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Bir aracın yakıt ekonomisi ve araç performansı açısından 
rekabetçi olabilmesi için tasarımının hafif olması otomotiv 

firmalarının üzerinde yoğun olarak çalıştığı bir konudur. 
Buna ek olarak şirketlerin hizmet verdikleri pazarlarda 

uymak zorunda oldukları ağırlık ve emisyon standartları 
vardır. Bu motivasyon ile yola çıkılarak, çalışma kapsamında 

simülasyon odaklı bir iyileştirme metodolojisi sunulmuş 
ve bu metodoloji ticari bir kamyonun denge çubuğuna 

uygulanmıştır. Öncelikle MSC Adams programında referans 
modele ilgili parça eklenerek, performans metriklerinin 

belirlenmiştir. Ardından yine simülasyon ortamında yaratılan, 
çeşitli zorlayıcı manevralar içeren test pistinde aracın yol 

tutuş kabiliyeti değerlendirilmiştir. Denge çubuğu parçasının 
kuvvet gereksinimleri bu test ile belirlendikten sonra, tasarım 

gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, topoloji 
optimizasyonu yöntemiyle boyut ve malzeme dağılımı üzerinde 

değişiklik yapılmış, iyileştirmiş bir tasarım oluşturulmuştur. 
MSC Nastran ticari yazılımı kullanılarak oluşturulan sonlu 

elemanlar modeli ile yorulma analizleri tamamlanıp, hizmet 
ömrü hesaplanmıştır. Son olarak, yol simülasyonları ile 

tamamlanan analizler sonucunda iyileştirilmiş parçanın araç 
dinamiği üzerindeki etkisi ilk etapta belirlenen metrikler 

ile incelenmiştir. Dayanım ve ağırlık bakımından şirket 
gerekliliklerini sağlayan parçanın optimizasyonu bu adımlar 
izlenerek tamamlanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, 

analiz programlarının ve optimizasyon metotlarının otomotiv 
endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılamak için büyük 

avantajlar sağladığı kanıtlanmıştır. Bu sayede araçların 
mekanik parçalarının optimizasyonunda kullanılabilecek dijital 

bir metodoloji geliştirilmiştir.

1. GİRİŞ

Otomotiv şirketlerinden konfor, güvenlik ve performans-
tan ödün vermeden daha ekonomik ve karlı araçlar üret-
meleri beklenmektedir. Bu nedenle, şirketler otomotiv bi-
leşenlerinin ağırlığını azaltarak yakıt ekonomisi ve egzoz 
gazı salınımını sınırlayan regülasyonlara uyum sağlamak 
için oldukça çaba sarf etmektedir [1]. Birçok otomotiv 
parçası, bir aracın toplam ağırlığını azaltacak şekilde iyi-
leştirilmiştir. Ancak aracın yol tutuş özelliğini iyileştirmek 
için kullanılan denge çubuğu araca fazladan ağırlık ekle-
mekte ve sürüş kalitesini olumsuz etkilemektedir [2]. Sü-
rüş konforu ve yol tutuş arasındaki bu ödünleşim birçok 
araştırmacının ilgi odağı olmuştur. Yapılan bu araştırmala-
rı geleneksel denge çubuğu tasarımının iyileştirilmesi ve 
aktif denge sistemi olarak iki grupta toplayabiliriz. Pasif 
tip denge çubuğu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde par-
çanın detaylı modellenmesi ve analizi ile sertlik, dayanım 
gibi özelliklerinin incelendiği görülebilir [3]. Ayrıca den-
ge çubuğu üzerindeki stres konsantrasyonunu azaltmak 
amacıyla, sonlu elemanlar modeli üzerinden paramet-
rik optimizasyon çalışmaları da yürütülmüştür [4]. Diğer 
yanan aktif denge kontrol sistemleri denge çubuğunun 
sertliğini anlık değiştirerek ihtiyaç duyulan stabilite ve 
sürüş performansı arasında denge kurmayı hedeflemek-
tedir [5].

Literatürdeki bu geniş birikime rağmen, bilgisayar ta-
banlı hesaplama yöntemleri ürün geliştirme süreçlerin-
de fiziksel test ve ölçümlerle bir arada kullanılmaktadır 
ve geliştirme süresine ana işlevi fiziksel olarak yürütülen 
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yöntemler oluşturmaktadır. Bu proje çoklu cisimler ve 
sonlu eleman tabanlı simulasyon modellerinin topoloji 
optimizasyon metotlarında kullanılarak, ürün geliştirme 
süreçlerini daha verimli bir hale getirmeyi sağlamıştır. Bu 
sayede fiziksel yöntemlere olan bağlamlılığın azaltılması 
sağlanabilmektedir. Ayrıca uygulanan metodolojinin za-
mansal ve mali kazanç getirmesinin ötesinde, yenilikçi ta-
sarıma sahip ve istenen performansı sağlayan ürünlerin 
geliştirilmesine de ön ayak olmaktadır. Bu proje ile süre-
cin yol simülasyonu ve sonlu elemanlar analiziyle birleşti-
rilmesiyle sürecin performansının artırılması ve bağımlılı-
ğının azaltılması sağlanmıştır. 

2. PROJEDE KULLANILAN YÖNTEM VE METOTLAR

Proje dört ana faaliyet üzerine kurulmuştur. Öncelikle yol 
simülasyonlarına olanak sağlayacak kamyon modeli ve 
analiz pisti oluşturulmuştur. Simülasyonun tamamlanma-
sıyla aracın denge çubuğuna gelen kuvvet profili hesap-
lanmıştır. Elde edilen bu kuvvet çıktısı topoloji optimizas-
yonunda sınır koşullarının belirlenmesinde kullanılacak 
ve malzeme dağılımı bu sınır koşulları altında optimize 
edilecektir. Sonrasında yol simülasyonuyla hesaplanan 
kuvvet profili kullanılarak yorulma analizi için kullanılmış-
tır. Bunlara ek olarak topoloji optimizasyonu ile iyileştiri-
len tasarım, yol simülasyonu için oluşturulmuş kamyon 
modeline entegre edilmiş ve aracın dinamiği üzerindeki 
etkileri incelenmiştir. Elde edilen tüm çıktılar dayanım, 
ağırlık ve araç performansına etkisi açısından karşılaştır-
ma yapılabilmesi için kullanılmıştır. 

2.1 Çoklu Cisimler Dinamiği Simülasyonu

Araç geliştirme safhasında mekanik sistemlerin simü-
lasyonu süspansiyon kinematiği, araç sürüş ve yol tutuş 
özelliklerini bilgisayar ortamında analiz etmek için yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu programlarla hazırlanan 
araç modelleri genellikle birbirine çeşitli bağlantı ve kuv-
vet elemanlarıyla bağlı tekerler, akslar ve şasiden oluşur. 
Her ne kadar araç modelinin içeriği çalışmanın amacına 
bağlı olsa da genel bir araç modelinde araç dengesi, sü-
rüş konforu ve yol tutuşu gibi özelliklerin incelenebilmesi 
için bahsedilen alt sistemlerin kurulu olması gerekir. 

Bu çalışmada MSC Adams/Car ile hazırlanmış ağır sınıf 
kamyon modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. Model yaprak 
yaylar, kabin süspansiyonu, akslar, güç aktarma organları, 
kabin, şasi ve direksiyon sistemi gibi birçok alt sistemden 
oluşmaktadır. Modelin modülerliğini arttırmak amacıyla 

bahsedilen alt sistemler arasında iletişimciler tanımlan-
mıştır. Buna ek olarak denge çubuğu doğrusal olmayan 
kirişlerin seri bağlanmasıyla ayrı bir alt sistem olarak mo-
dele katılmıştır. Bu yaklaşımda denge çubuğunun hem 
araç dinamiğine etkisini daha iyi incelenebilmesi hem de 
yük altında sertliği ve gerilimi doğru olarak tahmin edil-
mesi hedeflenmiştir.

Hazırlanan kamyon modeli, Şekil 2’de gösterilen pist üze-
rinde analiz edilmiştir. Bu pist, Berber Motor Sporları, Indy 
Araba Yarışı ve Porsche Sport Sürüş Okulu tarafından kul-
lanılmaktadır [6]. Pistin aktif kullanılmasının yanında öze-
likleri paylaşılan ender pistlerden biri olması ve en önem-
lisi farklı yol tiplerini bir arada barındırmasından ötürü bu 
pist yol simülasyonlarında kullanılmıştır. Yol simülasyonu-
nu gerçek koşullara yaklaştırmak için, pist üzerinde belirli 
bölgelere rasgele çukur profilleri eklenmiştir. Ayrıca sinüs 
dalgalı bir yol eklenmiş ve bu yolun dalga boyu ön süs-
pansiyona daha fazla yük gelmesi için ayarlanmıştır. Bu 
amaçla ön süspansiyonun doğal frekansı, Adams/Vibra-
tion programı kullanılarak 2,2 Hertz olarak bulunmuştur. 
Tüm bunlara ek olarak, iyileştirilmiş denge çubuğu ta-
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sarımının araç dinamiği üzerindeki etkisini görebilmek 
adına, 50 km/saat hızla hareket eden kamyonun ani ma-
nevra yapması durumundaki devrilme açısı incelenmiştir. 
Bu manevralardan ilki düz yolda hareket eden aracın bir 
yöne ani olarak dönmesidir. Diğeri ise, aracın bir yöne dö-
nüşü esnasında aniden zıt yöne dönmesidir. 

2.2 Yapısal İyileştirme

Yapısal iyileştirme, tasarım parametrelerinin tanımlanmış 
gereksinimleri karşılayacak şekilde ayarlanabildiği için ta-
sarım sürecinde etkili bir araçtır. Denge çubuğunun ağır-
lığın, hacminin ve yol yükleri altında maruz kaldığı geril-
me miktarının azaltılarak yapısal bütünlüğün arttırılması 
iyileştirmenin temel amacıdır. 

Topoloji optimizasyonu; malzeme özelliklerine, sınır ko-
şullarına ve hedef fonksiyonuna uygun olarak katı yapı-
ların sayısını, yerini ve şeklini belirlemek için kullanılan 
bir metodolojidir [7]. Penalizasyonlu Katı İzotropik Mal-
zeme yaklaşımı (İngilizce kısaltması SIMP: Solid Isotropic 
Microstructures with Penalization) topoloji iyileştirmesi 
için en yaygın kullanılan sayısal yöntemlerden biridir. Bu 
yöntemde basitçe malzeme derecelendirme veya duyar-
lılık, tek yoğunluklu bir topoloji değişkeni ile belirlenir 
[8]. Sonlu eleman analizi yapıldıktan sonra, elemanlar 
için ayrıklaştırma gerçekleştirilir ve her eleman için 0 ile 
1 arasında bir sabit değer verilir. “0” değeri boşken, “1” ise 
tamamen dolu katıyı sembolize eder [9]. 

Sonlu elemanlar modelinde denge çubuğunun burulma 
yükü altındaki performansı simüle edebilmek için, den-
ge çubuğun bir ucu sabit tutulurken diğer ucuna yoldan 
gelen kuvveti simgeleyen dik yönde birim kuvvet uygu-
lanmıştır. Denge çubuğu, MSC Nastran yazılımında burç 
elemanları (CBUSH) aracılığıyla ön aksa bağlanmıştır. 

Topoloji optimizasyonu, MSC Nastran tasarım optimizas-
yon çözücüsü (SOL 200) kullanılarak yukarıda belirtilen iki 
koşul için sınır şartları altında iki farklı malzeme için uy-
gulanmıştır: i) 51CrV4 yay çeliği ve ii) 39MnCrB6 bor ala-
şımlı temperlenmiş çelik. Statik kuvvetin büyüklüğü, MSC 
Adams simülasyonlarından denge çubuğuna etki eden 
maksimum kuvvet olarak kabul edilen 16 kN olarak alın-
mıştır. Topoloji optimizasyonunda hedef kütleyi %50’ye 
düşürürken maksimum burulma sertliğini sağlamak ola-
rak belirlenmiştir. 

Şekil 3'te optimizasyon sonucunda elde edilen yoğunluk 
fonksiyonları, her iki malzeme için de gösterilmiştir. Elde 
edilen çıktılara göre, çubuğun orta kısmındaki elemanla-
rın yoğunlukları 0,5’ten küçük çıkmıştır ve bu sebeple bu 
elemanlar silinmiş. Bu sayede içi dolu olan çubuk tasarımı 
değiştirilmiştir. Optimizasyon sonuçları, her iki malzeme 
için iç çapların birbirine yakın olduğunu göstermektedir. 
Bunun sebebi ise her iki materyalin de birbirine yakın 
benzer elastisite modülüne sahip olmasıdır. Bu nedenle, 
içi dolu olan çubuğun topolojisi, 25,5 mm iç çapa sahip içi 
boş bir şafta dönüştürülmüştür. 

2.3 Yorulma Analizi 

Toploji optimizasyon ile elde edilen tasarımların daya-
nımın performansını değerlendirmek amacıyla yorulma 
analizleri yapılmıştır. Bu amaçla, MSC Nastran programın-
da yapılan yarı statik yorulma-ömür analizleri için Adams/
Car simülasyonları ile hesaplanan kuvvetlerin zamana 
bağlı grafikleri kullanılmıştır. Uygulanan bu yüklemeye 
bağlı yorulma kırıkları denge çubukları için 106 çevrim-
den sonra olması beklenmektedir. Bu sebeple yüksek de-
virli yorulma hasarını tahmin edebilmek için Stres-Ömür 
metodu uygulanmıştır. Bu yaklaşıma göre, stres başına 
elastik deformasyon Wöhler’in Stres Aralığı-Döngü eğrisi-

51CrV4 için Yoğunluk Fonksiyonu  39MnCrB6 için Yoğunluk Fonksiyonu  

 

 

Şekil 3. Yoğunluk Fonksiyonları
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ne göre hesaplanmıştır [10]. Sonlu eleman analizi sırasın-
da, Şekil 4’teki Nastran programında standart olarak bu-
lunan standart Stres Aralığı-Döngü eğrisi kullanılmıştır.

Adams/Car simülasyonu ile elde edilen kuvvet profiline 
göre yapılan yorulma analizlerinin sonucu Şekil 5’te gös-
terilmektedir. Analizler iki farklı malzeme ve tasarım için 

olmak üzere toplam dört defa tekrarlanmıştır. Bütün se-
naryolarda, stresin parçanın dirsek kısmında artış göster-
mesinden dolayı en düşük ömür bu bölgelerde çıkmıştır.

 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Topoloji optimizasyonu sonucunda elde edilen ağırlık, 
yorulma ömrü ve dönüş açısı ile ilgili sonuçları Tablo 1’de 
özetlenmiştir. Kullanılan malzemelerin hepsi aynı yoğun-
lukta olduğu için, içi boşaltılmış çubukların tasarımlarının 
ağırlıkları da aynıdır. Topoloji optimizasyonu ile, orijinal 
ağırlığından %50 daha hafif bir optimal tasarım elde edil-
miştir. Bununla birlikte, kritik bölümlerdeki yorulma ömrü 
karşılaştırılmıştır. 39MnCrB6 bor alaşımlı çeliğin nihai çek-
me kuvveti daha yüksektir, bu nedenle bu malzemenin 
kullanım ömrü daha uzundur. Fakat, içi boşaltılmış çubuk, 
katı olana göre daha az dayanıklıdır. Ayrıca iki farklı ma-
nevra için iki farklı devrilme açısı MSC Adams simülasyon-
larıyla hesaplanmış ve içi boşaltılmış çubuk tasarımıyla, 
devrilme açısının %10 – 12 oranında arttığı sonucuna 
varılmıştır.

 
Şekil 4. Standart Stres Aralığı-Döngü Eğrisi [11]
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Tablo 7. Optimizasyon Sonuçlarını Karşılaştırma Tablosu

4. SONUÇ

Bu çalışmada, denge çubuğunun ömrünü ve aracın di-
namikleri üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak, 
denge çubuğunun ağırlığının optimize edilmesi için bir 
tasarım süreci sunulmuştur. Sunulan metot, topoloji op-
timizasyonunun, gerilme-ömür yorulma dayanım analizi-
nin ve dinamik yol simülasyonunun entegre edilmesiyle 
oluşturulmuştur. Öncelikle, denge çubuğuna etki eden 
kuvvet, MSC Adams/Car yazılımında hesaplanmıştır. Daha 
sonra maksimum yük koşulunda, ağırlığı azaltmak için 
statik analizle birleştirilmiş topoloji optimizasyonu ger-
çekleştirilmiştir. Son olarak ise, elde edilen tasarımların 
performansları, yorulma dayanımı ve devrilme açısı met-
rikleri çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Her ne kadar, ürü-
nün ağırlığının azaltılması yorulma dayanımında ve sert-
likte azalmaya yol açsa da içi boşaltılmış tasarımın ağırlık 
ve maliyet açısından avantajı göz önünde bulunduruldu-
ğunda, bu dezavantajın tolere edilebilir olduğuna karar 
verilmiştir. Bu çalışmanın devamı olarak, yorulma koşulla-
rında topoloji optimizasyonu yapılması hedeflenmiştir ve 
bu yaklaşımın, yorgunluk koşullarına maruz kalan ürünler 
için çok daha güçlü bir tasarım olacağı öngörülmüştür. 
Her ne kadar bu çalışmada sunulan metodoloji ağır tica-
ri kamyonun denge çubuğu üzerinde gösterilmişse de 
sunulan metodoloji geneldir ve diğer parçaların ağırlık 
azaltma değerlendirmeleri için geliştirilebilir. Bu çalışma, 
sadece sertlik ve dayanıklılık performansının optimizas-
yonunu değerlendirmiştir. Ancak proje geniş çapta çok 
disiplinli optimizasyon tasarım probleminin bir parçası 
olabilir, çalışmanın objektif işlevine diğer metriklerin ek-
lenmesini de sağlanabilir. Bu sayede otomotiv sektörün-
de tüm mekanik parçalara uygulanması mümkündür.
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