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Bölümün Amacı 
• Laminat diziliş sırasını ifade eden kodlamanın anlaşılması. 
• Bir laminata uygulanan mekanik ve higrotermal yüklerin, her bir 

laminadaki gerilme ve şekil değiştirmelerle olan ilişkilerinin 
belirlenmesi. 

• Laminalara ait elastik modüller ve diziliş sırasına dayalı olarak 
laminat elastik modüllerinin bulunması. 

• Laminatı oluşturan her bir laminaya ait elastik modüller, ısıl 
genleşme, nem genleşme katsayıları ve diziliş sırasına dayalı 
olarak laminatın ısıl genleşme ve nem genleşme katsayılarının 
bulunması. 

4 Laminatların Makromekanik Analizi 



4.1 Giriş 

Bölüm 2’de tek bir lamina için gerilme-şekil değiştirme bağıntıları 
geliştirilmişti. Ancak, gerçek bir kompozit yapı birden fazla laminadan 
meydana gelir. Kompleks yükleme ve rijitlik ihtiyaçları için kalınlık 
yönünde lamina dizilim açılarının optimize edilmesi gerekir. 
Bu bölümde, uygulanan düzlem yüklere (uzama, kayma, eğilme, 
burulma gibi) dayanarak her tabakanın lokal ve global eksenlerindeki 
gerilme ve şekil değiştirmeler bulunacaktır. Aynı zamanda, tüm 
laminatların rijitlikleri hesaplanacaktır. 
Laminatların imalat ve kullanımları süresince sıcaklık değişimlerinden 
ve nem emiliminden kaynaklanan higrotermal yükler nedeniyle 
ortaya çıkacak gerilme ve şekil değiştirmeler de hesaplanacaktır.  



4.1 Giriş 

Sezgisel olarak bir laminatın mukavemet, rijitlik ve higrotermal 
özellikleri laminatı oluşturan her bir laminanın aşağıdaki özelliklerine 
bağlıdır: 
 
• Elastik modüller, 
• Diziliş sırası, 
• Kalınlık, 
• Yönlenme açısı, 
• Termal genleşme katsayıları ve 
• Nem genleşme katsayıları. 



4.2 Laminat Kodlama 

Bir laminat, birbirine yapışmış laminalar (tabakalar) grubudur. Her 
lamina, laminat içindeki yeri, malzemesi ve referans eksenleriyle 
yaptığı yönlenme açısıyla tanımlanabilir. 

Fiber doğrultusu 



4.2 Laminat Kodlama 

Her lamina, tabaka açısı ile temsil edilir ve diğer tabakalardan (/) 
işareti ile ayrılır. İlk tabaka, laminatın üst tabakasıdır. Simetrik, hibrid, 
aynı veya zıt açılı komşu laminaya sahip laminatlar için özel 
gösterimler kullanılır. 

[0/-45/90/60/30] yandaki laminatın kodlamasını gösterir. 
Kodlama, aynı zamanda her tabakanın aynı malzemeden 
yapıldığını ve aynı kalınlıkta olduğunu gösterir. Bazen [0/-
45/90/60/30]T şeklinde de gösterilebilir. Buradaki T simgesi 
toplam laminatı ifade eder.  



4.2 Laminat Kodlama 

[0/-45/902/60/0], yandaki altı tabakadan ibaret laminatı 
ifade eder. 2 simgesi, aynı açıya sahip bitişik tabaka sayısını 
göstermek içindir. 

[0/-45/60]s, yandaki altı tabakadan ibaret simetrik laminatı 
ifade eder. 

[0/-45/60]s, yandaki beş tabakadan ibaret laminatı ifade 
eder. Orta yüzeyde simetri vardır. 



4.2 Laminat Kodlama 

[0Gr/±45B]s, yukarıdaki altı tabakalı laminatı ifade eder. Grafit/epoksi 
ve boron/epoksiden yapılmış laminalardan oluşmuştur. ±45˚ ifadesi, 
0˚ tabakayı bir +45˚ açılı tabaka ve daha sonra bir -45˚ açılı tabakanın 
takip ettiğini gösterir.    45˚ simgesi, bir -45˚ açılı tabaka ve daha sonra 
bir +45˚ açılı tabakanın takip ettiğini gösterir. 



4.3 Laminat için Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları 

Tek eksende P yüküne maruz A kesitli prizmatik bir kiriş kesitinde 
oluşacak normal gerilme, σx=P/A. 
 
Lineer elastik izotropik kiriş için normal şekil değiştirme, εx=P/AE.  

4.3.1 Tek Boyutlu İzotropik Kiriş için Gerilme-Şekil Değiştirme 
Bağıntısı 



4.3.1 Tek Boyutlu İzotropik Kiriş için Gerilme-Şekil Değiştirme 
Bağıntısı 

Aynı prizmatik kirişin saf eğilme momenti M’ye maruz kaldığını 
düşünelim. Kirişin başlangıçta doğrusal olduğu ve burulma olmaması 
için uygulanan yükün simetri düzleminden geçtiği kabul edilsin. 
Ayrıca, yapılan temel mukavemet kabulleri aşağıda sıralanmıştır: 

• Enine kayma ihmal edilir. 
• Kesit orijial şeklini korur. 
• Eğilme öncesi ve sonrası yz düzlemi 
aynı ve x eksenine dik olarak kalır. 



4.3.1 Tek Boyutlu İzotropik Kiriş için Gerilme-Şekil Değiştirme 
Bağıntısı 

Merkez çizgisinden z uzaklıkta,                   ρ: eğrilik yarıçapı.  

Malzeme lineer elastik ve izotropik ise, 

Alan atalet momenti. 



4.3.1 Tek Boyutlu İzotropik Kiriş için Gerilme-Şekil Değiştirme 
Bağıntısı 

Aynı kirişe eksenel P yükü ve M eğilme momenti etkirse, 

Burada ε0, kirişin ağırlık merkezi 
çizgisinin z=0’daki şekil değiştirmesidir. κ 
ise kiriş eğriliğidir.  

Denklemler, bileşik yük altında ortaya çıkan şekil değiştirmelerin, 
kirişin kalınlığı boyunca lineer olarak değiştiğini gösterir. Bu bağıntı, 
laminattaki benzer ilişkiler için temel hazırlar. 



4.3.2 Şekil Değiştirme-Yer Değiştirme Eşitlikleri 

Önceki bölümde kirişteki boylamasına şekil değiştirme, tek eksenli 
yük ve eğilme altındaki kirişin orta düzlem şekil değiştirme ve 
eğriliğiyle ilişkilendirildi.  
Bu bölümde benzer ilişkiler, kayma ve eksenel kuvvetler ile eğilme ve 
burulma momentleri gibi düzlem yükler altındaki plakalar için klasik 
laminasyon teorisi kullanılarak geliştirilecektir. 



4.3.2 Şekil Değiştirme-Yer Değiştirme Eşitlikleri 

Klasik laminasyon teorisinde yapılan kabuller aşağıda verilmiştir: 
• Her lamina ortotropiktir. 
• Her lamina homojendir. 
• Orta düzleme dik ve doğrusal olan bir çizgi, deformasyon süresince 

doğrusal ve orta yüzeye dik kalır (γxz=γyz=0). 
• Laminat ince ve sadece kendi düzleminde (düzlem gerilme) 

yüklüdür (σz=τxz=τyz=0). 



4.3.2 Şekil Değiştirme-Yer Değiştirme Eşitlikleri 

Klasik laminasyon teorisinde yapılan kabuller aşağıda verilmiştir: 
• Yer değiştirmeler, laminat boyunca sürekli ve küçüktür (|u|, |v|, 

|w|<<|h|). Burada h, laminat kalınlığıdır. 
• Her lamina elastiktir. 
• Lamina ara yüzleri arasında kayma yoktur. 



4.3.2 Şekil Değiştirme-Yer Değiştirme Eşitlikleri 

Plakanın orijini, plaka orta düzlemindedir (z=0). Orta düzlemde x, y, z 
yönlerindeki yer değiştirmeler sırasıyla u0, v0, w0 ve bu yönlerde herhangi 
bir noktadaki yer değiştirmeler ise u, v, w olsun. 
Orta düzlem dışındaki herhangi bir noktada, xy düzlemindeki iki yer 
değiştirme, noktanın eksenel konumuna ve laminat orta düzleminin x ve y 
yönleriyle yaptığı açıya bağlı olacaktır. 

Yükleme öncesi 
kesit 

Yükleme sonrası 
kesit 



4.3.2 Şekil Değiştirme-Yer Değiştirme Eşitlikleri 

Şekil değiştirme-yer değiştirme eşitlikleri, 
matris formunda yandaki gibi yazılabilir. 



4.3.2 Şekil Değiştirme-Yer Değiştirme Eşitlikleri 

Denklemin sağ tarafındaki ilk ifade, orta 
düzlemin şekil değiştirmelerine, ikinci ifade ise 
orta düzlemin eğriliklerine karşılık gelir. 



Örnek 4.1 

Düzlem yüklere maruz 0.01 in. kalınlığındaki laminatın orta düzlem 
şekil değiştirmeleri ve eğrilikleri aşağıdaki gibiyse, laminat üst 
yüzeyindeki global şekil değiştirmelerini bulunuz. 



Örnek 4.1 



4.3.3 Bir Laminattaki Gerilme ve Şekil Değiştirme 

Laminat kalınlığı boyunca yer alan herhangi bir noktadaki şekil 
değiştirmeler biliniyorsa her bir laminadaki global gerilmeler, gerilme-
şekil değiştirme denklemi kullanılarak bulunabilir. 

İndirgenmiş dönüştürülmüş rijitlik matrisi, laminat kalınlığı boyunca 
bir noktaya yerleştirilmiş tabakanınkine aittir.  



4.3.3 Bir Laminattaki Gerilme ve Şekil Değiştirme 

Denklemden görüldüğü gibi, gerilmeler her bir laminanın kalınlığı 
boyunca lineer olarak değişir. 

Orta düzlem 

Laminat Şekil değiştirme Gerilme 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 
Laminadaki gerilmeler ve şekil değiştirmeleri 
bulmak için öncelikle orta düzlem şekil 
değiştirmelerinin ve eğriliklerinin bulunması gerekir.  

Aşağıdaki denklem, bu bilinmeyenler cinsinden her bir laminadaki 
gerilmeleri verir. Laminalardaki gerilmeler, uygulanan kuvvet ve 
moment bileşenlerini bulmak için laminat kalınlığı boyunca integre 
edilir. Laminata uygulanan kuvvet ve momentler bulunduktan sonra, 
orta düzlemin şekil değiştirmeleri ve eğrilikleri hesaplanabilir. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

n tabakadan yapılmış bir laminattaki her bir tabakanın kalınlığı tk ve 
laminat kalınlığı h ise, 

Orta düzlem 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

n tabakadan yapılmış bir laminattaki her bir tabakanın kalınlığı tk ve 
laminat kalınlığı h ise, 

Orta düzlem 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

Her bir laminadaki global gerilmelerin integrasyonu, laminat kalınlığı  
boyunca xy düzlemindeki birim boya düşen bileşke kuvvetleri verir. 

h/2 laminat kalınlığının yarısıdır. 
Benzer şekilde, her bir laminadaki global gerilmelerin integrasyonu, 
laminat kalınlığı boyunca, xy düzlemindeki birim boya düşen 
momenleri verir.  



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

Laminattaki kuvvet ve moment bileşenleri matris formunda aşağıdaki 
gibi yazılabilir. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

Gerilme ifadeleri yerine yazılırsa: 

Denklemlerde, orta düzlemin şekil değiştirmeleri ve eğrilikleri z 
koordinatından bağımsızdır. Ayrıca, dönüştürülmüş indirgenmiş rijitlik 
matrisi her tabaka için sabittir. Denklemler buna göre tekrar yazılırsa: 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

Aşağıdaki değerler yukarıdaki denklemlerde yerine yazılır. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

[A], [B] ve [D] matrisleri sırasıyla, uzama-kısalma, bağlantı ve eğilme 
rijitlik matrisleri olarak adlandırılır. Denklemlerin birleştirilmesi, altı eş 
zamanlı lineer denklemi ve altı bilinmeyeni verir: 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

[A] uzama-kısalma matrisi, bileşke düzlem kuvvetlerle düzlem şekil 
değiştirmeleri arasında bağlantı kurarken [D] eğilme rijitlik matrisi 
eğilme momenti bileşenleri ile plaka eğriliği arasında bağlantı kurar. 
[B] bağlantı rijitlik matrisi ise kuvvet ve moment terimleriyle, orta 
düzlemin şekil değiştirmeleri ve eğrilikleri arasında bağlantı kurar. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

Kuvvet ve momentlere maruz tabakalı kompozit analizinde aşağıdaki 
adımlar takip edilir: 
 
1. Elastik sabitler (E1, E2, ν12, G12) kullanılarak her bir tabaka için 
indirgenmiş rijitlik matrisi [Q] bulunur. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

2. Her tabaka için dönüştürül-
müş indirgenmiş rijitlik matrisi 
elde edilir. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

3. Her bir tabaka kalınlığı (tk) biliniyorsa, bu tabakaların alt ve üst 
yüzey koordinatları hi, i=1...n, bulunur. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

4. [A], [B], [D] matrisleri, önceki adımlarda hesaplanan [𝑄 ] matrisi ve 
tabakalara ait koordinatlar kullanılarak hesaplanır. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

5. Hesaplanan [𝑄 ] matrisi değerleri, uygulanan kuvvet ve momentler, 
aşağıdaki denklemde yerine yazılır. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

6. Orta düzlemin şekil değiştirmeleri ve eğriliklerini bulmak için altı 
eşitlik çözülür. 
7. Her tabakanın yeri bilindiğine göre, aşağıdaki denklem kullanılarak 
tabakalardaki global şekil değiştirmeler bulunur. 

8. Yandaki denklem kullanılarak global 
gerilmeler bulunur. 



4.3.4 Orta Düzlemdeki Şekil Değiştirmeler-Eğriliklerle Alakalı 
Kuvvet ve Moment Bileşenleri 

9. Yandaki dönüşüm formülüyle lokal şekil 
değiştirmeler bulunur. 

10. Yandaki dönüşüm formülüyle lokal gerilmeler 
bulunur. 



Örnek 4.2 

Şekilde gösterilen üç tabakalı [0/30/-45] grafit/epoksi laminat için üç 
rijitlik matrisi [A], [B], [D]’yi bulunuz. Özellikleri tablolardan alınız. Her 
lamina kalınlığının 5 mm olduğunu varsayınız. 



Örnek 4.2 



Örnek 4.2 



Örnek 4.2 



Örnek 4.2 



4.4 Bir Laminatın Düzlem ve Eğilme Modülü 

Laminata ait mühendislik sabitleri, laminat rijitliklerini tanımlamanın 
başka bir yoludur.  

[A*], [B*] ve [D*] matrisleri sırasıyla uzama-kısalma, bağlantı ve 
eğilme esneklik matrisleri olarak adlandırılır. 



Simetrik bir laminat için [B]=0’dır. [A*]=[A-1] ve [D*]=[D-1] şeklinde 
gösterilebilir. 

4.4.1 Bir Laminatın Düzlem Mühendislik Sabitleri 

4.4 Bir Laminatın Düzlem ve Eğilme Modülü 

Yukarıdaki denklemler, uzama-kısalma esneklik matrisi [A*] 
cinsinden, etkin düzlem modüllerini tanımlamaya imkan sağlar. 



Etkin boylamasına düzlem modülü, Ex: 

4.4.1 Bir Laminatın Düzlem Mühendislik Sabitleri 

Etkin enine düzlem modülü, Ey: 



Etkin düzlem kayma modülü, Gxy: 

4.4.1 Bir Laminatın Düzlem Mühendislik Sabitleri 

Etkin düzlem Poisson oranı, νxy: 



Etkin düzlem Poisson oranı, νyx: 

4.4.1 Bir Laminatın Düzlem Mühendislik Sabitleri 

İki geçerli Poisson oranı arasında karşılıklı bir ilişki mevcuttur. 



4.4.2 Bir Laminatın Eğilme Mühendislik Sabitleri 

Simetrik bir laminat için [B]=0’dır.  

Yukarıdaki denklemler, eğilme modüllerini, eğilme esneklik matrisi 
[D*] cinsinden tanımlamaya imkan sağlar. 

𝐸𝑥
𝑓

: etkin boylamasına eğilme modülü. 



4.4.2 Bir Laminatın Eğilme Mühendislik Sabitleri 

Benzer şekilde, diğer elastik eğilme modülleri aşağıdaki gibi 
gösterilebilir. 

Ayrıca, eğilme Poisson oranları aşağıda verilen karşılıklı ilişkiye 
sahiptir. 



4.4.2 Bir Laminatın Eğilme Mühendislik Sabitleri 

Simetrik olmayan laminatlarda, gerilme-şekil değiştirme ilişkilerinde 
kuvvet ve moment terimleri arasında bağlantı vardır. Bu nedenle, 
böylesi durumlarda etkin düzlem rijitlik sabitleri ve eğilme rijitlik 
sabitleri anlamlı değildir. 



Örnek 4.4 

Üç tabakalı [0/90]s grafit/epoksi laminat için düzlem eğilme rijitlik 
sabitlerini bulunuz. Tek yönlü grafit/epoksi özelliklerini önceki 
tablolardan alınız. Her bir tabakanın kalınlığı 5 mm’dir. 



Örnek 4.4 

Dönüştürülmüş indirgenmiş rijitlik matrisleri: 

Laminat toplam kalınlığı h = 0.005x3 = 0.015 m. 
Laminat alt ve üst yüzeyleri orta düzlemden 0.0075 m uzaktadır.  



Örnek 4.4 



Örnek 4.4 

Uzama-kısalma rijitlik matrisi [A]’nın tersi alınırsa, uzama-kısalma 
esneklik matrisi elde edilir. 



Örnek 4.4 

Düzlem mühendislik sabitleri: 



Örnek 4.4 



Örnek 4.4 

Eğilme rijitlik matrisinin tersi: 



Örnek 4.4 

Düzlem mühendislik sabitleri: 


