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Bölümün Amacı 
• Gerilme, şekil değiştirme, elastik modül ve şekil değiştirme 

enerjisi tanımlarını yapmak, 
• Farklı türden malzemeler için gerilme-şekil değiştirme (σ-ε) 

bağıntılarını geliştirmek, 
• Tek yönlü/iki yönlü bir lamina için σ-ε bağıntılarını geliştirmek, 
• Laminanın rijitlik ve esneklik parametrelerini kullanarak tek 

yönlü/iki yönlü bir laminaya ait mühendislik sabitlerini belirlemek, 
• Tek yönlü/iki yönlü laminayı ve tabaka açısını esas alarak açılı 

tabakanın σ-ε bağıntılarını, elastik modüller, mukavemetler, ısı ve 
nem genleşme katsayılarını tespit etmek. 

2 Laminanın Makromekanik Analizi 



2.1 Giriş 

Lamina, kompozit malzemenin genelde 0.125 mm kalınlıklı ince bir 
tabakasıdır. Bir laminat, laminaların lamina kalınlığı yönünde 
dizilmesiyle oluşur. 

Fiber kesiti Matris malzemesi 

Bu tür tabakalı yapıların tasarımı ve analizi, laminata ait gerilme ve 
şekil değiştirme bilgisi gerektirir. 
Bir laminatın mekanik analizini anlamak, onun yapı taşı olan 
laminanın mekanik analizini anlamaktan geçer. 



2.1 Giriş 

Lamina, izotropik homojen 
malzemeden farklı özellikler gösterir. 
Öncelikle, normal bir yük altındaki 
izotropik bir plakadan çıkarılmış kare 
elemandaki deformasyonları ele 
alalım. 

Deforme olmamış durum Deforme olmamış durum 

Deforme olmuş durum 

Deforme olmuş durum 

Durum A Durum B 



2.1 Giriş 

Tek yönlü takviye edilmiş kompozit 
laminada fiber yönündeki rijitlik 
fibere dik yöndeki rijitlikten farklı 
olduğundan, şekil değiştirmeler 
farklı olur. 

Deforme olmamış durum Deforme olmamış durum 

Deforme olmuş durum 

Deforme olmuş durum 

Durum A Durum B 

Fiber kesiti       

Bu nedenle, tek yönlü laminanın 
mekanik karakterizasyonu, izotropik 
malzemeden daha fazla parametre 
gerektirir. 



2.1 Giriş 

Ayrıca, laminadan çıkarılmış kare 
plaka, kenarına paralel olmayan 
doğrultulardaki fiberlere sahipse, 
her farklı fiber açısında farklı 
deformasyonlar görülecektir. 
 
Kare plaka sadece normal yönde 
deforme olmayıp aynı zamanda 
çarpılacaktır. 

Deforme olmamış durum 

Deforme olmuş durum 

Fiber kesiti       



2.2 Tanımlar 

Değişik yükler altında dengede olan bir 
cismi ele alalım. Cisim kesilip ikiye ayrılırsa, 
incelenen parçanın da dengede olabilmesi 
için kesite kuvvetler uygulanması gerekir. 

Yüzeye dik olan gerilme bileşeni σn normal gerilme, yüzeye paralel 
olan gerilme bileşeni τs ise kayma gerilmesi olarak adlandırılır. 

2.2.1 Gerilme 

Keyfi düzlem 



2.2.1 Gerilme 

Bir noktadaki gerilmenin komple tanımı için 
kartezyen koordinat sistemi gibi birbirine 
karşılıklı dik üç koordinat sistemine ihtiyaç 
vardır. Şekildeki gibi yz düzlemine paralel bir 
kesit alalım. 

Benzer şekilde xy ve xz düzlemlerine paralel 
kesitler için gerilmeler tanımlanabilir. 

Kesit alanı 



2.2.1 Gerilme 

Tüm bu gerilmelerin genel olarak tanımlanabilmesi için sağ el 
koordinat sistemindeki herhangi bir noktadan sonsuz küçük bir küp 
çıkartılır ve küpün her bir yüzündeki gerilmeler bulunur. 
Şekilde görüldüğü gibi, bir noktaya dokuz farklı gerilme bileşeni etki 
eder. Bunlardan altısı bağımsızdır. 



2.2.2 Şekil Değiştirme 

Bir yapıdaki gerilmelerin belirlenebilmesi için genellikle deformasyon-
ların bulunmasına gerek vardır. Çünkü bir noktadaki gerilme durumu-
nun altı bileşeni olmasına rağmen sadece üç kuvvet-denge denklemi 
(her yönde bir) mevcuttur. 

Şekil değiştirmeler, cismin boy ve 
şeklindeki bağıl değişim olan birim şekil 
değiştirme terimiyle belirtilir. 
Yükler altında elemanın kenar uzunlukları 
değiştiği gibi çarpılma da meydana gelir.  



2.2.2 Şekil Değiştirme 

Uzunluktaki değişim normal şekil değiştirmeye ve çarpılma ise kayma 
şekil değiştirmesine karşılık gelir. Şekil ve yer değiştirmeler birbiriyle 
ilişkilidir. 
 
u=u(x,y,z)=(x,y,z) noktasının x yönündeki 
yer değiştirmesi 
v=v(x,y,z)=(x,y,z) noktasının y yönündeki 
yer değiştirmesi 
w=w(x,y,z)=(x,y,z) noktasının z yönündeki 
yer değiştirmesi 



2.2.2 Şekil Değiştirme 

x-yönündeki birim şekil değiştirme, AB 
çizgisindeki boy değişiminin AB birim 
uzunluğuna oranı olarak tanımlanır.  



2.2.2 Şekil Değiştirme 

x-yönündeki birim şekil değiştirme, AB 
çizgisindeki boy değişiminin AB birim 
uzunluğuna oranı olarak tanımlanır.  



Örnek 2.1 

Bir cisimdeki yer değişim alanı aşağıdaki gibi verilmiştir. 
(x,y,z)=(1,2,3)’deki şekil değiştirme durumunu bulunuz.  



Örnek 2.1 



Örnek 2.1 



Örnek 2.1 



2.2.3 Modüller (Elastik Sabitler) 

Bir noktadaki altı gerilme bileşeninin tanımlanması için üç denge 
denklemi yetersiz kalmaktadır. Lineer elastik ve küçük 
deformasyonlara sahip bir cisim için bir noktadaki gerilme ve şekil 
değiştirmeler, Hooke Kanunu olarak adlandırılan altı eş zamanlı lineer 
denklemle bağlantılıdır. 
Bir noktada altı gerilme, altı şekil değiştirme ve üç yer değiştirme 
olmak üzere 15 bilinmeyen parametre mevcuttur. 
Altı adet lineer Hooke kanunu eşitliği, altı adet şekil değiştirme-yer 
değiştirme bağıntısı ve üç denge denklemi 15 bilinmeyenin çözümü 
için gerekli 15 eşitliği verir. 



2.2.3 Modüller (Elastik Sabitler) 

Üç boyutlu gerilme durumundaki lineer izotropik bir malzeme için x-
y-z kartezyen koordinatlarındaki bir noktada, Hooke kanunu şekil 
değiştirme-gerilme bağıntıları. 

6x6’lık matris, izotropik malzemenin 
esneklik matrisi [S] olarak adlandırılır. 

ν: Poisson oranı, G: Kayma modülü,  
E: Elastisite modülü. 



2.2.3 Modüller (Elastik Sabitler) 

Üç boyutlu gerilme durumundaki lineer izotropik bir malzeme için x-
y-z kartezyen koordinatlarındaki bir noktada, Hooke kanunu gerilme-
şekil değiştirme bağıntıları. 

6x6’lık matris, izotropik malzemenin rijitlik matrisi [C] olarak 
adlandırılır ve esneklik matrisinin tersi alınarak bulunur. 



2.2.4 Şekil Değiştirme Enerjisi 

Enerji, iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır. Yük altındaki katı, 
şekil değiştirebilen, elastik cisimlerde dış kuvvetlerin yaptığı iş, geri 
kazanılabilir şekil değiştirme enerjisi olarak depolanır. 
Cismin birim hacminde depolanan şekil değiştirme enerjisi: 



Örnek 2.2 

Kesit alanı A ve uzunluğu L olan bir çubuk, üniform çekme yükü P’ye 
maruzdur. Çubuktaki gerilme ve şekil değiştirme durumunu ve cismin 
birim hacmi başına düşen şekil değiştirme enerjisini bulunuz. 
Çubuğun, Young modülü E olan, izotropik bir malzemeden yapılmış 
olduğunu varsayınız.  

    A kesiti         



Örnek 2.2 

    A kesiti         



Örnek 2.2 

    A kesiti         



2.3 Farklı Malzeme Türleri İçin Hooke Kanunu 

En genel halde gerilme-şekil değiştirme bağıntısı, üç boyutlu cisim 
için 1-2-3 kartezyen koordinat sisteminde aşağıdaki gibi verilir. 

6x6’lık [C] matrisi, rijitlik matrisi olarak adlandırılır. Bu matris 36 
sabite sahiptir. 



2.3 Farklı Malzeme Türleri İçin Hooke Kanunu 

Rijitlik matrisinin tersinin alınmasıyla, üç boyutlu bir cisim için 1-2-3 
kartezyen koordinat sistemindeki şekil değiştirme-gerilme bağıntısı 
aşağıdaki gibi bulunur. 

İzotropik malzemede esneklik matrisinin mühendislik sabitlerine 
doğrudan bağlı olan bileşenleri yukarıdaki gibi yazılabilir. 



2.3 Farklı Malzeme Türleri İçin Hooke Kanunu 

[C] rijitlik matrisi simetrik olduğundan, 36 sabit 21 sabite indirgenebilir. 

Bu durum, aynı zamanda [S] esneklik matrisinin de 21 bağımsız elastik 
sabiti olduğu anlamına gelir. 



2.3.1 Anizotropik Malzeme 

Bir noktada 21 bağımsız elastik sabite sahip olan malzemeye 
anizotropik malzeme denir. Bu sabitler özel bir nokta için bir kez 
bulunduktan sonra, gerilme-şekil değiştirme bağıntısı o nokta için 
geliştirilebilir. 
Eğer malzeme homojen değilse, bu sabitler noktadan noktaya 
değişiklik gösterebilir. 21 sabitin analitik veya deneysel olarak 
bulunması gerekir.  
Bununla birlikte, birçok doğal ve sentetik malzeme, malzeme 
simetrisine sahiptir. Bu durumda, elastik özellikler simetrik 
doğrultularda benzerdir. Bu simetri, [C] ve [S] matrislerindeki 
sabitlerin sayısını azaltır. 



2.3.2 Monoklinik Malzeme 

Eğer bir malzeme simetri düzlemi varsa (örneğin şekildeki 3 yönü, 
malzeme simetri düzlemine diktir), rijitlik matrisi indirgenebilir. 

Simetri düzlemine dik olan doğrultu, asal doğrultu olarak adlandırılır. 
Bu tip malzemelerde 13 tane bağımsız elastik sabit vardır. 



2.3.2 Monoklinik Malzeme 

Monoklinik malzemedeki rijitlik ve esneklik matrisleri: 



2.3.2 Monoklinik Malzeme 

Bir monoklinik malzeme için elastik simetrinin anlamını aşağıdaki gibi 
gösterebiliriz. 

Sadece 3 yüzüne dik ABEH ve CDFG yüzleri paralelkenara dönüşür. 



2.3.3 Ortotropik Malzeme (Ortagonal Anizotropi)/Özel 
Ortotropik 

Eğer bir malzeme, karşılıklı olarak birbirine dik üç malzeme simetri 
düzlemine sahipse, rijitlik matrisi aşağıdaki gibi olur. 

Dokuz bağımsız elastik sabit vardır. Sürekli fiber takviyeli tek bir 
lamina ortotropik bir malzeme örneğidir. 



2.3.3 Ortotropik Malzeme (Ortagonal Anizotropi)/Özel 
Ortotropik 

Asal yönlerde uygulanan herhangi bir normal yük altında küpte 
çarpılma olmaz. 



2.3.4 Transvörslü (Enine) İzotropik Malzeme 

Ortotropik bir cismin düzlemlerinden birindeki bir malzeme izotropi 
düzlemini ele alalım. Eğer 1 doğrultusu, (2-3) izotropi düzlemine 
dikse, rijitlik matrisi aşağıdaki gibi verilir. 

Beş bağımsız elastik sabit vardır. Sürekli fiber takviyeli tek bir lamina 
transvörslü izotropik bir malzeme örneğidir. 



2.3.4 Transvörslü (Enine) İzotropik Malzeme 

Enine izotropik bir malzemenin rijitlik ve esneklik matrisleri. 



2.3.5 İzotropik Malzeme 

Eğer ortotropik bir cisimde bütün yüzeyler özdeşse, bu tip 
malzemelere izotropik malzeme denir. 

İki bağımsız elastik sabit vardır. Çelik, demir, alüminyum örnek olarak 
verilebilir. 



2.3.5 İzotropik Malzeme 

Ayrıca, 

İzotropik bir malzemenin esneklik matrisi: 



Örnek 2.5 

Grafit/epoksi lamina için esneklik ve rijitlik matrislerini bulunuz. 
Malzeme özellikleri aşağıdaki gibidir. 



Örnek 2.5 



Örnek 2.5 



2.4 2-D Tek Yönlü Lamina İçin Hooke Kanunu 

Eğer bir plaka ince ise ve düzlem dışı yükleme yoksa, bu plakanın 
düzlem gerilme altında olduğu kabul edilebilir (σ3=0, τ31=0 ve τ23=0). 

Düzlem gerilme kabulü, üç boyutlu 
gerilme-şekil değiştirme denklemlerinin 
iki boyutlu gerilme-şekil değiştirme 
denklemlerine indirgenmesine imkan 
verir.  

2.4.1 Düzlem Gerilme Kabulü 



2.4.2 3-D Hooke Kanununun 2-D’ye İndirgenmesi 

Tek yönlü bir lamina, ortotropik malzeme kategorisine girer. 
Yukarıdaki denklemlerden σ3=0, τ31=0 ve τ23=0 olduğunu varsayarak, 



2.4.2 3-D Hooke Kanununun 2-D’ye İndirgenmesi 

Şekil değiştirme ε3 bağımsız olmayıp ε1 ve ε2’nin bir fonksiyonudur. 
Dolayısıyla, şekil değiştirme-gerilme bağıntısından çıkarılabilir. 
γ31 ve γ23 kayma şekil değiştirmeleri sıfır olduğundan, bunlar da şekil 
değiştirme-gerilme bağıntısından çıkarılabilir. 



2.4.2 3-D Hooke Kanununun 2-D’ye İndirgenmesi 

Soldaki denklemin tersi alınarak gerilme-şekil değiştirme bağıntısı 
elde edilir. Qij, indirgenmiş rijitlik katsayılarıdır.  

Qij, elemanlarının rijitlik matrisi Cij elemanlarıyla aynı olmadığına 
dikkat edilmelidir.  



2.4.3 Lamina Mühendislik Sabitleri ile Rijitlik ve Esneklik 
Matrisleri İlişkisi 

Bu denklemler, esneklik [S] ve indirgenmiş rijitlik [Q] matrisleri 
aracılığı ile gerilme ve şekil değiştirme arasındaki bağıntıyı verir. 
Bununla birlikte, gerilme  ve şekil değiştirmeler genellikle elastik 
mühendislik sabitleri ile bağlantılıdır. 



2.4.3 Lamina Mühendislik Sabitleri ile Rijitlik ve Esneklik 
Matrisleri İlişkisi 

Tek yönlü bir lamina için bu elastik mühendislik sabitleri, 
E1: boylamasına Young modülü (1 yönünde), 
E2: enine Young modülü (2 yönünde), 
ν12: majör Poisson oranı (Poisson oranı, i yönünde normal yük 
uygulandığında, j yönündeki normal şekil değiştirmenin i yönündeki 
normal şekil değiştirmeye bölümünün negatifi olarak tanımlanır). 
G12: düzlem kayma modülü (1-2 düzleminde). 
 
Bu dört bağımsız elastik mühendislik sabiti, deneysel olarak bulunur 
ve [S] ile ilişkilendirilebilir. 



2.4.3 Lamina Mühendislik Sabitleri ile Rijitlik ve Esneklik 
Matrisleri İlişkisi 

• 1 yönünde çekme yükü uygulanırsa, 



2.4.3 Lamina Mühendislik Sabitleri ile Rijitlik ve Esneklik 
Matrisleri İlişkisi 

• 2 yönünde çekme yükü uygulanırsa, 



2.4.3 Lamina Mühendislik Sabitleri ile Rijitlik ve Esneklik 
Matrisleri İlişkisi 

• 1-2 düzleminde saf kayma gerilmesi uygulanırsa, 



2.4.3 Lamina Mühendislik Sabitleri ile Rijitlik ve Esneklik 
Matrisleri İlişkisi 

Böylece, [S] matrisinin elemanlarını elde etmiş oluruz: 

Qij rijitlik katsayıları da yukarıdaki denklemlerden elde edilebilir: 



2.4.3 Lamina Mühendislik Sabitleri ile Rijitlik ve Esneklik 
Matrisleri İlişkisi 

Tek yönlü lamina, özel ortotropik bir tabakadır. 1 ve 2 yönlerinde 
uygulanan normal gerilmeler, 1-2 düzleminde herhangi bir kayma 
şekil değiştirmesine yol açmaz. Ayrıca, 1-2 düzleminde uygulanan 
kayma gerilmeleri, 1 ve 2 yönünde herhangi bir normal şekil 
değiştirmeye yol açmaz.  



2.4.3 Lamina Mühendislik Sabitleri ile Rijitlik ve Esneklik 
Matrisleri İlişkisi 

Tek yönlü bir laminaya ait 
tipik mekanik özellikler.  



Örnek 2.6 

Tek yönlü grafit/epoksi lamina için, 
1. Esneklik matrisini, 
2. Minör Poisson oranını, 
3. İndirgenmiş rijitlik matrisini, 
4.                                                   ise, 1-2 koordinat sistemindeki şekil 

değiştirmeleri belirleyiniz. 
Not: Önceki sayfadaki tabloda verilen özellikleri kullanınız.   



Örnek 2.6 

1.   



Örnek 2.6 

2.  

3.  



Örnek 2.6 

3. İndirgenmiş rijitlik matrisi [Q], aynı zamanda esneklik matrisi [S]’nin 
tersi alınarak da bulunabilir.  



Örnek 2.6 

4.  



2.5 2-D Açılı Lamina İçin Hooke Kanunu 

Bir laminat açılı laminalar içerdiğinden, 
bunlar için gerilme-şekil değiştirme 
denklemlerinin bilinmesi gereklidir. 
Açılı bir lamina için kullanılan koordinat 
sistemi şekilde verilmektedir. 
1-2 koordinat sistemindeki eksenlere 
lokal eksenler veya malzeme eksenleri 
denir. 1 yönü fiberlere paralel, 2 yönü 
ise fiberlere diktir. 

x-y koordinat sistemindeki eksenler, global eksen olarak adlandırılır. 
İki eksen arasındaki açı θ ile gösterilir. 



2.5 2-D Açılı Lamina İçin Hooke Kanunu 

Açılı bir laminadaki global ve lokal gerilmelerin 
birbiriyle ilişkilendirilmesi, lamina açısı θ aracılığı 
ile yapılır (Ek B). 
 
Buradaki [T], dönüşüm matrisi olarak adlandırılır. 



2.5 2-D Açılı Lamina İçin Hooke Kanunu 

Lokal eksenlerdeki gerilme-şekil değiştirme bağıntısı kullanılarak, 
global eksenlerdeki gerilme-şekil değiştirme bağıntısı yazılabilir.  



2.5 2-D Açılı Lamina İçin Hooke Kanunu 

Global ve lokal şekil değiştirmeler de dönüşüm matrisi aracılığı ile 
ilişkilendirilirler (Ek B). [R], Reuter matrisi olarak adlandırılır.   

[T]-1[Q][R][T][R]-1=[𝑄 ] Dönüştürülmüş indirgenmiş rijitlik matrisi.  



2.5 2-D Açılı Lamina İçin Hooke Kanunu 

[𝑄 𝑖𝑗] dönüştürülmüş indirgenmiş 
rijitlik matrisinin elemanları.   



2.5 2-D Açılı Lamina İçin Hooke Kanunu 

[𝑆 𝑖𝑗] dönüştürülmüş indirgenmiş 
esneklik matrisinin elemanları.   



2.5 2-D Açılı Lamina İçin Hooke Kanunu 

Malzeme eksenleri yönünde yüklenmiş tek yönlü bir lamina için 
gerilme ve şekil değiştirmedeki normal ve kayma gerilmeleri arasında 
bağlantı olmadığı görülür. 
Açılı bir laminada ise, gerilme ve şekil değiştirmedeki normal ve 
kayma gerilmeleri arasında bir bağlantı mevcuttur. 



Örnek 2.7 

60˚ açılı grafit/epoksi lamina için, daha önce tabloda verilen mekanik 
özellikleri kullanarak, 
1. Dönüştürülmüş indirgenmiş esneklik matrisini, 
2. Dönüştürülmüş indirgenmiş rijitlik matrisini, 
                                                         gerilmeleri uygulanması halinde, 
3. Global şekil değiştirmeleri, 
4. Lokal şekil değiştirmeleri, 
5. Lokal gerilmeleri belirleyiniz. 



Örnek 2.7 

1.   



Örnek 2.7 

1.   



Örnek 2.7 

1.   



Örnek 2.7 

2. [Q ]’yu elde etmek için [S ]’nin tersi alınır.      



Örnek 2.7 

3. x-y düzlemindeki global şekil değiştirmeler: 



Örnek 2.7 

4. Laminadaki lokal şekil değiştirmeler: 



Örnek 2.7 

5. Laminadaki lokal gerilmeler: 



2.6 Açılı Laminanın Mühendislik Sabitleri 

Tek yönlü laminanın mühendislik sabitleri daha önce rijitlik ve 
esneklik matrisleriyle ilişkilendirilmişti. 
 
Bu bölümde, benzer teknikler açılı tabakanın mühendislik sabitlerini, 
bu tabakanın dönüştürülmüş rijitlik ve esneklik matrisleriyle 
ilişkilendirmek için kullanılacaktır.  



2.6 Açılı Laminanın Mühendislik Sabitleri 

• x yönünde çekme yükü uygulanırsa, 

Tek yönlü laminaların tersine, açılı laminada kayma şekil değiştirmesi 
ile normal gerilmeler arasında etkileşim meydana gelir. Bu, kayma 
bağlantısı (shear coupling) olarak adlandırılır. 

x yönündeki normal gerilme ile kayma şekil 
değiştirmesini ilişkilendiren kayma bağlantısı, mx. 



2.6 Açılı Laminanın Mühendislik Sabitleri 

• y yönünde çekme yükü uygulanırsa, 

y yönündeki normal gerilme ile kayma şekil değiştirmesini 
ilişkilendiren kayma bağlantısı, my. 



2.6 Açılı Laminanın Mühendislik Sabitleri 

• x-y düzleminde kayma gerilmesi uygulanırsa, 

Böylece, açılı laminanın gerilme-şekil 
değiştirme eşitliği, açılı laminanın 
mühendislik sabitleri cinsinden matris 
formunda yazılabilir. 



2.6 Açılı Laminanın Mühendislik Sabitleri 

Açılı bir tabakaya ait altı mühendislik sabiti, tek yönlü tabakanın 
mühendislik sabitleri cinsinden de yazılabilir. 



2.6 Açılı Laminanın Mühendislik Sabitleri 

Açılı bir tabakaya ait altı mühendislik sabiti, tek yönlü tabakanın 
mühendislik sabitleri cinsinden de yazılabilir. 



Örnek 2.9 

60˚ açılı grafit/epoksi laminanın mühendislik sabitlerini belirleyiniz. 
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