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GİRİŞ

Bu kitap yazara ait “Doğanın Saklı Oluşum Yasaları” isimli kitabının ileri bir aşamasıdır ve bu kitabın 
bölümleri geniş olarak buraya yansımıştır. Böylece hasar bilgisi, hasar önleme ve doğayı gözleme 
konusunda uzun yıllar boyu çalışmanın daha olgunlaşmış meyvelerini kazanmış olduk. İnsaf tanımayan bir 
doğal seçilimle olgunlaşmış olan biyolojik yapıların optimal durumlarının mümkün olduğu ölçüde basit 
şekilde açıklanmasına ve bu optimal durumların teknik yapı elemanlarına aktarılması için DOĞADAN 
DÜŞÜNME ARAÇLARI’nın hazır tutulmasına gayret gösterilecektir. Bu amaç için şimdiye kadar çok 
sayıda lisanslı olarak sunulan ve sanayinin de yararlandığı ve yararlanmaya devam ettiği bilgisayar 
programları kullanılmıştır. Edindiğimiz en yeni bilgiler bizi faydalı yapı elemanlarına basit olanaklarla 
erişme yollarını herkes için erişilebilir kılmak hususunda cesaretlendirmiştir. Burada tanıtılan düşünme 
araçları ile bir ilkokul öğrencisi bile yapı elemanlarındaki tehlikeli keskin kertikleri yuvarlatabilir - ve 
bütün bu işlemleri iletki ve kurşun kalemle, bilgisayar kullanmadan yapabilir. Herkes için yapı elemanı 
optimizasyonu. Hem en küçük işletme için - hem de el zanaatçısı için.

Bunun ötesinde kitap mekanik gerçeklerin daha derin şekilde anlaşılmasına yardımcı olur ve formül 
olmadan biyolojik tasarımların ve optimal yapı elemanlarının anlaşılmasını sağlayan HALK MEKANİĞİ 
olarak adlandırılabilecek yeni bir yola girmiş olur. Bu kitapta tanıtımı yapılan ağaçtan, kemikten 
başlayarak buz dağı, yer piramidi ve buzulda olduğu gibi evin duvarındaki kopmaya kadar olayların 
jeomekanik, akışkanlar mekaniğini ve kopma mekaniği konusundaki düşünme araçlarının neredeyse 
üniversal uygulanabilirliği dolayısıyla, burada GEOMETRİK DOĞABİLİMİ gibi yeni bir kapının açıldığı 
umut edilebilir.

Doğanın çeşitliliği içinde bunların üniversal birlikteliğinin algılanmasına doğru açılan bir kapı!

Aynı zamanda tahrip işleminin optimal bir formu üretebileceği, yani bir hasar durumunun bundan 
sonra gelen bakımından bir üretim yöntemi olabileceği de gösterilecektir: Bir bileşenin ölümü yeni bir 
yapı elemanının yaşamı için bir başlangıç oluyor!

Bu fikirleri gerçekleştirmekte bana yardım eden harikulade çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür 
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ederim. Lisans sahiplerimiz  Dipl.-Ing. H. Moldenhauer GmbH ve Sachs Engineering GmbH firmalarına 
yazılımların sürümü ve aynı şekilde hizmet sunucusu olarak bizim düşünce tarzımızı yaymakta yardımcı 
oldukları için teşekkür ederim. Aynı şekilde resimleri ile bu kitapçığa katkıda bulunan dünyanın çeşitli 
yerlerinde yaşayan dostlarıma da teşekkür ederim. Yazım hatası şeytanının korku meleği olan Inge 
Arnold’a son düzeltme için teşekkürü borç bilirim. Elbette eski Karlsruhe Araştırma Merkezi’nin, 
bugünkü KIT’in bilim yönetimi kadrosuna başlangıçta çılgın gibi görünen tasarılarımıza inanmakta 
gösterdikleri cesaretleri için bilhassa teşekkür etmek isterim. Son 30 yıl zarfında her sabah çalışmam 
konusunda az rastlanır sevinebilme şansına sahip olduğumu ayrıca ifade etmek isterim.

Teşekkürler!

Claus Mattheck
Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü
Sonbahar 2010

Bu arada tasalanmayın, 
Pauli ayıcığı daima sizinle 

beraber olacaktır!
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Ve sonunda 
tanrının 

gülüşünden 
dünyayı ne 
kadar basit 
yarattığını 

anlayacağız...
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Mekanik kavramlarla ilgili aşağıdaki ön açıklamalar ile daha sonra biyolojik tasarımlara, yani ya-
şayan yapılara dönebiliriz. Ardından bizim iyi, eski bilgisayar yöntemlerini tasarlayabilir, biyolojik 
büyümenin simülasyonunu yapabilir, bununla birlikte tarihsel bir geri bakış olarak bizim yeni sevgili 
konularımıza, bilgisayardan bağımsız düşünme araçlarımıza geçebiliriz.

PAULI’NİN MEKANİĞİ

BURULMA

EĞİLME
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Çekme gerilimleri uzamaya karşı, basınç gerilimleri yapı elemanlarının kısaltılmasına karşı bir direnç-
tir. Malzeme mukavemetinin kritik gerilmesine erişilince, yapı elemanı tahrip olur. Gerilmeler hesap-
lanabilir, mukavemet değerleri ilgili malzeme için ölçülebilir. Çekme, basma ve eğilme gerilmeleri sarı 
olarak gösterilmiştir. Bükme momenti M(x) kuvvet kolu ile birlikte yukarıdan aşağı doğru artar ve 
bükme gerilmeleri aynı şekilde davranır. Yukarıdaki eğilme kirişinde kayma gerilmeleri görülmektedir. 
Geçerli formül: Çapraz kayma= Uzunlamasına kayma, aksi halde kapalı beyaz renkli kayma dikdört-
geninin dönmesi gerekirdi. Bu konu tekrar ele alınacaktır.

KUvvEt LER, BÜKME MOMENt LERİ vE GERİLİMLER
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Kayma gerilmeleri kaymaya karşı bir dirençtir. Kritik kayma gerilmesi kayma veya kesme mukavemeti 
olarak bilinir. Bunun da deneysel olarak belirlenmesi gerekir. Kayma gerilmeleri bindirmeli yapışkan 
dikişinde (A) çekme yükü altında çok iyi bir şekilde açıklanabilir. Yapıştırma derzindeki uzunlamasına 
kayma açıkça görülmektedir. Dönebilir olarak düşünülen kayma dikdörtgeni dönmediğine göre, uzun-
lamasına kayma = çapraz kayma, sonucu doğrudur. Bu durum burulma (B) için de geçerlidir. Çizim 
üzerinde gösterilen çekme ve basma gerilmeleri kayma gerilmeleri ile eşdeğerdir. Ağaç 450 döner 
iskelete sahiptir (Ok)!

KAYMA GERİLİMLERİ vE BURULMA MOMENt LERİ
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İyi bir mekanik konstrüksiyon aynı mukavemete sahip baklalardan oluşan bir zincire benzer. Hiçbir 
parça aşırı fazla, hiçbiri aşırı düşük yüklü değildir. İki türlü hatalı tasarım arasında ayrım yapılır. 
Zincir zayıf bir halkaya sahipse ve bu halka için kırılma tehlikesi varsa, büyütme sayesinde bu zayıf 
halka tekrar diğer halkaların düzeyine getirilebilir. Ağaçlarda işler böyle yürür! Zayıf halka bunun 
için düşünülen yük bakımından yeterli mukavemete sahipse, diğer bütün halkalar çok kaba demektir. 
Bu durumda bunlar küçültülebilir ve ağırlıkları azaltılabilir, kemiklerde yıpranma hücrelerinde olduğu 
gibi. Mümkün olduğu kadar hafif ve mümkün olduğu kadar sağlam!

YANLIŞ ŞEKİL DOLAYIsIYLA hAtALI tAsARIM
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Bu da yanlış bir tasarımdır. Burada bütün zincir halkaları aynı kalınlıkta yapılmış olmalarına rağmen 
bir tanesinde malzemeye bağlı (!) zayıf bir nokta vardır. Malzemenin kötüleşmesi (çürüme, korozyon) 
üretimden sonra ortaya çıkabilir. Aynı şekilde yanlış malzeme seçimi yapılmış olabilir veya doğru 
seçilmiş malzeme içinde fark edilmemiş malzeme hatası olabilir.

YANLIŞ MALzEME DOLAYIsIYLA hAtALI tAsARIM
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Son analizde mekanik açıdan yapı elemanının her yerinde aynı gerilimlerin bulunması optimum bir 
durumdur. Ağaçlar ideal durumda gövdelerini bu şekilde oluşturur. Ağacın dallı bölümü yeteri kadar 
büyükse, ağaç gövdesini aşağı doğru genişletir, böylece rüzgar yükü altında gövde boyunca oluşan 
gerilmeler aynı büyüklükte kalır (sol). Sık ormanlardaki ağaçların dallı kısmı küçüktür ve bundan 
dolayı gövdeleri altta yeteri kadar kalınlaşamaz. Narinlik nedeniyle bunlar risklidir: Sabit gerilme 
aksiyomuna karşı bir durum, yani doğru yük dağılımı kuralına karşı durum!

RİsK OLARAK NARİNLİK
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Sahada yapılan araştırmalar serbest durumdaki, yani 
açık arazide büyüyen ve bundan dolayı narin gövdeli, 
günümüzde tek başına mekanik olarak komşu ile te-
ması olmayan ağaçların narinlik oranları, yani yüksek-
lik/gövde tabanı çapı oranı H/D=50’den büyük olan 
ağaçların yüksek bir risk altında olduklarını göstermiş-
tir. Böyle ağaçlar rüzgar tarafından kolayca eğrilebilir 
ve devrilebilir.

KRİt İK NARİNLİK ORANI
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Çok sayıda eski ağaç bundan dolayı küçük bir H/D ora-
nına sahiptir ve Avustralya’da yetişen, seneler boyunca 
Alman göçmenleri için sığınak olarak görev yapan içi boş 
ağaç sadece kompakt olduğu için bu kadar yaşlanabil-
miştir. Ağacın düşük yüksekliği içinin boşluğunu telafi eder. 
İnsanlarda ve hayvanlarda İngiliz Bulldog köpeğinde gö-
rüldüğü gibi çok kompakt olma durumunda endişe duymak 
gerekir.

KOMPAKt AĞAÇLAR DAhA UzUN YAŞAR
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Çok narin ağaçların en zayıf zincir halkası gövde tabanı ve kök plakasıdır. Çok sayıda mekanik yapı 
elemanında zayıf nokta optimum forma sahip kertik (oklar!) değildir, yapı elemanının üst düzeyinin 
içbükey şekillenmesi gerilim yığılmalarını doğurur ve buralardan çatlaklar oluşmaya başlar.

zAYIf zİNcİR hALKAsI OLARAK KERt İK
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“Neden her şey bozulur” isimli kitabı tanımayan okurlar için kertik gerilmelerinin anlaşılması bakımın-
dan bu kitaptan kısa özetler bu bölümün başına alınmıştır:

Çekme gerilmelerine yaklaşık paralel olarak en tehlikeli kertik yerinde yeterli bir yük değişimi sayı-
sından sonra yorulma çatlakları oluşmaya başlar, her yeni yük değişiminde bunların boyları uzar, boy 
uzamasıyla çatlaklar genel olarak daha çabuk büyür ve son olarak kararsız kopma trajik son olarak 
gerçekleşir. Çatlak aranacaksa önce kertikler aranmalıdır!

KOPMA NEDENİ OLARAK KERt İK



- 17 -

Kertik gerilmeleri kertik konturunun eğilmesinden olu-
şan eğilme gerilmeleridir. Bunlar, düz çekilmiş iplerin 
kertik etrafına göre saptırılmış şekli olarak düşünüle-
bilir. Köşe ne kadar keskin olursa ipteki çapraz kuv-
vetler FQ ve bununla kertik gerilmeleri o kadar bü-
yüktür. Ancak dairesel yuvarlaklığa sahip kertiklerde 
de yeterince yüksek kertik gerilmeleri etkin olabilir.

KERt İK GERİLMELERİ EĞİLME GERİLMELERİDİR
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Bir dairesel delikteki kertik gerilmelerini anlamak istiyoruz: Dıştan uygulanan gerilme dairesel deliğin 
yakınında daha yüksektir, çok açık çünkü kesit alanı dairesel delik çapı dolayısıyla küçülmüştür. Bu 
şekilde değeri artan gerilmeye (Nominal gerilme) kertik konturunun deformasyonundan kaynaklanan 
eğilme gerilmesi eklenir ve bu da şekilde kırmızı olarak gösterilen - yapı elemanı katili olarak bilinen 
- kertik gerilmesidir! Nominal ve eğilme gerilmelerinin toplamının sabit tutulması sağlanabiliyorsa, 
sabit gerilme aksiyomuna uyum sağlanmış olur ve kertik gerilmesinin optimal değeri elde edilir.

GERİLME tEPE NOKtALARININ İKİLİ DOĞAsI
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Bu örnekler yapı elemanlarının - kemer tokasından tutun anahtara, peynir parçasından bisiklet pedalı 
mekanizmasına kadar hepsinin - kertik yerlerinden kopabileceğini gösterir. Kertikler doğada deniz-
deki kum sayısı kadar mevcuttur!

ÇEvREMİz KERt İKLERLE DOLUDUR
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Cıvata tek taraflı bir zorlanmaya maruz kalmıştı. Yüksek çentik gerilmeleri yan köşenin (kırmızı daire) 
her zorlanma değişiminde büyüyen yorulma kırılması yüzeyinin önden büyümesine yol açtı ve sonunda 
kritik çatlak uzunluğuna erişilince cebri kırılma meydana geldi.

ÖNDEN GELEN ÇAt LAMA KÖŞEsİ
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Tek taraflı eğilme zorlanması ve kertik gerilmeleri (yandan ilerleyen köşe çatlağı) gösteren bir aksın 
kopma yüzeyi. Cebri kırılma yüzeyi çok büyük ise burada emniyet rezervleri özellikle düşük olan bir 
yapı elemanı söz konusudur. En kötü durumda parça tek bir zorlanma değişiminde herhangi bir yorul-
ma çatlağı büyümesi olmadan kopar – makineyi çalıştırdın ve küüt diye iş bitti!

YORULMA ÇAt LAĞI BÜYÜMEsİ vE KARARsIz YIRt ILMA
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Kavisli kirişlerde de içbükey girinti yerlerinde (kırmızı noktalar) kertik gerilmeleri mevcuttur. Kapı 
tutamağı çeyrek daire kertiğinin bulunduğu yerden koptu, aynısı gözlükte olur.

KAvİsİN KERt İK DOĞAsI



- 23 -

Çeşitli çentiklerin olması ve hatta bunların birbiri içine 
geçmiş olmaları durumu, örneklerde görüldüğü gibi bil-
hassa problemlidir. Bu arada önceden yönü değiştirilmiş 
kuvvet akışının yönü bir defa daha değiştirilir. Burada 
münferit çentiklerin zararlı gerilme artışları en kötü du-
rumda birbiri ile çarpılarak büyür. Çift çentiklerin mekan 
bakımından ayrılmaları, münferit çentikler şekil açısından 
henüz optimize edilmemiş olsa bile burada çok yararlı 
olabilir.

KÖt Ü DURUM: ÇOK KAt LI ÇENt İKLER



- 24 -

Ağaçlar yüksek yük altındaki bölgelerde kalınlaşmış yaş halkaları barındırır, bunlar lif yığılmaları 
önünde yüzer bilezikler, boşluklar önünde göbekler, çatlak uçlarında böğürler oluştururlar. Böylece 
ağaçlar nerede gerekli ise orada ek onarım yapıları ile bozulmuş olan gerilme dağılımını tekrar dü-
zeltirler. Biyolojik konstrüksiyonlar için adil, yani düzgün dağılmış bir gerilimin resminin sunulması, aynı 
dayanıma sahip halkalar zincirinin oluşmasını sağlamak için zaman gelmiştir.

sABİt GERİLİM AKsİYOMU vE YÜK KONtROLLÜ BÜYÜME
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Kemikler sadece büyümezler, aynı zamanda büzülebilirler. Düşük yük altındaki kısımlar aşındırıcı hüc-
reler (Osteoclast hücre) tarafından kemirilir. Bu durum anlamlıdır, çünkü hayvanlar hiç de sadece 
ara sıra hareket etmezler. Ağaçlar etrafta dolaşmazlar, bunun için içlerinin boş olması çok sayıda 
kemikte olduğu gibi bir ihtiyaç değildir.

YÜKLENME KONtROLLÜ BÜYÜME
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Başlangıçta biyolojik büyüme olaylarının simülasyonunu yaptığımız 
bilgisayar yöntemleri vardı...
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Bilgisayar destekli optimizasyon (BDO) bilgisayar modelinin yüksek yüklenme olan yerlerine daha 
fazla malzeme depolar, hatta eksik yüklenme olan yüzey bölgeler sınırlı ölçüde daraltarak yok edile-
bilir. Bununla yerel yüksek gerilme yığılma tepeleri, yani teknik yapı elemanlarının çentik gerilmeleri 
normal düzeye düşürülür ve bu şekilde yük taşıma kabiliyetleri ve dayanım ömürleri yükseltilir.

Burada optimize edilmemiş yapı elemanındaki gerilmelerin hesaplanması ve ardından bunların bir 
sıcaklık dağılımına eşit kılınması ve sonra yapı elemanının bu dağılıma uygun olarak ısıtılması kulla-
nılan basit bir işlem  şeklidir. Daha önce en yüksek yüklenmiş olan bölgeler termik hesap işleminde 
en kızgın olan yerlerdir. Bu şekilde yüklenme kontrollü biyolojik büyümelerin simülasyonu, sonlu ele-
manlar yönteminin (SEY) hesaplama modelinde yapı elemanı yüzeyi üzerindeki yüklenme kontrollü ısıl 
genleşmesi ile yapılmaktadır. Aşağıda uygulama örnekleri görülmektedir. Dipl.-Ing. H. Moldenhauer 
GmbH ve Sachs Engineering GmbH mühendislik büroları bizim yöntemlerimize uygun yapı elemanı 
optimizasyonlarını hizmet olarak sunmaktadır.

Yüksek zorlanma altındaki kök 
başlangıçları ağaç gövdesine (oklar) 
göre daha hızlı büyür. Bu ormanda 
gerçekleşen BDO yöntemidir.

cAO-YÖNtEMİ
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Soldaki resimde dairesel konturlu kavisli bir ağaç çatalı ve gerilme çiziminde kırmızı lekeler olarak, 
yani yüksek çentik gerilmeleri görülmektedir. Sağdaki fotoğraf üzerine yerleştirilmiş olan bilgisayar 
optimizasyonlu konturda artık çentik gerilmeleri yoktur, önemli ölçüde homojenleşmiş gerilme dağılımı 
vardır.

AĞAÇ ÇAtALI: ÇENt İK GERİLMEsİ OLMAYAN ÇENt İK

FEM: Iwiza Tesari
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BDO ile optimize edilmiş bir pedikül vidası titreşim deneyinde kırılmadan 20 kat daha uzun dayanım 
ömrüne sahiptir. Bu vida hasta omurgadaki implant plakalarını sabitler.

KEMİK cIvAtALARINDA ÇENt İK GERİLMEsİNİN 
AzALt ILMAsI
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Soft Kill Option (SKO) hafif yapılı teknik yapıların kemiği örnek alarak tasarlanması için bir bilgisa-
yar yöntemidir. SKO yapı elemanlarındaki tembel yapıları, kemiklerde yıpranma hücrelerinde olduğu 
gibi kemirerek yok eder. Bunun için küçük olmayan, daima büyük olması gereken bir dizayn önerisi 
yapılır. Önce gerilmeler hesaplanır. Gerilmenin küçük olduğu yerlerde malzeme yumuşatılır. Ve bu 
yumuşak yumurtalar daha sonraki hesaplama aşamalarında hala çalışma isteği göstermezse, bunlar 
yapı elemanından uzaklaştırılır. Soft Kill Option!

sKO YÖNtEMİ
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Bir devirme kolunun SKO-optimizasyonu. A: Orijinal versiyon, B: SKO yapı mekanı, C: SKO dizayn 
önerisi, D: SKO dizayn önerisini baz alan konstrüksiyon.

Orijinal versiyonuna karşılık sadece malzemeden tasarruf edilmedi, aynı zamanda v. Mises gerilme-
leri  % 29 oranında düşürülebildi. Bundan ötürü başlangıçta dövme parça olarak tasarlanmış olan 
konstrüksiyonun optimal formda döküm parçası olarak üretilmesi ve bu sayede üretim maliyetinin 
azaltılması mümkün oldu. Malzeme miktarındaki tasarruflar daha hafif olan döküm malzemesinin 
kullanılmasıyla birlikte toplam olarak %35 oranında kütle ağırlığı tasarrufu sağlandı (Veriler: Sachs 
Engineering).

BİR DEvİRME KOLUNUN sKO-OPt İMİzAsYONU

FEM: Sachs Engineering
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Computer Aided Internal Optimization (CAIO) (Bilgisayar destekli dahili optimizasyon) teknik yapı 
elemanlarında optimal lif akışını hesaplar, bu sayede bunların yüklenme kabiliyeti artar. Bu yöntemde 
ağaçta olduğu gibi lifler kuvvet akışı çizgileri, yani halk arasında söylendiği gibi normal ana gerilme 
trajektör çizgileri boyunca yerleştirilir. Moldenhauer mühendislik bürosu bizim CAIO yöntemimizi 
daha da geliştirdi. Bu kitapta daha sonra CAIO sonuçları düşünme araçlarının sonuçları ile karşılaş-
tırmalı olarak tanıtılacaktır. Ahşaptaki çatlaklar lif akışını göstermektedir.

cAIO İLE YÜKLENMEYE UYGUN Lİf AKIŞI
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Bisiklet selesinde bisiklet sürücüsünün ağırlık yükü altında optimize edilmiş lif akışı. CAIO yazılımı 
önce birinci ana gerilmeye ait lifleri belirler (mavi kontur çizgileri, sağ sele yarısı). Lif-Rovings (Lif 
fitilleri) sayısı uygulayıcının talimat girişine göre daha önce hesaplanmış sonsuz sıklıkta bir lif akış 
alanından elde edilir. Birinci lif akışına dik, ikinci ana gerilmeye ait olan ve birinciye benzer şekilde 
hesaplanan ikinci bir lif akışı (kırmızı kontur çizgileri) mevcuttur.

BİsİKLEt sELEsİNDE cAIO OPt İMİzAsYONLU Lİf AKIŞI

FEM: Herbert Moldenhauer
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Uzun yıllar bilgisayar simülasyonu yapıldıktan sonra mekanik olaylarda etkin ilişkilerin daha derin-
lemesine anlaşılması sayesinde bilgisayar yöntemlerinin yerine düşünme araçlarının kullanılması, en 
azından basit uygulamalar için başarılmıştır. Bundan sonra bu düşünce araçları tanıtılacaktır. Bunlar 
mekanik yapı elemanlarının şekillendirilmesinde yeni bir kaliteyi oluşturmaktadır ve bütün insanların - 
bilgisayar kullanmadan da - erişebileceği basit bir mekaniği temel olarak almaktadır.

DÜŞÜNME ARAcI: KAYMA DİKDÖRtGENLERİ!
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Kayma gerilmeleri için sayfa 6’da giriş yapılmıştır. Mekanik denge “Kayma dikdörtgenleri” düşünme 
aracının temelidir. Malzeme davranışı burada bir rol oynamaz. Dönebilecek şekilde çivilenmiş bir 
ahşap plaka tasarlayalım. Plakaya sadece düşey kayma kuvvetleri etki etseydi plakanın dönmesi 
gerekirdi. Bir yapı elemanının yüzeyinde düşüncede oluşturulan dikdörtgenler algılanacak şekilde 
dönmediklerine göre, dikdörtgenleri ancak ters yönde dönmeye zorlayan aynı büyüklükte kaymaların 
mevcut olması gerekir. Mühendisler burada gerilme tensörünün simetrisinden söz ederler               . 
Bu kayma okları ilgili köşelerde birleştirilirse, bunlara ait çekme ve basma kuvvetlerinin yönleri kayma 
dikdörtgeninden elde edilebilir.

KAYMA DİKDÖRtGENLERİ YÖNtEMİ
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İki plaka birbirine çakışacak şekilde yapıştırılırsa ve plakalar uçlarından çekilirse, dış çekme kuv-
vetlerinin çekme yönündeki makul olan uzunlamasına kayma gerilmeleri kayma dikdörtgeninin oryan-
tasyonunu açıklamaya yeter ve bunlar yapışma yüzeyine 450 açıda etkiyen bir çekmeyi anlamlı kılar. 
Bundan dolayı bağlantıyı sağlamlaştırmak için 450 eğik bir kayma kırıcı ipin çekme okları boyunca 
takılması gerekir. Basınç yükü altındaki kemikte kayma kırıcısı, kırılma yerine takılan çekme yükü 
altındaki çapraz vidadır.

YAPIŞKAN BAĞLANt IsINDAKİ KAYMA DİKDÖRtGENLERİ
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Aksiyal çekme veya basınç yüklemesi de kayma gerilmelerinin oluşmasına neden olabilir. Bu kayma 
gerilmeleri pratik olarak aksiyal çekme ve basınç gerilmelerinin yarısı kadardır. Kayma sünek çek-
me numunelerinin büzülmesine neden olur ve basınca karşı koyamama durumu kırık parçalarının 450 
eğimli bir kayma yüzeyi üzerinde belirgin olarak kayma yaptıklarını gösterir.

ÇEKME vE BAsMA Et KİsİNDE KAYMA DİKDÖRtGENLERİ
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Bu ağacın yaşadığı zamanda dikey basınç yüklemesi çizilmiş olan kayma dikdörtgenini oluşturmuştur. 
Eski dallarda kesişen 450 düzeyler boyunca sınırlı bir kayma kaybı oluşmuştur. Bunlar ağaç tarafından 
çapraz takviyelerle onarılmıştır. Mikroskobik alanda bu durum başka bir ağaç için gösterilmiştir. Sağ 
taraftaki fotoğrafta milimetre boyutunda az miktarda kaymalar görülmektedir.

KAYMA DİKDÖRtGENLERİ vE 45O’DE KAYMA KAYBI
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Bir yapı elemanı omzunun çap atlaması köşesindeki kuvvet akışının yön değiştirmesi de kayma dik-
dörtgeni ile kolay bir şekilde açıklanabilir ve kuvvet akışının sol ve sağ omuzu tembel yapı olarak 
kapsamadığı açıktır. Kuvvet akışının yönü sadece kayma gerilmeleri ile değiştirilebilir ve bu noktada 
genel olarak 450’den fazla değildir (sayfa 72’ye de bakın).

MİL KAvŞAKLARINDAKİ KAYMA DİKDÖRtGENLERİ
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Teorik bir kazın teorik boynu geri döndürülürse, yani bir silindir burulmaya tabi tutulursa, bu durum-
da burulma gerilmesi dikdörtgeninin silindir aksına göre 450 eğimli çekme ve basınç kuvvetleri ile 
eşdeğer olduğu görülür. Basınç alüminyum folyosunu katlama yapmaya zorlar. Tişörtün çekme yönün-
deki eğik katlama yerleri, olimpik vücudumuzu bir miktar döndürdüğümüz zaman bu durumu onaylar. 
Burada çekme, basma ve kayma gerilmeleri aynı büyüklüktedir. Alüminyum folyo üzerindeki dönme 
çatlakları çekme yönüne dik, yani katlamalar ile aynı doğrultuda oluşur.

KAYMA DİKDÖRtGENLERİ vE BURULMA
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Formülsüz, sözle anlatılan bir kırılma mekaniğinin kopmala-
rın kayma dikdörtgeni düşünme aracından hareket edilerek 
anlaşılabileceği görülmektedir. Çatlaklar genellikle, malze-
menin başka bir yerinde, örn. ahşapta olduğu gibi lif yönünün 
çaprazında özelikle düşük mukavemetli yerler yoksa çekme 
yönünde oluşur. Sol üstteki numunede uzunlamasına kayma 
olduğu tutarlı olarak görülmektedir. Bu şekilde elde edilen 
kayma dikdörtgeni alüminyum folyo üzerindeki katlama yer-
lerinden de görüldüğü gibi kolayca eğik bir çekmeye dönüş-
türülebilir. Çatlak buna dik konumdadır.

KAYMA ÇAt LAĞINDAKİ KAYMA
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Ne yazık ki rulmanlarda ara sıra yüzeyden başlayan yaklaşık 450 açılı çatlaklar görülmektedir. Bu-
zullardaki orak biçimindeki kırılmalar da bu şekilde açıklanabilir. Tutarlı yatay kayma ile başlayalım, 
bu şekilde kesme kuvvetlerinin dengesinden kayma dikdörtgenini buluruz ve böylece çatlağı çekme 
yönüne dik doğrultuda oluşturan çekme kuvvetini de elde ederiz. Bu şekilde formüllerle fazla hesap 
yapmadan aslında çok karmaşık olan çatlak oluşumunu açıklamış olduk.

RULMANLARDAKİ KAYMA DİKDÖRtGENİ
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Burada kayma doğrudan tekerlek tarafından üretilir ve devreye alınır. Bundan dolayı çatlağın or-
yantasyonu rulmandaki çatlağa göre değişiktir. Doğal olarak burada bir yuvarlanma direnci kuvveti 
vardır, ancak bu kuvvet tahrik gücü tarafından aşılır aksi halde yuvarlanma olmaz!

tAhRİK EDİLEN tEKERLEK ALt INDAKİ ÇAt LAK
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Bir tekerlek orta noktasına uygulanan bir burulma momenti ile tahrik edilirse ve zemin sürtünmesi 
sayesinde tekerleğin boşta dönmesi engellenirse, bu durumda tekerleğin çevresel doğrultusunda 
belirgin kayma gerilmeleri oluşur. Kayma dikdörtgeni yeniden tamamlanırsa ve bunlara ait çekme ve 
basma kuvvetleri çizilirse, burada jant yerleştirme düzeninin 450 eğimli olmasının hatalı olmayacağı 
anlaşılır. Bu durumun sadece tahrik edilen tekerlek için söz konusu olduğu unutulmamalıdır! Alüminyum 
folyo üzerindeki katlama yerleri çekme gerilmeleri doğrultusundadır.

KAYMA DİKDÖRtGENİ vE jANt LAR
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Bazen buz dağlarında geri kavisli kırılma kenarı olan aşağı doğru kırılmış mağaralar gözetlenir. Olay 
ortalı bir çatlak başlangıcı ile başlar, ardından yatay çatlak başlangıcının çatlak uçlarında anlaşılır 
bir dikey kayma oluşur, ardından bu kayma, kayma dikdörtgeninden kaynaklanan çekmeye (sarı) 
dik bir kavis yapar ve bu şekilde buzullarda ve çakıl yığınlarının yan taraflarında görülen “parabol 
çatlaklarına” benzer yay şeklinde çatlak konturları oluşur. Bunlar alüminyum folyonun üzerinde de 
görülebilir.

KAYMA DİKDÖRtGENİ vE KAvİsLİ ÇAt LAKLAR

Fotoğraf: Winfried Keller
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Stabilize edilmemiş yol kenarlarında kenara yakın giden araba lastiklerinin yükü asfalt kenarlarının 
geriye bükülmesine ve bundan dolayı bir çatlak (1) başlangıcının oluşmasına neden olur, bu çatlak bu-
zul dağında veya çakıl yığınında olduğu gibi eğilme çekmesi dolayısıyla uzar ve ardından eğik çekme 
dolayısıyla geriye doğru bir kavis yapar (2).

AsfALt ÇAt LAKLARI
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Çatlak oryantasyonunun çapraz yönünde çekilen bir çatlağın 
kenarları üzerinde doğrudan çekme yükü mevcut mudur?

Çatlak uçlarına kayma dikdörtgenleri önceden  bilinen düşey 
kayma ile başlayarak çizilirse, çatlağın alt ve üst kısmında 
tembel köşelerin rahat bir yaşam sürdürdükleri hemen fark 
edilir. Daha sonra çatlakların sivri uçlu takkeler olduğunu gö-
receğiz. Alüminyum folyo üzerindeki çekme kırışıklıkları bunun 
ispatıdır.

KAYMA DİKDÖRtGENLERİ vE ÇAt LAKLAR EtRAfINDAKİ 
KUvvEt AKIŞI
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Bir toprak veya taş yığınının eğim açısı aynı zamanda “dökme yığını açısı” olarak da gösterilir. Yığına 
kendi ağırlığı da iç taraftan dikey basınç ile yükleme etkisi yapar. Bu uzunlamasına basınç kuvvetinden 
kaynaklanan kayma dikdörtgeni 450 eğimden fazla eğime sahip dökme yığınlarında 450 ana kayma 
yüzeyi boyunca malzeme kaymasına karşı doğru dürüst bir karşı dayanak olmadığını göstermektedir.

Muhtemelen bundan dolayı 450’den daha büyük bir eğime sahip dökülmüş toprak yığını veya taş yığını 
şimdiye kadar görmedim. Sadece un ile ara sıra dikkatli bir şekilde daha sivri bir yığın oluşturabildim. 
Ancak yığının olduğu masaya küçük bir fiske vurunca, yığın açısı tekrar 450 oldu.

KAYMA DİKDÖRtGENLERİ vE DÖKME AÇILARI

Buğday unu Çakıl

Şeker Taş yığını
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Acımasız bir karatavuğun yerdeki deliğinden çıkartmaya çalıştığı solucan, toprak ile kendisi arasında 
bir kesme mukavemetinin olmasını umut eder. Bu mukavemet uzaması kayma gerilmeleri tarafından 
aşılırsa, solucanın türünü sürdürme cabasına katkıda bulunulur. Kök ankraj ustası olarak bu görevi 
daha iyi yapar!

ÖLÜM KALIM KAYMAsI
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Solucanın bilmediğini kök uygular: Uzunlamasına kayma = Çapraz kayma! Aksi halde kapalı kayma 
dikdörtgeninin dönmesi gerekirdi. Kayma kuvvetleri yeşil çekme kuvvetleri ve kırmızı basma kuvvetleri 
olarak birleştirilirse, 450 altında dallanan yan kökün dıştan yırtılmayı azalttığı hemen görülür ve bu 
işlem birinci defada olmasa bile ardından gelen ikinci, üçüncü ve dördüncü dallanmalardan sonra 
mutlaka gerçekleşir. Sonuncu kök ucu ilave bir dallanma olmadan da artık yırtılmaz. Kayma kırıcısı 
olarak dallanma! Solucan bir kayma kırıcısı olsaydı, ne yazık ki sürünmesi mümkün olmazdı!

KÖKLERDEKİ 45O KAYMA KIRIcIsI
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Bu ilkeyi insan bir defa içine sindirirse, kayma kırıcısı antrenmanını yapmış olan uyanık bir kişi etrafına 
baktığında sadece 450 açısı olayını gördüğü için pazar günleri yaptığı orman gezilerinin süresi ol-
dukça uzayabilir. Bu gizli bir doğa sabitidir! Ağaç yapraklarının yan damarları ve kuş tüylerinin narin 
yapısı kayma kırıcılarıdır ve bunlar mekanik olarak sadece optimum olan 450 konumundadır.

YAPRAKLARDA vE t ÜYLERDE 45O KAYMA KIRIcIsI
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Yumuşak bir lastik plaka ile kayma kırıcısı ipleri doğrultusunun 450 olduğu kolay anlaşılır bir şekilde 
gösterilebilir. Plaka üzerinde zımba ile açılmış olan yuvarlak delikler simetri ekseni yakınında kayma 
dikdörtgeninden kaynaklanan eğik çekme yönünde uzama gösterir.

KAYMA DİKDÖRtGENLERİ vE AĞAÇ YAPRAĞINDAKİ 
YAN DAMARLAR

Deney: Klaus Bethge
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Kayma kırıcısı damarları birbiri ile yaprak ayası ile birleştirilir. İlave fotosentez yüzeyleri ilave kayma 
kırıcılarının oluşmasına neden olur.

AĞAÇ YAPRAKLARINDAKİ KAYMA KIRIcIsI
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İster 450 bir açıda gerdirilmiş yüzme perdeli bir ördek ayağında veya ister kelebek kanadı takviye-
lerinde olsun 450 açısı daima vardır ve bu açı kayma dikdörtgeni ile birlikte doğal yükleme durumları 
ile ilgili bilgi verir.

ÖRDEK AYAĞINDAKİ vE KELEBEK KANADINDAKİ 
KAYMA DİKDÖRtGENLERİ
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Kayma dikdörtgenleri yöntemi ile uzunlamasına çekmeden kaynaklanan çentik gerilmelerinin çapraz 
bir basınç kuvveti ile önemli ölçüde azaltılabildiği kolayca gösterilebilir.

Yani (A)’da görülen kayma dikdörtgenleri (B)’dekiler ile karşılıklı olarak birbirini kısmen ortadan 
kaldırır. Sayısal bir analiz kapsamında (Konstrüksiyon uygulaması, 12/2009, S. 12-13) bir kirişin kav-
şak kısımları için (D/d=3) çapraz basınç yüksekliği H değerinin büyük D genişliğinin %30’u ile %60’ı 
arasında olması ve çapraz basıncın da yaklaşık olarak uzunlamasına çekmenin iki katı olması gerek-
tiği gösterilmiştir. Bu şekilde çentik gerilmesi tamamen ortadan kaldırılamıyor, ancak azaltılabiliyor.

MÜcADELE EDEN KAYMA DİKDÖRtGENLERİ
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Burada üzerinde yeşil şerit çizilmiş olan gözenekli kauçuktan yapılmış bir plaka üzerinde şekil de-
ğiştirmeler yardımıyla mevcut durum anlaşılır bir şekilde gösterilecektir. Resimde gözenekli kauçuk 
kavşağının sadece bir tarafı gösterilmiştir. (B) ve (D) karşılaştırıldığında şekil değiştirmelerinin göste-
rilebilmesi için açılmış olan yırtılma yerinin buna uzunlamasına çekmeye ilave olarak uygulanan çapraz 
basma kuvveti ile daha az açıldığı görülmektedir.

LAst İK DENEYLERİ
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Bu çekme-basma kavşağında da kayma dikdörtgenleri karşılıklı olarak birbirini kısmen yok eder ve 
burada çekme gerilmesinin tepe noktası ne yazık ki tamamen ortadan kaldırılamaz.

KARŞI KAYMA GERİLMEsİ İLE AzALt ILMIŞ ÇENt İK 
GERİLMELERİ
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DÜŞÜNME ARAcI: ÇEKME ÜÇGENLERİ!

Şimdi de tehlikeli çentik gerilmelerini azaltmak için kullanılan, ayrıca yapı elemanlarındaki tembel 
köşelerini kemirebilen çekme üçgenlerini öğrenelim.
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Bir ağaç gövdesi yer yüzeyi ile keskin kenarlı bir çentik oluşturur. Ağaç bu köşeyi gövde ile kökün 
birleşim yerinin yapısı ile aşar ve keskinliğini azaltır, bu yapı rüzgâr gelen tarafta en sağlamdır ve 
çekme üçgeni gibi görev yapar! Bu durum bizim “çekme üçgenleri yöntemi” için doğadan aldığımız 
örnektir, bu yöntem çentik gerilmelerinin azaltılması, kırılma yerlerinin etkisiz hale getirilmesi içi kul-
lanılan tamamen grafik bir yöntemdir. Üçgen köşeye göre simetrik olarak düzenlenir.

AĞAÇLARIN ÇENt İKLERİN ÜstEsİNDEN GELME ŞEKLİ
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Alt taraftaki 450 açılı çizgiden hareket ederek keskin köşeye bir çekme üçgeni yapıştırıyoruz! Bunun-
la daha yukarıda yeni bir çentik oluşur, ancak bu daha küçük açılıdır ve daha az tehlikelidir. Bu çentiği 
alttaki çekme üçgeninin ortasından başlayarak simetrik uygulama ile aşıyoruz! Çoğunlukla üç çekme 
üçgeni yeterlidir. Ardından geri kalan küt köşeleri, en alttaki hariç olmak üzere dairesel kavisle veya 
teğetsel bir eğri ile yuvarlatıyoruz.

Bu işlem sadece bu yükleme için optimize edilmiş bir çentik düzeltmesidir, bu düzeltme bilgisayar 
yöntemi CAO ile elde edilen sonuçlarla iyi bir uyum göstermektedir.

ÇEKME ÜÇGENLERİ - DOĞANIN ÜNİvERsAL BİR YAPIsI!
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Ancak alt tarafta 450 açı ile neden memnun olabiliyoruz? Kayma çizgileri tasavvur edilirse, “dönecek 
şekilde çivilenmiş olan dikdörtgen” elemanından uzunlamasına ve çapraz kaymalar çıkarılabilir. Sarı 
oklar kaymaya bağlı ana çekme gerilmeleridir ve bunlar çentiğin yakınında kiriş eksenine göre 450 

eğimlidir. Böylece 450 çekme üçgenlerinin alt taraftaki bitiş yeri için iyi bir öneridir. Ancak bu durum 
sadece dıştan uygulanan çekme veya eğilme doğrultuları için geçerlidir.

45O AÇIDAN DAhA İYİsİ YOK!
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Sonlu eleman yönteminde (FEM=SEY) bir yapı elemanı sonlu (finite) elemanlara bölünür ve işlemler 
mekanik bilim dalının ilkelerine göre yürütülür. Bu yöntem piyasada FEM=SEY yazılımları kullanılarak 
karmaşık sınır şartları ve yüklenme etkileri altında yapı elemanlarının gerilme analizlerinin yapılmasını 
mümkün kılar, yani analitik olarak formüller yardımıyla hesaplanamayan gerilmelerin hesaplanmasını 
sağlar. Bu yöntem çok başarılıdır ve geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır, ancak bu yöntemle ça-
lışmak için yazılıma, donanıma, mühendislik knowhow bilgisine ve zamana ihtiyaç vardır! Bundan sonra 
kullanılan gerilme çizimlerinde mavi bölgeler düşük yük altındaki tembel yerlerdir ve kırmızı-sarı 
bölgeler yüksek zorlanma altındaki en ağır işçilerdir.

sONLU ELEMANLAR YÖNtEMİ: fEM

FEM: Alexander Sauer
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Yapı elemanı optimizasyonunun çekme üçgenleri yardımıyla iyi bir şekilde başarıldığının ispatını sonlu 
elemanlar yöntemi ile gerçekleştiriyoruz. Bunun için bir mil kavşağındaki gerilmeleri hesaplıyoruz. 
Soldaki çentik, dairesel geçiş yerini mühendislerin sıklıkla hala yaptıkları şekilde göstermektedir. 
Sağdaki çentik çekme üçgenleri yardımıyla yuvarlatılmıştır. Sol tarafta çentik gerilmesinin optimize 
edilmiş çentikte kaybolmuş olan kırmızı renkli izleri görülmektedir. Aynı zamanda çizdirilen gerilme 
diyagramı mühendislik çentiğinin çentik gerilmesi tepe noktasının azaltılmasını göstermektedir. Çen-
tikler yandan aynı yapı alanına, yani aynı “B” genişliğine sahiptir.

ÇENt İK GERİLMELERİNİN AzALt ILMAsININ fEM İLE İsPAt I

FEM: Alexander Sauer
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Mil kavşaklarının prototipleri kalın uçlarından bağlanır ve ince uçları çok sayıda inip çıkan eğilme 
yükü değişimine tabi tutulmuştur. Laboratuar deneyinde çekme üçgeni yöntemi ile optimize edilmiş çe-
lik malzemeden mil kavşaklar aynı yan yapı alanına sahip çeyrek daire çentikli mil kavşaklarına oranla 
eğilme gerilmelerine karşı 10 kat daha fazla dayanmaktadır. Böylece çekme üçgeni optimizasyonunun 
başarısı sadece FEM yöntemiyle değil aynı zamanda deneysel olarak da ispatlanmış oldu.

ÇEKME ÜÇGENLERİ t İtREŞİM DENEYLERİNE DAhA UzUN 
DAYANIYOR
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Birinci çekme üçgeni hangi genişlikte, yani yan yapı alanı “B” ne kadar olmalıdır? Bu durum yükle-
menin çekme ve eğilme olmasına ve aynı zamanda yapı elemanının düzlemsel bir plaka kavşağı veya 
silindirik olmasına bağlıdır. Küçük yapı alanlarında çentik gerilmelerinin azaltılması daha düşük olur.

MİNİMUM YAN YAPI MEKANI

FEM: Jörg Sörensen
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FEM hesap yöntemi ve titreşim deneyi yapılan teknik doğrulamalar yanında doğal gözlemlerle olayın 
doğruluğunun her zaman yeniden görülmesi mümkündür. Çekme üçgeni konturunun elde edilmesi için 
“klinik bakış açısı” bir defa içselleştirilirse, insanın kendi kendine icat ettiği sıkıcı çekme üçgenlerinden 
kurtulmadan doğada bir gezinti yapmak neredeyse mümkün değildir. Şekli optimize edilmiş bir cıvata 
boynu teknik uygulama için güzel bir örnektir.

cIvAtALARIN vE AĞAÇLARIN GÖvDE AYAKLARI
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Basit hesap makinesi yöntemiyle optimize edilmiş vida formu çok az masrafla çekme üçgeni yöntemi 
ile üretilebilir (bakınız: C. Mattheck, her şey neden bozulur). Sol resimdeki kırmızı lekeler optimize 
edilmiş tasarımda (sağda) kaybolmuştur ve böylece çentik gerilmeleri yok edilmiştir.

BİR sAMAN MEREĞİ cIvAtAsININ OPt İMİzAsYONU

FEM: Iwiza Tesari
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Bir mil kavşağı değişken burulma ile de yüklenirse, yani durmadan ileri ve geri döndürülürse, çekme 
üçgeni konturu ile yorulma kırılması dolayısıyla yapı elemanı kopana kadar, alışılmış çeyrek daire 
şeklindeki çentiğe oranla önemli ölçüde yüksek yükleme değişimi sayılarına erişilir. Buna göre çekme 
üçgenleri “burulan” parçaların dayanım ömrünü de arttırır.

BURULMA vE ÇEKME

FEM: Klaus Bethge
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Bu arka plan öncesinde çekme üçgenleri yönteminin doğaya uyum sağlaması belirginleşir: Birinci 
çekme üçgeni bir kayma kırıcısıdır! Bu durum çentik gerilmesinin adeta kayma gerilmesinin öz kızı 
izlenimini verir. Kayma dikdörtgeni olmadan 450 kuvvet akışı yön değiştirmesi yok, çapraz kuvvet FQ 
yok (bakınız sayfa 17), çentik konturunun bükülmesi yok, çentik gerilmesi yok.

BİRİNcİ ÇEKME ÜÇGENİ KAYMA KIRIcIsI
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Bu çekme üçgenleri yöntemiyle yapı elemanının kenar kı-
sımlarındaki tembel yapılar ortadan kaldırılabilir. Burada 
taşıyıcı olmayan köşeler yok edilir. Konveks tembel köşeler 
konkav çentik köşelerinin tersidir. Bu durum düşük yük al-
tındaki kısımların büzülmesi olarak düşünülebilir.

Ağaçlarda böyle yapılar yoktur, ancak bunun yanında ke-
miklerdeki kemirme hücreleri çok iyi bilinir. Birinci 450 
derece üçgen tembel köşelerde yine kayma üçgenimizde 
açıklanabilir. Dikdörtgen kesitli taşıyıcının bağlanma yerin-
deki çentik gerilmeleri çekme üçgenleri yardımıyla optimi-
ze edilerek giderilmiştir. Ağacın gövdesinde büyüyen man-
tar sporları (ahşap mantarı) bunun nasıl olduğunu gösterir.

tEMBEL KÖŞELER vE ÇEKME ÜÇGENLERİ

Fotoğraf: Karlheinz Weber
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Daha önce açıklanmış olan mil kavşağı da kullanımdan kaynaklanan talepler gerektirirse büyüyebilir 
ve büzülebilir (A). Alttaki taranmış bağlama yerindeki küçük çentik rahatsız edici bulunursa, bu durum 
hızlı bir şekilde çekme üçgenleri yardımıyla şeklen optimize edilebilir (B).

BÜYÜME vE BÜzÜLME
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Sonlu elemanlar yöntemi analizi bunun ispatını verir. Klasik çeyrek daire çentiği ile yuvarlatılmış mil 
kavşağı (kırmızı eğri) hem yüksek bir çentik gerilmesine ve hem de belirgin şekilde düşük yüklenmiş 
bölgelere sahiptir. Çekme üçgeni yöntemi ile optimize edilmiş olan mil kavşağı, yaklaşık ideal ka-
demeli bir forma sahip olan mavi eğriyi verir. Yapı elemanı optimizasyonu tamamen grafik yöntemle 
yapılmıştır!

fEM İLE DOĞRULAMA

FEM: Alexander Sauer
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Şimdiye kadar sadece bir akslı yükleme altındaki çentiklerin optimizasyonunu yaptık (A). Bundan 
sonra iki akslı yükleme (B) altındaki çentik formlarını iyileştirmek istiyoruz. Yapı elemanları yükleme-
lerinin farklı yönlerde farklı büyüklükte olması ilginç olacaktır.

İKİ AKsLI YÜKLEME
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Burada mil kavşakları ile bağlantı kurulmalıdır. Bu ağaç çatalının yüklenmesi her iki tarafta da aynı 
büyüklükte ise açıortaydan aşağıya doğru her bir kol üzerine birer dikme inersek, üzerlerine çekme 
üçgenlerini yerleştirebileceğimiz ve sonunda köşeleri yuvarlatacağımız birer mil kavşağı elde etmiş 
oluruz. S noktası herhangi bir şekilde belirlenebilir. Yer varsa noktanın yukarı doğru kaydırılması yapı 
alanının büyümesi açısından yararlıdır.

AĞAÇ ÇAtALINDA ÇEKME ÜÇGENLERİ

Doğadan örnek

İşlem şekli

S

Yuvarlatma
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Çatal kolları birbirine paralel konumda ise pratik olarak iki kiriş kavşağı yan yana durmaktadır. 
Yükleme sağda ve solda aynı büyüklükte ise çekme üçgenlerini yatay bağlantı çizgisinin ortasından 
başlayarak simetrik olarak kurabiliriz. Yeterli yapı alanı mevcut ise bir sonraki sayfadaki FEM anali-
zinde dairesel çentik ile karşılaştırmalı şekilde görüldüğü gibi pratik olarak çentik gerilmesi olmayan 
bir çatal çentiği elde edilir. Yukarıda kullanılan koni eğilme için optimize edilmiştir. Bunun dış konturu 
çatal köşesinin iç konturu gibi optimaldir. Böylece birbirine ait şeyler bir araya gelir.

PARALEL ÇAtAL
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Çekme üçgenleri arasındaki dik açılı köşeler bir yarım daire ile yuvarlatılmıştır (bakınız sayfa 74). 
Kırmızı eğri mavi eğri üzerine indirilir.  

OPt İMİzAsYON GERÇEKLEŞt İRME İŞLEMİNİN
fEM İLE KANIt LANMAsI

FEM: Alexander Sauer
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Titreşim deneyinde optimize edilmiş çelik numune-
lerin yarım daire ile optimize edilmiş olanlara göre 
15 kat daha fazla dayanım süresine sahip oldukla-
rı görülmüştür. Sağ altta gösterilen numune formu 
(çeyrek daire) bir kaç yük değişimi sayısından sonra 
plastik deformasyona uğrayarak feci halde eğilmiş 
ve kopmuştur.

OPt İMİzE EDİLMİŞ YAPILAR

Deney: Klaus Bethge



- 78 -

Merkezi bir deliğin bir kare içinde basma kuvvetiyle yüklenmiş olduğunu varsayalım. Optimize edil-
memiş tasarım önerisinde (solda) mavi renkli tembel köşeler belirgin olarak görülmektedir. İlk çekme 
üçgenlerinin seçimi, çekme üçgenlerimizden üç adedinin yarım kare tarafını dolduracak şekilde ya-
pılmalıdır. Bundan sonra bu şekilde oluşan borunun et kalınlığı belirlenir. Hala biraz köşeli olan hafif 
yapı tasarımı neredeyse yuvarlatılmış boru kadar iyidir. Simetrik bir yapının oluşması gerektiğinden 
her köşenin açıortayından başlayarak işlem yapılır

tEMBEL KÖŞELER KAYBOLsUN!

FEM: Alexander Sauer
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Oklar etkiyen kuvvetlerin yüksekliğini ve yönünü göstermektedir! İki akslı yükleme simetrik değilse, 
yan yapı alanını yüklemenin büyüklüğüne göre uyarlamakta yarar vardır. Yani daha geniş olan üçgen 
daha yüksek yük altındaki yöne aittir. Dik açılı akslarda ve simetrik çekmede iyi bir yaklaşımla çeyrek 
daire elde edilir. DİKKAT: Çekme üçgenleri yanlış yönlendirilirse, bunlar yapı elemanı kırıcısı rolünü 
üstlenir!

YÜKLEME YÖNÜ DİKKAtE ALINMALIDIR
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Bu geyik boynuzu çiftleşme zamanında çok yüksek yük altındadır. Güzel dişi geyiğin gözleri önünde 
rakiplerden bir tanesinde boynuz uçlarından birinin yerinden fırlaması ne kadar utandırıcı olurdu - or-
mandaki düğün anında biterdi! Bundan dolayı geyik boynuzunun çatal yeri ağaç çatalına çok benzer.

GEYİK BOYNUzLARI
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Ağacın büyümesi ara sıra kanser tümörü gibi dallardan dışarı taşarsa, normal büyüme ile anormal 
büyüme arasındaki geçiş burada şekil bakımından optimize edilmiştir. Uzun yıllar önce kanser tümörü 
olan ağaçlar bocurgat ile sarılmıştır: Bunlardan hiç biri tümör yerinden kırılmamış, hepsinde kanserli 
büyümeler kötü görünmesine rağmen bunun aksine kök yumakları yerden geri dönmüşlerdir.

KANsER t ÜMÖRLERİ
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Bu memeli hayvan kemiği çekme üçgeni konturuna sahiptir ve anatomi bilgisi, fonksiyonel anatomi 
ya da daha genel olan memeli hayvanların karşılaştırmalı anatomi kitabını eline alan herkes adeta 
çekme üçgeni bolluğu içinde boğulur. Bu bir mucize değildir: Doğanın yeterli zamanı oldu ve optimize 
edilmemişleri elemine etmekte insaf göstermedi!

MEMELİ hAYvAN
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Bu resimde benim Mühldorf am Inn şehrinde yaşayan dürüst terzimin bana hediye ettiği bir avcı bıça-
ğının sapı görülmektedir. Bununla çifte sevinç yaşadım, çünkü keçi boynuzundan yapılmış sapa bakınca 
çekme üçgenleri bir bakışta kendilerini gösteriyor.

DAĞ KEÇİsİ BOYNUzU
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Bir buz dağından ne çok fazla akıl ve ne de çok fazla yaşam sürdürme tutkusu beklenir. Ve buna 
rağmen büyüyen çentikler ağaç çatallarının şekline sahiptir! Neden?

Bu çatal şekli sabit gerilmeye sahip bir kontur ise burada basma gerilmeleri vardır ve çekme üç-
genleri basma üçgenleridir. Böylece bu çatal komşu parçalar arasında sabit sıkıştırmaya sahip bir 
konturdur (duvar kemerlerindeki gibi) ve sıkıştırma yapmayan elemanlar erozyon ile yok edilir. Opti-
mizasyonlu basma taşıyıcıları için bir üretim yöntemi olarak erozyon!

BUz DAĞINDAKİ AĞAÇ ÇAtALI

Fotoğraf: Winfried Keller
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Erozyon etkisindeki bir kaya parçası bayır bir yerde bulunuyorsa, kayanın ağırlığı dolayısıyla sıkıştırıl-
mış ve bununla kesme daha dayanıklı hale gelmiş toprağın erozyonu daha yavaş olur. Ağaç çatalları, 
peri bacaları ve ağaç kaideleri buz dağlarındakine benzer bir gerekçe ile şekillenir. Çekme üçgenleri 
(burada: basma üçgenleri) sadece biyolojik olarak hayatta kalma aracı değildir, bunlar aynı zamanda 
jeomekanikte erozyon direncinin konturlarını belirler.

tOPRAKtAN ÇIKAN AĞAÇ GÖvDEsİ AYAKLARI
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Oluşumun
başlangıcı

YER ÇAtALLARI

Kayalar düştükten sonra peri bacaları erozyonun 
kurbanı olur.

Fotoğraf: Jörg Sörensen
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Sadece toprak değil kayalar da basma üçgenleri erozyon yasalarına tabidir. Optimum formun oluş-
ması için yük dağılımının kararlı bir şekilde uzun bir süre boyunca(!) etkimesi çok önemlidir.

sARP KIYILAR, sARP KAYALAR vE BAsMA ÜÇGENLERİ

Fotoğraf: Mick Boddy
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Ahşap malzemeli ağaçların, kemiklerin, kireç ve toprak yapıların gövde ayaklarına bakalım. Malze-
meler daha da farklılaştırılsa bile, buna rağmen ilgili bütün yapı elemanlarının formları sabit gerilme 
aksiyomu tarafından, yani mekaniğin “adaleti sağlamak” için koyduğu kural uyarınca belirlenir.

ÜNİvERsAL fORM: ÇEŞİt LİLİĞİN BİRLİKtELİĞİ!

Fotoğraf: Mick Boddy
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ÜNİvERsAL fORM: ÇEŞİt LİLİĞİN BİRLİKtELİĞİ

Fotoğraf: Alexander Wank
Fotoğraf: Winfried Keller
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Bu form için bir defa hassas olunursa, bu durumda rüzgâra dönük orman kenarları ve rüzgâr budama-
sına maruz tek başına duran ağaçlar çekme üçgeni konturu bakımından bulunmaz bir hazine oluşturur-
lar. Kısa bir süre önce orman kenarında kesim yapılmış ise çok aransa da bir şey bulunmaz. Sandra 
Schneider ve Sina Wunder bu çekme üçgeni formunu üzerlerinden su akan bitkilerde de buldular. 

RÜzGAR BUDAMAsI vE ÇEKME ÜÇGENLERİ

FEM: Klaus Bethge
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DOĞA GÖzEt LEMEsİ İLE KANIt LAMA

Fotoğraflar ve FEM: Klaus Bethge

Fotoğraf: Mick Boddy



- 92 -

Su böceğinin arka kısmının ağaç çatalının formuna kusursuz bir şekilde uyması durumu akışkanlar me-
kaniğindeki çekme üçgenleri konusunda kafa yormak için yeterli bir sebeptir. Böcek konturu Prof. Dr. 
Werner Nachtigall’in bir çalışmasındaki (Nachtigall, W.: Entomol. Gener. (2009) 31(1): 041-048) 
bir resimden alınmıştır. Sürtünmeli bir akışkanın bir cisme karşı akışı söz konusu olduğu yerde kayma 
gerilmeleri vardır ve kayma olan yerde çekme üçgenleri olmalıdır.

AĞAÇ ÇAtALI ARAsINDAKİ BÖcEK POPOsU
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Kuruyarak kahverengini almış bir karınca ağacı kütüğü formunun optimize edilmiş olması bütün olanları 
gördükten sonra hiç de şaşırtıcı değildir. Bir kaza sonucunda alışılmış yapı değişirse, çalışkan karınca 
ordusunun tümenleri yeniden optimizasyon için derhal hücuma geçer!

KARINcALAR: OPt İMİzAsYON YAPANLARDAN OLUŞAN BİR 
hALK tOPLULUĞU?
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Bir “konstrüksiyon kenarında” 450 açıda eğimli çatlaklarla karşılaşılırsa, bu durum çoğunlukla bir 
kayma yükünün varlığına işaret eder. Çatlaklar genelde çekme yönüne dik doğrultuda oldukları için 
çekmeyi resme çizdikten sonra çok zorlanmadan buna bağlı kayma dikdörtgeni yardımıyla kayma 
gerilmelerine ulaşılabilir ve neyin yukarı ve neyin aşağı kaydığı bilinir.

EĞİK ÇAt LAKLAR KAYMANIN BELİRt İsİDİR
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Bir araştırma enstitüsünün erkekler tuvaletinin köşelerindeki çatlaklar da kayma gerilmelerinin ema-
releridir. Tasarımdan sol oda duvarının sağdakine göre aşağı indiği çıkarılabilir. Bunun ötesinde komik 
olan ise çatlak konturunun bir çekme üçgeni konturu ile tanımlanabileceğidir. Yani sol duvarda çatlak 
dolayısıyla düşey çekme için optimize edilmiş bir çentik şekli oluşmuştur.

ODA KÖŞELERİNDEKİ ÇAt LAKLAR

Foto: Karlheinz Weber
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Bu resimde bir mil kavşağındaki çentik kesiti görülmektedir. Kuvvet akışı bir defa yüzeye teğet olarak 
gelişiyorsa ve çatlaklar ana gerilmelere dik doğrultuda oluşuyorsa, bu durumda en alttaki birinci 
çatlak kenar kısmında düşeye 450 açılı olarak başlamalı ve ortaya doğru yataya dönmelidir. Bu geçiş 
olayı çekme üçgenleri yardımıyla gayet iyi tanımlanabilir.

ÇAt LAKLAR vE ÇEKME
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Mil kavşağının uzunlamasına kesitinde (iç yapı kesitinde) çatlağın çelik dokusundan kaynaklanan uzun-
lamasına kaymalar haricinde çekme üçgenlerinin çok iyi uyum sağladığı görülmektedir.

ÇAt LAK KONt URU vE ÇEKME ÜÇGENLERİ
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Kenar konturu yaklaşık eşit dağılımlı gerilmelere sahip olduğu için çatlak doğal olarak her zaman 
aynı yerde başlamaz.

ÇAt LAK BAŞLANGIcI İÇİN fARKLI YERLER
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Yan yana bulunan mil kavşakları veya kiriş omuzları ele alınırken algılama bilim dalını söyleyiş şekli ile 
“Figür-Neden-Sorun” bağlamında olasılıklar açısından oynanmak istenirse, buradan bir 900 rotasyon 
değişmezliği ortaya çıkar. Bunun ne anlama geldiğini henüz tam olarak bilemiyoruz.

90O ROtAsYON vARYAsYONU
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Bu çok çekmiş ziraat aletinin çatlak bir yerinin bilmeden kaynak edilmesi dolayısıyla yaşamına son 
verildi. Kaynaktan hemen sonra kaynak dikişinin kenarında bir yorulma çatlağı belirdi. Beni kopuk 
parçayı son derece kederli mal sahibi çiftçiden almaya teşvik eden iyi kalbim bolca ödüllendirildi: 
Çekme üçgenlerinin konturları için ziraat alanının yan ürünü olarak ders kitaplarına girmeye layık bir 
yorulma kırılması örneği kazanıldı.

YAPI ELEMANLARININ vEDALAŞMAsI
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ÇAt LAMA NEDENİ OLARAK KAYMADAN KAYNAKLANAN 
EĞİK ÇEKME
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Genel olarak hasar durumu ve bunun önlemlerinin birbirine göre şeytan ve ulu tanrı gibi durdukları 
düşünülür. Gerçek ise daha çok bunların nefret aşkı ile birbirine bağlı, sürekli mızmızlanan eski bir evli 
çift gibi olduklarıdır. Çentik açılmış bir kağıt parçası kenarından çekilirse, yırtık önce saraç pensesi-
nin çekme yönüne dik olarak başlar. Kağıt malzeme basıncı taşıyamadığı için yırtık daha sonra kayma 
gerilmelerinden kaynaklanan çekmenin doğrultusuna dik olarak yoluna devam eder. Böylece iyi bir 
yaklaşımla çekme üçgenlerinin konturu oluşur.

KAĞIt PARÇAsINDAKİ ÇEKME
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Bu çekme üçgeni yırtık konturları alt taraftaki kayma dikdörtgenleri ile açıklanabilen bir 450 açı 
ile sona erer. Bizim gayretli yazıcımızla oldukça izotropik malzeme elde etmek için çaprazlamasına 
yapıştırılmış kağıtlardan oluşan bir kitabı manuel olarak yaptırdık. Bütün yırtık konturları 450 açısına 
kadar yaklaşık olarak çekme üçgenlerine göre açılmıştır. Bu durumda yükleme şekli daha çok kırılma 
mekanikçilerinin günlük dilde “antiparallel shear” dedikleri yüklemeye benzemektedir. Konturlar bu-
rada daha fazla dağılım göstermektedir.

ÇEKME ÜÇGENLERİ vE KIRPINt I AvI
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Ana gerilmelerin doğrultusunu belirgin katlama atımları ile görülmesini sağlayan alüminyum folyo 
kuvvet akışlarının anlaşılır şekilde gösterilmesi için çok elverişlidir. Bu akışların çizgileri sola doğru 
kuvvet uygulanmasının başlama doğrultusundan ölçüldüğünde 450 açıda çözünürler. Yani sabahleyin 
kahvaltı ekmeğinizi afiyetle yedikten sonra bunun alüminyum ambalajını elinize alın ve bürodaki çalış-
ma arkadaşlarınızı bu şekilde bir gösteri sunarak şaşırtın!

ALÜMİNYUM fOLYO: ÇEKME GERİLMELERİ ANALİzİNİN 
KRALİÇEsİ!
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Resimde gerçekleşen bir hasar durumunun 900 döndürülmüş çekme yönüne ait optimum form için bir 
“üretim yöntemi” olduğu görülmektedir. Yani bu şekilde üretimde “Yaratmak için tahrip etme” yoluna 
başvurulabilir! Basma gerilmesi taşıma kabiliyeti olmayan yapılarda (kağıt, alüminyum folyo) yırtıl-
maların çekme üçgeni konturu cebri kırılma ile tek bir yük değişiminde olurken, çelikte veya basınca 
dayanıklı diğer malzemelerde yırtılma formu neden sadece çok sayıda yükleme değişiminden sonra 
yorulma kırılması üzerinden meydana geldiği cevabı olmayan bir sorudur.

YANLIŞ YAPARAK ÜREt İM!
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Çatlakların uç kısımlarına kayma dikdörtgenleri çizilirse, yukarı ve aşağı doğru sivri uçlu takke şek-
linde sona eren çatlağın alt ve üst tarafında düşük yüklü bir bölge ortaya çıkar. Bu bitiş yeri çekme 
üçgenleri ile çok iyi tanımlanabilir. Styrodur ile yapılan deneyler “sivri uçlu takkeli” yarıklar ve numu-
neler için yarım ve tam olmaları durumunda da aynı kopma yükü sonucu elde edilmiştir. Çatlaklar sivri 
uçlu takkeler şeklinde bir yapıya sahiptir!

ÇAt LAKLAR sİvRİ UÇLU tAKKELER MİDİR?

Deneyler: Klaus Bertge
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Yırtıkların ve perforasyonların üst ve alt taraflarında tembel yapıların mekan tutması durumu varsa, 
yüklenmemiş durumda olan bu bölgelerin bileşik lif yapılarında lif ile takviye edilmesi gerekli değildir. 
Bir tembel yapının çekice ihtiyacı yoktur, çünkü olsa bile çekici kullanmayacaktır. Bundan dolayı çek-
me üçgenleri ile yapı elemanlarında yüklenmeyen bölgeleri dikkate alarak perforasyonlar oluşturduk 
ve bu yeni kenar konturlarını CAIO hesaplarının sonuçları ile karşılaştırdık. Burada kullanılan CAIO 
hesapları Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Moldenhauer GmbH mühendislik bürosu tarafından, kendilerinin 
daha da geliştikleri CAIO yöntemleri ile yapılmıştır.

OPt İMUM Lİf AKIŞLARI
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KARŞILAŞt IRMA: cAIO vE ÇEKME ÜÇGENLERİ

Rijit civata dolayısıyla 
delik kabarması
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KARŞILAŞt IRMA: cAIO vE ÇEKME ÜÇGENLERİ
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KARŞILAŞt IRMA: cAIO vE ÇEKME ÜÇGENLERİ
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KARŞILAŞt IRMA: cAIO vE ÇEKME ÜÇGENLERİ
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Bu sayfadan önceki dört sayfada sunulan resimlerle, en azından perforasyonlar ve tembel köşeler 
etrafında, yani çentikler ve çentiklere karşılık gelen çıkıntıların bulunduğu yerlerdeki oluşumların, 
CAIO (Computer Aided Internal Optimization) ve çekme üçgenleri yöntemi ile elde edilen sonuçlar 
ile iyi bir uyum içinde olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu sayfadaki resimde doğal olarak büyümüş olan 
lif akışlarının çekme üçgenleri ile de oluşturulabildiği görülmektedir.

ÇEKME ÜÇGENLİ AĞAÇ DALI DELİĞİ
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Zayıf bir halkası olan bir zincir hatalı tasarım için bir semboldür. Bu durum yükleme şekline göre 
elemanların büyütülmesi ve küçültülmesi ile düzeltilebilir. Bu işlem en kolay şekilde çentikleri büyüten 
ve tembel yapıları (çentik karşıtı yapılar) ortadan kaldıran çekme üçgenleri yardımıyla yapılabilir! 
Hafif yapılarda yalnız çekme üçgenleri ile daha fazla katkıda bulunulamaz. 

hAfİf YAPI: ÇEKME ÜÇGENLERİ İLE BÜYÜME vE BÜzÜLME
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SKO yöntemi (Soft Kill Option ilgili sayfaya bakın) sana-
yide yaygın olarak kullanılır, ancak bu yöntem önemli ölçü-
de yazılım ve donanım gerektirir. Yukarıdaki örnek SKO ile 
hesaplanmıştır. İşletme gerilmesinin optimize edilen yapının 
dayanabileceği yükseklikte değerlerinin seçilmiş olmasına 
bağlı olarak SKO ile farklı filigran yapılar elde edilmekte-
dir. Bundan sonra doğal hafif yapı dizayn taslaklarını bilgi-
sayar kullanmadan sadece grafik yöntemle oluşturmaktır.

BİLGİsAYARLI hAfİf YAPI: sOft KILL OPt ION (sKO)
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ÇEKME ÜÇGENLERİ İLE KARŞILAŞt IRMALI OLARAK 
sKO YÖNtEMİ

Burada ele alınan alttan bağlı olan dikdörtgen genel olarak çekme kuvveti ile yüklenir. Mavi renkli 
tembel yapılı köşeler optimize edilmemiş yapı içinde belirgin olarak görülmektedir. Çekme üçgenleri 
ile çok az külfetle özel yazılım ve bilgisayar donanımı gerektiren SKO yöntemine göre benzer bir 
optimum çözüm oluşturulmuştur.

FEM: Alexander Sauer
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Burada çapraz bir yüklemeden kaynaklanan eğilme yüklemesinin karşılaştırma hesabı yapılmıştır. 
Nokta yükünden başka gerilme dağılımları optimize edilmiş olup bunlar kontur boyunca karşılaştırı-
labilir niteliktedir.

ÇEKME ÜÇGENLERİ İLE KARŞILAŞt IRMALI OLARAK
sKO YÖNtEMİ

FEM: Alexander Sauer
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Eski yelkenli kayık yapımcıları (A) şunu iyi biliyorlardı: Çekme başlı tertibatlar hafif yapıların baş 
tacıdır. Evrimin oluşması süresince ta baştan itibaren kemiklere gelen eğilmeleri azaltmak için kas-
lardan (B) oluşan çekme başlıklı yapıların geliştirilmesinde bu gerçeğin bilincinde hareket edilmiştir. 
Bir basma çubuğu kesiti boyunca düzgün bir şekilde yüklenmiş olsa bile çubuğun ilave olarak basma 
yükünün flambaj etkisine karşı tasarlanması gerekir ve bundan dolayı çubuğun ağırlığı artar (C). İn-
sanların iskeletinde kas iplerinin sayısı kemik basıncı desteklerine oranla üç kat daha fazladır.

hALAt LARLA DÜŞÜNME
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Bir boru kesitinin, yapıyı yassılaştıracak şekilde kuvvetlerle yüklenmiş olduğunu varsayalım. Yassılaş-
ma durumu kırılma mekanizması olarak etkiyen kuvvet doğrultusunda bir baskı desteği ile önlenecek-
se, flambaja uğramaması için bu desteğin yeterli kalınlıkta (ve böyle yeterli ağırlıkta) olması gerekir. 
Kesit yassılaşmasının kuvvet doğrultusuna dik bir çekme halatı ile önlenmesi için sadece halatın kop-
maya karşı dayanacak boyutta tasarlanması gerekir. Bu işlem SKO (Soft Kill Option) olmadan da 
sadece halatlara yönelik bir düşünce tarzı ile anlaşılır şekilde açıklanabilir.

hALAt LARLA DÜŞÜNME
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Bambu ağacının düğümleri de en azından kısmen bir önceki sayfada sağdaki resimde görüldüğü gibi 
çekme başlı tertibat olarak etki eder. Bu durum ayırma kesitlerinin doğrudan dahil edilmesi ile de-
neysel olarak ispatlanmıştır. Uzunlamasına düşey çatlak bu gizli çekme başlı yapının çökmesini işaret 
eder.

BAMBU DÜĞÜMÜNDEKİ ÇEKME DİsKLERİ

Test: Roland Kappel
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Sert köpükle yapılan deneyler maksimum yüke ve kopma iş enerjisine, yani kuvvet yol eğrisinin al-
tındaki alana bağlı baskı desteklerine kıyasla çekme başlı tertibatların çok daha verimli olduklarını 
göstermektedir.

İÇtEN ÇEKME hALAt LARI, DEstEKLERDEN DAhA İYİ

Deneyler: Klaus Bethge
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Tali yaprak damarları 450 açılı olarak dallanmak suretiyle çekme yükünü taşıyan kayma kırıcılarını 
oluşturur (A). Ancak tali damarlar arasında daha kuvvetli bir yapıya sahip olan yaprak ayasının 
karşılaması gereken basma kuvveti (A) etkilidir. Birçok yaprak türünde dışa doğru bombe yaparak 
ince yaprak ayalarını uzun süre gergin tutan yan damarlar (B) arasında küçük baskı kemerleri de 
bulunmaktadır. Bu şekilde basma etkisi çekme etkisine dönüştürülür.

YAPRAKtA 45O KAYMA KIRIcIsI OLARAK ÇEKME İPLERİ
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Rüzgar yükünün yaprak tarafından yaprağın ayası ve yaprağın damarı üzerinden aşırtılması basit-
leştirilmiş olarak tasavvur edilebilir (A). Bu biyomekanik temel formu en iyisi kayın ağacı yaprakları 
göstermektedir (B). Bu form aynı zamanda kavakta (C) ve ıhlamurda (D) görülmekte ve her ilave 
yaprak yüzeyi ikinciden dördüncü dereceye kadar yan damarlarla ekstra takviye gerektirmektedir. 
Sarı renkte olan bu bölgeler rüzgar yükü altında katlanabilir veya içe doğru kıvrılabilir.

YAPRAKLARIN KAYMA hİKAYEsİ
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Yan damarlar aynı zamanda yaprak tepesinden sapa kadar yaprak ayasında, rüzgar sürtünmesinin 
yığılmasını önler (A). Bunlar gerçek kayma kırıcısı olarak dur durak demeden yığılmış olan kayma ge-
rilimlerini ana damara iletir (B, C). Sadece sağlam yaprak ayasına sahip yapraklar yan damarlardan 
vazgeçebilir.

KAYMANIN tOPLANMAsI
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“Halatlarla düşünmek” - hafif yapı konstrüksiyonlarının tasarımı için basit bir yöntem:

• Yük ve yatak düzenleme şartları belirlenmelidir,
• Yük ve yataklar çekme halatları ile uygun şekilde birleştirilmelidir,
• Vazgeçilmez baskı çubukları mesafe tutucu olarak çizilmelidir,
• Dizayn tasarımının hesaplama yorumu. Burada baskı desteği flambaja karşı da dayanıklı olarak 

tasarlanmalıdır!

hALAt LARLA vE MEsNEt LERLE DÜŞÜNME
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“Halatlarla düşünmek” olarak anılan hafif yapı yöntemi gerçekte çok ince ayarlı bir işlem değildir, 
Ancak 3D örneğinde görüldüğü gibi bir hafif yapı konstrüksiyonunun ilk tasarımının hızlı bir şekilde 
yapılması için iyi ve ucuz bir çözüm yoludur. Çekmeye karşı hassas malzemelerin kullanılmasında işlem 
sonunda yükleme oku tersine çevrilir ve tasarım “basma” için de geçerli olur!

3D OLARAK İLK DİzAYNI BULMA
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Çekme üçgenleri yöntemi ile başarılı bir şekilde oluşturulmuş olan bir siyah ayının avlanma deneyimine 
sahip dişinin etkime şekli acımasız bir yöntem olan “halatlarla düşünme” yöntemi ile de kaba olarak 
açıklanabilir. Diş ucu diş gövdesi ile birlikte ele alınmak istenirse, ipin düz döşenmiş kısmı bir sorun 
oluşturur. Bunun dışında ortaya çıkabilecek daha kötü bir durum kırmızı baskı çubukları ve bunların 
flambaj riskidir Ancak bundan sonraki sayfada ele alınan bu riskli durum muz yaprağı sapı örneğine 
göre dize getirilerek aşılmıştır.

hALAt LARLA DÜŞÜNÜLEN AYI DİŞİ
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Prof. Dr. Thomas Speck tarafından Freiburg Botonik Bahçesi’nden kesilip alınan bir muz yaprağının 
sapı hafif yapının bir varyasyonu olarak bu konuda bizim esin kaynağımız olmuştur. Muz yaprağı sa-
pının kesiti kırmızı okların gösterdiği gibi şekilde değiştirmek ister. Alt taraftaki kavisin çatlamaması 
için bu kısım kısmen dallanmış ipler tarafından içe doğru çekilir. Ahşap bir modelde bunun prensibi 
açıklanmıştır: Alt baskı kavisinin ön kıvrılması ile şekilde değiştirme önceden gerçekleşir ve ardından 
bu şekil değiştirme hafif çekme ipleri ile engellenmeye çalışılır – sanki “barikatla kapatılmış bir acil 
çıkış!” gibi.

BARİKAt LA KAPAt ILMIŞ AcİL ÇIKIŞ
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Bir baskı rayının felsefesi bunun bir bükme çubuğu (A) gibi her yönde bükülmek yerine önceden 
kavisli olması nedeniyle sadece bu kavis yönünde bükülmek zorunda olmasıdır (B). Bu acil çıkışın 
önüne çekme ipi ile bir barikat engeli koyulsun (C). Yüklenebilirlik hala yeterli gelmezse, çok sayıda 
ip kullanılsın (D). Çekme ipleri flambaja karşı boyutlandırılmadıkları için hafiftirler. Yan tarafa daha 
dayanıklı bir profil yerleştirilerek yana burkulma önlenir.

BURKULMA ÇUBUĞUNDAN BAsKI YAYINA
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Muz yaprağı sapının yarım kesitinin çok basitleştirilmiş bir modeli yapılırsa, bu durumda çekme iple-
rinin artan sayısı ile (burada dişli çubukları) kopma yükünde son derece büyük artmalar görülür ve 
bu arada ağırlık önemli ölçüde büyümez – çünkü halatlar hafiftir! İlave halatların sayısı üç olunca alt 
taraftaki düz basma çubukları ile karşılaştırıldığında örneğin kopma yükü 10 kat artar.

BARİKAt LA KAPAt ILMIŞ AcİL ÇIKIŞLAR

Deneyler: Klaus Bethge
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 İp vurgulu hafif yapılar: Reçete!

A) Yük ve yatak düzeni koşulları belirlenmelidir.
B) Düşünceler halatlar ve basma destekleri ile geliştirilmelidir.
C) Burkulma tehlikesi altında olan basma çubuğuna önceden kavis verilmelidir, yani baskı yayı 

üretilmelidir.
D) Acil çıkış çekme teli ile barikatlanmalıdır.

REÇEtE
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Basit bir uygulama, model olarak iki kavisli çelik cetvel ve baskı plakaları arasındaki tellerden yapıl-
mış olan bu baskı sütunudur. Burada 450 açılı çapraz ipler sadece kayma kırıcıdır, yatay konumdaki 
ip yan taraftaki acil çıkışı barikat ile engeller (A). Taşıma yükü bükülme uzunluğu kısaltılarak arttırı-
labilir (B), bunun için daha fazla ip gereklidir, zararı yok, çünkü iplerin ağırlığı fazla değildir.

hAfİf hALAt LAR sAYEsİNDE YÜKsEK Rİjİt LİK
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Düz basma çubuklarında (A) flambaj riski yanında basma yayları için, özellikle aşırı deformasyon du-
rumunda bir tür iç patlama tehlikesi vardır (B). Burada acil çıkışta barikat oluşturan iplere ani basınç 
(C) biner ve yapı elemanı feci şekilde tahrip olur (D)!

DEzAvANtAj: PAt LAMA RİsKİ
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“Halatlar ve desteklerle düşünme” yöntemi ilk bakışta çok sempatiktir ve kolayca anlaşılabilir. Buna 
rağmen bu yöntemin yukarıda gösterilen kuvvet tatbik noktası ve yatak yerleştirme yerlerinin bir 
doğru üzerine olması durumunda aşırı biçimde belirginleşen ciddi eksiklikler vardır. Yatak yerleştirme 
yerlerini etkiyen yatay kuvvetler teorik olarak sonsuz büyüklükte çıkar. Bu durum bir mühendis için 
zor kabul edilebilir bir olaydır ve amirler tarafından da hiç hoş karşılanmaz.

     tEMEL EKsİKLİK
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Bizim 2009 yılı sonundan beri var olan kuvvet konisi yöntemi bu eksikleri giderir ve tasarım çözümle-
rinin bulunması için güçlü bir düşünme aracı olma yolunda kendini geliştirmiştir. Ana fikir şöyledir, son 
derece büyük elastik bir yüzey üzerinde münferit bir kuvvet 900’lik bir koniyi önünde sürüklemekte 
ve 900’lik bir çekme konisini arkasından çekmektedir. 900 açısı kayma dikdörtgenlerinin çiziminde 
tutarlı olmuştur.

KUvvEt KONİsİ YÖNtEMİ

EKsENEL BAsMA KONİsİ

                                                  EKsENEL ÇEKME KONİsİ
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Bu düşünce şeklinin doğruluğu konusunda bir algılama yetisi geliştirmek için son derece büyük çe-
peçevre sabitlenmiş bir 2D yapısının ortasındaki bir noktasal yükün etrafındaki gerilme dağılımı 
hesaplandı ve SKO yöntemi ilave bir doğrulama için kullanıldı. Sonuç uçları üst üste binen iki koniyi 
oluşturan kuvvetin yakın çevresini göstermektedir.

KUvvEt KONİsİNİN sKO İLE DOĞRULANMAsI

BAsMA KONİsİ ÇEKME KONİsİ
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Kuvvet konisinin diğer bir doğrulanması münferit bir kuvvetin çevresindeki optimum lif akışının belir-
lenmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu da kuvvet konisi doğrulamasının CAIO yazılımı kullanılarak yapıl-
masıdır. Bu yazılımla sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanan ana gerilmelerin doğrultusundan hareket 
edilerek ana gerilmelerin akış resimleri elde edilir. Sonsuz genişlikteki bir 2D düzlemi üzerinde 
münferit kuvvetin bulunduğu yerde, çekme ve basma ana gerilmelerine bağlanabilen iki adet kuvvet 
konisi (çekme ve basma konisi) mevcuttur. Böylece her iki SKO ve CAIO yöntemleri ile 900 kuvvet 
konisinin varlığı kanıtlanmıştır.

KUvvEt KONİsİNİN cAIO İLE DOĞRULANMAsI

BAsMA KONİsİ ÇEKME KONİsİ



- 137 -

Bir rulo alüminyum folyo masanın kenarı üzerinden çekilirse ve bir lastik tapa ile yerel bir karşı çekme 
uygulanırsa, yaklaşık olarak dik açılı bir çekme konisi en büyük katlama yerlerinde fark edilir.

ALÜMİNYUM KONİ
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Hem çekme hem de basma kuvvetleri yük uygulama noktasını arkadan keserler. Bu esnada yönü 
değiştirilen basma yayının alt kısmının çekme ipleri sayesinde burkulması önlenir. Yukarıdaki yönü 
değiştirilen çekme halkası basma destekleri yardımıyla belirli bir mesafede tutulur. Bu durum SKO 
ve CAIO sonuçlarında konilerin tepelerinin karşılıklı aynı hizaya gelmediklerini açıklar. Kuvvet konileri 
yönteminin diğer uygulamalarında bu yerel etki daha fazla rol oynamaz.

YÜK BAŞLANGIcI YERİNDE BİRBİRİNE GEÇMİŞ DURUMLAR

FTP
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Resimde sonsuz genişlikte olan ve münferit bir kuvvetle yüklenen plaka (analitik çözümün alındığı 
yer: M. Kachanov, B. Shafiro, I. Tsukrov, “Handbook of Elasticity Solutions”, 2003) üzerinde kuvvet 
başlangıcına r=1 uzaklığındaki merkezden dışa doğru olan gerilmelerin dağılımı anlaşılır şekilde görül-
mektedir. Oklar basma (mavi) ve çekme (sarı) gerilmelerinin büyüklüklerini ve yönlerini göstermek-
tedir. Uygun kuvvet konilerinin üst üste binmesi ile gerilmenin büyük bir bölümünün kuvvet konisinin 
her iki 900 kolu arasında etkidiği anlaşılmaktadır. 900 kuvvet konisinin varsayılması ile düşük yüklü 
bölgeler uygun form bulunmasından önce elimine edilmiştir. SKO ve CAIO bizi haklı çıkarmıştır. Prof. 
Dr. Dietmar Gross’a 900 sınır açısının arkasında yatanı araştırarak yükleme başlatma noktası ile 
ilgili bu analitik incelemeleri teşvik ettiği ve bu şekilde kuvvet konisi yönteminin pekiştirilmesi ve daha 
derinlemesine anlaşılması konusunda katkıda bulunduğu için teşekkür ederim.

90O KONİNİN ARKAsINDAKİ vARsAYIM

Hesaplamalar: Iwiza Tesari

ÇEKME 
KONİsİ

BAsMA 
KONİsİ
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Ağaç gövdesi ağacın tepe kısmı ve kök plakaları arasında mesafe tutucu görevini yapar. Yapraklı kı-
sım kendi ağırlığının etkisinde, katı yapılı, linyin bakımından zengin ve böylece basma yüküne dayanıklı 
dallar bir sıra basma konileri olarak buna engel olmasaydı, aşağı doğru kayardı. Diğer taraftan çok 
sert bünyeli kökler aşağı doğru dönük basma konileri oluşturarak bunu önlemeseydi ağacın gövdesi 
yere gömülürdü. Zengin selüloz içerikli ve böylece çekmeye dayanıklı yapraklar buna karşılık daha 
çok yaprağın ana damarı boyunca inci gibi dizilmiş çekme konilerinin sıralanmış olması dolayısıyla 
rüzgâr yüklerini toplar. Kuvvet konilerinin kenar kısımları bizim tanıdığımız kayma kırıcılarıdır!

DOĞADAKİ KUvvEt KONİsİ
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Kuvvet konilerinin varlığını inanılır kıldıktan sonra belirli bir yükleme durumu için en avantajlı yapı 
elemanı formunu bulmayı deneyebiliriz. Burada şekillendirmenin bulunması için münferit adımlar 
açıklanmıştır.

Ortaya etkiyen iki sabit yataklı 
kuvvet

Münferit yük için kuvvet konisi

Her biri ortadaki kuvvetin yarı 
şiddetinde olan mesnet kuvvetleri için 
kuvvet konileri

Kırmızı birincil noktalarda çekme 
ve basma kuvvetleri dik açılı olarak 
kesişir

KUvvEt KONİLERİ YÖNtEMİNDE İŞLEM ŞEKLİ
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SKO yöntemi de benzer bir sonuç verir, ancak bunun için daha fazla donanım, yazılım ve zaman ge-
rekir .

KUvvEt KONİLERİ YÖNtEMİNDE İŞLEM ŞEKLİ

Her birinin üst ve alt birincil nokta-
ları ayrıca birleştirilmelidir

Bitmiş yapı strüktürü

Kuvvet konisi sonucu, sarı çekme 
halatları ve mavi basma destekleri 
ile resmi çizilmiş

Geleneksel Soft Kill Option yöntemi 
ile elde edilen bilgisayar sonucu
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Üst ve alt birincil noktaların basit şekilde düz olarak birleştirilmesi doğal olarak üretim tekniği 
açısından avantajlıdır. Fakat birincil nokta estetikçileri açısından durum hiç de böyle değildir. Çünkü 
çekme ve basma kuvveti taşıyıcılarının dik açılı kesimi burada sadece birincil noktanın bir tarafında 
mevcuttur. Bir birincil noktadan diğerine giden dairesel bir yay oluşturma işlemi, çok sayıda baskı ve 
çekme taşıyıcısı ile desteklenmiş olarak çok daha zariftir. Üst ve alt kuvvet konisinin çapraz kemerler 
arasında sadece bir plaka ile doldurulması üretim tekniği açısından bir alternatif olabilirdi. A. G. M. 
Michell analitik olarak daha önce benzer bir çözüm bulmuştur (Philos. Mag. 8 (1904) 589-5979).

sANAt IN hÜRRİYEt İ
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Bu yük durumu simetrik değildir, fakat simetri ile yeterli benzerliği vardır. Bu durumdan benzer bir 
işlem şekli ile çok sayıda SKO çözümü içinden benzer bir strüktürün bulunabileceği makul bir kons-
trüksiyon elde edilir.

İKİ sABİt YAtAK vE BİR YAN MÜNfERİt KUvvEt

FEM: Christian Wissner
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Üstte yüksekten etkiyen yük olması durumunda basma konisinin içinde kuvvet ve ilgili mesnet doğru-
dan düz bir doğru ile bağlanır. Her mesnet burada ortalı olarak uygulanan kuvvet şiddetinin yarısı ile 
yukarı doğru bastırır.

ORtADAN BİR DÜŞEY KUvvEt

FEM: Sascha Haller

Kuvvet tatbik noktası yüksekliğinin form üzerine etkisi: Sivri açılar
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Kuvvet konisi, CAIO ve SKO tamamen karşılaştırılabilir sonuçlar vermektedir.

YÖNtEM KARŞILAŞt IRMAsI

CAIO: Herbert Moldenhauer        SKO: Sascha Haller
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Dik açıda kuvvetin ve ilgili mesnetlerin kuvvet konileri destek olarak kullanılan ortak bir çizgiye sa-
hiptir.

DİK AÇILI MEsNEt

FEM: Sascha Haller
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Burada kuvvetlerin mesnetlere giden doğrudan bağlantıları kuvvet konisini terk eder. Yasak! Asal 
noktaların tutarlı belirlenmesi kuvvet konisi yöntemi ile bir darağacı konstrüksiyonuna götürür. Kuvvet 
bir halat halkasından dik açılı ve birbirine göre geniş açılı olmayan desteklere asılıdır. “Halatlarla 
düşünme” ile geniş açılı bir destek ortaya çıkardı, SKO durumunda da bu istemezdi.

DARAĞAcI Et Kİsİ

FEM: Sascha Haller
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Bilgisayar yöntemleri de geniş açılardan ve bununla birlikte takviye çubuklarının kuvvet konisi dışında 
bulunmasından kaçınan darağacı etkisi çözümünü verir.

ÜÇ YÖNtEM - ÜÇ DARAĞAcI

CAIO: Herbert Moldenhauer        SKO: Sascha Haller
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SKO tarafından da tercih edilmeyen geniş açılı mesnetlerin dizaynından kaçınmak için darağacı etkisi 
burada daha belirgin olarak ön plana çıkarılmıştır.

t İPİK DARAĞAcI Et Kİsİ

FEM: Sascha Haller
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Bu fenomen dikkat çekicidir: Düşey bir yükün uygulama noktası belirli bir yüksekliğin altına düşerse, 
geniş açılı bir A desteğinden kaçınmak için bir darağacının oluşturulması gereklidir. Alttaki çekme 
halatı mesafesinin büyük olması nedeniyle kuvvet uygulaması için çok da favori değildir. SKO çözümü 
bu durumu doğrulamaktadır. Burada da darağacı halkası üzerinden kurulan basma köprüsü düz veya 
kemer şeklinde olabilir. Resimde tekrar CAIO, SKO ve kuvvet konisi yöntemi tarafından dikkate 
alınmak istenmeyen geniş açılı mesnetten kaçınmak için bütün seçenekler görülmektedir. Bu ortak 
isteksizlik çok ilginçtir, çünkü SKO sabit gerilme aksiyomuna dayanır. CAIO sadece lif akışlarının 
kuvvet akışı boyunca olmasını ister. Kuvvet konileri uzunlamasına ve çapraz kaymaların eşitliğinden 
elde edilir.

NEfREt EDİLEN GENİŞ AÇI
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Yatay doğrultuya göre simetrik olan bu strüktürde üst tarafta darağacı ve alt tarafta bir halat hal-
kası içinde bir 900 mesnet, ayrıca simetrik form oluşur.

sİMEtRİK KONstRÜKsİYON

FEM: Sascha Haller
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Burada kuvvet konisi yönteminin önemli bir kuralı fark edilir. Yükün uzağındaki strüktürler en önce 
saf dışı bırakılır! Mesnetlerin üst tarafındaki yükler daha çok bunlar üzerine dayanır. Mesnetlerin alt 
tarafındaki yükler V halkalarına asılır. Her iki durumda darağacına benzer yardımcı konstrüksiyonlar 
sayesinde geniş açılardan kaçınılır.

ORtADAN Et KİYEN BİR DÜŞEY KUvvEt:
BAsMA MEsNEDİNDEN BAŞLAYARAK DARAĞAcI ÜzERİNDEN 

v hALKAsINA
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Bu kuvvet bundan böyle yatay mesnet kuvvetleri ve bunların yatay doğrultuya çevrilmiş kuvvet konileri 
ile aynı çizgi üzerinde bulunur. Sadece kuvvet konisinin bağlanmasıyla solda bir basma desteği, sağda 
bir çekme halatı elde edilir.

ORtADAN Et KİYEN YAtAY KUvvEt:
KUvvEt UYGULAMA YÜKsEKLİĞİNİN Et Kİsİ

FEM: Sascha Haller
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Burada düşey konilerle çalışmaya gayret edilseydi bile doğru dürüst asal noktaların bulunması müm-
kün olmazdı. Bundan dolayı soldaki basma desteği ve sağdaki halatın pratik olarak alternatifi yoktur, 
aynı durum bir mertebe daha yükseğe yerleştirilen yük uygulaması için de geçerlidir.

hEPsİ YAtAY KONİLER

FEM: Sascha Haller
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Burada önceden düşey koniye geçmiş olmamıza rağmen, dikdörtgen şeklindeki bu formun, mesnetler 
(sağ alttaki resim) üzerindeki yatay kuvvet konileri ile de bulunabilmesi hala mümkün olurdu. Basma 
ve çekme konilerinin ancak destek veya halat olarak atadığımız ortak bir çizgisi vardır.

sINIR DURUMU

FEM: Sascha Haller
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Yatay konstrüksiyonda yer alan darağacının görevini burada dahili yardımcı konstrüksiyon yerine ge-
tirir. Bu yardımcı yapı burkulmaya bağlı kuvvetleri karşılar. Burada kuvvet uygulama yerindeki yatay 
koniden çıkılmaması gerekiyorsa, yukarıdaki dirseklere ihtiyaç vardır. SKO ile dahili iç konstrüksiyonu 
olmayan basit dar açılı mesnetlerin elde edilmesi de mümkündür.

YARDIMcI KONstRÜKsİYONLAR GELİYOR!

FEM: Sascha Haller
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Sol basma mesnedi dışarı doğru burkulmak ister. Eğri iç germe halatı bunu engeller. Sağ halatın 
gerilme ve dirsekte içe doğru hareket etme eğilimi vardır, bu durum eğik iç mesnedi engeller. Dirsek-
lerin korunabilmesi için dahili yardımcı konstrüksiyon!

DAhA UzUN MANİvELA KOLU - DAhA BELİRGİN YARDIMcI 
KONstRÜKsİYON

FEM: Sascha Haller
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Çekme ve basma çubuklarının iç taraftaki kesim noktası asal bir noktadır. Ancak basma ve çekme 
çubukları bu noktada daima bağlanmalı mıdır? Çubukların flambaj yükünü arttırmak söz konusu ise 
bir bağlantı iyi olur. Bunun bedeli kesişme noktasında çekme çubuğunu zorlayan çentik gerilmeleridir 
ve burada çekme ve basma kaynaklı kayma dikdörtgenleri birbirine karşı çalışmasına rağmen çentik 
gerilmelerinin çekme üçgenleri ile azaltılması gerekir (sayfa 57’ye bakın).

ÇENt İK GERİLMEsİ vEYA fLAMBAj RİsKİ?
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İç konstrüksiyonlar dirsek yerlerinde kesişen çapraz kuvvetleri karşılar. Uygulanan kuvvetlerin kuvvet 
konilerindeki birinci, yani üst çubuğu elde etmek için dirsek yerlerine ihtiyaç vardır.

YAtAY KUvvEt KONİLERİNDEN DÜŞEY KONİLERİN 
MEsNEt LERİNE

YAtAY MEsNEt KONİsİ

sINIR DURUMU

DÜŞEY MEsNEt KONİsİ
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Her iki kuvvet konisi ve SKO yöntemlerinde yük uygulama bölgesindeki kuvvet konisinin terk edilmesi 
istenmemektedir. Her iki yöntemin farklı varsayımlardan çıkmış olması bakımından bu durum hayret 
vericidir.

sKO DA KUvvEt KONİLERİNE sADIK KALMAK İst İYOR!

FEM: Sascha Haller
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Şimdi bu durumda ankrajın nasıl görünmesi gerektiği sorusunu soralım.
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Giriş olarak sadece bir çapraz kuvvete ve burulma ankrajı olarak sabit bağlanmış bir daireye ihtiyaç 
vardır. Ankraj dairesi üzerindeki her noktanın bir asal nokta olduğuna dikkat edilmelidir. SKO en 
azından bu duruma benzemez değildir. R yarıçaplı konstrüksiyon dairesi sadece yardımcı bir gereçtir, 
çünkü dairenin kolay çizilebilen teğetleri 450 açılı daha büyük ankraj dairesini keserler. İnsanda dik 
açıdan diğer bir dik açıya havada asılı bir şekilde geçiş yapar gibi bir his uyanıyor. Teğetlerin sonsuz 
sayıda olması sayesinde dairenin evolventi elde edilir. Teğet sayısının azalması ile daha narin bir 
ankraj geometrisi ortaya çıkar.

ORtALI KUvvEt UYGULAMAsINDA BURULMA ANKRAjI

FEM: Klaus Bethge
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Burulma ankrajının sol tarafı henüz çizilebilir durumda değildir. Sağ tarafın yük bakımından simetrik 
olan bir burulma ankrajı için belirlenmesi, buradan sol tarafın genişliğinin okunması ve ardından dik 
olarak yukarı doğru çekme kuvveti konisinin orta ışınının birinci açıyı oluşturduğu yere, yani birinci asal 
noktaya çıkılması çözüm için iyi bir yoldur. Bundan sonra tekrar yay şeklindeki yön değiştirme gelir ve 
burada bir dik açıdan diğer bir dik açıya ve böylece bir ışından diğer ışına geçilir.

YANA KAYDIRILMIŞ YÜKLEME UYGULAMALI BURULMA 
ANKRAjI

FEM: Klaus Bethge
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Aynı yönde dönen iki silindir veya daire alınırsa, olası birinci kesişme noktasından, yani birinci asal 
noktadan başlayarak iç dikdörtgeni oluşturan ışınlar elde edilir. Bunun ardından tekrar bir asal 
noktadan diğer asal noktaya dairesel ankraja doğru yön değiştirme gerçekleşir. Resim dik konumda 
tutulursa, şaşırtıcı şekilde eskiden beri bilinen iç içe geçmiş simetrik iki burulma ankrajı fark edilir. 
Burada da benzer bir SKO çözümü bulunmuştur.

AYNI YÖNDE DÖNEN ANKRAj DAİRELERİ

FEM: Klaus Bethge
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Her optimizasyon işlemi, optimizasyonun yapıldığı yükleme durumu için (basma çubuğu = çelik cetvel, 
çekme halatı = çelik halat) bir uzmanlaşma sürecidir.

DÖNME YÖNÜNE GÖRE GERİLME vEYA GERİLMEME
(KENDİ KENDİNİ GERDİRME vEYA GERDİRMEME)

Model: Iwiza Tesari
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Ankraj daireleri karşılıklı olarak ters dönerse, dört teğet ve düşeyler üzerinde yatay bağlantıların 
yapılabileceği bir nokta elde edilir. Ardından tekrar kavisli yön değiştirme gerçekleşir. Ancak yatay 
çubukların düşey mesafesi de gerilmelerin değerlerini değiştirebilmek için istenilen genişlikte alına-
bilir. Temel formda çok fazla bir şey değişmez.

tERs DÖNEN ANKRAj DAİRELERİ

FEM: Klaus Bethge
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SKO doğrulaması yanında Herbert Moldenhauer’in burulma ankrajlarında optimum lif akışının belir-
lenmesini sağlayan CAIO sonuçları ile karşılaştırma sayesinde burada da ilave, en azından niteliksel 
bir doğrulama elde etmiş olduk. Aslında Michell (1904) daire evolventini ve logaritmik spirali olası 
çözüm olarak öngörmüştür.

İKİ sABİt YAtAĞIN MANİvELA KOLUNA BAĞLI OLARAK 
ELE ALINMAsI
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İki sabit yataktan eşdeğer bir burulma ankrajına geçiş yaklaşık H/L = 3/2 için avantajlı olur. Aksi hal-
de dış strüktürlerin kuvvet akışlarında sakıncalı bulduğumuz 450’den büyük yön değiştirmeler olmak-
tadır. Tersi durumda eşdeğer burulma ankrajı H/L < 3/2 hiçbir şekilde her iki sabit yatağa erişemez. 

İKİ sABİt YAtAĞIN MANİvELA KOLUNA BAĞLI OLARAK 
ELE ALINMAsI
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Sol taraftaki strüktür sadece mesnetlerde iki yatay koni yardımıyla yapılabilir, H/L = 1/2 değerin-
den itibaren düşey koniler kullanılabilir ve H/L = 3/2 üzerindeki değerler için çevresi boyunca asal 
noktalar dağılmış olan burulma ankrajı gelir. Alt taraftaki sıralamada ilgili SKO hesaplamaları gö-
rülmektedir.

İKİ sABİt YAtAKtAN ANKRAj DAİREsİNE!

FEM: Sascha Heller ve Jörg Sörensen
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Burada çapraz bir kuvvet iki sabit yatak ya da strüktürlü burulma ankrajı tarafından karşılanması 
kuvvet konisi ve ardından SKO yöntemine göre gösterilmektedir. Her iki yöntemin sonuçları birbiri ile 
son derece uyumludur.

sKO vE KUvvEt KONİsİ YÖNtEMLERİNİN KARŞILAŞt IRILMAsI

FEM: Jörg Sörensen
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SKO yöntemi burada belirgin şekilde 900 koniden ayrılmaktadır. Buna rağmen SKO ve kuvvet konisi 
çözümü hala niteliksel olarak birbiri ile tutarlıdır. İki mesnetli çözümleri burulma ankrajına göre sa-
kıncalı görmekteyiz.

DAhA BÜYÜK EĞME KOLU - DAhA fAzLA fARK

FEM: Jörg Sörensen
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Eğme kolunun daha fazla uzatılmasında SKO ve büyük hacimli kuvvet konisi yapıları niteliksel olarak 
da farklılık göstermektedir. SKO daha çok iç takviyelere güvenmektedir, kuvvet konileri günümüzün 
bilgi seviyesine göre daha çok şişman göbekli dış strüktürler ile çalışmaktadır. Üst taraftaki kuvvet 
konisi strüktürü dar açılı bağlanmış iç strüktürü ile daha çok sakıncalıdır.

ÇOK ŞİŞMAN GÖBEKLER

FEM: Jörg Sörensen
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Soldaki ankraj dairesi sabit tutulur ve sağdaki ankraj dairesi, bunun düşey doğrultuda dönmesine izin 
vermeden hareket ettirilirse ve ayrıca bu durumda sadece çekme halatları kullanılmak istenirse, SKO 
ile burada da sadece ana gerilmelere izin verilmesi suretiyle iyi bir uyumluluk elde edilir. Alüminyum 
folyo ile son derece güzel kırışıklıklar çok hızlı bir şekilde elde edilebilir!

RAYLAR ÜzERİNDE YÜRÜt ÜLEN İKİ sİLİNDİR

FEM: Jörg Sörensen
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Belirgin dikey kazık kökleri olmayan ve böylece toprağa daha çok eğik kökler ile bağlanmış olan 
ağaçların gövde ayaklarında ara sıra bir çentiğe rastlanır. Bu çentik bundan sonra kuvvet konisi yön-
temi ve yön değiştirme yöntemi ile açıklanacaktır.

AĞAÇ KÖKÜNÜN ALt tARAfINDAKİ KUvvEt AKIMI ÇAPRAzI

Foto: Wolf-Peter Polzin
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Bu kökler gölge tarafında yer yüzeyi üzerinde bulunmaktadır ve rüzgar tarafında Sinker kökleri 
aracılığıyla toprağa bağlanırlar. Bu şekilde soldaki kök yukarı, sağdaki kök geriye doğru eğilir. Bu 
kuvvet akışı çekme ve basmaya göre ayrı ayrı gövdenin kuvvet akışı ile birleştirilirse, bu durumda 
asal noktalar boyunca fotoğrafta kenar strüktürleri olarak gördüğümüz kuvvet akışı yollarının kons-
trüksiyonu yapılır.

AsAL NOKtALARDA KUvvEt AKIŞININ YÖN DEĞİŞt İRMEsİ
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Hiç kimse tam olarak bilmez, burada  reçine akıtan bu uzunlamasına çatlağın (ok) oluşmasına neden 
olan uzunlamasına kayma gerilmeleri ile birlikte yön değiştirme çekmesinin de burada suç ortağı 
olması pekala mümkündür. Bu durum ağacın gövdesi içinde kesişen kuvvet akışlarının çıkardıkları 
patırtıyı daha iyi kavramamıza yardımcı olan düşünme araçlarımızın daha güzel anlaşılması açısından 
güzel bir örnektir.

YÖN DEĞİŞt İRME ÇEKMEsİ sONUcUNDA BİR ÇAt LAK?
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KARŞILIKLI YOLLAR AYNI hEDEfE ULAŞIR
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Tanıtılmış olan yöntemler karşılaştırma amacıyla ele alınırsa ve bunların bir sistematiğe oturtulması 
denenirse, birbirinden tamamen farklı iki bakış açısından hareket edilerek aynı hedefe ulaşıldığı gö-
rülür. Bilgisayar yöntemleri CAO, CAIO ve SKO “sabit gerilme aksiyomu”, potansiyel kırılma yerleri 
olan tembel yapıları ve gerilmelerin yığılma yaptığı yerleri aynı ölçüde hedefleyen adaletli yük da-
ğılımı kuralı ile yola çıkılmıştır. Yeni bilgisayarsız çözüm yolunda kayma dikdörtgeni ve bunun yanında 
dikdörtgenin dönmediği gerçeğinden elde edilen uzunlamasına kaymanın, karşı yönde döndürmeye 
çalışan çapraz kaymaya eşit olması gerçeği baz alınarak çalışmaya başlanır. Bu yöntemin arka pla-
nında teorik olarak mekanik bilimindeki gerilme matriksinin simetrisi gizlidir. Kayma dikdörtgenleri 
yöntemi bize birinci çekme üçgeni için 450’lik eğim ve kuvvet konisi için 900 açıklık açısını verir. Her 
iki çözüm yolu ile çok sayıda doğrulanmış durum için aynı veya benzer sonuçlar elde edilir. Bilgisayar-
sız olan çözüm yolunda kayma dikdörtgenleri üzerinden sadece çizim aletleri ve geometrik özelliğe 
sahip bir iletkiye ihtiyaç olduğundan şekillendirme konusunda son derece basitleştirilmiş bir yöntemin 
bulunduğundan söz etmek mümkündür.

Bu düşünme araçlarının sınırları henüz tam olarak bilinmemektedir, Bundan dolayı uygulamalar sonun-
da doğrulama yapılması gereklidir!

YUKARIDAN BİR BAKIŞ vE BİR UYARI
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Bu geometrik biçim bulma işleminde ne malzeme mukavemeti ve ne de yükleme değerleri ele alın-
madığı için bu yöntem mukavemet için bir ispat getirmez. Bu yöntem sadece biçimlerin, şekillerin ve 
doğrultu yönlerin bulunmasını sağlar. Basma mesnetlerinin, çekme halatlarının veya plakaların hangi 
kalınlıkta olması gerektiği sadece teknik bir hesap sonucunda veya prototiplerin deneysel olarak test 
edilmesi ile bulunabilir. Buna göre bu yöntemler geleneksel mekaniğin yerine geçmez, ancak mekanik 
anlaşılır yöntemlerle tamamlanır, aynı şekilde halkın akademik eğitim görmemiş kesimlerine kolay 
anlaşılır mekanik bilgileri sunar. 

Herkes için mekanik - HALK MEKANİĞİ!
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Aşağıdaki beş ekin görevleri:

A) Kuvvet konisi bilgilerinin derinleştirilmesi. 
B) Çekme üçgenleri ile koni kesitlerinin karşılaştırılması. 

C) Okuyucunun alüminyum folyo denemeleri konusunda tutkulu kılınması. 
D) Mevcut çatlakların nasıl durdurulacağının gösterilmesi. 

E) Doğanın evrensel biçimleri için bakışınızın keskinleştirilmesi.

ŞİMDİ
EKLER
GELİYOR
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Burada uygulama sınırları henüz tam olarak bilinmeyen çok yeni kuvvet konisi yöntemi ile ilgili tamam-
layıcı bilgiler sunulmuştur.

EK A
ERİYEN GEOMEtRİK İLEt Kİ DOst LARI İÇİN KUvvEt KONİsİ 

YÖNtEMİNİN DENEME ÖRNEKLERİ
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sİMEtRİK OLMAYAN ÇAPRAz KUvvEt

FEM: Klaus Bethge
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Bu tür kuvvet yön değiştirmeleri daha önceki sayfalarda ele alınmıştır.

KUvvEt KONİsİNİN tAMAMLAYIcIsI OLARAK YÖN DEĞİŞt İRME

FEM: Klaus Bethge
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Düşey eğilme kolu yukarıdan aşağı doğru küçülür.

GENEL BAKIŞ
sİMEtRİK OLMAYAN YÜKLEMEDE EGİLME KOLUNUN Et Kİsİ
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Burada da halatın parça parça düz döşenmesi veya halatın kavisli olarak (E, F) yön değiştirmesi 
düşünülebilir.

ÇEKME KONİLERİ BİRBİRİNİ IsKALAR, fAKAt BİR YÖN 
DEĞİŞt İRME DURUMU tAsARLANABİLİR

FEM: Klaus Bethge
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ÇOK sAYIDA sABİt YAtAK OLMAsI DURUMUNDA DA GENİŞ 
AÇILARA KARŞI “DARAĞAcI ÇÖzÜMÜ” vARDIR

FEM: Roland Kappel
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ALÇAK YÜK UYGULAMAsINDA hALAt LAR tARAfINDAN 
DOMİNE EDİLMİŞ YAPI ELEMANI YAŞAM DÜNYAsI

FEM: Christian Wissner
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DAhA YÜKsEK YÜK UYGULAMAsINDA DEstEKLEMENİN 
DOMİNE Et MEsİ

FEM: Klaus Bethge
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AsDAsD
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Solda sabit bir yatak ve sağda hareketli bir yatak: Muz kabuğuna karşı çekme başlı yapı aşağıdaki 
yönü değiştirilen halattır.

FEM: Sascha Haller
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Üstte geniş açılara karşı darağacı, altta sağa kaymaya karşı çekme başlı yapı.

FEM: Sascha Haller
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Her iki yatay çekme konisi basit bir çapraz halatın kullanılmasını da haklı kılar.

Halatın yön değiştirmesi için orta mesnetlerin gelişi güzel seçimi, çok sayıda mesnetli dairesel yay 
biçimindeki bir yön değiştirme de alınabilir.

FEM: Sascha Haller
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Sağ yatağın kaymasına karşı basit çapraz halat. Bu çözüm “halatlar düşünme” kapsamında da 
bulunur.

FEM: Sascha Haller
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GENEL BAKIŞ:
YANA KAYMAYA KARŞI ÇEKME BAŞLI ALt DÜzENEKLER
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Ağaç çatallarını incelemede insanın içinde çoğu zaman koni kesitlerini hatırlama hissi uyanıyor ve 
biraz sonra göreceğimiz gibi doğru seçim yapıldığında gerçekten yuvarlatılmış çekme üçgeni kontu-
runun varlığı koni kesiti parçaları ile birlikte kanıtlanabilir. (bakınız: Mattheck, Tesari: İyice karşılaş-
tırdık, konstrüksiyon pratiği 5/2008, sayfa 20-22)

EK B
KONİ KEsİt LERİ - ÇEKME ÜÇGENLERİNİN ARKADAŞLARI!
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Sadece bu elipslerin yarı eksen oranı için!

ELİPsLER vE ÇEKME ÜÇGENLERİ

Hesaplama: Klaus Bethge
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PARABOL vE ÇEKME ÜÇGENLERİ
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hİPERBOL vE ÇEKME ÜÇGENLERİ

Hesaplama: Klaus Bethge
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Hem çekme üçgenleri ve hem de elipsler iki münferit kuvvet arasındaki basınç kuvvet akışının CAIO 
gidiş şeklini yaklaşık olarak sarar. Burada doğrudan asıl kuvvet akışı dikkate alınır, kuvvet uygulama 
noktasının arkasına geçen kısmı dikkate alınmaz. Kardeş koni kesiti!

BAsINÇ MİLİ

FEM: Herbert
Moldenhauer
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Her şey annelerin masa örtüsü ile başladı: Dikkatsiz bir şekilde dirseğin hareket ettirilmesinden veya 
aile babasının bira bardağının kaymasından oluşan buruşuk izleri her şeyin başlangıcı oldu! Alüminyum 
folyonun plastik şekil değiştirmiş kırışıklıkları muhafaza etme avantajı vardır. Dr. Klaus Bethge ile or-
tak çalışma sonucunda ortaya çıkan bu küçük ekte bugüne kadar dağınık olarak gösterilen resimler 
toparlanmıştır.

EK c
ÇEKME GERİLMELERİ AKIŞLARININ GÖRÜNtÜsÜNÜ ELDE EtMEK 

İÇİN sON DEREcE UYGUN ARAÇ OLARAK ALÜMİNYUM fOLYO
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Yatay bir iç yırtık her iki tarafından geri doğru kavislenir ve bu şekilde olaylara doğada çok rastlanır.

Yatay bir dış yırtık düşey bir çekme yükü altında çekme üçgeni biçiminde genişler. Çekme 
kırışıklıkları yırtık konturuna dikkonumdadır.

Foto: Thomas Speck
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Yatay bir iç yırtığın üst ve alt tarafında belirgin olarak tembel köşeler görülmektedir.
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Dairesel deliğin alt tarafında tembel köşelerden oluşan sivri uçlu bir külahın uyukladığı fark edilmek-
tedir.
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Sıkıştırılmış bir şişe mantarının burulmaya tabi tutulmasında her bir yarı çapa göre yaklaşık 450 açılı 
çekme kırışıklıkları oluşmuştur.
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Ters yönde döndürülen şişe mantarları üstte çekme ve altta basma kırışıkları oluşturur.
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Aynı yönde döndürülen şişe mantarları s şeklinde çekme caddeleri oluşturur.
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Kayma yükü altındaki düşey çatlak başlangıcı çekme kırışıklarına dik yönde yan taraftan çatlak baş-
langıcına 450 açı ile kırılır.

AsDAsD
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Burulma yükleri durumunda da alüminyum folyoda belirgin kırışık atımları ile gösterilen çekme geril-
melerine dik çatlaklar oluşur. Bükülmüş tebeşir parçasındaki çatlak da bu dünya ile uyumludur.
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Kavisli kemer şeklindeki yırtılma konturu her iki taraftaki çekme kırışıklarına dik konumda durmakta-
dır. Alt taraflarda büzülmüş malzeme olarak daha çok baskı kırışıkları bulunur. Buzulların tabanında 
parabol çatlakları denen oluşumlar benzer bir görünüm arz etmektedir.
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C. Mattheck, K. Bethge, I. Tesari, C. Wissner, R. Kappel, O. Kraft Çatlak ev hapsinde: Çatlak 
zirvesinde aikido Konstrüksiyon pratiği 2 (2008), sayfa 15-17 

ayrıca

C. Mattheck, K. Bethge, A. Sauer, J. Sörensen, C. Wissner, O. Kraft About cracks, dunce caps 
and a new way to stop cracks, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, Vol. 

32, Issue 6 (2009), 484-492

EK D
ÖNcEDEN MEvcUt ÇAt LAKLAR NAsIL DURDURULABİLİR!
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Çekme üçgenleri formunda yön değiştirmiş bir iç çatlağın simetrik olan çatlak ucunda çekme yükü 
etkisinde artık çok az çentik gerilmeleri kalmıştır ve yön değiştirmiş olan uç kısımlar kayma kaynaklı 
basma bölgelerine doğru hareket eder.

Delinerek durdurulmuş çatlaklar delik yerinde yeni çatlakları oluşturacak çentik gerilmeleri hala 
mevcut olduğundan, bunlar da uçlarında delik açılarak durdurulur ve bu deliklerde yeni çatlaklar tek-
rar oluşur. Üzerine kaynak dikişi açılmış çekme köprüleri çatlak ucuna basınç uygular, ancak bunlar 
optimize edilmiş bağlantı yerlerine sahip olmalıdır, aksi halde kopabilirler.



- 213 -

Yönü değiştirilmiş olan çatlak ucun sıkıştırılmış olduğu, yumuşak bir kauçuk plakanın iç çatlaklar ile 
birlikte şekil değiştirme davranışı ile kolay bir şekilde ispatlanabilir.
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Karşılaştırılmalı bir FEM analizi de uç deliklerinde tespit edilen çekme gerilmesi maksimum değerle-
rinin önemli ölçüde azaltıldığını göstermektedir.

ÇEKME
GERİLMEsİ
MAKsİMUMU
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Azalıp çoğalan çekme etkisinde yapılan titreşim deneylerinde yön değiştirmiş çatlaklara sahip numu-
neler ortalama olarak 30 kat daha fazla yük değişim sayısına dayanmaktadır!
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Aşağıdaki resimler kısmen ele alınmamış düşünce dürtüleri için bir koleksiyon olarak düşünülmelidir. 
Gösterilen resimlerin çoğunluğu çalışma arkadaşım Dr. Karlheinz Weber’e aittir - Teşekkürler!

EK E
GÖRMEYİ ÖĞRENMEK İÇİN, ÇİzMEK İÇİN, 

ANtRENMAN YAPMAK İÇİN, DÜŞÜNMEK İÇİN!
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Tek başına orman 
ağacının incelenmesi
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Mantar kültürü
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Kayma dikdörtgeninden 
kaynaklanan çekme
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- 222 -
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- 224 -
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Düğmeli domuz avcısı

Siyah ayı pençesi
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Koyun omurgası kemiği

Mağara ayısı dişi
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Köpek balığı dişi

Yumurtlama esnasında yumurtaya uygulanan basınç
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- 229 -
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Komşu yardımı
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Düğmeli domuz kafası

Komşu yardımı
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Arkadaşlar şimdi buradayız. Bu üç düşünme aracı benim hayatımı değiştirdiği gibi sizin hayatınızı da 
iyiye, basite ve anlayarak bakmaya yönelik olarak mutlaka değiştirecektir. Birkaç sene içinde çek-
me üçgenlerinin konturundan çok daha ileri düzeyde bir üniversal form oluşmuştur, bu üniversal form 
çentik formu optimizasyonundan ve hafif yapıdan teknik alanda ve doğada kopma mekaniğine, jeo-
mekaniğe ve akışkanlar mekaniğine kadar ulaşmaktadır. Biz bu durumu doğal çeşitliliğinin geometrik 
birlikteliğini kapsayan geometrik doğa biliminin bir başlangıcı olarak görüyoruz. Tanrılar bu yaradılış 
saatini görmemizi istediler.

vEDA YOK!

KUM sAAt İ İLERLİYOR fAKAt 
DÜŞÜNME ARAÇLARI BİzE 

zAMAN KAzANDIRIYOR

hERKEs İÇİN MEKANİK!
BAŞKA BİR DEYİŞLE...

fare mekaniği!!

DÖKME
AÇIsI

KUvvEt
KONİsİ

450
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İlk bakışta Mattheck’in doğadaki yapı formlarını ve başarısızlık olaylarını kolay anlaşılır yöntemlerle 
açıklamak için giriştiği deneme, son yıllardaki gelişmelerin ışığında modası geçmiş gibi görünen bir 
bakış açısını canlı tutmak için yapılan bir deneme gibi görünmektedir. Modası geçmiş diyoruz, çünkü 
performansları devamlı artmakta olan bilgisayarlar ve bunların gerek bilimsel alanda ve gerekse de 
günlük yaşamda gittikçe büyüyen sayıda soruna uygulanması, diğerleri yanında Mattheck’in ortaya 
attığı sorulara kolayca cevap bulma imkanını sağlamaktadır.

Ancak bu kitabın okunması esnasında Mattheck’in bakış açısının makroskopik dünyada karşılaştığımız 
olayları kavrayış biçimimizi sınırlandıracak ölçüde bir basitleştirme ve hatta içeriğini fakirleştirme 
gibi bir girişimin neden söz konusu olmadığına dair makul sebeplerin var olduğu saptanmıştır. Tam 
aksine: Bilim tarihi makroskopik dünyanın olaylarını anlaşılır şekilde açıklamak için yapılan deneme-
lerin yalnızca bunların hesap yoluyla açıklanmasından önce gelmemekte, aksine bunlar çoğunlukla bu 
açıklamalara giden yolu açmakta olduğunu gösteren örneklerle doludur. Bunun için galiba en eski ve 
belki de en etkili örnek Hindistanlı astronom ve matematikçi Aryabhata’nın heliosentrik (gün mer-
kezli) dünya görüşü önerisidir. Aryabhata yaklaşık 500 yılında bir taşın düşmesi olayının ve kütleleri 
birbirinden çok farklı olan birbirine bağlı iki cismin birlikte hareketinin kolay anlaşılır şekilde açıklan-
masından motive olmuş olarak gün merkezli bir dünya görüşünü önermiştir. Diğer bir deyişle Keppler 
ve Newton’dan 1000 yıl önce gezegenlerin güneş etrafında dönüşünün hesap yoluyla açıklanması 
gerçeğine giden yolu açmıştır.

Makroskopik dünyadaki olayların açıklanması için gidilen kolay anlaşılır ve hesaplamaya dayalı iki yol 
“düşünmek” dediğimiz faaliyetin birbirini karşılıklı tamamlayan iki yüzüdür. Mattheck’in kitabı bilinçli 
bakmak ve dünyanın neden yaşadığımız biçimde yaratılmış olduğu konusunda düşünmek için bir kılavuz 
oluşturma denemesi olarak yorumlanabilir. İnsanları bilinen diğer bütün varlıklardan ayıran, insanların 
etrafını çeviren olaylarla akla dayalı bu uğraşısıdır. Bu fark kendi kendinizi kavrayış biçimimizi esastan 
etkilemektedir, çünkü bu yolla biz sadece doğanın keşfetme zenginliğinin farkına varmakla kalmıyoruz, 
aynı zamanda bu bilince bağlı temel yapı biçimlerini de idrak edebiliyoruz. Nihayetinde bu bilinç bize 
kendimizi bütünün bir parçası olarak kavrama ve aynı zamanda bu yapı biçimleri vasıtasıyla, insanın 
bazı durumlarda bilgece bir tarzda ifade etmek istediği gibi, önceden belirlenmiş sınırlarımızı tanımak 
olanağını sağlamaktadır.

Prof. Dr. Herbert Gleiter
Alman Doğa Araştırmacıları Akademisi
Leopoldina Ulusal Bilim Akademisi Başkanlık Kurulu Üyesi

BU KİtAP hAKKINDA YORUMLAR
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Bu kitabın en önemli mesajı olan üç düşünme modeli kayma dikdörtgenleri, çekme üçgenleri ve kuvvet 
konisi pratikte karşılaşılan çok sayıda mekanik problemin ele alınması için geniş kapsamlı bir yardımcı 
gereç oluşturmaktadır. Bu yöntemler başarısızlık olaylarının ve yapı elemanı biçimlerinin niteliksel 
tanımı ve başarısızlıkların giderilmesi ile yetinmektedirler.

Her ne kadar bunların yanında mukavemet hesaplarından vazgeçilemezse de sevecen bir dille yazıl-
mış ve neşe dolu resimlerle donatılmış olan bu kitabın değeri doğadaki mekanik gerçeklerin anlaşıl-
masını neredeyse oynarcasına sağlamak istenmesinde yatmaktadır.

Derinlemesine inceleme yapıldığında görünürde imkansız olan yaklaşımların doğrulanması konusuna 
gayret sarf edildiği anlaşılmaktadır. Yazar bunu yaparken daha önce kullanmış olduğu CAO, SKO 
ve CAIO gibi bilgisayar yöntemlerinden doğrulamalar için yaptığı karşılaştırma hesaplarından yarar-
lanmaktadır.

En yeni yöntem olan kuvvet konisi avantajlı olan bi-
çimin bilgisayar kullanmadan bulunmasında yararlı 
bir gereçtir. Bunun yanında bu kitap doğaya içinde 
tanıtılan düşünce araçlarının gözlüğü ile bakmak ve 
bu sayede doğada yapılan her gezintiyi gittikçe daha 
yeni bilgilerle zenginleştirmek için bir kılavuz vazifesi-
ni görmektedir. Doğayı anlamak isteyen veya doğanın 
keşfetme zenginliğinden yararlanmak isteyen herkes 
için bir kitap.

Prof. Dr. Dietmar Gross
TU Darmstadt
Katı cisimler mekaniği
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Düşünme aracı? Buna ihtiyaç var mı? Bu kitabı okuyunca insanın ilk düşündüğü bu soru olabilirdi.

Okumayı bitirdikten sonra insana dünya bambaşka görünüyor ve gerçekten dünyanın tümü! Çünkü 
Mattheck’in “Evrensel biçimleri” etrafımızı çevreleyen, gözümüzle algılayabileceğimiz olayların geniş bir 
kısmını gerçekten kapsamaktadır.

Onun kitabı doğadaki yapı biçimlerinin formülsüz açıklanması için bir gidiş yolu, belki de “geometrik fen 
bilimlerini” müjdeleyen bir girişimdir. Dahası da var, kitap bilgisayarsız biçimlendirme yapmak için bir kıla-
vuz el kitabıdır. Biçimlendirmenin gerçek bir - matematiksel - optimum olup olmamasından bağımsız olarak 
her halükarda biçim bir avantajdır ve asgari külfet ile sadece düşünme araçları yoluyla bulunabilir. Yapı 
elemanlarında tehlikeli çentikler ve taşıma kabiliyeti olmayan şişman göbekler artık olmayacak.

Aynı zamanda hasar analizi yani başarısızlığın sebeplerinin belirlenmesi işleminin kayma dikdörtgenleri 
yöntemi ile yapılması çoğu durumlar için bir çocuk oyuncağıdır. Burada da düşünme araçlarının evrenselliği 
büyüleyicidir. Örneğin buz dağlarında, yol kaplamalarında veya erkekler tuvaletinin bir köşesinde rastla-
nan çatlakların aynı aileye ait olması sadece uzman olmayan kişileri hayrete düşürmez.

Bu kitap mühendis için, sanayi için, esnaf için ve 
ayrıca ilgi duyan öğrenci için yani herkes için ya-
rarlıdır. Son derece kolay anlaşılabilirliği onun her 
türlü eğitimde, hem üniversitede, hem yüksekokulda 
ve hem de liselerdeki fen derslerinde en beğenilen 
kitap olmasını sağlamıştır...

Düşünme aracı? Düşünme aracı!
Prof. Dr. Oliver Kraft
Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma

Çizim kalemi ile bilgisayar ilahına karşı
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- Ağaçların yasalarını bir çocuğun anlayacağı dilde Stupsi isimli kirpinin ağzından anlatır.
- Ağaçları seven veya bunlar için sorumluluk hisseden herkesi ağaçların vücut dili ile tanıştırmak ister.
- Aynı zamanda bir ağaçtan kaynaklanabilecek tehlikeler konusunda dikkatleri çekmek ister.
- Bünyesinde en yeni ölçme ve bilgisayar teknikleri uygulanan bugünkü adı KIT olan Karlsruhe GmbH araştırma 

merkezinin uzun yıllar süren araştırma çalışmalarının herkesin anlayabileceği dille yazılmış ürünüdür.
- Bilimsel dünya ile sokaktaki ilgi gösteren insanlar arasında bir el sıkışmadır.

YAzARIN DİĞER KİtAPLARI
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- Tahrip  olma  mekaniğine bir giriş yapar.
- Yüklerin malzeme ve biçime karşı mücadelesini anlatır.
- Konstrüksiyonlarda zayıf yerleri bulmak için bakışınızın 

keskinliğini arttırır.
- Hasar durumlarının akıllı biçimlendirme ile nasıl 

önlendiğini gösterir.

DOĞADA VE TEKNİKTE BİÇİM 
VE TAHRİP OLMA

YAzARIN DİĞER KİtAPLARI
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YAzARIN DİĞER KİtAPLARI

- Ağaçların ve mantarların vücut diline bir giriş yapar.
- Herkes için doğaya yakın biyomekaniği gösterir.
- Ağaçların insanlara zarar vermeden nasıl korunacağı konusunda yardımcı olur.
- Ağaçları seven ve bunlar için kendini sorumlu hisseden kişileri muhattap alır.



• Doğanın biçimsel dilini anlamak ve görmeyi öğrenmek!
• Doğadaki ve teknik dünyadaki kırılma olayını formül 

kullanmadan açıklamak!
• Yapı elemanlarını düşünme araçları ile doğaya uygun 

olarak tasarlamak, daha hafif, daha sağlam, daha iyi!

hALK MEKANİĞİ
hERKEs İÇİN!
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YAZAR:

www.mattheck.de
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