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BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) 

MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Bir tasarım yaparken öncelikle uygun bir malzemenin seçilmesi ve bu malzemenin tasarım yüklerini 

karşılayacak sağlamlıkta olması gerekir. Tasarım esnasında oluşan yükler ve gerilmeler Ansys programı ile 

hesaplanabilir fakat öncesinde kullanılacak olan malzemenin özelliklerinin bilinmesi gerekir. Eğer eldeki 

malzemenin özellikleri bilinmiyorsa deneysel metodlarla kullanılarak malzemenin özellikleri tesbit edilir.  

Çekme Deneyi 

Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu 

deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.  

 

 

 

Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler  

 

Bu deney sonucunda kuvvet (F) ve Uzama (Δl) eğrisi elde edilir. Fakat daha kabul gören Gerilme-Uzama 

eğrisidir. Bu nedenle uygulanan kuvvet, numunenin ilk kesit alanına bölünerek (σ=F/A0), kuvvet değerleri 

gerilme değerlerine dönüştürülür ve Gerilme-Uzama grafiği elde edilir. Bu grafik düşük karbonlu çeliklerde 

(yumuşak çeliklerde) akma bölgesinde bir dalgalanma şeklinde ortaya çıkarken yüksek karbonlu çeliklerde 

(sert çeliklerde) düz bir hat olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sert çeliklerde akma bölgesini gözle 
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tesbit etmek zor olduğu için elastik bölge çizgisi % 0,2 ötelenerek ana çizgiyi kestiği nokta akma noktası 

olarak kabul edilir.  

       

Çekme deneyi sonucunda malzemenin Elastik modülü, Akma değeri, Kopma dayanımı gibi mukavemet 

değerleri ile kopma uzaması, kopma büzülmesi ve tokluk gibi süneklik değerleri belirlenir. Bu özellikler 

malzemenin cinsine, kimyasal bileşimine, metalografik yapısına bağlıdır. Bunlardan önemli olanları aşağıda 

açıklanmıştır.  

Akma Dayanımı (σa)(Yield Strength) 

Malzeme çekilirken kuvvet arttıkça boy uzaması artacaktır. Fakat öyle bir nokta gelinir ki, belli bir yerde 

kuvvet artmasa bile malzemenin boydaki uzamaları devam eder. Bu noktaya akma noktası denir. Bu 

noktaya gelene kadar malzeme elastik olarak şekil değiştirmiş demektir. Yani malzeme üzerindeki kuvvet 

kaldırıldığında malzeme tekrar eski haline dönebilecektir. Fakat bu noktadan sonra malzeme plastik şekil 

değişimine uğramıştır ve üzerindeki kuvvet kaldırılsa bile bir daha eski haline gelemiyecektir. Bu nedenle 

malzemelerin dayanma sınırı akma gerilmesi ile ifade edilir. 

(σa=Fa/A0) 

Düşük karbonlu yumuşak çeliklerde bu nokta bariz olarak gözle görülebilirken, yüksek karbonlu sert 

çeliklerde bu nokta görülemez. Bu nedenle % 0,2 lik plastik uzama (ϵ =0,002) nın olduğu nokta akma sınırı 

olarak kabul edilir.  

Çekme Dayanımı (Kopma Dayanımı) (σç) (Tensile Strength) 

Bir malzemenin kopuncaya veya kırılıncaya kadar dayanabildiği en yüksek çekme gerilmesi, Çekme 

Dayanımı olarak adlandırılır. Bu gerilme çekme diyagramındaki en yüksek gerilme değeri olup, uygulanan 

en yüksek kuvvet ile bulunur. Tüm dayanımlarda alan olarak ilk kesit alanı (A0) alınır.  

(σç=Fmaks/A0) 

Elastisite Modülü (E) (Young Modulus, Elasticity Modulus) 

Elastisite modülü, malzemenin dayanımının (mukavemetinin) bir ölçüsüdür. İngilizce karşılığı Young 

Modülüdür. Bir malzemenin elastisite modülü ne kadar büyük ise bu malzeme o kadar dayanıklı demektir. 

Ve şekil değişimine karşı o kadar dirençli demektir. Birim uzama başına oluşan gerilme miktarını gösterir. 

Birim uzama ile normal gerilme arasındaki ilişki Elastisite modülünü verir. Normal gerilme bası yada çeki 

gerilmesidir. Elastiside modülü şu formülle tanımlanır.  
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Uzamaların kuvvetle orantılı olduğunu için dolayısı ile gerilme ile de orantılı olduğu için bu ilişkiye “Hooke 

Kanunu” da denmektedir. Yani Hook doğrusunun eğimi yada orantı katsayısı Elastisite modülü olmuş 

oluyor.  

Gerinme (uzama) ve Poisson Oranı (Poisson's Ratio) 

Herhangi bir çekmeye maruz bırakıldığında, çubuk çekme doğrultusunda uzayacak ve yanal doğrultuda 

kesit küçülecektir. Benzer şekilde çubuk basma kuvvetine maruz bırakıldığında yanal doğrultuda kesit 

artacaktır.  

Yapılan araştırmalarda yanal gerinmelerin eksenel gerinmelere oranının her malzeme türü için sabit bir 

oran verdiği tespit edilmiş ve bu değere Poisson Katsayısı veya Poisson Oranı denilmiştir ve (ν) ile 

gösterilir.  

                  
                   

                     
 

Poisson oranı malzemeye bağlı bir katsayıdır. Genellikle çeliklerde ν=0,30, alüminyumda ν=0,30, bakırda 

ν=0,32 ve betonda ν=0,10 civarındadır. Genel olarak bu oran 0< ν <0,5 arasında değişir. 

 

Şekil. Yanal Gerinme (şekil degişimi) durumu. 

 

İzotropik, Anizotrropik, Orthotropik, Malzemeler 

İzotropik Malzeme: Malzemenin içerisindeki tüm yönlerde aynı özelliği gösteriyorsa bu tip malzemelere 

denir.  

Orthotropik Malzeme: Malzemenin özellikleri eksenler doğrultusunda farklı özellikler gösteriyorsa bu tip 

malzemelerdir. Yani malzem içinde bir eksen boyunca ilerlerken aynı özellikler, fakat başka bir eksen 

doğrultusunda farklı özellikler içerir.  

Anizotropik Malzeme: Malzeme tüm kütlesinin her tarafında farklı özellikler gösteriyorsa bu tip 

malzemeler Anizotropik malzeme denir.  
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Örnek:  

Orta karbonlu alaşımsız çelikten yapılmış yapılmış bir deney numunesi çekme deneyine tabi tutulmuş ve 

aşağıdaki değerler ölçülmüş. Buna göre malzemenin Akma ve Çekme dayanımlarını bulunuz.  

Ölçümler 

Numune Çapı (d0) = 10 mm 
Ölçü Uzunluğu (l0) = 50 mm 
Akma Kuvveti (Fa) =42500 N 
En yüksek Çekme Kuvveti (Fmaks) = 62000 N 
Son boy (lk) = 63,2 mm 
Son çap (dk) 7,8 mm 
İlk kesit alanı (A0) = 78,5 mm2 
Son kesit alanı (Ak) = 47,8 mm2 

Çözüm 

Akma dayanımı (σa=Fa/A0) = 42500 N / 78,5 mm2 = 541,4 Mpa 

Çekme dayanımı (σç=Fç/A0) = 62000 N / 78,5 mm2 = 789,8 Mpa 

ANSYS'DE MALZEME ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI 
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Kaynak: http://www.youtube.com/watch?v=k6VANX2M3_A 

 


