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YAPI SĠSTEMLERĠNĠN GÖÇME YÜKÜNE GÖRE MĠNĠMUM AĞIRLIKLI 

OLARAK BOYUTLANDIRILMASI VE BĠR BĠLGĠSAYAR PROGRAMI 

ÖZET 

 

 

Bu çalıĢmada çerçeve sistemlerin göçme yüküne göre en az ağırlıklı olarak tasarımı 

için bir yöntem verilmiĢtir. ÇalıĢma temel olarak üç bölümden oluĢmaktadır. 

 

1. mertebe limit yüke göre boyutlandırılması istenen yapı göçmeden az önce izostatik 

durumda olduğundan, minimum ağırlıklı tasarım yalnızca denge denklemlerinden 

yararlanılarak yapılabilir. Bu yöntemde, hiperstatik çerçeveye plastik mafsallar 

atanarak ve mafsalların dönmesinden dolayı oluĢan tesirler ile dıĢ yüklerden dolayı 

oluĢan tesirler süperpoze edilerek oluĢturulan akma koĢulu kısıtlamaları, Doğrusal 

programlama yöntemi ile çözülmüĢtür. Doğrusal programlama probleminin çözümü 

için geleneksel Simplex algoritması bazı değiĢiklikler yapılarak kullanılmıĢtır. 

Problemin formulasyonunda matris-deplasman yöntemi kullanıldığı için yerdeğiĢtirme 

kısıtlamaları da ağırlık optimizasyonuna kolaylıkla eklenebilir.  

 

Yapı, yük parametresi 1. mertebe limit yüke eriĢilmeden, yerdeğiĢtirme sınırına veya 

plastik mafsalların dönme kapasitesine eriĢilmesi sebebiyle göçüyorsa çözümde denge 

denklemlerinin yanında geometrik uygunluk koĢullarının sağlanması da gerektiğinden 

optimizasyonda enkesit özellikleri ve yerdeğiĢtirme kısıtlamaları da önem kazanır. Bu 

konuya Bölüm 2‟de değinilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmada bu iĢlemleri otomatik gerçekleĢtirecek olan modüller, daha önce geliĢtirilen 

SDAP.N yazılımına eklenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: minimum ağırlıklı tasarım, optimum plastik tasarım, doğrusal 

programlama. 
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MINIMUM WEIGHT DESIGN OF STRUCTURES ACCORDING TO 

COLLAPSE LOAD AND A COMPUTER SOFTWARE 

SUMMARY 

 

 

A static linear programming formulation for minimum weight design of frames that is 

based on matrix-displacement method is presented in this thesis. The study divided 

into three parts. 

 

In the first part, the collapse load is assumed as the first order limit load. According to 

elementary theory of plasticity, minimum weight design of frames according to the 

first order limit load can be carried out by using only the equlibrium conditions, 

because the system is statically determine when at an incipient  collapse state. In the 

present formulation, a statically determined released frame is defined by introducing 

hinges into the real frame and the bending moments in yield constraints are expressed 

in terms of  unit hinge rotations and the external loads respectively, by utilizing the 

matrix-displacement method. Conventional simplex algorithm with some 

modifications is utilized for the solution of linear programming problem. 

 

In the second part, it is assumed that the structure will collapse due the excessive 

displacements. As the formulation is based on the matrix-displacement method, it may 

be easily adopted to the weight optimization of frames with displacement and 

deformation limitations.  

 

Lastly, a sotfware named SDAP.N is extended for optimum design of structures 

according to the first order limit load or collapse load. 

 

Key words: minimum weight design, optimal plastic design, linear programming 
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1. GĠRĠġ 

Ġkinci mertebe etkilerin göz önüne alınmadığı sistemlerde  plastik mafsal hipotezini 

esas alan 1.Mertebe limit yüke göre boyutlandırmada, iç kuvvetler yalnızca denge 

denklemlerinden yararlanılarak elde edilebilir. Sistem göçmeden hemen önce izostatik 

kabul edildiğinden geometrik uygunluk koĢulları ihmal edilir ve yerdeğiĢtirme sınırları 

göz önüne alınmaz. Ayrıca, yapının ağırlığı ve akma koĢulu kısıtlamaları tasarım 

değiĢkenleri cinsinden ifade edildiğinde, en az ağırlıklı tasarım problemi doğrusal 

programlama problemi haline çevrilebilir. 

 

1950‟lerde Heyman ve Foulkes [4-6] minimum ağırlıklı tasarım problemini doğrusal 

amaç fonksiyonu ve tasarım değiĢkenleri cinsinden doğrusal kısıtlamalara bağlı olarak 

ifade etmiĢlerdir. Bu çalıĢmalarda, üst sınır teoremlerinden yararlanılarak ve tek 

serbestlik dereceli mekanizmalar veya basit mekanizmalar göz önüne alınarak, ağırlık 

fonksiyonunun en küçük değerini veren kesitler bazı çerçeve sistemler için 

belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmalarda mekanizma sayısı çok fazla olduğu için optimizasyon 

süreci çok uzun sürmektedir ve bu mekanizmaların da doğru mekanizmalar olduğu 

konusunda bir garanti bulunmamaktadır. 

 

Ġlk bilgisayarlı çözüm Livesley (1956) tarafından alt sınır teoremi kullanılarak elde 

edilmiĢtir. Livesley, bütün kritik kesitlerdeki eğilme momentlerini dıĢ yükler ve 

hiperstatik bilinmeyenler cinsinden ifade edip akma koĢulu kıtlamalarını oluĢturmuĢtur. 

Yöntemde iç kuvvetler ve eleman plastik momentleri sınırlamalar dahilinde kalacak 

Ģekilde ağırlık fonksiyonu elde edilmiĢ ve konu optimizasyon problemine 

dönüĢtürülmüĢtür. Ġlerleyen yıllarda bu konu hakkında daha fazla teorik ve sayısal 

çalıĢma yapılmıĢtır. (Prager ve Shield 1967, Heyman 1971 [9], Toakley 1968). 

 

Son yıllarda çerçeve yapıların optimum tasarım değiĢkenlerini elde etmek için birçok 

statik ve kinematik doğrusal programlama formülasyonları geliĢtirilmiĢtir.Bu statik ve 

kinematik formülasyonlar genellikle göz önüne alınacak mekanizma sayısını azaltmaya 
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ve bu mekanizmaları otomatik olarak ortaya çıkartmaya yöneliktir (Watwood 1979, 

Tam ve Jennings 1992). Bu statik ve kinematik formülasyonlarda asıl amaç doğrusal 

programlama tekniklerinin geliĢtirilmesi veya denge koĢullarının otomatik kurulması 

gibi konular olmuĢtur. 

 

Bu çalıĢma üç ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde yapıların göçme anında 

izostatik durumda olması kabul edilmesiyle nasıl boyutlandırılacağı anlatılmaktadır. Bu 

bölüm Orakdöğen [1] tarafından incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde ise birinci bölümden 

yararlanılarak hiperstatik durumda ve yerdeğiĢtirme veya plastik mafsal dönmesi 

sebebiyle oluĢan göçme hedefli boyutlandırma konu edilmiĢtir. Üçüncü bölüm ise 

boyutlandırma iĢlemini otomatik olarak yapan bir bilgisayar yazılımına ayrılmıĢtır. 

 

Ġlk bölümde matris-deplasman yöntemine dayanan bir doğrusal programlama tekniği 

tarif edilmiĢtir. Bu teknikte, hiperstatik çerçeveye mafsallar atanarak (“atanmıĢ 

mafsallar” olarak anılacaktır) izostatik çerçeve oluĢturulmuĢtur. Her kritik kesitteki 

eğilme momenti, atanmıĢ mafsallara bir birimlik dönme uygulanarak elde edilen iç 

kuvvetin ve dıĢ yükten dolayı elde edilen iç kuvvetin toplamı olacaktır. Bu 

formülasyonda akma koĢulu kısıtlamaları kuvvet bilinmeyenleri yerine atanmıĢ mafsal 

dönmeleri cinsinden ifade edilmiĢtir. Doğrusal programlama probleminin çözümünde 

ise uyarlanmıĢ bir simplex metodu uygulanmıĢtır. Burada pozitiflik koĢulu sebebiyle 

tüm bilinmeyenler için bir üst sınır değiĢkeni seçilmiĢ, ilk uygun temel çözüm yapı 

mühendisliği doğasına uygun bir Ģekilde elde edilmiĢtir. Bunun yanında kesit ile ilgili 

sınırlamaların optimizasyon problemine nasıl adapte edileceği de bu bölümün 

kapsamındadır. Bu bölümde göçme yükünün 1. mertebe limit yük olduğu ve kesit 

ağırlığı ile mp arasında doğrusal bağıntının varolduğu kabul edilmiĢtir. 

 

Ġkinci bölümde göçme kriteri olarak yük parametresinin 1. mertebe limit yüke eriĢmesi 

yerine yer değiĢtirmelerin veya plastik mafsal dönmelerinin izin verilen sınırlara 

ulaĢması göz önüne alınmıĢtır. YerdeğiĢtirme veya plastik mafsal dönmesi sınırına 

ulaĢıldığında sistem mekanizma durumuna gelmemiĢ olduğundan hiperstatiktir. Bu 

bölümde ayrıca I profilleri için verilen yaklaĢık F – Wp bağıntıları [3] kullanılmıĢtır. 

 

Üçüncü bölümde ise bu iĢlemleri otomatik olarak yapan bir bilgisayar yazılımı 

anlatılmıĢtır. 
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2. 1. MERTEBE LĠMĠT YÜKE GÖRE OPTĠMUM BOYUTLANDIRMA 

2.1.  Minimum ağırlıklı boyutlandırma probleminin formülasyonu 

2.1.1  Varsayımlar 

Verilecek olan minimum ağırlıklı tasarım yöntemi için aĢağıdaki varsayımlar geçerlidir: 

 

a) Çerçeve davranıĢı rijit-plastiktir ve eğilme etkileri  hakimdir. 

b) Çerçeve elemanları doğru eksenli ve prizmatiktir. 

c) Çerçeve elemanları sadece tekil yükler etkisindedir. 

d) Plastik mafsallar sadece eleman uçlarında ve yüklerin etkidiği noktada 

oluĢurlar. 

2.1.2  Akma koĢulu kısıtlamaları 

Plastik mafsalların mümkün oluĢma noktalarındaki (“kritik kesit” olarak anılacaktır) 

eğilme momentlerinin, sözü edilen noktaya ait kesitin plastik momentinden küçük veya 

ona eĢit olacağı kuralından yararlanılarak akma koĢulları elde edilecektir. Buna göre bir 

kritik kesitteki eğilme momenti Ģu Ģekilde ifade edilebilir: 

 

|m| - mp  0          (2.1) 

 

burada, 

m   : kesitte oluĢan eğilme momenti 

mp  : kesitin plastik momentidir. 

 

Optimizasyon iĢleminin baĢlangıcında eğilme momentlerinin iĢaretleri bilinmediği için 

(2.1) ifadesinden aĢağıdaki koĢullar elde edilebilir: 

 

m - mp  0          (2.2) 
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-m - mp  0          (2.3) 

 

Ayrıca yapının göçme durumuna gelmeden hemen önce izostatik halde olduğu 

bilinmektedir. Bundan yararlanarak yapıda sadece denge denklemlerinden yaralanılarak 

göçme anındaki eğilme momentleri elde edilebilir.  

 

AtanmıĢ mafsallar ile izostatik hale getirilmiĢ çerçevenin herhangi bir kesitindeki 

eğilme momenti, atanmıĢ mafsalların dönmesi ve dıĢ yüklerin süperpozisyonu ile Ģu 

Ģekilde ifade edilebilir: 

 

( 1) 0

1

( )
i

n

i i j i

j

m m m 



   (i = 1 den c ye)     (2.4) 

 

Bu ifadede: 

n  : atanmıĢ mafsal sayısı 

c  : kritik kesit sayısı 

j   : j numaralı atanmıĢ mafsalın dönme açısı 

(m)i(j = 1) : j mafsalındaki birim dönmeden dolayı i kesitinde oluĢan eğilme 

momenti değeri 

m0i  : Bütün plastik mafsalların dönmesi sıfır iken dıĢ yüklerin etkisi altındaki 

sistemde i kesitinde oluĢan eğilme momenti değeri 

 

Eğer (1.4) numaralı ifade bütün kritik kesitler için matris formunda yazılırsa bağıntı 

aĢağıdaki Ģekli alır: 

 

m = m + m0          (2.5) 

 

Bu ifadede: 

m  : (c  n) boyutlarında bir matristir ve atanmıĢ mafsalların birim 

dönmesinden dolayı oluĢan eğilme momentlerini içerir. Matristeki 

herhangi bir mij elemanı, j = 1 dönmesinden dolayı diğer mafsallarda 

dönme sıfır iken i kritik kesitinde oluĢan eğilme momentini gösterir. 
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  : Atanan mafsallardaki dönmeleri gösteren (n  1) boyutlarındaki 

vektördür. 

m0 : Bütün atanmıĢ mafsallardaki dönmeler sıfır iken dıĢ yüklerden dolayı 

oluĢan eğilme momentlerini içeren (c  1) boyutlarında vektördür. 

 

Optimizasyon iĢlemleri yapılmadan önce kritik kesitlerde oluĢacak momentlerin 

iĢaretleri bilinmediği için, (2.2) ve (2.3)‟den dolayı eğilme momenti matrisi m‟de 2c 

tane satır bulunmaktadır. 

 

(2.5) numaralı ifadede bulunan kritik kesitler için eğilme momenti matrisi (2.1) 

numaralı ifadede yerine koyulursa ve aynı kesit özelliklerine sahip elemanlar gruplanır 

ve bu grupların sayısı g olarak ifade edilirse, akma koĢulları matris formunda Ģu Ģekilde 

ifade edilebilir: 

 

m - tmp + m0  0         (2.6) 

 

bu ifadede: 

mp  : (g  1) boyutlarında bir vektör olup plastik moment grup elemanlarını ifade 

eder. 

t : (2c  g) boyutlarında bir matris olup plastik moment grupları hakkında bilgi 

saklayan 1 ve 0‟dan oluĢan bir matristir. Herhangi bir kritik kesit için, t matrisinde buna 

karĢılık gelen elemanın değeri 1, diğer değerler ise sıfırdır. 

 

m ve m0 matrisleri, hiperstatik sisteme i = 1 yüklemesi ve dıĢ yükler yüklenerek 

geleneksel matris-deplasman metodu ile kolaylıkla hesaplanabilir. DıĢ yüklerden dolayı 

oluĢan ankastrelik uç kuvvetleri bilindiği ġekil 2.1‟de çubuk üzerindeki plastik mafsalın 

birim dönmesinden dolayı oluĢan kuvvetler verilmiĢtir. 
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Burada , mafsalın çubuk baĢlangıç noktasına olan uzaklığının çubuk boyuna oranını 

göstermektedir. 

2.1.3  Ağırlık fonksiyonu 

Bu çalıĢmada verilen formülasyonda optimize edilecek fonksiyon, yapının  ağırlık 

fonksiyonu olarak alınmıĢtır. Eğer aynı kesite sahip çubukların oluĢturduğu grupta g 

tane eleman varsa ve çubuğun birim uzunluğunun ağırlığı ile plastik momenti doğru 

orantılı kabul edilirse, yapının toplam ağırlığı Ģu Ģekilde ifade edilebilir: 

 

1

g

k pk

k

w l m


           (2.7) 

 

bu ifadede 

mpk   : k numaralı eleman grubunun plastik eğilme momenti taĢıma kapasitesi 

lk  : k grubu kesitlere sahip yapı elemanlarının toplam uzunluğudur. 

 

Yapının ağırlığı tasarım değiĢkenleri cinsinden matris formunda Ģu Ģekilde ifade 

edilebilir: 

 

w
 

    
 

T

p

0 l
m

         (2.8) 

 

 

1i 

 
2

12 6
EI

L

 

 6 4
EI

L

   6 4
EI

L

 

 
2

12 6
EI

L

 

L (1 )L

L

i

ġekil 2.1 Birim dönmeden dolayı doğrusal eksenli prizmatik çubukta oluĢan ankastrelik uç kuvvetleri. 
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Bu denklemde, l
T
 matrisi (g  1) boyutlarındaki grup uzunlukları matrisinin 

tranzpozesidir. 

2.1.4 Ek Kısıtlamalar 

Bir optimum plastik tasarım probleminde, genellikle ağırlık fonksiyonunu minimum 

yapan plastik eğilme momentlerini bulmak çözüm için yeterlidir. Fakat bazı 

durumlarda, alt kat eleman kesitlerinin üst kat elemanlarından daha büyük olması gibi 

yapısal kısıtlamalar olabilir. Bu tip kısıtlamalar da optimizasyon probleminin 

formülasyonlarında göz önüne alınmalıdır. 

 

Plastik kapasite moment taĢıma kapasitesiyle ilgili yapısal kısıtlamalar aĢağıda verildiği 

gibi değiĢik biçimlerde ele alınabilirler.  

 

- mpi + (mpi)l  0             (2.9) 

 

mpi  mpk          (2.10) 

 

Bu ifadelerde, mpi ve mpk , sırasıyla i ve k kesitlerine ait plastik momentlerdir ve (mpi)l 

ise mpi plastik momenti için belirlenmiĢ limit değeridir. 

 

Verilen formülasyonda, dönme veya yerdeğiĢtirme kısıtlamaları da kolaylıkla göz 

önüne alınabilir. Bu tip kısıtlamalar mekanizma durumuna gelmeden önce 

yerdeğiĢtirme veya mafsallardaki plastik dönmelerden dolayı göçtüğü kabul edilen 

sistemlerde önem taĢır. Plastik mafsal dönmeleri yöntemin ana değiĢkeni olduğu için 

kısıtlamalarda  

 

|  |  l          (2.11) 

 

Ģeklinde doğrudan göz önüne alınabilirler. Doğrusal yer değiĢtirmelere ait kısıtlamalar 

ise, akma koĢulu kısıtlamalarında olduğu gibi, süperpozisyon prensibi ile  

 

( 1) 0 lim

1
j

n

i i j i

j

    



           (2.12) 

 

Ģeklinde yazılabilir. 
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Bu ifadede: 

n : atanmıĢ mafsal sayısı 

c : kritik kesit sayısı 

j  : j numaralı atanmıĢ mafsalın dönmesi 

()i(j = 1) : j mafsalındaki birim dönmeden dolayı i doğrultusundaki yerdeğiĢtirme 

bileĢeni 

0i : Bütün plastik mafsalların dönmesi sıfır iken dıĢ yüklerin etkisi altındaki 

sistemde i doğrultusundaki yerdeğiĢtirme bileĢenidir. 

 

Göçme yüküne göre yapılan ağırlık optimizasyonu bir ardıĢık yaklaĢım gerektirir ve 

plastik mafsalların oluĢma sırasının belirlenmesi için doğrusal olmayan bir yük artım 

analizini (itme analizi) her adım için gerektirir. Fakat, I. Mertebe limit yüke göre 

optimum boyutlandırmada yerdeğiĢtirme veya plastik dönme sınırlamalarına gerek 

yoktur. 

2.1.5  Simplex metodu 

Daha önceki bölümlerde verildiği gibi yapının ağırlığı tasarım değiĢkenleri cinsinden 

doğrusal programlama formülasyonunda Ģöyle ifade edilebilir: 

 

Minimize edilecek fonksiyon:  

 

w
 

    
 

T

p

0 l
m

         (2.13) 

 

Kısıtlamalar: 

 

m - tmp + m0 0         (2.14) 

 

Verilen formülasyona göre minimum ağırlıklı boyutlandırma problemi, tasarım 

değiĢkenleri  ve mp olan  doğrusal programlama problemine dönüĢür. Bu çalıĢmada,  

doğrusal programlama problemini çözümlemek için aĢağıda verilen değiĢiklikler 

yapılarak Simplex metodundan yararlanılmıĢtır. 
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Simplex metodunu minimum ağırlıklı tasarım probleminde kullanabilmek için tasarım 

değiĢkenleri  ve mp‟nin pozitif olması gerekmektedir. Elemanların eğilme momenti 

taĢıma kapasiteleri (Plastik momentleri) daima pozitif olmakla birlikte, atanmıĢ 

mafsalların dönmeleri () negatif veya pozitif değerler alabilir. Bu yüzden tasarım 

değiĢkenleri iki pozitif değerin farkı olarak ifade edilmelidir: 

 

i i u              (2.15) 

 

Bu ifadede  u değeri, bütün atanmıĢ mafsallar için bir üst sınır olarak tanımlanmıĢtır. 

Yukarıdaki dönüĢüm, kısıtlama denklemlerine uygulanırsa, akma koĢulu kısıtlamaları 

aĢağıdaki Ģekli alır: 

 

0u u p     m m tm m 0        (2.16) 

 

Sözkonusu dönüĢüm iĢleminden sonra, minimum ağırlık tasarım programı Ģu Ģekilde 

ifade edilebilir: 

 

Minimum yapılacak fonksiyon: 

 

0 u

p

w





 
 

    
 
 

t
0 l

m

 

 

Kısıtlamalar: 

 

0u u p     m m tm m 0        (2.17) 

 

Yukarıdaki ifadede   matrisi, (n  1) boyutlarında ve dönüĢtürülmüĢ “atanmıĢ mafsal” 

dönmelerini içeren bir vektördür. mu ise (2c  1) boyutlarında, üst değiĢken u 

cinsinden tanımlanmıĢ plastik momentleri ifade eden bir vektördür. Vektörün u‟ya  

karĢı gelen tipik elemanı mu , m matrisinin karĢı gelen satır elemanlarının toplamı ile 

aĢağıdaki Ģekilde bulunur: 
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1
i

n

u j

j

 


m m           (2.18) 

 

Verilen formülasyona göre, Simplex tablosunun (n + g + 2) sütunu ve 2c satırı 

bulunmaktadır. Bu çalıĢmada; Toakley (1968), Jennings ve Tam‟ın (1986) yaptığı 

çalıĢmanın tersine, toplam tasarım değiĢkenleri sayısını azaltmak için matris depolama 

tekniği yerine bütün değiĢkenlerin üst sınırı olan tek bir değiĢken tanımlanmıĢtır. Diğer 

taraftan da satır sayısı Toakley (1968), Jennings ve Tam‟ın (1986) yaptığı çalıĢmalarda 

kullanılan tekniklere benzer Ģekilde c‟ye düĢürülmüĢtür. 

 

Ayrıca, eğer kesitler veya plastik dönme kapasitelerinde yapısal özelliklerden dolayı ek 

kısıtlamalar varsa, bu kısıtlamalar simplex tablosunda akma koĢul kısıtlamaları ile 

beraber göz önünde tutulmalıdır. 

2.1.6  Ġlk uygun temel çözümün belirlenmesi 

Simplex metodu, optimum uygun çözümü bulmak için ilk önce uygun bir baĢlangıç 

çözümüne gerek duyar.  

 

Eğer m0 matrisinin elemanlarının hepsi pozitif değerli ise, uygun bir baĢlangıç çözümü 

doğrudan elde edilebilir. Fakat, m0 matrisinde negatif elemanlar da varsa, genellikle 

yeni değiĢkenler tanımlanarak ilk uygun temel çözümü bulan matematik tekniklerden 

yararlanılır. 

 

Bu çalıĢmada, uygun baĢlangıç çözümü, veya baĢlangıç tablosu, basit biçimde yeni 

bilinmeyenler tanımlanmadan oluĢturulur. Yapı mühendisliğinin doğasına uygun olan 

bu çözüm genel matematik teknikten daha uygundur. Bu yol aĢağıda açıklanmıĢtır:  

 

Akma koĢullarını sağlayan plastik momentleri n farklı kesitte  

 

m = mp           (2.19) 

 

koĢulunu ve diğer kesitlerde  
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m  mp           (2.20) 

 

koĢulunu  vektörünün elemanları ve üst sınır değiĢkeni u değerleri sıfır iken sağlayan 

çözüm ilk uygun temel çözümdür. Buna göre baĢlangıç tablosundaki t matrisinin 

sütunları sırasıyla pivot sütun seçilerek simplex algoritması uygulanır ve ilk uygun 

temel çözüm elde edilir. 

2.2  AtanmıĢ mafsalların otomatik seçimi 

Genellikle, hiperstatiklik derecesi yüksek olan çerçevelerde, etkili bir çözüme ulaĢmak 

için atanmıĢ mafsalların seçimini otomatik hale getirmek önem kazanır. Bu yüzden, 

aĢağıda atanmıĢ mafsalların otomatik seçimi için bir yol verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.2‟de görünen 18. dereceden hiperstatik ve temele ankastre bağlanmıĢ 

çerçevenin göz önüne alınması durumunda izostatik bir sistem elde etmek için her 

kapalı göze üç adet mafsal atanması gerektiği bilinmektedir. Bu yüzden ilk üç mafsal 

sırasıyla sol alt gözün sol kolonun altına, kiriĢine ve sağ kolonun altına atanır. Daha 

sonra her gözde eğer sol tarafta atanmıĢ mafsal varsa yalnızca sağ kolonun üstüne yeni 

bir mafsal atanır. Otomatik mafsal atanmasında her kapalı gözde bulunan çubuk eleman 

sayısı girdi olarak verilmelidir. Ayrıca, eğer çerçevede gerçek bir moment mafsalı 

ġekil 2.2 Hiperstatik çerçevede otomatik mafsal yeri atanması 
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bulunuyorsa, bu mafsalın yeri de ayrıca giriĢ bilgisi olarak analizde göz önüne 

alınmalıdır, çünkü burada moment sıfır olacaktır.  

2.3  1. Mertebe limit yüke göre optimum boyutlandırma örnekleri 

Bu bölümde 1. mertebe limit yüke göre optimum boyutlandırma için çeĢitli sayısal 

örnekler verilecektir. Bütün örneklerde birimler kN ve m cinsindendir. Yapı göçmeden 

az önce izostatik durumda olduğundan atalet momenti ve enkesit alanları için herhangi 

bir değer seçilebilir. AĢağıdaki örneklerde EI = 1000 kNm
2
 alınarak sistemler 

boyutlandırılmıĢtır. Sistemlerde kayma ve eksenel kuvvet deformasyonları ihmal 

edilmiĢtir. 

2.3.1  Örnek 1 

Ġlk örnek, tek açıklıklı ve tek katlı, 3. dereceden hiperstatik, Heyman (1971) ve Tam 

(1986)  tarafından incelenmiĢ olan basit bir çerçevedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġekil 2.4 Tasarım için atanmıĢ olan mafsallar 

Pozitif 

yönler 

Ø1 Ø2 

Ø3 

ġekil 2.3 Tek açıklıklı, tek katlı çerçeve 

1 

2 

3 4 5 

8 

6 

150 

48 

5 

4 4 

mp1 mp1 

mp2 
7 
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Sistem 3. dereceden hiperstatik olduğu için sistemin değiĢik kesitlerine üç eğilme 

momenti mafsalı atanmıĢtır.  

 

ġekil 2.3de görülen sistemin çözümünde daha önceki bölümde bahsedildiği Ģekilde 

matris-deplasman formülasyonu kullanılmıĢtır. ġekil 1.4‟te de görüldüğü gibi mafsal 

yerleri sırası ile 1,7 ve 8 numaralı kesitlerde seçilmiĢtir. Çerçeve birim atanmıĢ mafsal 

dönmeleri için (i = 1) ve dıĢ yükler için analiz edilmiĢtir. Bu Ģekilde kritik kesitlerdeki 

eğilme momentleri tasarım değiĢkenleri cinsinden hesaplanarak kesit akma koĢulu 

sınırlamaları elde edilmiĢtir. Bu sınırlamalar ve ilk ağırlık fonksiyonu her kesit için 

tasarım değiĢkenleri cinsinden tablo 2.1‟de verilmiĢtir.  

 

DeğiĢken dönüĢümü ve ilk uygun çözüm elde edildikten sonra geleneksel simplex 

algoritmasından yararlanılarak mümkün olan en küçük ağırlık değeri ve optimum 

tasarım değiĢkenleri elde edilmiĢtir.  Optimum tasarım değiĢkenleri ve yapı ağırlığı 

tablo 2.2‟de görülmektedir. 

 

 

Tablo 2.1 Tasarım için gerekli olan akma koĢulları ve ağırlık fonksiyonu 

m 1 = 1 2 = 1 3 = 1 mp1 mp2  = 0 

m1 402,7569 244,8622 -126,5664 -1 0  -15.48872   

-m1 -402,7569 -244,8622 126,5664 -1 0 15.48872   

m2 31,32832 -126,5664 16,29073 -1 0  -66.91729   

-m2 -31,32832 126,5664 -16,29073 -1 0 66.91729   

m3 31,32832 -126,5664 16,29073 0 -1  -66.91729   

-m3 -31,32832 126,5664 -16,29073 0 -1 66.91729   

m4 -47,61905 -47,61905 95,2381 0 -1 185.7143   

-m4 47,61905 47,61905 -95,2381 0 -1  -185.7143   

m5 -47,61905 -47,61905 95,2381 0 -1 185.7143   

-m5 47,61905 47,61905 -95,2381 0 -1  -185.7143   

m6 -126,5664 31,32832 174,1855 0 -1  -161.6541   

-m6 126,5664 -31,32832 -174,1855 0 -1 161.6541   

m7 -126,5664 31,32832 174,1855 -1 0  -161.6541   

-m7 126,5664 -31,32832 -174,1855 -1 0 161.6541   

m8 244,8622 402,7569 31,32832 -1 0 129.7744   

-m8 -244,8622 -402,7569 -31,32832 -1 0  -129.7744  

w 0 0 0 10 8  
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Tablo 2.2 Optimizasyon sonucunda ortaya çıkan tasarım değiĢkenleri 

1  2  3  mp1 mp2 w 

-0.48 0.28 -0.16 120 180 2640 

 

Tablodan da görüldüğü gibi, Heyman(1971), Jennings ve Tam (1986)‟ın elde ettiği 

değerler: 

 

mp1 = 120 

mp2 = 180 

w = 2640 

 

bu çalıĢmada elde edilen değerler ile örtüĢmektedir.  

 

KarĢılaĢtırma yapabilmek amacıyla, Ģekil 2.5‟de görünen ve farklı mafsal yerleri 

tanımlanarak elde edilen çerçeve üzerinde optimum boyutlandırma yapılmıĢtır. Bu 

modelde 7 numaralı atanmıĢ mafsalın yerine 5 numaralı kesite mafsal atanmıĢtır. Yeni 

kısıtlamalar ve yeni ağırlık fonksiyonu Tablo 2.3‟te verilmiĢtir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.5 Ġkinci tasarım için atanmıĢ olan mafsallar 

Pozitif 

yönler 

Ø1 Ø2 

Ø3 
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Tablo 2.3 Ġkinci tasarım için gerekli olan akma koĢulları ve ağırlık fonksiyonu 

m 1 = 1 2 = 1 3 = 1 mp1 mp2  = 0 

m1 402,7569 244,8622 -47,45 -1 0  -15.48872   

-m1 -402,7569 -244,8622 47,45 -1 0 15.48872   

m2 31,32832 -126,5664 95,17 -1 0  -66.91729   

-m2 -31,32832 126,5664 -95,17 -1 0 66.91729   

m3 31,32832 -126,5664 95,17 0 -1  -66.91729   

-m3 -31,32832 126,5664 -95,17 0 -1 66.91729   

m4 -47,61905 -47,61905 95,17 0 -1 185.7143   

-m4 47,61905 47,61905 -95,17 0 -1  -185.7143   

m5 -47,61905 -47,61905 95,17 0 -1 185.7143   

-m5 47,61905 47,61905 -95,17 0 -1  -185.7143   

m6 -126,5664 31,32832 95,17 0 -1  -161.6541   

-m6 126,5664 -31,32832 -95,17 0 -1 161.6541   

m7 -126,5664 31,32832 95,17 -1 0  -161.6541   

-m7 126,5664 -31,32832 -95,17 -1 0 161.6541   

m8 244,8622 402,7569 -47,45 -1 0 129.7744   

-m8 -244,8622 -402,7569 47,45 -1 0  -129.7744  

w 0 0 0 10 8  

 

DeğiĢken dönüĢümü uygulandıktan sonra ve ilk uygun çözüm belirlendikten sonra 

aĢağıdaki tabloda verilen sonuçlar geleneksel simplex algoritması ile elde edilmiĢtir. 

 

Tablo 2.4 Ġkinci optimizasyon sonucunda ortaya çıkan tasarım değiĢkenleri 

1  2  3  mp1 mp2 w 

-0.4 0.2 -0.16 120 180 2640 

 

Tablodan da görüldüğü gibi mafsal yerleri farklı seçildiği halde plastik momentler ve 

yapının optimum ağırlığı değiĢmemiĢtir. Bu da 1. mertebe limit yüke göre yapılan 

optimum boyutlandırmanın seçilen izostatik esas sistemden bağımsız olduğunu 

göstermektedir. 

ġekil 2.6 Optimum çözüm için eğilme momenti diyagramı ve plastik mafsal yerleri 

-120 

+ 

-120 

180 

-120 

120 
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Birinci optimizasyon ile elde edilen kesitler malzeme bakımından doğrusal olmayan 

analizle incelenmiĢ ve Yük parametresi – YerdeğiĢtirme tablosu ve grafiği elde 

edilmiĢtir. 

 

 

Tablo 2.5 Birinci optimizasyon sonucunda 7 kesiti için yük-yerdeğiĢtirme değerleri 

 Yük parametresi  YerdeğiĢtirme [m] Mafsal yeri 

0 0 - 

0,79067 0,020955 7      

0,866822 0,027172 4     

0,894737 0,0370 8          

1 0,110934 2         

 

 

Örnek 1 Yük - Yer değiştirme eğrisi

0
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ġekil 2.6 Yük-YerdeğiĢtirme eğrisi 

Optimizasyonun en önemli özelliği yapının yük parametresi 1‟e geldiğinde göçmesidir. 

Böylece verilen yükleme için, öngörülen güvenlikte bir yapı boyutlandırılmıĢ 

olmaktadır. 

2.3.2  Örnek 2 

Ġkinci örnek, Jennings ve Tam(1986) tarafından da bu formülasyon ile incelenen, iki 

açıklıklı ve iki katlı temeli rijit bağlantılı 9. dereceden hiperstatik bir sistemdir. 

Çerçevenin geometrik ölçüleri, dıĢ yükleri, plastik moment grupları ve kritik kesitleri 

aĢağıda verildiği gibidir. 
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Mafsal yerlerini belirlemede önceden bahsedilen yöntemden yararlanılmıĢtır. Bu 

yöntemi uygulayabilmek için mafsallar 19,15,5,24,9,13,1,8 ve 14 numaralı kritik 

kesitlere atanmıĢtır. Bu dokuz mafsallı çerçeve aĢağıda gösterilmektedir: 

 

Çerçeve ilk olarak ayrı ayrı birim dönmeler için analiz edildikten sonra (i = 1) 

arkasından da dıĢ yükler için analiz edilerek akma sınırlamaları oluĢturulmuĢtur. Tablo 

ġekil 2.8 Ġki açıklıklı ve iki katlı çerçeve için atanmıĢ mafsallar 

Pozitif 

yönler 

Ø7 Ø8 

Ø3 

Ø9 

Ø1 

Ø2 Ø4 
Ø5 Ø6 

ġekil 2.7 Ġki açıklıklı, iki katlı çerçeve 
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8 

6 

150 

50 

6 

4 4 

mp1 mp1 
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13 

15 

16 
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mp3 
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2 2 

mp3 
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2.6 da her kritik kesit için dıĢ yükler ve birim mafsal dönmelerinden dolayı oluĢan 

eğilme momentleri verilmiĢtir. 

 

Tablo 2.6 Tasarım için gerekli olan akma koĢulları ve ağırlık fonksiyonu 

m 1 = 1 2 = 1 3 = 1 4 = 1 5 = 1 6 = 1 7 = 1 8 = 1 9 = 1  = 0 

m1 6,55 -53,00 -16,51 -52,67 62,56 -76,26 436,99 163,63 136,23 69,36 

-m1 -6,55 53,00 16,51 52,67 -62,56 76,26 -436,99 -163,63 -136,23 -69,36 

m2 -8,09 144,20 38,29 100,86 -38,70 49,19 -70,19 -109,98 -88,99 28,50 

-m2 8,09 -144,20 -38,29 -100,86 38,70 -49,19 70,19 109,98 88,99 -28,50 

m3 -4,38 -74,67 69,35 -14,81 -62,63 47,48 -17,19 -38,74 -69,04 78,63 

-m3 4,38 74,67 -69,35 14,81 62,63 -47,48 17,19 38,74 69,04 -78,63 

m4 3,35 -31,06 73,99 -28,74 13,42 -3,44 -16,51 -20,87 -0,91 -225,21 

-m4 -3,35 31,06 -73,99 28,74 -13,42 3,44 16,51 20,87 0,91 225,21 

m5 3,35 -31,06 73,99 -28,74 13,42 -3,44 -16,51 -20,87 -0,91 -225,21 

-m5 -3,35 31,06 -73,99 28,74 -13,42 3,44 16,51 20,87 0,91 225,21 

m6 11,09 12,55 78,63 -42,67 89,47 -54,37 -15,84 -2,99 67,21 370,95 

-m6 -11,09 -12,55 -78,63 42,67 -89,47 54,37 15,84 2,99 -67,21 -370,95 

m7 -18,72 104,29 36,46 129,08 -68,66 -21,65 -131,06 -56,42 96,30 -26,81 

-m7 18,72 -104,29 -36,46 -129,08 68,66 21,65 131,06 56,42 -96,30 26,81 

m8 6,86 -71,24 -20,87 -62,31 -8,88 62,49 163,63 419,57 -139,88 -70,21 

-m8 -6,86 71,24 20,87 62,31 8,88 -62,49 -163,63 -419,57 139,88 70,21 

m9 -11,71 23,93 13,42 61,95 220,08 -56,46 62,56 -8,88 -14,98 233,20 

-m9 11,71 -23,93 -13,42 -61,95 -220,08 56,46 -62,56 8,88 14,98 -233,20 

m10 -3,04 12,82 4,99 19,10 81,81 58,86 -6,85 26,80 -25,20 -339,36 

-m10 3,04 -12,82 -4,99 -19,10 -81,81 -58,86 6,85 -26,80 25,20 339,36 

m11 -3,04 12,82 4,99 19,10 81,81 58,86 -6,85 26,80 -25,20 -339,36 

-m11 3,04 -12,82 -4,99 -19,10 -81,81 -58,86 6,85 -26,80 25,20 339,36 

m12 5,62 1,71 -3,44 -23,75 -56,46 174,17 -76,26 62,49 -35,42 288,08 

-m12 -5,62 -1,71 3,44 23,75 56,46 -174,17 76,26 -62,49 35,42 -288,08 

m13 5,62 1,71 -3,44 -23,75 -56,46 174,17 -76,26 62,49 -35,42 288,08 

-m13 -5,62 -1,71 3,44 23,75 56,46 -174,17 76,26 -62,49 35,42 -288,08 

m14 -5,31 -19,95 -0,91 14,11 -14,98 -35,42 136,23 -139,88 425,98 -227,65 

-m14 5,31 19,95 0,91 -14,11 14,98 35,42 -136,23 139,88 -425,98 227,65 

m15 -3,71 218,87 -31,06 115,67 23,93 1,71 -53,00 -71,24 -19,95 -50,13 

-m15 3,71 -218,87 31,06 -115,67 -23,93 -1,71 53,00 71,24 19,95 50,13 

m16 84,23 30,69 2,58 -80,85 -24,38 14,11 6,44 3,88 -16,67 120,63 

-m16 -84,23 -30,69 -2,58 80,85 24,38 -14,11 -6,44 -3,88 16,67 -120,63 

m17 84,23 30,69 2,58 -80,85 -24,38 14,11 6,44 3,88 -16,67 120,63 

-m17 -84,23 -30,69 -2,58 80,85 24,38 -14,11 -6,44 -3,88 16,67 -120,63 

m18 71,63 -3,71 3,35 -41,51 -11,71 5,62 6,55 6,86 -5,31 -217,51 

-m18 -71,63 3,71 -3,35 41,51 11,71 -5,62 -6,55 -6,86 5,31 217,51 

m19 71,63 -3,71 3,35 -41,51 -11,71 5,62 6,55 6,86 -5,31 -217,51 

-m19 -71,63 3,71 -3,35 41,51 11,71 -5,62 -6,55 -6,86 5,31 217,51 

m20 59,03 -38,11 4,12 -2,16 0,97 -2,87 6,66 9,84 6,04 -155,65 

-m20 -59,03 38,11 -4,12 2,16 -0,97 2,87 -6,66 -9,84 -6,04 155,65 

m21 59,03 -38,11 4,12 -2,16 0,97 -2,87 6,66 9,84 6,04 -155,65 

-m21 -59,03 38,11 -4,12 2,16 -0,97 2,87 -6,66 -9,84 -6,04 155,65 
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m22 46,43 -72,51 4,90 37,18 13,64 -11,35 6,77 12,82 17,40 306,21 

-m22 -46,43 72,51 -4,90 -37,18 -13,64 11,35 -6,77 -12,82 -17,40 -306,21 

m23 46,43 -72,51 4,90 37,18 13,64 -11,35 6,77 12,82 17,40 306,21 

-m23 -46,43 72,51 -4,90 -37,18 -13,64 11,35 -6,77 -12,82 -17,40 -306,21 

m24 -41,51 115,67 -28,74 233,71 61,95 -23,75 -52,67 -62,31 14,11 -164,55 

-m24 41,51 -115,67 28,74 -233,71 -61,95 23,75 52,67 62,31 -14,11 164,55 

 

 

Yapının ağırlığını veren ve minimum değeri aranan amaç fonksiyon ise aĢağıdaki 

gibidir: 

 

w = 12mp1 + 18mp2 + 36mp3        (1.21) 

 

Yapının optimizasyon sonucunda elde edilen tasarım değiĢkenleri tablo 2.7 de 

görülmektedir. 

 

Tablo 2.7 Optimizasyon sonucunda ortaya çıkan tasarım değiĢkenleri 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  mp1 mp2 mp3 w 

0,80 0,17 0,90 -0,47 -0,30 0,00 0,30 -0,30 0,00 0 300 300 16200 

 

 

Söz konusu örnek için Jennings ve Tam(1986) tarafından bulunan sonuçlar ise, 

 

mp1 = 0  

mp2 = 300  

mp3 = 300 

w = 16200 

 

Ģeklindedir. Görüldüğü gibi, burada bulunan sonuçları doğrulamaktadır. 

2.3.3  Örnek 3 

 

Üçüncü örnek, tek açıklıklı ve iki katlı, 6. dereceden hiperstatik bir çerçevedir. Daha 

önceden Hodge (1969) tarafından üzerinde matris-deplasman yöntemi uygulanarak 

çalıĢılmıĢtır. Çerçevenin geometrik ölçüleri, dıĢ yükleri, plastik moment grupları  ve 

kritik kesitleri aĢağıda gösterildiği gibidir. Yine Ģekil 2.10‟dan da görülebileceği gibi 
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Ø5 

ġekil 2.10 Tek açıklıklı, iki katlı çerçeveye atanan mafsallar 

Ø2 

Ø6 

Ø4 Ø3 

Ø1 

her kolonun altına bir tane ve her kiriĢin ortasına bir tane olmak üzere altı adet eğilme 

momenti mafsalı akma koĢullarını oluĢturmak için atanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.9 Tek açıklıklı, iki katlı çerçeve 
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Tablo 2.8 Tasarım için gerekli olan akma koĢulları 

m 1 = 1 2 = 1 3 = 1 4 = 1 5 = 1 6 = 1  = 0 

m1 3,57 -15,13 -10,71 -20,58 111,10 67,47 1164,29 

-m1 -3,57 15,13 10,71 20,58 -111,10 -67,47 -1164,29 

m2 -7,14 38,44 21,43 32,99 -6,75 -50,39 -728,57 

-m2 7,14 -38,44 -21,43 -32,99 6,75 50,39 728,57 

m3 -10,71 72,66 -17,86 34,48 -15,13 -20,58 257,14 

-m3 10,71 -72,66 17,86 -34,48 15,13 20,58 -257,14 

m4 32,14 8,38 3,57 -29,81 6,30 0,84 -421,43 

-m4 -32,14 -8,38 -3,57 29,81 -6,30 -0,84 421,43 

m5 32,14 8,38 3,57 -29,81 6,30 0,84 -421,43 

-m5 -32,14 -8,38 -3,57 29,81 -6,30 -0,84 421,43 

m6 32,14 -10,71 3,57 -10,71 3,57 3,57 -321,43 

-m6 -32,14 10,71 -3,57 10,71 -3,57 -3,57 321,43 

m7 32,14 -10,71 3,57 -10,71 3,57 3,57 -321,43 

-m7 -32,14 10,71 -3,57 10,71 -3,57 -3,57 321,43 

m8 32,14 -29,81 3,57 8,38 0,84 6,30 778,57 

-m8 -32,14 29,81 -3,57 -8,38 -0,84 -6,30 -778,57 

m9 32,14 -29,81 3,57 8,38 0,84 6,30 778,57 

-m9 -32,14 29,81 -3,57 -8,38 -0,84 -6,30 -778,57 

m10 -10,71 34,48 -17,86 72,66 -20,58 -15,13 -542,86 

-m10 10,71 -34,48 17,86 -72,66 20,58 15,13 542,86 

m11 -7,14 32,99 21,43 38,44 -50,39 -6,75 871,43 

-m11 7,14 -32,99 -21,43 -38,44 50,39 6,75 -871,43 

m12 3,57 -20,58 -10,71 -15,13 67,47 111,10 -1235,71 

-m12 -3,57 20,58 10,71 15,13 -67,47 -111,10 1235,71 

m13 3,57 -34,22 39,29 -1,49 8,38 -29,81 -985,71 

-m13 -3,57 34,22 -39,29 1,49 -8,38 29,81 985,71 

m14 3,57 -17,86 39,29 -17,86 -10,71 -10,71 -285,71 

-m14 -3,57 17,86 -39,29 17,86 10,71 10,71 285,71 

m15 3,57 -17,86 39,29 -17,86 -10,71 -10,71 -285,71 

-m15 -3,57 17,86 -39,29 17,86 10,71 10,71 285,71 

m16 3,57 -1,49 39,29 -34,22 -29,81 8,38 1414,29 

-m16 -3,57 1,49 -39,29 34,22 29,81 -8,38 -1414,29 

 

 

Bu giriĢ bilgilerine göre elde edilen sonuç Ģu Ģekildedir: 

 

Tablo 2.9 Optimizasyon sonucunda ortaya çıkan tasarım değiĢkenleri 

1  2  3  4  5  6  mp1 mp2 mp3 mp4 w 

5 -3,33 5 6,67 5 -5 500 1500 500 1000 100000 

 

Tablodan da görüldüğü gibi, Hodge (1959)‟un elde ettiği değerler:  
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mp1 = 500 

mp2 = 1500 

mp3 = 500 

mp4 = 1000 

w = 100000 

 

Görüldüğü üzere yukarıdaki değerler bu çalıĢmada elde edilen değerler ile 

örtüĢmektedir. 

2.3.4  Örnek 4 

Son örnek üç katlı ve tek açıklıklı, 9. dereceden hiperstatik bir çerçevedir. Çerçevenin 

geometrik ölçüleri, dıĢ yükleri, plastik moment grupları  ve kritik kesitleri Ģekil 1.11‟de 

gösterildiği gibidir. Yine Ģekilden de görülebileceği gibi her kolonun altına bir tane ve 

her kiriĢin ortasına bir tane olmak üzere dokuz adet eğilme momenti mafsalı çerçeveye 

akma koĢullarını oluĢturmak için atanmıĢtır. 

 

ġekil 2.11 Tek açıklıklı, üç katlı çerçeve ve bu çerçeve için atanmıĢ mafsallar 
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Bu yapı için  optimum tasarım değiĢkenleri aĢağıda verilmiĢtir: 

 

Tablo 2.10 Optimizasyon sonucunda ortaya çıkan dönmeler ( 10
-2

) 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  

-4,96 -1,86 8,68 5,66 4,94 -2,67 -4,83 -3,93 1,65 

 

Tablo 2.11 Optimizasyon sonucunda ortaya çıkan tasarım değiĢkenleri 

mp1 mp2 mp3 mp4 mp5 mp6 w 

60 98,2 81,33 60 38,2 43,13 2611 

 

2.4  Ek kısıtlama örneği 

Bilindiği gibi yapı sistemlerinde tek aranan akma koĢullarını sağlayan plastik 

momentlerinin elde edilmesi değildir. Bunun yanında konstrüktif kurallar, 

yönetmeliklerin getirdiği kısıtlamalar, mimari istekler de olabilir. BaĢka bir deyiĢle elde 

edilen sonuçların uygulanabilir olması da gerekmektedir. Bu sebeple yapının kısıtlama 

denklemleri sadece akma kısıtlamalarından oluĢmayabilir. 

2.4.1  Enkesit kısıtlamaları 

Örnek 2‟ de yapılan tasarımda aĢağıdaki değerler elde edilmiĢtir:  

 

mp1 = 0  

mp2 = 300  

mp3 = 300 

w = 16200 

 

Bu optimizasyon yapının mümkün olan en az ağırlığını vermekle birlikte 1. kesitte 

moment kapasitesi “0” bulunduğu için bu sonuç uygulaması olanaksız bir çözümden 

ileri gidemeyecektir. Bu sebeple bazı ek koĢullar dikkate alınmalıdır. Örneğin 

kolonların plastik momentlerinin kiriĢlerinkinin en az 1,2 katı olması gibi ek 

kısıtlamalar programa uyarlanabilir. Bu kısıtlamalar, 

 

1,2.mp3  mp1   - mp1 + 1,2.mp3  0 

1,2.mp3  mp2   - mp2 + 1,2.mp3  0 
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Ģeklinde ifade edilebilir. 

Böylece istenilen kısıtlamalar ek kısıtlama denklemleri haline dönüĢmüĢ olur. Bu 

kısıtlamaları eklemek için simplex‟e girecek olan matrislere iki yeni satır eklenmelidir. 

Satırlar Ģu Ģekilde olacaktır: 

 

0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 0 -  mp1 + 0.mp2 + 1,2.mp3  0 

0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 0 + 0.mp1 - mp2 + 1,2. mp3  0 

 

Yukarıdaki satırların matris olarak ifadesi de aĢağıdaki gibidir: 
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Söz konusu çerçevede 24 tane kritik kesit bulunmaktadır. Her kesit için 2 tane koĢul 

eklendiği için toplam 48 satır akma koĢullarını oluĢturur. Ek kısıtlamalarla birlikte 

matrislerde 50 tane satır oluĢur. Bu kısıtlamalara göre oluĢturulan matrisleri simplex 

yöntemi ile çözersek tasarım Ģu Ģekilde olur: 

 

mp1 = 362,1213  

mp2 = 363,5874 

mp3 = 302,1826 

w = 21768,6 

 

Sonuçlarda, görüldüğü gibi öngörülen ek kısıtlamalar da sağlanacak Ģekilde tasarım 

yapılmıĢtır ancak beklendiği gibi yeni kısıtlamalar ağırlık fonksiyonunun değerinin 

artmasına yol açmıĢtır.  
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3. GÖÇME YÜKÜNE GÖRE OPTĠMUM BOYUTLANDIRMA 

Sistemlerin göçme yüküne göre boyutlandırılmasında, birinci mertebe limit yükten 

önce göçmenin gerçekleĢtiği kabul edilirse sistem hiperstatik olmakta, çözüm enkesit 

karakteristiklerine ve plastik mafsal yerlerine bağlı olmaktadır. Göçme yüküne karĢı 

gelen plastik mafsal yerleri ve enkesit karakteristikleri baĢlangıçta bilinmediğinden bir 

ardıĢık yaklaĢım yolu izlenir. ArdıĢık yaklaĢımın herbir adımı itme analizi ve optimum 

boyutlandırma aĢamalarından oluĢmaktadır. Buna göre baĢlangıçta sistemi oluĢturan 

tüm çubuklar aynı enkesit karakteristiklerine sahip olacak Ģekilde seçilir ve göz önüne 

alınacak plastik mafsal yerleri itme analizi ile belirlenir. Göz önüne alınacak plastik 

mafsal sayısına ise sistemin geometrik ve yükleme özellikleriyle birlikte yerdeğiĢtirme 

kısıtlamalarına göre karar verilir. Plastik mafsal sayıları gerekirse kullanıcı tarafından 

kısıtlamalar göz önünde bulundurularak ardıĢık yaklaĢım adımları arasında 

değiĢtirilebilir.  

3.1  Ağırlık Fonksiyonu (Amaç Fonksiyon) 

Göçme yüküne göre boyutlandırmada göçme anında sistem hiperstatik olduğundan 

çözüm enkesit karakteristiklerine bağlıdır. Birinci mertebe limit yüke göre 

boyutlandırmada çözüm enkesit karakteristiklerinden bağımsız olduğu için ağırlık 

fonksiyonu çubuk plastik momentleri ile çubuk uzunlukları arasında doğrusal bir 

bağıntı olduğu kabul edilerek (2.7) bağıntısı ile ifade edilmiĢtir. Gerçekte ise sözkonusu 

bağıntı doğrusal olmadığından yapı ağırlığı (2.7) denklemi ile temsil edilemez. Bu 

yüzden çubuk uzunlukları ile plastik momentler arasındaki gerçek bağıntıların elde 

edilerek, bu bağıntıların her adımda doğrusallaĢtırılması gerekmektedir.  

 

g tane farklı enkesiti bulunan ve p tane çubuk elemana sahip olan bir yapı sisteminin 

ağırlığını ifade eden fonksiyon: 
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1
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k k
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w l F


            (3.1) 

 

bağıntısı ile verilebilir. Bu bağıntıda: 

 

  : Sistemi oluĢturan elemanların yapıldığı malzemenin birim hacim ağırlığını, 

Fk  : Enkesiti birbirinden farklı elemanların enkesit alanını, 

lk : Enkesit alanı Fk olan çubukların uzunluklarının toplamını ifade eder. 

 

Optimizasyon probleminde tasarım değiĢkeni olarak plastik momentler göz önüne 

alındığından amaç fonksiyonun da plastik momentlere göre düzenlenmesi 

gerekmektedir. Yapı ağırlığı çubuk uzunluklarına ve çubuk plastik momentleri 

cinsinden ifade edilecek enkesit alanlarına bağlı olarak yeniden yazılırsa 

 

1

( )
g

k k p

k

w l F W


           (3.2) 

 

bağıntısı elde edilir. 

Burada Fk(Wp) enkesit alanı ile plastik mukavemet momenti arasındaki doğrusal 

olmayan bir bağıntıyı ifade etmektedir. Wp plastik mukavemet momenti ile F enkesiti 

arasındaki tipik bağıntı Ģekil 3.1‟de verilmiĢtir. 

ġekil 3.1 F- Wp bağıntısı 
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Bu bağıntı eğrinin belli bir A(FA,WpA) noktasında 
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        (3.3) 
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          (3.4) 

 

olmak üzere 

 

pF a bW            (3.5) 

 

Ģeklinde doğrusal bir fonksiyon olarak ifade edilebilir. Bu fonksiyon A noktasında 

gerçek bağıntıyla aynı sonucu vermekte, bu noktaya yakın noktalarda ise gerçek 

bağıntıyı yaklaĢık olarak ifade etmektedir. ArdıĢık yaklaĢımda son iki adımda bulunan 

kesitler birbirlerine yeterince yakın sonuç vermesi istendiğinden bu durum için, enkesit 

karakteristiklerine ait doğrusallaĢtırılmıĢ bağıntılar gerçek bağıntılarla aynı sonuçları 

verir.  

 

Eğer 

 

p

p

F

m
W


           (3.6) 

bağıntısı göz önüne alınırsa enkesit alanları mp plastik momentlerine bağlı olarak  

 

p

F

m
F a b


            (3.7) 

 

Ģeklinde ifade edilebilir.  

 

(2.7) bağıntısı (2.2)  bağıntısında yerine yazılırsa toplam ağırlık fonksiyonu 
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         (3.8) 

 

olarak elde edilir. Bu ifadede birinci terim sabit olduğundan minimum olması istenilen 

fonksiyon yerine  

 

1
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k k pk
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w l b m


           (3.9) 

 

ifadesi kullanılabilir. Bu ifadedeki bk değerleri ardıĢık yaklaĢımın herhangi bir 

adımında herhangibir çubuk için elde edilen mp (Wp)  değerine, gerçek (F – Wp) 

bağıntısında karĢı gelen noktadaki teğetinin eğimidir. 

 

Sistemi oluĢturan elemanlarda F akma gerilmesi ve  öz ağırlık aynı ise bu değerler 

elimine edilerek bağıntı  

 

1

g

k k pk

k

w l b m


          (3.10) 

 

Ģeklinde ifade edilebilir.  

 

Bu çalıĢmada Özer [3] tarafından I profilleri için verilen polinom Ģeklindeki F-Wp 

bağıntıları kullanılmıĢtır. Sözkonusu bağıntılar Ek1 de verilmiĢtir. 

3.2  Sayısal örnek 

Bu bölümde örnek 1.4‟de boyutlandırılan sistem, enkesit ve yerdeğiĢtirme kısıtlamaları 

eklenerek yeniden boyutlandırılacaktır. Sistemin geometrisi ve yükleri Ģekil 3.2‟de 

verilmiĢtir. 
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Enkesitlere ait kısıtlamalar: 

 

1,1 mp1  mp2 

1,1 mp2  mp3 

1,1 mp4  mp5 

1,1 mp5  mp6 

1,1 mp3  mp6 

1,1 mp2  mp5 

1,1 mp1  mp4 

 

olarak verilmiĢtir. Ayrıca, sistemin en üst katının yatay yöndeki yer değiĢtirmesi ise 

0.06 m ile sınırlandırılacaktır. 

 

ġekil 3.2 Tek açıklıklı, üç katlı çerçeve 
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Optimum boyutlandırmada yerdeğiĢtirme kısıtlaması da göz önüne alınacağından söz 

konusu yer değiĢtirmenin sınır değerine karĢı gelen plastik mafsal yerleri itme 

analizinden alınacaktır. Bölüm 2 örnek 4‟de optimum olarak boyutlandırılan sistemin 

itme analizi sonucu elde edilen yük parametresi ve yerdeğiĢtirme değerleri ile bunlara 

ait eğri sırasıyla tablo 3.1 de ve Ģekil 3.3 de verilmiĢtir 

 

Tablo 3.1 EI = 1000 için yük parametreleri,yer değiĢtirmeler 

   (m) 

 

 0 0 

 0,736799 0,302871 

 0,746556 0,308373 

 0,830671 0,369144 

 0,839031 0,374675 

 0,845651 0,382662 

 0,897037 0,460597 

 0,91724 0,559763 

 0,968565 0,927795 

 0,971412 0,967929 

 1 1,99334 

 

 

Yük-Yer değiştirme eğrisi
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ġekil 3.3 EI = 1000 için Yük-YerdeğiĢtirme eğrisi 

 

Tablo 3.1 den de görüldüğü gibi sistem mekanizma durumuna geldiğinde yer 

değiĢtirmeler büyük değerler almaktadır. Bunun sebebi birinci mertebe limit yüke göre 

optimum boyutlandırmada yerdeğiĢtirme kısıtlamaları göz önüne alınmadığından 

çözüm enkesit karakteristiklerinden bağımsız olmaktadır. Sistemde yer değiĢtirmeye ait 
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ek kısıtlamanın da göz önüne alınması halinde baĢlangıç çözümü için EI = 1000 olması 

haline ait enkesit karakteristikleri, sistemde 7 adet plastik mafsal oluĢacak ve üst katın 

yatay yer değiĢtirmesi 0.06 m olacak Ģekilde arttırılmıĢtır. Bu durumda baĢlangıç 

çözümü için göz önüne alınacak EI değeri, 

 

E = 199900000 kN/m
2
  

I = 0,0000579 m
4
 (IPE270)  

Olmak üzere 

EI = 11574.21 kNm
2 

olarak hesaplanmıĢtır. 

 

Eğilme rijitliğinin bu yeni değeri için yapılan itme analizi sonuçları tablo 3.2 ve Ģekil 

3.4‟ de verilmiĢtir. 

 

Tablo 3.2 Gerçek kesitler için yük parametreleri, yer değiĢtirmeler 

    (cm) Kesit 

 

 0 0 - 

 0,736799 2,62 14       

 0,746556 2,66 13       

 0,830671 3,19 8       

 0,839031 3,24 24       

 0,845651 3,31 16       

 0,897037 3,98 22       

 0,91724 4,84 11       

 0,968565 8,02 20       

 0,971412 8,36 1 

 1 17,22 3 



 32 

 

Yük-Yer değiştirme eğrisi

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Yer Değiştirme

Y
ü

k
 P

a
ra

m
e

tr
e

s
i

 

ġekil 3.4 EI = 11574.21  için Yük-YerdeğiĢtirme eğrisi 

 

Eğilme rijitliklerinin EI = 1000 kNm
2
 ve 11574.21 kNm

2
 olması hallerindeki  iki 

çözümde de atalet momenti oranları eĢit seçildiği için, beklendiği gibi mafsalların 

oluĢtuğu yük parametrelerinde bir değiĢme olmazken yer değiĢtirmeler atalet 

momentinin arttığı oranda azalmıĢtır. 0,06 m‟lik yer değiĢtirmeye ise 7. ve 8. plastik 

mafsalların oluĢtuğu adımlar arasında eriĢilmiĢtir. Buna göre boyutlandırmanın ilk 

adımında EI = 11574.21 kNm
2
 ye karĢı gelen enkesit karakteristikleri ve itme 

analizinden elde edilen ilk 7 plastik mafsal göz önüne alınacaktır. 

3.3  Enkesit karakteristiklerine ve yer değiĢtirmeye ait kısıtlama denklemlerinin 

yazılması 

Enkesit karakteristiklerine ait kısıtlama denklemlerinin nasıl yazılacağı Bölüm 2 de 

açıklanmıĢtır. Bu bölümde ise yer değiĢtirmelere ait kısıtlama denkleminin nasıl 

yazılacağı açıklanacaktır.  

 

YerdeğiĢtirme kısıtlamalarına ait denklemler elde edilirken Ģu Ģekilde bir yol izlenir: 

 

1. Birim mafsal dönmelerinin her birinden oluĢan, kısıtlama yapılacak 

serbestlikteki yer değiĢtirmeler hesaplanır. 

2. DıĢ yüklerden dolayı oluĢan, kısıtlama yapılacak serbestlikteki yerdeğiĢtirme 

hesaplanır. 
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3. Bu yer değiĢtirmelerin toplamının hedef yer değiĢtirmeyi aĢmaması için 

yazılacak kısıtlama denklemi süperpozisyon prensibi ile ve Bölüm 1 de verilen 

denklem 1.12 yardımı ile elde edilerek mevcut kısıtlama denklemlerine eklenir.  

4. Simplex yöntemindeki pozitiflik koĢulu sebebiyle plastik dönmelere ait 

değiĢkenlerde olduğu gibi bir dönüĢüm iĢlemi uygulanarak yatay yerdeğiĢtirme 

değiĢkeni için de bir üst sınır değeri tanımlanır. 

3.3.1  Sistemin optimum boyutlandırılması 

Sistemin boyutlandırılması aĢamasında, bu amaçla hazırlanan ve Bölüm 4 de tanıtılan 

bilgisayar programı yardımı ile akma koĢullarına, enkesit karakteristiklerine ve yatay 

yer değiĢtirmeye ait kısıtlama denklemleri otomatik olarak oluĢturulmuĢ ve sistem yine 

programla bütünleĢik olarak çalıĢan simplex algoritması yardımı ile minimum ağırlıklı 

olarak boyutlandırılmıĢtır. Optimum boyutlandırma sonucunda elde edilen plastik 

momentler ve toplam yapı ağırlığı tablo 3.3‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 3.3 Optimizasyon sonucunda ortaya çıkan tasarım değiĢkenleri 

mp1 mp2 mp3 mp4 mp5 mp6 w 

60 82,08 90,28 66 90,28 99,31 3538,391 

 

Daha sonra, yine program yardımı ile elde edilen plastik momentlere karĢı gelen enkesit 

karakteristikleri Ek-1‟de verilen bağıntılar yardımı ile hesaplanmıĢtır.  

 

Elde edilen yeni kesitlere göre yapılan doğrusal olmayan itme analizi sonuçları tablo 

3.4‟ de verilmiĢtir. 

 

Tablo 3.4 Yeni sistem için yük parametreleri, yer değiĢtirmeler 

    (m) Kesit 

 

 0 0 - 

 0,873334 3,83 8 

 0,881231 3,86 20 

 0,90454 4,15 24 

 0,926223 4,61 10 

 0,948782 6,18 18 

 0,971378 10,11 22 

 1 18,48 7 
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ġekil 3.5 Ġlk Adımdaki Yük-YerdeğiĢtirme eğrisi 

 

Elde edilen bu sonuçlara göre ikinci boyutlandırma adımında birinci adımda elde edilen 

enkesit karakteristikleri ve ilk 4 plastik mafsal göz önüne alınacaktır. Bu Ģekilde ardıĢık 

yaklaĢıma, geliĢtirilen program yardımıyla devam edilmiĢ ve ardıĢık iki adımda aynı 

enkesit karakteristikleri elde edilince çözüme son verilmiĢtir.  Minimum ağırlıklı olarak 

boyutlandırılan sisteme ait plastik momentler ve toplam yapı ağırlığı tablo 3.5‟ de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 3.5 Optimizasyon sonucunda ortaya çıkan tasarım değiĢkenleri 

mp1 mp2 mp3 mp4 mp5 mp6 w 

67.23 82.91 91.20 73.95 91.20 100.32 3672.285 

 

Tablo 3.6 Optimizasyon sonucunda ortaya çıkan kesitler 

 Kesit 1 Kesit 2 Kesit 3 Kesit 4 Kesit 5 Kesit 6 

F (10
-3

) 3.72 4.07 4.33 3.95 4.33 4.60 

I (10
-5

) 4.04 4.63 5.09 4.427 5.09 5.61 

 

Bu değerler ile boyutlandırılan yapının doğrusal olmayan davranıĢına ait yük 

parametresi-yerdeğiĢtirme değerleri ve grafiği sırası ile Tablo 3.7 ve Ģekil 3.6 da 

verilmiĢtir. 
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Tablo 3.7 Son sistem için yük parametreleri, yer değiĢtirmeler 

    (m) Kesit 

 

 0 0 - 

 0.9043307       0.037 20       

 0.9200599       0.038 24 

 0.9789764       0.049 18 

 0.9992353       0.058 8 

 1.008535        0.062 22 

 1.036773        0.084     10 

 1.107376        0.287 16 

 1.108579        0.291 17 
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ġekil 3.6 Son adımdaki Yük-YerdeğiĢtirme eğrisi  

 

Tablo 3.7 ve ġekil 3.6‟dan da görüldüğü gibi yerdeğiĢtirme, göçme sınırı olarak kabul 

edilen 6 cm‟ye ulaĢtığında yük parametresi de 1 değerini almaktadır. 

 

Söz konusu örnek, 2. bölümde I. mertebe limit yüke göre optimum boyutlandırıldığında 

yapı gerçek ağırlığı: 

 

1

g

k k

k

w l F


  = 0.1705 

 

olarak bulunmuĢtur. Göçme yüküne göre ve kesit kısıtlamaları ile yerdeğiĢtirme 

kısıtlamalarına göre optimum boyutlandırmada ise 
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1

g

k k

k

w l F


  = 0.1805 

 

olarak yapı ağırlığı belirlenmiĢtir. Doğal olarak yapılan her kısıtlama amaç fonksiyonun 

minimum değerinin arandığı aralığı daraltmakta ve fonksiyonun değerini arttırmaktadır.
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4. Sdap.N BĠLGĠSAYAR YAZILIMI 

Sdap.N bilgisayar yazılımı ilk olarak STAP ismi ile 2002 yılında Yıldız Teknik 

Üniversitesinde bitirme ödevi olarak hazırlanmıĢtır. O zamanki sürümü yalnızca 

Statik/Doğrusal hesap yapmaktaydı. Bu safhadan sonra tezin baĢlangıcına kadar olan 

sürede yazılımın analiz motoru değiĢtirilmiĢ, kiriĢ metodu ile malzeme bakımından 

doğrusal olmayan çözüm, modal analiz bölümü, 2. mertebe analiz gibi konular 

eklenmiĢtir. Tez sürecinde de yazılıma tesir çizgisi modülü, optimizasyon modülü, 

plastik mafsal hipotezi ile malzeme bakımından doğrusal olmayan analiz modülü 

eklenmiĢtir. Programın Türkçe ve Ġngilizce sürümleri bulunmaktadır, diğer diller de 

istenirse „kelime.dat‟ dosyası değiĢtirilerek eklenebilir. 

 

Program statik analizde geleneksel matris-deplasman yönteminden yararlanır. 

Optimizasyon bölümü içinse daha önceden geliĢtirilmiĢ olan [1] ilk uygun tekil çözümü 

yapı mühendisliğinin doğasına uygun olarak seçmeye dayalı ve  bütün bilinmeyenlerin 

pozitif çıkması için bir üst sınır değeri kullanan uyarlanmıĢ bir simplex yönteminden 

yararlanır.  

 

Program veri alıĢ-veriĢinde tamamen Windows‟a ait olan GUI‟den (Graphical User 

Interface) yararlanır.  

4.1  Optimizasyon algoritması 

1. Mertebe limit yüke ve göçme yüküne göre optimizasyon için ayrı ayrı iki algoritma 

vardır. Fakat göçme yüküne göre optimizasyon yapılırken ilk ele alınan sistemin uygun 

seçilmiĢ olması daha az ardıĢık yaklaĢım ile sonuca ulaĢtıracağı için ilk sistem 1. 

Mertebe limit yüke göre optimum boyutlandırılmıĢ sistem olmalıdır. 
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4.1.1  1. Mertebe limit yüke göre optimum boyutlandırma 

1. mertebe limit yüke göre tasarım yaparken tasarım için seçilen mafsalların yerleri 

önemli değildir. Bununla birlikte seçilen izostatik esas sistemlerde kısmi mekanizma 

durumu olmamalı, yükleme durumuna göre momentin sıfır olacağı kesitlerde mafsal 

seçilmemelidir. Mafsal seçimi için  1. Bölümdeki “AtanmıĢ mafsalların otomatik 

seçimi” kısmındaki yöntem uygulanabilir. Mafsallar atandıktan sonra seçilen mafsal 

yerlerine göre kısıtlama denklemleri oluĢturulur, var ise enkesit kısıtlama denklemleri 

bu denklemlere eklenir. Daha sonra ağırlık fonksiyonu oluĢturulur. Bu kısımda sistem 

göçmeden biraz önce izostatik olduğu için oluĢacak olan kesit tesirleri enkesit 

özelliklerinden bağımsızdır, bu yüzden ağırlık fonksiyonu plastik momentinin 

uzunlukla çarpımı Ģeklinde ifade edilebilir. Bu iĢlemden sonra elde edilen fonksiyon 

kısıtlamalara göre optimize edilerek optimum tasarım değiĢkenleri bulunur. Bu 

değiĢkenler bu kısım için sadece plastik momentlerdir. Elde edilen momenler 

kaydedilip 1. Mertebe limit yüke göre optimizasyon bitirilir. 

4.1.2  Göçme yüküne göre optimum boyutlandırma 

Göçme yüküne göre tasarım yaparken göçme durumunda yapı hiperstatik olacağı için iç 

kuvvetlerin enkesit ve malzeme özellikleri ile bağlantısı olacaktır. Bu sebeple enkesit 

karakteritikleri üzerinde ardıĢık yaklaĢım yapmak gerekmektedir. Ayrıca seçilen mafsal 

yerlerine bağlı olarak değiĢik iç kuvvetler hesaplanacaktır. Simplex algoritması için 

hazırlanan denklem takımları mafsal yerlerine bağlı olduğu için mafsal yerlerinin 

seçiminde de bir ardıĢık yaklaĢım uygulamak gerekmektedir. Simplex algoritması 

seçilen mafsal yerlerine bağlı olarak oluĢturulan denklemlerin optimum çözümünü 

hesaplar, eğer mafsal yerleri doğru seçilmezse elde edilen çözüm yapı sisteminin 

optimum çözümü olmayacaktır, seçilen mafsallar için optimum çözüm olacaktır. 

 

Diğer bir nokta da optimum noktaya ulaĢmak için seçilen baĢlangıç noktası ne kadar 

uygun olursa yapılan ardıĢık yaklaĢım adımı da o kadar az olacaktır. Bu yüzden ardıĢık 

yaklaĢıma yapıyı 1. mertebe limit yüke göre boyutlandırtan sonra baĢlamak uygun 

olmaktadır. 

 

1. Mertebe limit yüke göre kesitlerin taĢıma moment kapasiteleri belirlendikten sonra 

bir itme analizi ile yapılarak yapıda oluĢacak olan plastik mafsallar belirlenir. Bu 

mafsallardan göçme kriterlerini geçmeyen yük parametresinde oluĢan mafsallara göre 
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kısıtlama denklemleri oluĢturulur. Daha sonra bu denklemlere  ek kısıtlamalar da 

eklenir. Elde edilen denklemlere göre optimizasyon yapılır. Bu optimizasyonda 

optimize edilecek değiĢken yalnızca plastik momentleri değildir, buna bağlı olarak 

enkesit karakteristikleri de değiĢir. Böylece ardıĢık yaklaĢımın bir adımı bitmiĢ olur. 

Eğer elde edilen optimum değiĢkenler bir önceki adıma yeterince yakın değilse  yeni 

sistem tekrar itme analizi ile değerlendirilir, yeni mafsallar atanarak yeni denklemler 

oluĢturulur ve optimizasyon tekrarlanır. Bu iĢleme ardıĢık adımlar arası bulunan 

sonuçlar birbirine kabul edilebilir derecede yakın olana kadar devam edilir. 
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4.1.3  AkıĢ Diyagramları 

Anlatılan algoritmaların akıĢ diyagramları Ģu Ģekildedirler: 

 

Optimizasyon yap 

BAġLA 

Yapı geometrisini oku 

Amaç fonksiyon ve kısıtlama denklemlerini oluĢtur 

Plastik momentleri kaydet 

BĠTĠR 

ġekil 4.1 1. Mertebe Limit Yüke Göre Optimizasyon 

Mafsalları otomatik olarak ata 
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Göçme yüküne göre optimizasyona ait akıĢ diyagramı da ġekil 4.2 de verilmiĢtir. 

 

 

 

BAġLA 

Yapı geometrisini ve kesitleri oku 

Yük artırımı ile mafsalları belirle 

Yapılacak optimizasyona uygun mafsalları seç 

Optimizasyon yap 

Kesit ve geometriyi kaydet 

BĠTĠR 

ġekil 4.2 Göçme Yüküne Göre Optimizasyon 

Evet 
Kesitler  

önceki adıma yeterince 

yakın mı 

Yer değiĢtirme ve/veya dönme kapasitesi sınırlamalarını koy 

Hayır 
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4.2  Programın kullanılıĢı 

4.2.1  Sistemin oluĢturulması 

 

Yeni bir sistem oluĢturmak için “Dosya” menüsünden “Yeni” menüsüne basılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu komut ile „Yeni Model‟ penceresi gelir. Burada istenilen aralıklarda ızgaralar 

oluĢturulabileceği gibi hazır sistemlerden de yararlanılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.3 „Yeni Model‟ penceresi 
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Izgaralar oluĢturulduktan sonra boĢ ekran açılır. Bu ekranda fare yardımı ile çubuklar, 

yükler, mafsal ve mesnetler girilir. Daha sonra „Model‟ menüsünden „Malzeme‟ 

penceresi açılarak malzeme özellikleri, „Kesitler‟ penceresi açılarak kesit özellikleri 

girilmelidir. Ayrıca mesnet, mafsal pencereleri de bu menüden çıkartılabilir. 

     

Bu çalıĢmada bahsedilen örnek sistemleri programa girerken dikkat edilmesi gereken 

birkaç nokta vardır. Örnekler el ile çözülürken açı metodundan yararlanılmıĢ, çubuk 

uzamaları ihmal edilmiĢtir. Fakat program matris-deplasman metodu kullandığı için 

çubukların uzaması engellenmelidir. Bu sebeple kolon uçlarında bulunan düğüm 

noktalarına kayıcı mesnet, kiriĢ uçlarında bulunan düğüm noktalarına ise rijit diyafram 

atanmalıdır.  

 

ġekil 4.4 Sdap.N programı ana penceresi 
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4.2.2  Analize BaĢlama 

 

Bu bilgiler sisteme girildikten sonra statik analize baĢlanılır. Analize baĢlamak için F5 

tuĢuna basılır veya „Analiz‟ menüsünden „Analize BaĢla‟ menüsü tıklanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu pencere ile analiz ayarları ayarlanabilir ve analize baĢlanabilir.  

AtanmıĢ olan rijit diyaframları kullan seçeneği ile sisteme girilen rijit diyaframların 

kullanılması sağlanır. 

Modal Analiz Yürüt seçeneği ile dinamik analiz yaptırılır. Burada iki tane özdeğer 

bulma yöntemi vardır. 

Malzeme bakımından doğrusal olmayan analiz yürüt seçeneği ile kiriĢ metodu ile 

doğrusal olmayan analiz yapılır. 

2. Mertebe analiz yürüt seçeneği ile 2. mertebe etkiler göz önüne alınır. 

Tesir çizgileri kısmından çizilmesi gereken tesir çizgileri girilir. Ayrıca plastik 

mafsallar da bu kısımdan girilir. 

 
ġekil 4.5 Analize BaĢlama Penceresi 



 45 

Birim dönem matrislerini oluĢtur seçeneği ile tasarımda gerekli olan birim dönme 

matrisleri oluĢturulur. 

Matrisleri göster seçeneği ile matris deplasman yöntemi kullanılırken oluĢturulan 

matrisler gösterilir. Bu seçenek yalnızca geliĢtirme modunda etkindir. 

BaĢlat düğmesi ile analiz baĢlatılır. 

 

Analiz menüsü altı öğeden oluĢur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizi baĢlat: Analizi baĢlatma penceresini getirir. Bu pencere aracılığı ile 

analiz seçenekleri seçilir ve analiz baĢlatılır. 

 Kilidi Aç: Analiz sona erince sistem kullanıcı tarafından değiĢtirilmemesi için 

kilitlenir. Eğer sistemde değiĢiklik yapılacaksa bu menüden kilit açılmalıdır. 

Kilit açılınca analiz sonuçları da kaybolur. 

 Diyagramlar: Analiz sona erdikten sonra kesit tesirleri ve tesir çizgileri bu 

menüden ekrana getirilir. 

 Mod Ģekilleri: Modal analiz yapıldı ise aktif durumdadır. Buradan modal analiz 

sonucu bulunan mod Ģekilleri görülebilir. 

 Nonlineer Analiz (Pushover metodu): .menüsü ile sistem üzerinde yük artımı 

yöntemi ile itme analizi uygulanır, elde edilen grafik ve yerdeğiĢtirmeler 

gösterilir. Bu menüden yapılan doğrusal olmayan analiz plastik mafsal 

hipotezinden yararlanır. 

 Nonlineer Analiz: KiriĢ metodu ile sistemde plastikliğin dağılması göz önüne 

alınarak malzeme bakımından doğrusal olmayan analiz yapılır. 

 

ġekil 4.6 „Analiz‟ menusu 
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Tasarım menüsü üç öğeden oluĢur: 

 

 

 

 

 

 

 

 Amaç Fonksiyon oluĢtur: ÇözülmüĢ ve matrisleri hazırlanmıĢ sistem için amaç 

fonksiyonu oluĢturup optimizasyonu yapar. 

 Tasarım Sınırlamaları: Ek kısıtlama denklemlerini matrisleri herhangi bir metin 

düzenleyicisi ile açıp düzenlemek yerine bu iĢlemi otomatik olarak 

gerçekleĢtirmek için kullanılır. Ayrıca optimizasyondan sonra kesit 

özelliklerinin bulunması ve kesitlere atanması için kullanılır. 

 Pushover mafsallarını ata: Itme analizi sonucu ortaya çıkan mafsal oluĢum yük 

parametrelerini ve yer değiĢtirmeleri gösterir. Bu menüden istenilen sayıda 

mafsal yeni sisteme kolaylıkla atanabilir. 

 

ġekil 4.7 „Tasarım‟ menusu 
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5. SONUÇLAR 

 

1. Bu çalıĢmada yapının 1. mertebe limit yükü veya göçme yüküne göre ağırlığı 

en az yapan optimum tasarım değiĢkenlerini elde etmeye yönelik bir 

bilgisayar programı geliĢtirilmiĢtir. Program enkesitlere ve yer değiĢtirmelere 

ait kısıtlamaları da göz önüne alabilmektedir.      

 

2. Göçme yüküne göre boyutlandırılacak olan sistem hiperstatik olduğundan bir 

ardıĢık yaklaĢım metodu uygulanır. Buna göre plastik mafsal yerleri 

boyutlandırma programı ile bütünleĢik çalıĢan itme analizinden alınmakta ve 

her adımda bir önceki adımda elde edilen enkesit karakteristikleri 

kullanılmaktadır. 

 

3. Boyutlandırılan yapıların itme analizlerinden, limit yüke veya göçme yüküne 

ulaĢıldığında yük parametresi 1 olduğu yani göçme yükünün, esas alınan 1. 

mertebe limit yüke veya önceden tanımlanan yerdeğiĢtirme kısıtlamasına 

karĢı gelen yüke eĢit olduğu görülmektedir.   

 

4. Göçme yüküne göre boyutlandırılan sistem, verilen kısıtlamalara göre, aynı 

zamanda minimum ağırlığa sahiptir. Optimum çözüm baĢlangıç koĢullarına 

bağlı olduğundan bir lokal optimumdur. Ancak yapı boyutlandırmasına ait 

lokal optimumların birbirine yakın olduğu düĢünülmektedir.   

 

5. Örnek 1.4 hem birinci mertebe limit yük hem de enkesit sınırlamalarına ve 

göçme kriteri olarak kabul edilen 0.06m yatay yerdeğiĢtirme limiti esas 

alınarak çözülmüĢtür. Buna göre ek kısıtlamalar sebebiyle yapı ağırlığı %5,9 

artmıĢtır. 
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6. GeliĢtirilen bilgisayar programı çerçeve türü yapı sistemlerini 1. mertebe 

limit yüke veya göçme yüküne göre otomatik olarak boyutlandırmaktadır.  

 

7. Bu çalıĢmada sunulan örneklerin plastik mafsal dönmelerine ait kısıtlamaların 

da eklenmesi ile arttırılması hedeflenmektedir. 
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EKLER 

Ek 1 – I enkesitleri için yaklaĢık Wp - F bağıntıları 

 

Bir I kesitinde Wp  250 için  

 

F(Wp) = -0,00002238  Wp 
2
 + 0,1725  Wp + 3,88 

dF/dW  = -0,0004476  Wp + 0,1725 

I(Wp) = 0,01674  Wp 
2
 + 4,741  Wp - 39,74 

 

Wp  250 için 

 

F(Wp) = -0,000014446  Wp 
2
 + 0,08497  Wp + 13,02 

dF/dW  = -0,000028892  Wp + 0,08497 

I(Wp) = 0,00449  Wp 
2
 + 10,054  Wp + 614,64 
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