege Denizi deniz durumu 6 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri(ivme değerinin 1.555 g olarak 

değerlendirildiği durum). 

Ege Denizi‟nde 6 deniz durumunda, ilgili dalga boyları ve ivmelenmeler dikkate 

alındığında gerilme değerleri diğer deniz koĢullarından farklı olarak teknenin ayak 
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(strut) kısımlarının bölgede kıç tarafta oluĢmaktadır. Dolayısı ile bu bölgenin de 

yorulmaya karĢı dizayn optimizasyonu gerçekleĢtirilmelidir. ġekil 6.33 te bu durum 

gösterilmektedir. Ve gerilmenin 132.3 Mpa olduğu değer 115 Mpa seviyelerine 

düĢürülmelidir. ġekil 6.34‟te optimize edilmiĢ ekran çıktısı görülmektedir. Gerilme 

değeri 103.84 Mpa seviyesine düĢürülmüĢtür. 

 

ġekil 6.33 : Ege Denizi deniz durumu 6 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (optimize edilmeden önce maksimum 

gerilme değeri 132 Mpa dır). 

 

ġekil 6.34 : Ege Denizi deniz durumu 6 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri(optimize edilmedn önce maksimum 

gerilme değeri 103.8 Mpa dır) 
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6.2.8.14 Deniz durumu 6 için baĢ omuzluktan (45 derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.35 : Ege Denizi deniz durumu 6 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.36 : Ege Denizi deniz durumu 6 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme 101 Mpa dır). 

 

ġekil 6.37 : Ege Denizi deniz durumu 6 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme 101 Mpa dır). 
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6.2.8.15 Deniz durumu 6 için yandan (90 derece) gelen dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.38 : Ege Denizi deniz durumu 6 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.39 : Ege Denizi deniz durumu 6 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (maksimum gerilme değeri 117 Mpa dır). 

Ege Denizi durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamlar neticesinde en yüksek gerilme 

değerlerinin deniz durumu 5 ve 6‟da görülmektedir. Deniz durumu 5 ve 6 koĢulları 

için teknenin tamamında gerilme değerlerinin 115 Mpa değerini aĢmaması yapısal 

önlemler alınarak sağlanmalıdır. Örneğin deniz durumu 6 için baĢtan gelen 

dalgalardaki kıç bölgede oluĢan maksimum gerilme değeri 132 Mpa iken sac 
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kalınlığı 8 mm dir. Daha sonra bu bölgede sac kalınlığı 12 mm ye çıkarılarak gerilme 

değeri 103.8 Mpa ya düĢürülmüĢtür. 

6.3 Akdeniz KoĢullarında Yorulma Analizlerinin GerçekleĢtirilmesi 

Akdeniz deniz koĢullarnda da gerçekleĢtirilen hesaplamalarda teknenin kullanıldığı 

sürenin %30‟unu 2 deniz durumunda, %20 sini 3 deniz durumunda, %20 sini 4 deniz 

durumunda, %15‟ini 5 deniz durumunda ve kalan %15 ini de 6 deniz durumunda 

geçirdiği düĢünülerek hesaplamalar gerçekleĢtirilecektir. Tekne sürekli değiĢken 

genlikli gerilmelere maruz kalacağından dolayı Ege deniz koĢullarında olduğu gibi 

Palmgren-Miner yöntemi kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca Ege Deniz durumu 

yorulma hesaplamaları neticesinde gerçekleĢtirilen hesaplamaların ardından modifiye 

edilen sonlu elemanlar modeli, Akdeniz ve Karadeniz deniz 

karekteristiğihesaplamalarında da kullanılacaktır. 

Wöhler eğrisinde yer alan 10
8
 çevrimin sağlanabilmesi için tüm durumlarda gerilme 

değeri 17 ksi (117.215 Mpa) yı geçmemelidir. Teknenin sonlu elemanlar modelinde 

117.215 Mpa nın altında kalan gerilme değerleri için 10
8
 çevrimin sağlanacağı 

görülmektedir. 

Akdeniz Ortamında Çevrim Sayılarının Belirlenmesi 

Tüm yorulma hesaplamalarında olduğu gibi gemi ile ilgili gerçekleĢtirilen yorulma 

hesaplamalarında da en önemli noktalardan bir tanesi çevrim sayısının sağlıklı bir 

biçimde belirlenebilmesidir. Teknenin bir yıl boyunca toplam 2000 saatlik operasyon 

süresi olacağı öngörülerek yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirilecektir. Bölüm 6.2 de 

detaylandırılmıĢ olduğu gibi 2000 saati deniz koĢullarında geçireceği sürelere göre 

gruplandırırsak;  

 2 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.3=600 saat 

 3 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.2=400 saat 

 4 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.2=400 saat 

 5 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.15=300 saat 

 6 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.15=300 saat olmalıdır. 

Geminin maruz kalacağı çevrim sayısı, bir dalga tepesinden diğer dalga tepesine 

geçiĢ olarak değerlendirilecek ve gemi ve dalga hızına göre periyot ve periyot 

değerlerine göre geçiĢ süreleri hesaplanacaktır. Tablo 6.1 de yer alan 
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periyotdeğerlerinden yola çıkılarak dalga boyu hesaplamaları gerçekleĢtirilecektir. 

Dalga boyu hesaplamaları gerçekleĢtirilirken 6.1 numaralı bağıntı kullanılacaktır. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
 (6.1) 

Bu bağıntıda λ, dalga boyunu, T dalga periyodunu, g yerçekimi ivmesini 

göstermektedir. 

6.3.1  Akdeniz’de 2 deniz durumu için hesaplamalar 

Teknenin deniz durumu 2 de 600 saat geçireceği düĢünüldüğünde ve intikal süratinin 

20 knot (10.28 m/sn) olduğu dikkate alındığında aĢağıda aktarılan hesaplamalar bu 

doğrultuda gerçekleĢtirilecektir. Dalga hızı hesaplanırken 6.2 de aktarılan bağıntı 

dikkate alınacaktır. 

𝑣 =
𝜆

𝑇
 (6.2) 

Teknenin 2 deniz durumundaki modal dalga periyodu Tablo 6.1‟e göre 5 sn için 

dalga boyu 39.033 metre olarak bulunmaktadır. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 52

2 ∗ 3.14
=

245.25

6.283185
= 39.033 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

EĢitlik 6.2.2 de yer alan bağıntı doğrultusunda dalga hızı 6.261 metre/sn olarak 

bulunur. 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

39.033

5
= 7.8 m/sn 

Teknenin hızı ve dalganın hızı bağıl hız değeri olarak hesaplandığında 16.541 

metre/sn elde edilmektedir. 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 7.8 = 18.1 m/sn 

Burada önemli olan teknenin deniz durumu 2‟de 600 saat boyunca kaç adet çevrime 

maruz kalacağıdının hesaplanmasıdır. Bir çevrimin oluĢması için geçen süre 

hesaplanarak 600 saat boyunca teknenin toplamda kaç adet çevrime maruz kalacağı 

kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Bir çevrim için geçen süre aĢağıda aktarıldığı gibi 

hesaplanmaktadır. Ġki dalga tepesi arasında bulunan mesafe 39.033 metre olarak ve 
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bağıl hız 18.1 m/sn olarak yukarıda hesaplanmıĢtı. Bu değerlerden yola çıkılırsa iki 

dalga tepesi arasındaki geçiĢ süresi 2.1565 sn olarak hesaplanmaktadır. 

𝑋 = 𝑉 ∗ 𝑡 (6.3) 

39.033 = 18.1 ∗ 𝑡, 𝑡 = 2.1565 𝑠𝑛 

600 saat‟in içerisinde toplam 2160000 sn bulunmaktadır. 

600𝑠𝑎𝑎𝑡 = 36000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 2160000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

Teknenin toplamda 2 deniz durumunda kaç adet çevrime mearuz kaldığını 

bılabilmek için 2160000 sn 2.1565 sn „ye bölünmelidir. Bu durumdan hareketle; 

2160000

2.1565
= 1001623 

adet çevrim elde edilmektedir. 

Buradan elde edilen 1001623 çevrim sadece deniz durumu 2 den elde edilen çevrim 

sayısıdır. 

6.3.2  Akdeniz’de 3 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 3 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 6.252

2 ∗ 3.14
=

383.203

6.283185
= 61 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

61

6.25
= 9.76 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 9.76 = 20.04 m/sn 

61 = 20.04 ∗ 𝑡, 𝑡 = 3.044 𝑠𝑛 

400𝑠𝑎𝑎𝑡 = 24000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1440000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

1440000

3.044
= 473062 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.3.3  Akdeniz’de 4 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 4 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 
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𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 8.152

2 ∗ 3.14
=

651.6

6.283185
= 103.706 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

103.706

8.15
= 12.725 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 12.725 = 23 m/sn 

103.706 = 23 ∗ 𝑡, 𝑡 = 4.51 𝑠𝑛 

400𝑠𝑎𝑎𝑡 = 24000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1440000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

1440000

4.51
= 319291 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.3.4  Akdeniz’de 5 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 5 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 10.162

2 ∗ 3.14
=

1012.6

6.283185
= 161.167 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

161.167

10.16
= 15.863 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 15.863 = 26.143 m/sn 

161.167 = 26.143 ∗ 𝑡, 𝑡 = 6.165 𝑠𝑛 

300𝑠𝑎𝑎𝑡 = 18000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1080000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟. 

1080000

6.165
= 175182.5 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.3.5  Akdeniz’de 6 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 6 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 11.742

2 ∗ 3.14
=

1352

6.283185
= 215.2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

215.2

11.74
= 18.33 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 18.33 = 28.61 m/sn 

215.2 = 28.61 ∗ 𝑡, 𝑡 = 7.522 𝑠𝑛 
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300𝑠𝑎𝑎𝑡 = 18000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1080000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

1080000

7.522
= 143579 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.3.6  Akdeniz için palmgren-miner kuralinin uygulanmasi 

Palmgren-Miner kuralına göre bu çevrimler kümülatif olarak değerlendirilirse; 

 
𝑛

𝑁
≤ 0.99 

Ya da yukarıda aktarılan formülü daha açık bir biçimde yazarsak; 

𝑛1

𝑁
+

𝑛2

𝑁
+

𝑛3

𝑁
+ ⋯ ≤ 0.99 

 

Formüllerine göre toplama iĢlemi gerçekleĢtirilirse; 

1001623

108
+

473062

108
+

319291

108
+

175183

108
+

143579

108
 

0.01 + 0.00473 + 0.00319 + 0.00175 + 0.00144 = 0.02111 

Ömür süresinin hesaplanabilmesi için; 

ö𝑚ü𝑟 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 ∗ 0.02111 = 0.99 

ö𝑚ü𝑟 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =
0.99

0.02111
= 46.897 𝑦ı𝑙 

Burada bulunan 46.897 yıl süresi, Wöhler diyagramında yer alan teknenin 10
8
 

çevrime karĢılık gelen 17 ksi (117.215 Mpa) gerilme değeri için elde edilen süredir. 

Gerilme değerinin 117.215 Mpa değerini geçtiği bölgeler dikkatle tespit edilerek bu 

bölgelerde gerekli yapısal önlemler alınarak (braket, stifner vb. yapısal elemanlar 

kullanılarak ya da gerekli sac kalınlığı artıĢı gerçekleĢtirilerek) gerilme değeri 

düĢürülmelidir. AĢağıda aktarılan sonlu elemanlar analizi ekran çıktılarında ilgili 

gerilme değerleri takip edilebilecektir. Bu sonuca göre Akdeniz çevre koĢulları, Ege 

Denizine göre çok daha uzun süre kullanım olanağı sunmaktadır. 
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6.3.7  Akdeniz için sonlu elemanlar analiz (SEA) sonuçlari 

6.3.7.1 Deniz durumu 2 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme analizi 

Akdeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmelerde değiĢecek ve 

bu nedenden dolayı ivmelenmeler yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 

de yer alan değerler doğrultusunda2 deniz durumu için dalga yüksekliği 0.3 metre ve 

bu doğrultuda soc değeri 0.14 olarak bulunmaktadır.  

𝑎𝐶𝐺 = 1.666 ∗ 0.14 ∗
20

 50
= 0.6597 𝑔 

olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 2 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 2 deniz durumunda 

dalga yüksekliği 0.3 metre ve dalga boyu 39.033 metre olarak bulumuĢtu. 

 

ġekil 6.40 : Akdeniz, deniz durumu 2 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (Dalga boyunun 39.03 metre olarak değerlendirildiği durum). 
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ġekil 6.41 : Akdeniz, deniz durumu 2 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (Ġvme değerinin 0.6597 g olarak değerlendirildiği durum). 

 

ġekil 6.42 : Akdeniz deniz durumu 2 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 74.8 Mpa). 
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6.3.7.2 Deniz durumu 2 için baĢ omuzluktan (45 derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.43 : Akdeniz deniz durumu 2 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi 

 

ġekil 6.44 : Akdeniz deniz durumu 2 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 95 Mpa). 
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6.3.7.3 Deniz durumu 2 için yandan gelen (90 derece) dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.45 : Akdeniz deniz durumu 2 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.46 : Akdeniz deniz durumu 2 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 88 Mpa). 

6.3.7.4 Deniz durumu 3 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme analizi 

Akdeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmeler de değiĢecek ve 
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bu nedenden dolayı yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 de yer alan 

değerler doğrultusunda deniz durumu 3 için dalga yüksekliği 0.88 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.23 olarak bulunmaktadır. 

aCG = 1.666 ∗ 0.23 ∗
20

 50
= 1.0838 g 

Olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 3 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 3 deniz durumunda 

dalga yüksekliği 0.88 metre ve dalga boyu 61 metre olarak bulunmuĢtu. 

 

ġekil 6.47 : Akdeniz deniz durumu 3 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. (Dalga boyunun 61 metre olarak değerlendirildiği durum). 

 

ġekil 6.48 : Akdeniz deniz durumu 3 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların gösterimi 

(Ġvme değerinin 1.084 g olarak değerlendirildiği durum). 
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ġekil 6.49 : Akdeniz deniz durumu 3 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 132 Mpa). 

6.3.7.5 Deniz durumu 3 için baĢ omuzliktan gelen (45 derece) dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.50 : Akdeniz deniz durumu 3 için45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 
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ġekil 6.51 : Akdeniz deniz durumu 3 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 126 Mpa). 

 

ġekil 6.52 : Akdeniz deniz durumu 3 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 105 Mpa). 
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6.3.7.6 Deniz durumu 3 için yandan gelen (90 Derece) dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.53 : Akdeniz deniz durumu 3 için90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.54 : Akdeniz deniz durumu 3 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 93 Mpa). 

Deniz durumu 3 için gerçekleĢtirilen sonlu elemanlar analizi neticesinde 0 ve 45 

derece açıyla gelen dalgalarda yorulma limit değeri olan 115 Mpa değeri 

aĢılmaktadır. Lokal olarak gerilme değerlerinin aĢıldığı bu bölgelerde yapısal 

önlemler alınarak gerilme değerleri 115 Mpa seviyesinde tutulmalıdır. 
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6.3.7.7 Deniz durumu 4 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme analizi 

Akdeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmeler de değiĢecek ve 

bu nedenden dolayı yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 de yer alan 

değerler doğrultusunda deniz durumu 4 için dalga yüksekliği 1.88 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.23 olarak bulunmaktadır. 

aCG = 1.666 ∗ 0.23 ∗
20

 50
= 1.0838 g 

Olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 4 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 4 deniz durumunda 

dalga yüksekliği 1.88 metre ve dalga boyu 103.706 metre olarak bulumuĢtu. 

 

ġekil 6.55 : Akdeniz deniz durumu 4 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların gösterimi 

(Dalga boyunun 103.706 metre olarak değerlendirildiği durum). 

 

ġekil 6.56 : Akdeniz deniz durumu 4 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların gösterimi 

(Ġvme değerinin 1.084 g olarak değerlendirildiği durum). 
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ġekil 6.57 : Akdeniz deniz durumu 4 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 127 Mpa). 

6.3.7.8 Deniz durumu 4 için baĢ omuzluktan(45 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.58 : Akdeniz deniz durumu 4 için45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi 
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ġekil 6.59 : Akdeniz deniz durumu 4 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 108 Mpa). 

6.3.7.9 Deniz durumu 4 için yandan gelen (90 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.60 : Akdeniz deniz durumu 4 için 90 derecelik açı ile gelen 

dalgalarıngösterimi. 
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ġekil 6.61 : Akdeniz deniz durumu 4 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 22.5 Mpa). 

6.3.7.10 Deniz durumu 5 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme 

analizi 

Akdeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmeler de değiĢecek ve 

bu nedenden dolayı yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 de yer alan 

değerler doğrultusundadeniz durumu 5 için dalga yüksekliği 3.25 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.3 olarak bulunmaktadır.  

aCG = 1.666 ∗ 0.3 ∗
20

 50
= 1.4136 g 

Olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 5 deniz durum koĢulları 

dahilindemodel ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 5 deniz 

durumunda dalga yüksekliği 3.25 metre ve dalga boyu 161.167 metre olarak 

bulumuĢtu. 
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ġekil 6.62 : Akdeniz deniz durumu 5 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların gösterimi 

(Dalga boyunun 161.167 metre olarak değerlendirildiği durum). 

 

ġekil 6.63 : Akdeniz deniz durumu 5 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların gösterimi 

(Ġvme değerinin 1.4136 olarak değerlendirildiği durum). 
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ġekil 6.64 : Akdeniz deniz durumu 5 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 108.35 Mpa). 

6.3.7.11 Deniz durumu 5 için baĢ omuzluktan (45 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.65 : Akdeniz deniz durumu 5 için45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 
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ġekil 6.66 : Akdeniz deniz durumu 5 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 76.7 Mpa). 

6.3.7.12 Deniz durumu 5 için yandan gelen (90 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.67 : Akdeniz deniz durumu 5 için90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 
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ġekil 6.68 : Akdeniz deniz durumu 5 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 90 Mpa). 

6.3.7.13 Deniz durumu 6 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme 

analizi 

Akdeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmeler de değiĢecek ve 

bu nedenden dolayı yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 de yer alan 

değerler doğrultusundadeniz durumu 6 için dalga yüksekliği 5 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.33 olarak bulunmaktadır.  

aCG = 1.666 ∗ 0.33 ∗
20

 50
= 1.555 g 

Olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 6 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 6 deniz durumunda 

dalga yüksekliği 5 metre ve dalga boyu 215.2 metre olarak bulumuĢtu. 
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ġekil 6.69 : Akdeniz deniz durumu 6 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların gösterimi 

(Dalga boyunun 215.2 metre olarak değerlendirildiği durum). 

 

ġekil 6.70 : Akdeniz deniz durumu 6 için0 derecelik açı ile gelen dalgaların gösterimi 

(Ġvme değerinin 1.555 g olarak değerlendirildiği durum). 
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ġekil 6.71 : Akdeniz deniz durumu 6 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 161.7 Mpa). 

 

ġekil 6.72 : Akdeniz deniz durumu 6 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 152.8 Mpa). 
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ġekil 6.73 : Akdeniz deniz durumu 6 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 115.4 Mpa) 

6.3.7.14 Deniz durumu 6 için baĢ omuzluktan gelen (45 Derece) dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.74 : Akdeniz deniz durumu 6 için45 derecelik açı ile gelen 

dalgalarıngösterimi. 
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ġekil 6.75 : Akdeniz deniz durumu 6 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 142.4 Mpa). 

 

ġekil 6.76 : Akdeniz deniz durumu 6 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 134.6 Mpa). 
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6.3.7.15 Deniz durumu 6 için yandan gelen (90 Derece) dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.77 : Akdeniz deniz durumu 6 için90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.78 : Akdeniz deniz durumu 6 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 133.7 Mpa). 
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ġekil 6.79 : Akdeniz deniz durumu 6 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 101.47 Mpa). 

Deniz durumu 6 koĢulları genel olarak geminin tamamının gerilme değerlerini 

artırdığı gibi lokol bölgelerdeki gerilme değerleri de oldukça yüksek miktarlarda 

yükseltmektedir. Ancak tekne bir bütün olarak değerlendirildiğinde 6 deniz 

durumunda sadece baĢ ve kıç bölgelerde yapısal önlemler alınarak yorulma limit 

değerinin altına inilebileceği anlaĢılmaktadır. Özellikle 45 dereceden gelen 

dalgalarda makine ayaklarının bulunduğu bölgelerde de lokal olarak gerilmeleri 

azaltacak yönde yapısal önlemler alınmalıdır. 

6.4 Karadeniz Deniz KoĢullarında Yorulma Analizlerinin GerçekleĢtirilmesi 

Akdeniz deniz koĢullarnda da gerçekleĢtirilen hesaplamalarda teknenin kullanıldığı 

sürenin %30‟unu 2 deniz durumunda, %20 sini 3 deniz durumunda, %20 sini 4 deniz 

durumunda, %15‟ini 5 deniz durumunda ve kalan %15 ini de 6 deniz durumunda 

geçirdiği düĢünülerek hesaplamalar gerçekleĢtirilecektir. Tekne sürekli değiĢken 

genlikli gerilmelere maruz kalacağından dolayı Ege ve Akdeniz deniz koĢullarında 
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olduğu gibi Palmgren-Miner yöntemi kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca Ege 

Deniz durumu yorulma hesaplamaları netiesinde gerçekleĢtirilen hesaplamaların 

ardından modifiye edilen sonlu elemanlar modeli, Akdeniz ve Karadeniz deniz 

karekteristiğihesaplamalarında da kullanılacaktır. 

Wöhler eğrisinde yer alan 10
8
 çevrimin sağlanabilmesi için tüm durumlarda gerilme 

değeri 17 ksi (117.215 Mpa) yı geçmemelidir. Teknenin sonlu elemanlar modelinde 

117.215 Mpa nın altında kalan gerilme değerleri için 10
8
 çevrimin sağlanacağı 

görülmektedir. 

Karadeniz Deniz KoĢullarında Çevrim Sayılarının Belirlenmesi 

Tüm yorulma hesaplamalarında olduğu gibi gemi ile ilgili gerçekleĢtirilen yorulma 

hesaplamalarında da en önemli noktalardan bir tanesi çevrim sayısının sağlıklı bir 

biçimde belirlenebilmesidir. Teknenin bir yıl boyunca toplam 2000 saatlik operasyon 

süresi olacağı öngörülerek yorulma hesaplamaları gerçekleĢtirilecektir. Bölüm 6.2 de 

detaylandırılmıĢ olduğu gibi 2000 saati deniz koĢullarında geçireceği sürelere göre 

gruplandırırsak; 

 2 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.3=600 saat 

 3 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.2=400 saat 

 4 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.2=400 saat 

 5 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.15=300 saat 

 6 Deniz durumunda geçireceği süre, 2000*0.15=300 saat olmalıdır. 

Geminin maruz kalacağı çevrim sayısı, bir dalga tepesinden diğer dalga tepesine 

geçiĢ olaeak değerlendirilecek ve gemi ve dalga hızına göre periyot ve periyot 

değerlerine göre geçiĢ süreleri hesaplanacaktır. Tablo 6.1 de yer alan periyot 

değerlerinden yola çıkılarak dalga boyu hesaplamaları gerçekleĢtirilecektir. Dalga 

boyu hesaplamaları gerçekleĢtirilirken 6.2.1 numaralı bağıntı kullanılacaktır. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
 (6.1) 

Bu bağıntıda 𝜆, dalga boyunu, T dalga periyodunu, g yerçekimi ivmesini 

göstermektedir. 
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6.4.1  Karadeniz’de 2 deniz durumu için hesaplamalar 

Teknenin deniz durumu 2 de 600 saat geçireceği düĢünüldüğünde ve intikal süratinin 

20 knot (10.28 m/sn) olduğudikkate alındığında aĢağıda aktarılan hesaplamalar bu 

doğrultuda gerçekleĢtirilecektir. Dalga hızı hesaplanırken 6.2 de aktarılan bağıntı 

dikkate alınacaktır. 

𝑣 =
𝜆

𝑇
 (6.2) 

Teknenin 2 deniz durumundaki modal dalga periyodu Tablo 6.1.1‟e göre 4.14 sn için 

dalga boyu 26.761 metre olarak bulunmaktadır. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 4.142

2 ∗ 3.14
=

168.14

6.283185
= 26.761 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

EĢitlik 6.2.2 de yer alan bağıntı doğrultusunda dalga hızı 6.261 metre/sn olarak 

bulunur. 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

26.761

4.14
= 6.464 metre/sn 

Teknenin hızı ve dalganın hızı bağıl hız değeri olarak hesaplandığında 16.541 

metre/sn elde edilmektedir. 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 6.464 = 16.744 metre/sn 

Burada önemli olan teknenin deniz durumu 2‟de 600 saat boyunca kaç adet çevrime 

maruz kalacağıdının hesaplanmasıdır. Bir çevrimin oluĢması için geçen süre 

hesaplanarak 600 saat boyunca teknenin toplamda kaç adet çevrime maruz kalacağı 

kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Bir çevrim için geçen süre aĢağıda aktarıldığı gibi 

hesaplanmaktadır. Ġki dalga tepesi arasında bulunan mesafe 26.761 metre olarak ve 

bağıl hız 16.744 m/sn olarak yukarıda hesaplanmıĢtı. Bu değerlerden yola çıkılırsa 

iki dalga tepesi arasındaki geçiĢ süresi 2.1565 sn olarak hesaplanmaktadır. 

𝑋 = 𝑉 ∗ 𝑡 (6.3) 

26.761 = 16.744 ∗ 𝑡, 𝑡 = 1.598 𝑠𝑛 

600 saat‟in içerisinde toplam 2160000 sn bulunmaktadır. 

600𝑠𝑎𝑎𝑡 = 36000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 2160000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 
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Teknenin toplamda 2 deniz durumunda kaç adet çevrime mearuz kaldığını 

bılabilmek için 2160000 sn 1.598 sn „ye bölünmelidir. Bu durumdan hareketle; 

2160000

1.598
= 1351690 

adet çevrim elde edilmektedir. 

Buradan elde edilen 1351690 çevrim sadece deniz durumu 2 den elde edilen çevrim 

sayısıdır. 

6.4.2  Karadeniz’de 3 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 3 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 5.412

2 ∗ 3.14
=

287.120

6.283185
= 45.697 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

45.697

5.41
= 8.447 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 8.447 = 18.727 m/sn 

45.697 = 18.727 ∗ 𝑡, 𝑡 = 2.44 𝑠𝑛 

400𝑠𝑎𝑎𝑡 = 24000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1440000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

1440000

2.44
= 590164 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.4.3  Karadeniz’de 4 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 4 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 7.282

2 ∗ 3.14
=

520

6.283185
= 82.75 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

82.75

7.28
= 11.366 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 10.153 = 21.647 m/sn 

82.75 = 21.647 ∗ 𝑡, 𝑡 = 3.822 𝑠𝑛 

400𝑠𝑎𝑎𝑡 = 24000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1440000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 
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1440000

3.822
= 376766 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.4.4  Karadeniz’de 5 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 5 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 9.12

2 ∗ 3.14
=

812.366

6.283185
= 129.3 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

129.3

9.1
= 14.209 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 14.208 = 24.488 m/sn 

129.3 = 24.488 ∗ 𝑡, 𝑡 = 5.280 𝑠𝑛 

300𝑠𝑎𝑎𝑡 = 18000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1080000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟. 

1080000

5.280
= 204545 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.4.5  Karadeniz’de 6 deniz durumu için hesaplamalar 

Ġki deniz durumunda gerçekleĢtirilen hesaplamalar 6 deniz durumu için de 

tekrarlanırsa aĢağıda bulunan değerler elde edilmiĢ olur. 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
=

9.81 ∗ 10.192

2 ∗ 3.14
=

1018.6

6.283185
= 162.12 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 

𝑣 =
𝜆

𝑇
=

162.12

10.19
= 15.91 m/sn 

𝑉𝑏𝑎ğı𝑙 = 10.28 + 15.91 = 26.19 m/sn 

162.12 = 26.19 ∗ 𝑡, 𝑡 = 6.190 𝑠𝑛 

300𝑠𝑎𝑎𝑡 = 18000 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 = 1080000 𝑠𝑛 𝑑𝑖𝑟 

1080000

6.190
= 174475 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

6.4.6  Karadeniz için palmgren-miner kuralinin uygulanmasi 

Palmgren-Miner kuralına göre bu çevrimler kümülatif olarak değerlendirilirse; 

 
𝒏

𝑵
≤ 𝟎. 𝟗𝟗 
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Ya da yukarıda aktarılan formülü daha açık bir biçimde yazarsak; 

𝑛1

𝑁
+

𝑛2

𝑁
+

𝑛3

𝑁
+ ⋯ ≤ 0.99 

Formüllerine göre toplama iĢlemi gerçekleĢtirilirse; 

1351690

108
+

590164

108
+

376766

108
+

204545

108
+

174475

108
 

0.01352 + 0.00590 + 0.00377 + 0.002045 + 0.001745 = 0.02698 

Ömür süresinin hesaplanabilmesi için; 

ö𝑚ü𝑟 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 ∗ 0.02698 = 0.99 

ö𝑚ü𝑟 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =
0.99

0.02698
= 36.69 𝑦ı𝑙 

Burada bulunan 36.99 yıl süresi, Wöhler diyagramında yer alan teknenin 10
8
 çevrime 

karĢılık gelen 17 ksi (117.215 Mpa) gerilme değeri için elde edilen süredir. Gerilme 

değerinin 117.215 Mpa değerini geçtiği bölgeler dikkatle tespit edilerek bu 

bölgelerde gerekli yapısal önlemler alınarak (braket, stifner vb. yapısal elemanlar 

kullanılarak ya da gerekli sac kalınlığı artıĢı gerçekleĢtirilerek) gerilme değeri 

düĢürülmelidir. AĢağıda aktarılan sonlu elemanlar analizi ekran çıktılarında ilgili 

gerilme değerleri takip edilebilecektir. Bu sonuca göre Karadeniz çevre koĢulları, 

Akdenize‟e göre çok daha kısa süre kullanım olanağı sunmaktadır. 

6.4.7  Karadeniz için sonlu elemanlar analiz (SEA) sonuçlari 

6.4.7.1 Deniz durumu 2 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme analizi 

Karadeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmeler de değiĢecek ve 

bu nedenden dolayı yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 de yer alan 

değerler doğrıltusunda 2 deniz durumu için dalga yüksekliği 0.3 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.14 olarak bulunmaktadır.  

aCG = 1.666 ∗ 0.14 ∗
20

 50
= 0.6597 g 

Olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 2 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 2 deniz durumunda 

dalga yüksekliği 0.3 metre ve dalga boyu 26.761 metre olarak bulunmuĢtu. 
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ġekil 6.80 : Karadeniz deniz durumu 2 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (Dalga boyunun 26.761 metre olarak değerlendirildiği durum). 

 

ġekil 6.81 : Karadeniz deniz durumu 2 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (Ġvme değerinin 0.6597 g olarak değerlendirildiği durum). 

 

ġekil 6.82 : Karadeniz deniz durumu 2 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 93.4 Mpa). 



132 

6.4.7.2 Deniz durumu 2 için baĢ omuzluktan (45 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.83 : Karadeniz deniz durumu 2 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.84 : Karadeniz deniz durumu 2 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 90.78 Mpa) 
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6.4.7.3 Deniz durumu 2 için yandan (90 Derece) gelen dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.85 : Karadeniz deniz durumu 2 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.86 : Karadeniz deniz durumu 2 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 113 Mpa). 
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6.4.7.4 Deniz durumu 3 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme analizi 

Karadeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmeler de değiĢecek ve 

bu nedenden dolayı yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 de yer alan 

değerler doğrıltusunda 3 deniz durumu için dalga yüksekliği 0.88 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.23 olarak bulunmaktadır.  

aCG = 1.666 ∗ 0.23 ∗
20

 50
= 1.0838 g 

Olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 3 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 3 deniz durumunda 

dalga yüksekliği 0.88 metre ve dalga boyu 45.697 metre olarak bulumuĢtu. 

 

ġekil 6.87 : Karadeniz deniz durumu 3 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (Dalga boyu 45.697 metre için değerlendirme). 
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ġekil 6.88 : Karadeniz deniz durumu 3 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (ivme değeri 1.0838 g değeri için gösterim). 

 

ġekil 6.89 : Karadeniz deniz durumu 3 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 120 Mpa). 
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6.4.7.5 Deniz durumu 3 için baĢ omuzluktan (45 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.90 : Karadeniz deniz durumu 3 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.91 : Karadeniz deniz durumu 3 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 129 Mpa). 
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6.4.7.6 Deniz durumu 3 için baĢ omuzluktan (90 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.92 : Karadeniz deniz durumu 3 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.93 : Karadeniz deniz durumu 3 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 99.75 Mpa). 

6.4.7.7 Deniz durumu 4 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme analizi 

Karadeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmeler de değiĢecek ve 
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bu nedenden dolayı yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.2 ve Tablo 6.1 de yer alan 

değerler doğrıltusunda4 deniz durumu için dalga yüksekliği 1.88 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.23 olarak bulunmaktadır. 

𝐚𝐂𝐆 = 𝟏. 𝟔𝟔𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟑 ∗
𝟐𝟎

 𝟓𝟎
= 𝟏. 𝟎𝟖𝟑𝟖 

Olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 4 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 4 deniz durumunda 

dalga yüksekliği 1.88 metre ve dalga boyu 82.75 metre olarak bulumuĢtu. 

 

ġekil 6.94 : Karadeniz deniz durumu 4 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (Dalga boyu 82.750 metre için değerlendirme). 

 

ġekil 6.95 : Karadeniz deniz durumu 4 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 143.18 Mpa). 
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6.4.7.8 Deniz durumu 4 için baĢ omuzluktan (45 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.96 : Karadeniz deniz durumu 4 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.97 : Karadeniz deniz durumu 4 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 110.8 Mpa). 
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6.4.7.9 Deniz durumu 4 için yandan (90 Derece) gelen dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.98 : Karadeniz deniz durumu 4 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi 

 

ġekil 6.99 : Karadeniz deniz durumu 4 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 26.8 Mpa). 

6.4.7.10 Deniz durumu 5 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme 

analizi 

Karadeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmeler de değiĢecek ve 
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bu nedenden dolayı yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2‟de yer alan 

değerler doğrıltusunda 5 deniz durumu için dalga yüksekliği 3.25 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.23 olarak bulunmaktadır. 

aCG = 1.666 ∗ 0.3 ∗
20

 50
= 1.4136 g 

Olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 5 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 5 deniz durumunda 

dalga yüksekliği 3.25 metre ve dalga boyu 129.3 metre olarak bulumuĢtu. 

 

ġekil 6.100 : Karadeniz deniz durumu 5 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (Dalga boyu 129.3 metre için gösterim). 

 

ġekil 6.101 : Karadeniz deniz durumu 5 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (ivme değeri 1.4136 için ekran görüntüsü). 
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ġekil 6.102 : Karadeniz deniz durumu 5 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 119.35 Mpa). 

6.4.7.11 Deniz durumu 5 için baĢ omuzluktan (45 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.103 : Karadeniz deniz durumu 5 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 
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ġekil 6.104 : Karadeniz deniz durumu 5 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 87 Mpa). 

 

ġekil 6.105 : Karadeniz deniz durumu 5 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 91.83 Mpa). 

6.4.7.12 Deniz durumu 5 için yandan (90 Derece)gelen dalgalarda sea bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.106 : Karadeniz deniz durumu 5 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 
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ġekil 6.107 : Karadeniz deniz durumu 5 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri. (Maksimum gerilme değeri 97.73 Mpa). 

6.4.7.13 Deniz durumu 6 için baĢtan gelen dalgalarda SEA bileĢke gerilme 

analizi 

Karadeniz deniz durumu için gerçekleĢtirilen hesaplamalarda ve diğer tüm 

hesaplamalarda deniz durumu değiĢeceğinden dolayı ivmelenmeler de değiĢecek ve 

bu nedenden dolayı yeniden hesaplanacaktır. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2de yer alan 

değerler doğrultusunda deniz durumu 6 için dalga yüksekliği 5 metre ve bu 

doğrultuda soc değeri 0.33 olarak bulunmaktadır. 

aCG = 1.666 ∗ 0.33 ∗
20

 50
= 1.555 g 

Olarak bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 6 deniz durum koĢulları dahilinde 

model ve deniz özellikleri aĢağıda aktarıldığı Ģekil olacaktır. 6 deniz durumunda 

dalga yüksekliği 5 metre ve dalga boyu 162.12 metre olarak bulumuĢtu. 



145 

 

ġekil 6.108 : Karadeniz deniz durumu 6 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi (dalga boyu 162.12 metre için ekran görüntüsü). 

 

ġekil 6.109 : Karadeniz deniz durumu 6 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. (ivme değeri 1.555 için ekran görüntüsü). 
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ġekil 6.110 : Karadeniz deniz durumu 6 için 0 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 105.14 Mpa). 

6.4.7.14 Deniz durumu 6 için baĢ omuzluktan (45 Derece) gelen dalgalarda SEA 

bileĢke gerilme analizi 

 

ġekil 6.111 : Karadeniz deniz durumu 6 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi. 

 

ġekil 6.112 : Karadeniz deniz durumu 6 için 45 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri 155.4 Mpa). 
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6.4.7.15 Deniz durumu 6 için yandan (90 Derece) gelen dalgalarda SEA bileĢke 

gerilme analizi 

 

ġekil 6.113 : Karadeniz deniz durumu 6 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

gösterimi 

 

ġekil 6.114 : Karadeniz deniz durumu 6 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri (Maksimum gerilme değeri teknenin baĢ 

tarafı için 134.17 Mpa). 

 

ġekil 6.115 : Karadeniz deniz durumu 6 için 90 derecelik açı ile gelen dalgaların 

oluĢturduğu gerilme değerleri(maksimum gerilme değeri 116.79 

makine dairesi ayakları bölgesi Mpa). 
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7. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada, AA5059 H321 alaĢımı kullanılarak imal edilen semi-swath tipi bir 

teknenin, Türkiye karasuları dalga spektrumları dikkate alınarakparametrik yorulma 

analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma dahilinde Maestro sonlu elemanlar paket 

programı kullanılarak gerilme analizleri gerçekleĢtirilmiĢ ve bu doğrultuda üç farklı 

deniz tipi ve 5 farklı deniz durumu için 0 derece, 45 derece ve 90 dereceden gelen 

dalga açılarında oluĢan gerilmeler parametrik olarak hesaplanmıĢ ve ayrı ayrı her 

deniz ve deniz durumu için teknenin, herhangi bir yorulma hasarı olmadan ne kadar 

süre ile emniyetli bir biçimde kullanılabileceği öngörülmüĢtür. 

Bu hesaplamalar neticesinde, Wöhler diyagramında yer alan ve teknenin maruz 

kalacağı düĢünülen10
8
 çevrim değeri için yorulma sınırı alt değeri olan 117 Mpa 

değerini aĢmadığı taktirde Ege Denizi‟nde 33.166 yıl, Karadeniz‟de 36.99 yıl ve 

Akdeniz‟de 46.897 yıl, herhangi bir yorulma çatlağı olmadan geçirebileceği 

hesaplanmıĢtır. Burada aktarılan verilerden de anlaĢılabileceği üzere tekne için en 

zorlu koĢulları Ege Denizi‟i ve en uzun kullanım süresini Akdeniz oluĢturmaktadır.  

Bu hesaplamalar gerçekleĢtirilirken önemli olan, teknenin maruz kalacağı çevrim 

sayısına karar verbilmektir. Bu konu özellikle alüminyum malzemeler için yorulma 

limit değeri ile doğrudan iliĢkili olduğundan dolayı çok daha fazla üzerinde 

durulması gereken bir parametredir. Wöhler diyagramından da anlaĢılabilaceği üzere 

(ġekil 6.1) bu çalıĢma dahilinde teknenin kullanım ömrü boyunca maruz kalacağı 

çevrim sayısı 10
8
 yerine 10

7
 olarak değerlendirilmiĢ olsa idi yorulma limit değeri 117 

Mpa yerine 137.9 Mpa olarak değerlendirilebilecekti. Dolayısı ile teknenin detay 

dizaynı ya da bölgesel mukavemet değerlerinde elamanların boyutlarının 

artırılmasına gerek duyulmayabilecek ya da gerime değerlerinin minimum değeri 

olarak 117 Mpa değil 137.9 Mpa olacaktır. Ancak teknenin oluĢabilecek en kötü 

koĢul ve senaryolara göre hesaplanması emniyet değerleri altında kalınabilmesi 

açısından önemlidir. Bu nedenden dolayı teknenin maruz kalacağı toplam çevrim 

sayısına karar verilebilmesi oldukça önemlidir. 
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Mekanik özellikleri açısından düĢünüldüğünda AA5059 alaĢımının akma mukavemet 

değeri 155 Mpa dır. Ancak yorulma hesaplarından da görülebileceği üzere bu değer 

10
8
 çevrim için 117 Mpa olarak görülmektedir. Burada en önemli nokta toplam 

çevrim sayısı 10
8
 çevrim olarak düĢünülecek ise genel ve bölgesel değerlerinin 117 

Mpa değerini geçmemesidir. Bu değer aĢıldığı taktirde teknenin yapısal bütünlüğü 

aniden bozulmayacak, ancak kullanım süresi düĢecek veyukarıda hesaplanan süreler 

kadar olmayacaktır. 

Sonlu elemanlar analizleri neticesinde, teknenin yorulma hesaplamaları açısından ve 

genel mukavemet özellikleri açısından düĢünüldüğünde en kritik bölgelerin baĢ 

bölgesinde üst binanın bağlantı noktalarında ve kıç bölgesinde de tekne ayaklarının 

ana gövdeye bağlandığı noktalarda olduğu açıkça görülmektedir. Bu bölgelerde 

bulunan yapısal elemanlarının üzerindeki gerilme değerleri, gerek saç kalınlıkları 

artırılarak, gerek stifner aralığı azaltılarak gerekse de braket ve diğer takviye 

elemanları ile desteklenerek düĢürülmeli ve gerilme değeri 10
8
 çevrim için 

maksimum 117 Mpa da tutulmalıdır.  

Yorulma mekaniğinde burada aktarılan hesaplamalarda yer almayan ancak yorulma 

analizleri ve mukavemet hesaplamaları ile doğrudan bağlantılı olan kaynak ve diğer 

birleĢtirme iĢçiliğinin kalitesi ve olması gereken özelliklere uygunluğudur. Burada 

gerçekleĢtirilen hesaplamalar, kaynak ve taĢlama iĢçiliğinin kurallara uygun olarak 

yapıldığı düĢünülerek gerçekleĢtirilmiĢtir. Yorulmadan kaynklanan hasarların büyük 

bir çoğunluğunu birleĢtirme iĢlemleri gerçekleĢtirilirken yapılanuygulama hataları 

oluĢturmaktadır. 
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