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Bölümün Amacı 
• Kompozit bileşenlerinden olan fiber ve matrise ait hacim ve ağırlık 

oranı (kütle oranı) ile yoğunluk ve boşluk oranı kavramlarını 
açıklamak. 

• Fiber hacim oranı, fiber dizilimi, fiber ve matrisin ferdi 
özelliklerinden faydalanarak tek yönlü laminaya ait dört elastik 
modül, beş mukavemet parametresi, iki termal genleşme katsayısı 
ve iki nem genleşme katsayısının bulunması. 

• Dokuz mekanik ve dört higrotermal sabitin deneysel olarak 
karakterizasyonunun tartışılması. 

3 Laminanın Mikromekanik Analizi 



3.1 Giriş 

Tek yönlü bir laminaya ait mühendislik sabitleri deneysel olarak 
belirlenebilir. Ancak, izotropik malzemelerin aksine bu parametrelerin 
deneysel olarak tespiti oldukça pahalı ve zaman alıcıdır. Çünkü bunlar 
birçok değişkenin (kompoziti oluşturan bileşenler, fiber hacim oranı, 
paket geometrisi, imalat, vb.) fonksiyonudur. 
Bu nedenle, mühendislik sabitlerinin bulunması için analitik 
modellerin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu bölümde, bu 
amaçla basit bağıntılar geliştirilecektir. 
Lamina mikromekaniği olarak adlandırılan bu bağıntılar, kompozit 
malzeme bileşenlerini seçecek olan tasarımcılara yardımcı olacaktır. 



3.1 Giriş 

Tek yönlü bir lamina homojen değildir. Ancak, laminanın mekanik ve 
higrotermal yüklere verdiği ortalama cevaba odaklanılırsa, laminanın 
homojen olduğu varsayılabilir. 
Laminaya basitçe, tüm noktalarda aynı özelliklere sahip ancak farklı 
yönlerde farklı özelliklerin bulunduğu bir malzeme gibi bakılabilir. 

Homojen olmayan lamina Homojen lamina 



3.2 Hacim ve Kütle Oranları, Yoğunluk ve Boşluk Miktarı 

Tek yönlü bir laminanın rijitlik, mukavemet ve higrotermal 
özelliklerini bulurken kullanılan teorik formüller fiber hacim oranına 
bağlıdır. 
Bileşenlere ait ölçümler genellikle onların kütlelerine dayalıdır. Bu 
nedenle de, fiber kütle oranlarının belirlenmesi gerekir. 
 
Ayrıca, kompozit yoğunluğunun da tanımlanması gerekir. Çünkü bu 
değer, kompozitin fiber hacim ve boşluk oranlarının deneysel olarak 
tespitinde kullanıldığı gibi özgül mukavemet ve modül tanımlarında 
da kullanılır. 



3.2.1 Hacim Oranları 

Fiber ve matristen oluşan bir kompozit için aşağıdaki sembolik 
gösterimler kabul edilsin. 
 
vc, f, m= sırasıyla kompozit, fiber ve matris hacmi 
ρc, f, m= sırasıyla kompozit, fiber ve matris yoğunluğu. 
 
Fiber hacim oranı Vf ve matris hacim oranı Vm ile gösterilirse, 



3.2.2 Kütle Oranları 

Fiber ve matristen oluşan bir kompozit için aşağıdaki sembolik 
gösterimler kabul edilsin. 
wc, f, m= sırasıyla kompozit, fiber ve matris kütlesi. 
Fiberlerin  kütle oranı Wf ve matrisin kütle oranı Wm olarak 
tanımlanırsa, 



3.2.3 Yoğunluk 

Hacim oranları cinsinden kompozit yoğunluğunun türetilmesi: 
Kompozit kütlesi, fiber kütlesi ve matris kütlesi toplamına eşittir. 

Kütle oranları cinsinden kompozit yoğunluğu: 



Örnek 3.1 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi lamina için, 
1. Lamina yoğunluğunu, 
2. Cam ve epoksiye ait kütle oranlarını, 
3. Lamina kütlesi 4 kg ise, kompozit laminanın hacmini, 
4. 3. maddedeki cam ve epoksinin hacim ve kütlesini bulunuz. 
 
Sonraki sayfalarda Tablolarda verilen özellikleri kullanınız.  



Örnek 3.1 



Örnek 3.1 



Örnek 3.1 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi lamina için, 
 
1. Lamina yoğunluğunu, 

 
 
 
 

2. Cam ve epoksiye ait kütle oranları, 



Örnek 3.1 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi lamina için, 
 
3. Lamina kütlesi 4 kg ise, kompozit laminanın hacmi, 
 
 
4. Lamina kütlesi 4 kg ise, cam ve epoksinin hacim ve kütlesi, 



3.2.4 Boşluk Miktarı 

Kompozit malzeme üretimi sırasında kompozit malzeme içinde 
boşluklar oluşabilir. Bu durum, teorik kompozit yoğunluğunun gerçek 
kompozit yoğunluğundan daha yüksek olmasına sebep olmaktadır. 
Ayrıca, boşluklar kompozitin mekanik özelliklerini olumsuz 
etkilemektedir. 



3.2.4 Boşluk Miktarı 

Kompozit yapıdaki boşluklar aşağıda verilen özelliklerin değerlerini 
düşürmektedir: 
• Kayma rijitliği ve mukavemeti, 
• Basma mukavemeti, 
• Enine çekme mukavemeti, 
• Yorulma direnci, 
• Nem direnci. 
 
Boşluk miktarındaki her %1 artışla, matrisin baskın olduğu 
özelliklerde %2-10 oranındaki düşüş ortaya çıkar. 



3.2.4 Boşluk Miktarı 

Belirli bir vv boşluk hacmine sahip kompozitler için boşluk hacim 
oranı Vv aşağıdaki gibi tanımlanır. 
 
 
Boşluklu kompozitin toplam hacmi (vc), 
 
Kompozitin deneysel yoğunluğu ρce ile gösterilirse kompozitin gerçek 
hacmi,   
 
ve teorik yoğunluk ρct ile gösterilirse, kompozitin teorik hacmi, 



3.2.4 Boşluk Miktarı 

Boşluk hacmi aşağıdaki eşitlikle bulunur. 
 
 
 
Boşluk hacim oranı ise, 



Örnek 3.2 

Boşlukları olan kübik grafit/epoksi numunenin boyutları a x b x c ve 
kütlesi Mc’dir. Sülfürik asit ve hidrojen peroksit karışımı içine 
konulduktan sonra kalan grafit fiberlerin kütlesi ise Mf’dir. Bağımsız 
testlerden bulunan grafit ve epoksi yoğunlukları sırasıyla ρf ve ρm ise 
a, b, c, Mc, Mf, ρf ve ρm terimleri cinsinden boşluk hacim oranlarını 
bulunuz.  



Örnek 3.2 

Fiber hacmi vf, matris hacmi vm ve boşluk hacmi vv’nin toplamı, 
kompozitin toplam hacmi vc’yi verir. 
 
Yoğunluk tanımından, 
 
Numune küp olduğundan kompozit hacmi, 
 
Yukarıdaki denklemlerden,  



3.3 Dört Elastik Modülün Bulunması 

Tek yönlü bir laminanın dört elastik modülü vardır. Bunlar, 
• Boylamasına elastisite modülü E1, 
• Enine elastisite modülü E2, 
• Majör Poisson oranı ν12, 
• Düzlem kayma modülü G12. 
 
Bu modüllerin belirlenmesi için farklı yaklaşımlar kullanılabilir. 
1. Mukavemet Yaklaşımı, 
2. Yarı-Ampirik Modeller, 
3. Elastisite Yaklaşımı. 



3.3.1 Mukavemet Yaklaşımı 

Tek yönlü bir laminadan, matrisle 
çevrelenmiş fiber içeren temsili bir hacim 
elemanı (RVE) çıkarılsın. Bu RVE ileride 
dikdörtgen bloklarla gösterilecektir. 
Fiberin alanı              , matrisin alanı 
ve kompozitin alanı, 
Fiber hacim oranını tanımlamak için fiber 
ve kompozit alanları orantısından 
faydalanılır, 
 
Matris hacim oranı, 



3.3.1 Mukavemet Yaklaşımı 

Mukavemet yaklaşımında aşağıdaki 
varsayımlar geçerlidir: 
• Fiber ve matris arasındaki bağ 

mükemmeldir. 
• Elastik modüller, çaplar ve fiberler 

arasındaki boşluk aynıdır. 
• Fiberler sürekli ve paraleldir. 
• Fiber ve matris için Hooke kanunu 

(doğrusal elastik) geçerlidir. 
• Fiberler eşit mukavemete sahiptir. 
• Kompozit boşluksuzdur. 



3.3.1.1 Boylamasına Elastisite (Young) Modülü 

Tek eksenli Fc yükü, fiber ve matris 
tarafından paylaşılır. 
 

Fiber, matris ve kompozit tarafından taşınan yükler, bu bileşenlerdeki 
gerilmeler ve kesit alanlarına bağlı olarak yazılabilir. 
 
Burada, 
σc, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matristeki gerilmeler, 
Ac, f, m: sırasıyla kompozitin, fiberin ve matrisin alanları. 



3.3.1.1 Boylamasına Elastisite (Young) Modülü 

Fiber, matris ve kompozit için Hooke kanununun geçerli olduğu ve 
ayrıca fiber ve matrisin izotropik olduğu kabul edilerek her bileşen ve 
kompozit için gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, 
 
Burada, 
εc, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matristeki şekil değiştirmeler, 
E1, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matrise ait elastisite modülleri. 
 
Denklemler tekrar düzenlenirse, 



3.3.1.1 Boylamasına Elastisite (Young) Modülü 

Kompozit, fiber ve matristeki şekil değiştirmeler eşittir (εc=εf=εm). Bu 
durumda, 
 
 
Hacim oranları tanımı için yazılan                       denklemleri 
kullanılarak aşağıdaki ifade elde edilir. 
 
Bu denklem, fiber ve matris modüllerinin ağırlıklı ortalaması olan 
boylamasına elastisite modülünü verir. 
 
Karışım kuralı olarak da adlandırılır.  



3.3.1.1 Boylamasına Elastisite (Young) Modülü 

Fiberler tarafından taşınan yük Ff’nin, kompozit tarafından taşınan 
yük Fc’ye oranı, fiberlerin üzerine aldığı yükün bir ölçüsüdür. 

Şekilden görüldüğü gibi, Ef/Ec oranı 
arttırıldığında, fiberler tarafından 
taşınan yük büyük oranda 
artmaktadır. 



Örnek 3.3 

%70 fiber hacim oranına sahip tek yönlü cam/epoksi laminanın 
boylamasına elastisite modülünü bulunuz. Önceki tablolarda verilen 
özellikleri kullanınız. Ayrıca, fiberler tarafından taşınan yükün 
kompozit tarafından taşınan yüke oranını bulunuz. 



Örnek 3.3 

Şekil, tipik bir cam/polyester 
kompozite ait tek yönlü laminanın 
boylamasına elastisite modülü ve 
fiber hacim oranı arasındaki lineer 
ilişkiyi göstermektedir. 



3.3.1.2 Enine Elastisite (Young) Modülü 

Bu durumda, fiber, matris ve kompozitteki 
gerilmeler birbirine eşittir. 
 
Burada, 
σc, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matristeki  
gerilmeler. 
Kompozitteki enine uzama Δc, fiberdeki enine uzama Δf ile matristeki 
enine uzama Δm’nin toplamına eşittir: 
Normal şekil değiştirme tanımından, 
tc, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matris kalınlıkları, 
εc, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matrisin enine normal şekil 
değiştirmeleri. 



3.3.1.2 Enine Elastisite (Young) Modülü 

Kompozit, fiber ve matris için Hooke 
kanununu kullanarak kompozit, fiber ve 
matristeki şekil değiştirmeler bulunabilir. 

Denklemler tekrar düzenlenirse, 

Fiber ve matris için diğer iki boyut eşit olduğunda kalınlık oranları 
hacim oranlarıyla aynı olduğundan, 

Bu denklem, fiber ve matris esnekliğinin ağırlıklı ortalamasına 
dayanmaktadır. 



Örnek 3.4 

%70 fiber hacim oranına sahip tek yönlü cam/epoksi laminanın enine 
elastisite modülünü bulunuz. Önceki tablolarda verilen özellikleri 
kullanınız. 



Örnek 3.4 

Şekilde, fiber hacim oranına bağlı 
enine elastisite modülü değişimi 
grafiği verilmektedir. 



3.3.1.3 Major Poisson Oranı 

Majör Poisson oranı, boylamasına doğrultuda normal yük 
uygulandığında, enine doğrultudaki normal şekil değiştirmenin 
boylamasına doğrultudaki normal şekil değiştirmeye oranının negatifi 
olarak tanımlanır. 

Enine doğrultudaki kompozit deformasyonu, bu doğrultudaki fiber ve 
matris deformasyonları toplamına eşittir. 



3.3.1.3 Major Poisson Oranı 

Normal şekil değiştirme tanımından, aşağıdaki ifadeler yazılabilir. 

Burada, 
εc, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matrisin enine şekil değiştirmeleridir. 
 
Denklemler düzenlenirse, 
 
Sırasıyla fiber, matris ve kompozit için Poisson oranları, 



3.3.1.3 Major Poisson Oranı 

Denklemler tekrar düzenlenirse, 
 
 
Burada, 
ν12, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matrisin Poisson oranları, 
εc, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matrisin boylamasına şekil 
değiştirmeleridir. 



3.3.1.3 Major Poisson Oranı 

Boylamasına doğrultudaki kompozit, fiber ve matrise ait şekil 
değiştirmeler eşit kabul edilir. Bu durumda, 

Kalınlık oranı, hacim oranıyla aynı olduğu için aşağıdaki formda ifade 
edilebilir. 



Örnek 3.5 

%70 fiber hacim oranına sahip tek yönlü cam/epoksi laminanın majör 
ve minör Poisson oranlarını bulunuz. Önceki tablolarda verilen 
özellikleri kullanınız. 



Örnek 3.5 



3.3.1.4 Düzlem Kayma Modülü 

Kompozitin kayma deformasyonu, fiberin kayma deformasyonu ve 
matrisin kayma deformasyonunun toplamına eşittir. 

Kayma şekil değiştirmesinin tanımından, 

Burada, 
γc, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matristeki kayma şekil değiştirmeleri, 
tc, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matris kalınlıkları. 



3.3.1.4 Düzlem Kayma Modülü 

Fiber, matris ve kompozit için geçerli Hooke kanunundan, 

Burada, 
G12, f, m: sırasıyla kompozit, fiber ve matrisin kayma modülleri. 

Denklemler tekrar düzenlenirse, 

Fiber, matris ve kompozitteki kayma gerilmelerinin eşit olduğu 
varsayılarak, 

Kalınlık oranı, hacim oranına eşit olduğuna göre, 



Örnek 3.6 

%70 fiber hacim oranına sahip tek yönlü cam/epoksi laminanın 
düzlem kayma modülünü bulunuz. Önceki tablolarda verilen özellikleri 
kullanınız. 



Örnek 3.6 



3.3.2 Yarı-Ampirik Modeller 

Mukavemet yaklaşımıyla elde edilen enine elastisite modülü ve 
düzlem kayma modülü değerleri deneysel sonuçlarla 
uyuşmamaktadır. Bu nedenle, daha iyi modelleme tekniklerine ihtiyaç 
vardır. 

Deneysel veri noktaları 

Mukavemet 
yaklaşımı 

Mukavemet yaklaşımı 

Deneysel veri noktaları 



3.3.2 Yarı-Ampirik Modeller 

Sonlu elemanlar, sonlu farklar gibi nümerik metotlar, sınır elemanları 
yöntemi, elastik çözüm ve varyasyonel modeller bu amaçla 
kullanılabilir. Bununla birlikte, bu modeller karmaşık olduklarından 
tasarım için yarı-ampirik modeller geliştirilmiştir. 
Bu modellerden en uygun olanı, Halpin ve Tsai tarafından 
geliştirilendir. Çünkü, geniş elastik özellikler ve fiber hacim oranları 
için kullanılabilirler. 
Halpin ve Tsai modelleri, elastisiteye dayalı sonuçlara eğri uydurma 
yoluyla elde edilmektedir. 



3.3.2.1 Boylamasına Elastisite Modülü 

Boylamasına elastisite modülü E1 için Halpin-Tsai denklemi, 
mukavemet yaklaşımındaki ile aynıdır. 

3.3.2.2 Enine Elastisite Modülü 

Enine elastisite modülü E2 aşağıdaki gibi tanımlanır: 

ξ terimi, takviye faktörü olarak adlandırılır ve fiber geometrisi, diziliş 
geometrisi ile yükleme koşullarına bağlı olarak değişir. 



Halpin ve Tsai, elastisite çözümünden elde 
edilen sonuçlarla önceki sayfada verilen 
denklemleri karşılaştırarak takviye faktörü ξ 
değerini bulmuşlardır. 
 
Örneğin, kare dizilimli geometriye sahip 
dairesel fiberler için ξ = 2’dir. Altıgen şekilli bir 
dizilimde, uzunluğu a ve genişliği b olan 
dikdörtgen fiber kesiti için ise ξ = 2(a/b)’dir. 
Buradaki b, yükleme yönündeki genişliktir. 

3.3.2.2 Enine Elastisite Modülü 



Örnek 3.7 

%70 fiber hacim oranına sahip cam/epoksi laminanın enine elastisite 
modülünü bulunuz. Önceki tablolarda verilen özellikleri ve kare 
dizilimli geometriye sahip dairesel fiberler için Halpin-Tsai 
denklemlerini kullanınız. 



Örnek 3.7 

Fiberler dairesel ve kare dizilimli olduklarından takviye faktörü            
ξ = 2’dir. 

Aynı problem için E2 değeri mukavemet yaklaşımı ile 10.37 GPa 
olarak bulunmuştu. 



Şekilde, tipik bir boron/epoksi kompozit için fiber hacim oranına bağlı 
enine elastisite modülü değişimi gösterilmiştir. 

3.3.2.2 Enine Elastisite Modülü 

Mukavemet yaklaşımı 

Deneysel veri 
noktaları 

Halpin-Tsai Denklemi 



Majör Poisson oranı ν12 için kullanılacak Halpin-Tsai denklemi, 
mukavemet yaklaşımındaki ile aynıdır. 

3.3.2.3 Majör Poisson Oranı 

3.3.2.4 Düzlem Kayma Modülü 

Düzlem kayma modülü G12 aşağıdaki gibi tanımlanır: 



Kare dizilimli dairesel fiberler için takviye faktörü ξ = 1’dir. Altıgen 
dizilimli, uzunluğu a ve genişliği b olan dikdörtgen fiber kesiti için ise  

ξ = 3𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑎/𝑏)’dir. Buradaki a, yükleme yönündeki uzunluktur. 
Kare dizilimli dairesel fiberler için ξ = 1 değeri, sadece fiber hacim 
oranına kadar makul sonuçlar verir. Örneğin fiber hacim oranı 0.75 
olan cam/epoksi lamina için ξ = 1 alındığında Halpin-Tsai 
denkleminden bulunan kayma modülü değeri, elastisite çözümleri ile 
bulunan değerden %30 daha düşüktür. 
Hewitt ve Malherbe bu durumda aşağıdaki fonksiyonun 
kullanılmasını önermiştir: 

3.3.2.4 Düzlem Kayma Modülü 



Örnek 3.8 

Halpin-Tsai denklemlerini kullanarak %70 fiber hacim oranına sahip 
bir cam/epoksi laminanın kayma modülünü bulunuz. Önceki 
tablolarda verilen özellikleri kullanıp fiberlerin dairesel ve kare 
dizilimli geometriye sahip olduğunu varsayınız. Ayrıca, takviye faktörü 
için Hewitt ve Malherbe formülü kullanıldığında, kayma modülü 
değerinin ne olacağını hesaplayınız. 



Örnek 3.8 

Fiberler dairesel ve kare dizilimli olduklarından takviye faktörü            
ξ = 1’dir. 

Aynı problem için G12 değeri mukavemet yaklaşımı ile 4.013 GPa 
olarak bulunmuştu. 



Örnek 3.8 

Hacim oranı %50’den fazla olduğu için Hewitt ve Malherbe tarafından 
önerilen fonksiyon yardımıyla elde edilen takviye faktörü: 



Şekilde, tipik bir boron/epoksi kompozit için fiber hacim oranına bağlı 
düzlem kayma modülü değişimi gösterilmiştir. 

3.3.2.4 Düzlem Kayma Modülü 

Mukavemet yaklaşımı 

Deneysel veri 
noktaları 

Halpin-Tsai Denklemi 



3.4 Tek Yönlü Laminanın Kopma Mukavemetleri 

Tek yönlü bir laminanın için beş  kopma mukavemet parametresinin 
bilinmesi gerekir. Bunlar, 
• Boylamasına çekme mukavemeti (σ1

𝑇)ult, 
• Boylamasına basma mukavemeti (σ1

𝐶)ult, 
• Enine çekme mukavemeti (σ2

𝑇)ult, 
• Enine basma mukavemeti (σ2

𝐶)ult, 
• Düzlem kayma mukavemeti (τ12)ult. 
Bu bölümde, mukavemet yaklaşımında kullanılan matris ve fiber 
özelliklerinden faydalanmak suretiyle yukarıdaki parametrelerin nasıl 
bulunacağı incelenecektir. 



3.4 Tek Yönlü Laminanın Kopma Mukavemetleri 

Tek yönlü bir lamina için mukavemet parametrelerini tahmin etmek, 
rijitlik tahmininden daha çok daha zordur. Çünkü mukavemet 
değerleri malzeme ve geometrik non-homojenliğe, fiber/matris ara 
yüzeyine, üretim sürecine ve çevreye karşı daha duyarlıdır. 
Örneğin, fiber ve matris arasındaki zayıf bir ara yüz enine çekme 
mkavemetini azaltırken, boylamasına çekme mukavemetini 
arttırabilir. 
Modellerin güvenilirliği için deneysel verilerle karşılaştırılması 
önemlidir. Bu bölümde, deneysel teknikler de ele alınacaktır. 



Basit bir mukavemet yaklaşım modeli şekilde sunulmuştur. Bu 
yaklaşımdaki kabuller: 

3.4.1 Boylamasına Çekme Mukavemeti 

Gerilme, σ 

Şekil Değiştirme, ε 

• Fiber ve matris hasara kadar 
izotropik, homojen ve lineer 
elastiktir. 

• PMC’lerde matrisin hasara 
uğradığı şekil değiştirme 
miktarı, fiberinkinden daha 
fazladır.  

Örneğin cam fiber %3-5 şekil değiştirmede hasara uğrarken epoksi 
%9-10 şekil değiştirmede hasara uğrar. 



3.4.1 Boylamasına Çekme Mukavemeti 

Gerilme, σ 

Şekil Değiştirme, ε 

Fiberin maksimum çekme mukavemeti 

Fiberin elastisite modülü 

Matrisin maksimum çekme mukavemeti 

Matrisin elastisite modülü 

Fiberin maksimum 
şekil değiştirmesi 

Matrisin maksimum 
şekil değiştirmesi 

PMC’lerde yükün çoğu fiberler tarafından taşındığı için, fiberler (εf)ult 
şekil değiştirmesinde hasara uğradığında, tüm kompozitin hasara 
uğradığı varsayılır. Bu yüzden kompozitin çekme mukavemeti:  



3.4.1 Boylamasına Çekme Mukavemeti 

Fiberler kırıldıktan sonra kompozit daha fazla yük taşıyabilirmi? 
Matrisin tek başına üzerine alabileceği gerilme: 
Eğer bu gerilme, kompozitin çekme mukavemetinden büyükse, 
kompozit fiberler kırıldıktan sonra daha fazla yük taşıyabilir. Bunun 
mümkün olduğu fiber hacim oranı, minimum fiber hacim oranı 
(Vf)minimum olarak adlandırılır.  



3.4.1 Boylamasına Çekme Mukavemeti 

Ayrıca, matrise fiberlerin eklenmesiyle kompozitin matristen daha 
düşük çekme mukavemetine sahip olması da mümkündür. Bunun 
mümkün olduğu fiber hacim oranı, kritik fiber hacim oranı (Vf)kritik 
olarak adlandırılır.  



Örnek 3.13 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi laminanın çekme 
kopma mukavemetini bulunuz. Önceki tablolarda verilen özellikleri 
kullanınız. Ayrıca, minimum ve kritik hacim oranlarını bulunuz. 



Örnek 3.13 



Örnek 3.13 

Vf, %0.6422’den az ise fiberlerin tümü kırıldıktan sonra bile matris 
daha fazla yük taşıyabilir. 



Örnek 3.13 

Vf, %0.6732’den az ise kompozitin boylamasına çekme dayanımı 
matrisinkinden daha az olacaktır. 



3.4.1 Boylamasına Çekme Mukavemeti 

Çekme mukavemetini bulmak için önerilen genel test yöntemi ASTM 
D3039 yöntemidir. 

Deneysel Değerlendirme 

Numune, 12.5 mm genişliğinde, 229 mm 
uzunluğunda, 6-8 kat 0˚ tabakadan oluşur. 
Numuneye boylamasına ve enine doğrultularda 
şekil değiştirme ölçerler yapıştırılır. 
Testler 0.5-1 mm/dakika hızlarda yapılır. 
Numune hasara uğrayıncaya kadar gerilme ve şekil 
değiştirme verileri toplanır.  



3.4.1 Boylamasına Çekme Mukavemeti 

Boylamasına elastisite modülü, σ-ε eğrisinin başlangıç eğimidir. 
Grafikten elde edilen değerler: 

Deneysel Değerlendirme 



3.4.1 Boylamasına Çekme Mukavemeti 

Boylamasına çekme yükü altındaki tek yönlü tabakadaki hasar 
aşağıdaki şekillerde gerçekleşir. 

Tartışma 

1. Fiberlerin gevrek kırılması, 
2. Sıyrılmış fiberlerin gevrek kırılması, 
3. Fiber-matris ayrılmalı fiber sıyrılması. 

Hasar modu, fiber-matris bağının dayanımına ve fiber hacim oranına 
bağlıdır. Düşük fiber hacim oranları (0<Vf<0.40) için cam/epoksi 
kompozitte soldaki hasar tipi oluşur. Orta fiber hacim oranı 
(0.4<Vf<0.65) için ortadaki hasar tipi görülür. Yüksek fiber hacim 
oranları (Vf>0.65) için sağdaki hasar tipi ortaya çıkar.  



Tek yönlü laminanın boylamasına çekme mukavemeti hesabı için 
kullanılan model, boylamasına basma mukavemeti için kullanılamaz. 
Çünkü, hasar modları farklıdır. Basma durumunda karşılaşılan dört 
tipik hasar modu aşağıda gösterilmiştir. 

3.4.2 Boylamasına Basma Mukavemeti 

(a) Genişlemeli modda fiber mikro 
burkulması, 

(b) Kayma modunda fiber mikro 
burkulması, 

(c) Matrisin enine çekme hasarı, 
(d) Kayma hasarı. 



Matris hasar modunda maksimum çekme şekil değiştirmeleri: 
σ1 büyüklüğündeki boylamasına basma gerilmesinin uygulandığı 
varsayılırsa, boylamasına basma şekil değiştirmesinin büyüklüğü: 

3.4.2 Boylamasına Basma Mukavemeti 

Enine şekil değiştirme pozitiftir ve aşağıdaki bağıntıdan bulunur. 



3.4.2 Boylamasına Basma Mukavemeti 

Maksimum şekil değiştirme hasar teorisine göre, ε2 maksimum enine 
çekme şekil değiştirmesini aşarsa, laminanın enine doğrultuda hasara 
uğradığı kabul edilir. Böylece, 

(ε2
𝑇)𝑢𝑙𝑡  değerini bulmak için aşağıdaki ampirik veya mukavemet 

formülü kullanılabilir. 

(ε2
𝑇)𝑢𝑙𝑡: matrisin maksimum çekme şekil değiştirmesi, 

d: fiberlerin çapı, 
S: fiberlerin merkezleri arasındaki mesafe. 



Kayma/genişlemeli fiber mikroburkulma hasar modu: 
Boylamasına basma mukavemetini hesaplamak için bölgesel 
burkulma modelleri geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ileri düzeyde 
olduğundan burada sadece sonuç ifadeleri verilmiştir. 

3.4.2 Boylamasına Basma Mukavemeti 

Birçok durumda genişlemeli moddaki burkulma gerilmesi (𝑆1
𝐶) , 

kayma modundaki burkulma gerilmesi (𝑆2
𝐶) değerinden yüksektir. 

Genişlemeli moddaki burkulma, sadece düşük fiber hacim oranlı 
kompozitlerde yaygındır. 



Fiber kayma gerilmesi hasar modu: 
Tek yönlü bir kompozit, fiberlerin direk kayma hasarına bağlı olarak 
hasara uğrayabilir. Bu durumda, karışım kuralına göre tek yönlü 
kompozitin kayma mukavemeti aşağıdaki gibi ifade edilir: 

3.4.2 Boylamasına Basma Mukavemeti 

(τ𝑓)𝑢𝑙𝑡: fiberin kayma kopma mukavemeti, 

(τ𝑚)𝑢𝑙𝑡: matrisin kayma kopma mukavemeti, 

Boylamasına basma yükü (σ1
𝐶)’ye maruz bir laminadaki maksimum 

kayma gerilmesi, yükleme ekseniyle 45˚ açı yapan yerde (σ1
𝐶/2)’dir. 

Bu durumda, 



3.4.2 Boylamasına Basma Mukavemeti 

Boylamasına basma mukavemetinin deneysel ve modellerle bulunan 
değerleri uyuşmamaktadır. Çeşitli faktörler buna sebep olabilir: 
• Matrisce zengin bölgelerde erken hasara neden olan düzensiz fiber 

aralıkları, 
• Fiber ve matris arasındaki mükemmel bağda zayıflama, 
• Fiberlerin kötü hizalanması, 
• Fiber ve matris arasındaki Poisson oranı uyumsuzluğunun hesaba 

katılmaması. 

(𝑆1
𝐶) (𝑀𝑃𝑎) (𝑆2

𝐶) (𝑀𝑃𝑎) 



Örnek 3.14 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi laminanın 
boylamasına basma mukavemetini bulunuz. Önceki tablolarda 
verilen özellikleri kullanınız. Fiberlerin dairesel ve kare dizilimli 
olduğunu kabul ediniz. 



Örnek 3.14 

Maksimum enine çekme şekil değiştirmesi hasar modunu kullanarak, 

Ampirik denklemden, 



Örnek 3.14 

Maksimum enine çekme şekil değiştirmesinin (ε2
𝑇)𝑢𝑙𝑡  bu iki 

değerinden küçük olanını kullanarak, 



Örnek 3.14 

Kayma/genişlemeli fiber mikroburkulma hasar modu formülleri 
kullanılarak, 



Örnek 3.14 

Fiberin kayma gerilme hasar modu kullanılarak maksimum 
boylamasına basma mukavemeti, 

Bulunan maksimum boylamasına basma mukavemeti değerlerinin en 
küçük olanı, aranan değerdir. 



3.4.2 Boylamasına Basma Mukavemeti 

Bir laminanın basma mukavemeti için farklı yöntemler kullanılabilir. 
Genellikle önerilen yöntem, IITRI (Illinois Institute of Technology Research 
Institute) basma testidir (ASTM D3410). 

Deneysel Değerlendirme 

Numune, 6.4 mm genişliğinde, 127 mm uzunluğunda, 
16-20 kat 0˚ tabakadan oluşur. 
Numunenin iki yüzüne, kenar ve uçların paralelliğini 
kontrol etmek için boylamasına doğrultularda şekil 
değiştirme ölçerler yapıştırılır. Testler 0.5-1 mm/dakika 
hızlarda yapılır. Numune hasara uğrayıncaya kadar 
gerilme ve şekil değiştirme verileri toplanır.  



3.4.2 Boylamasına Basma Mukavemeti 

Deneysel Değerlendirme 

Boylamasına elastisite modülü, σ-ε eğrisinin başlangıç eğimidir. 
Grafikten elde edilen değerler: 



Tek yönlü bir laminanın enine çekme mukavemeti hesabı için 
kullanılan modelde yapılan kabuller: 

3.4.3 Enine Çekme Mukavemeti 

• Mükemmel fiber-matris bağı, 
• Fiberlerde düzenli aralık, 
• Hooke kanununun geçerli olduğu fiber ve 

matris, 
• Hiçbir artık gerilmenin olmaması. 



Enine yüklemeye maruz fiber ve matriste ortaya çıkan gerilmelerin 
eşit olduğu varsayılırsa, fiber ve matris için Hooke kanunundan, 

3.4.3 Enine Çekme Mukavemeti 

Lamina enine hasarının matris hasarına bağlı olduğu varsayılırsa, 
maksimum enine hasar şekil değiştirmesi ve enine çekme 
mukavemeti aşağıdaki şekilde yazılabilir. 



Örnek 3.15 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi laminanın enine 
çekme mukavemetini bulunuz. Önceki tablolarda verilen özellikleri 
kullanınız. Fiberlerin dairesel ve kare dizilimli olduğunu kabul ediniz. 



Örnek 3.15 

Önceki örneklerde maksimum enine çekme şekil değiştirmelerinden 
küçük olanı aşağıdaki gibi belirlenmişti. 

Bu durumda, laminanın maksimum enine çekme mukavemeti: 



Örnek 3.15 

Enine çekme mukavemetini bulmak için kullanılan yöntem, 
boylamasına çekme mukavemetini bulmak için kullanılan yöntemle 
aynıdır. Sadece numune ölçüleri farklıdır. 

Deneysel Değerlendirme 

Şekilde 90˚ grafit/epoksi laminat için 
tipik gerilme-şekil değiştirme eğrisi 
görülmektedir. Buradan aşağıdaki 
veriler elde edilir: 



Örnek 3.15 

Enine çekme mukavemeti tahmini oldukça karışıktır. Enine çekme 
yüküne maruz laminatta, fiber ve matris özelliklerinin dışında başka 
faktörler de önem kazanır. 
Örnek olarak fiber ve matris arasındaki yapışma mukavemeti, 
boşlukların varlığı, fiber ve matris arasında termal genleşme 
uyumsuzluğuna bağlı artık gerilmeler sayılabilir. 
Enine çekme gerilmesi altındaki olası hasar modları ise, fiber/matris 
ayrılması ve/veya fiber kopmasının eşlik ettiği matris çekme hasarıdır. 

Tartışma 



Enine çekme mukavemetini bulmak için geliştirilen denklem, bir 
laminanın enine basma mukavemetini bulmak için de kullanılabilir. 
Gerçek basma mukavemeti, fiber/matris ara yüzey bağındaki 
kusurlara ve boylamasına fiber ayrılmalarına bağlı olarak daha 
düşüktür. 

3.4.4 Enine Basma Mukavemeti 



Örnek 3.16 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi laminanın enine 
basma mukavemetini bulunuz. Önceki tablolarda verilen özellikleri 
kullanınız. Fiberlerin dairesel ve kare dizilimli olduğunu kabul ediniz. 



Örnek 3.16 



Örnek 3.16 

Enine basma mukavemetini bulmak için kullanılan yöntem, 
boylamasına basma mukavemetini bulmak için kullanılan yöntemle 
aynıdır. Sadece numune ölçüleri farklıdır. 

Deneysel Değerlendirme 

Şekilde 90˚ grafit/epoksi laminat için 
tipik gerilme-şekil değiştirme eğrisi 
görülmektedir. Buradan aşağıdaki 
veriler elde edilir: 



Örnek 3.16 

Enine basma mukavemeti tahmininde kullanılan yöntemler henüz 
tatmin edici düzeyde değildir. 
 
Enine basma gerilmesi altındaki olası birkaç hasar tipi olarak matris 
basma hasarı, matris kayma hasarı, fiber/matris ayrılmalı ve/veya 
fiber ezilmeli matris kayma hasarı sıralanabilir. 

Tartışma 



Tek yönlü bir laminaya ait maksimum kayma mukavemetinin 
bulunmasındaki yöntem, enine çekme mukavemetinin bulunmasında 
kullanılan adımları takip eder. τ12 kayma gerilmesi uygulandığı farz 
edilirse, temsili elemandaki kayma şekil değiştirmesi, fiber ve 
matristeki kayma şekil değiştirmelerinin toplamına eşit olacaktır. 

3.4.5 Düzlem Kayma Mukavemeti 



Kayma gerilmesi yüklemesi altında, fiber ve matristeki kayma 
gerilmelerinin eşit olduğu varsayılırsa fiber ve matris kayma şekil 
değiştirmeleri arasındaki ilişki aşağıdaki gibi yazılır. 

3.4.5 Düzlem Kayma Mukavemeti 



Örnek 3.17 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi laminanın maksimum 
kayma mukavemetini bulunuz. Önceki tablolarda verilen özellikleri 
kullanınız. Fiberlerin dairesel ve kare dizilimli olduğunu kabul ediniz. 



Örnek 3.17 



Örnek 3.17 

Düzlem  kayma mukavemeti tespitindeki en çok 
tavsiye edilen metotlardan birisi, [±45˚]2s tabakalı 
çekme numunesi kullanımıdır. 
Eksenel σx gerilmesi bu laminata uygulanır. εx ve εy 
ölçülür. Laminat, (σx)ult yükünde hasara uğrarsa tek 
yönlü bir laminanın maksimum kayma mukavemeti, 
 
olarak bulunur. 

Deneysel Tespit 

Tek yönlü bir laminanın maksimum kayma şekil 
değiştirmesi, 



Örnek 3.17 

τ12-γ12 eğrisinin başlangıç eğimi kayma modülü G12’yi verir. Tipik bir 
grafit/epoksi lamina için şekilden aşağıdaki değerler elde edilebilir: 

Deneysel Tespit 



Örnek 3.17 

Maksimum kayma mukavemeti tahmini karmaşıktır. Zayıf ara yüzler, 
boşlukların varlığı ve Poisson oranı uyumsuzluğu gibi parametreler 
modellemeyi oldukça karmaşık hale getirir. 

Mukavemet parametrelerini elde etmek için kullanılan teorik 
yöntemler aynı zamanda istatistik ve gelişmiş yöntemleri de içerir. 
İstatistiksel yöntemler fiber mukavemeti, fiber-matris yapışması, 
boşluklar, fiber aralıkları, fiber çapı, fiber dizilişindeki vb. değişimleri 
hesaba katar. 
Gelişmiş metotlar elastisite, sonlu elemanlar metodu, sınır elemanlar 
metodu, sonlu farklar metodu gibi yöntemleri kullanır. 

Tartışma 



3.5 Termal Genleşme Katsayıları 

Bir cisimde sıcaklık değişikliği olduğunda, orijinal boyutlar bu 
değişimle orantılı olarak değişir. Termal genleşme katsayısı, birim 
sıcaklık değişiminde birim uzunluk başına gelen doğrusal boyuttaki 
değişiklik oranı olarak tanımlanır. 
 
Tek yönlü bir lamina için boyutlardaki değişiklikler, 1 ve 2 yönlerinde 
farklılık gösterir. Bu sebeple, iki termal genleşme katsayısı tanımlanır. 
 
α1: 1 yönündeki lineer termal genleşme katsayısı, m/m/˚C 
α2: 2 yönündeki lineer termal genleşme katsayısı, m/m/˚C 



3.5 Termal Genleşme Katsayıları 

Termoelastik ekstremum prensibi kullanılarak geliştirilmiş iki termal 
genleşme katsayısına ait ifadeler aşağıda verilmiştir. 



Örnek 3.18 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi laminanın maksimum 
termal genleşme katsayılarını bulunuz. Önceki tablolarda verilen 
özellikleri kullanınız. 



Örnek 3.18 



Örnek 3.18 

Şekilde, cam/epoksinin iki termal 
genleşme katsayısı (TGK), fiber hacim 
oranının bir fonksiyonu olarak çizilmiştir. 
Burada, PMC kompozitteki boylamasına 
TGK’nın enine TGK’dan daha düşük 
olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca, bazı 
durumlarda fiberlerin genleşme katsayı-
sı negatif olur. Bu özellik, geniş sıcaklık 
dalgalanmalarında boyutsal kararlılığın 
istendiği durumlarda, anten, kapı vb. 
İmalatında yaygın olarak kullanılır.  



Örnek 3.18 

Lineer termal genleşme katsayıları, dış gerilmelerin olmadığı bir 
laminadaki boyut değişiklikleri ölçülerek deneysel olarak belirlenir.  

Deneysel Tespit 

Test numunesi, 50x50 mm boyutlarında, sekiz 
katlı tek yönlü bir kompozittir. İki şekil değiştirme 
ölçer, numune üzerine birbirine dik pozisyonda 
yerleştirilir. Ayrıca bir sıcaklık algılayıcı da 
yerleştirilir. Numune bir fırına konulur ve sıcaklık 
yavaş yavaş arttırılır. Şekil değiştirme ve scaklık 
ölçümleri alınır ve birbirinin fonksiyonu olarak 
çizilir. 



Örnek 3.18 

İki şekil değiştirme-sıcaklık eğrisinin eğimleri, doğrudan termal 
genleşme katsayılarını verir. 

Deneysel Tespit 

Şekilden, tipik bir grafit/epoksi laminat 
için aşağıdaki değerler elde edilmiştir: 



3.6 Nem Genleşme Katsayıları 

Bir cisim su absorbe ettiğinde genişler. Bu durum PMC 
kompozitlerdeki reçineler için de geçerlidir. Cisim boyutlarındaki 
değişim nem genleşme katsayısı ile ölçülür. Bu katsayı, cismin birim 
ağırlığındaki nem içeriği ağırlığında görülen, birim değişim başına 
düşen, birim uzunluktakidoğrusal boyut değişimi olarak tanımlanır. 
 
Tek yönlü bir lamina için boyutlardaki değişiklikler, 1 ve 2 yönlerinde 
farklılık gösterir. Bu sebeple, nem genleşme katsayısı tanımlanır. 
 
ϐ1: 1 yönündeki lineer nem genleşme katsayısı, m/m/kg/kg 
ϐ2: 2 yönündeki lineer nem genleşme katsayısı, m/m/kg/kg 



3.6 Nem Genleşme Katsayıları 

Nem genleşme katsayılarına ait ifadeler aşağıda verilmiştir: 

ΔCf: fiberdeki nem konsantrasyonu, ΔCm: matristeki nem konsantrasyonu. 

Görüldüğü gibi termal genleşme katsayılarının aksine, her bir 
bileşendeki nem absorbe edebilme kapasitesi farklı olabildiği için 
nem konsantrasyonu ifadesi formül içinde yer almaktadır. 



3.6 Nem Genleşme Katsayıları 

Ancak çoğu PMC kompozitte fiberler nemi absorbe edemediğinden, 
nem genleşme katsayısı için geçerli ifadeler nem 
konsantrasyonundan bağımsız olur. Bu durumda, ΔCf = 0 olarak 
alınırsa,  

Yüksek (Ef/Em) oranına sahip ve nem emilimi olmayan fiberlere sahip 
grafit/epoksi gibi kompozitler için aşağıda verilen basitleştirilmiş 
ifadeler de kullanılabilir: 



Örnek 3.19 

%70 fiber hacim oranına sahip bir cam/epoksi laminanın nem 
genleşme katsayılarını bulunuz. Önceki tablolarda verilen özellikleri 
kullanınız. Camın nem absorbe etmediğini varsayınız. 



Örnek 3.19 



Örnek 3.19 

Deneysel Tespit 

Bir numune su içine konur ve nemden ötürü ortaya çıkan şekil 
değiştirme, boylamasına ve enine doğrultuda ölçülür. Nem, şekil 
değiştirme ölçer yapıştırıcısını zorladığından şişme şekil 
değiştirmelerini ölçmek için mikrometreler kullanılır. 


