
 

TAKVİYELİ EĞRİSEL PANELLERİN BURKULMA ANALİZİ 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, takviyeler ile desteklenmiş eğrisel panellerin eksenel yükler altında burkulma 

davranışı incelenmiştir. Havacılıkta oldukça yoğun kullanılan bu yapılarda, ince panel yapısı 

bozuluma uğramaya yatkın geometrik özelliklere sahiptir. Bu yüzden takviyeli paneller 

havacılıkta önemli bir yere sahiptir. Maliyetleri düşürmek için ağırlık üzerine yapılan 

hafifletme çalışmaları ve aynı zamanda rijitliğin korunması için ince cidarlı panel yapıları 

güçlendirici takviyeler ile daha rijit ve hafif hale getirmek amaçlanmaktadır. Takviyeli eğrisel 

panel CATIA programı kullanılarak tasarlanmış ve ANSYS programı kullanılarak sonlu 

elemanlar çözümü yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 

 

 

 

BUCKLING ANALYSIS OF STIFFENED CURVED PANELS 

 

SUMMARY 

 

In this study, the buckling behavior of stiffened curved panels is investigated under axial 

loads. In these structures, which are used extensively in aviation, the thin panel structure has 

geometric properties prone to corruption. Therefore, stiffened panels have an important place 

in aviation. In order to reduce costs and increase usability, weight reduction efforts are made 

and it is aimed to make thin-walled panel structures more stiff and lighter with stiffener. 

Stiffened curved panel was designed using CATIA program and finite element solution was 

made using ANSYS program. The results obtained were compared and interpreted. 

 

 

 

 



1. GİRİŞ 

 

Takviyeli eğrisel paneller birçok sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de yaygın 

kullanım alanına sahiptir, örneğin gövde, kanat, kuyruk gibi yapılarda takviyeli eğrisel 

yapılar bulunur. Bu yapılar genelde basma, eğilme, kesilme, gerilme gibi yükleri taşırlar. 

Bu yapı Z, I, T ve L gibi farklı kesit alanına sahip takviyeler ile desteklenebilir ama 

yaygın kullanımı Z ve L kesite sahip olanlardır. Bu yapıların burkulma dayanımları panel 

kalınlığı, panel en boy oranı, takviye kalınlığı ve narinliği, malzeme ve panelin eğrilik 

yarıçapı gibi birçok değişkene bağlıdır. Burkulma, basma yükleri altında panel veya kolon 

yapının merkezi eksenlerine göre sapma ve asimetri oluşturan başarısızlık durumlarından 

biridir. Burkulma, herhangi bir belirti göstermeden anında meydana gelebilir. Şekil 1.1 de 

basma kuvveti altında meydana gelen burkulma durumları panel ve kolon yapılar için 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.1 : Panel Burkulması 

 

Burkulma havacılığın yanı sıra gemi, otomotiv, inşaat endüstrilerinde de kullanılmakta 

olup önemli bir yer edinmiştir. 

 

 



 

 

1.1.Literatür Araştırması  

 

Havacılığın yanı sıra uzay araçları, otomobil, tren, deniz yapıları dahil bir çok çeşitli 

alanda panel ve kolon yapıların burkulma analizleri üzerine bir çok çalışma 

yürütülmüştür. Burkulma analizleri Euler’in kolonlar üzerine yaptığı çalışmalar ile 

başlamıştır. 

 

Çalışma sürecinde uçak kanat, kuyruk, gövde yapıları ve burkulma tipleri hakkında 

gerekli bilgileri edinmek adına birçok kitap, makale, tez okunmuştur. İncelenen 

kaynaklar da takviyeli eğrisel panellerin tasarım modelleri, sınır koşulları, maruz 

kaldıkları yük durumları ve yapısal analizleri konusunda detaylı bilgiler edinilmiştir. 

Burkulma konusunun hava araçları için önemli bir konu olması çalışmaların güçlü bir 

temele oturmasını sağlıyor. NACA raporları burkulma konusunda çok geniş bir içerik 

sunuyor. Çeşitli tasarım verisine katkıda bulunarak bugün uçak mühendislerinin hala 

kullandıkları verileri ortaya koymuştur. Bu çalışmalar hava araçlarının stres analizleri 

için çok önemli bir yer ediniyor.[2,3] 

 

E. F. Bruhn [1], “Analysis and Design of Flight Vehicle Structures” isimli kitabında, 

eğilme, kesme, burkulma gibi gerilmelerin hesaplanması hakkında oldukça detaylı 

bilgiler vererek uçak gerilme analizi için pratik çözüm metotları sunmuştur. Bir çok 

yapısal elemanda meydana gelen gerilmelerin ve burkulmaların hesapları detaylı bir 

şekilde elealınmıştır. 

 

Michael C. Y. Niu [2], “Airframe Stress Analysis and Sizing” isimli kitabında, 

boyutlandırma, yapısal analiz prosedürleri, kolonlar, paneller, kolon burkulması, panel 

burkulmaları hakkında oldukça detaylı bilgiler ermiş yaygın analiz yaklaşımlarını 

işlemiştir. 

 

 



 

 

1.2.Tezin Amacı 

 

Bu tezin amacı L tipi kesite sahip kolonlar ile takviyelenmiş eğrisel panellerin 

ANSYS yapısal analiz programı kullanılarak bası yükü altında burkulma analizinin 

yapılması ve sonuçların karşılaştırılması. 

 

2. Panellerin Burkulması 

3. Sonlu Eleman Analizleri 

3.1.Takviyeli Eğrisel Panel Modeli 

Destek kolonları birçok kesit geometrisinde karşımıza çıkmaktadır. Fakat içlerinden L 

en yaygın kullanılan geometridir ve L profilli takviyeler kullanılacaktır. Kalınlık 

değerleri havacılık sektöründe kullanılmakta olan standartlara bağlı kalınarak 

oluşturulmuştur. Takviyeli eğrisel panel model CATIA V5R21 tasarım programı 

kullanılarak oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 3.1 : Takviyeli Eğrisel Panel Modeli 

 



 

 

 

 

3.1.1. L Profil Kesit Geometrisi 

L profil genellikle zayıf yüklemeler altındaki plakaları desteklemek için 

kullanılır.diğer profillere göre biraz daha kalın tercih edilebilir. Tablo 3.1’de kesit 

geometrisinin boyutlandırmaları ve L profilin geometrik özellikleri verilmiştir. 

 

3.1.2. Panel Geometrisi 

Panel varsayıldığı gibi belirli bir yarı çapı olan eğrisel bir kabuk olarak tasarlanmıştır. 

Eğrisel paneller tam bir silindir gibi olmasada silindirin bir kısmı ile örtüşmektedir. 

Tablo 3.2’de eğrisel panelin geometrik özellikleri verilmiştir. 

 

3.2.Sonlu Elemanlar Modeli 

Eğrisel panellerin ve takviyeli eğrisel panellerin burkulma analizleri için en doğru ve 

geçerli yaklaşım deneysel sonuçlardır. Fakat deney değişkenlerinin artması ile deney 

sayısı ve buna bağlı olarak zaman ve ekonomik açıdan olumsuzluklar ortaya 

çıkmaktadır. Bu yüzden burkulma analizleri yapabilen sonlu eleman programları 

deneyseller kadar doğru sonuçlar vermesede son derece kullanışlı sonuçlar 

sağlamaktadır. Fakat bu programlarda çözdürülen sonuçlar deneysel bir veri ile 

desteklendikten sonra çalışmalarda kullanılmalıdırlar. 
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