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AĞIR TAŞITLARD A
AYNA TİTREŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
ÖZET
Otomotiv sektöründeki rekabet, araç ağırlıklarının azaltılması konusunda firmaları
zorlamakta, hafif tasarım yapılırken ise aracın yapısal rijidliği düşmekte ve titreşim
hassasiyeti artmaktadır. Bunların sonucunda da aracın titreşim ve gürültü
performansı istenilen seviyenin altına düşmektedir. Araç üstündeki sistemlerin
titreşim ve gürültü açısından düşük performanslı olması, seyir konforundan
güvenliğe kadar pek çok alanda probleme neden olmaktadır.
Araç alt sistemlerinden biri olan ayna sisteminin titreşimlere duyarlı olması, rölantide
veya sürüş sırasında aynanın yüksek genlikli titreşim yapmasına sebep olur. Yüksek
genlikli titreşimler sonucunda ayna üstündeki görüntü bulanıklaşarak kaybolur ve bu
görüntü kaybı trafik kazalarıyla sonuçlanabilir. Diğer bir değişle ayna sistemindeki
aşırı titreşimler aktif güvenlik zafiyetine yol açmaktadır. Aynadaki görüntü kaybının
sebep olduğu problemleri çözmek için ayna titreşimlerinin incelenmesi
gerekmektedir.
Tez kapsamında yapılan literatür araştırmaları, deneysel çalışmalar ve tecrübelerden
yararlanarak titreşim duyarlılığı düşük bir aynanın sağlaması gereken dört adet kriter
oluşturulmuştur. Bu kriterler ağır taşıtlar hedef alınarak belirlenmiştir. Kriterler
modların ayrılması, modal sönüm, dinamik rijidlik ve araç çalışırken ayna üstündeki
maksimum ivme değeri ile ilişkilidir.
Modların ayrılması kriteri, araç rölantide çalışırken motorun ayna üstündeki etkisini
azaltmak amacıyla oluşturulmuştur. Kriter, ayna doğal frekanslarının rölanti
frekansından en az 5 Hz uzakta olmasıdır.
Modal sönüm kriteri, araç seyir halindeyken ayna titreşimlerini kontrol altında
tutmak amacıyla oluşturulmuştur. Kriter, belirli frekans aralığında ayna modu varsa
bu modların sönümü (modal sönüm) en az %10 olmasıdır.
Dinamik rijidlik kriteri, aynanın en zayıf noktasının belirli bir dinamik rijidliğe sahip
olması gereksinimiyle oluşturulmuştur. Kriter, aynanın frekans cevap fonksiyonunun
hedef eğrilerin altında olmasıdır.
Maksimum ivme kriteri, çalışma koşullarında ayna üstündeki ivmelerin hedef
eğrilerin altında olmasıdır.
Modların ayrılması ve dinamik rijidlik kriteri hem test hem de sonlu elemanlar
yöntemi ile değerlendirilir. Modal sönüm ve maksimum ivme kriteri ise fiziksel test
ile değerlendirilir. Oluşturulan kriterlerin ayna geliştirmelerinde kullanılması için
kriterlerin doğru saptanıp-saptanmadığı incelenmelidir. Bu kapsamda elimizde
bulunan ve titreşim performansı subjektif olarak değerlendirildiğinde geliştirilebilir
seviyede olan geri görüş aynası, belirlenen kriterler doğrultusunda incelenmiştir.
İnceleme çeşitli sonlu elemanlar analizleri ve fiziksel testlerle gerçekleştirilmiştir.
Sonlu elemanlar analizlerinin yapılabilmesi için ayna-kapı sistemini kapsayan MD
Nastran v2010.1 çözücüsüne uygun sonlu elemanlar modeli hazırlanmıştır. Daha
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sonra aynaya fiziksel olarak modal test, yapısal frekans cevap testi ve araç çalışırken
ivme ölçümü yapılmıştır. Yapılan modal test yardımıyla sonlu elamanlar modelinin
korelasyonu gösterilmiş, sistemin modları, mod şekilleri ve modal sönümü
bulunmuştur. Yapısal frekans cevap testi ile ayna üstündeki bir noktanın frekans
cevap fonksiyonu hesaplanmıştır. Toplanan ivme datası kullanılarak ise ayna
sisteminin bulanıklaşma hedefini sağlamadığı gözlenmiştir. Bu üç test sonucunda
aynanın belirlenen dört kriteri de sağlamadığı görülmüştür.
Ayna alt sisteminin sahip olduğu titreşim problemini çözmek için doğrulanmış sonlu
elemanlar modeli kullanılarak yeni tasarım önerileri oluşturulmuştur. Önerilere
uygun ve imal edilebilir tasarımın sonlu elemanlar modeli hazırlanmış ve sonlu
elemanlar analizlerine tâbi tutulmuştur. Sonlu elemanlar analizleri sonucunda tasarım
modların ayrılması ve dinamik rijidlik kriterlerinin sağladığı görülmüştür. Bu
aşamadan sonra prototip üzerinde aynaya fiziksel testler yapılmıştır. Testler
sonucunda ayna, modal sönüm haricindeki tüm kriterleri sağlamıştır. Prototip ayna
subjektif olarak değerlendirildiğinde de titreşim problemi görülmemiştir.
Prototip aynanın, modal sönüm kriterini sağlamamasına rağmen subjektif
değerlendirmelerde problemsiz olarak görülmesi, bu kriterin tekrar ele alınmasını
gerektirmiştir. Araç, değişik motor yüklerinde çalışırken ayna üstünden ivme ölçerek
modal sönümün etkisi gözlenmelidir. Ayna, motorun daha yüksek torklarda çalıştığı
durumda da problemsiz ise modal sönüm kriteri silinebilir ya da sönüm miktarı
düşürülebilir. Ancak motor yüksek torkta çalışırken ayna problemli olarak
değerlendirilirse modal sönüm kriterinin gerekliliği ortaya çıkar.
Maksimum ivme kriteri sonlu elemanlar metodu ile de incelenebilir. Ancak ayrıntılı
sonlu elemanlar modeli ve motor yüklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kriterinde
sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi prototip sayısını ve dolaylı olarak da ayna
maliyetini düşürecektir.
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INVESTIGATION OF MIRROR VIBRATION ON HEAVY VEHICLES

SUMMARY
There are many reasons that force companies to create lightweight vehicle such as
competition, emission regulation and so on. Lighter design may cause to lower
structural stiffness and higher vibrational sensitivity. Noise, vibration and harshness
(NVH) performance of vehicle decreases because of weak structures and high
vibrational sensitiviy.
Vibration on mirror subsystem produce many problems including active safety
problems. At operational conditions such as idle or driving, mirror vibration with
high amplitude causes severe blurring and vision loss. This vision loss may leads to
accident. Therefore, investigation of mirror vibration is crucial to solve blurring and
vision loss problems.
First section of thesis includes some information about the aim of thesis, literature
search and so on. The study aims to create requirements for robust rear view mirror
design of heavy vehicle.
In the second section, there are some information about mirror vibration and
objective mirror requirements. According to literature search, experimental studies
and previous experience, four requirements were created to objectively evaluate
mirrors vibration of heavy vehicles. These requirements are about modal separation,
dynamic stiffness, modal damping and maximum acceleration at operational
conditions. The aim of creation of the modal separation criterion is isolating mirror
from engine vibrations at idle. Therefore, natural frequencies of mirror should be
minimum 5 Hz away from idle firing frequency of engine. If the idle firing
frequencies of engine are between 27.5-30.0 Hz (third order of engine speed), no
mode should be in the range of 22.5- 35.0 Hz. Another criterion is created to
decrease force responses of mirror. Therefore, mirror surface should have enough
dynamic rigidity. This criterion can be assessed by comparing point accelerance of
mirror surface with target curves. Point accelerance of mirror surface should
below the target curves. The third requirement is modal damping criterion which is
created to decrease mirror vibration while driving. Important source of harmonic
excitations of mirror comes from engine fire. Thus modal damping of mirror
should be above 10 percent at most used engine speed while driving. If most used
engine speed is between 940-1600 rpm, frequency range for modal damping criterion
is 47-80 Hz (third order of engine speed). The last criterion is about maximum
acceleration while vehicle is operating. Idle and RPM swept can be selected as
operational conditions to assess this requirement. The accelerations on mirror surface
should be below target curves. Target curves are obtained by some experimental
studies on convex mirror with 1950 mm radius. Maximum acceleration target
curves are for two direction vibration. These directions are along parallel and
perpendicular axis of mirror surface. Third section also includes how the
experiment conducted and what the evaluation criteria are. Modal separation and
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dynamic stiffness criteria were assessed via finite element analysis and physical
testing. On the other hand, modal damping and maximum acceleration criteria were
assessed by means of physical testing. Maximum acceleration criterion can also be
assessed by finite element method. But finite element method assessments is out of
the content of this thesis because this analysis requires correlated full vehicle model
(trim body model, trim chassis model, suspension model and so on) and engine
loads.
In the third section, there is detailed information about how to prepare finite element
model of door-mirror system for MD Nastran solver. Door-mirror system and
appropriate boundary conditions are enough to simulate dynamic behavior of mirror.
MD Nastran Sol103 (Normal mode analysis) and Sol111 (Modal frequency response
analysis) analyses were performed. Result of normal mode analysis showed that
second mode of mirror system is at 32.7 Hz. This mode is in the idle zone of vehicle.
Result of modal frequency response analysis showed that point accelerance of mirror
surface is above target curve. Hence, this mirror design does not achieve both modal
separation and dynamic stiffness requirements.
In the fourth section, current mirror design which was reported that NVH
performance of the mirror can be improve was evaluated by physical testing to see
whether it achieve the target or not. Three types of physical test were conducted.
These are modal test, frequency response test and acceleration measurements
while operating at idle and rpm swept. Modal separation requirement is not met
because of second mode of mirror at 31.4 Hz. Point acceleration are above targets.
Modal dampings of mirror for third and fourth mode (at 56.0 and 63.6 Hz) are
2.27% and 2.55% respectively. Acceleration on mirror surface while vehicle is
operating at idle was below target curve however, acceleration while rpm swept,
was above target curve. None of the four requirements is achieved by first mirror
design.
In the fifth section, correlation of the finite element model of mirror-door system is
shown. According to comparison of test and finite element analyses (FEAs) in case
of mode shapes and natural frequencies, finite element (FE) model is well correlated
for four modes. After showing correlation of model, new design proposals were
created by FE studies. Then CAD of second mirror design, which satisfies proposals,
was obtained. This mirror design was evaluated at two stages. First stage is
evaluation by finite element analyses. FE model of second mirror design was
created as first mirror model. Result of finite element analyses show that point
accelerance of mirror is below target curve and there is no mode at restricted range.
Therefore, mirror meets dynamic stiffness and modal separation target. Second
stage of new design evaluation is physical testing. Objective tests that are modal
test, frequency response test and acceleration measurement on new mirror prototype
are performed. Result of modal analysis showed that there are three modes at 0-80
Hz range. One of them is at the range of 47-80 Hz. Modal damping of this mode at
67 Hz is 4.83%. This value is below target. Point accelerance is below target curve.
And acceleration on mirror surface is below target curves. Second mirror design
meets modal separation, dynamic stiffness and maximum acceleration target but it
does not meet modal damping. Comparison of natural frequencies, which are
derived by FEA and physical modal test, showed that correlation of FE model is
good.
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To sum up, first mirror design meets none of the requirements. On the other hand,
second mirror design meets all targets except modal damping. So modal separation,
dynamic stiffness and maximum acceleration criteria can be used to create robust
rear view mirrors design for heavy vehicle. Modal separation and dynamic stiffness
requirements can be assessed by finite element method because correlations of FE
models are well enough. Modal damping criterion should be revised because both
first and second mirror designs do not achieve this criterion. It is thought that
modal damping requires when engine works with high loads. So accelerations should
measure while engine produce more torque then modal damping level which is
enough for mirror can be decided.
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1. GİRİŞ
İnsanların yaşamını kolaylaştırmak için her geçen gün yeni teknolojiler
üretilmektedir. Otomotiv, hiç tereddütsüz hayatımızı birçok açıdan kolaylaştıran
sektörlerin başında gelir. Sektörün büyümesiyle, firmalar arasındaki rekabet de
artmaktadır. Artan rekabetle birlikte, yakıt ekonomisi ve sürüş konforu firmaların
pazarda tercih edilme sebeplerinin önemli iki parametresini oluşturmaktadır. Yakıt
ekonomisine katkı sağlayan en büyük faktörünse düşük araç ağırlığı olduğu herkesçe
bilinen bir gerçektir. Yakıt ekonomisini düşünerek hafif parçalar kullanmak, aracın
titreşim ve gürültü (NVH) performansının (dolaylı olarak seyahat konforunun)
istenilen seviyede tutulmasını zorlaştırmaktadır. Parçaları hafifletirken parçaya
rijidlik katan kesitlerin azaltılması parçanın titreşim ve gürültü performansını
düşürmektedir. Parça bazlı düşen yapısal rijidlik aracın bütününde çeşitli problemlere
yol açmaktadır.
Taşıtlarda titreşim ve gürültü performansından bahsedildiğinde birçok parametrenin
düşünülmesi gerekmektedir. Bunlar ses seviyeleri, sesin yapısı, hissedilen titreşim ve
görülen titreşim gibi çeşitli faktörlerdir.
Görsel titreşim problemi, herhangi bir sistemin çalışma koşullarında (sürüş sırasında
ya da rölantide) gözle algılanan büyüklükte titreşim yapmasıdır. Aynalar araçta
görsel titreşim yapan parçaların başında gelir. Seyir sırasında sürücülerin sürekli
izlediği (kontrol ettiği) aynalar, birçok kuvvetin etkisiyle titreşime zorlanmaktadır.
Ayna sistemindeki bu zorlanmış titreşimler malzeme yorulmasını arttırmakta, görsel
olarak kalitesiz izlenimi vermekte, aynadaki görüntünün bulanıklaşmasına ve
kaybolmasına yol açmaktadır. Görüntü kaybı, aynanın son derece önemli olan
işlevini yerine getirmesini engeller ve bu da yeni problemleri ortaya çıkarır.
Araçlarda geri görüş aynası;


Araç hareket etmeden önce aracın etrafını kontrol etmek için,



Geri hareket ederken aracın arka kısmının görmek için,



Park etme manevralarında yardımcı olması için,
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Şerit değiştirme manevrasında geriden gelen araçları kontrol etmek için

kullanılır.
Yukarıda belirtilen aşamalarda görüntü kaybı can ve mal güvenliğini tehlikeye
atmaktadır. Bu sebeple aynalarda görüntü kaybının engellenmesi hayati önem
taşımaktadır.
Literatürde, binek taşıt ve hafif ticari araçların aynalarına yönelik birçok çalışma
olmasına rağmen ağır ticari araçlara yönelik çalışmalara çok az rastlanmaktadır.
Horinouchi ve arkadaşları [1], ayna üstündeki hava akışının tetiklediği titreşimlerin
tahmin edilmesine yönelik metot geliştirmeye çalışmışlardır. Çalışmalarında aracı
yol testine tabi tutarak, akışkan kuvvetlerinin etkisini göstermişlerdir. Hesaplamalı
akışkanlar mekaniği yöntemi ile sayısal modeli oluşturmuşlar ve ayna üstündeki hava
akışını simule etmişlerdir. 80 km/sa hızın üstünde akış kuvvetlerinin baskın olduğunu
belirtmişlerdir.
Larche ve Naghdy [2], çeşitli sürüş koşulları altında ayna titreşimlerine adapte olan
ve titreşimleri tahmin eden bir kontrol sistemi (adaptive predictive system)
tasarlamışlardır.
Homsi ve Narion [3], ayna üstündeki rejime ulaşmamış akışın yarattığı
dengelenmemiş

kuvvetleri,

hesaplamalı

akışkanlar

mekaniği

yöntemi

ile

bulmuşlardır. Daha sonra modelin doğruluğunu test ile göstermişlerdir. Model
kullanılarak geometrik değişikliklerle akış kaynaklı titreşimlerin kontrol altına
alınabileceğini söylemişlerdir.
Watkins [4], binek taşıtlarda kullanılan ve tek koldan araçlara bağlanan ayna üstünde
çalışmıştır. Ayna çevresindeki hava türbülansının, açısal titreşimlere sebep olduğunu,
çeşitli akış ve ivme ölçümleri yardımıyla göstermiştir.
Premkumar ve arkadaşları [5], orta ticari araç dikiz aynası üstünde çalışarak
aynadaki bulanıklaşma problemini çözmüşlerdir. Çalışmalarında titreşim ölçümü
yaparak problemin kaynağını bulmuşlar ve daha sonra bu sorunu çözmek için ayna
tasarımında değişiklik yapmışlardır.
Tezde ağır taşıtlarda ayna titreşimleri azaltılarak, titreşimlerin sebep olduğu
problemlerin önlenmesi ve titreşimlerin objektif metriklerle değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
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Ayna sisteminde var olan problemlerden biri de ayna üstündeki görüntünün
bulanıklaşmasıdır. Geri görüş aynalarında görüntü bulanıklaşmasını önlemeye
yönelik deneysel çalışmalar ve literatür araştırması yapılarak problemsiz bir aynanın
sağlaması gereken objektif kriterler belirlenir.

3
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2. TAŞITLARDA AYNA TİTREŞİMLERİ
Bir aracın titreşim gürültü performansı, araç üstündeki sistemlerin frekans cevap
fonksiyonları ve tahrik kuvvetleriyle ilişkilidir. Frekans cevap fonksiyonları ve tahrik
kuvvetlerinin etkisiyle oluşan titreşim hareketi görülebilir büyüklükte ise, bu
titreşimler görsel titreşim olarak kabul edilir. Görsel titreşimler genellikle insanları
rahatsız eder ve dikkatlerini dağıtır. Aynadaki titreşimler, sürücünün dikkatini
dağıtması ve müşterinin aynayı kalitesiz olarak algılamasının yanı sıra görüntü
kaybına da sebep olmaktadır.
Araç üstündeki birçok sistem gibi aynalar da çeşitli kuvvetler tarafından titreşime
zorlanmaktadır. Bu kuvvetler;


Yol kuvvetleri,



Motor kuvvetleri,



Rüzgâr kuvvetleri

olarak üç ana başlıkta toplanabilir. Bu kuvvetlerin otomobil ya da hafif ticari araç
(tek asılmış kütleye sahip araç) aynalarındaki etkisi şekil 2.1 de gösterilmiştir.

Şekil 2.1 : Ayna üstündeki titreşim kaynakları [1].
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Binek araç aynalarındaki en etkili tahrik rüzgâr kuvvetleriyken, ağır taşıtların yüksek
hızlara çıkmaması bu kuvvetlerin ağır taşıt aynalarında etkili tahrik olmasını
engeller. Bu sebeple tez kapsamında rüzgâr kuvvetleri değerlendirilmemiştir. Binek
araçlardaki ayna titreşimlerinde ikinci etkili parametre yoldan gelen kuvvetlerdir.
Ağır ticari araçlarda ise şasi süspansiyonuna ek olarak kabin süspansiyonu da olması
sebebiyle, yoldan gelen kuvvetlerin etkisi daha az olmaktadır. Motor hızına bağlı
kuvvetler (yanma kuvvetleri, …) hem binek araçlarda hem de ağır taşıtlarda ayna
titreşimlerine sebep olmaktadır.
Aynadaki titreşimler görüntüde bulanıklaşmaya yol açabilir. Düz aynalarda
görüntünün bulanıklaşmasına belirli mod şeklindeki titreşimler yol açar. Ayna
titreşimleri 4 ana moddan oluşur. Bu modlar;
1. Ayna yüzeyine dik eksendeki dönme hareketi,
2. Ayna yüzeyine paralel yer değiştirme hareketi,
3. Ayna yüzeyine paralel olmayan yer değiştirme hareketleri,
4. Aynanın yatay ve dikey eksenlerdeki dönme hareketi,
şeklindedir [2]. Şekil 2.2’de modları gösterilmiştir.

Şekil 2.2 : Sürüş sırasındaki temel ayna hareketleri [2].
1 ve 2 numaralı hareketlerde ayna üstündeki görüntünün yeri değiştirmez ve görüntü
kaybına sebep olmaz. Ancak diğer iki durumda, görüntü öne-arkaya hareket eder ve
görüntünün yansımasında algılanabilir bir yer değiştirme oluşur [2]. Bu yer
değiştirme hareketi görüntünün bulanıklaşmasına sebep olur.
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Şekil 2.3 : Bulanıklaşmaya yol açan ayna modu [2].
Şekil 2.3’de doğrusal modların bulanıklaşmaya nasıl sebep olduğu gösterilmiştir.
Görüntü ayna hareketi etkisiyle yer değiştiriyorsa, bu hareket bulanıklaşmaya sebep
olur. Şekil 1.4’te ise ayna üstünde bulanıklaşmış görüntünün resmi gösterilmiştir. Bu
bulanıklaşmanın (görüntü kaybının) çeşitli subjektif seviyeleri vardır. Bu seviyeler
çizelge 2.1’de gösterilmiştir [6].
Çizelge 2.1 : Bulanıklaşma seviyeleri [6].
Tanım

Subjektif seviye
Temiz görüntü
Bulanıklaşmanın
başlaması
Bulanıklaşmanın kusur
olarak algılanması

Tüm görüntüler net ve keskin olması
Görüntünün canlılığını ve keskinliğini kaybetmeye
başlaması
Görüntünün canlılığını kaybetmesi ve ancak
görüntüdeki ögelerin ne olduğunun anlaşılabilmesi
Görüntünün bulanıklaşarak kaybolması ve

Aşırı bulanıklaşma

görüntüdeki öğelerin tanımlanamaması.
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Şekil 2.4 : Aynada bulanıklaşmanın etkisi [2].
Sürücünün iyi görmesi için, aynanın sürücü görüş çizgisi üstünde bağıl hareket
yapmaması gerekir. Ancak yatay ve dikey eksenlerdeki küçük hareketler görüntünün
bulanıklaşmasına neden olur [4]. Aynanın normalindeki öteleme hareketinin etkisi
ayna yarıçapı azaldıkça önemli hale gelir.
2.1 Ayna Üstündeki Görüntünün Bulanıklaşma Sınırının Saptanması
Yapılan literatür araştırmasında ayna üstündeki titreşimlerin 1,5 m/s2 ivme değerini
aştığında aynada bulanıklaşma sorunu gözleneceği bilgisi mevcuttur [5]. Ancak
belirtilen ivme limiti düzlemsel aynalar için test edilmiştir. Diğer taraftan bu hedef
değerinin nasıl bir yöntemle hesaplandığı ve hangi aynalarda geçerli olduğu
konusunda bilgi verilmemiştir.
Tez kapsamında dış bükey küresel (tümsek) ayna üstünde çalışılır ve bu aynalar için
bulanıklaşmanın başladığı titreşim genliğine ihtiyaç duyulur. Literatürde bu tür
çalışmaya rastlanmadığı için tümsek aynada (yarıçapı 1950 mm) hedef ivme değerin
belirlenmesi amacıyla deneysel bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Deneysel
çalışmada, titreşim hareketi yapan tümsek ayna üstündeki görüntünün jüri tarafından
değerlendirilip aynanın titreşim sınırının belirlenmesi amaçlanır.
Çalışmada doktorların göz muayenesinde kullandığı Snellen tablosu (şekil 2.5)
kullanılır. Tablo yardımıyla subjektif titreşim değerlendirmesi kolaylıkla yapılabilir.
Yani frekansa bağlı eş bulanıklaşma eğrisi, Snellen tablosunda oluşan görüntü kaybı
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derecesine göre çizilir. Ayna titreşim yapmaya başladığında, Snellen tablosundaki
harflerin görüntüsü, küçük boyutlulardan (Snellen tablosunda yüksek dereceli)
başlayarak bulanıklaşır ve okunabilen harf büyüklüğü artar (Snellen derecesi düşer).
Çizelge 2.2’de Snellen derecesinin subjektif değerlendirme karşılığı verilmiştir.
Çizelgeye göre jüri statik durumda (titreşim başlamadan önce) tablodan 9 numaralı
harfleri okuyabilmektedir. Kabul edilebilir bulanıklaşma seviyesinde (görmenin 1
derece düşmesi) 9 numaralı harfler okunamazken, 8 numaralı harfler okunabilir.
Benzer şekilde geliştirmeye açık bulanıklaşma seviyesinde (görmenin 2 derece
düşmesi) 8 numaralı harfler okunmazken, 7 numaralı harfler okunabilir.

Şekil 2.5 : Snellen Tablosu.
Çizelge 2.2 : Ayna titreşimlerinin subjektif değerlendirmesi.
Okunan Harf Setinin Numarası
≥9
8
(1 derece görüntü kaybı)
7
(2 derece ve üstü görüntü kaybı)
6≤
(3 derece ve üstü görüntü kaybı)

Titreşimin Etkisi
Bulanıklaşma yok.
Görüntü kaybı var ancak kabul
edilebilir seviyede.
Geliştirmeye açık.

Kabul edilemez.
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2.1.1 Deney düzeneği
Şekil 2.6’da gösterilmiş olan deney düzeneği hazırlanır. Deneyde ayna yüzeyine
paralel ve dik titreşimlerin incelenmesi amaçlanır ve bu sebeple ayna, sarsıcı cihaz
yardımıyla 2 yönde titreşime zorlanır. Aynanın sarsıcı cihazın tablasına bağıl hareket
yapması istenmediğinden ayna şekil 2.7’de olduğu gibi sarsıcıya rijid olarak
bağlanır. Snellen tablosu aynadan uygun uzaklıkta bir noktaya yerleştirir. Gözlemci
aynadan 9 numaralı harfler okunacak kadar uzaklıkta bir noktada kendini
konumlandırır. Daha sonra şekil 2.8’de verilen tablodaki frekanslarda (15-25-…-85
Hz ve 30 Hz) ayna titreşime zorlanır. Titreşim genlikleri 0’dan başlayarak görüntü
kaybı 2 dereceye ulaşıncaya kadar artırılır. Başlangıçta 9 numaralı harf seti
okunurken titreşimler sebebiyle önce 9 numaralı setin, daha sonra da 8 numaralı setin
ayna üstündeki görüntüsü bulanıklaşır ve harfler okunamaz hale gelir. Her bir
frekans için 9 numaralı setin okunamadığı ve daha sonra da 8 numaralı setin
okunamadığı durumlardaki ayna yüzeyindeki titreşim genlikleri şekil 2.8’de ki
tabloya not edilmiştir. Titreşim genlikleri ivmeölçer yardımıyla şekil 2.9’da
gösterilen ayna merkezinden okunmuştur. Şekil 2.10 ve 2.11’de aynanın sarsıcıya
bağlantı yönleri gösterilmiştir.

Şekil 2.6 : Deney düzeneği.
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Şekil 2.7 : Aynanın sarsıcıya bağlanması.

Şekil 2.8 : Deney sonuç çizelgesi.
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Şekil 2.9 : Titreşim genliklerinin okunduğu ivmeölçer konumu.

Şekil 2.10 : Ayna yüzeyine dik titreşimlerin incelenmesi.
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Şekil 2.11 : Ayna yüzeyine paralel titreşimlerin incelenmesi.
2.1.2 Ayna üstündeki görüntünün bulanıklaşma sınırı
Yapılan deney sonucunda iki adet grafik elde edilmiştir. Her bir grafik iki eğri
içermekte ve bu eğriler eş bulanıklaşma seviyelerini göstermektedir. Deney birçok
gözlemci tarafından tekrarlanmış ve eğriler bu gözlemcilerin kaydettiği değerlerin
ortalaması alınarak oluşturulmuştur.

Şekil 2.12 : Ayna yüzeyine paralel titreşimler için bulanıklaşma sınırı.
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Şekil 2.13 : Ayna yüzeyine dik titreşimler için bulanıklaşma sınırı.
Ağır taşıt aynalarında görüntü bulanıklaşma probleminin oluşmaması için aynanın
sağlaması gereken bazı kriterler vardır. Literatür araştırmaları, deneysel çalışmalar ve
deneyimler sonucunda derlenen kriterler;
1) Motor rölantide çalışırken motorun ayna üstündeki etkisini azaltmak
amacıyla ayna doğal frekansları, rölanti frekansından en az 5 Hz uzakta
olması gerekmektedir. Örneğin; rölantide çalışan bir aracın motor yanma
frekansı 27,5-30,0 Hz (550-600 rpm motor hızı) aralığında ise ayna modları
22,5-35,0 Hz aralığında olmamalıdır.
2) Araç seyir halindeyken ayna titreşimlerini kontrol altında tutmak amacıyla
belirli frekans aralığında ayna modu varsa bu modların sönümü (modal
sönüm) en az %10 olmalıdır. Bu frekans aralığı sürüş sırasında ağırlıklı
olarak kullanılan motor hızına ait motor yanma frekansıdır. Sürüş sırasında
ağırlıklı olarak 940-1600 rpm motor hızını tarayan bir araç için kritik frekans
aralığı 47-80 Hz ( motor devrinin üçüncü harmoniği) dir.
3) Aynanın en zayıf noktasının belirli bir dinamik rijidliğe sahip olması gerekir.
Rijidlik kontrolü için ayna üstündeki bir noktanın frekans cevap fonksiyonu
(FRF) ölçülür. İdeal olarak frekans cevap fonksiyonunun şekil 2.14’te
gösterilen mavi eğri altında olması istenir. Ancak bazı düşük frekanslı
modlarda FRF mavi eğrinin üstüne çıkabilir. Eğer FRF kırmızı eğriyi
geçiyorsa ayna bu kriteri sağlamıyordur.
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Şekil 2.14 : Aynanın sağlaması gereken rijidlik hedefi.
4) Çalışma şartlarında ayna üstündeki ivmelerin şekil 2.12 ve şekil 2.13’de ki 1
derece görüntü kaybı eğrisinin altında olması istenir. Motor yanma
frekansının sık kullanılmayan bölgelerinde, 1 derece görüntü kaybı eğrisini
kısmi olarak geçebilir. Fakat ivmelerin 2 derece eğrisini geçmesi istenmez.
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3. SİSTEMİN SONLU ELEMAN MODELİ
3.1 Modelleme
Tez kapsamında çalışılan aynanın sonlu elemanlar modelinin hazırlanması
gerekmektedir. Ayna sisteminin sahip olduğu dinamik davranışı doğru bir biçimde
ifade eden bir modelin oluşturulması, çalışmanın başarı ile sonuçlanması açısından
büyük önem taşımaktadır. Matematik modelin sağlaması gereken kuralların başında
“modelin mümkün mertebe basit ve gerektiğince komplike olması” gelir [7].
Aynanın dinamik davranışını incelemek amacıyla oluşturulan matematik modelde
tüm araç (kabin, şasi vb.) yerine sadece kapı ve aynayı modelleyerek gerekli sınır
koşullarını oluşturmak, modeli yeterince basit ve doğru kılacaktır. Şekil 3.1’de ayna
sistemi gösterilmektedir.

Şekil 3.1 : Ayna sisteminin 3B CAD modeli.
Sonlu

elemanlar

analizleri

MD

Nastran

v2010.1

çözücüsü

kullanılarak

gerçekleştirilir. Bu sebeple modeller MD Nastran çözücüsüne uygun elemanlarla
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oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar modeli ANSA v14.2 programı aracılığıyla
hazırlanır. Modelleme sırasında bazı parçalar kabuk, bazı parçalar ise katı olarak
modellenir.
Modelleme sırasında kullanılan kabuk elemanların sahip olması gereken kalite
kriterleri çizelge 3.1’de verilmiştir. Modelin çizelgedeki kriterleri sağlayan
elemanlardan oluşması, hem modelin sağlıklı koşması hem de sonuçların doğruluğu
açısından büyük önem taşımaktadır.
Çizelge 3.1 : Kabuk eleman kriterleri.
Başarı kriteri

Tür

Kriter

En iyi

Başarısız

En boy oranı

mm/mm

1

>4

Çarpıklık

derece

0

>120

Eğilme

%

0

>12.5

En kısa uzunluk

mm

10

<3.6

En büyük uzunluk

mm

10

>12

Kriterleri açıklamak gerekirse;
En-boy oranı; en uzun kenarın en kısa kenara oranıdır. Bu parametreyi kontrol
ederek modelin koşmasını engelleyen kılçık elemanları da modelden temizleyebiliriz.
Denklem 2.1 yardımıyla en-boy oranını hesaplanabilir. Denklemde “a” en uzun
kenar, “b” ise en kısa kenar uzunluğunu temsil etmektedir. Şekil 3.2’de a ve b
uzunlukları dörtgen bir eleman üstünde gösterilmiştir.

Şekil 3.2 : En-boy oranı.
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( )
Çarpıklık;

yüksek

çarpıklık

değerlerine

sahip

(3.1)
elemanlar

sonlu

elemanlar

formülasyonuna uymaz ve sonuçlardaki hata oranını artırır. Denklem 3.2’de çarpıklık
açısının nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. Denklemdeki φ açısı şekil 3.3’de
gösterilmiştir. Bu açı elemanın her bir köşesine ait açıdır.
∑|

|

(3.2)

Şekil 3.3 : Çarpılık.
Eğilme; dörtgen şekle sahip elemanlar için hesaplanır. Elemanın herhangi bir
köşesinin, diğer üç köşenin oluşturduğu düzlemden ne kadar uzak olduğunu gösteren
bir parametredir. Eğilmenin fazla olması eleman formülasyonunda hatalara yol
açmaktadır. Denklem 3.3’de eğilmenin nasıl hesaplandığını gösterilmiştir. Bu
denklemde “h” köşenin düzleme dik uzaklığı, “di” köşegen uzunluğu. Şekil 3.4’te
eğilme denklemindeki “di” ve “h” uzunlukları gösterilmiştir.

Şekil 3.4 : Eğilme.
(

(

)

)

(3.3)

En büyük - en küçük uzunluk; modeldeki eleman sayısı ve modelin doğruluğu
açısından önemlidir. En küçük eleman boyutunu kontrol ederek eleman sayısını
azaltabiliriz. En büyük uzunluğu belirleyerek modelin korelasyonu artırılabilir.
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İşlemci zamanı ve korelasyon düşünülerek en büyük ve en küçük eleman boyutu
belirlenir. “En-boy oranı” kriterinin sağlanması içinde bu kriter önem arz etmektedir.
Şekil 3.5’de üçgen ve dörtgen elemanlar için denklem 3.4’teki parametrelerin ne
olduğu gösterilmiştir.

Şekil 3.5 : Min-Maks uzunluk.
( )
(3.4)

( )

Kabuk elemanlara benzer olarak katı elemanlarında sağlaması gereken bir takım
kalite kriteri vardır. Katı eleman kalite kriterleri çizelge 3.2’de verilmiştir. Kriterler
benzer olduğundan katı eleman kalite kriterleri tekrar açıklanmamıştır. Kriterler
benzer ancak başarı göstergeleri kabuk ya da katı olarak değişmektedir.
Çizelge 3.2 : Katı eleman kriterleri.
Başarı kriteri
Tür

Kriter

En iyi

Başarısız

En boy oranı

mm/mm

1

>5.1

Çarpıklık

derece

0

>120

Eğilme

%

0

>12.5

En kısa uzunluk

mm

5

<2.5

En büyük uzunluk

mm

5

>7

Sabit kalınlığa sahip parçalar genellikle kabuk elemanlarla modellenir. Kabuk
elemanlarla modellenen parçalardan biri de aynanın arka kapağıdır. Parçanın CAD
modeli şekil 3.6a’da gösterilmiştir. Parçayı kabuk olarak ağ örebilmek için
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geometrinin ortasından geçen bir yüzeye ihtiyaç duyulur. Bu yüzeyi elde etmek için
çeşitli CAD araçları kullanılabilir. Parçaya ait CAD’in dış yüzeyi kalınlığın yarısı
kadar parçanın içine doğru ötelenerek elde edilir (şekil 3.6b). Elde edilen orta yüzey
geometrisi birçok gereksiz ayrıntıyı barındırmaktadır (şekil 3.7a). Bu ayrıntılar
parçaya yapısal rijidlik katmaması ve eleman boyutuna oranla küçük olması
sebebiyle ihmal edilebilir. Bu tür ayrıntıların ağ örme işlemine geçmeden önce
temizlenmesi gerekmektedir. Şekil 3.7b’de temizlenmiş geometri örneğine yer
verilmiştir. Elde edilen temiz orta yüzey geometrisine uygun eleman boyutu ve kalite
kriterleri seçilerek ağ örülür. Diğer bir yöntem olarak orta yüzey elde edilmeden önce
dış yüzeye ağ örülür ve daha sonra ağın orta yüzeye ötelenmesi suretiyle model
hazırlanabilir. Ancak bu yöntemin kullanılması eleman kalitesinin bozulma
ihtimalini beraberinde getirmektedir. Bu sebeple ağ örme işlemine geçmeden önce
geometri üstünde değişiklikler yapılarak modelleme yolundan ilerlenmiştir.

“
Şekil 3.6 : Ayna arka kapak geometrisi.
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Şekil 3.7 : Temizlenmiş geometri.
Temizlenmiş geometri üstüne, ortalama eleman boyutu 10mm olarak ağ örülmüştür.
Şekil 3.8’de parçanın sonlu elemanlar modeli gösterilmiştir. Geometri basit olduğu
için elemanlar düzgün ve model yüksek oranla dörtgen elemandan oluşmaktadır.
Geometri karmaşıklaştıkça elemanların yönelimleri bozulur ve üçgen eleman oranı
artar.

Şekil 3.8 : Ayna arka kapağına ait sonlu elemanlar modeli.
Şekil 3.9’da gösterilmiş olan ve aynanın kapıya bağlandığı üst ve alt bağlantı
braketleri, döküm parçalar olduğu için katı olarak modellenir. Bu braketler ince
kesitli kaburgalara sahiptir ve bu sebeple eleman boyutu olarak 5 mm seçilmiştir.
Parça dış yüzey geometrileri temizlendikten sonra üçgen elemanlarla ağ örülür.
Üçgen elemanlarla ağ örülerek elde edilen kapalı hacim dört yüzlü katı (tetrahedron
22

solid) elemanlarla doldurulmuştur. Braketlerin sonlu elmanlar modeli şekil 3.10’da
gösterilmiştir.

Şekil 3.9 : Ayna bağlantı braketleri (sırasıyla üst-alt).

Şekil 3.10 : Ayna bağlantı braketlerinin sonlu elemanlar modeli (sırasıyla üst-alt).
Standart modelleme prosedürünün dışında bir yöntem uyguladığımız bölgelerden ilki
aynanın hareketini sağlayan mekanizmadır. Bu kısım geometrisi karmaşık birçok
parçanın birleşmesiyle oluşmuştur. Mekanizmanın parçaları oldukça rijidtir ve doğal
frekansları ilgilenilen frekans aralığının dışında olduğu için RBE2 elemanlarla
modellenmiştir. Ek olarak modeldeki eleman sayısını azaltarak, modelleme ve
koşturma zamanını kısaltması sebebiyle faydalı bir yöntemdir.

Şekil 3.11’deki

hareket mekanizmasını taşıyan turkuaz renkli parça, orta yüzeyinden geçen kabuk
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elemanlarla modellenir. Farklı kalınlığa sahip kesitlerde, uygun kalınlığın girildiği
özellik kartları kullanılmıştır.

Şekil 3.11 : Aynanın hareket mekanizması.
Parçanın merkezini oluşturan ve ayna hareket mekanizmasını temsil eden diğer
parçalar ise RBE2 olarak modellenir. RBE2 olarak modellemek, parçaların doğal
frekanslarının ilgilenilen frekans aralığının dışında olduğu için modellemede bir
eksiklik oluşturmamıştır. Ek olarak modeldeki eleman sayısı azalmıştır.
RBE2 elemanı esnekliğe ve kütleye sahip değildir. Bu sebeple RBE2 elemanının
temsil ettiği parçaların kütlesini modellemek için CONM2 elemanı kullanılmıştır. Bu
elemana ait özellik kartı şekil 3.12’de gösterilmiştir. Kütle ve atalet bilgileri CONM2
elemanına ait özellik kartına yazabilir.

Şekil 3.12 : CONM2’ye ait özellik kartı.
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Mekanizmada çeşitli şekil bağı ile bağlanan parçalar CBUSH (elastik yay elemanı)
ile birleştirilmiştir. Şekil 3.13’te CBUSH elemanına ait özellik kartının görüntüsü
vardır. MD Nastran CBUSH elemanına 6 yönlü sertlik ve sönüm gibi özellikler
verilebilir.

Şekil 3.13 : CBUSH’a ait özellik kartı.
Şekil 3.11’de gösterilen parçalara ait sonlu elemanlar modeli, şekil 3.14’de
gösterilmiştir. Bu resimdeki mavi renkli ağ şeklindeki elemanlar RBE2’dir. Dörtgen
ve üçgen eleman içeren yeşil ve pembe renkli parça ise farklı özellik kartına
(kalınlıkları farklı) sahip sonlu elemanlar modelidir. RBE2 elemanlarını birbirine
bağlayan yeşil renkli CBUSH ve RBE2 düğüm noktalarına bağlı mor renkli CONM2
elemanları gösterilmiştir.

Şekil 3.14 : Aynanın hareket mekanizmasına ait sonlu eleman modeli.
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Aynalar sisteme yapıştırıcı aralığıyla birleştirilir. Yapıştırıcı “RBE3-HEXA-RBE3”
olarak modellenmektedir. Katı elemanların özellik kartına yapıştırıcıya ait elastisite
modülü ve yoğunluk değeri tanımlanarak, şekil 3.15’deki biçimde modellenir.

Şekil 3.15 : Yapıştırıcı modellenmesi.
Cıvata bağlantılar RBE2-CBAR-RBE2 olarak modellenmiştir. CBAR eleman kartına
cıvata çapını girilmesi suretiyle eleman özelliği oluşturulmuştur. Cıvata çapının
girilmesiyle gerekli atalet momentleri otomatik olarak hesaplanır. Cıvata başı
dairesini (washer area) içine alan bölgedeki tüm düğüm noktaları RBE2 ağına
eklenir. Cıvata modeli şekil 3.16’da gösterilmiştir.

Şekil 3.16 : Cıvata bağlantısının sonlu eleman modeli.
Sisteme ait sınır koşullarının doğru modellenebilmesi için araç kapısına ait kilit
mekanizmasının gerçek hayatı yansıtması oldukça önemlidir. Kilit mekanizması
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birçok parça içeren karmaşık bir sistemdir. Bu mekanizmanın da ayna hareket
mekanizması gibi doğal frekansları bu tez kapsamında ilgilenilen frekans aralığının
üstündedir. Dolayısıyla bu mekanizma da rijid cisim gibi modellenir. Kapının araç
gövdesine bağlantısı ise CBUSH elemanı ile yapılır. Şekil 3.17’de RBE2 (mavi ağ
şeklinde) ve CBUSH (mor yay şeklinde) elemanı gösterilmektedir. Şekildeki sarı
koordinat sistemi CBUSH elemanına aittir ve yay sertlikleri bu koordinat sistemine
göre girilmelidir. Mekanizmanın rijidliğini modelledikten sonra sırada kütlesini
modelleme işlemi vardır. Kütle modellemesi için CONM2 elemanı kullanılır. Bu
eleman mekanizmanın ağırlık merkezine konumlandırılır. Elemanın özellik kartına
atalet ve kütle bilgileri girilir. CONM2 elemanı ağırlık merkezinde oluşturulduktan
sonra RBE3 elemanı yardımıyla cıvata deliklerinden kapıya bağlanır.

Şekil 3.17 : Kapı kilit mekanizmasının sonlu eleman modeli.
Kapı, kilit dışında menteşe aracılığıyla da gövdeye bağlanmaktadır. Menteşeler katı
olarak modellenmiştir. Bilindiği gibi menteşe iki parçadan oluşur. Bu parçalardan
biri kapı üstüne diğeri ise gövdeye bağlanır. İki parçanın birbirine bağlanması ise mil
vasıtasıyladır. Sonlu elemanlar modelinde mil ve milin menteşeye bağlantısında 3
adet çok düğümlü ve 2 adet iki düğümlü RBE2 elemanı kullanılır. İki düğümlü
RBE2 elemanları, çok düğümlü RBE2 elemanlarının merkez düğümlerini birbirine
bağlamaktadır. Kapının dönme ekseninde serbest olduğu düşünülürse, gövdeye bağlı
menteşe parçasının mil deliğinde oluşturulmuş çok düğümlü RBE2 elemanına (şekil
3.19, * işaretli RBE2) ait Z eksenindeki dönme serbestliği (6 nolu yön) açılmıştır.
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*

Şekil 3.18 : Menteşeye ait sonlu eleman modeli.
Ayna-kapı sistemi üstünde sınır koşulu oluşturan bir diğer parça da hava kaçağı
fitilidir. Bu parça, kapı ile gövde arasında kalan boşluğu doldurur ve araca hava giriş
çıkışını engeller. Hava kaçağı fitili kapı kapatıldığında ön gerilme verilmiş halde
duran kauçuk parçadır ve CBUSH olarak modellenebilir. Sürekli bir yapıya sahip
olan bu parçaya ait yay katsayısı 10 mm uzunluğu için imalatçı tarafından test edilir
ve katalog değeri olarak kaydedilir. Katalogdan okunan değer kullanılarak 10 mm
aralıkla RBE3-CBUSH elemanlarla modellenir.

Şekil 3.19 : Hava kaçağı fitiline ait sonlu eleman modeli.
Aracın şasi ve gövdesi modellenmeden sadece kapı-ayna sistemi modellenmiştir.
Modelin tamamlanması için kapının gövdeye bağlandığı bölgelerde sınır koşulları
oluşturulması gerekir. Kilit mekanizması RBE2 ve CBUSH elemanlar yardımıyla
modellenmiştir. Bu modeldeki CBUSH elemanının boşta kalan ucu (gövdeye
bağlanan uç) SPC kullanılarak altı serbestlik yönünde sabitlenmiştir (şekil 3.20).
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Şekil 3.20 : Kilit mekanizması üstündeki sınır koşulu.
Menteşenin gövdeye bağlantı delikleri RBE2 eleman ağı ile örülür. Daha sonra bu
ağın orta noktasına SPC bağlanarak tüm serbestlik dereceleri (123456) kapatılır.
Şekil 3.21’de RBE2 ve SPC’ler (mor renkli eleman) gösterilmiştir.

Şekil 3.21 : Menteşe üstündeki sınır koşulu.
Hava kaçağı fitili 10 mm aralıklarla CBUSH olarak modellenmiştir. Bu modelde
CBUSH elemanlarının gövde tarafında kalan uçlarına, tüm serbestlik derecesi
kapatılmış SPC eklenerek ön gerilme verilmiş kauçuk için sınır koşulu modellenmiş
olur (şekil 3.22). Şekil 3.23’te modeldeki tüm sınır koşulları gösterilmiştir. Şekil
3.24, şekil 3.25 ve şekil 3.26’da ayna-kapı sisteminin sonlu elemanlar modeli değişik
açılardan gösterilmiştir.
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Şekil 3.22 : Hava kaçağı fitili üstündeki sınır koşulu.

Şekil 3.23 : Tüm sınır koşulları (SPC’ler).

Şekil 3.24 : Sistemin sonlu elemanlar modeli _1.
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Şekil 3.25 : Sistemin sonlu elemanlar modeli _2.

Şekil 3.26 : Sistemin sonlu elemanlar modeli _3.
3.2 Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçları
Bölüm 3.1’de hazırlanan sınır koşulları eklenmiş sonlu elemanlar modeli kullanılarak
MD Nastran Sol103 analizi (Normal Modes Analysis) koşturulmuştur. Sol103 analizi
sonucunda elde edilen ayna modları çizelge 3.3’te verilmiştir.
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Çizelge 3.3 : Ayna doğal frekansları (FAE).
Doğal Frekans
[ Hz ]
1. mod

22.4

2. mod

32.7

3. mod

58.4

4. mod

64.3

MD Nastran Sol111 analizi (modal frequency response analysis) kullanılarak ayna
üstündeki bir noktaya ait frekans cevap fonksiyonu bulunur. Aynanın yüzey
normaline paralel eksende ölçülen frekans cevap fonksiyonuna ait grafik şekil
3.27’de verilmiştir.

Şekil 3.27 : Birinci tasarıma ait frekans tepki fonksiyonu (Sonlu elemanlar).
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Tez kapsamındaki deneysel çalışmalar modal test, yapısal frekans cevap testi ve araç
çalışırken ivme ölçümünü kapsamaktadır. Bu fiziksel testler; hem sonlu elemanlar
modelinin doğruluğunun gösterilmesi hem de aynanın ikinci bölümde yer alan
objektif kriterleri sağlayıp sağlamadığının gösterilmesi için yapılmıştır.
4.1 Modal Test
Ayna üstünde ilk olarak modal test yapılır. Modal test hem sonlu elemanlar
modelinin

doğruluğunu

göstermek

hem

de

ayna

performansını

gösteren

parametrelerin (doğal frekansı, mod şekli ve modal sönüm vb.) hesaplanması için
kullanılır.
Deneysel modal analiz (modal test), bir yapının dinamik özelliklerinin saptanması
amacıyla ölçülen verilerden faydalanılarak matematik modelin elde edilmesidir [8].
Bu matematik model, sistemin doğal frekanslarını, mod şekillerini ve modal
sönümleri içermektedir.
Tüm testlerde olduğu gibi modal teste de başlamadan önce planlama yapmak önem
arz etmektedir. Modal test planlanının önemli kısımlarında biri de ivmeölçer
konumlarının ve tahrik noktasının seçilmesidir. İlgilenilen frekans aralığındaki mod
şekillerini yakalayacak miktarda ivmeölçer konumu seçilmiştir. Seçim işlemi doğru
yapılmazsa modlar yakalanmaz ve test başarısız olur.
Aynanın taşıyıcı borusuna 6 tane ivmeölçerin yerleştirilmesi 0-100 Hz aralığındaki
modların yakalanması açısından yeterli bir miktardır. Yine üst aynaya da 6
ivmeölçerin yerleştirilmesi yeterlidir. İvmeölçer ve tahrik konumları şekil 4.1’de
gösterilmiştir.
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İvmeölçer konumları

8

Tahrik ve ivmeölçer konumu

7
1

4

2

5

3

6

9

10

12

11

Şekil 4.1 : İvmeölçer konumları.
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Modal analiz için kullanılacak olan ve ivmeölçer konumlarının uygun geometrik
elemanlarla birleştirilmesiyle oluşan geometri şekil 4.2’de gösterilmiştir.

Şekil 4.2 : Modal analiz geometrisi.
Yapılan modal test sonucunda 0-100 Hz aralığında 4 adet mod elde edilmiştir. Bu
modlara ait doğal frekanslar ve modal sönüm değerleri çizelge 4.1’de verilmiştir.
Modal test sonucunda elde edilen mod şekillerine, beşinci bölümde ayrıntılı olarak
yer verildiği için bu bölümde değinilmemiştir.
Çizelge 4.1 : Modal test sonucunda bulanan ayna modları.
Doğal Frekans
[ Hz ]

Modal Damping
[ Hz ]

[%]

1. mod

21,9

0,15

0,70

2. mod

31,4

0,32

1,00

3. mod

56,0

1,27

2,27

4. mod

63,6

1,62

2,55
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4.2 Yapısal Frekans Cevap Testi
Aynanın en düşük rijidliğe sahip olan noktasına ait frekans cevap fonksiyonunun
bulunması gerekmektedir. Modal çekiç yardımıyla yapısal frekans cevap testi
yaparak istenilen noktanın frekans cevap fonksiyonu (FRF) grafiği çizilebilir. Şekil
4.1’de gösterilen 1 numaralı nokta üstünde FRF ölçümü yapılmıştır. Şekil 4.3’te bu
test sonucunda bulunan FRF grafiği ve hedef eğrileri gösterilmektedir.

Şekil 4.3 : Birinci tasarıma ait frekans tepki fonksiyonu (Test).
4.3 İvme Ölçümü
Araç iki farklı şekilde çalışırken ivme ölçümü yapılır. Rölantide (idle) ve motor
devirleri taranırken (RPM swept) ivme ölçümü yapılmıştır. İvme ölçümü şekil 4.1’de
gösterilen 1 numaralı nokta üstünden yapılmıştır.
İlk olarak araç rölanti devrinde çalışırken ivme datası toplanır. Rölantide ölçülen
titreşimlere ait ivme frekans grafiği şekil 4.4 ve şekil 4.5’te gösterilmiştir.
Maksimum ivme değeri 30 Hz’de görülmüştür. 30 Hz, 600 RPM hızla çalışan 6
silindirli motorun yanma frekansına eşittir. Aynı zamanda bu frekans aynanın ikinci
moduna oldukça yakındır ve bu sebeple titreşim seviyeleri artmaktadır.
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Şekil 4.4 : Rölanti ivme ölçümü (Ayna yüzeyine paralel titreşimler).

Şekil 4.5 : Rölanti ivme ölçümü (Ayna yüzeyine dik titreşimler).
Rölanti testi gösteriyor ki ayna titreşimleri bulanıklaşma sınırının altındadır ve ayna
maksimum ivme kriterini sağlamaktadır.
Aracın bir diğer çalışma şeklini simule eden devir tarama testinde, araç boşta
çalışırken gaz pedalına yavaş yavaş basılır ve motorun tüm devir aralığının taraması
sağlanır. Devir tarama analizi sonucunda elde edilen ivme grafiği şekil 4.6 ve şekil
4.7’de verilmiştir. Devir taraması sırasında ayna üstündeki ivmeler hedef eğrinin
üstüne çıkmıştır. Bu sebeple ayna maksimum ivme kriterini sağlamamaktadır.
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Şekil 4.6 : Devir tarama testi ivme ölçümü (Ayna yüzeyine paralel titreşimler).

Şekil 4.7 : Devir tarama testi ivme ölçümü (Ayna yüzeyine dik titreşimler).
4.4 Birinci Tasarımın NVH Performansı
Modal test, yapısal frekans cevap testi ve ivme ölçümleri sonucunda aynanın
istenilen kriterlerden bazılarını sağlamadığı görülmüştür.
1. 22.5-35.0 Hz aralığında ayna modunun olmaması kriteri; ayna 31.4 Hz’de bir
moda sahip olduğu için ayna kriteri sağlamaz.
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2. 47.0-80.0 Hz aralığındaki modların en az % 10 modal sönüme sahip olması
kriteri; 56.0 Hz ve 63,6 Hz ki modların modal sönümleri sırasıyla % 2,27 ve
%2,55 olması sebebiyle ayna kriteri sağlamaz.
3. Dinamik rijidlik kriteri; testler sonucunda aynanın frekans cevap fonksiyonun
hedef eğrilerin üstünde olması sebebiyle ayna kriteri sağlamaz.
4. Çalışma durumlarında maksimum ivme kriteri; çalışma koşullarında ayna
üstündeki ivme değerinin bulanıklaşma hedef eğrilerinin üstünde olduğu için
ayna kriteri sağlanmaz.
Çizelge 4.3’de aynanın test ve FEA sonuçları bir arada gösterilmiştir. Test ve FEA
sonuçları paraleldir.
Çizelge 4.2 : Test-FEA karşılaştırması.
Kriter
Kategorisi

1

Doğal frekans

2

Modal sönüm

3

22,5-35,0 Hz aralığında mod olmamalı

%10 modal sönüme sahip olmalı

Frekans

rijidlik

eğrilerinin altında olmalı

ivme

TEST

FEA

X

X

X

-

X

X

47,0-80,0 Hz arasında mod varsa en az

Dinamik

Maksimum
4

Kriter

tepki

fonksiyonunun

Araç çalışırken ayna üstündeki

hedef

Rölanti

-

ivmenler bulanıklaşma hedef
eğrilerinin altında olmalı
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Devir
tarama

X

-
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5. TASARIM ÇALIŞMALARI
Sonlu elemanlar modelini kullanılarak yeni tasarım çalışmalarına başlamadan önce
modelin doğruluğunun gösterilmesi gerekmektedir. Değişik araçlar yardımıyla
modelin doğruluğu gösterilebilir. Bu araçlar;


Doğal frekansların karşılaştırılması,



Mod şekillerinin karşılaştırılması,



FRF’lerin karşılaştırılması,



Ortoganalite özelliğinin karşılaştırılmasıdır.

Bu tezde doğal frekans ve mod şekilleri karşılaştırılarak sonlu elemanlar modelinin
korelasyonu gösterilmiştir. Aşağıda teste elde edilen modlar ve bu modlara karşılık
gelen sonlu elemanlar modu gösterilmektedir.
Şekil 5.1’de sonlu elemanlar analizi sonucunda elde edilmiş olan sistemin birinci
mod şekli gösterilmiştir. Şekil 5.2 ve şekil 5.3’te ise sistemin birinci mod şeklinin
test ve sonlu elemanlar analizleri ile elde edilmiş şekli bulunmaktadır.

Şekil 5.1 : FEA - Birinci mod şekli (Tüm sistem) (22.4).
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Şekil 5.2 : Birinci mod şekli (Taşıyıcı boru)(sırasıyla test ve FEA).

6
Şekil 5.3 : Birinci mod şekli (Ayna)(sırasıyla test ve FEA).
Şekil 5.4’te sonlu elemanlar analizi sonucunda elde edilmiş olan sistemin ikinci mod
şekli gösterilmiştir. Şekil 5.5 ve şekil 5.6’da ise sistemin ikinci mod şeklinin test ve
sonlu elemanlar analizleri ile elde edilmiş şekli bulunmaktadır.

Şekil 5.4 : FEA – İkinci mod şekli (Tüm sistem) (32.73Hz).
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Şekil 5.5 : İkinci mod şekli (Taşıyıcı boru)(sırasıyla test ve FEA).

Şekil 5.6 : İkinci mod şekli (Ayna)(sırasıyla Test ve FEA).
Şekil 5.7’de sonlu elemanlar analizi sonucunda elde edilmiş olan sistemin üçüncü
mod şekli gösterilmiştir. Şekil 5.8 ve şekil 5.9’da ise sistemin üçüncü mod şeklinin
test ve sonlu elemanlar analizleri ile elde edilmiş şekli bulunmaktadır.

Şekil 5.7 : FEA – Üçüncü mod şekli (Tüm sistem) (58.41Hz).
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Şekil 5.8 : Üçüncü mod şekli (Taşıyıcı boru)(sırasıyla test ve FEA).

Şekil 5.9 : Üçüncü mod şekli (Ayna)(sırasıyla test ve FEA).
Şekil 5.10’da sonlu elemanlar analizi sonucunda elde edilmiş olan sistemin dördüncü
mod şekli gösterilmiştir. Şekil 5.11 ve şekil 5.12’de ise sistemin dördüncü mod
şeklinin test ve sonlu elemanlar analizleri ile elde edilmiş şekli bulunmaktadır.
Dördüncü mod, sonlu elemanlar analizinde aynanın hareketli kısmının modu olarak
görülmüştür Ancak mekanizmanın tamamı modellenmediği için bu mod şeklinde
korelasyonun sağlanmamasına rağmen doğal frekans olarak oldukça yüksek
korelasyon vardır.
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Şekil 5.10 : FEA – Dördüncü mod şekli (Tüm sistem) (72.1 Hz).

Şekil 5.11 : Dördüncü mod şekli (Taşıyıcı boru)(sırasıyla test ve FEA).

Şekil 5.12 : Dördüncü mod şekli (Ayna)(sırasıyla test ve FEA).
Test ve sonlu elemanlar analizi sonuçları, mod şekli ve doğal frekans açısından
karşılaştırıldığında oldukça benzer olduğu çizelge 5.1’de gösterilmiştir. Bu benzerlik
sistemin matematik modelinin doğru olduğunu göstermektedir.

45

Çizelge 5.1 : Test-FEA doğal frekans karşılaştırması.
Modal Damping
Test

Sonlu Elemanlar

1. mod

21.9

22.4

2. mod

31.4

32.7

3. mod

56.0

58.4

4. mod

63.6

64.3

5.1 Tasarım Önerileri
Test ve sonlu elemanlar analizi sonucunda görüldüğü gibi bazı modlar aynanın NVH
performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu modların etkisini azaltmak için bir
takım önlem alınmalıdır. Ayna sisteminin ilk modu 21,9 Hz’dedir. İlk mod tezde öne
sürülen kriterleri ihlal etmemektedir ancak 22,5 Hz olan sınır değere oldukça
yakındır. Bu sebeple tasarım yapılırken 21,9 Hz deki mod göz önünde
bulundurulmalı

ve

modun

istenmeyen

frekans

aralığına

girmesine

izin

verilmemelidir. Mod şekilleri incelendiğinde modun Z ekseninde dönme şeklinde
olduğu görülmektedir.
Aynanın istenilen kriterleri sağlamasını engelleyen mod 31,4 Hz’de karşımıza çıkan
ve rölanti bölgesinde olan moddur. Bu modun 35 Hz’in üstüne çıkarılması
gerekmektedir. 31,4 Hz’deki ikinci mod da, aynanın Z ekseninde öteleme hareketi
gözlenmiştir. Bu hareketi engellemek amacıyla bağlantı braketlerinde tasarımsal
değişiklik yapılmalıdır. Z yönündeki hareketi önlemek amacıyla ayna üst
bağlantısındaki şekil 5.13’te gösterilen boru ezilmesini ortadan kaldıracak bir
tasarıma ihtiyaç duyulur.
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Şekil 5.13 : Üst bağlantının iyileştirilmesi.
Modal test sonucunda 56 Hz‘de karşımıza çıkan mod, aynanın Y ekseninde dönme
hareketidir. Bu hareketin frekansı ise boru çapı ve kalınlığı değiştirilerek
yükseltilebilir.
5.2 İkinci Ayna Tasarımı
Yapılan çalışmalar sonucunda istediğimiz tasarım iyileştirmelerini içeren prototip bir
ayna elde edilmiştir. Tasarım iyileştirme çalışmalarında belirtildiği gibi prototip
ayna, yeni bağlantı braketleri ve et kalınlığı yüksek taşıyıcı boru içermektedir. Şekil
5.14’de prototip aynaya ait CAD resmi gösterilmektedir.

Şekil 5.14 : İkinci tasarım aynaya ait CAD.
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Şekil 5.15’te ve şekil 5.16’da Birinci ve ikinci ayna tasarımına ait bağlantı
braketlerinin görüntüsü vardır.

Şekil 5.15 : Ayna üst bağlantı braketi (sırasıyla birinci ve ikinci tasarım).

Şekil 5.16 : Ayna alt bağlantı braketi (sırasıyla birinci ve ikinci tasarım).
Birinci ve ikinci ayna tasarımı çizelge 5.2’de karşılaştırılmıştır. İkinci tasarımda üst
bağlantının eskisinden daha az rijid olması bir dezavantaj yaratmamaktadır.
Bağlantıdaki rijidlik düşüşü, birinci modun ikinci ve üçüncü modu iyileştirmek için
yapılan değişikliklerin sonucunda 22,5-35.0 Hz aralığına girmesini engeller.
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Çizelge 5.2 : Tasarımların karşılaştırılması.
Birinci Tasarım

Yeni Tasarım

Boru kalınlığı

1.5 mm

2.0 mm

Boru çapı

23.0 mm

28.0 mm

Alt bağlantı

Rijid

Rijid

Üst bağlantı

Rijid

Daha az rijid

Ağırlık

Hafif

Hafif

Ayar mekanizması

Gevşek

Rijid

5.3 İkinci Ayna Tasarımına Ait Sonlu Elemanlar Modeli ve Analizi
İkinci tasarıma ait sonlu elemanlar modeli üçüncü bölümde bahsedilen metotlarla
modellenmiştir. Şekil 5.17’de ikinci tasarıma ait sonlu elemanlar modeli
gösterilmiştir.

Şekil 5.17 : İkinci ayna tasarımına ait sonlu elemanlar modeli.
MD Nastran Sol103 analizi sonucunda elde edilen ayna modları çizelge 5.3’de
verilmiştir. Bu analiz sonucunda ilk modun 19,3 Hz’e düştüğü görülmüştür. Doğal
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frekansın düşmesi, modu rölanti frekansından daha da uzaklaştırmıştır. Birinci ayna
tasarımında 31,9 Hz’de karşımıza çıkan mod, artık 45,1 Hz’e ötelenmiştir. İkinci
tasarıma ait üçüncü mod 71,8 Hz’de bulunmaktadır. Bu modun modal sönüm
kriterini ihlal etme olasılığı vardır. Ancak modal sönüm kriterinin sonlu elemanlar
analizi ile değerlendirilmesi mümkün değildir.
Çizelge 5.3 : İkinci ayna tasarımına ait doğal frekanslar (FEA).
Doğal Frekans
[ Hz ]
1. mod

19.3

2. mod

45.1

3. mod

71.8

Nastran Sol111 analizi sonucunda elde frekans cevap fonksiyonu şekil 5.18
gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde aynanın istenilen rijidliğe sahip olduğu
görülmüştür.

Şekil 5.18 : İkinci tasarıma ait frekans tepki fonksiyonu (FAE).
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5.4 İkinci Tasarıma Ait Deneysel Çalışmalar
5.4.1 Modal test
Yapılan modal test sonucunda elde edilen mod ve doğal frekansalar çizelge 5.4’te
verilmiştir. İkinci tasarım üstünde daha fazla çalışma yapılmayacağı için mod
şekillerini karşılaştırmaya gerek duyulmamıştır. Sadece sistemin doğal frekansları
karşılaştırılmıştır (çizelge 5.5).
Çizelge 5.4 : İkinci ayna tasarımına ait doğal frekanslar (Test).
Doğal Frekans
[ Hz ]

Modal Damping
[ Hz ]

[%]

1. mod

20,4

0,54

2,66

2. mod

45,3

0,94

2,07

3. mod

67.0

3,24

4,83

Çizelge 5.5 : İkinci ayna tasarımı - Test ve FEA karşılaştırması.
Modal Damping
Test

Sonlu Elemanlar

1. mod

20,4

19,3

2. mod

45,3

45,1

3. mod

67,3

71,8

5.4.2 Yapısal frekans cevap testi
Aynanın sol üst köşesine ait frekans cevap fonksiyonu şekil 5.19 verilmiştir. Ayna
rijidlik hedefi sağlamaktadır.
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Şekil 5.19 : İkinci tasarıma ait frekans tepki fonksiyonu (Test).
5.4.3 İvme ölçümü
Araç rölantide çalışırken ayna üstünden toplanan ivmeler şekil 5.20 ve şekil 5.21’de
verilmiştir. İkinci tasarım maksimum ivme kriterini sağlamaktadır.

Şekil 5.20 : Rölanti ivme ölçümü (Ayna yüzeyine paralel titreşimler).
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Şekil 5.21 : Rölanti ivme ölçümü (Ayna yüzeyine dik titreşimler).
Devir tarama testi sırasında ayna üstünden toplanan ivmeler şekil 5.22 ve şekil
5.23’te verilmiştir. İkinci tasarım maksimum ivme kriterini sağlamaktadır.

Şekil 5.22 : Devir tarama testi ivme ölçümü (Ayna yüzeyine paralel titreşimler).
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Şekil 5.23 : Devir tarama testi ivme ölçümü (Ayna yüzeyine dik titreşimler).
5.5 İkinci Tasarımın NVH Performansı
Birinci ayna tasarımın da olduğu gibi ikinci tasarımında NVH performansını
değerlendirmek amacıyla bazı objektif testler yapılmıştır. Modal test, çekiç testi ve
araç çalışırken yapılan ivme ölçümleri sonucunda ayna, istenilen kriterleri sağlayıpsağlamaması açısından değerlendirilir.
1. 22,5-35,0 Hz aralığında aynanın modunun olmaması kriteri; ikinci tasarım bu
kriteri oldukça rahat bir biçimde sağlar. İlk modu 20.4 Hz olarak karşımıza
çıkmıştır.
2.

47,0-80,0 Hz arlığındaki modların en az % 10 modal sönüme sahip olması
kriteri; belirtilen aralıkta bir adet moda rastlanmaktadır. 67 Hz’deki modun
sönümü % 4,8’dir. Sönümün hedeften düşük olması sebebiyle ayna kriteri
sağlamaz.

3.

Dinamik rijidlik kriteri; aynanın rijidliğini gösteren frekans cevap fonksiyonu
yapılan testler sonucunda hedef eğrilerin altında bulunmuştur. Yani istenilen
rijidliğe sahiptir ve ayna kriteri sağlar.

4.

Araç çalışırken maksimum ivme kriteri; çalışma koşullarında ayna üstündeki
ivme değerinin bulanıklaşma hedef eğrilerinin altında olduğu için ayna kriteri
sağlar.
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Çizelge 5.6 : İkinci ayna tasarımının NHV performansı.
Kriter
Kategorisi

1

Doğal frekans

2

Modal sönüm

3

FEA

X

-

47,0-80,0 Hz arasında mod varsa en az
%10 modal sönüme sahip olmalı

Frekans tepki fonksiyonunun hedef

rijidlik

eğrilerinin altında olmalı

ivme

TEST

22,5-35,0 Hz aralığında mod olmamalı

Dinamik

Maksimum
4

Kriter

Araç çalışırken ayna üstündeki

Rölanti

-

Devir
tarama

-

ivmeler bulanıklaşma hedef
eğrilerinin altında olmalı
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Yapılan literatür araştırması ve deneysel çalışmalar sonucunda titreşim duyarlılığı
düşük bir ayna tasarımı yapmak için, aynanın bir takım kriterleri sağlaması gerektiği
bulunmuştur. Geliştirmeye açık olduğu bilinen ayna tasarımı kriterler açısından
değerlendirilmiş ve aynanın hiçbir kriteri sağlamadığı görülmüştür. Aynanın mod
şekilleri incelenerek kriterleri neden sağlamadığı saptanmıştır. Saptanan problemleri
çözmeye yönelik tasarım önerileri geliştirilmiştir. İkinci tasarıma ait prototip ayna,
yapılan subjektif testler sonucunda problemsiz olarak değerlendirilmiştir. Birinci
tasarım ile ikinci tasarım karşılaştırmalı olarak çizelge 6.1’de gösterilmiştir.
Çizelge 6.1 : Birinci & ikinci tasarımın karşılaştırması.
Kriter
Kategorisi

1 Doğal frekans

2 Modal sönüm

3

22.5-35.0 Hz aralığında mod olmamalı

X

%10 modal sönüme sahip olmalı

Frekans tepki fonksiyonunun hedef

rijidlik

eğrilerinin altında olmalı

ivme

X

47.0-80.0 Hz arasında mod varsa en az

Dinamik

Maksimum
4

Birinci İkinci
tasarım tasarım

Kriter

Araç çalışırken ayna üstündeki

X

X

Rölanti

ivmeler bulanıklaşma hedef
eğrilerinin altında olmalı.

Devir
tarama

X

Sonuç olarak, ayna tasarımı yaparken yukarıda belirtilen birinci, üçüncü ve dördüncü
kriterin mutlaka göz önünde bulundurulmasının gerektiği saptanmıştır.
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İkinci kriter (modal sönüm kriteri), hem birinci ayna tasarımında hem de ikinci ayna
tasarımında sağlanmamaktadır. Bu kriterin geçerli olup olmadığını görmek amacıyla
motor değişik yüklerde çalışırken(diğer bir değişle motor daha fazla güç üretirken)
test etmek gerekir. Eğer ikinci tasarımda bu yükler altında problem oluşmaz ise %10
modal sönüm değeri değiştirilebilir. Problem oluşursa daha fazla modal sönüme
sahip bir prototip üretilerek test tekrarlanmalıdır.
İkinci tasarıma ait objektif test sonuçları, sonlu elemanlar analizinde elde edilen
sonuçlara paraleldir. Buradan 1 ve 3 nolu kriterin sonlu elemanlar analizi ile
değerlendirilebileceği görülmüştür.
Maksimum ivme kriteri sonlu elemanlar metodu ile de incelenebilir. Ancak ayrıntılı
sonlu elemanlar modeli ve motor yüklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kriterin sonlu
elemanlar metodu ile incelenmesi prototip sayısını ve dolaylı olarak da ayna
maliyetini düşürecektir.
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